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Abstract: 

In this paper, Poland’s economic situation is analyzed, how the transitional economy impacted Poland socially, 

politically, and its enterprises. Tabular information Is given about economical comparisons between Poland, the Czech 

Republic, and Hungary. Also, this paper sheds light on entrepreneurship and Poland’s entrepreneurial situation, 

especially social and female entrepreneurship. Afterward, the barriers to the entrepreneurial situation are discussed. 

The target of this paper is to represent the economical and entrepreneurial situation in Poland. 

Keywords: American-style mixed economy, West European–style welfare state, Entrepreneurship, Innovation, 

Products, Innovative entrepreneurship, Government support of innovative Business.  

 

Introduction 

Poland has endured major changes to support sustainable economic growth during the past quarter-

century, from a centrally planned economy into a market economy. During this period, economic, 

social, and political transformations were linked to the initial fall of communism and then to 

Poland's entry into the European Union (EU). At the end of the last century, the world economic 

crisis took place. A systematic rise in economic liberalization and thus an increase in the levels of 

economic freedom are important results of the transition of Poland's economy (Keane & Prasad, 

2002). The Polish post-communist experience is different. Despite the severe economic, political, 

and social problems associated with democratization, today Poland is a developed country with a 

high degree of economic process. The success of Poland is partly attributable to its prompt adoption 

of liberal free-market policies immediately following the so-called 'shocking therapy,' which 

included market liberalization and the end of social controls in the Soviet era. This policy was, 

however, very expensive. A deep and unanticipated recession sparked by the economic revolution 

that the shock therapy architects were not prepared to deal with. However, Poland's experience for 

mailto:nusrat.methila@student.uni-siegen.de
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the developing world is not an accurate model. While shock treatments and their prescribed policies 

played an important role in revitalizing Poland, other pre-existing and non-replicable factors were 

equally crucial. The regeneration of Poland is not directly due to shock therapy, but to the social 

and economic obstacles it held back. One of their aspects, which began in the 1990s in central and 

eastern Europe, has been the transformation from the centrally-run to the market economy and 

refers to a global shift in general objectives and conditions of management for all economic entities. 

Hence, the reform of the former political system was not another attempt, but a change in quality 

that had a common consensus to introduce. The possibly different method, as well as the speed and 

scope of the changes, concerned the possible doubt. Because the country has not had a direct, 

comparable experience, the period of transformation, Poland has been obliged to establish and 

implement its own change program of the political system, innovative for a major event. 

Poland is also classified as a high-income economy by the World Bank and ranks 40th in the 2020 

Ease of Doing Business Index although the COVID-19 pandemic has had a little effect which leads 

Gross Domestic Product (GDP) to fell by 2.7% in 2020 ("Poland | Data", 2021). Small and medium-

sized enterprises (SMEs) play a crucial role in this Polish economy, accounting for 99.8% of all 

companies ("Poland | Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard | OECD 

iLibrary", 2021). 

In Poland, the entrepreneurial ecosystems approach is being used to participate in broader ventures 

involving smart specialization and regional diversification in order to obtain EU funding and 

address complex social and economic issues. Over the last decade, the impact of technology on our 

everyday lives has obviously increased exponentially. On the other hand, many new entrepreneurs 

may not completely use technology to propel themselves to new heights. Formal institutions set 

the rules and regulations that shape a society's economic and legal structure. These formal 

structures will provide entrepreneurship opportunities. Governments attempt to address business 

shortcomings in a variety of ways, including enterprise policy. Entrepreneurship is based on a 

variety of hypotheses. According to business educators and professionals, entrepreneurs aren't 

born, but rather made. The final step in the entrepreneurship process is to put your ideas into action. 

Thousands of successful entrepreneurs from all over the world have demonstrated this over the last 

35 years. 

The goal of this paper is to explore the ways in which the transition to a market economy has 

affected Poland's economic liberty. The study shows that Poland's economic system transition has 

resulted in a rapid increase in economic liberty and the transitional impact varies in different 

economic sectors. Further, it shows that the growth of the Entrepreneurship, Finance, and 

Innovation (EFI) was stimulated by European economic integration but the economic crisis 

decreased economic freedom. The analysis was achieved from the reports and studies of the global 

entrepreneurship monitor (GEM) which conducts annual assessments of each country's 

entrepreneurial climate. 
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Theoretical Framework and Methodology 

Transitional economic countries explained  

A transition economy, also known as a transitional economy, is one that is transitioning from a 

centrally planned economy to a market economy. Transitional economies are described as countries 

that are undergoing macroeconomic reforms in order to change the way their economies are 

controlled. It traditionally denotes a country's systemic shift away from a state-run economy and 

toward a more market-driven structure. Transition economies go through a series of systemic 

changes aimed at developing market-based institutions. Economic liberalization, for example, is 

when rates are determined by market forces rather than by a central planning body. The word 

"transition" implies that the changes have a beginning and an end, as well as a collection of 

measures that can be implemented to accomplish this. The transition process is generally 

characterized by the changing and development of institutions, especially private enterprises; 

changes in the position of the state, resulting in the creation of fundamentally different 

governmental institutions and the promotion of private-owned enterprises, markets, and 

independent financial institutions; and changes in the role of the state, resulting in the creation of 

fundamentally different governmental institutions and the promotion of private-owned enterprises, 

markets, and independent financial institutions. When South American countries like Argentina 

and Brazil transitioned from military dictatorships to democratic government in the 1980s, the word 

became common. Their economies were closely regulated by those in power, had little penetration 

into global markets, and were often inefficient under military rule. As a result, economic issues 

such as inflation and unemployment often led to a regime's demise, putting duly elected leaders in 

the midst of an economic crisis. As states were forced to seek outside help, they traditionally turned 

to organizations like the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). These 

organizations provided loans to help a nation avoid economic collapse as well as technical 

assistance on how to enact economic change. Governments had to consent to take on the policy 

advice in order to qualify for financial aid, and subsequent installments were contingent on their 

continued implementation. Since the World Bank and the IMF had their headquarters in 

Washington, DC, this guidance grew into a "recipe" for transitional economies to implement, and 

the mechanism became known as the "Washington Consensus." 

Eastern European countries were starting to break away from communist rule at the same time as 

this moniker was bestowed. Moscow dictated the economies of these nations, with almost every 

aspect centrally planned. The state, for example, regulated the type and quantity of goods made, as 

well as their price and selling place. People wanted to change for a variety of reasons, including 

weak economic results and a scarcity of consumer goods, so it's no surprise that the new leaders 

wanted to create market economies. Given their success in bringing about economic change, it was 

only natural for these countries to seek assistance from policy experts who had previously worked 

in South America. The Washington Consensus' policy prescriptions were widely implemented. The 
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Soviet Union dissolved shortly after these events, and newly independent states sought advice and 

financial assistance from the same sources. Though Southeast Asian states were also pursuing 

similar advice to liberalize their economies, this area of the world became synonymous with 

transitional economies. Countries use different transition models due to different initial conditions 

during the emerging phase of the transition from expected to market economies. Countries such as 

the People's Republic of China and Vietnam used a gradual transition model, while Russia and 

some other East-European countries, such as the former Socialist Republic of Yugoslavia, used a 

more violent and rapid transition model. The term "transition time" is often used to describe the 

transition from capitalism to the first stage of socialism, which occurs before fully formed socialism 

is established (aka communism). 

Such policies, as well as the word itself, are not without controversy. Many have challenged the 

reasoning behind the guidance, given the high social costs and chronic poverty that former Soviet 

states have experienced since embarking on this reform route. The key critique is that a transition 

policy "recipe" lacks the geographic legacies of the regions that are implementing it, and that too 

much focus is put on the state's withdrawal from the economy at the cost of institutional change. 

Traditional econometric perspectives for planning/researching economic change are challenged by 

such debates, as regional methods reveal how reform is mediated differently across regions. As a 

result, the assumption that a single policy recipe for economic change in order to establish a market 

economy, as well as the belief that subsequent development would lead to rises in population 

prosperity, must be challenged (Ahmadov, 2019). 

While the word "transition economies" is commonly used to refer to countries in Central and 

Eastern Europe as well as the former Soviet Union, it can be used in a broader sense. There are 

countries outside of Europe that are transitioning from a socialist-style command economy to a 

market-based economy (e.g., China). Despite these developments, some countries have opted to 

remain non-free in terms of political and human rights. In a broader context, the term "transition 

economy" refers to any country that is attempting to modify its fundamental constitutional elements 

in order to adopt market-style fundamentals. Their origins could be traced back to a post-colonial 

era, a heavily controlled Asian-style economy, a Latin American post-dictatorship, or even an 

economically underdeveloped African nation. 
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In 2000, the IMF listed the following countries as having transition economies (Table 1): 

Countries In transition Transition complete (2019) 

Europe Armenia 

Belarus 

Bosnia and Herzegovina1 

Georgia 

Kosovo1 

North Macedonia 

Moldova 

Montenegro1 

Serbia1 

Ukraine 

Bulgaria 

Croatia 

Czech Republic 

Estonia 

Hungary 

Latvia 

Lithuania 

Poland 

Romania 

Slovak Republic 

Slovenia 

Russia Russia  

Central and Southeast Asia Kazakhstan 

Kyrgyz Republic 

Tajikistan 

Turkmenistan 

Uzbekistan 

Cambodia 

China 

Laos 

Vietnam 

Africa Botswana 

1Source: "Transition Economies: An IMF Perspective on Progress and Prospects". IMF. 3 November 2000. Retrieved 

10 April 2021. 

 

Poland's shift to a market economy policy, which began in January 1990, was the most influential. 

IMF and World Bank studies of effective and ineffective stabilization programs implemented in 

Latin America in the 1980s heavily influenced the policy. The strategy included a number of 

interdependent measures such as macroeconomic stabilization, wholesale and retail price 

liberalization, the removal of barriers to private enterprise development and the privatization of 
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state-owned enterprises, the elimination of subsidies and the imposition of strict budget constraints, 

and the creation of an export-oriented economy. The policy also included the establishment of a 

personal social safety net to compensate for the loss of job security and the elimination of price 

caps on essential goods. (Aidis, 2003; J.B., Aidis, 2006; Aidis & van Praag, 2007; Aidis, 2006; 

"Transition Economies: An IMF Perspective on Progress and Prospects -- An IMF Issues Brief", 

2000; "Entrepreneurship in Transition Economies", 2017; Smith, 1995). 

Understanding entrepreneurship 

There many theories behind entrepreneurship. Owning a small business, being creative, behaving 

like a leader, or launching a new company are all examples of entrepreneurship. It may include 

spotting opportunities to get the market closer to equilibrium or creating disequilibrium by 

"creative destruction". It can be done on your own, in a group, or within a corporation. It entails 

starting from scratch and inventing new values in the fields of commerce, social values, 

government, and academia (Gedeon, 2010). The more modern concept of entrepreneurship 

includes the aim of changing the world by solving major problems. For example, bringing about 

social change or developing a revolutionary product that challenges the status quo on how we go 

about our everyday lives. 

An entrepreneur is someone who starts a company with the intention of making money. An 

entrepreneur may be a hobbyist who opens their first online store or a freelancer who is just getting 

started. Entrepreneurs are some of the most influential movers and shakers in the world. 

They are the transformers who take initiative to make a difference in the world (Cunningham, & 

Lischeron, 1991). Whether they solve a problem that many people face every day, put people 

together in ways no one has done before, or create something innovative that advances society, all 

venture founders have one thing in common and that is they take action and risk. 

Table 2 summarizes the core historical principles of entrepreneurship that have been explored by 

many authors and historians and provides a good representation of the main aspects of 

entrepreneurship. 

Sources Definition 

Schumpeter (1934) To find new ways of doing business, getting new products to market, the utilization 

of new methods of production, new resources, and new markets. 

Cole (1959) Purposeful operation aimed at starting and growing a profitable company. 

McClelland (1961) Moderately high risk. 

Gartner (1985) New organizations are being created. 
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Hart, Stevenson, 

& Dial (1995) 

The search for opportunity regardless of currently controlled resources, but limited 

by the previous choices and experience of the founders. 

Shane & Venkataraman 

(2000) 

A business field tries to understand how new opportunities are created. 

Kuratko & Hodgetts (2004) A vision, change and creation dynamic process. 

2SOURCE: J. Schumpeter, The Theory of Economic Development (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934); 

A. Cole, Business Enterprise in Its Social Setting (Cambridge, MA: Harvard University, 1959); D. McClelland, The 

Achieving Society (New York: John Wiley, 1961); W. Gartner. “A Conceptual Framework for Describing the 

Phenomenon of New Venture Creation,” Academy of Management Review 10, 1985:696–706; M. Hart, H. Stevenson, 

and J. Dial, “Entrepreneurship: A Definition Revisited,” Babson Frontiers of Entrepreneurship Research, 1995; S. 

Shane and S. Venkataraman, “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research,” Academy of Management 

Review 25, 2000:217-226; D Kuratko,and R. Hodgetts, Entrepreneurship, 6th ed. (Mason, Ohio: Thompson-

Southwestern, 2004) 

 

We might find common elements and characteristics in these definitions. So, to summarize, 

entrepreneurship is the management and deployment of capital in order to establish a creative 

economic organization or network of organizations for the purpose of profit or development in the 

face of risk and uncertainty (Dollinger, 2008). 

Entrepreneurship was once thought to be more of an applied trade than an academic field of 

research. However, our economy was built on entrepreneurship, and history has shown that it is 

entrepreneurship's drive and perseverance that has brought us back from each economic downturn. 

The number of academic journals devoted to entrepreneurship is increasing, as are the number of 

endowed professorships and chairs in entrepreneurship. Entrepreneurs aren't born, they're created, 

according to business educators and professionals. The implementation of entrepreneurship in 

practice is the final part of entrepreneurship. This has been shown by thousands of prosperous 

entrepreneurs over the last 35 years. 

The global entrepreneurship monitor (GEM) is a one-of-a-kind, long-term project created by 

Babson College, London Business School, and the Kauffman Foundation. It was launched in 1999. 

GEM, which now has a global presence of 42 nations, conducts annual assessments of each 

country's entrepreneurial climate. Entrepreneurs, according to the GEM reports, contribute to 

economic development in two ways. One way is to reach and develop existing markets, which 

increases competitiveness and productivity. The other way is to create completely new markets by 

providing creative goods that provide profit opportunities for others, resulting in even more 

economic growth. Every GEM study shows that entrepreneurs' ability to broaden existing markets 

and build new markets makes entrepreneurship essential for individuals, businesses, and entire 

countries (Minniti and Bygrave, 2004; Levie & Autio, 2007; Keane & Prasad, 2002). 
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Methodology 

After the transition period, the economic situation of Poland in relation to Hungary and the Czech 

Republic (until 1992 former USSR) has changed considerably since 1980’s. Residents of these 

three countries have different opinions on their countries' current situation as well as their personal 

situation. In assessing the economic situation, the opinions about living conditions and the 

government the major differences were observed. Discrepancies are less visible with regard to 

expected changes in the country's economic and families' financial situations. The Czech 

population has the worse view of the condition of their economy compared to Poles and 

Hungarians, but paradoxically, their living conditions are evaluated as much as possible. At the 

same time, in both these respects, they are the most afraid of changes. Hungarian people better than 

the Czech and somewhat better than the Poles assess their economy. The Hungarians are most 

optimistic about their country's anticipated economic development. On the other hand, they are 

relatively satisfied with their achievements, since the percentage of the assessment of their 

substantive conditions is small. Poles are better off than Czechs on their economy, but they are less 

likely than Hungarians to evaluate (especially recently). Nevertheless, comparing views between 

Hungarians and Poles is rather difficult, because the Poles' views are quite polarized, while 

Hungarians tend to select neutral opinions on this issue.  

Tackling the history and the process to find out everything is an enormous task, which is why for 

the qualitative research part, specific topics were chosen and literature was gathered based on the 

selected topics. These topics were discussed and carefully selected and they are the structure of this 

research paper. 

Analysis of the Impact of Economic Transition in Poland compared with Hungary and Czech 

Republic 

The shock therapy process of transition: the case of Poland 

The modern solidarity authority in Poland faced an extreme financial situation during the 

insurgency in 1989. The communist financial framework of Poland was unsustainable at a very 

basic level. It was built on two main columns: the dominance of the mechanical efforts of the state 

and the supreme centralization of financial control. Beneath the Marxist economy of Poland, 

central financial offices supervised the creation and monetary conditions. State organizers chose 

the amounts and official expenditures for commodities and customer merchandise that would be 

generated in. The political and economic establishment placed a premium on produced goods in 

accordance with the Marxist philosophy: in 1975, heavy industry represented 45% of GDP while 

services accounted for less than 15%. (Kondratowicz 1993, 7). In other words, government 

planners directly monitored the industrial sector's output, prefering the production of capital goods 

over the production of consumer goods (Sacks 2005, 111). In communist nations, scarcities and 

consumer goods were common, but in Poland they were significantly hard to achieve (Adam 1999, 
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22). By creating a broad black-market economy that ignored official price controls and regulation, 

consumers were responding to chronic shortages. 

Poland's Economic Model has aimed at creating universal employment and social service, 

preventing economic instability, transferring economic risks to central government from state 

companies and guaranteeing Polish workers prosperity. By the late 1960s, while the Soviet 

structure was originally successful, Polish society had begun to destroy the fundamental 

shortcomings of a planned economy. This was a multifaceted unraveling. The government elite 

have kept official prices for agricultural products artificially low in an attempt to ensure low food 

prices for urban workers. Leninist political philosophy focused on industrial workers and Polish 

communist leaders viewed urban unrest as a greater threat than rural discontent. This preference 

had its origins both in ideology and politics. Although this policy ensured low food prices, 

agricultural production was discouraged and further shortages were generated. Polish leaders have 

therefore been obliged to make extensive public subsidies that inflate the deficit (Kondratowicz 

1993, 9). The lack of private entrepreneurship (!) and the capital required to modernize Polish 

economic production was at the heart of this problem and efficiency fell more and farther behind 

the West in the 1970s and 1980s (Kondratowicz 1993, 10). By 1979, Polish domestic revenue was 

decreased by increasing borrowing. The centralized economic structure of the nation left the 

country totally unable to adapt. 

This crisis has coincided with the political change that has been taking place. Poland existed in a 

strange political limbo, nominally independent but firmly controlled by Moscow following the 

Soviet conquest of Eastern Europe. However, this political situation began to disappear at the end 

of the 1980's. Spurred on by growing economic stagnation, rising inflation and the ever-increasing 

inefficiency of the Communist leadership, the demands for political revolution were increasingly 

militant by democratic actors, mainly with trade unionists. Polish communists and their soviet 

patrons made their choice clear in 1989: either they were to shatter with military force the ranks of 

the protesters or accept their demands for democratic reform. Democratic elections brought to 

power the reforming Solidarity Movement on 4 June 1989 (Sachs 2005, 111). The election mandate 

was clear—the economic difficulties in Poland would not be addressed through reforming the 

system but through its revolutionization. 

The newly democratic Poland had to deal with the barriers, it had inherited from the communist 

rule of five decades. By the 1980s, Poland's debt was 50 billion dollars or almost two thirds of its 

GDP (Jackson 2005, 21). Unleashed by decades of artificial price control, inflation in 1989 reached 

250% (Slay 1994, 80). The economy seemed likely to suffer from ineluctable high inflation (Sachs 

2005, 115) and national income and productivity declined (Jackson 2005, 21). Chronic shortages 

deprived consumers (Kondratowicz 1993, 15) of the basic necessities and the products available 

became extraordinarily expensive. In addition, as Poland' s currency was unconvertible, the 

trafficking and tax evasion of Poland was officially overvalued (Sachs 2005, 115). The democratic 
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leaders of Poland were confronted with a dilemma: how could Poland respond to these difficulties 

and recover the necessary social order and prosperity for its democratic survival? Their answer was 

simple: Poland would rejoin the European social model from which it had been driven by its half-

century detour to Soviet rule. Poland hoped that it would quickly achieve social and economic 

success by adopting the privatized market economies and multi-party democratic governance of its 

Western Europe neighbors. 

The broad social and economic reform package of shock therapy has been significantly reduced in 

time. Poland was almost immediately enmeshed by a profound recession that far exceeded the 

economic disturbance expected by surprised leaders. Income levels fell, unemployment went up, 

and all suffered from domestic output and inflation. Luckily, these adverse effects were not 

continuous and all Polish economic indicators returned to growth in the early 1990s. Increased 

employment was one of the most obvious costs of the economic reforms in Poland, with 

unemployment reaching 11% in 1991. (Poznanski 1996, 180). This rise was due to a variety of 

factors. Producers fired workers as output levels fell and caused losses that could not absorb gains 

in the growing private sector (Poznanski 1996, 180). Moreover, the central planning quotas that 

supplied artificial demand of your goods had hidden many state-owned inefficiencies, liberalizing 

this market and revealing their incapacity to compete in the open economy (Sachs 2005, 124). 

While statistics on unemployment after liberalization were grim, however, the opening market was 

not the exclusive fault. In keeping with the promise of communism for general employment, many 

unemployed persons went unreported or were employed in the informal sector, which led to a rapid 

decrease in official employment rate after liberalization. However, shock therapy led to a fast rise 

in unemployment that the reform architects did not anticipate. In the unfamiliar private sector those 

unable to find jobs faced declining living standards, forced retirement and the reliance on 

government pensions. This increase in entitlement obligations strengthened the financial 

engagement of the State and challenged Poland's efforts to remove state debt (Poznanski 1996, 

181). The necessary tax contraction in Poland led to reductions in the Soviet pension level 

(Tymowska 1993, 225), which further reduced the unemployed standard of living. 

The Polish economy was up by 1992 (Belka 1995, 13), only two years later, despite short-term 

costs. By 1995, the Communist era of the country had exceeded its GDP (Jackson 2005, 2). Poles 

succeeded in reducing inflation, adapting to a completely different economic structure and, most 

impressively, flourishing on the global market after more than 50 years of communism. Common 

Poles' entrepreneurialism (!) was astonishing – Poles had succeeded in building thousands of 

successful private firms, breaking from the Soviet tradition of state-owned, centralized industries 

by the mid-90s. These private companies led to the economic recovery, jobs and the reinforcement 

of trade links between Poland and the rest of Europe. The success of economic growth was essential 

in ensuring the stability of Polish democracy. The stability of Poland's multi-party democracy 

would have been uncertain without growing prosperity. 
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While the economic recovery in Poland has been multifaceted, the successfully establishing a 

liberal market economy has eventually depended on it. The introduction by shock therapy of a 

stable, convertible currency, inflation control, promotion of private industry and foreign investment 

and commerce all contributed to increasing economic activity, thereby stimulating job creation and 

rising revenues. Former government companies were generally unable, though their job losses 

matched creating jobs post restructuring, to remain competitive on the liberal market (Jackson 

2005, 31). 

What was the success of shock therapy? Poland certainly benefited a great deal from its change to 

a market economy, but these overall gains were costly. But, given the size of the Polish transition, 

its downturn was remarkably mild and any dramatic economic revolution will be expensive. Poland 

decided in 1989 not only to break with its economic system, but also with its political order; it is 

naive to hope for such an abrupt revolution. Nevertheless, there were defects in the Balcerowicz 

Plan that contributed directly to the recession of Poland. It created instability and insecurity, 

contributing to reduced economic output and increased unemployment, by trying to rapidly replace 

half a century of economic practice. The fast, sometimes chaotic privatization of state-owned 

banks, lack of government insurance, and abrupt removal of tariffs for imports have stressed the 

painful transition to the producer sector. Despite these shortcomings, shock therapy was a policy 

that was fundamental, although it would have been more progressive. By taking on the inevitability 

of some short-term expenses, Polish leaders could ensure that future Poland does not lose the 

benefits of a liberalized market economy. 

Poland's experience, despite the successes of shock therapy, is not a replicable model for 

developing economies. The Plan Balcerowicz was such a successful long- term plan, because 

Poland was essentially a developed country with impediments to maladministration and 

oppression. Poland was a democratic, market-oriented European nation prior to Soviet domination. 

The Polish people had the traditions of the political and economic institutions necessary to succeed 

in the open economy despite Soviet oppression. In addition, despite the failure of Communism, 

Poland emerged from the shadow of the Soviet Union with valuable benefits: developed 

infrastructure, a skilled and industrial workforce, and social and governmental, although largely 

inept. The fact that Poland had the basic capital needed to compete in the world economy already 

facilitates its free market transition. None of these assets, particularly human capital that is so 

important for the success of an open economy, exist in many developing countries, especially those 

without an industrial past or democratic traditions. Poland also benefited from geographical 

proximity to one of the most important markets and centers for economic activity in the world, a 

location in which capital, investment and trade flows were guaranteed fast. Sadly, the majority of 

the poorest nations in the world are not so fortunate. Although economic liberalization and 

democratization can serve as a path toward development, Poland should be seen as the exceptional 

exception, not as the standard for evaluating development success. Ultimately, shock therapy 
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prescribes a liberal model, but substantial long-term growth is more geographical and institutional 

than direct macroeconomic policy. 

Impacts of economic transition in Poland compared to Hungary and Czech Republic 

Comparing Poland's experience with the two other economic developed countries, the Czech 

Republic and Hungary, owe can summarize that Poland has the difficult transformational 

conditions. The initial conditions index for Czech Republic were 3.5, for Poland 1.9 and for 

Hungary were reported to be 3.3 according to research by the European Bank for Reconstruction 

and Development. For calculating this index, consideration has been given to the following factors: 

level of economic development, macroeconomic disequilibrium, distance from other Member 

States in EU countries, the occurrence of natural resources and previous market economic 

experience (Transition Report, 2000). Hungary has been in the best position as regards institutional 

reforms and changes in economic structure while the Czech Republic has been the worse. But 

Poland was definitely in the worst situation in terms of macroeconomic conditions. The Czech 

Republic has been following very cautious macroeconomic policies while not making industrial 

changes. Low inflation and very low external debt were maintained. The situation in Hungary was, 

however, far worse. The per capita level of GDP was lower, inflation was higher, and foreign debt 

was higher. Poland also inherited an outstanding foreign debt. Inflation was higher, with GDP per 

capita being the lowest in Hungary. It was Poland which chosen the most radical program of change 

despite the most difficult economic situation (!) 

In the first phase of the process, production was decreased in the Central and Eastern European 

countries undergoing economic transition. In all countries, production decreased, regardless of 

economic conditions, of the time the transformation was initiated and of the way in which it became 

a market economy (Blejer, Gelb, 1993). This is a transformation phenomenon that was defined in 

all transforming countries, although their size and duration varied. 

Despite Poland's poor economic situation in the late twentieth century, radical macroeconomic 

stabilization led to positive results in terms of economic growth (Table 3) 

Changes of GDP during the transition period
3
 

Country Starting year 

of 

transformatio

n 

Year of the 

lowest GDP 

since the start 

of 

transformatio

n 

Duration of 

transformation 

recession 

Lowest 

GDP 

GDP 

after 10 

years 

GDP in 

2010 

Years of 

exceeding 

the level of 

the base 

year 

Year in 

which 

GDP 

reached 

maximum 

Mean rate 

of GDP 

after 

reaching 

its 

minimum 

(%) 
   The year before starting 

transformation in a country is a 

base year = 100 

The 

Czech 

1991 1992 2 85.6 101.8 142.0 2000 2008 2.74 
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Republic 

Poland 1990 1991 2 82.2 121.7 186.2 1996 2010 4.37 

Hungary 1990 1993 4 81.9 99.9 136.3 2000 2008 2.65 

3 Source: Own study based on: World Economic Outlook Database, IMF, September 2011 

 

First and foremost, Poland's transformation enables it to achieve a systematic and relatively high 

rate of economic growth. In Poland, the transformation recession was brief, and the subsequent 

economic growth was unquestionably the most dynamic. It has enabled Poland to significantly 

improve its position among other countries undergoing transformation. (Table 4) 

Changes in the relative level of development in selected transitional countries
4
 

Country GDP 

1989 2010 

USD, p.c, PPP Mean for the 

whole group=100 

USD, p.c, PPP Mean for the 

whole group=100 

The Czech 

Republic 

11626 186 24950 202 

Poland 6113 98 18981 154 

Hungary 8739 140 18841 153 

Mean for 

countries under 

transformation 

6252 100 12352 100 

4 Own study based on: World Economic Outlook Database, IMF 

 

Simultaneously, one of the most serious issues of the transformation period was unemployment (!). 

This phenomenon elicited a particularly negative reaction due to the fact that it did not exist in the 

centrally managed economy due to a demand imbalance. Data on the unemployment rate in 

selected countries is included. (Table 5) 
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The rate of unemployment in the transitional countries chosen5 

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

The Czech 

Republic 

0.7 4.1 2,6 3.5 3.2 4.0 3.9 4.8 6.5 8.8 8.8 

Poland 6.3 11.8 13.6 16.4 11.4 13.4 12.4 11.3 10.6 13.8 16.1 

 

Hungary 

2.1 8.4 9.3 11.3 10.1 10.2 9.9 8.7 7.1 6.5 6.0 

Year 2001 2002 2003 2004 2005 10.2 2007 2008 2009 2010 Mean 

The Czech 

Republic 

8.2 73 7.8 8.3 7.9 7.1 5.3 4.4 6.7 7.3 5.8 

Poland 18.3 19.9 19.6 19.0 17.7 13.8 9.6 7.1 8.2 9.6 13.3 

 

Hungary 

5.6 5.9 6.3 6.3 7.3 7.5 7.7 8.0 10.1 11.2 7.8 

5Transition Report 1999, EBRD, London 1999: World Economic Outlook, Database, IMF 

 

Throughout the majority of the studied period, Poland had the highest unemployment rate, while 

the Czech Republic had the lowest. And, while the situation in Poland has slightly improved in 

recent years when compared to other countries, the unemployment rate in Poland was more than 

twice as high as in the Czech Republic between 1990 and 2010. 

As previously stated, one of the necessary conditions for a country to embark on the path of 

economic growth and improvement of its citizens' living standards was the reduction and 

stabilization of inflation. In the early 1990s, Poland's deep macroeconomic imbalance was 

manifested, among other things, by high inflation. Below is shown the data on overcoming and 

stabilizing inflation. (Table 6) 

Programs of stabilization in selected countries undergoing transition6 

Country Starting 

year of 

Inflation on 

year before 
introduction 

Maximum 

inflation 

Minimum 

inflation 

Year in 

which 
inflation 

Inflation 

after 
dropping 

Inflation after 5 

years of the 
program 

Annual 

mean 
inflation 
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 stabilizing 
program 

of the 
program 
(%) 

Level 

(%) 

Year Level 

(%) 

Year dropped 
permanently 
below 40% 

below 
40% 

implementation 
(%) 

i
n 

2010 
(%) 

The 
Czech 

Republic 

01.1991 9.7 52.0 1991 0.1 2003 1992 5.8 8.8 1.5 

Poland 01.1991 251.1 585.8 1990 0.8 2003 1993 10.4 27.9 2.6 

Hungary 03.1990 17.0 34.2 1991 3.6 2005 All period 13.7 28.3 4.9 

6 Transition report 1999, op.cit.,: World Economic Outlook Database, IMF 

 

Since the start of economic transformation, the financial position has also been at the center of the 

public interest. The declared permanent budget deficit leads to an increase in public debt, and its 

debt repayment costs lead to a further increase in the deficit. Data show changes in the level of 

budget deficits in the Czech Republic, Poland and Hungary in relation to GDP. (Table 7) 

The state budget balance in selected countries undergoing transition7 

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

The Czech 

Republic 

-0.2 -1,0 -3.1 0.5 -1.9 -1.6 -1.9 -3.8 -5.0 -3.7 -3.7 

Poland 3.1 -2.1 -4.9 -2.4 -2.2 -3.1 -3.3 -4.6 -4.3 -2.3 -3.0 

 

Hungary 

0.0 -2.9 -6.1 -6.0 -7.5 -6.7 -5.0 -6.2 -8.2 -5.5 -3.0 

 

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mean 

The Czech 

Republic 

-5.7 -6.8 -6.6 -2.9 -3.6 -2.6 -0.6 -2.7 -5.8 -4.7 -3.3 

Poland -5.1 -5.0 -6.3 -5.7 -4.3 -3.9 -1.9 -3.7 -7.3 -7.9 -3.8 

 

Hungary 

-4.0 -9.0 -9.2 -6.4 -7.8 -9.3 -4.9 -3.6 -4.5 -4.3 -5.6 

7 Own study based on: Transition report 1999, op.cit.,: World Economic Outlook Database, IMF 
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When assessing the economic situation of the studied countries in this area, it should be noted that 

Hungary had by far the worst situation. During the study period, the average state budget deficit 

reached -5.6% of GDP. The impact of the financial crisis on the state of public finance can also be 

seen in recent years. It is especially concerning in Poland, where state budget expenditures 

increased income more than 7% in 2009-2010. Countries that modernize their economies 

frequently experience current-account deficits. Capital equipment that has become obsolete as a 

result of the centrally managed economy must be replaced. Under these conditions, a current 

account balance deficit is a normal occurrence and poses no threat to the economy's financial 

stability, unless it exceeds the 5 percent GDP limit. 

The situation has improved in recent years. It is still feared that the ongoing financial crisis and 

accompanying economic slowdown will worsen the situation and endanger the stability of national 

currencies in both Poland and the other studied countries, namely the Czech Republic and Hungary. 

Transformation summary results from the Czech Republic, Hungary, and Poland are presented. 

(See Table 8) 

Results of transition of the chosen country8 

Specification GDP in 2010 

(Year before 
starting 
transformation 
in a 

country=100) 

Mean 
unemployment 
rate in the years 
1990- 

2010 

Mean inflation 
after dropping 
below 40% 

Mean state 
budget balance 
in the years 
1990-2021 (in 

%GDP) 

Mean current 
account balance 
in the years 
1990- 

2010 

(in%GDP) 

Area of the 
macroeconomic 
stabilization 
pentogram 

The Czech 

Republic 

142.0 5,8 5.8 -3.3 -3.1 0.341 

Poland 186.2 13.3 10.4 -3.8 -3.0 0.364 

Hungary 136.3 7.8 13.7 -5.6 -5.1 0.229 

8 Transition Report 1999, 2002, 2009, EBRD, London 1999, 2002, 2009 

 

When macroeconomic results for the years 1990-2010 are examined, it is clear that the Polish 

economy performed well. Poland performed best in terms of GDP growth rate and current account 

balance. The Czech Republic performed best in other categories, with a mean unemployment rate 

of 5.8 percent, a mean inflation rate of 5.8 percent, and a mean state budget balance of -3.3 percent 

GDP. However, in any of the presented areas, the Hungarian economy did not perform well. 

Entrepreneurship in Poland and its share in countries economy (GDP) 

Entrepreneurship is the act of establishing a business with the intention of making profits from it. 
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The individual who sets up the business is known as the entrepreneur. He or she is the source of 

the capital but has no direct role in the activities of the enterprise. An entrepreneur is a person who 

is ambitious and motivated, ready to take risks in order to reach the set goal, provides money, and 

responsible for choosing the employees and planning the expansion of the organization. 

(Mohammed, 2018) 

Poland has been recently under focus due to its establishment of small and medium-sized 

enterprises (SMEs). The noticeable number of SMEs requires considerable labour in order to adjust 

to the new economic system. Thus, the development of SMEs needs to take a few factors into 

consideration, such as the increase in self-employment: limitations and barriers to the development 

of private sector SMEs; state policies regarding SMEs, and the development of support networks 

(Hyz, 2006). 

Poland's economy is an integrated, mixed economy with a developed sector, making it the sixth-

largest in the European Union (EU) and the largest of the EU's former Eastern Bloc members. Over 

the last 20 years, GDP per capita at purchasing power parity has increased by an average of 6% per 

year, the most remarkable achievement in Central Europe, resulting in a seven-fold increase in 

GDP since 1990 (Walker, 2019). 

The World Bank classifies Poland as a high-income economy, placing it 22nd in terms of nominal 

GDP and 40th in the 2020 Ease of Doing Business Index. Poland's economy is extremely dynamic, 

ranking 21st in the 2017 Economic Complexity Index. The service sector accounts for the majority 

of the country's economy (62.3%), followed by manufacturing and industry (34.2%) and 

agriculture (3.5%). The external debt of Poland rose from $42.2 billion in 1989 to $365.2 billion 

in 2014 as a result of the 1989 economic reform. In 2017, Poland exported goods worth US$224.6 

billion around the world, while exports totalled US$221.4 billion. Machinery, electrical devices, 

trucks, furniture, and plastics are among the country's top exports ("Poland | Data", 2021).   

The COVID-19 pandemic has had little effect on Poland's well-diversified economy. Despite this, 

GDP fell by 2.7% in 2020, the first drop in production in more than 20 years ("Poland | Data", 

2021). Prudent macroeconomic policies, successful absorption of European Union (EU) 

investment funds, a strong financial sector, and improved access to long-term credit were all factors 

that contributed to sustainable growth and poverty reduction prior to the pandemic. Although 

according to Eurostat, Poland's minimum wage in 2020 was higher than the US's, as determined 

by the Purchasing Power Standard. (Eurostat, 2021) 

Social Entrepreneurship in Transitional Economies: The Case of Poland 

At the most fundamental level, social entrepreneurship is simply doing business for a good cause. 

Altruistic entrepreneurship is a term that has been coined to describe this form of entrepreneurship. 

Social entrepreneurs bring commerce and social problems together in a way that benefits those who 

are involved in the cause (Jansen et al., 2010). Several factors contribute to the increasing 
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importance of social entrepreneurship around the world and in Poland. To begin, it proposes 

solutions that lead to the reduction or minimization of social problems, the activation of 

underutilized capital, and the introduction of a variety of creative and effective solutions to 

accelerate social change. As a result, social entrepreneurship helps to change the state and socio-

economic growth. Second, it is important to highlight the issues and modernization processes that 

are taking place in the public sector. As a result, given the public sector's shortcomings and 

inefficiency in terms of funding and meeting social needs, as well as developments in public service 

provision, the importance of social entrepreneurship as a potential provider of public services 

should be recognized. Thus, the government's focus should turn toward governance, with the 

administration's position being less about providing services and more about delegation (Hausner 

& Laurisz, 2008; Sharir & Lerner, 2006). Third, the escalation of existing social issues and the 

introduction of new ones (precariat, aging populations, environmental issues, and so on) result in 

a rise in demand for social services. This is a premise for social organizations to explore new ways 

and methods of activity, including entrepreneurial solutions that include diverse forms of income 

generation and contribute to their long-term viability. There is a greater need for research and study 

in this field because of the role of social enterprises in the economy, state, and society. The findings 

from our analysis for Poland revealed that many factors conspired to influence the decision to 

participate in social enterprises. Individual participation in social enterprises is influenced by seven 

factors: social and personal benefits, public support, spontaneous events, norms and values, self-

fulfillment, social and family models, and beliefs and ideas (Hausner & Laurisz, 20; Wronka-

Pośpiech, 2013). The institutional approach allows for a more comprehensive examination of social 

entrepreneur practices, considering not just their needs and social issues, but also the situational 

sense in which decisions to establish a social enterprise are made. On the one hand, informal 

institutions, such as social ideals, models of behavior, and beliefs, provide a framework for social 

enterprises. Formal laws, on the other hand, play a major role in this phenomenon. The institutional 

environment influences individuals' participation in social enterprise at the stage of forming an 

organization (Pacut, 2020), as well as at the stage of conducting activities, and thus influences the 

outcomes that contribute to the production or restrict the conducted activities. The system of 

positive and negative incentives (Kedmenec & Strašek, 2017), which both stimulated and restricted 

the growth of social entrepreneurship in Poland, was one of the established institutional factors 

(Ciepielewska-Kowalik & Les, 2014; Ciepielewska-Kowalik, Pieliński, Starnawska & Szymanska, 

2015) 

Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland 

Among SMEs, female entrepreneurship in Poland has been a topic of discussion lately. Between 

the years 1993 and 2010, there was a considerable gender gap in entrepreneurship in Poland. The 

rates of female self-employment and entrepreneurship in the non-agricultural sector were around 

half as high as the corresponding rates among men. Approximately 3.58% of the total female labour 
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force was represented by self-employed women, whereas approximately 6.56% of the total male 

labour force consisted of self-employed men. Moreover, 1.98% of women in the female labour 

force were entrepreneurs, while the proportion of the male labour force as entrepreneurs was 

approximately 3.85% (Gaweł, 2013). 

The gender gap between male and female entrepreneurs in Poland has reduced now only by a small 

amount, but women still have more trouble finding a job than men. Research has shown that female 

entrepreneurs are more affected by changes in the general market situation than male entrepreneurs. 

Only a long-lasting steady economic growth will be able to eliminate this gender gap altogether 

(Gaweł, 2013). 

As the labour market in Poland generally prefers men over women, female entrepreneurship in a 

transitional economy like Poland is of utmost importance. Employers would rather hire men than 

women because hiring women would mean a temporary decrease in activity due to reasons like 

maternity. There is also a huge difference in the salaries of men and women. This difference is 

gradually reducing but has not been diminished altogether. This is because women usually work in 

lower positions, although sometimes men are paid more than women in the same position. Another 

reason for this is that women are usually employed in areas related to healthcare, education, and 

administration, which generally have a lower salary scale than other branches. This is not consistent 

with the fact that women in Poland are more educated than men. In 2002, only 6% of men and 

almost 11% of women in Poland had university diplomas. From 2005 to 2006, women made up 

56% of the university graduates in Poland (Zięba, 2008). One way to solve this problem is for 

women to set up their own firm. However, the performance of women who had decided to become 

entrepreneurs due to the pressure of unemployment was also observed to be not up to the mark 

(Gaweł, 2013). Setting up one's own business solves at least two issues: it provides employment 

for the owner and allows her to handle her own time (makes it possible to share time between home 

and career more flexibly). In contrast to other Western and Eastern European countries, Poland has 

a relatively large number of female entrepreneurs. The barriers women faced in establishing and 

maintaining their businesses during the transition era were similar to those faced by men; the most 

frequently cited one is a lack of resources. The size gap between women-owned businesses and 

men-owned businesses is the most important difference. Women-owned businesses are smaller. A 

lower willingness to take chances, a lower willingness to sacrifice time for the business, and less 

optimistic goals are the key explanations. Women start smaller businesses and are unable to take 

out loans. This is also the product of various motivations when starting a business creating a job 

rather than growing a business. There are no major variations in the profiles of typical women and 

men business owners. Personal characteristics, preparation, advertisement, and growth success are 

all examples. It is also seen that women were younger business owners than men, and they started 

their businesses for different reasons than men, but both motivations were optimistic. Women 

expressed growth as a target in a smaller percentage of cases, however, this is not a significant 
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deciding factor. As a result, a lower number of women see prospects for advancement. There is 

nothing wrong with the company being small and the owner not wanting to enlarge it. However, 

some assistance in developing self-esteem and entrepreneurship skills will be extremely beneficial 

in strengthening women's businesses and transforming them from working places to thriving 

businesses.  The European Union supports female entrepreneurship with special grants; however, 

the informal support system focused on active female entrepreneurs' networks is much more 

significant.  

Polish women did not wait for help from outside sources; instead, they began to form networks, 

primarily through the use of websites, to promote entrepreneurial behaviour. There are several 

websites devoted solely to the female entrepreneur among the many valuable educational websites 

for entrepreneurs. The aim of such websites is not only to provide information on how to start a 

company but also to assist people in becoming more creative and self-assured. Various forms of 

competition are other practices that help women gain self-confidence and maintain their 

entrepreneurial spirit. Henryka Bochniarz, the president of the Polish Confederation of Private 

Employers, is a woman who wants to foster not only entrepreneurship but also women's innovation 

and activity, writing books and articles to demonstrate how to harness their entrepreneurial ability. 

Nonetheless, much work remains to be done to boost women's entrepreneurship in Poland. 

(Wasilczuk & Zieba, 2008) 

Entrepreneurship Ecosystem 

Entrepreneurial ecosystems have several definitions (Spigel 2017, p.50), for example, author 

Spigel defines them as combinations of social, political, economic, and cultural elements within a 

region that promote the creation and growth of innovative start-ups and encourage aspiring 

entrepreneurs and other actors to take the risks of beginning, financing, and otherwise assisting 

high-risk ventures (Spigel, 2017). 

The entrepreneurial ecosystems approach in Poland is being used to engage in larger projects 

involving smart specialization and regional diversification so as to gain access to EU funding and 

solve complex social and economic issues about outward migration to other countries and inward 

low-skilled migrants from neighbouring countries. Poland has been successful in implementing 

entrepreneurial ecosystems and has gained some notable but qualified successes. It has successfully 

increased entrepreneurial activity but has not been as successful in establishing a strong and 

productive entrepreneurial ecosystem (Spigel, 2017; Brooks, Vorley & Gherhes, 2019) 

Over the last 25 years, Poland has gone through a phase of massive economic transition, during 

which time the economy has been subjected to technological upgrading as a result of its 

acquaintance to free-market foreign competition. Poland, a Central European country with a 

population of 38 million people and a Gross Domestic Product (GDP) per capita of $15303, is the 

focus of this study (O'Neil, 2021). Poland is the EU's ninth-largest economy (Clark, 2021), with 
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the global ranking of 41st ("Poland Economy: Population, GDP, Inflation, Business, Trade, FDI, 

Corruption", 2021) in the Index of Economic Freedom, with a relatively business-friendly 

governing climate and a market-oriented economy. Poland was ranked 40th overall in terms of ease 

of doing business. It was voted first for the ability to trade across borders. The Polish economy 

ranked 128th in the world as a forum for starting a company (Sas, 2020). The GEM (2019) depicts 

a contradictory picture of Poland in terms of entrepreneurship, with disparities between improved 

self-perceptions and societal values regarding entrepreneurship on the one hand and actual 

entrepreneurial activity success on the other, indicating that entrepreneurial activity in Poland has 

steadily decreased between 2016 and 2018. Government programs to promote entrepreneurship 

have also resulted in an increase in the social understanding of entrepreneurship, which has been 

traditionally poor in Poland (GEM, 2019). In 2016, for example, the number of Polish people who 

said they were ready to start a company was nearly twice as high as the average of EU (Tarnawa, 

Węcławska, D., M., & Zbierowski, 2017) However, the relatively low entrepreneurial activity 

output in 2018, which saw fewer people start or run companies, is perplexing but may be explained 

by rising incomes and demand for jobs, which offer a good alternative to owning a company 

(Brooks, Vorley & Gherhes, 2019). 

Conditions & Start-Ups 

Startups are businesses that have just recently begun operations and are attempting to 

commercialize new ideas. They also attempt to employ novel business models. They will develop 

rapidly and become large organizations if they are successful in the market, but their early activities 

are high risk. As a result, they require unique financing methods. 

According to research conducted among Polish startups, the most important factors that can lead 

to a project's success or failure are (Sobczak & Dudycz, 2016) a product, a team, and financing. 

Cooperation with an investor who can provide practical support in the creation of an organization, 

assistance in developing business relations, and assistance in securing first contracts, according to 

the writers, is just as essential as obtaining financial capital. Seed funds, venture capital, and 

corporate angels all play a part in this. The availability of capital is without a doubt a critical factor 

influencing a startup's growth prospects. Other components that make up these businesses' 

institutional and legal environments are equally significant. According to the authors of the study 

“Diagnosis of the Startup Ecosystem in Poland” (Deloitte, 2016), the experience of countries 

recognized as leaders in the creation and growth of startups indicates that their harmonious 

development necessitates a properly functioning climate, referred to as an ecosystem in the report. 

Some conditions area needs to be researched before start up business. The key areas of this system 

are financing, legal regulations, human capital, social capital, institutional environment. 

The findings of a study on the source (Deloitte, 2016; Beauchamp, Kowalczyk, Skala, 2017) of 

funding for startups in Poland show that certain sources of funding are substantially different from 
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one another. Table 1 summarizes the findings of the two most recent major surveys. In terms of the 

share of equity in funding (72 percent and 68 percent, respectively) and debt financing, the findings 

were identical in both surveys (9 percent and 8 percent). There are significant gaps between the 

estimates when it comes to funding from business angels (11 percent vs. 33 percent) and venture 

capital funds (VC funds) (25 percent and 40 percent). 

Table 9, Sources of financing for startups entrepreneurship in Poland 

Polish Startup Report, 2017 Deloitte, 2016 

Equity 68% Equity  72% 

VC funds 40% VC funds 25% 

Business angels 33% Business angels 11% 

Debt financing 8% Debt financing 9% 

Crowdfunding 8% Crowdfunding 5% 

Strategic investor 9% Current revenues 44% 

Accelerator 19% Subsidies 20% 

PAED or NCR&D 38% Large companies – share support 4% 

Business partner 16%   

9Source: (Deloitte, 2016; Beauchamp, Kowalczyk, Skala, 2017). 

 

It's fascinating to compare the findings of a study on startup finance with those of a study on 

financing the start-up of all companies in Poland. Traditional businesses are more likely to take out 

bank loans, while entrepreneurs must first pursue financing from venture capitalists and business 

angels. Government funds (in the form of subsidies or indirect funding by financing incubators and 

business accelerators) play an important role in both groups of enterprises' financings. Startups 

work in high-risk environments, and the majority of them fail. According to research conducted in 

Poland, the majority of startups are funded with personal funds. The ability to raise funds from 

venture capital funds or business angels is extremely essential in the later stages of their growth. 

In addition to supplying funding, these investors assist the organization in product creation and the 

development of an effective business model. According to research conducted among Polish 

startups (Beauchamp, Kowalczyk, Skala, 2017), such funding plays an important role, with venture 

capital appearing in 40% of the companies surveyed and business angels in 33% (Beauchamp, 

Kowalczyk, Skala & Ociepka, 2017; GEMZIK-SALWACH & PERZ, 2019; Bąkowski et al., 2014; 
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Deloitte, 2016) 

Technologies Used for Entrepreneurial Activities 

The effect of technology on our daily lives has clearly increased exponentially over the last decade. 

Technology, whether it's computers or mobile phones, keeps us linked to the world around us and 

serves as a gateway to large quantities of information that can be accessed quickly. Many new 

entrepreneurs, on the other hand, may not fully use technology to propel themselves to new heights. 

The explanations why entrepreneurs should integrate technology into their companies can be 

described such that, in the communication sector, in order for information to flow efficiently in a 

company, good communication is required. Businesses can communicate both internally and 

externally using various channels provided by technology. Whether it's creating virtual workspaces 

where workers can collaborate and develop ideas, or using video conferencing to communicate 

with foreign companies, technology can be used as a channel for businesses to gain input from 

consumers, which can then be used to refine or change a product to best meet the needs of the 

customers. Secondly, in the research and development sector, companies may conduct market 

research by analyzing secondary data using technology. This is immensely beneficial because it 

gives companies in-depth awareness of markets before, they enter them. In addition to secondary 

research, companies may perform primary research using technology, such as online surveys and 

customer reviews. Web-based advertisement is one of the most useful uses of technology because 

it allows advertising to millions of people all over the world with a single click of a button. Websites 

and social media are examples of web-based advertisements. Websites can be created using DIY 

resources like WordPress or Square Space, or by hiring a skilled web developer. Unlike blogs, 

social media accounts for the companies are simple to set up and provide visibility through a range 

of channels, including Facebook, Twitter, and YouTube. Nowadays many Polish entrepreneurial 

firms have completed the organizational transformation, which was also followed by the adoption 

of information technology (IT) (Badzińska, 2016; Janson & Wrycza, 1999). 

Government Support System for Entrepreneurs 

The economic and legal framework of a society is shaped by the formally accepted rules and 

regulations set by formal institutions (Tonoyan, Strohmeyer, Habib & Perlitz, 2010), such as 

property rights and contracts (Pejovich, 1999). As a result, they can affect economic incentives and 

payoff structure and formal institutions can open up opportunities for entrepreneurship (Welter & 

Smallbone, 2011). Governments try to encounter market failures through different ways, such as 

enterprise policy, where the government tries to influence the institutional environment and 

outcomes of entrepreneurship at different geographical levels (Minniti, 2008; Huggins & Williams, 

2009; Williams & Vorley, 2017). These efforts may include local-level initiatives such as start-up 

funding, business incubators, and R&D subsidies, as well as activities such as removing financial 

restrictions, attracting venture capital, and manipulating taxes. (Minniti, 2008). 
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The main government bodies that support and finance entrepreneurship in Poland are: 

-The Ministry of Economy, whose main target is to improve the companies’ access to capital, in 

order to reinforce the attitude, institutional, organizational, and financial strength of the 

entrepreneurship’s business environment; and also analyze the competitiveness of the industrial 

sectors (“Ministry of Economy”, 2015) 

-The Ministry of Infrastructure and Development, responsible for implementing the strategy of 

socio-economic development of Poland, for example for National Development Strategy 2020, 

which consists of three areas: a competitive economy, social and territorial cohesion, and an 

efficient and effective state. To establish a “competitive economy” one of the main tasks of the 

Ministry is to make it easier to finance the entrepreneurs’ operations (“Ministry of Economy”, 

2015) 

-The Ministry of Labour and Social Policy, who is responsible for employment issues and dealing 

with unemployment (“Country Development Strategy”, 2015) 

-The Polish Agency for Enterprise Growth seeks to administer funds from the state budget and the 

European Union budget in order to promote entrepreneurship and creativity as well as human 

resource development. (Ministry of Labour and Social Policy, 2015; "Polish Clusters and Cluster 

Policy”, 2012) 

Barriers of Entrepreneurship 

In today's competitive environment, growing entrepreneurial companies is a difficult challenge. 

When an individual decides to start their own business and embark on the road of entrepreneurship, 

they may discover that they have embarked on an adventure in which they will face numerous 

challenges as they grow their company. Financial difficulties were identified by all prospective 

new business owners as the most significant obstacle faced during the startup process. Part of the 

obstacles faced in dealing with SME companies, according to Mambula (2002), are a lack of 

funding and regulatory (e.g., government policies and corruption), which have had a negative 

impact on business development (Xu & Dobson, 2019). According to Fielden, Davidson, and 

Makin (2000), the first year of a new business's creation is the most crucial because it establishes 

the company's continued life and ensures the viability of the next stage of growth and development. 

In other words, the early stages of a business's life will decide its viability. Another barrier to 

business improvement, especially among women, is their lack of experience in business 

management, which includes inadequate knowledge on business development, a lack of 

networking skills, a lack of business training, child care issues, and family commitment (Roomi et 

al.,2009). Men entrepreneurs are more dynamic in finding new business opportunities, according 

to Dahalan et al., (2013). Apart from that, Muravyev et al., (2009) have reported on the dishonesty 

factor in entrepreneur policies in the financial market when it comes to securing a loan, the interest 

rate paid, and the collateral required due to gender differences. According to Kouznetsov, Dass, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

25 

 

and Schmidt, political factors such as corruption in Russia seem to promote investment and 

technology, but this will result in a drop in product and service costs, threatening business 

entrepreneur profits (2014). Meanwhile, Khalife and Chalouhi (2013) argue that understanding 

human resources in terms of coping with or managing costs is critical in presenting the results 

achieved in their company revenues. It was suggested that a part of the market obstacle may be due 

to a lack of awareness of cost issues. According to Schmidt et al. (2006), business owners are often 

unsure and hazy when it comes to cost issues, which can lead to ignorance and the addition of 

additional charges to their business. Summarizing the facts, the key barriers would be financial, 

institutional, human capital and socio-cultural factors and weak cultural recognition of the value of 

entrepreneurship. 

Table 10 shows the detailed factors of the key barriers and entrepreneurship limitations. 

Barriers Factors 

 

 

 

Financial 

o At the start of the transformation, traditional sources of start-up capital 

were unavailable. 

o Under communism, personal wealth could not be accumulated. 

o At the start of the transformation, financial markets were almost non-

existent. 

o Banks with no experience lending to the private sector and a lack of 

operational resources to fund entrepreneurs. 

 

 

 

Institutional 

o A legal and administrative structure that is still in its infancy. 

o Commercial code that is outdated or non-existent. 

o Laws are needed to identify key market economy principles. 

o Novice legal system. 

o Private property rights, especially investor rights, are not adequately 

protected. 

o Contract enforcement can depend on informal networks or the threat of 

physical force. 

 

 

Human capital and 

socio-cultural factors 

o A recent "efficient" entrepreneurial tradition is lacking. 

o An unfavorable economic environment. 

o An initial burst of economic activity, followed by a drop in the number 

of new businesses. 

o Company infrastructure and support facilities are missing. 

o Inadequate external funding. 

o Macro: Significant shifts in socioeconomic and political circumstances. 

o Micro: Workplace reorganization. 
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Weak cultural 

recognition of the value 

of entrepreneurship 

o Regulatory policy is neoliberal; it is reluctant to interfere in business 

processes. 

o No prior knowledge of the business tax system or legislation is needed. 

o A negative attitude toward business owners. 

o Excessive taxation, meddling, and corruption. 

10Source: Adapted from Aidis (2004) 

 

Conclusion 

Considering the whole above, compared with many other European countries, Poland’s result achieved after 

the institutional breakthrough of the years 1989-1990 should be highly assessed. Given the analysis 

presented, it is evident that Poland improved its position much better than the analyzed countries in the 

region by measuring the most synthetic gross domestic product per capita. Because of lasting certain 

conversations about the high, excessive, social costs, some participants in the transition process find this 

conclusion difficult to accept. The same goes for the country’s entrepreneurial activities. With some 

changes, such as eradicating the gender gap, more institutional support, and knowledge, and valuing 

entrepreneurship by changing mindset, Poland can reach a higher rank and increase its economic strength. 
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Abstract 

This article, which draws on the study of the main policy documents and reports concerning Azerbaijani youth and 

employment policies, an online survey with young people, and in-depth interviews with experts and insiders of the 

national youth and employment policies of Azerbaijan, aims to evaluate the role of current support mechanisms to 

ensure smooth transition of young people into labour market in Azerbaijan and the extent to which young people, 

especially with poor educational background, can benefit from existing support mechanisms. The reason for studying 

the case of Azerbaijan is a potential sign of problematic youth transitions to the labour market in the form of 

considerable share of youth not in employment, education, or training (NEET youth) among the country’s youth 

population. After brief overview of the importance of the NEET indicator, the detailed analysis of labour market 

support programs in Azerbaijan is conducted. The findings of analysis show that while the legal and policy documents 

concerning the state youth and employment policies demonstrate the policymakers’ commitment to supporting youth 

in their transition to labour market, it takes time for all those plans to be transformed into real benefits for youth. The 

article also lays out potential areas, which are in case of receiving additional support from the government, can 

contribute to achieving better outcomes in ensuring smooth transition of youth to the labour market.  

Keywords: Youth unemployment; youth transition to labour market; youth not in employment, education or training 

(NEET); labour market of Azerbaijan.  

 

Challenges in Young People’s Labour Market Transition in Azerbaijan 

Young people are identified as one of the major stakeholders in implementing the 2030 Agenda 

for Sustainable Development, an ambitious plan to eradicate our world's social, economic, and 

environmental problems and make it a more resilient and prosperous place (United Nations, 2015, 

p. 3). The fact that young people are given such a significant emphasis should come as no surprise 

since we live in a world populated by the largest generation of the youth, defined by the United 

Nations as people aged between 15-24 years (United Nations, 2018b, p. 4). Despite such a great 

weight given to youth development, young people still face many challenges. Among those 

challenges, the topics of youth education and employment represent particular importance since 

apart from being amid the primary needs of youngsters, they are central to overall youth 

development (United Nations, 2018b, p. 1). The situation is especially disturbing regarding youth 

employment. The number of unemployed young people worldwide was equal to 71 million in 2018 

(United Nations, 2018b, p. 2). Moreover, according to the International Labour Organization (ILO), 
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156 million young people from low- and middle-income countries live in poverty despite being 

employed (United Nations, 2018b, p. 1).  

Despite its global recognition as one of the countries demonstrating continuous support and 

commitment to youth policies and issues, updating national youth policy in response to the needs 

and challenges of youth and conducting regular reviews of youth related situation, the government 

of the Republic of Azerbaijan has also been facing challenges in the implementation of the state 

youth policy, particularly on matters concerning youth employment (United Nations General 

Assembly, 2017, pp. 2-12; Valiyev, 2020, p. 20; The National Employment Strategy of the 

Republic of Azerbaijan for 2019-2030, 2018, p. 3). One of the most severe challenges is a large 

share of young people without any skills and specializations (Valiyev, 2020, p.20). According to 

recent estimates, out of the 2.8 million workforce with only secondary education (the total 

workforce in Azerbaijan is 4.8 million people), around 1.4 million people are 15-34 years of age 

(Valiyev, 2020, p. 20). This is of severe concern since these people encounter considerable 

problems in accessing decent employment opportunities and are very likely to end up in low paid, 

poor quality jobs mostly in the informal economy (United Nations, 2018a, p. 56). In this context, 

it should come as no surprise that Azerbaijan is among the countries with the highest percentage 

of 15-25-years old youth not in education, employment, or training (NEET youth) (Asian 

Development Bank, 2019, p. 3). According to the information provided in the National 

Employment Strategy of Azerbaijan for 2019-2030, approved by the President in October 2018, 

the level of NEET youth in the country in 2017 was equal to 23 percent (The National Employment 

Strategy of the Republic of Azerbaijan for 2019-2030, 2018, p. 5). In general, a significant share 

of youth among the unemployed people has been highlighted in the mentioned Strategy as one of 

the major problems of the country's labor market. Therefore, reducing the share of NEETs to 15% 

by 2030 has been determined as one of the strategic objectives (objective № 3.3.3) of the above-

mentioned Employment Strategy (The National Employment Strategy of the Republic of 

Azerbaijan for 2019-2030, 2018, p. 3). Moreover, as this is the case for many other countries, youth 

unemployment rate, equal to 15.7% in 2020, is higher than overall unemployment rate, equal to 

6% in 2020, in Azerbaijan (The World Bank, 2020; Valiyev & Babayev, 2021). Another 

problematic issue concerning Azerbaijani youth and labour market is the special vulnerability of 

young women. The country's labor market analysis demonstrated that young women tend to be 

more affected by vulnerable and marginal work than men (European Training Foundation, 2020, 

p. 9). The employment rate, according to 2018 data, was also much higher for men (75 percent) 

than for women (60.1 percent) (European Training Foundation, 2020, p. 9). 

In light of the above-mentioned problems, this article aims to evaluate the role of current support 

mechanisms to ensure smooth transition of young people into labour market in Azerbaijan and the 

extent to which young people, especially with poor educational background, can benefit from 

existing support mechanisms. This paper draws on the study of the main policy documents and 
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reports concerning Azerbaijani youth, youth policy and employment policy, an online survey with 

young people, and in-depth interviews with experts and insiders of the national youth policy in 

Azerbaijan (Ahmadov and etc, 2016). 

NEET as a Comprehensive Indicator of Young People’s Problematic Transition to the 

Labour Market  

The share of youth not in employment, education, or training, known as NEET youth, has been 

proposed as the core indicator within the post-2015 Sustainable Development Agenda to measure 

to what extent young people successfully make their transition to the labour market, also known as 

the school-to-work transition (The World Bank, 2014, p. XV). The NEET indicator has been 

endorsed by international organizations such as the OECD, ILO, other UN agencies, and many 

governments' statistical agencies as a well-established concept and more comprehensive indicator 

of youth exclusion rather than traditional education and unemployment indicators (The World 

Bank,  2014, p. 25). The measurement is recognized as a powerful tool as it also includes 

discouraged youth, also marked as inactive youth. Various studies identify discouraged youth as 

being in significantly higher risk groups due to being subject to poverty, abusive behaviors, stigma, 

homelessness (The World Bank, 2014, p. 25; Varshavskaia, 2017, p. 390).  

However, it is not right to consider all NEETs as being homogeneously at the high risk of social 

exclusion or failed to make a smooth transition to adulthood. According to critics of the indicator, 

the NEET youth are not only the ones, who are discouraged, excluded, and marginalized, but also 

the ones who voluntarily opt to be out of education and employment for various personal reasons, 

including, for instance, ones taking a gap year (Tamesberger & Bacher, 2014, p. 1241). In one 

recent publication, issued by the ILO specifically for clarifying the NEET concept, it was 

highlighted that "equating NEETs with discouragement is a clear exaggeration" (Elder, 2015, pp. 

3 - 4). Therefore, whenever we think of and discuss problems related to NEETs, we need to keep 

in mind the group's heterogeneous nature. However, the studies show that the NEETs generally 

consist of two major groups: those young people, who are actively looking for employment 

opportunities, and the ones who are labeled as inactive since except being out of education and 

training, they do not actively seek jobs (Blinova & Vial'shina, 2017, p. 360).  

The problem of NEET youth is relevant for all countries of the Southern Caucasus and many former 

Soviet countries (European Training Foundation, 2019, p. 14). As can been seen from the Figure 1 

below, the countries of the Southern Caucasus have particularly high rates of NEET youth, while 

in the remaining three countries, the share is less than the global average of 22.4% (European 

Training Foundation, 2019, p. 15; O'Higgins, 2019, pp. 1 - 5)1. 

                                                   
1 Note: Only 2017 data is available for Azerbaijan, while 2016 data is used for the rest of the countries. Global average 

is the data of 2020.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

34 

 

Regarding the causes behind this group's accumulation, the most cited reason is youngsters' 

educational disadvantage. There is an established relationship between early school leaving and 

negative employment experiences, particularly unemployment and prolonged transitions 

(Tamesberger & Bacher, 2014, p. 1246; Mcgrath, 2002, p. 295; Varshavskaia, 2017, p. 402). In 

this context, their already challenging conditions are further worsened by the fact that due to 

various reasons such as their educational incompetence, challenges in reaching and keeping track 

of them, these young people are ignored by many standard youth programs on promoting youth 

employment and development (The World Bank, 2014, p. 79).  

 

In order to reduce the share of NEETs among youth population, governments implement various 

transitions interventions, defined as deliberate strategies and efforts within the local, national, and 

international political realms to support young people to access education and training 

opportunities for becoming competitive in the labour market and enter the labour market by finding 

decent employment opportunities (Lundahl & Olofsson, 2014, p. 21). These interventions, 

regarded as beneficial for youth, include, but are not limited to providing career guidance, 

internship, and apprenticeship programs; promoting entrepreneurship projects; increasing the 

attractiveness of vocational education and training, and other activities. These programs' primary 

motive is to make education and training accessible and attractive for all young people (European 

Training Foundation, 2019, pp. 25 - 46).  

The Role of Existing Youth Employment Support Programs of Azerbaijan in Promoting 

Youth Transition to the Labour Market  

As was mentioned in the previous section, the interventions to support young people in entering 

the labour markets mainly take the forms of career guidance, internship, and apprenticeship 
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programs; promoting entrepreneurship projects; increasing the attractiveness of vocational 

education and training, and other activities, whose primary motive is to make education and 

training accessible and attractive for all young people (European Training Foundation, 2019, pp. 

25 - 46). 

The online survey results revealed that the majority of respondents, 98.4% of whom were people 

aged 14-29 years, consider the provision of employment and education opportunities (while asked 

to choose two areas) as the most important for themselves. They wanted these areas to be paid 

particular attention by the policymakers responsible for the youth and employment policies.  

The analysis of the main policy documents concerning the state youth, employment, and education 

policies demonstrated that the national government recognizes the significance of problems, such 

as the youth unemployment and inactivity, the mismatch between the needs of the labor market 

and quality of graduates, and plans to implement activities to deal with them. In this context, two 

documents are of particular importance due to their emphasis on the transition problems of youth: 

the National Employment Strategy for 2019-2030 and the State Program on Azerbaijani Youth for 

2017-2021 (The State Program on Azerbaijani Youth for 2017 - 2021, 2017; The National 

Employment Strategy of the Republic of Azerbaijan for 2019-2030, 2018). The State Program, the 

main reference document about the country’s youth policy, has a special section (section 5.3) 

envisaging activities supporting youth employment and entrepreneurship (The State Program on 

Azerbaijani Youth for 2017 - 2021, 2017, p. 10). These activities include career guidance and 

counseling services, job fairs, training to develop entrepreneurial skills of young people and 

support their self-employment initiatives, non-formal education opportunities, presentations to 

inform young people about the needs of the labor market (The State Program on Azerbaijani Youth 

for 2017 - 2021, 2017, s. 10). The National Employment Strategy with regard to youth problems, 

mainly aims to improve the career counseling services, especially in vocational education, to 

integrate vocational education with the labor market (The National Employment Strategy of the 

Republic of Azerbaijan for 2019-2030, 2018, p. 8).  

Since the career counseling services are underlined in both of the documents mentioned above and 

are considered in the literature as one of the most popular forms of active labor market programs, 

it is worth to start our discussion with them (European Training Foundation, 2019, p. 41). The State 

Employment Agency, under the auspices of the Ministry of Labour and Social Protection, is a 

major actor responsible for the organization of career services and other active labor market 

programs in the country. According to the interviewed Expert I (see Appendix I for more 

information about the expert) , at the national level, three types of career counseling programs are 

implemented to target three different groups of youth (Expert I, personal communication, 

September 17, 2020).  

The first type of programs aims to support pupils in general and comprehensive secondary 
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education by giving them presentations and information about the knowledge and skills required 

in the labor market. However, these programs' quality is under question since, for such programs 

to help youth identify their future careers, there must be high-quality information about the labor 

market, e.g., job descriptions, salary profiles, which is not available for the case of Azerbaijan.  

The second type of programs aims to strengthen the career services in vocational education (also a 

prioritized direction of the National Employment Strategy), specialized secondary education, and 

higher education institutions. In vocational education, the career services have only been recently 

introduced, and their success and sustainability have yet to be seen. In specialized secondary 

education, there are no career services at all. Regarding the higher education institutions, although 

most of the universities have established career centers, they exist in name only. According to 

Expert I, only around ten universities have functioning career services (their effectiveness is not 

measured), trying to help students prepare CVs, provide information about vacancies, organize 

mock interviews, and other similar services. 

The third type of programs aims to target mainly early-school leavers, who finalized only general 

secondary education (i.e., left schooling around age 15 after 9th grade) or comprehensive secondary 

education (i.e., left schooling around age 17 after completing only secondary education). These 

youngsters are particularly vulnerable since they enter the labor market without any skills and 

specialization and receive on-the-job training in low paid, poor quality jobs and mostly in the 

informal economy (United Nations, 2018b, p. 56). According to the recent estimates, out of around 

2.8 million workforce with only secondary education (the total workforce in Azerbaijan is 4.8 

million people), around 1.4 million people are 15-34 years of age (Valiyev, 2020, p. 20). It is a 

severe concern to worry about since it implies that the country’s labor market will continue to 

suffer from the low-skilled workforce for many years to come. The situation of young people in 

this group and the group, in general, is further exacerbated by the fact that it is challenging to keep 

track of them. Thus, so far, no active labor market programs, including career services, have been 

designed to support them (Babayev, 2020). In this regard, the government tries to support those 

youngsters mainly through two mechanisms: certifying their skills acquired throughout their 

careers by way of non-formal and informal education (another prioritized direction of the National 

Employment Strategy) and offering them short-term training (3-6 months) with the official 

certification, given after training (Expert I, personal communication, September 17, 2020). 

However, all the mentioned programs targeting those with only secondary education have recently 

been introduced or are still under design. Therefore, their impact on the youth transition to 

adulthood is yet to be evaluated.  

Another popular program intended to support youth in the job search and labor market entry is 

career fairs. According to the interviewed Expert II (see Appendix I for more information about 

the expert), Azerbaijan's career fairs have mainly cosmetic nature (Expert II, personal 

communication, September 17, 2020). One of the main reasons behind that is employers’ approach, 
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who tend to hire on a recommendation basis from networks they trust (European Training 

Foundation, 2019, p. 40). Also, since the youth unemployment rate is high, implying that there are 

many applicants for the available positions, some employers see no need to extend potential 

applicants' scope via career fairs (European Training Foundation, 2019, p. 41).   

Apprenticeship programs, which are another popular method of integrating young people into the 

labor market, are also poorly institutionalized in Azerbaijan and exist informally (European 

Training Foundation, 2019, p. 29). The main reason for that is weak cooperation between the 

business and education sectors. As a result, educational institutions cannot find employers to send 

the students to gain experience (Expert I, personal communication, September 17, 2020).   

Another widespread instrument for making youth competent in the labor market is vocational 

education and training (VET). This area has only recently started to receive a prominent place in 

the government’s agenda (Strategic Roadmap for the Development of Vocational Education and 

Training in the Republic of Azerbaijan, 2020). For many years in Azerbaijan, as in many other 

post-Soviet countries like Georgia, Moldova, and Belarus, the VET system was almost non-existent 

and considered “a last resort for the weakest students” (European Training Foundation, 2019, p. 

27). The result of such continuous inattention to the VET system was an outdated curriculum, 

deteriorated infrastructure, and a complete loss of trust in the VET by the employers and young 

people (European Training Foundation, 2019, p. 27). However, it has already been several years 

since the national government with the expertise and financial assistance of international 

organizations and foreign countries aims to reorganize its VET system to make it an attractive 

alternative for young people and employers (European Training Foundation, 2019, p. 28). For this 

purpose, the Strategic Roadmap for the development of the national VET system was adopted, and 

a special institution responsible for the VET policy was established (European Training 

Foundation, 2019, p. 28). Also, the Azerbaijani parliament adopted the first national law on VET 

(European Training Foundation, 2019, p. 28). The undertaken actions by the government, among 

other things, aim to modernize the curriculum in vocational schools and centers, offer new 

specializations, upgrade the infrastructure of educational institutions, and build relations with the 

employers (Strategic Roadmap for the Development of Vocational Education and Training in the 

Republic of Azerbaijan, 2020). While the VET reforms' results and sustainability are yet to be seen, 

it is clear that the national VET system has played almost no role in supporting youth in their 

school-to-work transition for so many years.  

Except for the above-discussed directions, most of which have only recently started to receive 

sufficient attention from the policymakers, there are not institutionalized cross-sectoral programs 

targeting youth in transition to the employment (Expert I, personal communication, September 17, 

2020). While there are activities, such as training to equip youth with entrepreneurial skills, the 

information on their quality, sustainability, geographical coverage, and impact is not available. In 

this regard, the Youth Foundation and the State Employment Agency, both driven by the objective 
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to introduce a program specifically targeting the needs of youth in transition to employment, 

recently presented a Youth Employment Programme. Designed primarily for graduates of 

specialized secondary and higher educational institutions, the Programme aims, among many other 

objectives, to provide first-time entrants to the labor market with job search assistance and support 

in getting employment and create new jobs, especially for youth in regions. However, the findings 

of the survey demonstrated that 41 % of the respondents (51 out of 124 respondents) have never 

heard about this Programme, while only 4% of the respondents (4 people) considered the 

Programme as very useful, 5.6 % (7 people) considered it not useful at all and 6.4 % (8 people) as 

useful to some extent. 43.5 % of the respondents (54 respondents) have never participated in the 

Programme despite being aware of it. Such a low awareness rate about the Programme deserves 

special attention considering that the presentations of the Programme were held in various regions. 

Overall, one of the most noticeable observations from the online survey was the lack of young 

people’s awareness of the implemented programs to support them. This trend was discovered while 

the respondents were asked to indicate the reason(s) behind their non-participation in the 

employment- and education- support programs.  

Conclusions and Recommendations 

This research helped us explore the role of current support mechanisms to ensure smooth transition 

of young people to the labour market in Azerbaijan and the extent of those mechanisms’ 

attractiveness for the local youth. While the findings showed that the legal and policy documents 

concerning the state youth and employment policies demonstrate the policymakers’ commitment 

to supporting youth in their transition to labour market, it takes time for all those plans to be 

transformed into real support for youth. 

While the government has already launched reforms across multiple sectors like modernizing 

vocational education and training, supporting small and medium businesses and many other 

initiatives to support youth in accessing decent employment and education opportunities, some 

areas may need additional support. These areas include, but are not limited to launching 

comprehensive database with detailed information about NEETs, their socio-economic 

backgrounds, age groups, rural-urban and gender differences, education levels; strengthening 

communication between private sector and educational institutions, especially vocational schools 

in order for them to design programs to better address the labour needs of private sectors; improving 

coordination among stakeholders involved in the youth, education and employment policies. In 

addition, a special focus should be placed on developing outreach strategies so that targeted 

beneficiaries, i.e. young people, are aware of the programs implemented to support them. 
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Appendix I: List of interviewees 

The following experts and youth workers we  re interviewed during the data collection process: 

1. Expert I - A freelance consultant (expert, researcher) who has researched for the European Training Foundation 

(on school-to-work transition of youth in Azerbaijan) and Asian Development Bank. This expert was also involved 

as an expert in the preparation of the National Employment Strategy of the Republic of Azerbaijan for 2019-2030.  
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2. Expert II – Social worker, also engaged in the research work. At the time of the interview, this expert was 

providing consulting services to the UNICEF Country Office in Azerbaijan. Prior to that, this expert had worked 

for the United Aid for Azerbaijan (UAFA), a UK-registered NGO operating exclusively in Azerbaijan. In the 

UAFA, this expert was responsible for researching social pressures on young men aged 18-35 years.  

3. Expert III – Policy analyst, working for United Nations Country Office in Azerbaijan with a prior experience in 

youth NGO management2.  

4. Interviewee IV – Youth worker involved in youth NGO management. 

5. Interviewee V – Youth worker involved in youth NGO management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Note: Since all three experts were engaged (prior to and at the time of the interviews) with international and foreign 

organizations, it is important to note that the views, expressed by them during the interviews, are their personal views 

and do not necessarily reflect the official policy or position of the organizations that they worked for. 
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Xülasə 

Bugün biliyə verilən dəyər artdıqca dünyanın ən ən güclü iqtisadiyyatına sahib ölkələri təhsil sahəsində atılan yenilikçi 

addımları iqtisadi və sosial tərəqqinin inkişafetdirici amili kimi qəbul edirlər. Biliyin tədrisində müstəsna rola sahib 

universitetlər isə dövlət və sənaye firmaları ilə əməkdaşlığı genişləndirərək həm öz fəaliyyətlərini şaxələndirir, həm 

də sözügüdən inkişafı sürətləndirirlər. Ölkəmizdə ali təhsil müəssisələri qurulduğu gündən bəri təhsilin öyrənənlərə 

ötürməyə və tədqiqatçılıq fəaliyyəti aparmağa əsaslanan prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərmiş, ancaq çox təəssüf ki, 

tədqiqat nəticələrini biznes imkanlarına çevirmək və müəssisənin müstəqil maliyyə strukturunu formalaşdırmaq onlar 

üçün çox çətin olmuşdur. Bu səbəbdən də düşünürük ki, ölkəmizdə universitetlərdə təşəbbüskarlıq fəaliyyətlərinin 

çoxaldılması həm onlara arzu edilən müstəqil maliyyə bazası formalaşdırmağa kömək edəcək, həm ölkə 

iqtisadiyyatına, həm də bütövlükdə ölkəmizin yerləşdiyi bölgədə sosial iqtisadi sferaya müsbət təsir göstərəcəkdir. Bu 

məqalədə biz təşəbbüskar universitetləri, onların xarakterik xüsusiyyətlərini, bu universitetlərin idarəçiliyinin 

əsaslandığı İnnovasiyanın Üçqat Modelini (Tripple Helix Model) və bu modelin əsas üzvləri olan dövlət, universitet 

və sənaye arasındaki əlaqələri tədqiq edəcəyik. Sonra isə bu modelin tətbiqində universitetlərin rolunun nə olduğuna 

ətraflı izah verəcik.  

Açar sözlər: təşəbbüskar universitet, innovasiya, innovasiyanın üçqat modeli, sənaye  

 

Giriş 

Tarix boyu universitetlər əsas üç hədəf üzərində fəaliyyətlərini aparmışdır: təlim-tədris, 

tədqiqatçılıq və xidmət vermək. Ancaq ki, ilk ortaya çıxdığı vaxtlardan bəri birinci nəsil və ikinci 

nəsil universitetlər heç vaxt bu hədəflərindən üçüncüsünü tam olaraq yerinə yetirməmiş, və ya 

sadəcə universitet daxilində öz tələbələrinə, müəllimlərinə və kollektivin digər üzvlərini 

hədəfləyən xidmətlər ortaya qoymuşdur. Sonraki dövrdə universitetlərin müxtəlif 

departamentlərində və fakultələrində fəaliyyət göstərən akademik heyət onların verdikləri xidmətin 

paydaşlarının ancaq universitetin öz akademik heyəti olmadığının, bununla birlikdə yerləşdikləri 

cəmiyyət ilə qarşılıqlı əlaqə nəticəsində davamlı dəyər yaratmaq və cəmiyyətə xidmət etmək kimi 

məsuliyyətlərinin olduğunu öyrənmiş oldular. Əlbəttə ki, ali təhsilin digər paydaşları, dövlət və 

sənaye firmaları da universitetlərin elmi və praktiki potensiala sahib fərdlər yetişdirdiyi gerçəyinə 
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əsasən onlarla daha sıx əməkdaşlıqlar qurdular. Bu tələb də iqtisadi və sosial sahədə gedən qlobal 

dəyişikliklərin fonunda təşəbbüskar universitetlərin formalaşmasını zəruri etdi (Clark, 1998). 

Ötən əsrdə başlayan texnoloji inqilab və qloballaşma nəticəsində universitetlərdən tədris və 

tədqiqat fəaliyyəti ilə birlikdə cəmiyyətin rifahına və bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə 

verəcək dəyərlərin formalaşması gözlənilir. Universitetlər və dövlət tədqiqat müəssisələri 

apardıqları tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq yeni dəyərlər və məhsullar yaratdıqları üçün regional 

iqtisadi inkişaf üçün zəruri katalizator hesab olunurlar (Guerrero və.b, 2006). Dünyanın aparıcı 

universitetləri İnnovasiyanın Üçqat Modeli(Tripple Helix) adlanan üçüncü nəsil universitetlər 

olmaq yolunda irəliləyirlər. Bu modelə əsaslanaraq, universitetlər dövlət və sənaye firmaları ilə 

əməkdaşlıqlar qurur və qlobal iqtisadi inkişafı dəstəkləyirlər.  

Təşəbbüskar universitetlər 

Təşəbbüskar universitetlərlə əlaqəli tədqiqatçılar müxtəlif təriflər verirlər. Onların bəziləri bu 

universitetləri biznes imkanları yaradan müəssisələr, bəziləri sosial iqtisadi inkişafın hərəkətverici 

qüvvəsi, bəziləri isə cəmiyyətin sosial rifahına dəstək olacaq dəyərlər yaradan müəssisələr kimi 

qəbul edirlər. Aşağıda bu universitetlərə verilən bir neçə tərifə nəzər sala bilərik (Guerrero və.b, 

2006):  

 Etzkowitz - Təşəbbüskar universitetlər özəl müəssisələr ilə əməkdaşlıq quran, patent əldə 

edən və müqavilə əsasında tədqiqat işləri aparmaqla yeni maliyyə mənbələri formalaşdıran 

universitetlərdir.  

 Chrisman, və.b - Təşəbbüskar universitetlər professorlar, texniki işçilər və tələbələr 

tərəfindən yeni biznes imkanlarının formalaşdırıldığı müəssisələrdir.  

 Röpke - Təşəbbüskar universitet üç mənaya gəlir: universitetin özünün təşəbbüskarlığı; 

universitet kollektivi və tələbələrin təşəbbüskarlıq fəaliyyəti; universitet və yerləşdiyi 

mühit(cəmiyyət) arasında olan qarşılıqlı təşəbbüskarlıq münasibətləri.  

 Jacob və.b - Təşəbbüskar universitetlər həm maliyyələşdirmə (əlavə təhsil kursları, məsləhət 

xidmətləri) həm də maliyyələşmə (patentləşdirmə, lisenziyalaşdırma və start-up) 

xüsusiyyətinə sahibdir.  

Bu universitetlərin mövcudluğunu əsaslandıran bir çox səbəb olsa da, bunlar arasından dördünü 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır: onların sosial-iqtisadi inkişafı əngəlləyən faktorları aradan 

qaldırması, cəmiyyətdə yeni dəyərlər formalaşdırması, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər və bu 

universitetlərin dayanıqlı maliyyə bazası formalaşdırması (Guerrero və.b, 2006).  

Təşəbbüskar universitetlər akademik fəaliyyətləri ilə yanaşı həm də dövlətin sosial-iqtisadi 

problemlərinin aradan qaldırılması üçün  bazarda mövcud olan əksiklikləri müəyyənləşdirir və bu 

əksikliklərin aradan qaldırılması üçün müxtəlif həll yolları təklif edirlər (Etzkowitz H., 2003). 
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Əlbəttə ki, bu universitetlər hədəflədikləri bu missiyanı yerinə yetirmək üçün ilk növbədə yenilikçi 

düşüncəyə sahib tələbələr və yeni texnologiyalarla işləməklə yetinməyən, o texnologiyaları inkişaf 

etdirən və ya yenilərini yaradan bir ekosistem formalaşdırırlar. Bu nöqteyi nəzərdən onlar öz 

tələbələrini əslində potensial sosial innovator kimi görürlər. Ali təhsil müəssisəsindən məzun olan 

hər bir tələbənin sabah iş dünyasına atılacağını göz önündə tutaraq deyə bilərik ki, sənaye 

firmalarında da bu xüsusiyyətlərə sahib işçilərə olan ehtiyac onları universitetlərlə əməkdaşlıq 

etməyə və innovator tələbələrin yetişdirilməsinə maddi dəstək verməyə həvəsləndirir. 

Bu universitetlərin bir digər vəzifəsi cəmiyyətdə risk faktoru hesab edilən, tamamlanması zəruri 

olan əksikliklərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılmasıdır. Bugün dünyada gedən texnoloji 

inkişaf hər gün yeni biznes ideyalarının və məhsullarının istehsalını mümkün edir. Ancaq bu hələ 

o demək deyil ki, yaradılan bu məhsulların hamısı cəmiyyətin ehtiyaclarını qarşılayaraq rəğbət 

görür. Bu fikrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, yaradılan hər bir yenilik eyni zamanda bir dəyər 

fomalaşdırmalı və cəmiyyətin ehtiyaclarını tamamlayaraq bir zərurət ortaya çıxarmalıdır. 

Universitetlərdə fəaliyyət göstərən və tədqiqat işləri ilə məşğul olan müəllim və tələbələr də bunu 

nəzərə alaraq apardıqları tədqiqat işlərinin nəticəyönümlü və faydalı olmasına çalışmalıdır. 

Xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə universitetlər məhdud qaynaqları tükətmək yerinə, yeni 

biznes modelləri quraraq sosial-iqtisadi inkişafa təkan verməlidirlər. Bu da ancaq yaşadıqları 

mühiti düzgün analiz etməyi bacaran, təşəbbüs göstərmək həvəsində olan və kreativ düşüncələrinin 

məhsulu olaraq yeni dəyərlər formalaşdıran fərdlərin yetişdirilməsi ilə mümkündür (Clark, 1998).  

Sürətlə böyüyən qlobal dünyada dəyişikliklərin öncədən görülməsi və mövcud olan dəyişikliklərin 

idarə olunması çox vacib qabiliyyətlərdən biridir. Təşəbbüskar universitetlər dəyişən cəmiyyətin 

tələblərinə uyğun hərəkət etməyi bacaran fərd yetişdirməyi hədəfləyirlər. Belə ki, bu universitetlər 

özlərinə aid struktur bölmələrində yeniliklər edərək dəyişir və bu dəyişikliyin verdiyi töhfələr ilə 

cəmiyyəti dəyişdirməyə çalışırlar. Onların ən önəmli xüsusiyyəti də bu dəyişikliklərə sistematik 

yanaşma qabiliyyətidir (Sagawa &Segal, 2000). Bu universitetlərdə olan akademik kollektivin 

yenilikçi baxışı və yenilik yarada bilmə qabiliyyəti dövlətin də vəzifələrindən biri olan sosial 

problemlərin həll edilməsi missiyasını tamamlamağa kömək olur. Bugün universitetlər cəmiyyətin 

gənc, dinamik və bilikli fərdləri ilə işlədiyi üçün onlar sosial dəyişikliyi apara biləcək ən böyük 

gücə sahibdirlər.  

Bugün, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, universitetlər öz müstəqil maliyyə strukturlarını 

formalaşdırmağa çalışırlar. Təşəbbüskar universitetlər dövlət büdcəsindən asılı olmadan, öz 

fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq maliyyə azadlığına sahib müəssisələrdir (Bacq və.b, 2011). Onlar 

inkişaflarını əsaslandıran geniş perspektivlərə sahib olur, yeni kəşfləri biznesə çevirməklə öz 

sahələrində seçilən universitetlər olmağa çalışırlar (Smith D., 2004).  Bu universitetlər özəl 

şirkətlərlə əməkdaşlıq qurur, patent alır və aparılan bazar araşdırmasının nəticəsi olaraq yeni 

maliyyə mənbələri yaradır, təhsilin bütün iştirakçılarının yenilik etməsinə kömək göstərən bir 

inkubator kimi fəaliyyət göstərirlər (Etzkowitz H., 2003).  
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İnnovasiyanın Üçqat Modeli(Tripple Helix Model)  

İnnovasiyanın Üçqat Modeli, sənaye cəmiyyətindən bilik cəmiyyətinə keçidi təmin edən, dövlət-

sənaye-universitet üçlüyünün bir biri ilə qarşılıqlı əlaqəsində formalaşan, və universitetin bu 

əlaqənin aktiv şəkildə davam etməsində aparıcı rol aldığı bir modeldir. Sənaye cəmiyyətində 

universitet ikinci dərəcəli iştirakçı kimi görünsə də, bilik cəmiyyətində o texnonoji transfer, biznes 

təşəbbüskarlığı və reginonal inkişafda oynadığı rol ilə öz mövqeyini daha da gücləndirmiş olur. 

İnnovasiya yanaşmalarının bir çoxu biznes şirkətlərini və sənaye firmalarını yeniliklərin 

formalaşmasında əsas element kimi qəbul etsə də (Foray, 2015), onların bir çoxu universitet, sənay 

və dövlətin qarşılıqlı əməkdaşlığının ortaya çıxardığı nəticələrin daha dəyəryönlü olduğunu və 

innovasiyanın daimi inkişafının təminatını verdiyini qəbul edirlər.  

İnnovasiyanın Üçqat Modeli innovasiyanın ortaya çıxması, onun inkişaf etdirilməsi və cəmiyyətə 

inteqrasiyasında istiqamətləndirici rola sahibdir. Hətta dövlət və sənaye firmaları bu model 

haqqında çox ətraflı məlumata sahib olmasa belə, icra etdikləri layihələrdə universitetlərlə 

əməkdaşlıqlar quraraq özləri istəmədən bu innnovasiya prosesinin parçasına çevrilirlər. Modelin 

tətbiqində ortaya qoyulan tapşırıqlar bu üç halqadan birinin səlahiyyətlərinin xaricində ola bilir. 

Belə vəziyyətlərdə onlar öz fəaliyyət sahələrinin xaricinə çıxaraq digər halqada olan əksikliyi 

aradan qaldırırlar. Məsələn, universitetlər bəzən öz şəhərciklərində Texnoparkların, İnkubasiya 

mərkəzlərinin və digər labaratoriyaların inşa edilməsində və bu tipli mərkəzlərin yetərli maddi 

texniki baza ilə təmin edilməsində yetərli sərmayə və biliyə sahib olmaya bilir. Həmin 

vəziyyətlərdə sənaye şirkətləri bu əksikliyin aradan qaldırılmasında aktiv rol ala bilərlər. 

Ölkəmizdə Bakı Mühəndislik Universiteti nəzdində sənaye firmalarının dəstəyi ilə qurulmuş 

texnopark və labaratoriyalar buna çox yaxşı misal ola bilər. Bu model eyni zamanda Dünya Bankı, 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), və Avropa Birliyi tərəfindən də təşviq edilir. 

Məsələn, 2013-cü ildə OECD Londonda XI İnnvasiyanın Üçqat Modeli konfransında “Biliyə 

əsaslanan sahibkarlıq, Innovasiyanın Üçqat Modeli və yerli iqtisadi inkişaf” mövzulu bir seminar 

təşkil etmişdi. Bu seminarın əsas məqasədi innovasiya prosesində dövlət-sənaye-universitet 

əməkdaşlığının vurğulanması və regional inkişaf üçün bunun əhəmiyyətinin çatdırılması idi 

(Speakman, Afzal, Yuge, & Hanna 2012).   

İlk dəfə 1980-ci illərdə Massachusetts Texnologiya İnstitutu(MİT) bu modelə əsaslanan 

təşəbbüskar universitet kimi fəaliyyət göstərsə də, model haqqında ən geniş təsəvvürlər yalnız 

1995-ci ildə təşəbbüskarlıq sahəsində tədqiqatçılıq aparan iki professor, Newcastle 

Universitetindən Henry Etzkowitz və Amsterdam Universitetindən Loet Leydesdorff, tərəfindən 

daha geniş izah edildi və modelləşdirildi (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Onlar izah edirlər ki, 

İnnovasiyanın Üçqat Modeli bilik iqtisadiyyatının formalaşdığı zaman kəsiyində texnologiya, 
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sənaye və regionlar arasında əlaqələri bərpa edir və geniş miqyaslı sinerji yaradır. Üç halqa 

şəklində təsvir edilən bu əməkdalıq günü gündən daha çox bilik və şəbəkəklərin formalaşmasına 

və onun universitetlərdən sənaye müəssisələrinə, oradan də xidmət sahəsi olaraq cəmiyyətə 

ötürülməsinə aparıb çıxarır. Daha dəqiq desək, bu modelə əsaslanan universitetlər üç əsas 

funksiyanı yerinə yetirirlər: biliyi yaradır, onu tətbiq sahəsinə transfer edir və təlim tədris vasitəsilə 

onu daha geniş kütlələrə çatdırırlar.  

Cədvəl-1-də İnnovasiyanın Üçqat Modelinin işləmə prinsipi əks olunub. Bir birinə sarılmış üç xətt 

innovasiyanın üç tərəfdaşı dövlət, sənaye və universitetin daimi əməkdaşlığını və qarşılıqlı 

əlaqəsini əks etdirir. Belə ki, DNT strukturunda formalaşmış bu əməkdaşlıqda bütün tərəflərin 

inkişafı digərlərinin proses daxilində mövcudluğu ilə bağlıdır (Zhag&Gao, 2011). 

  

Cədvəl-1: İnnovasiyanın Üçqat Modeli və işləmə prinsipi 

 

İnnovasiyanın Üçqat Modeli və universitetlərin rolu 

Tədqiqat nəticələri göstərir ki sənaye firmaları ilə əməkdaşlıq edən universitetlər digərlərinə 

nəzərən daha məhsuldar fəaliyyət göstərirlər. Dünyada yaradılan yeni innovativ biliklərin 

əksəriyyəti universitet şəhərciklərində tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və sənaye işçiləri 

arasında keçirilən konfranslar və müzakirələrin nəticəsi olaraq ortaya çıxmışdır. Universitetlərin 

daima tədqiqatlar aparır, dövlət və sənaye şirkətlərinin üzvlərinə təlim tədris yönündən dəstək 

olurlar. Nəticədə yaranmış daimi məlumat axını məhsulların dəyərini və onların keyfiyyətini 

artıraq sənaye şirkətlərinə daha geniş miqyaslı iqtisadi addımlar atmağa kömək edir.  

Sənaye şirkətləri universitetlərdə təhsil alan tələbələrə öyrəndikləri bilikləri tətbiq etmək üçün 

mühit yaradır və həmin mühitdə ortaya çıxan çatışmamazlıqlar və problemlər universitetlərdə 

aparılan tədqiqat işlərinin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. Belə ki, bu tərəflərdən birinin olmaması 
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ya təlim tədris prosesinin maraqlı və nəticəyönümlü olmasını əngəlləyəcək, ya da sənaye 

firmalarının texnoloji biliklərə sahib olmasını mümkünsüz edəcəkdi(Guerrero və.b, 2006).  

Universitetlər sənaye şirkətləri və innovativ sahibkarlar üçün bir inkubasiya rolu oynayırlar. Onlar 

yenilikçi ideyalara və kreativ düşünmə qabiliyyətinə sahib gənc təşəbbüskarlar ilə sənaye 

şirkətlərinin təmsilçilərini bir mühitdə görüşdürür və maraqlı tərəflər arasında məlumat 

mübadiləsini möhkəmləndirirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin bir çoxu universitetlərdəki 

inkubasiya mərkəzlərini maliyyə və qeyri-maliyyə mənbələri və əlavə subsidiyalarla təmin edərək 

onların fəaliyyətini dəstəkləyirlər.  

Əlbəttə sadalanan vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı universitetlər müxtəlif problemlərlə də 

qarşılaşırlar. Bəzən universitetlərin sənaye ilə əməkdaşlıqlarını çoxaltması nəticəsində 

universitetdə fəaliyyət göstərən kollektiv təlim tədrisdən daha çox biznes fəaliyyətlərinə qatılırlar. 

Bu səbəbdən də onlar məlumatı formalaşdıran müəssisə olmaqdan çıxaraq daha çox maliyyə 

qaynağı formalaşdıran mərkəzlərə çevrilirlər. Bununla yanaşı universitetlər bəzən yalnış biznes 

partnyorlarları ilə əməkdaşlıq qurur və nəticədə aparılan təşəbbüskarlıq fəaliyyətləri təhlükə altına 

girir. Universitetlərdə aparılan tədqiqat işləri heç də hər zaman nəticəyönümlü olmaya bilir. Böyük 

həvəslə başlamış tədqiqat işləri əməkdaşlıq prosesində dəyişən ssenarilər, əksik kadr potensialı və 

ya maliyyə resurslarının səhv yönləndirilməsi nəticəsində yarıda qala bilir. Bəzən isə aparılan 

tədqiqat işləri çox uğurlu nəticələnsə belə, onlar cəmiyyətin dəyişən dinamikasından dolayı 

yetərsiz və ya istifadəsiz ola bilir.  

Tədqiqat metodu 

Apardığımız tədqiqat işində keyfiyyət tədqiqat metodlarından sənəd təhlili metodundan istifadə 

edilmişdir. Sənəd təhlili tədqiqat metodu müxtəlif çap olunmuş və ya elektron sənədlərin nəzərdən 

keçirilməsi və qiymətləndirilməsi üçün sistemli bir prosedurdur (Bowen, 2009). Tədqiqat mənbəsi 

kimi müxtəlif sənədlər sistemli bir şəkildə tədqiq edilir və istifadə edilir. Bu metodu öz tədqiqat 

işlərində istifadə edən tədqiqatçılar ilk öncə əvvəllər apaprıılmış tədqiqat işlərinin nəticələrini təhlil 

edir, sonra isə lazım gələn məlumatları öz tədqiqat işlərində istifadə edirlər. Bu metodun tətbiqi 

zamanı tədqiqatçılar sənədlərdə olan vacib mövzuları tapır, seçir, qiymətləndirir və sintez apararaq 

bəzi vacib addımlar atırlar. Apardığımız bu tədqiqatı tamamlamaq üçün Researchgate və Google 

Scholar kimi online qaynaqlardan istifadə edərək təşəbbüskar universitetlər və innovasiyanın üçqat 

modeli haqında müxtəlif məlumatlar əldə edilmişdir. Məlumatlar əldə edildikdən sonra analiz 

edilmiş, sistemləşdirilmiş və məqalə şəklində tərtib edilmişdir.  

Nəticə 

Sənaye iqtisadiyyatından bilik iqtisadiyyatına keçid zamanı əvvəllər vəzifəsi sadəcə biliyi 

öyrətmək, tədiqat işləri apararaq biliyi yaratmaq olan universitetlər artıq tədqiqat nəticələrini 

cəmiyyətin sosial və iqtisadi inkişafına qulluq edən vasitəyə çevirirlər. Onlar yerləşdikləri mühitdə 

dövlət və sənaye firmaları ilə qurulan daimi əməkdaşlıqların nəticəsində inkubasiya mərkəzlərinə 
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və bilik əsaslı iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Təşəbbüskar universitetlər 

isə ali təhsil müəssisələri arasında İnnovasiyanın Üçqat Modelinə əsaslanan fəaliyyət aparması ilə 

fərqlənirlər. Yaradılan bu əməkdaşlıq mühitində bəzən universitetlər problemlərlə qarşılaşsa da, 

qloballaşan dünyada inkişaf edən akademik mühitdə universitetdə digər rəqibləri ilə olan yarışda 

ayaqda qala bilmək və fəaliyyətlərini davam etdirə bilmək üçün dövlət və sənaye firmaları ilə olan 

sosial iqtisadi əməkdaşlıqları gücləndirməlidirlər.  Bu onlara həm öz fəaliyyətlərini şaxələndirməyə 

həm də onların gələcək fəaliyyətlərinin təminatçısı olan müstəqil maliyyə mənbələrinin yaratmağa 

kömək edəcək. Ölkəmizdə də son illərdə bəzi universitetlər publik hüquqi şəxs kimi 

fəaliyyətlərinin bərpa etmiş və artıq dövlətin təmin etdiyi maliyyə mənbələri ilə deyil, özlərinin 

fomalaşdırdığı maliyyə qaynaqlarına əsaslanaraq fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Düşünürük ki, 

ölkəmizdə də universitetlər yerli və xarici sənaye və biznes şirkətləri ilə əməkdaşlıqlar quraraq həm 

regional inkişafda aparıcı rola sahib olacaq həm də beynəlxalq sferada təqdir qazanan 

universitetlərdən birinə çevriləcəklər.  
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Xülasə  

COVID-19 virusunun sürətli şəkildə yayılması dünya miqyasında əmək bazarlarına ciddi şəkildə təsir etmişdir. 

Pandemiya halını almış bu xəstəlik insanların sağlamlığı üçün böyük təhdid olması ilə yanaşı, səbəb olduğu iqtisadi 

və sosial pozuntu milyonlarla insanın uzunmüddətli dolanışığını və rifahını da təhdid edir.Son araşdırmalara görə, 

xüsusilə istehsal sahələrinin böhrandan yüksək və orta-yüksək dərəcədə təsirlənən sektorlarında işləyənlər işlərini 

itirmək, ödənişsiz məzuniyyətə çıxmaq və həftəlik iş saatlarının azaldılması kimi risklərlə üzləşirlər. Pandemiya 

dövründə əmək fəaliyyətində baş verən başqa bir əsaslı dəyişiklik  evdə işləyənlərin nisbətindəki artımdır. 

Pandemiyadan əvvəl yalnız az sayda insan iş fəaliyyətini evdən həyata keçirsə də, böhrandan sonra evdə işləmək 

məcburi bir hala çevirlmişdir. Buna baxmayaraq hər bir işi evdən etmək mümkün deyil. Bir çox ölkələr COVID-19 

böhranının ölkə iqtisadiyyatına və əmək bazarına zərərli təsirlərini azaltmaq məqsədilə daha əvvəl həyata keçirilməmiş 

tədbirlər görməyə başladılar. Ümumi olaraq, dünya ölkələri üzrə məşğulluq tədbirlərinin yeddi qrupda cəmləndiyi 

görülür: işsizlik müavinətləri, özünüməşğul olan və ya qeyri-rəsmi formada çalışan işçilər üçün dəstəklər, əmək haqqı 

şəklində verilən subsidiyalar, işləmə qaydalarında tənzimləmələr, ödənişli xəstəlik məzuniyyəti üçün subsidiyalar, 

işdən çıxarmanın məhdudlaşdırılması və peşə təhsili subsidiyaları. Bu məqalədə, koronavirus pandemiyası ilə başlayan 

böhranın işçi qüvvəsi və əmək bazarı üzərindəki təsirləri araşdırılmışdır. Belə ki, pandemiya dövründə müxtəlif ölkələr 

üzrə əmək bazarında baş verən dəyişikliklər araşdırılmış və müqayisəli formada tədqiq edilmişdir. Bununla yanaşı, 

pandemiyanın davam etdiyi dövrdə bir çox insanın işlədiyi peşə və fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq işləmə 

formasındakı kəskin dəyişikliklər, evdə işləyənlərin və evdə işləyə biləcəklərin artan nisbəti son araşdırmalardan 

istifadə edərək ümumiləşdirilmişdir. Məqalədə COVID-19 böhranının əmək bazarına, məşğulluq və işsizlik 

dərəcələrinə zərərli təsirlərini azaltmaq üçün dövlətlər tərəfindən formalaşdırılan və həyata keçirilən məşğulluq 

tədbirlərini ümumiləşdirilir və bəzi ölkələrdə həyata keçirilmiş uyğun məzmunlu tədbirlərlə müqayisə edilir. Son 

olaraq isə pandemiya nəticəsində yaranan böhranın əmək bazarına təsilərinin öyrənilməsi məqsədilə əmək fəaliyyəti 

ilə məşğul olan 102 şəxsin iştirakı ilə anket sorğusu keçirilmiş və nəticələr analiz olunmuşdur. 

Açar sözlər: Koronavirus pandemiyası, COVID-19, əmək bazarı, işçi güvvəsi, məşğulluq tədbirləri. 

 

Giriş  

Müxtəlif dövrlərdə yaranan pandemiyalar bir-birindən fərqlənsə də, hər birinin iqtisadi proseslərə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsirləri olmuşdur. 1347-1352-ci illərdəki Qara Ölüm(Taun) dünyada 75 

milyondan çox insanın ölümünə səbəb oldu. Bu, mövcud işçi qüvvəsinin azalmasına, əmək 

bazarında işçi qüvvəsinə olan təklifin həcminin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə və bununla da 
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xüsusilə kənd təsərrüfatında işləyənlərin maaşlarının artmasına səbəb oldu. 1918-1920-ci illərdəki 

İspan Qripi, 100 milyona qədər insanın ölümünə səbəb oldu və 1980-ci illərə qədər izlənilə bilən 

təsirləri ilə iqtisadi aktivliyi xeyli dərəcədə azaltmışdır. Hal-hazırda davam edən, dünyanın bir çox 

ölkəsində yayılan və COVID-19 adlanan yeni koronavirus növünün yaratdığı infeksion xəstəlik ilk 

dəfə 2019-cu ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində aşkar edilmişdir. Ümum Dünya Səhiyyə 

Təşkilatı (ÜST) 2020-ci ilin mart ayında koronavirus infeksiyasını “pandemiya” kimi qəbul etməsi 

ilə dünyanın əksər ölkələrində xüsusi rejimlər, karantinlər, fövqəladə hallar və s. kimi çox ciddi 

tədbirlər görməyə məcbur oldular. (Tazeen Fasih, Harry A. Patrinos, M. Najeeb Şafiq 2020) 

COVID-19 pandemiyasının qəfil ortaya çıxması iqtisadiyyatlara və iş yerlərinə ciddi bir zərbə 

vurdu. COVID-19  xəstəliyinə qarşı hazırlanmış bir dərman və ya vaksinin olmaması nəticəsində 

səhiyyə işçiləri insanları mümkün qədər evdə qalmaq və virusun yayılmasının qarşısının almaq 

məqsədilə daima sosial məsafəni qorumaları barədə onları xəbərdar edirlər. Dünyadakı bir çox 

dövlət, insanların bir-birləri ilə təmaslarını, qrup halında toplaşma hallarını azaltmaq məqsədilə 

restoranlara, teatrlara, bəzi pərakəndə satış yerlərinə və digər vacib olmayan müəssisələrə girişləri 

məhdudlaşdırırlar. Bir çox müəssisələr isə işçilərini və ümumi xalq sağlamlığını qorumaq üçün 

könüllü olaraq iş yerlərini müvəqqəti olaraq bağlayırlar.İş yerlərinin bağlanması müəssisələrin və 

özünüməşğulların iqtisadi fəaliyyətlərində ciddi çətinliklər yaradır, bəzi hallarda isə onları iflas 

həddinə çatdırır. (Tazeen Fasih et., 2020). 

Covid-19 epidemiyasının bu gün iqtisadiyyatda, sosial sahədə və əmək bazarlarında bir çox 

dəyişikliyə səbəb olan müəyyən təsirlərini görürük. Görünür bu təsirlər bundan sonra da davam 

edəcək. İstehsal rejimləri və iş yeri konsepsiyası əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcəkdir. Epidemiya ilə 

mübarizə səbəbindən səhiyyə xərcləri artarkən, dövlət gəlirləri karantin tətbiqinə görə azaldı. 

Fəaliyyəti dayandırılmış iş yerləri səbəbindən bəzi iqtisadi fəaliyyət sahələri də dayandı. Bundan 

əlavə, dövlətlər epidemiyanın iqtisadi və sosial təsirlərini azaltmaq üçün geniş miqyaslı iqtisadi 

paketlər həyata keçirdilər . Dünya üzrə ümumi olaraq bu kimi tədbirlər paketlərinin dəyəri 8 trilyon 

dollar civarındadır. Epidemiyanın iqtisadiyyata və əmək bazarlarını nə səviyyədə  təsir edəcəyini 

proqnozlaşdırmaq asan deyil, çünki epidemiyanın təsirinin nə vaxt aradan qaldırılacağı və peyvənd 

və dərman tədqiqatlarının nə vaxt başa çatacağı məlum deyil.(Tarkan Zengin, 2020) 

Məqalədə ilk olaraq, COVID-19 böhranından sonra iqtisadi dalğalanmadan ən çox təsirlənən 

fəaliyyət növləri müzakirə olunur. Topdan və pərakəndə ticarət, daşınmaz əmlak, otelçilik və qida 

xidmətləri sektorları, istehsalatla məşğul olan bir çox fəaliyyət sahələri pandemiyanın  yaratdığı 

böhrandan ən çox təsirlənən sektorlardır. Böhrandan yüksək və orta dərəcədə ciddi şəkildə 

təsirlənən sektorlarda işləyənlər işlərini itirmək, ödənişsiz məzuniyyətdə olmaq və həftəlik iş 

saatlarının azalması  kimi çoxlu sayda risklərlə üzləşirlər. Bununla birlikdə, böhranın təsirlərinin 

digərlərindən daha çox bəzi işçi qrupları üzərində olacağı proqnozlaşdırılır. Kiçik müəssisələrdə 

işəgötürən və özünüməşğul olanlar, qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda işləyənlər və müvəqqəti işçi statusu 

ilə işləyənlər (mövsümi işçilər və ya müqaviləsi bir ildən az olanlar) gəlir və məşğulluq baxımından 

https://blogs.worldbank.org/team/tazeen-fasih
https://blogs.worldbank.org/team/harry-patrinos
https://blogs.worldbank.org/team/m-najeeb-shafiq
https://blogs.worldbank.org/team/tazeen-fasih
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pandemiyadan daha çox zərər gördükləri müşahidə olunur.  

 Tədqiqatlar göstərir ki, dövlətlər tərəfindən koronavirusun yayılmasının qarşısınıın alınması 

məqsədilə tətbiq olunan məhdudiyyətlər, dövlət və özəl sektorda fəaliyyət göstərən təşkilatlar 

tərəfindən qəbul edilən sosial məsafəni artırmaq üçün görülən tədbirlər insanların evdə işləmələrinə 

həmişəkindən daha çox zəmin yaradır. Pandemiyadan əvvəl işçi qüvvəsinin yalnız müəyyən bir 

azlığı evdə işləsə də, böhrandan sonra evdə işləyənlərin nisbətinin artdığı müşahidə olunur. Ancaq 

hər işi evdən etmək mümkün deyil. Məqalənin yazıldığı müddətdə aparılan araşdırmalar onu 

göstərir ki,  elmi və texniki xidmətlər, şirkət və müəssisələrin idarəedilməsi, təhsil xidmətləri, 

maliyyə və sığorta sahələrindəki işlərin evdən görülmə ehtimalı ən çox olanlardır. Nəqliyyat və 

anbar, tikinti, pərakəndə ticarət, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, otelçilik və qida 

xidmətləri üzrə işlərin evdən görülmə ehtimalı ən az olanlardır.( ILO, 2020) Qeyd olunan 

məsələlərlə yanaşı, məqalədə COVID-19 böhranının əmək bazarına zərərli təsirlərini azaltmaq  

üçün müxtəlif dövlətlər və Azərbaycanda dövlət tərəfindən qəbul olunan məşğulluq tədbirləri 

müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Digər iqtisadi tədbirlər kimi, məşğulluq üçün görülən 

tədbirlər də ölkədən ölkəyə fərqlənir. Oxşar istiqamətlər üzrə tədbirlərin həyata keçirildiyi hallarda 

belə, dəstəyin məzmununun onlar üçün ayrılan büdcələrə görə dəyişdiyi müşahidə olunur. Son 

olaraq isə pandemiyanın yaratdığı iqtisadi böhranın təsirlərinin tədqiq olunması məqsədilə əmək 

bazarının hazırki vəziyyətinin analiz edilməsi məqsədilə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 102 

nəfərin iştiraki ilə həyata keçirilən anket sorğusunun nəticələri analiz olunmuşdur.  

Metod  

Məqalə mövzusunun öyrənilməsi və araşdırılması zamanı empirik və nəzəri tədqiqat 

metodlarından istifadə olunmuşdur.  Müxtəlif beynəlxalq və yerli  səviyyəli mənbələr, bu mövzu 

üzrə aparılan araşdırılmalar nəticəsində yazılan məqalələr vastisəsilə tədqiqatın həyata keçirilməsi 

üçün zəruri məlumatlar  toplanılmışdır.  Bununla, yanaşı mövzu üzrə anket sorğusu həyata 

keçirilmişdir. Toplanılan məlumatların və sorğu nəticələrinin tədqiq olunmasında analiz və sintez 

metodlarından istifadə olunmuşdur.   

Analiz  

COVID-19 pandemiyasının yayılması dünyanın müxtəlif əmək bazarlarındakı işçi tələbi və 

təklifinin ciddi şəkildə təsirlənməsinə səbəb olmuşdur. Epidemiyanın yayılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə tətbiq olunan qadağalar iqtisadi fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olur.  

Bəzi iş yerlərinin kiçilməsi və bəzilərinin müvəqqəti və birdəfəlik bağlanması işçi qüvvəsinə olan 

tələbin azalmasına səbəb olur. Bundan əlavə, COVID-19 pandemiyası işçilərin sağlamlığını təhdid 

etdiyi və hərəkətliliyini məhdudlaşdırdığı üçün iş təklifində azalma olmuşdur. Bütün bunların 

nəticəsi olaraq dünyada milyonlarla işçi gəlir və işlərini itirmək riski ilə üzləşməkdədirlər (BBC 

News, 2020; Deveci, 2020; Kabakcı, 2020; Vyas, 2020; Zengin, 2020). 
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Cədvəl 1 müxtəlif sektorları pandemiyadan təsirlənmə səviyyələri baxımından sıralayır. Həyati 

əhəmiyyətə malik olan səhiyyə və sosial xidmət fəaliyyətləri ilə təhsil, dövlət idarəetməsi və ictimai 

xidmət sahələrindəki istehsal fəaliyyətləri COVID-19 böhranından geniş şəkildə 

təsirlənməməkdədir. Dövlətlər tərəfindən tətbiq olunan məhdudlaşdırıcı tədbirlər, mal və 

xidmətlərə olan tələbin azalması səbəbindən bəzi istehsal sahələri böhrandan ciddi şəkildə 

təsirlənir. Topdan və pərakəndə ticarət, istehsal, daşınmaz əmlak, inzibati və dəstək xidmət 

fəaliyyətləri, otelçilik və qida xidmətləri sektorları, pandemiyanın yaratdığı böhrandan ən çox 

təsirlənən sektorlardır. Sənət, əyləncə, istirahət, idman, nəqliyyat, anbar, rabitə və digər  xidmətlər 

Sektorlar Covid-19 Böhranından Təsirlənmə Dərəcəsi 

Topdan və pərakəndə ticarət Yüksək 

İstehsal Yüksək 

Daşınmaz əmlak, inzibati və dəstək xidməti fəaliyyətləri Yüksək 

Otelçilik və qida xidmətləri Yüksək 

İncəsənət, əyləncə, istirahət, idman və digər xidmətlər Orta-Yüksək 

Nəqliyyat, anbar və rabitə Orta-Yüksək 

İnşaat Orta 

Maliyyə  ve Sıgorta Xidmətləri Orta 

Mədənçilik Orta 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq Aşağı-Orta 

İnsan sağlamlığı və sosial xidmət fəaliyyəti Aşağı 

Təhsil Aşağı 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat Aşağı 

Kommunal xidmətlər (elektrik, qaz  istehsalı və 

paylanması) 

Aşağı 

      Cədvəl 1: Müxtəlif sektorların  COVID-19 böhranından təsirlənmə dərəcələri  
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pandemiyadan ən çox təsirlənən ikinci qrup sektorlardır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə işçi 

qüvvəsinin təxminən 70%-ni təşkil edən qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda çalışanlar  COVID-19 

böhranından ən çox təsirlənən qruplardandır (Gerdin & Kolev, 2020). Onların əksəriyyəti evdən 

işləyə bilmir. Böhrandan qaynaqlanan gəlir itkisinin bu qrup üçün olduqca yüksək olacağı 

proqnozlaşdırılır(BƏT, 2020). Gəlir itkisi ilə yanaşı, qeyri-rəsmi məşğulluqda olanların sosial 

təminatının olmaması, işləyərkən sosial məsafəyə və digər gigiyena qaydalarına uyğun iş mühitinin 

olmaması onları pandemiyaya qarşı daha həssas edir.  

COVID-19 böhranından ciddi şəkildə təsirlənən başqa bir qrup da gig iqtisadiyyatı üzrə fəaliyyət 

göstərən işçilərdir. Gig iqtisadiyyatı, rəqəmsal platformalar vasitəsilə işçi qüvvəsinin tələb və 

təklifini təmin edərək qısa müddətli iş müqaviləsinin qurulması ilə görülən işləri özündə bilərşdirir. 

Hələ 2017-ci ildə ABŞ-da 55 milyon insanın gig iqtisadiyyatında çalışdığı hesablanmışdır(ILO, 

2018). Gig iqtisadiyyatında sərbəst şəkildə işləmək fərdlərə çeviklik qazandırarkən  iqtisadiyyatda 

baş verən dalğalanmalara qarşı dözümsüz hala gətirməkdədir (Oyer, 2020). Yaxın zamanlarda 

aparılan bir araşdırmada COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu tələb azalması və təhlükəsizlik 

təhdidləri səbəbindən dünya miqyasında gig  iqtisadiyyatında işləyənlərin 52 faizinin böhrandan 

sonra işlərini itirdikləri və 26 faizinin  iş saatlarının azaldığı təsbit edilmişdir.(AppsJobs, n.d., 2020) 

Böhranın təsirlərini aradan qaldırarkən, gig iqtisadiyyatında işləyənlər və o cümlədən müstəqil 

işçiləri özündə birləşdirən müvəqqəti işçilərin (mövsümi işçilər və ya müqaviləsi bir ildən az 

olanlar),  daimi işçilərdən ayrı olaraq nəzərə alınmalıdır. Bu işçilər dünya miqyasında işçi 

qüvvəsinin  7 faizini təşkil etdiyi halda, böhrandan çox təsirlənən sektorlarda işləyən işçi 

qüvvəsinin təqribən 10 faizini təşkil edirlər (Jolevski & Muzi, 2020).  

COVID-19 pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün dövlətlər tərəfindən tətbiq olunan 

məhdudlaşdırıcı tədbirlər insanların bir çoxunun evdə işləmələri üçün ciddi zəmin yaradır. 

İnsanların qruplar halında toplanmasının qarşısını almaq üçün idman liqalarının təxirə salınması, 

mağazaların bağlanması və restoranların yalnız onlayn şəkildə fəaliyyət göstərməsi kimi 

qərarlardan əlavə sosial məsafə üçün insanlar evdən çalışmağa təşviq edilir və ya bu məcburi hala 

çevrilir. Koronavirus pandemiyası nəticəsində yaranan böhranının evdə işləyənlərin nisbətini 

artırdığı müşahidə olunur. ABŞ-da aparılan bir tədqiqat böhranın dərinləşdiyi mart ayının 

ortalarından aprelin əvvəlinə qədər işəgötürənlərin evdə işləmək imkanı təklif etdiklərini söyləyən 

işçilərin nisbətində 39 faiz artım olduğunu göstərir (Brenan, 2020). Avropa Statistika İdarəsi 

(Eurostat) - nin məlumatlarına görə "evdən işləmə" Avropa Birliyində 5,2 faiz  nisbətində olarkən, 

Türkiyədə bu nisbət 2,2 faiz səviyyəsində, Hollandiya 14 faiz ilə zirvədə, Bolqarıstan 0,3 faiz ilə 

son sıradadır. Bununla yanaşı, Avropa Birliyində qadınların evdə işləmək payı kişilərə nisbətən 

daha yüksəkdir. Evdə edilə bilən iş payının hesablanmasının bu və ya sonrakı sosial uzaqlaşma 

dövrlərində iqtisadiyyatın performansını qiymətləndirmək üçün vacib bir giriş olduğu da iddia 

edilir. Bu dövrdə dövlətlər bir sıra tədbirlər görərək COVID-19 böhranının iqtisadiyyata və əmək 

bazarına görünməmiş zərərli təsirlərini azaltmağa çalışırlar. Qeyd olunan tədbirlər çərçivəsində 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

54 

 

xüsusilə kiçik və orta sahibkarlara işçi qüvvəsini qorumaq üçün borclarının maliyyələşdirilməsi, 

vergitutma, xərclər və məşğulluq sahələrində bir çox dəstəklər verilmişdir. Qlobal məşğulluq 

tədbirlərinin yeddi kateqoriyada cəmləşdiyi görünür: qeyr-rəsmi və ya özünüməşğul  işçilərə 

dəstək, işsizlik müavinətləri, əmək haqqı subsidiyaları, yenidən tənzimlənmiş iş qaydaları, xəstəlik 

məzuniyyətləri, işdən çıxarma məhdudiyyəti və peşə təhsili subsidiyaları.  

İşsizlik müavinəti, bütün işsizlərin faydalanacağı və ya dövlətlərin bütün işsizlərə birbaşa pul 

köçürmələri etmələrini əhatə edən dəstəklərdir. Əmək haqqı subsidiyaları işçilərə birbaşa nağd 

yardımın alternativi olaraq, işəgötürən və dövlət tərəfindən ödəniləcək əmək haqqı və ödənişlər 

kimi maddələrin hamısının və ya bir hissəsinin ödənilməsini əhatə edən dəstəklərdir. Əmək haqqı 

subsidiyaları məşğulluq tədbirləri arasında ən çox tətbiq olunan dəstək növü kimi görünür (Dünya 

Bankı, n.d., 2020). Yeni iş tənzimləmələri, böhran səbəbiylə iqtisadi çətinlik yaşayan 

müəssisələrdə işçilərə iş saatlarını azaltmaq imkanı təklif edilməsini və ümumi olaraq qısaldılmış 

iş müddətinin bütün müəssisələrdə geçərli olmasını əhatə edən tədbirlərdir. Xəstəlik məzuniyyətinə 

verilən subsidiyalar isə işçilərin karantin tətbiq edildiyi müddətdə özlərinin və ya bir ailə üzvünün 

xəstəxanaya yerləşdirildiyi zaman ödənişli məzuniyyət ala bilmə qabiliyyətini özündə cəmləşdirən 

və zəruri hallarda bu dövlət tərəfindən subsidiyalanan tədbirlərdən ibarətdir. Bu subsidiyalar da 

əmək haqqı subsidiyaları kimi, bu dövrdə dövlətlər tərəfindən ən çox tətbiq olunan məşğulluq 

tədbirlərindəndir (Dünya Bankı, n.d., 2020). İşdən çıxarmanı məhdudlaşdırma tədbirlərinin, bu 

müddətdə işçilərin işdən çıxarılmasını qadağan etməsi və ya işdən çıxarılma nisbətinin 

məhdudlaşdırılması kimi həyata keçirildiyini görürük. Bu tədbir geniş tətbiq olunan bir tədbir deyil. 

Son olaraq, peşə təhsili subsidiyaları, xüsusilə iş axtaran və ya işini itirmiş şəxslər ilə böhran 

idarəçiliyi kimi yeni bacarıqlara yiyələnmək istəyən işçilər üçün bu dövrdə peşə təhsilini 

dəstəkləmək üçün alınan tədbirlər daxildir.  

Türkiyədə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində əmək haqqı subsidiyaları, xəstəlik məzuniyyəti 

üçün subsidiyalar və işdən azadetmə məhdudiyyətləri  tətbiq olunur. Bunların xaricində pərakəndə 

satış, tekstil və yaşayış  kimi sektorlarda  ƏDV ödənişlərinin dayandırılması kimi vergi güzəştləridə 

tətbiq olunmuşdur.(ILO, n.d., 2020) Həmçinin ölkədə 16 Aprel 2020-ci il tarixindən etibarən 3 ay 

müddətində işdən çıxarılmalar qadağan edilmişdir (Euronews, 2020). Almaniyada isə 

işəgötürənlərin işçiləri qovmaması üçün iş tənzimləmələri tədbirləri genişləndirilmişdir. 

İşəgötürənlərin işçilərin 12 aya qədər əmək haqqılarının 60% -nin və sosial sığorta haqlarının 

ödənilməsi dövlət tərəfindən təmin olunmuşdur. Əlavə olaraq, özünü məşğul və müstəqil formada 

işləyən işçilərə birbaşa pul yardımı göstərmək və gəlir itkilərini ödəmək üçün tədbirlər 

görülmüşdür. İşləyə bilməyən işçilərin maaş almağa davam etməsi və bu xərclərin dövlət 

tərəfindən ödənilməsinə dair qaydalar da mövcuddur. Xəstəliyə məruz qaldıqda, əmək haqqının ilk 

altı həftə ərzində tam ödənilməsi, daha sonra isə işçilərə xəstəlik məzuniyyəti qaydaları 

çərçivəsində ödənişlərin verilməsi təşkil edildi (Dünya Bankı, n.d., 2020). COVID-19 

pandemiyasından ən çox təsirlənən Avropa ölkələrindən biri olan İngiltərədə üç növ məşğulluq 
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tədbiri həyata keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində şirkətlər və təşkilatlar  iş yerlərinin bağlanması 

nəticəsində işləməyən ancaq işdən çıxarılmayan işçilərin maaşlarını ödəmək üçün dövlət tərəfindən 

maliyyə yardımı ilə təmin olunurlar. Bu yardımın işçilərin maaşının 80% -ni (ümumilikdə 2500 

funt sterlinqə qədər) əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, iyun ayından başlayaraq ən azı üç 

ay müddətində özünüməşğul şəxslərin əməliyyat gəlirlərinin 80% -ə qədər hissəsi dövlət tərəfindən 

qarşılanmışdır.  

Eynilə, COVID-19 diaqnozu qoyulan və ya Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyəsi ilə özlərini evdə təcrid 

etdikləri üçün işləyə bilməyən işçilər ödənişli xəstəlik məzuniyyətiləri verilir(Dünya Bankı, n.d., 

2020).  

COVID-19 xəstəliyinin ilk ortaya çıxdığı Çində müvafiq olaraq, 30-dan az işçi işləyən şirkətlər 

üçün ixtisar nisbəti 20 faizə qədər məhdudlaşdırılır. Bundan əlavə peşə təhsili üçün subsidiyalar 

artırılıb. Onlayn olaraq peşə təhsili aparmaq üçün şirkətləri dəstəkləyən bəzi regional həvəsləndirici 

tədbirlər də mövcuddur. Əlavə olaraq Çin hökuməti xüsusən xəstə və ya karantində olduqları üçün 

işləyə bilməyən bütün işçilər üçün gəlir zəmanəti tənzimləmələri həyata keçirməkdədir. (Dünya 

Bankı, n.d., 2020). COVID-19 xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaqda uğurlu olduğu iddia 

edilən Yaponiyada məşğulluq çərçivəsində dövlət tərəfindən kiçik və orta sahibkarların ödənişli 

məzuniyyət xərclərinin üçdə ikisi və ya böyük müəssisələr üçün yarısı ödənilir. Fəaliyyətlərini 

məhdudlaşdıran firmaların məşğulluğunu davam etdirə bilməsi və xəstəlik, ailə qayğısına görə 

işləyə bilməyən işçilər üçün əmək haqqı subsidiyalarının əhatə dairəsi genişləndirilmişdir.  

Avropada pandemiyadan ən çox təsirlənən ölkələrdən biri olan İspaniyada  işçilərə ailə baxımı 

xidmətləri göstərməli olduqları hallarda iş saatlarını uyğunlaşdırma və lazım olduqda 100 faizə 

qədər azaltmaq hüququ verən qaydalar qəbul edilmişdir. Başqa bir qanuni tənzimləməyə əsasən 

işçilər karantin altında və ya infeksiyaya yoluxduqları halda müvəqqəti olaraq iş qabiliyyəti 

olmayan statusunda qalacaqlar. Bu hüquq özünüməşğul olan və ya hər hansı bir sosial təminat 

proqramında qeydiyyatdan keçmiş hər bir işçiyə təqdim olunur. Bundan əlavə, özünü məşğul  olan 

və işini bağlamalı olan və ya iş yerləri 70 faizə qədər kiçilmiş sahibkarlar bu müddət üçün xüsusi 

yardımdan yararlana biləcəklər. (Dünya Bankı, n.d., 2020) COVID-19 xəstəliyinin yayılmasının 

qarşısının alınmasında müvəffəq olduğu göstərilən bir başqa ölkə, Cənubi Koreyadır. Tədbirlər 

çərçivəsində işdən çıxarılan işçilər üçün peşə təhsili tənzimləmələri mövcuddur. COVID-19 

epidemiyası ilə birbaşa əlaqəli müəssisələrdə (məsələn, maskalar və dezinfeksiya məhsulları 

istehsal edən müəssisələr) iş vaxtından artıq icazə tənzimləmələri aparılmışdır. Təxminən 406 

milyon dollar, bütün sektorlarda təsirə məruz qalan firmalara əmək haqqı subsidiyası olaraq ayrıldı. 

KOB-lardakı maaşların 90% -ə qədər və böyük şirkətlərdəki maaşların 67% -ə qədər hissəsi dövlət 

tərəfindən ödənilmişdir. Turizm kimi böhrandan daha çox təsirlənmiş sektorlardakı müəssisələr 

üçün xüsusi məşğulluq tədbirləri həyata keçirilir. Bunlar xaricində, karantində olan və ya 

xəstəxanaya yerləşdirilən işləyənlərə hökumət tərəfindən ödənişli məzuniyyət və ya yaşayış 

təminat dəstəyi  verilir. Ailə üzvlərinə COVID-19 diaqnozu qoyulmuş və ya ailə üzvlərində bu 
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xəstəliyin əlamətləri olan işçilərə 5 günə qədər maddi yardım verilir. (Dünya Bankı, n.d., 2020). 

 

Azərbaycanda məşğulluq üzrə həyata keçirilən tədbirlər  

Koronavirus pandemiyasının dünya miqyasında geniş şəkildə yayılması nəticəsində 

Respublikamızda da mümkün iqtisadi itkilərin qarşısının alınması və sahibkarlıq subyektlərinə 

dəstək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli 

Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən “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” Tədbirlər Planı təsdiq eilmişdir. Adıçəkilən tədbirlər planı çərçivəsində bir çox 

tədbirlər həyata keçirilmşdir. Mikro sahibkarlıq subyektlərinə müvafiq müddətdə sadələşdirilmiş, 

əmlak və torpaq vergiləri üzrə müəyyən məbləğdə və müddətə azadolmalar kimi güzəştlər 

verilmişdir. Əhalinin ərzaq, tibb və digər zəruri məhsullara olan tələbatının qısa müddətdə və daha 

çevik tənzimlənməsi məqsədilə həmin məhsulların istehsalı ilə bağlı xammal və materialların əlavə 

dəyər vergisindən azad edilmişdir. Qeyd olunan tədbirlərlə yanaşı pandemiyadan zərər çəkmiş 

sahələrdə çalışan muzdlu işçilər əməkhaqqılarının müəyyən hissəsi ödənilmiş, fərdi (mikro) 

sahibkarlara maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Fərdi (mikro) sahibkarın 2019-cu il ərzində dövlət 

büdcəsinə ödənişinin məbləği 250 manatdan az olduğu təqdirdə ona 250 manat daha çox olduğu 

hallarda isə 5 000 manatadək maliyyə dəstəyi ilə təmin olunmuşdur. Əlavə olaraq, müvafiq dövlət 

orqanında işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə 190 manat məbləğində maliyyə dəstəyi 

olunmuşdur. Bütün bu, maliyyə dəstək tədbirləri sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu aylarda 

həyata keçirilmişdir. 

Koronovirus pandemiyasının ölkədə mövcud olan əmək bazarına mənfi təsirlərini 

müəyyənləşdirmək məqsədilə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 102 şəxsin iştiraki ilə sorğu həyata 

keçirilmişdir. Bu şəxslərin sosial-iqtisadi və demoqrafik göstəriciləri müvafiq olaraq belədir: 

Sorğuda iştirak edən şəxslərin 40,2 faizi qadınlar, 59,8 faizi isə kişilər olmuşdur. Həmin şəxslərin 

56,9 faizi 18-24 yaş, 28,4 faizi isə 25-34 yaş aralığında olan şəxslərdir. Digərləri isə 35+ yaşlarında 

olanlardır. Bu məlumatlar onu göstərir ki, sorğuda iştirak edənlərin böyük bir qismi gənclər və 

yetkinlik yaşına çatmış insanlardır. Sorğuda iştirak edən şəxslərin 77.5 faizi subay, 22.5 faizi isə 

evli insanlardır. Təhsil baxımından isə onların böyük bir qismi yəni, 51 faizi ali təhsilli, 36.3 faizi 

magistratura təhsilli, qalanları isə orta və tam orta təhsillidir. İştirak edənlərin çox kiçik bir hissəsi 

- 2 faizi doktorantura təhsilli şəxslərdir. Sorğu iştirakçılarının 61.8 faizi özəl sektorda, 36.3 faizi 

isə dövlət sektorunda işləyir. İştirakçıların 40.2 faizinin iş stajı 1 ildən az, 29.4 faizinin 5 ildən çox, 

28.4 faizinin isə 1dən 3 ilə qədərdir.  

Sorğunun əsas hissəsində iştirakçıların cavablandırdığı ilk sual  “Pandemiya nəticəsində yaranan 
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iqtisadi vəziyyət aylıq gəlirinizə necə təsir etdi?” sualı olmuşdur. İştirakçıların böyük bir qismi 

– 45.1 faizi dəyişmədiyini, 23.5 faizi azaldığını, 16.7 faizinin kəskin şəkildə azaldığını, 9.8 

fazinin isə əmək fəaliyyətini dayandırdığı üçün 0-a endiyini, çox kiçik bir hissəsi - 4.9 faizi 

gəlirlərinin artdığını qeyd etmişdir. Qeyd olunan cavablar onu göstərir ki, iştirakçıların 50 

faizinin gəlirləri azalmış və ya 0-a enmişdir.  

Sorğuya əsasən pandemiyanın yayılması nətcəsində ölkədə yaranan iqtisadi vəziyyət 

iştirakçıların 64.7 faizinin əmək fəaliyyətinə təsir etməmiş, 15.7 faizi işdən çıxarılmış və ya 

fəaliyyətini dayandırmış, 14.7 faizinin isə vəzifəsində enmə və ya fəaliyyətində daralma 

olmuşdur. Kiçik bir hissəsinin - 4.9 faizinin isə işində yüksəliş(böyümə) olmuşdur.   

Yuxarıda verilən 2 sualın nəticələri onu göstərir ki, sorğuda iştirak edənlərin böyük bir qismi 

pandemiya nəticəsində yaranan böhrandan təsirlənməyən və ya az təsirlənən sektorlarda (dövlət 

idarəetməsi, kommunal xidmətlər və s.) işləyən şəxslərdir. Təsirlənməyən sektorlar dedikdə ilk 

olaraq dövlət sektorları nəzərdə tutulur ki, pandemiyanın bu sahədə işləyən müəllim, polis və s. 

peşə sahiblərinə iş saatlarının həcminin dəyişməsindən əlavə heç bir təsiri olmamamışdır. Buna 

əsasən onu demək olar ki, mövcud şərait əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin yarıya 

qədərinin gəlirlərinə mənfi şəkildə təsir etmişdir. Daha az təsirlənən sahələr isə özəl sektora daxil 

olan və pandemiya dövründə öz aktuallığını itirməyən sahələrdi ki, onlar öz fəaliyyətlərini davam 

etdirə bildikləri üçün daha az zərərlə öz varlıqlarını qoruya bilmişlər.  

Sorğu vasitəsilə müəyyənləşdirilməyə çalışılan digər bir məsələ isə əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olan şəxslərin işlərində fasilələrin yaranıb-yaranması olmuşdur. Belə ki, sorğuda iştirak edən 

şəxslərin cavablarına görə 47.5 faizində fasilə yaranmamışdır. İştirakçıların 47.5 faizinin əmək 

fəaliyyətlərində isə fasilələr yaranmışdır, belə ki, iştirakçıların 17.8 faizinin əməkhaqqısı 

saxlanılmamaqla, 16.8 fazinin əməkhaqqısı saxlanılmaqla, 5 faizinin isə əməkhaqqısının 

müəyyən bir qisminin saxlanılması ilə əmək fəaliyyəti dayandırılmışdır. Sorğuda iştirak edən 

sahibkarların ümumi iştirakçıların 7.9 və 5 faizini təşkil edən hissələri fəaliyyətlərini müvafiq 

olaraq müvvəqqəti və birdəfəlik dayandırmışlar. Nəticələr əsasən onu demək olar ki, 

fəaliyyətlərində fasilə yaranmayan respondentlər səhiyyə, dövlət idarəetməsi kimi sahələrdə 

çalışan şəxslərdir. Sorğuda iştirak edənlərin böyük bir qisminin pandemiya nəticəsində yaranan 

böhran səbəbindən işlərinə fasilə verməyə məcbur olmaları onu göstərir ki, əmək fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslərin yarıya qədəri pandemiyadan önəmli dərəcədə zərər çəkən sahələrdə 

çalışdıqları üçün öz fəaliyyətini bu və ya digər şəkildə dayandırmağa məcbur olmuşlar. Digər 

tərəfdən sorğu iştirakçılarının 40.2 faizinin 1 ilə qədər və 28.4 faizinin isə 1-3 ilə qədər iş 

təcrübəsinə sahib olmaları, işlədikləri müəssisələrdə ixtisar olan zaman onları əsas hədəf 

kütləsinə çevirmişdir ki, nəticə də öz fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olmuşlar.  

Sorğunun növbəti hissəsində “Şirkətlər və müəssisələr tərəfindən elan olunan vakansiyalar və iş 

elanlarının sayında azalma müşahidə olunur” irəli sürülən fikir ilə iştirakçıların 26.5 faizi “tam 
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razı olduğunu”, 38.2 faizi “razı olduğunu” qeyd etmişdir. İştirakçıların 30.4 faizi isə bu məsələ 

ilə bağlı məlumatlarının olmadığını qeyd etmişdir. Nəticələr onu göstərir ki, müəssisə və şirkətlər 

pandemiya dövründə yeni işçi götürmək məsələsində heçdə maraqlı olmamışlar. Əslində 

şirkətlərin böyük əksəriyyəti yalnız böhrana davam gətirərək öz fəaliyyətlərini davam etdirməyə 

çalışmışlar. 

Sorğuda iştirakçılara yönəldilən son 2 sual vasitəsilə pandemiya nəticəsində yaranan böhranın 

mənfi təsirlərini aradan qaldırmaq üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin onları hansı 

formada əhatə edib-etmədiyi öyrənilməyə çalışılmışdır. Sorğunun bu hissəsində pandemiya 

dövründə əmək fəaliyyətinə zərər dəymiş şəxslər iştirak etmiş və onların sayı 71 nəfər olmuşdur. 

Belə ki, iştirakçıların 8.5 faizi dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində vergi 

güzəştlərindən, 1.4 faizi vergi azadolmalarından, 8.5 faizi maliyyə dəstəyindən, 7 faizi vergi 

ödənişinin və vergi hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması kimi güzəştlərdən yararlana 

bilmişlər. İştirakçıların 80.3 faizi isə qeyd olunan tədbirlərdən bu və ya digər şəkildə yararlana 

bilməmişlər. Növbəti hissədə sorğu iştirakçılarına  “Pandemiya müddətində əmək fəaliyyətinizə 

dəyən zərərə dövlətin dəstəkləyici tədbirlər planı hansı səviyyədə təsir göstərmişdir?” sualı 

yönləndirilmişdir. İştirakçıların 31.3 faizi qismən təsir etdiyini, 14.9 faizi əhəmiyyətli dərəcə də 

təsir etdiyini, 53.7 faizi isə heç bir təsir göstərmədiyini qeyd etmişdir. Son hissədəki sualları 

cavablayanların böyük əksəriyyətinin qabaqlayıcı tədbirlərdən yararlana bilməmələri və bu 

tədbirlərin onlara dəyən zərərlərə heç bir yumşaldıcı təsirinin olmaması və sorğuda iştirak 

edənlərin 61.8 faizinin özəl sektorda çalışması onu göstərir ki, əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olanların böyük qismi qeyri-rəsmi formada çalışan yəni, kölgə iqtisadiyyatına daxil olan 

şəxslərdir. Bu səbəbdən həmin şəxslər dövlətin qabaqlayıcı tədbirlərinin yaratdığı imkanlardan 

məhrum olmuşlar. Digər bir önəmli məsələ isə bu tədbirlərin tam effektli olmaması və əhatə 

dairəsinin dar olmasıdır ki, buna səbəb olan əsas məsələlər tədbirlər çərçivəsində təqdim olunan 

güzəştlərdən zərər çəkən müəssisə və ayrı-ayrı şəxslərin yararlana bilmələri üçün seçici şərtlərin 

çox və qəliz olmasıdır. 

Nəticə 

Həyata keçirilən araşdırma nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, koronavirus pandemiyası 

nəticəsində yaranan böhran dünya ölkələrinin iqtisaidyyatları ilə yanaşı əmək bazarlarına da ciddi 

şəkildə zərər vurmuşdur. Belə ki, bir çox iş yerləri qapanmış, xeyli sayda insanın işsiz qalması ilə 

yanaşı həyati əhəmiyyətə malik olan və yaranmış böhrana davam gətirə bilən  işlərin həyata 

keçirilmə forması dəyişilmişdir. Həmin işlər artıq ofislərdən və müvafiq məkanlardan yox, işçilərin 

evlərindən həyata keçirilmişdir. Bu hal pandemiya davam etdikcə daha da yayğınlaşmaqdadır. 

Müəssisə və təşkilatların bu tip işləmə formasına məcburiyyətdən irəli gələrək istifadə etmələrinə 

baxmayaraq, onlar bu yolla xərclərinə və vaxtlarına asanlıqla qənaət edə biləcəklərini kəşf etmişlər. 

Böhranın digər təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki, onun yaranma səbəbi olan pandemiyanın 

gələcəyi ilə bağlı proqnoz etmək olduqca çətin və mümkünsüzdür. Bu da önləyici tədbirlərin təsir 
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gücünü məhdudlaşdıran əsas səbəbdir. Bununla yanaşı,  dövlətlər  tərəfindən həyata keçirilən 

qabaqlayıcı tədbirlər tam olaraq bütün əmək bazarını əhatə etməməkdədir. İlk səbəb ondan 

ibarətdir ki, dövlətlərin bu məqsədlə ayıra biləcəyi büdcə məhdud həcimdədir və bu da 

iqtisadiyyatın zərər çəkən bütün sahələrinə əhatə edə biləcək tədbirlər planına yetmir. Digər önəmli 

məsələ isə zərər çəkən sahələr və şəxslərin fəaliyyətləri qeyri-rəsmi olduğundan onlar qabaqlayıcı 

tədbirlər planından yararlana bilmirlər.  
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Xülasə 

Müstəqilliyin ilk zamanlarında bir çox sosial-iqtisadi problemlərlə üzləşsək də zamanla bu problemlərin həllinə nail 

ola bilmiş, müstəqil bir dövlət kimi beynəlxalq aləmdə təsirli rol oynamağa başlanılmışdır. Ölkəmizdə neft və qeyri-

neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar mühüm layihələr, tədbirlər reallaşdırılmış və yüksək sosialiqtisadi nailiyyətlər 

əldə olunmuşdur. Sosial sahələrə, xüsusilə təhsil məsələlərinə göstərilən qayğı və bu istiqamətdə qoyulan investisiyalar 

Azərbaycanda öz müsbət nəticələrini verməkdədir. 

Bildiyimiz kimi hər bir inkişaf etmiş ölkənin iqtisadi tərəqqisinin əldə olunmasında əsas səbəb kimi göstərilən 

göstəricilərindən biri təhsilidir, hansı ki, təhsil özlüyündə həmin ölkənin təhsil sferasında həyata keçirtdiyi islahatlar, 

qərarlar, strategiya və layihələrin nəticəsidir. Sənayeləşmənin əsas hərəkət verici qüvvələri elm, texnika və iqtisadiyyat 

olduğunu bilirik. Bu gün texnologiya əsridir və texnologiya elmi biliklərə əsaslanır və bunun nəticəsi olaraq öz 

növbəsində davamlı və yenilikçi bir yanaşma tələb edir. İnkişaf edən və mütəmadi yenilənən texnologiyaya, istehsal 

prosesinə və idarəetmə sistemlərinə asanlıqla uyğunlaşmağa imkan verəcək bilik və bacarıqlara malik təhsilli işçi 

qüvvəsinin mövcudluğu hər zaman ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirəcəkdir. Universitetlər yenilikçi elmin 

istehsalçısı olduğu halda, sənaye yeni texnologiyaların və iqtisadi böyümənin yaradıcısı olmuşdur. Burada dövlətin 

üzərinə düşən vəzifə də elmi tədqiqatlar üçün maliyyə dəstəyinin təmin olunmasıdır. Universitet, sənaye və dövlət 

arasındakı bu üçbucaqlı əlaqə iqtisadi böyüməyə təkan verən əhəmiyyətli bir təsir göstərsə də, bu əməkdaşlıq həmişə 

səmərəli olmur. Universitet, sənaye və dövlət əməkdaşlığı, hər səviyyədə optimizasiyaya ehtiyacı olan bir sahədir və 

hətta tərəflərin ümumi faydalarına uyğun olaraq məcburi bir sahədir.  

Açar sözlər: Universitet, Sənaye, Dövlət, Təhsil, Texnologiya. 

 

Giriş 

1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq sərbəst bazar iqtisadiyyatını keçid etməyə və tətbiqini 

həyata keçirtməyə başlamış Azərbaycan qlobal rəqabət şəraitində özünəməxsus mövqe tutur və bu 

yöndə uğurla inkişafını təmin edir. Dövlət və iş dünyası tərəfindən təmin edilən müasir 

texnologiyalardan effektiv və səmərəli istifadə olunması, ölkə tələblərinə uyğun olaraq hər tərəfli 

formalaşmış kadrların hazırlanması və daxili imkanlar vasitəsi ilə yeni texnologiyalar arasında 

praktikası zamanı yaranan problemlərin mövcudluğunun aradan qaldırılması iqtisadiyyatın 

inkişafına təsir edən vacib məsələlərdən hesab olunur. 

Bu proses zamanı inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsasən universitetlər ilə iş dünyası arasında 

mailto:karimliafag@gmail.com
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yaranacaq əməkdaşlıq həm bu müəssisələrin qarşılıqlı faydalar əldə etməklərinə, hımçinin də 

tələbələrin əldə etdikləri nəzəri - praktiki bilik və bacarıqlarla yanaşı, təcrübə hesabına da daha 

rahat iş tapmalarına şərait yaradacaqdır. Bu aspektdə kadr hazırlığını reallaşdıran universitetlərin, 

hazırlanan kadrları əmək və iş prosesinə cəlb edən iş dünyası, həmçinin də sənaye müəssisələrinin 

öhdəsinə vacib vəzifələr düşür (Akbulayev, 2021). 

Respublikamızda elmin inkişafı üzrə həyata keçirilən dövlət siyasətlərinin əsas istiqamətlərini 

aşağıdakılar ilə ümumiləşdirə bilərik: 

 

 

 

Respublikamızda ali təhsil sferasında islahatlar üzrə Dövlət Proqramının reallaşdırılması üzrə 

Tədbirlər Planında universitetlər ilə iş dünyası arasında işgüzar münasibətlərin təmin olunması, 

başqa sözlə qurulması və effektiv əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün əsas hədəflər  

müəyyənləşdirilmişdir. Burada vacib hədəflər kimi aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

• İqtisadiyyatda mövcud kadr potensialının yeni tələblərə uyğunlaşdırılması;  

• İstehsalatda fəaliyyət göstərən kadrların ali təhsil sistemində ixtisasartırma və yenidən 

hazırlanmasının təşkili məqsədi ilə mövcud şəbəkə və ştat vahidləri çərçivəsində təlim 

mərkəzlərinin yaradılması və mövcud olanların təkmilləşdirilməsinə nail olunması; 

• Tələbələrin təcrübə keçmə prosesini təkmilləşdirmək və daha da asanlaşdırmaq üçün ali 

məktəb və kadr istehlakçılarının qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən mütərəqqi və çevik 

mexanizmin hazırlanması; 

• Kadr tələbatının müəyyən olunması məqsədi ilə əmək bazarının monitorinqinin həyata 

keçirilməsi; 

• Dövlət və biznes strukturlarının sifarişlərinə əsasən məqsədli mütəxəssis hazırlığı 

mexanizminin üzərində işlənilməsi və tətbiqi; 

İnnovasiya 
fəaliyyətinə 

dövlət tərəfindən 
maliyyə 

dəstəyinin təmin 
olunması

İnnovasiya 
fəaliyyəti 

infrastrukturunu
n inkişaf 

olunması, 
həmçinin 

texnoparklar, 
texnologiya 
mərkəzləri, 

biznes 
inkubatorları 
şəbəkəsinin 

çoxaldırması və 
genişləndirilməsi

Tətbiqi elmi 
tədqiqatların 

rəqabətədavamlı 
sahələrinin 

yaradılması və 
inkişafının təmin 

olunması

Müasir 
texnologiyaların 

öyrənilməsi, 
yaradılması, 

elmdə və 
iqtisadiyyatın 

müxtəlif 
sahələrində 
tətbiqinə və 

inkişaf 
etdirilməsinə nail 

olunması

İstehsal və 
tədqiqat sahələri 
arasında davamlı 

inteqrasiyanın 
təşkilinə təkan 

verilməsi
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• Ali məktəblərdə mövcud ştat vahidləri çərçivəsində işədüzəltmə mərkəzlərinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi və məzun yarmarkalarının təşkilini qeyd etmək olar[2]. 

Ölkənin tələblərinə uyğun insanların keyfiyyətli təhsil əldə etmələri onların məşğulluğunda daha 

effektiv nəticələrlə bərabər, yüksək gəlir əldə etmələri üçün imkanları daha da yüksəldəcəkdir. 

Daima inkişaf edən və davamlı yenilənən texnologiyaya, istehsal və idarəetmə sistemlərinə 

rahatlıqla uyğunlaşmağa imkan yaradacaq bilik və bacarıqlara malik ali təhsilli işçi qüvvəsinin 

mövcudluğu daima ölkənin iqtisadi inkişafı üçün baçlıca hərəkət verici amildir. Bu istiqamətdə 

uğurlu nəticələrə nail olunulması üçün ölkəmizdə iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinə istiqamətlənən 

elm sahələrinin inkişaf etdirilməsi əsas nəzərdə tutulmalı, biznes ilə təhsil və elmin əlaqəsinin 

inkişafına nail olunulmalıdır. Bu hədəfə gedərkən diqqət olunmalı məsələlərdən biri universitetlər 

və sənaye müəssisələri arasındakı əməkdaşlıq hər ölkənin mental dəyərlərinə, milli dəyər və 

keyfiyyətlərinə uyğunlaşdırılmalı və həmçinin də, yerli biznes etikası və yerli potensial imkanları 

nəzərdə tutularaq mərhələli şəkildə inkişafına nail olunulmalıdır.  

İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində, innovasiya mühitinin yaradılmasında əsas rol oynayan 

universitetlər inkişaf etmiş ölkələrdə sənayenin “lokomotiv”i rolunda çıxış edirlər. Bu da 

universitetlərdə aparılan və sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsində əsas rol oynayan elmi-

tədqiqat işləri, həmçinin də istehsal-itehlak proseslərinin həyata keçirilməsində əsas amil olan 

yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə reallaşdırılır. 

 

Universitet-iş dünyası əməkdaşlıq formaları 

Şəkil 1. Universitetlərin öz fəaliyyət məqsədləri 

 

 

 

 

 

Təhsil

Araşdırmaİnnovasiya
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Şəkil 2. Universit-sənaye-dövlət arasındakı klassik əlaqə (Zəncirvari Əlaqə-Triple Helix) 

 

Universitet ilə iş dünyası arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və inkişaf olunması əhəmiyyəti 

mövzusunda bütün tərəflər birlikdir. Burada qeyd edilməli əsas məsələ tərəflər arasındakı qarşılıqlı 

əlaqələrin hansı yollar ila həyata keçirilə biləcəyi və bu istiqamətdə hansı tədbirlərin və işlərin 

görülə biləcəyi mövzulardır. Dünya ölkələrinin təcrübəsi və əsasən də Türkiyə təcrübəsi göstərir 

ki, universitetler ilə iş dünyası arasında effektiv əməkdaşlıq əldə edilməsi yollarını aşağıdakı kimi 

səciyyələndirə bilərik: 

 Universitet-iş dünyası əlaqələrinin formalaşması 

 Keyfiyyətli kadr potensialı hazırlanmasında əməkdaşlıq 

 İnnovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 

Universitet-iş dünyası əlaqələrinin formalaşması  

Bu sahədə ilk addım olaraq universitetlər və iş dünyası bir-birlərini tam tanımalıdırlar. 

Universitetlərdə elm adamlarının rəhbərliyi ilə sanaye müəssisələrinə tələbələr üçün ekskursiyalar 

təşkil olunmalıdır. Bu ekskursiyaların nəticəsi olaraq həm sənayedə istifadə edilən texnologiya və 

istehsal sistemləri haqqında məlumatlı olmuş olacaqlar, həmçinin də iş dünyası əməkdaşlarının 

universitetlərdə tədris olunan mövzularda hansı işlərin həyata keçirildiyi və bu istiqamətdə 

layihələrin reallaşdırıldığını öyrənəcək, və bunun nəticəsi olaraq da şirkətlərinə aid hansı 

mövzuların magistr işi və ya layihələr formatında universitet nəzdində həll edilə biləcəyini görmə 

şansı əldə edəcəklər (“Azərbaycan İqtisadiyyatının İnkişafında Ali Təhsilin Müsbət Təsirlərinin 

Artırılması Yolları”, Azərbaycan Universitetinin Elmi Jurnalı: İpək Yolu, Bakı, Azərbaycan, 2010, 

No:3, səh. 21-27). 

Ölkəmizdə həyata keçirilən araşdırma nəticələrinə görə müəssisələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

inkişafı üçün ali təhsil ocaqları ilə sənaye müəssisələri arasında tanışlıq görüşlərinin təşkil 

edilməsi, məqsədli ekskursiyaların təşkil olunması, ortaq elmi-nəzəri və elmi-praktiki konfranslar 

təşkilininhəyata keçirilməsi uğurlu nəticələr verməkdədir. Bildiyimiz kimi iş dünyasında uğur əldə 

etmiş insanlarla və seçilmiş sahələr üzrə professional olan mütəxəssislər ilə ali təhsil ocaqlarında 
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seminar, iclas və konfransların həyata keçirilməsi həm müəssisələr arasında əlaqələrin 

qurulmasına, həmçinin də tələbələr üçün müsbət ruhun aşılanmasına və tələbələrin mövcud bazar 

mühiti ilə tanış olmalarına köməklik edəcəkdir. Universitetlərdə mövcud olan kitabxana, 

laboratoriya və digər şöbələrindən istifadə üçün sənaye müəssisələri üçün imkanların yaradılması, 

universitetlərdəki potensial sənayenin istifadəsinə açıq olması müsbət geri dönüş əldə olunmasına 

gətirib çıxaracaqdır. Təhsil proqramlarının hazırlanmasında iş dünyasının mövcüd və gözlənilən 

tələbləri nəzərdə tutulmalı və buna uyğun hazırlanıb, təkmilləşdirməsi həyata keçirilməlidir. 

Keyfiyyətli kadr potensialı hazırlanmasında əməkdaşlıq  

Ali təhsil ocaqlarından iş dünyasının ən vacib tələbi gələcəkdə işlə təmin edə biləcəkləri, bilik və 

texniki imkanlar baxımından formalaşmış, hazırlanılmış potensial kadrların mövcud olmasıdır. 

Müəssisələr tələbələrin ixtisaslarıyla əlaqədar olaraq bütün vasitələrdən, kompyuter və internetdən 

effektiv istifadə bacarığı olmalı, oxuduqları ixtisaslarıyla əlaqəli bütün kitabxana materiallarını və 

bu yöndə həyata keçirilən elmi tədqiqatların nəticələrini rahatlıqla əldə edə bilmə qabiliyyətlərini 

inkişaf etdirməlidir ki, tələbələr öz üzərlərində inkişaf edə və gələcəkdə iş dünyasının tələblərinə 

cavab verərək lazımi kadr ehtiyacını qarşılaya bilsinlər. Bildiyimiz kimi tələbələr şifahi və yazılı 

izah etmə, analitik düşünmə və mənimsəmə, reallaşdırma və həyata keçirmə kimi bacarıqlarını 

universitet illərində əldə etməlidirlər. Tələbələrin məzun olduqdan sonra işləyəcəkləri sahələri 

görmələri, tanımaları, orada qısa müddətlifəaliyyət göstərmələri, mütəxəssislərlə informasiya 

mübadiləsinə girmələri tələbələrin həm ixtisaslarına olan bağlılığı və maraqlarını artıracaq, həm də 

iş tapmalarını rahatlaşdıracaq (“İnnovasiya Fəaliyyətlərinin İnkişafında Universitet-İş dünyası 

Əməkdaşlığının Yeri”, AMEA Milli Elmlər Akademiyası Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi, Korporativ 

İdarəetmə və İqtisadiyyatın İnnovasiya İnkişafı Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Materialları, 

Bakı, Azərbaycan, 31 mart 2011, səh. 195-200) 

Tələbələrin sənaye şirkətlərində uzun müddətli təcrübə keçə bilmə şəraitlərinin yaradılması ən 

əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Bacarıqlı və keyfiyyətli kadrların hazırlanması üçün tələbələr 

istehsalat praktikalarında fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun üçün də sənaye şirkətlərində istehsalat 

praktikasının həyata keçirilməsinə imkan açılamlı və iş müddətinə görə tələbəyə qismən də olsa 

əmək haqqı ödənilməlidir. Ölkədə ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən professor-müəllim 

heyətinin 94.7%, universitet tələbələrinin 90.7%, hal-hazırda işləyənlərin 85.2% və müəssisə 

rəhbərlərinin 89.4%-inə görə şirkətlərdə tələbələrə daha uzun müddətli praktika keçmək imkanı 

təmin olunmalıdır (“İqtisadi İnkişafda Stratejik Təhsil Sərmayəsi: Universitet Şəhərciyi”, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, İqtisadiyyat elmləri seriyası, Bakı, 

Azərbaycan, 2009, No 2, səh. 257-261) 

Bu əməkdaşlıq nəticəsi oalraq tələbələrin nəzəri və təcrübi olaraq iş dünyasına hazır olaraq 

formalaşdırılması təmin olunacaqdır. Bununla yanaşı müəssisələrin mövcud əməkdaş və 

rəhbərlərinin dövrün tələblərinə, texnoloji yeniliklərə uyğunlaşmaları, yeni istehsal və rəhbərlik 
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texnologiyalarını mənimsəyə bilməsi, habelə müəssisələrində Ar-Ge (araşdırma-gəlişdirmə) ya da 

təhsil şöbələri yarada bilməyən kiçik və orta biznes şirkətləri üçün universitetlərin təşkil edəcəkləri 

seminar, təlim və traininglər daima vacib olacaqdır. 

İnnovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi  

Universitet-sənaye fəaliyyətlərinin əsasını elmi işlə məşğul olan şirkətlərdə istehsal olunan 

informasiya və texnologiyanın biznes sahəsində çalışan göstərən şirkətlərə transferi təşkil edir. 

Problemlərə tərəflərin ehtiyaclarına uyğun həll yolları müəyyən etməyə çalışan və qısaca qeyd 

etsək "interfeys" müəssisələr olaraq adlandırıla biləcək texnopark, texnologiya transfer mərkəzləri, 

əməkdaşlıq mərkəzləri formasında strukturlar getdikcə daha da əhəmiyyətli olmağa başlamışdır. 

Müasir zamanda ölkələr inkişaf etmiş texnologiyaları olan ölkələrlə rəqabəti davamlı apara bilmək 

səbəbindən dövlət müəssisələrinin müasir texnologiya bacarıqları və idarəetmə mexanizmləri 

imkanları ilə özəl müəssisələrin imkanlarını birləşdirərək ortaq təşkilatlar qurmaq məcburiyyətində 

qalırlar. Texnologiyanın və qloballaşma sürətlə inkişafda olduğunu nəzərə alaraq qeyd edə bilərik 

ki, eyni sahədə fəaliyyət həyat keçirən rəqib şirkətlər bir-birlərinə üstünlük reallaşdıra bilmələri 

üçün yeni texniki avadanlıqları satın almaları onlara təkbaşına uzun müddəti əhatə edən bir rəqabət 

davamlılığı qazandırmayacaq. Əsas texnologiya transferi dedikdə universitetlərdə və tədqiqat 

mərkəzlərində reallaşdırılan informasiya və texnologiyaların sənaye sahəsinə tətbiq olunması 

imkanları başa düşülür. Bu özünəməxsus texnologiya imkanları təmin edir ki, belə texnologiyanı 

əldə edən müəssisələr rəqibləri qarşısında müəyyən üstünlük əldə edirlər. Bu da ancaq araşdırma 

və inkişaf etdirmə fəaliyyətləri ilə mümkün olacaqdır. Bu səbəbdən şirkətlər daima xarici 

təcrübəni, əsasən də Türkiyə təcrübəsini öyrənməli və bunu ölkə dəyərlərini nəzərə alaraq tətbiq 

olunmasını həayat keçirməlidir. 

Nəticə və təkliflər 

Ölkəmizdə böyük şirkətlərin çoxluğunda təlim və training mərkəzləri və ya akademiyalar yaradılır. 

Hesab edirəm ki, bunun əsas səbəbi olaraq həmin şirkətlərdə kadr və innovasiya problemlərinin 

həll olunmasında ölkəmizdəki universitetlərin bu sahədəki fəaliyyəti şirkətlərin maraqları ilə tam 

üst üstə düşməməsindən qaynaqlanır. Mövcud müəssisələr isə öz növbəsində kadr və innovasiya 

məsələlərini həll olunması üçün əlavə tədbirlər reallaşdıraraq həmin mərkəzləri inkişaf etdirmək 

üçün çalışırlar. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, müəssisələrin bu fəaliyyətləri universitetlərin 

tərkibində və tabeliyində formalaşdırılacaq ekosistem kimi səmərəli nəticələr əldə etməyəcək və  

ya bunun üçün daha çox maliyyə cəlb etmələri lazım olacaq. Bundan belə nəticəyə gəlirik ki, 

universitetlər iş dünyasının tələblərinə və istəklərinə uyğun olaraq kadr hazırlanması, kadr 

potensialının qiymətləndirilməsi  və elmi tədqiqat işlərinin aparmalmaslna diqqət etməldirilər. 

Bu işdə müəssisələrin maraqlarını özündə əks etdirən uğurlu və effektiv nəticələr isə universitet-

sənaye əməkdaşlığı istiqamətindən dövlətin də həvəsləndirici qanununverici nizamlaması ilə 

formalaşan ekosistemlərdə - texnoparklarda mümkün olunmasına nail olunacaqdır. Bunu həm 
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ölkədaxili sosial-iqtisadi inkişafın əldə olunmasında, həm də beynəlxalq rəqabətə davamlı ixrac 

potensialının təmin olunmasında, habelə sahibkarlığın rentabelli inkişafında izah etmək 

mümkündür. 

Qeyd etdiyimiz ekosistemlərin yaradılması və fəaliyyətlərinin təmin olunmasl üçün universitet-

işdünyası əməkdaşlığının Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata 

keçiriləcəkaddımlar aşağıdakl kimi sciyyələndirilə bilər:  

1. Bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə, əsasən də Türkiyə təcrübəsi mənimsənilməsi və ölkə 

dəyərlərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Öyrənilən xarici təcrübə yerli biznes mədəniyyəti nəzərdə 

tutularaq mərhələli formada tətbiqi həyata keçirilməlidir. 

2. Universitetlər tələbələrə yalnız elmi-nəzəri biliklər deyil, eyni zamanda həmin biliklərin 

istehsalatda tədbiqi üzrə geniş praktiki təcrübələr aşılamalıdırlar. Tələbələrə sənaye 

müəssisələrində daha uzun müddətli iş təcrübəsi keçmək imkanı təmin olunmalıdır. 

3. Texnoparkların inkişaf etdirilməsində universitetlər, həmçinin şirkətlərin təşviq 

olunmasına nail olunmaqla yanaşı, monitorinqi, qiymətləndirilməsi (bu monitorinqlər 

müvafiq qaydada dəstəkverici xarakterdə olmalıdır) təmin olunmalıdır. 

4. Universitetlərdə kadr hazırlığı və elmi tədqiqat işilərində texnoparklarda formalaşmış 

ekosistemin imkanlarından  əhatəli formada yararlanılmalıdır. 

5. Universitetlər sənayenin təhsil tələbatını davamlı olaraq araşdırmalı və təhsil proqramları 

tələbata uyğunlaşdırılmalıdır. Universitetlər tərəfindən təhsil proqramları hazırlanarkən 

əmək bazarının tələbləri əsas götürülməlidir 

6. Universitetlərdə kafedraların nəzdində mövcud olan laboratoriyalar inkişaf etidrilməli və 

potensiallarından hərtərəfli yararlanılmalı və burada aparılan proseslər aktiv olaraq 

texnoparkda mövcud olan ekosistemlə qarşılıqlı əlaqələndirilməlidir. 

7. Mövcud texnoparklarda Texnoloji Transfer Ofislərinin inkişaf etdirilməsinə və 

təkmilləşdirilməsinə nail olunulmalıdır. 

8. Universitet-iş dünyası əməkdaşlığını hərtərəfli formalaşdırmaq üçün əmək bazarının tələbi, 

strukturu və onun inkişaf dinamikası ali təhsil müəssisələrinin praktiki fəaliyyəti ilə 

əlaqələndirilməlidir. 
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Резюме: 

Многие дикорастущие плоды и ягоды не уступают своим культурным сородичам, являясь важным источником 

витаминов, микроэлементов и других ценных питательных веществ. По многим показателям пищевой 

ценности дикорастущие плоды и ягоды превосходят культурные сорта. Вместе с тем одни и те же виды 

существенно различаются, особенно по витаминности, в зависимости от районов произрастания. В качестве 

объекта исследования были выбраны черника обыкновенная и крыжовник, произрастающие в лесах Гянджа-

Газахской зоны. С помощью хромато-масс-спектрометрии были исследованы фенольные соединения этих 

ягод. Из результатов исследования стало известно, что крыжовник богат кверцетином, чем черника 

(соответственно 3,61 и 9,32). Количественное соотношение других фенольных соединений мало отличаются 

друг от друга. Поэтому особое внимание уделено кверцетину. Этот флавоноид положительно действует на 

организм человека, предотвращает появление некоторых заболеваний, потому добавление в пищевой рацион 

изученных дикорастущих ягод имеет важное значение.  

Ключевые слова: черника, крыжовник,  химический состав, фенольные соединения, кверцетин 

 

Многие дикорастущие растения являются одновременно пищевыми и лечебными 

продуктами. Известно, что химизация сельскохозяйственного производства имеет свои 

отрицательные стороны. Дикорастущие же плоды из ягоды являются естественным 

продуктом природы. Многие дикорастущие плоды и ягоды не уступают своим культурным 

сородичам, являясь важным источником витаминов, микроэлементов и других ценных 

питательных веществ. По многим показателям пищевой ценности дикорастущие плоды и 

ягоды превосходят культурные сорта. Вместе с тем одни и те же виды существенно 

различаются, особенно по витаминности, в зависимости от районов произрастания. 

Различные экологические условия (свет, тепло, влага, состав почвы) по-разному влияют на 

их состав. Во влажных и прохладных районах содержание углеводов больше, а белков 

меньше по сравнению с теми же видами, растущими в сухих и теплых районах. Вкусовые 

качества плодов зависят, главным образом, от соотношения сахаров и кислот. В связи 

с географическим положением растений содержание этих компонентов изменяется в 

противоположных направлениях, то есть в плодах, произрастающий на юге, сахаристость 

выше, чем в тех же плодах из более северных районов.  

В качестве объекта исследования были выбраны черника обыкновенная и крыжовник, 

mailto:afet-kasumova@rambler.ru
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произрастающие в лесах Гянджа-Газахской зоны. С помощью хромато-масс-спектрометрии 

были исследованы фенольные соединения этих ягод [4, c.55]. 

Черника обыкновенная относится к семейству брусничных. Цветет кустарник в мае — 

июне, плоды полностью созревают в конце июля. Отличительные признаки плодов: цвет 

черный с синим отливом, мякоть красно-фиолетовая, сочная, кисловато-сладкая, внутри 

мелкие яйцевидные семена светло-бурого цвета [2,c.216]. Растет черника в сосновых борах, 

кедровых, пихтовых и смешанных лесах, встречается в лесостепной и горно-лесной зонах, 

высокогорных субальпийских лугах, где нередко образует сплошные заросли. 

Распространена в лесах Гянджа-Газахской зоны. В настоящее время проводятся работы по 

культивированию черники.  

В зрелых плодах содержится 8,6% сахаров, преобладает фруктоза, на долю которой 

приходится более 50% всех сахаров. Количество пектиновых веществ составляет 0,5…0,6%. 

Органических кислот — 1,2% в пересчете на яблочную, основными кислотами являются 

лимонная, яблочная, янтарная. Сравнительно низкая кислотность и большое содержание 

фруктозы придает чернике выраженный сладкий вкус [5, c.143]. 

Содержание золы в плодах составляет 0,4%, имеются следы каротина, в незначительных 

количествах присутствуют витамины В1, В2, РР, витамина С также немного — до 10 мг%. 

Вместе с тем плоды очень богаты антоцианами, придающими чернике интенсивную окраску 

и обладающими Р-витаминными свойствами, а также катехинами, которые также относятся 

к Р-активным веществам и придают плодам вяжущий вкус [1, c.89].  

Антоцианы способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного стресса в 

кишечнике, при потреблении избыточного количества жиров и углеводов и улучшают 

барьерные функции кишечника. Флавоноиды играют важную роль в растительном 

метаболизме и очень широко распространены в высших растениях. Многие флавоноиды — 

пигменты, придающие разнообразную окраску растительным тканям. В плодах 

содержатся гликозиды, которые обладают ценными физиологическими свойствами. В 

настоящее время в чернике обнаружены оксикумарины — вещества, понижающие 

свертывание   крови.   Так   что употребление черники и продуктов ее переработки может 

предупредить образование тромбозов и возникновение инфаркта миокарда. Черника 

содержит разнообразный состав микроэлементов: марганец, медь, бор, титан, хром. 

Установлено, что черника усиливает остроту зрения и уменьшает усталость глаз в 

результате продолжительной работы при искусственном освещении.  

Таким образом, растительные фенольные соединения в пищеварительном тракте человека 

подвергаются частичному гидролизу и окислению, что в значительной степени облегчает 

их всасывание. Доля усвоенного вещества зависит от его химической природы, состава 

пищи, кислотности и ферментативной активности пищеварительных соков, которая сильно 
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колеблется у разных людей, скорости продвижения пищевого комка по кишечнику и т. п. [ 

3, c.115]. 

Плоды хороши не только свежими, из них получают ценный в пищевом и диетическом 

отношении сок, сушат, делают варенье, компот, напитки. 

Крыжовник представляет собой многолетний, многоствольный кустарник с длительным 

периодом плодоношения и высокой урожайностью - до 20-25 кг с 1 куста. Кусты 

крыжовника достигают до 1,5 м высоты и до 2 м в диаметре. Крыжовник - растение 

умеренных широт, переносит несильное затенение, но довольно влаголюбив. Корневая 

система крыжовника располагается на глубине до 40 см. Его лучше всего размещать вдоль 

забора на расстоянии 1-1,5 м куст от куста. Со временем они разрастаются, образуя 

сплошную колючую стену. 

Крыжовник является диетическим продуктом, в 100 г которого содержится 43 ккал. 

Энергетическая ценность консервированного крыжовника в легком сахарном сиропе 

составляет 73 ккал на 100 г. В таком виде чрезмерное употребление крыжовника может 

повлечь за собой появление лишних килограммов. В ягодах крыжовника содержатся 

витамины: С (до 60 мг%), группы В, провитамин А. В крыжовнике присутствует до 15% 

сахаров, минеральные вещества и микроэлементы, в том числе 

калий, йод, натрий, кальций, железо, марганец, кобальт, цинк, фосфор и медь, 

органические кислоты (яблочная и лимонная), много фолиевой кислоты, дубильные 

вещества, флавоноиды. 

В сортах ягод темной окраски есть витамин Р и большое количество пектиновых веществ, 

способствующих выведению из организма человека солей тяжелых металлов. 

Ягоды крыжовника содержат гипотензивные и капилляроукрепляющие, 

противосклеротические Р-активные соединения (антоцианы и лейкоантоцианы). Благодаря 

этому крыжовник эффективен для профилактики и лечения гипертонии, атеросклероза и 

других сердечно-сосудистых заболеваний. Настой плодов крыжовника выводит из 

организма избыточный холестерин. Спелые ягоды крыжовника содержат 1,8-3,8 мг% 

серотонина, оказывающего противоопухолевое действие. Крыжовник обладает легким 

слабительным, мочегонным и желчегонным свойством, поэтому его рекомендуют людям, 

страдающим заболеваниями почек, мочевого пузыря и печени. Крыжовник оказывают 

кровоостанавливающее, противовоспалительное и общеукрепляющее действие. 

В исследованиях особое внимание уделялось определению фенольных соединений 

вышеуказанных ягод. Результаты исследований показаны в таблице. 

 

 

http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-c.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-a.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-potassium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iodine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-sodium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-calcium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iron.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-manganese.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-cobalt.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-zinc.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-phosphorus.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-p.html
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Таблица: Фенольные соединения некоторых дикорастущих ягод 

Наименование 

фенольных веществ 

Черника  Крыжовник Масса навески, мг 

Кверцетин 3,61 9,32 530,47 

Рутин 33,37 31,28 530,47 

Галловая кислота 16,30 17,45 530,47 

Сиреневая кислота 8,23 6,51 530,47 

Кофейная кислота 13,81 10,09 530,47 

Коричная кислота 2,31 1,89 530,47 

Феруловая кислота 38,30 25,28 530,47 

Катехин  15,75 31,33 530,47 

Ресвератрол 0,26 0,24 530,47 

Хлорогеновая кислота 85,42 76,52 530,47 

 

Как видно из таблицы крыжовник богат кверцетином, чем черника (соответственно 3,61 и 

9,32). Количественное соотношение других фенольных соединений мало отличаются друг 

от друга. Поэтому особое внимание уделено кверцетину. 

Известно, что кверцетин – это природное соединение, которое относится к флавоноидам и 

содержится в некоторых фруктах и овощах. Основное действие его в этом случае – придание 

плодам растений того или иного цвета. Очень важно его антиоксидантное действие, которое 

помогает предотвратить повреждение клеток свободными радикалами. Среди всех 

флавоноидов именно это вещество во все времена считалось самым сильным 

антиоксидантом. Этот флавоноид оказывает сразу несколько положительных действий на 

организм, а это значит, что продукты, в которых он содержится, должны употреблять все 

люди для профилактики развития патологических состояний. Во-первых, это мощное 

противовоспалительное действие, которое позволяет использовать его в качестве 

профилактики и лечения артрита. Во-вторых, это отличное антигистаминное вещество, 

которое помогает предотвратить развитие аллергических реакций. Ещё одно важное 

свойство кверцетина – противораковое. Доказано, что он помогает защитить печень от 

развития раковой опухоли. Есть также доказательства того, что это вещество вызывает 

гибель раковых клеток, что может в дальнейшем использоваться в лечении различных 

http://vashaspina.ru/lechenie-artrita-kolennogo-sustava/
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онкологических заболеваний. В-четвёртых, этот флавоноид оказывает благоприятное 

воздействие на сердце и сосуды. Основное действие заключается в восстановлении 

повреждённых участков артерий, предотвращает появление бляшек и уменьшает 

отрицательный эффект присутствия высокого уровня холестерина, а также, доказан его  

противовирусный эффект.  

Таким образом, из результатов исследований было выявлено, что дикорастущий крыжовник 

богат кверцетином, поэтому добавление его в пищевой рацион имеет важное значение. В 

свою очередь черника также обладает высокой питательной ценностью. Так как в свежем 

виде можно  использовать эти ягоды только сезонно, то рекомендуется хранение ягод в 

малых герметических упаковках в холодильных условиях, и потребление в пищу по мере 

надобности. 
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Abstract: 

The present paper deales with Bulgaria, Czechia, Poland, Hungary, and Romania as former satellite states of the Soviet 

Union, becoming independent after the fall of the communism and the disintegration of the eastern bloc. Along the 

paper these states were examined regarding their development and a special focus on their economy.   The paper 

describes the economy of each of the beforehand named states in depths, with a special focus on trade. After the 

evaluation of all results achieved through the collection and analysis of previous research and already existing data, a 

conclusion has been formalized, putting into a relationship theory and the current data of the observed countries. As a 

conclusion it can be said that further research would be needed for a comprehensive evaluation whether parity between 

countries is possible or not. 
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Özet 

Azerbaycan küresel turizm piyasası içerisinde önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin işgal 

altındaki Karabağ’ın azat edilmesiyle önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. 2020 yılı sonunda 

Azerbaycan’da, Karabağ’da işgal altındaki toprakların 44 günlük Vatan Muharebesiyle (sert güç ile) azat edilmesiyle 

yeni bir dönem başlamıştır. Azerbaycan, “Kafkasya’nın Cenneti’ni dünyanın turizm merkezi haline getireceğiz” 

stratejisiyle Karabağ’da turizm alanında önemli yatırımlara başlamıştır. Çünkü Karabağ bölgesi doğal güzellikleri, 

tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve endemik bitki örtüsüyle turizm sektörü için el değmemiş bir coğrafyadır. 

Bu çalışmada Karabağ’da turistleri cezbedecek yumuşak güç unsurlarına değinilmektedir. Bu unsurların turizm 

potansiyelinin Azerbaycan’a ekonomik getirisinin öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu araştırma sert güç 

(muharebe) ile işgalden özgürleştirilen edilen Azerbaycan topraklarının yumuşak güç potansiyeli bakımından 

değerlendirilmesini içermektedir. Bu nedenle çalışma, örneklem olarak ele alınan Karabağ’ın yumuşak güç 

potansiyelinin turizmle birlikte Azerbaycan için nasıl yumuşak güç unsuru haline getirebileceğinin tartışılması 

açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Karabağ, Yumuşak Güç, Turizm, Kültür Diplomasisi, Kafkas’ın Cenneti 

 

Giriş 

Yumuşak güç kavramı ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Harvard Üniversitesi’nden 

Joseph S. Nye tarafından 1990’ların başında “Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen 

Doğası3” adlı eserde ortaya atılmış ve zaman içerisinde bu kavram etrafında geniş bir literatür 

oluşmuştur. En yalın anlamıyla yumuşak güç, bir ülkenin diğer ülkelerden istediklerini askeri güç 

kullanmadan veya ekonomik olarak zorlamadan, onları sosyal ve kültürel unsurlarıyla cezbederek 

alabilme kabiliyetini ifade etmektedir (Gür, 2014: 2). Yumuşak gücün kavramsallaştırılması dış 

politikada güç olgusuna maddi unsurların yanı sıra, kültür (Kavoğlu, 2018: 27), demokratik 

değerler, dış politikada tutarlılık4 gibi maddi olarak tanımlanması zor, somut olmayan unsurları 

içermektedir. Bundan dolayı Nye, ülkelerin yumuşak güç enstrümanları içine; sanat, eğitim, 

popüler kültür, kültürel etkileşim, turizm, karşılıklı temaslar ve ülke içerisinde yürütülen siyasi 

geleneği yerleştirmiştir (Nye 2004: 5-13). Bu bağlamda turizm, Soğuk Savaş sonrasında küresel 

                                                   
3 Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power  
4 Bir ülkenin politikalarının başkaları gözünde meşru görüldüğünde, yumuşak gücü artar (Nye, 2004, Alıntı Ametbek, 
2021: 9). 

mailto:ahmetakalin@gmail.com
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sistemde yumuşak gücün potansiyelinin zaman içerisinde farkına varan ülkeler (Büyükgöze, 2016: 

41) için sadece ekonomik güç olarak gelir getirici bir kaynak değil aynı zamanda uluslararası 

kamuoyunu etkileme ve cezbetme enstrümanıdır5. 

Çalışmanın ilk kısmında yumuşak güç kavramını öncelikle turizm bağlamında 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmayla işgalden azat edilen Karabağ’ın turizm potansiyelinin 

Azerbaycan’ın yumuşak gücü için önemi ortaya konulmak istenmektedir. Ayrıca Karabağ’ın 

turizm potansiyelinin Azerbaycan için nasıl bir yumuşak güç unsuru haline getirebileceği 

tartışılmaktadır.  

1990’ların başından itibaren Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi Ermenistan tarafından işgal 

edilmiştir. Bu savaş ve ardından gelen yaklaşık otuz yıllık işgal döneminde ülkenin turizm 

potansiyelinin yüksek olmasından ve bu alana önemli yatırımların yapılmasından dolayı Bakü, 

Gabela gibi şehirler önemli turizm merkezleri haline gelmiştir. Öte yandan hem ülkenin önemli bir 

parçasının işgal altında olmasından dolayı hem de Karabağ’ın işgal hattına yakın tabiat harikası 

yerlerde (Göygöl, Maral Göl gibi) sektörel açıdan istenilen noktaya gelinememiştir. 

Çalışmanın ikinci kısmında 2020 yılının sonbaharında 44 gün süren savaş sonrasında işgalden 

kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki doğal güzellikler, tarihi eserler, kültürel zenginlikler ve 

endemik bitki örtüsü ele alınmaktadır. Bu kısmın sonunda ise sağlık turizmi konusu ayrı bir başlıkta 

ele alınmaktadır. Çalışmada turizmin gelişmesi için atılması gerekli adımlar ayrı bir çalışmanın 

konusu olacağından hareketle çalışmanın sınırları dışında tutulmuştur. Araştırma belge incelemeye 

dayalı nitel bir çalışmadır. Literatür taramasıyla elde edilen sonuçlardan elde edilen veriler betimsel 

analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. 

Yumuşak Güç Kavramı Olarak Turizm 

Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılması, ardından da 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla birlikte soğuk savaş sona ermiş ve uluslararası ilişkiler 

disiplininde köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimle birlikte devletler, diplomatik bir strateji 

olarak yumuşak gücü benimsemeye başlamışlardır. Bu bağlamda yumuşak güç terimi son dönemde 

politikadan, ekonomiye, kültürden, turizme pek çok alanda tartışılmaya başlamış ve küresel 

anlamda tüm ülkeler bu güce sahip olmak için birbirleriyle yarışır hale gelmiştir (Duran & Özcan, 

2016: 187). Zira yumuşak güç, bir ülkenin kültürü, sanatı, dili, gelenekleri ve eğitim sisteminin 

kalitesi sayesinde diğer ülkelerin halkları arasında yani küresel kamuoyunda ilgi uyandırmayı 

sağlayan en demokratik ve en barışçıl yoldur6. Bundan dolayı yumuşak güç, ülkeler arasında daha 

yakın işbirlikleri, diplomatik ilişkiler ve kültürel etkileşimler oluşmasında en etkili strateji olarak 

önem kazanmaktadır. 

                                                   
5 https://eu.bilgi.edu.tr/tr/blog/yumusakguckulturdiplomasisi/ , E. 13.04.2021 
6 https://eu.bilgi.edu.tr/tr/blog/yumusakguckulturdiplomasisi/ , E. 14.04.2021 

https://eu.bilgi.edu.tr/tr/blog/yumusakguckulturdiplomasisi/
https://eu.bilgi.edu.tr/tr/blog/yumusakguckulturdiplomasisi/
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Yumuşak gücü kullanmanın çok farklı ve yeniliklere açık yolları bulunmaktadır. Turizm, doğası 

gereği bir ülkenin yumuşak gücünü besleyecek önemli alanlardan birisidir.  Yumuşak gücün hem 

etkileyen hem de etkilenen bir unsuru olarak turizm faaliyetleri, ülkelerin yumuşak gücünün önemli 

bir göstergesi olmaktadır (Akbaş & Tuna, 2016: 74).  Yumuşak güç kavramı ağırlıklı olarak bir 

ülkeyi ve onu oluşturan toplumu diğer ülkelere ve toplumlara ne kadar iyi tanıtıp, onları ne denli 

kolay etkileyebildiğiyle ilgilidir. Turizmin yumuşak güç unsuru olmasının önemi özellikle bir 

ülkeye başka ülkelerin önyargılı baktıkları durumlarda daha fazla ön plana çıkmaktadır (Gür, 2014: 

2). Bu bağlamda işgalcilerin dezenformasyonu sebebiyle Batı kamuoyunun önyargıyla baktığı 

Azerbaycan’ın küresel sistemde cazibe ve çekim merkezi olarak konumlanması açısından turizm 

büyük önem arz etmektedir. Azerbaycan’ı ziyaret eden turistler, bir yandan ülkenin doğal 

güzelliklerini, tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini uluslararası kamuoyuna daha iyi 

tanıtırken diğer yandan da Azerbaycan’da üretilen tarım ve endüstri ürünlerini de tanıtarak ileriki 

dönem için ülkenin ihracatını arttırmasına katkı sağlarlar. Böylece, Azerbaycan turizm sayesinde 

uluslararası arenada hem ekonomik hem de siyasi anlamda güç kazanabilir. ABD’nin Hollywood 

filmleri ile küresel ölçekte gerçekleştirdiği yaygın etkinin benzerini Azerbaycan turizm sayesinde 

kendi bölgesinde gösterebilir. Bu kapsamda Azerbaycan, son yıllarda yapmış olduğu hamlelerle 

birlikte turizmi, ülkenin uluslararası arenadaki ekonomik ve siyasi gücünü arttıracak, dinamik bir 

sektör haline getirmeyi hedeflemektedir. Bakü, Gence, Gabela,  Guba, Gobustan, Şamahı, Şeki, 

Lerik gibi doğal güzelliklerin ve tarihi yerlerin olduğu şehirler yabancı turistlerin ilgilisini 

çekmektedir. Özellikle başkent Bakü’de uluslararası spor müsabakaları, araba yarışları, konserler 

ile ilgili önemli yatırımlar yapılmaktadır (Ekber ve Mirzayeva, 2017).  

Son yıllarda Azerbaycan’da turizm sektörünün geliştirilmesi için çok fazla uluslararası 

organizasyon ve etkinler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Karabağ’ın işgalden kurtarılmasıyla bir bütün 

olarak ülkenin turizmle canlandırılması bakımından gelecek yıllarda çok sayıda modern tesislerin 

yapılması da planlamaktadır (Seferov, Veliyeva, 2020: 40). Turizm alt yapısına yapılan bu 

yatırımlar ile ülkede turizmde kalite artmaktadır. Kadim Azerbaycan kültürünün bileşenleri olan 

Kafkas müzikleriyle dansları, doğal ürünlerin geleneksel yöntemlerle pişirilmesiyle ünlü 

Azerbaycan mutfağı, el sanatları ülkeye gelen misafirlerinin ilgisini çekmektedir. 

Azerbaycan’ın, Karabağ ve çevresindeki Şuşa, Ağdam, Füzuli, Kelbecer gibi şehirlerin işgalden 

azat edilmesiyle zaten ciddi olarak sahip olduğu turizm potansiyeline yeni alanlar eklenmiştir. 

Azerbaycan uluslararası savaş hukukuna azami riayet ederek sert güç ile elde etmiş olduğu zafer 

sayesinde topraklarını işgalden kurtarmıştır. 10 Kasım 2020 Antlaşmasıyla Ermeniler işgal ettikleri 

Ağdam, Kelbecer ve Laçın’dan da sulh yoluyla geri çekilmeyi kabul etmişlerdir.  

Karabağ’ın Doğal Güzellikleri 

Kafkasya, Karadeniz’in doğusunda yer alan Taman yarımadasından Hazar Denizi’nin batısındaki 

Apşeron yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgenin adıdır. Bölgenin doğusu Asya kıtasında, batısı 
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ise Avrupa kıtasında yer almaktadır (Gökçe, 1979: 5). Karabağ ise Kafkas dağlarının güney 

doğusunda yer alan bölgede bulunmaktadır (Özyılmaz, 2013: 193). 

Tabiat harikası olan Karabağ ve çevresinde işgalden azat edilen topraklar onlarca doğal güzellik 

vardır. Bunların en önemlileri, 

Cıdır Düzü (Şuşa) 

İsa Bulağı (Şuşa) 

Sukavuşan Barajı (Terter) 

İstisu (Kelbecer) 

Azıh Mağarası (Hocavend) 

Çetir Şelalesi (Şuşa) 

Novlu Bulağı (Laçın) 

Ballı Kaya (Gubadlı) 

Karabağ’ın Kültürel Zenginlikleri 

Kültür öğesini yumuşak güç unsuru olarak kullanılması, turizmden bağımsız düşünülemez zira 

kültür unsurundan faydalanmanın yolu kültürü bir turizm ürünü7 haline getirmekle olacaktır 

(Camgöz & İstanbullu Dinçer, 2017: 287). Kültürün kökleri bütün toplumlarda çok derinlerdedir. 

Ana kök, hem maddi hem de manevi dünyasıyla içinde yaşanılan tabiattır. Türkler; at, demir, taş, 

toprak, halı ve kilimleriyle bu tabiatın dilini çok etkili bir şekilde kullanmışlardır (Çavuşoğlu, 2016: 

1). Tabi güzellikleriyle cennete benzetilen ve eski çağlardan beri Türk yurdu olan Karabağ bölgesi 

de kültürel anıtları, edebiyatı, sanatı ve müzik yapıtlarıyla oldukça zengindir. İbni Haldun’a atıfla 

söylenen “coğrafya kaderdir” sözünü doğrular nitelikte Karabağ’ın sanatsal düşüncesini ve 

yaratıcılığını bölgenin güzel doğası, iklimi, doğal kaynaklarının zenginliği de büyük ölçüde 

etkilemiştir. 

Mugam Müziği 

Karabağ Halısı 

Karabağ Atı 

Çay Evleri 

Karabağ Mutfağı 

 

                                                   
7 Turizm ürünü haline gelen kültür metalaşma sorunuyla karşı karşıya kalacaksa da, bu sorun doğru planlama ve 
politika yoluyla dengelenebilir (Camgöz & İstanbullu Dinçer, 2017: 287). 
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Karabağ’ın Tarihi Yapıları 

Karabağ ve çevresindeki işgalden azat edilen coğrafya yüzyıllar öncesinden günümüze kadar 

ayakta kalmış çok sayıda eseri barındırmaktadır. Bunların birçoğu işgalciler tarafından tahrip 

edilmiştir. Bu eserlerin önümüzdeki dönemde restore8 edilmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması 

gerekmektedir. Karabağ ve çevresinde işgalden azat edilen Azerbaycan topraklarındaki başlıca 

tarihi eserler; 

Hudaferin Köprüsü, Cebrayıl 

Hudaveng Manastırı (Kelbecer) 

Yukarı Gövher Ağa Camii (Şuşa) 

Ağdam Ulu Camii – Cuma Mescidi (Ağdam) 

Hacı Ali Ekber Camii (Fuzüli) 

Karabağ Han Sarayı (Penah Ali Han Sarayı) 

Ağdam Çayevi 

Karabağ’ın Endemik Bitki Örtüsü 

Dünyanın bazı bitkileri yalnızca belirli bölgelerde yetişmektedir ve bunlar endemik olarak 

isimlendirilmektedir. Bu bitkiler doğal faktörlerin en uygun şekilde eşleşmesi ile yetişirler. 

Karabağ’ın yer aldığı Güney Kafkasya bölgesi yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunamayan çok 

sayıda bitki türünü barındıran eşsiz bir ekosistemdir. 

Çınar Meşesi (Zengilan) 

Har-ı Bülbül (Şuşa) 

İkinci Karabağ Savaşının şehitlerinin simgesi olarak kabul edilen Har-ı Bülbül çiçeği sadece 

Karabağ’da Şuşa’da yetişmesiyle bilinen endemik bir bitkidir. Bu bağlamda simge, birey için 

değeri ve anlamı olan öğrenilmiş bir uyarıdıcıdır. Simgeler yoluyla yeni gerçeklikler üretilmektedir 

(Çiçek, 2007: 37). Bu bağlamda simgeler kullanılan dil gibi, bir şeye atıfta bulunup gerçekliğin 

üretilmesinde rol oynamaktadırlar (Ayhan, 2018: 11).  

Sonuç ve Değerlendirme 

Turizm sektörü, günümüzde, önemi giderek artan bir ekonomik faaliyet alanını oluşturmaktadır. 

Dünya genelinde ülkelerin milli gelirleri içerisinde turizm sektörünün etkisi giderek artmaktadır ve 

büyük siyasi krizler, güvenlik sorunları veya uluslararası etkisi olan Covid-19 gibi salgın 

hastalıklar tekrardan ortaya çıkmadığı takdirde, sektördeki gelişmenin devam etmesi 

beklenmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan’ın turizm sektörünü Karabağ’ın imar ve inşasında bir 

                                                   
8 Bazı yapılar tamamen yıkılmıştır. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

79 

 

yumuşak güç unsuru olarak kullanmasının önemlidir. Çünkü Azerbaycan’ın geçtiğimiz yıllarda 

“Karabağ’ı işgalden kurtaracağız ve dünyanın turizm cenneti haline getireceğiz” söyleminin ilk 

adımı 2020 yılı sonbaharında gerçekleşmiştir. Artık ikinci aşamaya geçilmiştir ve adeta “Kafkas’ın 

cennetini dünyanın turizm merkezi haline getireceğiz” şeklini almıştır. Bu yönde yapılacak 

yatırımlarla Karabağ’ın turizm potansiyeli önemli bir yumuşak güç unsuru olacaktır. Dolayısıyla 

Karabağ özelinde yumuşak güç kavramı ile turizm arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. 

Karabağ’ın coğrafyası, somut olmayan kültürel mirası, endemik bitki örtüsü, tarihi dokusu, 

yumuşak güç kaynağı olarak kullanılabilir, turizmin gelişmesi için Azerbaycan yönetiminin alt 

yapı, eğitim ve tanıtım başta olmak üzere birçok alanda adımlar artması beklenmektedir9. Bu 

kapsamda turizm potansiyeli yüksek olan Karabağ’ın önümüzdeki yıllarda birçok hastalıkların 

tedavisi için yararlanılabilecek önemli bir sağlık turizmi merkezi haline getirilmesiyle ilgili de 

adımlar atılmaktadır10. Karabağ’da turizmin gelişmesi ile Rusya, Gürcistan, Kazakistan, 

Türkmenistan, Özbekistan gibi eski Sovyet ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İran, Pakistan, İsrail ile 

BAE, Katar gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de Karabağ’a turistlerin gelmesi 

beklenmektedir. 

Karabağ’ın turizm potansiyelinin etkin hale getirilmesi hem Azerbaycan ekonomisine ciddi bir 

maddi kazanım sağlayacak hem de işgalden azat edilen şehirleri ziyaret edecek yabancı turistler 

bölgenin kültürel zenginliklerini yakından tanımış olacaklardır. Aynı zamanda bu turistler gerek 

ülkelerine döndüklerinde tanıdıklarına gördüklerini anlatarak gerekse sosyal medya 

paylaşımlarıyla Azerbaycan kültür ve medeniyetini dünyaya tanıtacaklardır. Böylece turizm 

sektörü kültür diplomasisi işlevi sunarak tüm dünyanın Karabağ’ı bir cazibe merkezi olarak 

görmesinde rol oynayacaktır. 

Ayrıca Azerbaycan’ın savaş döneminde sert güç ile işgalden kurtardığı topraklarını, barış 

döneminde “yumuşak güç” merkezi haline getirmesi ve bunun ülkenin ekonomik gücüne katkı 

sağlaması, “güç” kavramı ile ilgili yapılan akademik tartışmaların ilgi odağı olacağı 

düşünülmektedir. 
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Резюме 

Основная цель организаций как в производственном секторе, так и в сфере услуг - производить товары и 

услуги, необходимые обществу. В наше время высокий уровень качества товаров и услуг и успех организации, 

наряду с новейшими технологиями и оборудованием, основаны на правильных решениях, а правильные и 

уместные решения зависят от сотрудников, обладающих профессиональными знаниями и навыками. 

В настоящее время одной из наиболее распространенных проблем как в частном секторе, так и в 

государственных учреждениях является нехватка квалифицированного персонала, отсутствие точных 

показателей оценки персонала, а также отсутствие мотивации. В связи с этим проводятся исследования в сфере 

услуг для повышения эффективности , эффективность, качество и продуктивность. 

Основная цель исследования - подчеркнуть важность оценки работы сотрудников в государственных органах 

и применения мотивационных механизмов, оценить основные мотивирующие факторы, внести предложения 

на основе информации, полученной путем анализа характеристик, необходимых для эффективного система 

служебной аттестации в государственных органах, заработная плата, участие в принятии решений, оценка 

труда параллельно с получением карьерных возможностей и т. д. показать, что такие показатели, как, 

оказывают значительное влияние на мотивацию сотрудников. 

Метод исследования - анализ письменных источников о механизмах оценки и мотивации труда, применяемых 

в странах мира, международный опыт. Кроме того, несколько учреждений изучили механизмы аттестации и 

мотивации в государственном секторе Азербайджана, а также проанализировали ожидаемые заявки на 

будущие периоды. 

Хотя в мировой практике существует оценка работы сотрудников в государственном секторе и применение 

механизмов мотивации в DDC, система в DDC, в том числе в Азербайджане, является очень новой и 

актуальной в этом отношении. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, инструменты мотивации, производительность труда, аттестация. 

 

Введение 

Публикация первой книги по управлению человеческими ресурсами в 1917 году и 

исследования Хоторна оказали значительное влияние на развитие управления 
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человеческими ресурсами в то время, и таким образом началась «эра человеческих 

отношений» (Barutçugil, 2002). 

Теорема Y, разработанная Д. МакГрегором в его книге 1960 года «Человеческая сторона 

предприятия», является краеугольным камнем современного улучшенного управления 

человеческими ресурсами и имеет большую ценность с точки зрения того, что он видел 30-

40 лет назад. 

Хотя управление человеческими ресурсами было в некоторой степени развито в 1970-х 

годах, важность целостности личности стала лишь административным подходом, который 

улучшился и приобрел ценность в 1980-х годах. Вместо концепций лидерства и лидерства 

была принята концепция лидерства, и на первый план вышло уважение к человеческим 

социальным и индивидуальным потребностям. Достижения в Японии, общая концепция 

качества и приложения, которые позволяют сотрудникам участвовать в управлении в В 80-

е и 90-е годы, напротив, он развил идею о том, что ключевой элемент производительности 

и достижений предприятия является даже его единственным источником (Bohlander, Snell, 

Sherman, 2001). 

 Сегодня управление человеческими ресурсами стало функцией подчеркивания 

стратегической важности человека, мышления, воображения, комментирования, оценки как 

творческого и особого элемента. Управление человеческими ресурсами выдвинуло на 

передний план концепцию внутренней динамики предприятия. управление, которое 

объединяет и двигает человеческий фактор, являющийся источником внутренней динамики, 

в направлении достижения целей. 

Хотя применение менеджмента в управлении персоналом зависит от процедуры, оно 

является гибким и индексируется в соответствии с потребностями организации в УЧР. 

Новые подходы, такие как культура, появились как инновации при переходе к УЧР. Таким 

образом, в отличие от структуры управления персоналом , который учитывает только 

деятельность персонала, связанного с организацией или предприятием, организацию любых 

кадровых проблем, образование, развитие, аттестацию, планирование карьеры. Переход к 

современному управлению персоналом, то есть УЧР, где стратегии реализуются, больше не 

ограничивается отделом кадров, а структурой, обеспечивающей координацию со всем 

предприятием. Управление человеческими ресурсами можно определить как область науки, 

которая осуществляет разработку политики, планирование, организацию, руководство и 

надзор за деятельностью, связанной с предоставлением, наймом и развитием необходимых 

человеческих ресурсов для получения конкурентного преимущества на предприятии. 

Основная цель управления человеческими ресурсами - обеспечить успех сотрудников и, 

следовательно, успех предприятия. Управление человеческими ресурсами направлено на 

повышение эффективности и силы предприятия, и эта сила - это способность достигать 
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поставленных целей, используя все доступные ресурсы. «Достигнутый результат» означает 

продолжение деятельности предприятия, его рост, прибыльность, конкурентоспособность, 

адаптацию к новым условиям. Для достижения этих результатов цели управления 

человеческими ресурсами: повышение эффективности, улучшение качества трудовой 

жизни, повышение легального соблюдение, получите конкурентное 

преимущество(Bohlander  George, Snell  Scott, Sherman Arthur, 2001). 

Первым шагом в создании системы служебной аттестации на предприятии является 

определение целей и задач существующей системы и ожиданий от системы аттестации. В 

этом отношении место и важность измерения в Отличная система оценки труда. В 

эффективной системе оценки труда / служебной аттестации(Cahangirli, 2014): 

а. Необходимо проектировать и обслуживать высококачественные измерительные системы. 

б. В рамках повышения производительности установленные системы измерения должны 

быть интегрированы, поняты и приняты с бизнес-стратегиями. 

c. Следует понимать, что измерение и оценка являются неотъемлемой и незаменимой 

частью процесса управления. 

Управление эффективностью и оценка эффективности иногда используются как 

взаимозаменяемые, но это разные концепции. Управление эффективностью представляет 

собой непрерывный, изменчивый и всеобъемлющий подход, который обеспечивает 

максимальную коммуникацию и диалог между предприятием, командой и отдельным 

лицом. Оценка труда - более ограниченный подход, так как он включает руководителей 

высшего звена, которые оценивают своих подчиненных один раз в год. 

Как осуществляется управление производительностью в организации? Самая простая часть 

процесса - это аттестация или оценка. Конечно, служебная аттестация - не единственный 

элемент в управлении эффективностью. Есть и другие важные категории в процессе 

управления эффективностью: стратегическое планирование, анализ и проектирование 

должностей, обучение и развитие, мотивация и оплата труда сотрудников (Çetin, Esra, 2013). 

Процесс управления производительностью начинается с определения стратегических целей, 

необходимых предприятию для получения прибыли и сохранения конкурентоспособности. 

Затем менеджеры определяют, как сотрудники работают для достижения этих целей. 

Менеджеры видят «общую картину», сосредотачивают все индивидуальные усилия и 

внедряют необходимые приложения. чтобы сделать предприятие более эффективным. 

Критерии эффективности, связанные с постоянной обратной связью и стратегией, являются 

двумя отличительными чертами управления эффективностью. Эту систему нельзя назвать 

системой управления эффективностью, если она не обеспечивает обратную связь для 

улучшения усилий и если она не инструктирует для повышения производительности. Точно 
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так же, если система управления эффективностью не обеспечивает вклад или льготы 

сотрудников для достижения целей предприятия, все еще невозможно говорить о системе 

управления эффективностью.   

Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 

наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического анализа, 

экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и обобщения 

нормативных документов и практических материалов. 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 

экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях. 

Модель исследования 

Есть три основных различия между управлением эффективностью и оценкой (служебной 

аттестацией), а именно(Canman D., 2000): 

1. Управление производительностью - это не период времени, когда производительность 

сотрудника проверяется один или два раза в год. Управление производительностью - это 

обеспечение обратной связи для непрерывности непрерывных, ежедневных или 

еженедельных улучшений. 

2. Управление производительностью всегда осуществляется в направлении достижения 

цели. Производительность постоянно пересматривается, и стратегические цели 

предприятия сравниваются с производительностью сотрудников и команды. Основная цель 

здесь заключается в том, чтобы цели каждого сотрудника находились на том же уровне, что 

и цели компании. 

3. Управление эффективностью связано с тем, как можно внести изменения, позволяющие 

сотрудникам и командам выполнять свою работу посредством постоянной переоценки. В 

качестве примеров можно привести дополнительное обучение, изменения в рабочих 

процедурах или разработку новых планов стимулирования. 

На первый взгляд может показаться, что оценка работы имеет узкую цель - оценить тех, кто 

выполняет свою работу хорошо (или плохо). Но на самом деле оценка работы - это 
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многогранный инструмент для менеджеров. Оценка труда служит многим целям, и 

Предприятие и сотрудники Основными задачами аттестации труда являются (Ağasəf İmran, 

2007): 

1. Позволяет сотруднику регулярно обсуждать производительность и стандарты 

производительности со своим руководителем. 

2. Позволяет руководителю определить сильные и слабые стороны работы сотрудника. 

3. Помогает руководителю в разработке программы или плана повышения 

производительности сотрудников. 

4. Играет основную роль в принятии решения о заработной плате. 

В целом цели оценки труда подразделяются на два типа: административные и 

ориентированные на развитие (Bohlander, Snell, Sherman, 2011). 

а) Административные цели 

С административной точки зрения, программы оценки предоставляют исходные данные, 

используемые для деятельности УЧР. Например, исследования показывают, что оценка 

труда наиболее часто используется при принятии решений о заработной плате. Практика 

«оплаты по результатам работы» введена на всех предприятиях. Оценка труда также 

напрямую связана со многими другими функциями управления персоналом: решениями о 

продвижении по службе или продвижении по службе, увольнении и переводе. Информация, 

полученная в результате оценки труда, также может быть использована при планировании 

персонала.  

б) Цели развития: 

С точки зрения индивидуального развития, оценка обеспечивает обратную связь, которая 

важна для обсуждения сильных и слабых сторон, а также повышения производительности. 

Независимо от уровня производительности сотрудника, процесс оценки устраняет любые 

потенциальные проблемы и устанавливает новые цели для достижения высокой 

производительности. В новых подходах к оценке работы особое внимание уделяется 

программам обучения, а также программам развития сотрудников. Согласно подходу, 

ориентированному на развитие, цель менеджера должна заключаться не только в оценке 

прошлой работы, но и в развитии рабочего поведения. 

Анализ 

Основная цель мотивации, известная как движущая сила людей, состоит в том, чтобы 

сотрудники работали охотно, эффективно и результативно. Менеджеры используют 

различные мотивационные инструменты для повышения мотивации сотрудников. Однако 

при использовании инструментов мотивации необходимо также учитывать индивидуальные 
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и организационные различия. При выборе средства мотивации его также следует определять 

с учетом личных качеств сотрудника, жизненных ожиданий, уровня образования, 

положения в организации, преимуществ организационной эффективности. В противном 

случае нет смысла мотивировать сотрудников вознаграждением, не отвечающим их 

потребностям. 

Мотивационные инструменты, используемые в мотивационных стратегиях на 

предприятиях, следующие(Burak  Arzova, 2001): 

а) экономическая; 

б) Психосоциальные; 

в) Организационно-административная. 

а) Экономические средства 

Среди мотивационных факторов экономические стимулы более эффективны, чем другие 

средства.Экономические стимулы включают: заработную плату, безопасность, премии, 

социальную помощь. 

Заработная плата от экономических инструментов играет очень большую роль. Заработная 

плата - одна из причин, по которой человек приходит и остается на предприятии. Ф.В. 

Тейлор сказал, что высокая зарплата - это первый фактор, который мотивирует человека. 

Высокоэффективные учреждения могут давать сотрудникам более высокие зарплаты, 

бонусы, бонусы помимо заработной платы. Это дает сотруднику уверенность, усиливает 

чувство привязанности и принадлежности (Akçakaya, 2012). 

- Безопасность и социальные выплаты 

Исследования показывают, что гарантия занятости и социальные льготы находятся на 

переднем крае мотивации сотрудников. Принятие мер против различных рисков на 

предприятиях и рабочих местах - важный инструмент мотивации сотрудников. Верно, что 

сегодня эти меры имеют обязательную юридическую силу, то есть эти меры больше 

защищают права работника, чем стимулы. Тем не менее, у предприятий есть возможность 

использовать эти меры как средство мотивации, делая их еще более полезными. По 

сравнению с другими компаниями любая компания, которая без каких-либо жалоб 

предоставляет лучшие пенсионные условия, более благоприятные гарантии здоровья, 

оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск и т. Д., Делает сотрудников более 

удовлетворенными своей работой и чувствует себя более уверенно. Хотя такие меры 

вызывают финансовые трудности для предприятия, они имеют прямое влияние на 

повышение эффективности сотрудников. 

- Награды 
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Когда менеджеры видят производительность, которую они ожидают от сотрудников, они 

могут вознаградить их денежным вознаграждением. Эти награды будут еще более 

эффективными, если они будут адаптированы к их потребностям. Существенные 

инновации, творческое мышление, навыки, высокая производительность, низкая 

волатильность и другие положительные факторы - веские причины для вознаграждения. 

Использование таких стимулов бесполезно, если оно не является справедливым или 

дискриминационным, иначе оно может нанести вред предприятию и сотрудникам. 

Исследования показывают, что эмоциональные факторы играют большую роль в 

привязанности сотрудников к компании или предприятию, чем материальные. В связи с 

этим компании, которые хотят повысить мотивацию сотрудников, используют различные 

методы вознаграждения. Например, давайте посмотрим на методы мотивации, 

используемые иностранными компаниями (Semerci A.S. 2005). 

• GOOGLE: обслуживает сотрудников ресторанов, принадлежащих к 11 кухням разных 

стран; 

• Сетевое устройство: 95% сотрудников работают с гибким графиком работы; 

• «Адмирал Групп»: для сотрудников созданы специальные комфортные комнаты, которые 

помогают снимать стресс с помощью компьютерных игр; 

• Virgin Mobile: каждый месяц организует празднование дня рождения для сотрудников; 

• Colgate - Palmolive: обеспечивает гибкий график работы на 3 месяца вперед, чтобы помочь 

пенсионерам избежать стресса. 

б) Психосоциальные мотиваторы. 

К средствам психосоциальной мотивации относятся(Burak  Arzova, 2001): 

Способность работать свободно, положение и престиж, уважение к личной жизни, 

признание, участие в жизни общества, наказание, адаптация. 

- Возможность свободно работать 

Способность работать независимо и проявлять инициативу - одна из проблем, которые 

ценят большинство сотрудников, чтобы удовлетворить свое чувство собственного 

достоинства или обеспечить свое личное развитие. Если человек развивается в свободной 

среде, он считает себя ценным членом группы, коллектива. Их беспокоит излишний 

контроль и давление на сотрудников. Стремление к свободе в трудовой жизни - качество, 

присущее человеческой природе. Сотрудники беспокоятся о том, чтобы их 

проинструктировали, и во всем вмешиваются. Поэтому на предприятиях со строгими 

менеджерами, которые принимают концепцию централизованного управления, сотрудники 

неэффективны и ищут новые рабочие места при первой же возможности. 
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- Ценность и репутация 

Многие люди пытаются завоевать уважение в организации / предприятии, быть ценными 

для предприятия, иметь право голоса, быть сильными и опережающими, короче говоря, 

получить социальное положение. Потому что доверие человека к коллегам, руководителям 

и подчиненным является для него важным инструментом мотивации. Наличие 

определенного положения и престижа на предприятии дает человеку преимущество и 

уважение как в семье, так и вокруг него. 

Престиж, который сотрудник хочет получить на рабочем месте, вызвал желание, чтобы на 

него указывали, хвалили, уважали и одобряли другие из-за потребности в ценности. Однако 

влияние таких мотивов варьируется от человека к человеку. Например, работа в известной 

компании дает сотруднику определенный статус в обществе. Когда сотрудник 

интегрируется в компанию, он гордится успехами компании, что дает ему стимул (Ağasəf, 

2007). 

Оценка очень проста, но является важным мотивирующим фактором. Во многих случаях 

люди просто хотят, чтобы их заметили за то, что они делают, а когда они этого не делают, 

они теряют мотивацию. В этом случае простая, очень правильная страна может иметь 

большое значение. Быть благодарным человеку означает уметь отличать его от этой группы 

и ценить его. Но не рекомендуется говорить слишком много и неискренне. 

Одна из самых распространенных ошибок, которые делают наши менеджеры во время 

оценки, заключается в том, что низкопроизводительные сотрудники не регулируются и не 

удаляются. Имейте в виду, что высокоэффективные сотрудники демотивированы, потому 

что они получают или не получают такой же уровень заработной платы или других льгот, 

что и рассматриваемая группа, и во многих случаях это заставляет их уходить с работы. 

Исследование ценности психосоциальных факторов показало, что в социальной среде, к 

которой люди принадлежат, в глазах всех похвала иногда важнее, чем вознаграждение. 

Статус в переводе с латыни означает «стоя» и указывает на положение человека в обществе. 

Для сотрудников наличие статуса - знак уважения. Сотрудник гордится своей работой с 

уважением, которое он видит вокруг себя, и это его мотивирует (Canan, Esra, 2013). 

- Уважение к личным упражнениям 

Чтобы сотрудник был эффективным, проблемы в его или ее личной жизни вне работы 

должны быть положительными. В связи с этим менеджеры должны терпимо относиться к 

проблемам сотрудников и быть готовы помочь им добиться успеха. Уважение к 

неприкосновенности частной жизни, отношение к сотрудникам как к верным друзьям в 

решении их проблем и помощь им в использовании имеющихся возможностей усиливают 

желание работать и работать. 
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- Наказание 

Наказание - это негативный подход, направленный на предотвращение непопулярного 

поведения. Если сотрудник опаздывает на работу, ленив, не выполняет свои обязанности 

или препятствует работе других, руководитель может предупредить, наказать или даже 

уволить сотрудника. Однако карательные механизмы должны быть разработаны таким 

образом, чтобы их воздействие не было отрицательным. Применяя механизмы наказания, 

лидеры должны точно знать, какое поведение они хотят изменить, и должным образом 

регулировать степень и метод наказания. Чрезмерная дисциплина, угрозы и наказания в 

деловой жизни - это не элемент мотивации, а, скорее, средство сдерживания мотивации 

(Hamza,  Yaşar, 2009). 

в) Организационные и административные средства 

Эти инструменты включают в себя: постановку целей, делегирование полномочий, 

возможности получения образования, возможности карьерного роста, создание 

конкурентной среды, улучшение физических условий труда. 

- Целевая установка 

Для достижения целей, установленных для каждого отдела на предприятии, сначала 

необходимо определить цели сотрудников этого отдела. Чтобы мотивировать сотрудников, 

они должны сначала указать цели, которых они могут достичь. Потому что никто не может 

эффективно работать без цели. Постановка целей - путь к успеху, развитию и продвижению. 

Для достижения поставленной цели должны быть выбраны высокие, но реалистичные цели, 

и должны быть внесены изменения в эти цели, потребности сотрудников должны быть 

удовлетворены для их достижения, неудачи должны быть наказаны, а успех должен быть 

вознагражден (Cahangirli, 2014). 

- Передача полномочий 

Передача власти особенно важна в бюрократических организациях с широкой 

иерархической структурой с точки зрения административной эффективности и сокращения 

затрат. При делегировании полномочий уполномоченному лицу должны быть 

предоставлены следующие 4 ключевых элемента: дополнительная информация о 

предприятии, полномочия и полномочия для принятия важных решений, вознаграждение за 

усилия, информация о должности посредством обучения. При отсутствии одного из этих 

элементов ожидаемые выгоды не будут достигнуты. Повышение авторитета и престижа 

уполномоченного лица повысит мотивацию при исполнении служебных обязанностей. 

Творческий потенциал раскрывается и тогда, когда сотрудники используют выбранные ими 

методы при исполнении своих служебных обязанностей (Akçakaya M, 2012). 

-Участие в принятии решений 
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Вовлечение сотрудников в процесс принятия административных решений всегда было 

важным мотивирующим фактором. Помимо мотивации сотрудника, консультации с 

сотрудником при принятии решений имеют преимущества для предприятия. Таким 

образом, сотрудники знают определенную работу лучше, чем руководитель. 

В связи с этим решения должны приниматься по согласованию с сотрудниками, с учетом их 

предложений, и должно быть обеспечено участие сотрудников в административных 

вопросах. 

- Возможности для продвижения 

- Возможности обучения 

Успех предприятия зависит от развития его сотрудников, и развитие также возможно через 

образование. Потребность компании в новых знаниях проистекает из необходимости 

повышения эффективности. Способность предприятий адаптироваться к инновациям и 

развитию возможна благодаря приобретению сотрудниками новых знаний и навыков, а 

также быть более продуктивными и успешными на предприятии. Потому что каждый курс 

и семинар повышает производительность и мотивирует персонал. 

- Создание конкурентной среды 

Одно из средств мотивации - соревнование. Конкуренция побуждает людей больше 

работать, производить и внедрять инновации. Конкуренция - инструмент, не ощущающий 

тяжести работы, дающий динамизм. Основная причина, по которой человек соревнуется, - 

это потребность в уважении, признании и самореализации. 

- Открытые каналы связи 

Наличие системы коммуникации - одно из основных условий создания идеальной системы 

мотивации в организациях. Коммуникация, которая обеспечивает распространение заказов 

и сообщений, мыслей и информации внутри предприятия, влияет на поведение сотрудников 

и направляет их. Наличие эффективной системы коммуникации означает, что сотрудники 

могут тесно общаться друг с другом без командного взаимодействия, обмениваться 

информацией друг с другом и получать поддержку и помощь друг от друга в решении 

проблем (Bohlander, Snell, Sherman, 2011). 

Чтобы система связи была эффективной, необходимо учитывать две основные особенности. 

Менеджеры, которые хотят поддерживать хорошие отношения с сотрудниками, должны 

помнить, что общение - это круговой процесс, а не прямая линия. Важно иметь как 

вертикальные, так и горизонтальные каналы связи. Каналы связи, такие как сообщения, 

отправляемые через электронные базы данных, радио- и видеотрансляции внутри 

предприятия, встречи, переговоры, рекламные щиты, плакаты и другие письменные 

материалы, используются для передачи информации сверху вниз. Информация снизу вверх 
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предоставляется через заявки, организационные оценки, политику открытых дверей, 

системы личной информации и собрания персонала (Burak, 2001). 

Результат 

Основной целью всех предприятий и организаций является повышение производительности 

и эффективности, и для достижения этого предприятия и организации должны эффективно 

управлять человеческими ресурсами, чтобы повысить производительность труда 

сотрудников и обеспечить мотивацию. На первый план вышла потребность в эффективной 

системе служебной аттестации, которая обеспечивала бы удовлетворенность граждан 

параллельно с предоставлением качественных услуг по более низкой цене. Это понятие 

основано на применении определенных правил и законов, направленных на сближение 

системы государственного сектора с частным сектором с точки зрения повышения 

производительности частного сектора по сравнению с государственным сектором. 

Таким образом, предложения по повышению производительности в государственных 

учреждениях, по повышению эффективности служебной аттестации в государственном 

секторе, а также для агентств и сотрудников для достижения своих целей:  

- Система должна охватывать всех без дискриминации, и сотрудники должны быть активной 

частью системы. Используя такие методы, как анкетирование и встречи, полезно изучать 

мнения сотрудников и учитывать их при принятии решений. 

- Система должна быть прозрачной, и сотрудники должны быть проинформированы о 

прогрессе и результатах работы системы. 

- Справедливые и объективные системы служебной аттестации повысят доверие 

сотрудников к организации и руководству и станут основой организационной 

сплоченности.  
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Abstract.  

The development of China’s economy, accession to WTO, the ability to become the world’s main leader in artificial 

intelligence and telecommunications technology has led to increasing political and economic tensions in the US and 

China trade relations. Afterwards, these turned into the trade and currency war. The impact of the trade and currency 

war between the United States and China on the economies of other countries makes these issues one of the most 

pressing issues. The most important problem of today is also the Covid-19 outbreak. The Covid-19 pandemic is being 

called the worst global crisis since 1945 and cause great damages to the world economy. The main purpose of this 

study is to study the trade war between the United States and China and its main reasons, how the Covid-19 pandemic 

affects the trade war. Other goals of the research are to compare the economic performances of the United States and 

China with the pre-pandemic period, to determine what changes have taken place in the US and Chinese economies 

as a result of the pandemic, to analyse these changes. 

Keywords: US-China trade, trade war, currency war, Covid-19 Pandemic. 

 

Introduction 

Today, globalization and trade liberalization make economies more interdependent. Trade 

relations between the countries are growing and this leads to an increase in trade disputes between 

countries worldwide. 

The United States is the world's leader for their own economic performance and it has trade 

relations with a lot of countries, especially advanced ones and regional associations. U.S. 

international trade relations have grown steadily over the past decades. The United States is the 

largest importer and exporter of goods and services in the world. Until 2010, the countries with 

which the United States had the most economic ties were the United Kingdom, Canada, Mexico, 

and Japan, but this list has changed since 2010. China's development has also boosted US 

economic ties with China, and China has become the United States' largest trading partner. The 

U.S. was anxious to own economic indicators which belong to economic relations with China so, 
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it imposed tariffs and quotas on many imported goods from China. All of these caused increase 

tensions and trade disputes in the US-China economic relations. This movement by the United 

States triggered the trade war between these two great economic power. As China responds, trade 

tensions increased and a trade war caused damages to both economies. However, this movement 

by the United States was a disadvantage for the United States, as there was a large deficit in the 

US trade balance in economic relations with China. The Covid-19, which unexpectedly spread 

around the world in early 2020, has had a major impact on the world economy. During the 

pandemic, international trade relations between world countries weakened. This also affected US-

China economic relations and trade war. The economic downturns were observed in both the US 

economy and the Chinese economy, too. China was soon able to take control of the situation and 

it became an instance for other world countries with its economic, political, health reforms and 

strategic movements. However, the United States realized late the severity of the Covid-19 

pandemic. When they began to take precaution to prevent the pandemic, the United States was 

already at the forefront of the world list. Currently, the United States is at the top of the world list 

with its number of Covid-19 patients. The pandemic is causing many health, economic and 

political problems in the United States, as in the rest of the world. Although in the first months of 

the Covid-19 pandemic US-China trade war had subsided and had been adhered to economic deals 

for a while, the trade war persists. The two countries have blamed each other for many things, and 

now the allegations spread of Covid-19 has been included on this list, too. 

Background of The United States and China economies 

As in every country, the United States has a history of economic development with ups and downs.  

The Great Depression of 1929-1932, which caused great damage to the world economy and 

affected the economies of almost all countries, also had a great impact on the US economy. From 

1929 to 1932, worldwide gross domestic product (GDP) fell by an estimated 15%. Compared to 

2008-2009, the world's gross domestic product was 1% lower during the Great Depression 

(Lowenstein, 2015). Many measures and reforms have been taken in the United States to prevent 

the effects of the Great Depression. Although the consequences in many countries continued until 

World War II, the United States was more fortunate. President Franklin D. Roosevelt’s reforms 

have an important role in ensuring economic development after the Great Depression. As a result 

of Roosevelt's reforms, the United States differed greatly from other countries in terms of GDP in 

World War II. Of course, the United States had many advantages in World War II, most 

importantly its military and economic power and geographical position. In late 1943 and early 

1944, at the peak of the United States’ war effort, it was manufacturing almost as many munitions 

as all of its allies and enemies combined (Pruitt, 2020). 

If we compare the economies of the United States and China during the Second World War, we 

can see that the United States is a world leader in terms of GDP, with many advantages, both 

economically and militarily, but China is not in its current position. However, how did China 
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manage to reach its current position, becoming the world's second-largest economy? 

China's economy was in recession during and after World War II and the country had faced famine. 

This was due to the wrong reforms implemented by Mao Zedong, who was in power from 1943 to 

1976. The foundation of the modern model of economic development of the People's Republic of 

China was laid during the reign of Deng Xiaoping who came to power in 1978. He carried out 

some economic reforms related to the development of the Chinese economy. The most important 

of these reforms was the Four Modernizations because Deng was able to achieve his aims in the 

economy, scientific and technological development, agriculture, and national defence with this 

reform (Mason, 1984). 

One of the new reforms and realized basically as a mercantilist endeavour was called the Open 

Door Policy. The Open Door policy entails two main policy shifts: opening geographic regions to 

foreign investment and opening unique institutions across the country. The main goal of this policy 

was to stimulate China's export via the encouragement of the FDI and a decrease in dependence 

on bank loans. Foreign direct investment (FDI) is more flexible than bank lending, and it can also 

be used to expand manufacturing capacity and boost infrastructure. As a consequence of this 

policy, FDI has increased significantly, established free trade and state support, state-controlled 

particular institutions (Galbraith, Lu, 2014). 

Another factor that drives the development of Chinese economy was joining the membership 

WTO. in 2001, this step has helped both development of Chinese and the World Economy. A 

developing export market and eliminating investment restrictions have caused Chinese capital 

growth. By joining the WTO, China has accepted all the accession requirements and agreements 

set by the WTO. After that, China gained extensive trade relations with other members of the 

WTO. This event led to the liberalization of trade, an increase in exports and imports of Chinese 

products, a reduction in state-owned enterprises and an increase in privatization in the country. 

Figure 1. U.S. and Chinese GDP (PPP Basis) as a Share of Global Total: 1980-2018 (%) 
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Source: IMF, World Economic Outlook, April 2019. 

In 2001 at its WTO accession, China’s GDP stood at 1.33 trillion USD, while in 2014, it topped 

10 trillion USD, increasing by nearly 8 times, and ranking the second globally (Osakwe, Hong, 

2015). 

Rising trade tensions in the United States and China economic relations 

After joining to WTO, the rapid development of the Chinese economy has made it one of the 

largest partners of the United States. The growing trade ties, the withdrawal of the United States 

from the Trans-Pacific Partnership, which maintains a balance in relations with China, have led to 

many trade disputes between the two countries.  

Table 1. Share of U.S. Merchandise Trade with Major Trading Partners (as a share of U.S. total trade, 

exports, and imports of merchandise) 

 

 

Trading Partner 

2000 2017 

    Total 

Trade  

Exports                  

Imports 

      Total 

Trade 

                   

Exports 

       

Imports 

     European Union 19.24 21.13 18.03 18.45 18.33 18.53 

China 5.78 2.08 8.14 16.27 8.39 21.44 

Canada 20.46 22.81 18.96 15.03 18.21 12.94 

Mexico 12.32 14.18 11.13 14.40 15.70 13.55 
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Japan 10.53 8.20 12.01 5.28 4.40 5.86 

Germany 4.39 3.75 4.79 4.39 3.47 5.00   

      United Kingdom 4.24 5.28 3.59 2.82 3.64 2.27 

Source: CRS calculations with data from the U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 

 

This table demonstrates how imports and exports of the United States has changed from 2000 to 

2017. In 2000, the largest trading partner of the United States was Canada. But in 2017, China was 

the largest goods importer of the U.S. According to the table 1, in 2017, the share of the US imports 

from China is higher than the share of exports to China. This leads to a trade deficit in the trade 

balance of the United States. The US trade deficit has increased from US$ 103.1 billion in 2002 

to US$375.6 billion in 2017. The trade deficit of the United States has increased further to 

US$419.2 billion in 2018, in the trade relations with China (Reuters, 2019). 

In recent years, China has gained many achievements in the artificial intelligence and 

telecommunications technology sectors. Therefore, the majority of imported Chinese goods to the 

US are electrical machinery, technological and technical equipment. These nuances worried the 

United States, so in 2018, the president of the United States, Donald Trump accused China of 

intellectual property theft and imposed very high tariffs on many goods imported from China to 

reduce the trade deficit. This was the first step in the trade war between the United States and 

China. President Trump's tariffs policy had targeted to encourage consumers to buy American 

products by making imported goods more expensive. This new trade policy agenda also 

emphasized the issue of protection of the U.S. intellectual property rights.  President Trump 

imposed 25% tariffs on steel imports and 10% on aluminium from all suppliers in April 2018. 

From now on, China imposed further to 25% tariffs on 128 American products such as soybeans 

and airplanes (Reuters, 2020).  

Both the United States and China imposes additional tariffs and quotas for each other and third 

countries. China is also responding to US restrictions by devaluing the yuan. The devaluation of 

the yuan is boosting U.S. consumers' interest in Chinese goods because now they can buy more 

Chinese goods than American goods. Overall, by January 2020, The U.S. has imposed tariffs on 

more than $360 billion of Chinese goods, and China has retaliated with tariffs on more than $110 

billion of US products (BBC, 2020). 

In the first half of 2019, US tariffs triggered 25 percent export loss, inflicting a US$35 billion blow 

to Chinese exports in the US market for tariffed goods (UNCTAD, 2020). This trade war slowed 

down both the US economy and Chinese economy during the two years. 

Figure 2. Economic growth in the US and China (2019) 
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Source: The US Bureau of Economic Analysis, National Bureau of Statistics of China. 

2019 can be considered the tensest year between China and the United States. Sales of one of the 

Chinese companies Huawei are growing and suddenly surpassed the world leaders in this field, 

from a small company in China to a global company. Huawei became the second company in the 

world after Apple in the first half of 2019, surpassing Samsung. Following the incident, the United 

States imposed sanctions on some foreign companies, although it did not say whether it was 

directly against Huawei, most of the products on the list were Huawei products. The US sanctions 

have affected Huawei's sales in the second half of 2019. That year, the United States has increased 

tariffs on Chinese products by 30%. Chinese Yuan was devaluated to 7.17 against the dollar, this 

was the lowest level of yuan in a decade (https://www.tradingeconomics.com). 

According to these indicators in figure 3, the Chinese Yuan devalued further to its record level in 

2019, compared to other years. Throughout history, China has devalued its currency to ensure its 

economic growth, regulate economic relations with other countries, and develop trade. The 

devaluation in 2019 and 2020 is due solely to tariffs and sanctions imposed by the United States 

on Chinese products and companies, as well as US-China trade relations in general. This is because 

the tariffs imposed by the United States have reduced sales of Chinese goods, as well as large 

Chinese companies. He caused them great damage. China's devaluation of its currency, the Yuan, 

has boosted consumer interest in Chinese goods. China's currency devaluation impacted 

significantly on both the United States and China, other countries with which China has trade ties. 

Figure 3: Chinese Yuan against US Dollar (2021) 
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Source: tradingeconomics.com 

The US-China trade war is hampering the development of the global economy, directly or 

indirectly affecting many countries. But there are also countries that have benefited from the trade 

war, such as Vietnam, Taiwan, Mexico, Chile, Malaysia, Hong Kong and South Korea. Vietnam 

is the country that has benefited the most from the US-China conflict. Due to this trade war, the 

Vietnamese economy grew by 7.9%. It gained US$6.4 billion from the end of 2017 to the end of 

2019 (Schacht, 2020). 

The Covid-19 pandemic effects on US-China trade and currency wars 

As a prime theme of Trump's presidency, the issue of economic relations with China emerged. 

President Trump has specifically accused China of intellectual property theft, coerced technology, 

currency manipulation and state subsidies on several occasions. One of the driving forces, which 

caused the trade war was China’s ability to become, the world’s main leader in the artificial 

intelligence and technology sector in a very short period. 

After all these tensions, in December 2019, both China and the United States signed a "phase one" 

trade agreement to slow down the trade war and resolve disputes by mutual consent. That trade 

deal was about Intellectual Property rights and forced technology transfer and to reduce the trade 

deficit. According to 'Phase One' of the trade agreement, from July 2018 to November 2019, the 

US and China agreed to reduce some of the tariffs each side had levied concerning the other. Also, 

the US agreed to exclude Chinese goods from the tariff list and to reduce tariffs on $160 billion 

worth of Chinese products from 15 per cent to 7.5 per cent. In the meantime, China has committed 

to rising US imports of services and consumer goods by $200 billion over the next two years 

(Palthnik, 2020). 
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The Covid-19 pandemic, which began to spread from the Chinese city of Wuhan from December 

2019, is a major blow to the entire world economy, as well as to the leading forces in the economy. 

According to some economists, this pandemic is the worst global crisis in the world economy since 

World War II. According to some, the damage caused by the pandemic to the world economy and 

international trade relations is a mixture of the Great Depression of 1929-1933 and the Global 

Crisis of 2008-2009. 

It would be more accurate to mention three different nuances related to the impact of the Covid-

19 epidemic on the world economy. 

1.    The spreading of the Covid-19 in China. The effects of the pandemic on the Chinese 

economy and its international trade relations. The disruption of global supply chains in China. The 

weakening of China's economy. 

2.    Influence on Europe and the United States. The influence of the pandemic on the US and 

Europe markets. Thus, the collapse of global stock markets. 

3.    The impact of the pandemic on developing countries and their economies, like India and 

Brazil. 

The occurrence of the pandemic a month after the signing of the bilateral trade deal between the 

United States and China increased the uncertainty of the contract.  

The pandemic was declared in China, firstly in the first quarter of 2020, China faced an economic 

downturn due to the pandemic. So, China proposed to following the commitments of the existing 

trade agreement to the US. China moves to eliminate restrictions and weakened trade tensions with 

the US attempted the exemption of tariffs from 79 American products. But, Trump administration 

rejected all suggestions from China. Even, Trump Administration accused of concealing important 

information about Covid-19 pandemic, which could have prevented it from rapidly spreading, in 

the rest of the world. President Trump threatened to adopt trade measures against China through 

the imposition of higher tariffs on Chinese goods as a punishment for the spread of the pandemic. 

On 14 May 2020, the Trump administration decided to ban the Chinese Company, Huawei, from 

using US software and hardware in strategic semiconductor processes. This was a violation of the 

trade agreement by Trump. After that, new agreements can be signed with the consent of both 

parties, or a new phase of the trade war can begin. The prolongation of the trade war during the 

pandemic does not benefit any country. Due to the effects of the pandemic, the global economy is 

weakening and global economic growth is declining (Chen, Liu, Luo, and (Michael) Song, 2020). 

China's economic potential, the pre-virus economic situation, and technological discoveries make 

it easier to fight the pandemic. It has fought against the virus by high economic costs, medical 

equipment, severely principles at the earliest stage. China summarized "four early" that is early 

detection, early reporting, early quarantine, early treatment and it could take control over the 
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pandemic (Yong, 2020). The Chinese scientists, their special principles, medical-technological 

equipment, 5G and other high-tech methods have an important role in China's fighting against the 

virus. 

In March 2020, the World Health Organization announced the seriousness of the virus to the world.  

China was already in a period of economic growth when the situation in other countries began to 

deteriorate. As it emerged from the quarantine, the Chinese economy continued to expand more 

strongly than expected. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Recovery of Chinese economy, GDP. (2020) 

 

 

Source: National Bureau of Statistics of China. 

 

China's economy began to recover in the second half of 2020 following a record economic 

downturn and grew 3.2%. China's ability to rebuild its economy and slowly cope with the 

pandemic has been moral to other countries. 
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During the pandemic, US-China economic ties weakened due to a number of reasons, including 

closed borders, quarantine, and the cessation of production in many enterprises of both countries. 

The suspension of imports and exports with China for a period was also reflected in the US trade 

deficit. However, with the Chinese economy recovering from the second quarter of 2020, it has 

been able to provide the needs of countries such as the United States. The increase imports from 

China is related with more imports of health suppliers and equipment, medical face masks. For 

instance, imports of face masks from China to the United States have increased more than 10-fold. 

(figure5) 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: US imports and exports from China during the pandemic (2020) 

 

 

 

Source: ITC trade map. 

https://www.dw.com/en/the-real-winners-of-the-us-china-trade-dispute/a-55420269 

China was the only country in the world that was able to recover its economy at an unexpected 

time and with unpredictable results. In the second quarter of 2020, the world's largest economic 

power the United States was still fighting the Covid-19. However, the United States couldn't take 

control of the situation in the country. The number of infected was constantly growing. Lack of 
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anti-virus precautions and lack of seriousness against the virus aggravated the situation in the 

country. The fact that there were more private hospitals in the country than public ones meant that 

not everyone could pay for treatment. This was one of the factors complicating the attempt to 

prevent the spread of the virus. The United States still ranks first in the number of infections. The 

total number of infections is very high compared with by China.   

Figure 6: The United States, Real GDP. (2020) 

 

 

Source: US Bureau of Economic Analysis 

https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-08/tech2q20_2nd.pdf 

 

Figure 6 demonstrates the impact of the pandemic on the US economy for the second quarter of 

2020. The U.S. economy plummeted in the spring at a record pace, but in the quarter that is just 

ending, it is poises to swing to a record rise. According to, The Commerce Department the US's 

Real GDP has fallen at a rate of 31.4% in the April-June quarter. However, we cannot say that this 

is a consequence of the pandemic for the US economy (www.statista.com). 

Overall, China and the US trade war weakened somewhat in 2020. Although trade relations have 

weakened at the beginning of the year, given information by China's national Bureau, US-China 

trade relations have grown quickly in the third quarter of 2020. The pandemic has affected and 

continues to affect not only the trade war but also the economic relations, economic, political and 

health conditions of all countries worldwide. Although some economies can cope with the 

pandemic, the situation is critical in many countries. As the United States and China are strong 

economies in the world, the impact of the pandemic has been felt more in these countries. In 2020, 

the visible changes in the US and Chinese economies have also affected many sectors of the 

economy. It has reduced the country's imports, exports, the level of production and investments. 

In such a situation, it is in the interest of both countries to ensure their own economic growth, 

which is reflected in the US-China trade war. In early this year, the United States blamed China 

https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-08/tech2q20_2nd.pdf
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for the spread of the virus, but China was the fastest-growing country and helped other countries 

about it. 

The impact of the pandemic on the Chinese economy has changed many indicators, both in the 

economy and trade. The decline in imports and exports was a major disadvantage for trade. This 

situation of the trade has affected many areas, such as the economy. Most importantly, exchange 

rate dynamics approached unexpected results again. The main reason for this was the decline in 

foreign investment into the country. When active patients were declining in China and the number 

of patients was high in the United States, China's economic ties with the United States began to 

grow again. The period when the pandemic first began to spread, in early 2020, was the devaluation 

of the yuan against the dollar to 7.10. However, the peak of the devaluation was in June-July during 

2020. In June, the dollar was 7.16 yuan. As a result of the recovery of the economy after June, the 

value of the yuan against the dollar also rose, from June until October to 6.75. China earned about 

6% from this. The dependence of the devaluation of the Yuan against the dollar on the number of 

active patients can be seen in the graph below (www.xe.com). 

Although the pandemic slowed down the trade war between the United States and China for a 

while, it led to an escalation of the currency war. When China took advantage of the situation to 

re-devalue its currency to make a profit, the United States was taking steps to reduce the number 

of active Covid-19 patients so that the country could return to its previous state. In this situation, 

the main reason for the growing role of the Chinese currency on the global scale was the emphasis 

on e-RMB. Using its e-currency, China has been able to ensure digitally the development of areas 

that weakened due to the pandemic. China's move has boosted e-banking, e-commerce, e-

marketing. Of course, China's digital currency cannot suddenly become important in international 

trade. Because, for internationalisation, a digital currency must overcome many difficulties like 

people's habits of use, the rate of use of the dollar around the world. The increase in the role of e-

RMB in the international market meant the decrease in the role of the dollar, which is the most 

widely used in the world trade market. This can be considered as another stage of the currency 

war.  

Figure 7: China and US (2020) (FX vs Daily new Covid-19 active cases differential) 
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Chart created by CME Groups Economics 

Source: Bloomberg Professional 

https://www.cmegroup.com/education/featured-reports/covid-19s-influence-on-exchange-rates.html 

 

The Covid-19 pandemic, a global problem of 2020 has affected significantly the development of 

the world economy, trade relations. Changings, Recessions in the United States and Chinese 

economies changed trade and currency wars’ directions, caused to begin of the wars to another 

level. 

 

 

Conclusion 

The main goal of the countries during the pandemic was to fight the against Covid-19 pandemic 

and restore their economies to their previous situation. We cannot say anything exactly about the 

consequences of the pandemic for a trade war because the effects of the pandemic are still ongoing. 

Whereas, so far, the pandemic has affected many countries, changed all conditions in global trade.  

Both the US and Chinese economy weakened due to the pandemic at the beginning of 2020. 

Pandemic changed the direction of the trade war between China and the United States. Disputes 

that the parties tried to delay have resurfaced. The United States has blamed China for the Covid-

19 pandemic. In the first half of 2020, trade relations, the level of economic growth, production 

and investment of both countries completely weakened. In the second half of the year, China's 

potential made it easier to overcome the pandemic. China’s economic recovery has led to all other 

https://www.cmegroup.com/education/featured-reports/covid-19s-influence-on-exchange-rates.html


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

106 

 

countries’ economic growth. Increased exports of medical supplies from China have boosted 

foreign trade with the United States. Although the US deficit declined at the beginning of the year, 

this later led to a growing trade deficit again in the trade balance of the United States. The 

devaluation of the Chinese yuan has prompted the United States to accuse China of currency 

manipulation and to rekindle tensions. E-commerce, e-education, e-bank, e-marketing, digital 

currency operations have developed.  

In short, although the pandemic has reduced trade disputes between the United States and China, 

the trade war is still going on. As a result, the pandemic has weakened both the US and Chinese 

economies, along with the rest of the world economy. The pandemic period is characterized by 

low economic growth and the high unemployment rate in the economies of these countries.  
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Abstract 

The paper is focused on financial derivatives and the evolution of the price of underlying assets derivatives based on. 

Initially, basic information related to financial derivatives is given as followed by examples. The information regarding 

reporting of the financial derivatives and its evolution after the “2008 financial crisis” is introduced. After naming the 

2 most well-known existing valuation models and the breakdown of Blacks- Scholes model which is a lot more popular, 

the relationship between quantum mechanics and evolution of option price is related to introduce a later coming built 

model. The artificial neural network which is the linkage between nodes and its compatibility alongside similarity is 

related to quantum mechanics. Built network and its plot with statistical significance and visualization are placed to 

deliver the core message of the paper. In the end, adjustments are involved to improve the model, and a sample of 

results is introduced. 

Keywords: Financial derivative, Option, Fair value, Quantum mechanics, Neural network 

 

Introduction 

One of the four well-known papers Einstein wrote in 1905 was on the subject of the movement of 

very small particles and its randomness. This phenomenon is known by the name of Brownian 

motion and is explained through the theory of random walk.  

Surprisingly, the first time random walk was introduced was not in the paper of Einstein but a thesis 

of a French student in the study of finance.  Interestingly enough, the first formalization of random 

walk was not in Einstein’s paper, but in the study of finance. The subject of French graduate student 

the problem evolution of security, such as a stock of listed in a stock market, or government or 

private bond. In order to drive the future value of securities, one should understand how it evolves.  

Since then many scientists have worked on the relationship between quantum mechanics and 

finance, most of them noted the remarkable connection between the mathematical modeling in 

finance theory of random paths.  

Financial Derivatives 

Financial derivatives are important and evolving financial instruments that are traded in the 

financial markets. As derivative name itself implies, derivatives are derived from the performance 

and cash flow of the security or asset they are connected to (Chang.,2016). 

mailto:abdiyevanar0@gmail.com
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There are different purposes why investors enter into derivative agreements. For instance, hedging 

a portfolio can be used to reduce the risk, or speculation-based purposes may increase the risk to 

gain profit (Ramirez.,2015). 

Under hedging term, an asset can be contracted to be bought at $100 within a certain time interval. 

It can be bought at a given certain price until the expiration date that’s is agreed in advance, even 

if the market price reaches $1,000,000. Hence, it brings certainty by reducing risk. Under 

speculation purpose, an asset is contracted to be bought at a certain price within a certain time 

period. But investors do it as a bet on a future price, and if the price of a call option (predicted to 

be going up) goes down it causes loss to the investors. If it moves upward as predicted, investors 

buy the asset under the market price which gives investors profit as much as differences between 

market value and contract price (excluding additional costs that occurred during the contract). 

There are three general categories of derivatives as elaborated below; Options, forwards, and 

futures (Laeven.,2014) 

Financial derivatives: breakdown 

Investors who are more interested in making profit instead of actually possessing contracted asset 

itself, prefer options over futures or forwards. There are two kinds of options depending on the 

action: call option and put option (Vennet.,2018). 

An option O is a contract agreed by both parties and it is entered into an agreement by a buyer or 

seller (Chen., 2015). For instance, the seller of the option has to sell the stock S to the buyer at the 

pre-determined price P within some certain time if the buyer wants to exercise the contract. But the 

buyer of the option can either buy or not buy it. For a call option, if the price of the stock has 

become less than P, a rational buyer of a call option will not buy it, because it is available on the 

market for a lower price. In this case, the buyer loses the contract price (usually, premium price) 

which is assumed to be 1%. If the price of the stock rise and passes price P, then the rational buyer 

will exercise option or buy it to gain profit. The opposite is applicable for a put option (Chen., 

2015). 
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Figure 1: Payoff for Call Option 

 

Source:  http://www.trade-stock-option.com/call-options.html 

 

In the above figure, it is readable that the Contract is made at loss for the buyer at the start because 

of the premium price to lock the contract. When stock price rises from $23.5 to $25 initial loss is 

covered. Above $25 it starts to make profit.  

Futures are like options with the main differences that, buyers have to exercise the option. And 

forwards are traded between 2 parties over-the-counter which makes it less liquid. 

Accounting of Financial Derivatives  

In a capitalist-oriented society, the risk continues to be progressive and systematic and replaces 

what is described as the kind of labor that affects society in the economic-based sectors of 

production (Taylor & Francis Group Ltd., 2019) 

In one case, the alternative is to cover the risks posed by certain concrete conditions, such as the 

possible depreciation of the dollar in euros. In another, a deeper, more dramatic, financial outburst 

is the antitrust risk (Bryan., 2018). It is the second dimension that defines and determines the 

character of global cash flow on these new financial instruments and what distinguishes this type 

of distribution from the long history of world commodity trading. Therefore, derivatives are a 

common form of communication or connection in this blood circulation process or, financial 

implications from one side, why the financial community calls any product that promotes 

communication to be taken from something else (LiPuma & Lee, 2018). Recognized in this way, 

the financial findings should assume that there is a real risk to the action and presentation to reduce 

the interaction of the physical and other risks. 

Certain financial contracts do not increase the risk of a plan in the system (A.Parbonetti& 

X.Huan,2019). As we have seen, innovations reduce the cost of providing financial services. As 

institutions develop multiple ways to provide financial services to various businesses successfully, 

http://www.trade-stock-option.com/call-options.html
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no single process has a significant impact on the global market for financial services. As a result, 

we reduce the risk of the system by reducing the importation of any one-way system for the 

provision of financial services. The regulatory agenda should not focus on the emergence of the 

OTC. The policy should be comprehensive and include alternatives (Abdel-Khalik & Chen, 2015). 

Accounting of Financial Derivatives  

The main reason for the “2008 financial crisis” is claimed to be unregulated usage of mortgage 

derivatives when in time they caused a real catastrophe. That is why, since 2008 they have been 

under improved control and attention (The Baesel Committee., 2010, 2011) 

IAS 39 Financial Instruments outlines recognition requirements and measurement of financial 

assets, liabilities, and some contracts to buy or sell securities or non-financial items (Kaplan.S., 

2020). The distinction between a derivative and non-derivative financial instrument is crucial 

because of derivative’s (with certain exceptions) recognition at fair value which impacts the Profit 

and Loss statement (Kaplan.S., 2020). Ideal valuation is the present value of the real future value, 

but it is not possible to know the exact price in the future. So, sophisticated prediction models are 

required to get rid of this problem. 

Counterpart Valuation Methodologies 

The most widely used pricing models for options are Black-Scholes Model and Binomial Model. 

Black-Scholes is one of the most well-known models for determining the fair value of an option 

based on 6 variables, namely volatility, type of option, underlying stock price, time, strike price, 

and the risk-free rate. The model is used to value the European option. Unlike American option, 

European option can only be exercised on the expiration date. 

The formula for valuing option price is as following: 

Call Option Premium C = SN(d1) - Xe- rt N(d2) 

Put Option Premium P = Xe–rT N (–d2) – S0 N (-d1) 

 

d1 = [Ln (S / X) + (r + s2 / 2) X t]  

d2 = [Ln (S / X) + (r - s 2 / 2) X t]  

 

Here, 

 C = call option price 

 P = put option price 

 S = price of the asset 
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 X = strike price 

 r = interest rate 

 t = time to maturity 

 s = volatility of the asset 

 N = standard normal distribution with mean = 0 and standard deviation = 1 

Black-Scholes model considers the following conditions to be complete.  

i) Underlying asset follows the Geometric Brownian motion. ii) Growth of the asset is constant and 

there is no dividend payment recorded. iii) There are no additional costs and spread in the market, 

thus no transaction cost and differences between lending and borrowing interest rate. iv) Arbitrage 

opportunities is not possible (Teneng., 2011). 

Neural Network Valuation Methodology 

The network or interconnection of neurons is called a neural network in biology. It is called an 

artificial neural network when these neurons are artificial. or in a modern sense, an artificial neural 

network. Hence, a neural network can be biological and made up of real biological neurons, or it 

can be artificial and made up of nodes and used to solve artificial intelligence (AI) problems. The 

linkage between these neurons is built as weights. Neural networks are used to make decision-

making tools, non-linear data models, etc. non-linear data modeling or decision-making tools. They 

can find the patterns within inputs and outputs and build the complex relationship. 

Figure 2: Artificial neural network plot 

Source:  https://www.ibm.com/cloud/learn/neural-networks 

 

The neural network modeling is chosen to value derivatives because of its similarity with some of 

the perceptions in random path. Research considers the fair value of financial derivatives to be 

under the following phenomena which are also drivers in quantum mechanics which explain the 

movement of very small particles or nothingness itself. 

https://www.ibm.com/cloud/learn/neural-networks
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 Entanglement. It describes any entities being affected by particles very far away, and 

change simultaneously or through chain reactions. These changes usually occur not in a 

direct, but indirect and non-linear relationship. In today’s world derivatives are getting 

affected by more and more variables and it creates entropy. Chaos theory is the theory 

proposing this relationship. Similarly, the neural network is a non-linear model, and input 

is not directly linked to the output like in most of the regression models, but input goes 

through multiple steps in hidden layers before making it to the predicted future value.  

 

 Quantum foam. It states that empty space affects microscopic entities and eventually the 

whole universe itself. As proceeding closer to the future, new variables appear affecting the 

financial world and increasing disorder and entropy. While calculating the fair value of 

financial derivatives new non-existent variables should be added to derive value. A neural 

network links each artificial neuron with a bias that is similar to the deviation. And these 

bias nodes which are added in each hidden layer step helps to explain variables that are not 

included as inputs. 

 

 Superposition. As illustrated by Schrödinger, any quantum entity can be in 2 states at once, 

like dead or alive. Deriving from this phenomenon, derivatives will be stated both above 

and below the current price of the underlying asset. Each state can be given respective 

probabilities based on the future value obtained. 

Neural network valuation 

The Neural network consisting of 4 input variables were built to link neural network and drive the 

future value of the options or stock price. The prediction is made using the test data (40 % of the 

data) which was not used in train set. 2 steps hidden layers were built to reinforce the neural 

network. First hidden layer consisted of 3 nodes and last layer 2 node. In result, error of only 0.0084 

was observed in 95 steps, which is acceptable. 
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Figure 3:  Built neural network model 

 
Source:  Author’s own calculation  

 

After training the data prediction is made using the test data by predicting 12 stock option in 

different time scales to mature. Root Mean Square Error of the results is 0.59. This result is 

acceptable, and as it is observable from figure 2, the deviation between predicted and real result is 

quite narrow. The Standard deviation of the differences between prediction and real value is 1.96%. 

Figure 4:  Comparison between predicted and real future value 

 
Source:  Author’s own calculation  
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The adjusted R square between prediction and real value is 98.6% with p value of 7.795*10-11 

Figure 4:  Plot between predicted and real future value of option stock price 

 
Source:  Author’s own calculation  

 

Adjusting the valuation 

The The future value is calculated using a neural network. Future value does not mean fair value. 

Thus, it has to be adjusted. 

Change in present value is calculated by deducting expected future value from the current stock 

price. The expected future value is calculated by dividing the expected future value by the adjusted 

rate of the discount rate, which is calculated through the Damodaran adjusted Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). 

∆PVs = PVs - (EFVs )/rt 

Here, 

∆PVs = Change in the present value of the stock price 

PVs = Present value of the stock price at the time of trading 

EFVs = Expected future value derived from neural network 

rt = Discount rate for the time given at the time to maturity of the option price 

Change in present value is multiplied by the probability of it happening to adjust the value with to 

probability because if a stock has a higher chance of going up, its intrinsic value should be higher. 

Probability is calculated by probability density function in comparison to past data  

P(∆PVs) = ∆PVs x PFV 

Here, 
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P(∆PVs) = Probability adjusted intrinsic value 

∆PVs = Change in present value of the stock price 

PFV = Probability for the range from given future value to infinity 

Deducting the present value of dividend payments from the probability adjusted intrinsic value in 

case of the call option, and adding it to the present value for the put option due to a decrease in the 

stock price in the ex-dividend date gives us the final intrinsic value. 

C = P(∆PVs) -  (D )/rt 

P = P(∆PVs) +  (D )/rt 

Here, 

C = Call option final intrinsic value 

P = Put option final intrinsic value 

P(∆PVs) = Probability adjusted intrinsic value 

D = Dividend payment at the time of time to maturity 

rt = Discount rate for the time given at the time to maturity of the option price 

The discount rate (Table 1) is calculated by Damodaran adjusted Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) which involves 6 variables into consideration, namely; Risk-free rate, Market return, Beta 

of the underlying stock, Country default spread (country of the underlying asset), Country risk 

premium (country of the underlying asset), Inflation rate (country of the underlying asset. These 

inputs have to be in the same time frame as the expiry date of the option. In the below case (table 

1) example inputs are following the option with 3 months to maturity.  

Table 1: Adjusted CAPM inputs, and source of inputs 

Damodaran CAPM 3.8% Source 

91 day T-bill rate 2.0% treasury.gov 

10 year annualized market return 3.48% Google finance 

Beta 1.22 Finance.yahoo.com 

Country default spread in country of underlying asset 0.00% pages.stern.nyu.edu 

Country risk premium in country of underlying asset 0.00% pages.stern.nyu.edu 

Inflation rate in country of underlying asset 0.16% Federalreserve.gov 

Source:  Author’s own calculation  
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Sample results of fair value of 3 option 

Table 2: Current and real stock prices, and predicted values obtained from neural network 

Stock_price Real_Future_value Predicted_future_value 
Probability 

for upward 

Probability 

for 

downward 

25.8 22.3 22.8 45.9% 54.1% 

25.3 22.6 22.1 45.6% 54.4% 

25.7 22.8 23.0 46.4% 53.6% 

Source:  Author’s own calculation  

 

Table 3: Time to maturity, Discount rate and 3-month dividend payment inputs for given sample 

Time_to_maturity (months) 
Discount 

rate 
3 month dividend payment 

3 3.8% 0.82 

3 3.8% 0.82 

3 3.8% 0.82 

Source:  Author’s own calculation  

 

Table 4: Final call and put price for respective options 

Final call 

intrinsic value 

Call option 

price 
 Final put 

intrinsic value 

Put option 

price 

0.96 26.8  2.85 23.0 

1.04 26.3  2.97 22.3 

0.83 26.5  2.67 23.0 

Source:  Author’s own calculation  

 

Conclusions and Recommendations 

Since the phenomena followed in quantum mechanics and random path is related to the neural 
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network performance and in terms of statistical confidence, the neural network is an effective tool 

for predicting the future value as derived from sample data, it is suggested to it is worth putting it 

on more testing. The advantages of the new model over its old existing counterparts are its 

predictability and ability to turn future value into present value. Adjustments made afterward 

including discount rate which is more sophisticated than only risk-free rate which is used in other 

models, dividend adjustment which is neglected in the original Black-Scholes model and 

probability involvement in valuation are new compared to some of the existing valuation methods, 

and open new rooms for further engagements and improvements to make better predictions. For 

results to be more significant different researchers should do the suggested neural network 

valuation with different and larger data set to confirm the effectiveness of the method. It is 

estimated that there should indeed be a deviation between the results of the different researchers. 

That is why future adjustments will be needed to shape the model into a desirable formation. 
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Abstract: 

This article analyzes the entrepreneurial ecosystem in Russia from the perspective of the transit period. We use 

scientific literature and statistical data to analyze the state of entrepreneurship in Russia as an important part of the 

economy. For this kind of analysis, we consider the specifics of the transition in Russia, the factors that influenced the 

key characteristics of the entrepreneurial ecosystem, and we provide a historical and political retrospective on current 

events. The main goal of the project is to understand where the entrepreneurial ecosystem of Russia currently stands 

in its development, what challenges it faces, and what the prospects are for its development. 

Keywords: Negative demographic trends, crime, collapse of the Soviet Union, West European–style welfare state, 

Entrepreneurship, Innovation, 2008 crisis, Innovative entrepreneurship, Government support of innovative Business.  
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Abstract 

The main purpose of the article is to study the types of securities market in circulation in our country and identify ways 

to develop them. Thus, the securities market and its elements, along with fulfilling the function of this mechanism, 

ensures the effective redistribution of mixed capital resources. In the current context of reforms, the development and 

improvement of general segments of the financial market is very important. This, in turn, is due to the fact that the 

financial market, along with the banking system, plays an important role in the revival and development of the real 

sector as a transmitter of cash flows in the economy. In international practice, the securities market is one of the most 

important options for financing the economy, along with the banking system and the state budget. By increasing the 

interest in the mobilization of financial capital, the securities market ensures the redistribution of financial resources 

between different sectors and spheres of the economy, in a promising (future-oriented) and profitable form, in favor of 

dynamically developing industries. 

Keywords: shares, dividends, promissory notes, bonds 

 

Introduction 

In the existing economic zone, the redistribution of key responsibilities is carried out in order to 

control the situation with securities transactions for one reason or another. This, in turn, is mainly 

due to the reality of the following factors: 

a) distribution of financial resources in areas with more flexible market activity;  

b) involvement of the population's deposits in the organization and expansion of non-productive 

areas;  

c) provision of financial resources without incurring additional money in circulation, the lack of 

funds in the current expenditures of the state budget;  

d) financial and price risk insurance function (hedging). Through this feature, it is more important 

to regulate the entry of different grades of securities (futures and option contracts) that have entered 

the securities market involuntarily and to carry out other operations. 

Ensuring commercial transactions through securities is very important, but also very important for 

the collection of accurate and reliable information about the general financial markets in operation. 

Stock market participants First of all, they inform the depositors about the situation in the financial 

mailto:bm-anar.mejmullayev@unec.edu.az


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

121 

 

market based on economically sound analysis and give investors the appropriate direction to invest 

their capital. This information is widely accepted by financial market participants as a basis for 

determining the exchange rate in securities. 

For example, the share price of an enterprise rises, which usually informs market participants about 

the prospects for the development of the enterprise in the near future. By conducting other 

economic analyzes, information can be prepared on the current state of the stock market and the 

financial situation as a whole, through the prism of events. The volatility of the exchange rate of 

securities causes an increase or decrease in business activity. They have a direct impact on real 

market prices. There may be deviations from the law, but in many cases these changes are recorded 

in the financial performance of the stock market. 

The relationship between the stock market and the economic situation is the preparation of 

information based on the personal interests of investors who want to get acquainted with the 

prospects of the securities market. In this case, if the information obtained can meet the personal 

interests of investors, they are very insistent on the purchase of securities that protect their interests. 

Subsequently, as part of financial transactions, investors sell securities held at a price determined 

by the presence of real customers. As a final result, the selling price of securities at the market rate 

does not allow the market to be disturbed. 

The purpose of the main components of the SSC is not to obtain these or other securities from sales 

operations, but at the same time to sell them at much more favorable prices. Transactions with 

securities were more common in the forms below, depending on financial circumstances; 

a) sales market in other economically viable areas;  

b) unorganized and organized markets;  

c) all types of over-the-counter and over-the-counter markets;  

d) markets that benefit from traditional methods and forms of application of new captive computer 

technologies;  

e) permanent and temporary markets operating on the basis of treasury payment rules and mutual 

agreement of the parties.  

The first market, which specializes in the sale of securities, is a place where customers purchase 

securities in a specially designated form and in accordance with the requirements of the modern 

securities financial market in accordance with the first proposed and required law. 

Resale of QKB First of all, the process of securities circulation; official documentation of purchase 

and sale of securities or transfer of securities of different forms from one depositor to another 

during the validity period. According to the organized law, the sale of KKB is a special place where 

the professionals of the business, who have received a special permit (license), place securities 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

122 

 

among the intermediaries. Any type of transaction related to the purchase and sale of securities in 

the financial market can be carried out directly by intermediaries on behalf of other market 

participants. 

In an unorganized market environment organized to meet the demand for securities, in some cases, 

transactions are organized by the participants in connection with the unplanned circulation of 

securities without complying with legal norms.  

The BSE deals with the sale of securities on exchanges. The sale of securities by stock exchanges 

is an active sales market, which is a key component of the financial market and plays an important 

role in providing the state economy with financial resources. 

In different economic situations, purchase and sale transactions by securities market participants 

are organized in over-the-counter markets. At the same time, the purchase and sale of securities is 

carried out with the help of an organized market. The practice of organizing the sale of securities 

in markets with traditional and computerized institutions can be widely used. In this case, the 

purchase and sale operations are carried out by a computer center that connects the general fund 

intermediaries in a single computerized market. 

In connection with the process of buying and selling securities, in addition to taking into account 

the agreements within the market participants, if necessary, the agreement in the form of a treasury 

method is implemented within 1-2 working days. The use of the services of a more flexible market 

form in the transfer of securities from one side to another makes it important in terms of modern 

desires. 

One of the areas of capital investment for the purpose of earning income or making settlements is 

securities. Someone knows the variety of securities very well, but for someone this is an area of 

activity that is still unknown. You cannot provide information about securities and their types in 

one material, so here are only brief descriptions. A more detailed description of the securities 

operated by banks will be provided by me in separate articles. 

Thus, before talking about the types of securities, let us first give a definition of a guarantee set out 

in Article 142 of Chapter 7 of the Civil Code of the Russian Federation (Civil Code): 

Security paper - This is a document confirming that the prescribed form and mandatory details, 

property rights, implementation or transfer are possible only at the time of presentation. Security 

can only be seen as a result of emissions. An issue of securities is a sequence performed by an 

issuer to place an issue of securities. 

Federal Law 39-FZ of April 22, 1996 "On the securities market" regulates the relations arising 

from the issuance and circulation of securities, regardless of the type of issuer, as well as the 

characteristics of the establishment and operation of professional participants in the securities 

market. Depending on who issues the securities, they can be classified as bank securities, 
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government or corporate securities. Securities cannot be issued by individuals, but they can be 

owned. 

Issuer   - a legal entity or executive authorities or local self-government bodies that have 

obligations on their behalf to exercise the rights established to the owners of securities. 

Owner   - a person to whom securities are related to property rights or other property rights. 

And the types of basic securities in Article 143 of Chapter 7 of the Civil Code of the Russian 

Federation . Major securities include: 

 Government bonds; 

 Bonds 

 Bills of exchange; 

 Customs documents; 

 Shares; 

 Privatization securities and other documents. 

Most of the securities listed above are a type of banking services provided to customers, and the 

principles of banks in the securities market are set out in Article 6 of Federal Law 395-1 of 2 

December 1990 on Banks and Banking. . 

When dealing with bank securities, it should always be borne in mind that investments in securities 

are not covered by Federal Law No. 177 of December 23, 2003. "On insurance of deposits of 

individuals in the banks of the Russian Federation", ie. not covered by insurance. In art as 

well. Paragraph 2 of Article 5 of the same law states that funds placed by an individual on a 

depositor's bank deposits, including funds certified by certificates of deposit and (or) savings 

books, will not be insured. 

Analysis 

In international practice, the securities market is one of the most important options for financing 

the economy, along with the banking system and the state budget. By increasing the interest in the 

mobilization of financial capital, the securities market ensures the redistribution of financial 

resources between different sectors and spheres of the economy, in a promising (future-oriented) 

and profitable form, in favor of dynamically developing industries. 

Securities can be subdivided into the following types:  

1) Shares. The first stocks appeared during the period of geographical discoveries. Significant 

capital investment was needed to finance sea expeditions and large trade caravans. 
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The advantage of shareholders holding preference shares is that the charter must specify the amount 

of dividends to be paid to the shareholders and the amount to be paid after the liquidation of the 

joint-stock company. Preference shares are also classified. So that: 

1. According to the storage characteristics of the collected dividends:  

2. Due to the nature of the issuer's acquisition of preferred shares issued depending on itself:  

3. Depending on the possibility of changing the size of the dividend: 

In developed countries, various types of ordinary shares are issued that restrict the rights of 

shareholders. In order to prevent the controlling stake from falling into the hands of undesirable 

persons, the company may resort to the issuance of ordinary shares with limited voting rights. For 

example, silent shares. Holders of such shares do not have the right to vote at meetings. In this 

sense, they are close to preferred stock. However, the payment of dividends and consideration of 

claims in the event of liquidation of the issuer coincides with ordinary shares. Silent ordinary stocks 

have their own customers. These shares are of interest to those who do not claim to run the 

company, but want to get a stable and higher return on investment. 

2) Bond. Although stocks are the most popular stock security in modern times, the role of credit as 

a way to raise funds is undeniable. Of the credit instruments, bonds are the most important. Unlike 

stocks, the nominal price for a bond is one of the most important parameters. The bond is traded 

on the market at a certain price from the date of issue until full repayment. This is called the market 

price of the bond. A number of factors affect the market price of the bond. The rate of the bond is 

the ratio of its market price to its nominal price: 

Ki = (Kb / N) x 100 

Here:  

Ki - bond rate Kb - market price of the bond N - nominal price of the bond 

A bond is a preferred security over a stock because it is a debt obligation of the company. Therefore, 

investors interested in reliable securities prefer bonds over stocks. Issuers, on the other hand, often 

prefer the option of issuing bonds rather than borrowing capital through a bank loan, because the 

maturity period is longer. In developed countries, bonds are usually issued for a period of 10-15 

years. Institutions, banks, government, federal administrations, municipalities and state agencies 

can participate in the role of issuers of bonds (Abbasov AH2017). 

3) Bank certificates. The certificate as a whole is a short-term security. This paper is a written 

certificate of the bank and reflects the deposit of money in the bank. A certificate is a document 

that entitles a depositor to withdraw his / her money and interest on it after the expiration of a 

certain period. Bank certificates are attractive to investors. Thus, in developed countries, bank 

certificates are second only to government securities in terms of reliability. Repayment of funds on 
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bank certificates is more guaranteed than on shares and bonds. If the issuing bank is registered with 

the Deposit Insurance Fund in its country, the fund returns the deposits to depositors, even if it is 

not possible to return the deposits when the bank is liquidated. 

4) Promissory note. A promissory note is the first type of security that has historically entered 

economic life. Promissory notes are divided into simple and transferable promissory notes. A 

promissory note is an obligation of the borrower to pay a certain amount to the creditor at a certain 

place and time or to transfer it to a third party by order of the creditor. Such a promissory note is 

always drawn by the borrower. The movement of a simple bill can be shown in the diagram as 

follows: 

A bill of exchange (draft) is an order issued by a creditor to a debtor (drawee) to pay the amount 

indicated in a bill of exchange to a third party (remitter) within the specified period. The lender is 

called the trassant. The remitter who receives the promissory note is not sure that the drawer 

indicated there will make the payment. Therefore, the promissory note is sent to the trader for 

acceptance to make sure that the debtor agrees to pay the amount in the promissory note. 

Acceptance is a written agreement on the fulfillment of an obligation under a promissory note. 

Acceptance can be complete or incomplete. Full acceptance means that the drawee will pay the 

amount of the bill in full within the specified period. Incomplete acceptance means that the debtor 

agrees to pay only a part of the amount. The bill of exchange is transferred from one person to 

another by endorsement. The movement of the bill of exchange can be shown in the diagram as 

follows: 

5) A check is a type of security in the prescribed form, which contains an order issued by the 

account holder to the credit institution, the check holder to pay the amount indicated on it. In other 

words, a check, in fact, appears as a type of promissory note written by the account holder to a 

commercial bank. There are also trassant, trassat and remitter in check circulation. The name of 

the tracer is indicated on the check form. The name of the remitter is written by the drawer together 

with the amount of the check and the date of issue. Unlike a promissory note, the check does not 

require acceptance. The payer of the check is only the bank. In addition, the check cannot be written 

by order, because the bank refuses to pay a signed check, which differs from the sample of 

signatures on it. Like other securities, there are some types of checks. They are as follows (Ibadov, 

ET, Shabanov .E. I., Agayev. TE 

Named checks; 

Anonymous checks; 

Accepted checks. 

6) Bill of lading - is a form of international standard document confirming the right to load, 

transport and receive cargo for transportation. A bill of lading is an unconditional obligation of the 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

126 

 

carrier to deliver the goods to the address, confirmed by the terms of the contract of carriage. 

7) Option - a Latin word meaning choice. An option is a form of contract that celebrates the right 

to purchase and sell securities. However, this operation may not be performed. This operation takes 

the form of an obligation. There are two types of option transactions: call (buy) and put (sell). 

The call option gives the holder the right to buy a certain amount of securities within the period 

specified in the option agreement, without the obligation to terminate the agreement, from the 

person who wrote the option at the agreed price, and the Put option agreement gives the right to 

sell the option. Thus, an option buyer may or may not exercise the right to buy or sell securities. 

However, the seller of the option must perform the transaction in any case in accordance with the 

terms of the contract. The price of the option is the premium paid by the option buyer to the seller. 

The option has a number of advantages. For example, if an option buyer has the opportunity to 

make an unlimited amount of profit, the losses are limited to the premium paid. Also, option 

transactions are highly profitable. I mean, 

8) In futures contracts, two participants undertake to buy and sell the goods within the period 

specified in the contract at the price at which the contract is concluded. At the moment of 

concluding the futures contract, nothing is bought or sold. Only when the contract is concluded, 

both parties undertake to buy and sell the asset (Aliyev R., Novruzov N., Mammadov M., 2018). 

The term "purchase of a futures contract" means the obligation to accept the Primary Exchange 

asset from the other party to the contract and pay its value at the exchange rate at the time the 

contract is entered into at the time of execution of the contract. As a rule, in order to trade with 

these contracts, investors pledge a certain amount of money (8-15%) of the value of the contracted 

commodity. These funds act as a financial guarantee of the obligations assumed by the parties to 

the contract. The historical predecessor of futures contracts are Forward contracts (Aliyev FB, 

2016). 

9) A swap is an agreement between two parties to exchange payments in the future under certain 

conditions. The object of exchange on a swap may be fixed and variable interest rate debt 

obligations (interest swaps), foreign exchange and interest rates (currency swaps), fixed and 

variable payments (commodity swaps), the amount of which depends on the price of a particular 

commodity. In the 80s of the 20th century, a dynamic international swap market was formed. 

Interest rate swaps have become particularly widespread, reaching more than $ 3 trillion in the 

early 1990s, which is about three times the turnover of the currency swap market. In modern times, 

an international association of swap dealers has also been established (Abbasov AH, 2016). 

10) Warrant - is an English word (warrant) meaning power, authority, authority. The concept of 

warrant has two meanings. The first is a certificate, which entitles the holder of the certificate to 

purchase securities for a specified period of time or at an agreed price. That is, the warrant is created 

together with the issue of the underlying securities and gives the owner the right to purchase the 
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security for a certain period of time at a set price. The second is a document confirming the 

acceptance of certain goods for storage with a warehouse certificate (Abbasov AH2017). 

Conclusions and Recommendations 

Various factors affect the development of the securities base in the country. The first is the 

development of market relations in the country. The development of economic decision-making 

mechanisms in the country and the formation of decentralized decision-making traditions have a 

significant impact on the development of the securities market. Given the centralization of capital 

in the country and the predominance of large entrepreneurs in the structure of property, the 

opportunities for the development of the securities base are limited. It is also affected by the size 

of companies operating in the country. Small and medium-sized firms are owned by a relatively 

small number of shareholders. Such firms have limited obligations to disclose financial statements 

and other information to the public. The traditions formed in the country also have a significant 

impact on the development of the securities market. Thus, the securities market is poorly developed 

in societies that prefer relatively closed ownership and do not prefer joint ventures. Unlike the 

banking sector, the infrastructure that supports the securities market is relatively complex and 

multifaceted. This includes the registration and transfer of securities, the establishment of special 

requirements for them and the issuers that issue them, and monitoring the compliance of market 

participants with these requirements, and so on. is required. In this case, the disclosure of 

information is important. Therefore, 

 

References 

1. Law of the Republic of Azerbaijan “On Securities Market” Baku, May 15, 2015 № 1284-IVQ 

2. Abbasov AH (2017), “Securities and transactions with them”. Baku: Azerneshr, 245 pages 

3. Abbasov AH (2016). Formation of financial market, "Audit" magazine, N ° 3, Baku, pp.20-29 

4. Aliyev FB (2016), “Analysis and evaluation of investment projects”. Baku-East-West 285 pages 

5. Aliyev R., Novruzov N., Mammadov M. (2018), "Investment financing and lending". Baku-Science, 247 pages 

6. Ibadov, ET, Shabanov .E. I., Agayev. TE (2017) “Investing in the Stock Exchange”, State Committee on 

Securities, Headstart International, PASHA Bank, Baku: Headstart International, 398 pages 

7. Ibadov, ET, Shabanov .E. I., Agayev. TE (2017), “Investment on the Stock Exchange”, State Committee on 

Securities, Headstart International, PASHA Bank, Baku: Headstart International, 398 pages 

8. Philip B., Alex E., Itay G (2018) “Analysis of the relationship between stock market creation and economic 

development”, International Journal of Financial Markets pp.1341-1362 

9. Ağır, H.; Peker, O .; Kar, M., (2016), “An Assessment on the Determinants of Financial Deepening: A Literary 

Scan”, BDDK Banking and Financial Markets, 3 (2), 31-62. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

128 

 

10. Eroğlu, İ., (2017), “Institute of Finance and Finance ”, Karamanoğlu Mehmet Bey University. Journal of the Faculty 

of Economics and Management, Year: 9, Issue: 13, pp.1-28 

11. Gül, E., Eking, A., (2016), “New Economy: Strategic, Competition, Technology Management ”, Bursa: Ekin 

Yayınları - 359 

12. Kara, AH, Orak, M., (2018), “The Problem of Asymmetric Information in Financial Markets: Basic Concepts, 

Literature and Solution Proposals ”, Is-Power Magazine, Volume: 4, Issue: 2., Pp.1-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

129 

 

Müasir Əmək Bazarı və Məşğulluq 

 

Anar Yaqubov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

anar.yagubov98@gmail.com   

 

Xülasə 

Bildiyimiz kimi əmək bazarı cəmiyyətimizin social-iqtisadi həyatında önəmli faktorlardan biri hesab olunur. Əmək 

bazarında işçi qüvvəsinin, əməyin şəraiti, əmək haqqının kəmiyyəti, insanların məşğulluq təminatnın dəyəri 

qiymətləndirilir. Əmək bazarında bir növ işəgötürən və işaxtaranların maraqları üzləşdirilir. İnsan faktoru əhəmiyyət 

kəsb edən məsələlərdən hesab olunur. Əmək bazarı işaxtaranların öz imkanlarına, bacarıqlarına uyğun iş tapmaq, 

işəgötürənlərin isə öz fəaliyyətlərini həyata keçirmək  üçün şərait yaradan ərazidir. İşaxtaranlar əmək fəaliyyəti barədə 

düşünərkən bu və ya digər formada  peşələrə, ixtisaslara gələcəkdə olan tələbatı nəzərə almalıdırlar. Əmək bazarının 

müasir vəziyyətini qiymətləndirməyi bacarmaq və baş verə biləcək hal və vəziyyətlərə qarşı hazır olmaq vacibdir. 

Müasir əmək bazarında daimi olaraq məşğulluğa tam zəmanət vermək mümkün deyil. Əmək şəraitinə olan tələbat bir 

çox amillərdən məs, dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi islahatlardan, iqtisadiyyatın strukturundan, rəqabətdən, bazar 

qiymətlərindən, əməyin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün lazım olan  müasir bilik və bacarıqlara mənimsəməkdən 

asılıdır. Məhsul və xidmətlərin dəyişməsi ilə əlaqədar işçi qüvvəsinə olan tələb də dəyişir. Xüsusilə elm və 

texnologiyaların sürətli inkişafı və bu vasitələrdən düzgün səmərəli şəkildə istifadə edə biləcək işçi qüvvəsinə olan 

tələbi də formalaşdırır. Bu səbəbdən yüksək peşəkarlıq, təşəbbüskarlıq, aktivlik göstərmələri, əmək bazarında inkişaf 

etmək üçün başlıca amillərdən biridir. 

Açar sözlər: Əmək bazarı, işçi qüvvəsi, elm və texnologiya. 

 

Giriş 

Əmək bazarı işçi ilə işəgötürən qrupların alış-satış etdikləri yerdir. Əmək bazarına həm 

makroiqtisadi, həm də mikroiqtisadi səviyyədə baxmaq olar. İşsizlik nisbəti, əmək məhsuldarlığı, 

fərdi əmək haqqı və işlənən saat sayı nisbətləri mühüm makroiqtisadi göstəricilərdən biridir. 

Makroiqtisadi səviyyədə əmək bazarına tələb və təklif, daxili və beynəlxalq bazar dinamikası, 

immiqrasiya, əhalinin yaşı, təhsil səviyyəsi və s. amillər təsir edir. Bəzi amillər işçilərin tələb və 

təklifinə təsir göstərir. Məsələn, bir ölkəyə immiqrasiyanın artması iş təklifini artıra və əmək 

haqqlarını aşağı sala bilər. Mikroiqtisadi səviyyədə fərdi firma və işçi səviyyəsinin əmək təklifi 

təhlil edilir. İşçinin çalışmağa hazır olduğu saat - əvvəlcə əmək haqqı artdıqca artır. Heç bir işçi 

könüllü olaraq heç bir şey üçün işləməyəcəkdir. 

Mikroiqtisadi səviyyədə tələb iki amildən asılıdır: istehsalın marjinal dəyəri və marjinal gəlir 

məhsulu. Əlavə bir işçinin işə götürülməsinin və ya mövcud işçilərinin daha çox saat işləməsinin 

marjinal dəyəri marjinal gəlir məhsulunu aşarsa, mənfəət kəsiləcək və firma bu seçimi 

mailto:anar.yagubov98@gmail.com
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etməyəcəkdir. Əmək bazarında iş qüvvəsinin növləri, xüsusiyyətləri və ödənəcək əmək haqqı 

müəyyən edilir. Bölgələrin planlaşdırılması baxımından əmək bazarı - bir məhsulun satış 

mərkəzləri ilə birbaşa olan əlaqəsinə deyilir. Əmək insan tərəfindən görülən işin ölçüsüdür. İlk 

olaraq əmək bazarı və məşğulluq haqqında təcrübəni nəzərdən keçirək. 

Müasir Əmək Bazarı və İqtisadi İnkişaf 

Məlumdur ki, bütün ölkələrdə dövlətin mühüm funksiyalarından biri sosial siyasətin 

reallaşdırılması ilə bağlıdır. Sosial siyasət dövlətin ümumi iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi 

olmaqla aşagıdakı problemlərin mümkün qədər həllinə yönəldilir ki, bu da sosial siyasətin 

mahiyyətindən irəli gəlir: 

 Əhalinin sosial cəhətdən zəif təbəqəsini müəyyənləşdirmək əsasında onlara müvafiq 

imtiyazların tətbiq edilməsinə; 

 Sosial standartların (minimum əmamkhaqqı, yaşayış minimumu, təqaüdün minimum səviyyəsi 

və s.) tətbiq edilməsinə; 

 İşsizliyin aradan qaldırılması, məşgullugun təmin edilməsinə; 

 Əhalinin pullu (ödənişli) və ödənişsiz sosial xidmətlərilə təmin edilməsinə; 

 Sosial infrastruktur sahələrinin dövlət və bazar mexanizmləri əsasında maliyyələşdirilməsi və 

inkişaf etdirilməsinə və s. 

Dövlətin sosial siyasətində əsas vəzifəsi ümumi həyat səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı müxtəlif 

əhali qrupları arasında mövcud olan fərqi azaltmaqdan ibarətdir. Əmək bazarı – tələb  və təklifin 

qarşılaşdığı yerdir. Əmək bazarı, iqtisadi həlqələrin bütün elementlərini özündə əks etdirir. Əmək 

bazarının fəaliyyəti demoqrafik amillər, əhalinin doğum səviyyəsi, iş qabiliyyətli əhalinin artımı, 

müxtəlif etnik qrupların iqtisadi aktivlik səviyyəsi, əhalinin miqrasiyası və s. amillərin təsiri ilə 

tənzimlənir. İdeal əmək bazarı ölkədə mövcud olan bazarlarda xalis rəqabətin olması ilə formalaşır. 

Hal-hazırda xalis rəqabətin olmadığı bir şəraitdə ideal bir əmək bazarının mövcudluğundan 

danışmaq tezdir.  

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (İnternational Labour Organization) 1919-cu ildə Versal sülh 

müqaviləsinə əsasən yaradılmış, əmək münasibətlərini tənzimləyən ixtisaslaşmış qurumlardan biri 

hesab olunur. BƏT-in əsas məqsədi işləyən əhali üçün sosial ədalətin təmin edilməsi, insan 

hüquqlarının müdafiəsi, mükafatlandırılması, azadlığın təmin edilməsiindən ibarətdir. 

İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması əmək bazarından da yan keçmir. Rəqəmsal əmək platformaları 

işçilər tərəfindən onlayn və ya uzaqdan həyata keçirilən vəzifə və ya işlərin icrasına əsaslanır. İş 

şərtləri əsasən platformaların birtərəfli qaydada təyin olunan xidmət müqavilələri şərtləri ilə 

tənzimlənir. Ölkəmizdə əhalinin məşğulluğunun artılıması istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlərdən biri kimi “elektron əmək birjası” adlı platformanı qeyd etmək olar. Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin “Əmək 
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münasibətləri və məşğulluq” (ƏMAS) altsistemi və işədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul 

olan e-platformalar ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. İş axtaranlar şəxsi kriteriyalarını, 

bacarıqlarını və təklif etdiyi xidmətləri sistemə daxil edərək müxtəlif seçim meyarları ilə tanış ola 

bilirlər. Bu platforma vasitəsilə agentlik vətəndaşın əmək birjasında iştirak etdiyini, onun 

məşğulluğunun müvəqqəti də olsa təmin edildiyini müşahidə edə bilirlər. Məqsəd həmin şəxslərin 

məşğulluğunun davamlılığını qorumaqdır. Şübhəsiz ki, işsizliyin artması, köhnə peşələrin yeni 

peşələrlə əvəz olunması, gizli məşğulluğun yayılması və sair bu kimi problemlərin həlli üçün 

məşğulluq sahəsinin müasir prosesləri nəzərə alan yeni mexanizmlərin işlənməsi tələb edir. Əmək 

bazarı infrastrukturunun yaradılması bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən əmək 

münasibətlərinin formalaşması üçün çox vacibdir. Belə ki, əmək bazarında iş qüvvəsinə olan 

tələbatı araşdırdıqda müəyyən olur ki, son illər tələbat aşağı düşüb. Təkcə son iki ildə keçirilən 

əmək yarmarkalarının nəticələrini araşdırsaq görmək olar ki, vakansiyalar əsasən fiziki işlər ilə 

bağlıdır (80-90%). Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, aparılan struktur islahatın nəticəsində büdcə 

təşkilatlarında iş yerlərinin ixtisarı davam edir.  

Qrafik 1: 1990-dan 2020-dək Azərbaycanın işçi qüvvəsinin iştirakı (%)-i 

 

Mənbə: https://www.ceicdata.com/en/indicator/azerbaijan/labour-force-participation-rate 

İqtisadi inkişaf ölkə əhalisinin daha yaxşı yaşamasının təmin edilməsini, başqa sözlə, onların həyat 

standartlarının artırılmasını ifadə edir. İqtisadi inkişafın daxilində bir çox göstərici vardır. Bunlara 

aşağıdakılar aid edilə bilərik: 

 Əhalinin təhsil səviyyəsinin artması 

 Sosial xidmətlərdən daha çox faydalanmaq imkanı 

 Azadlıqların artması 

 Həyat standartlarının yüksəldilməsi 

 Orta ömür müddətinin uzanması 

 Yoxsulluq səviyyəsi və s. 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/azerbaijan/labour-force-participation-rate
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Məşğulluq və sosial rifah 

Məşğulluq istehsal amillərinin və işçi qüvvəsinin bir araya gətirilməsi prosesi kimi başa düşülür. 

İqtisadi əmək fəaliyyətilə məşğul olan 15 və yuxarı yaşda şəxslər məşğul əhali sayılırlar. 

Məşğulluğun 3 əsas növü qeyd edilir: 

Tam məşğulluq – Bütün istehsal amillərinin və işçi qüvvəsindən tam şəkildə istifadə edildiyi vaxt 

nail olunur. Reallıqda bu hala rast gəlmək mümkün deyildir.  

Natamam məşğulluq – ölkə daxilində istehsal amillərinin bir hissəsinin istehsala cəlb edildiyi vaxt 

ortaya çıxır. 

İfrat məşğulluq – ölkə ərzisində mövcud istehsal amillərinin hamısı istehsal prosesinə cəlb edilir, 

lakin məcmu tələbi ödəmək mümkün olmadığı vəziyyəti ifadə edir. Bəzi ölkələrin məcmu tələbi o 

dərəcədə artır ki, artıq ölkə ərazisində istehal amilləri xüsusilə işçi qüvvəsi bunu qarşılamağa 

kifayət etmir. Məşğulluğun səviyyəsini hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 

𝑆𝑚=  
𝑀

İ𝑓
 ; 

Sm – məşğulluğun səviyyəsi,  M – məşğulluq,  İf – iqtisadi fəal əhali 

Ölkəmizdə ƏƏSMN – i  tərəfindən işsiz şəxslərin işə düzəlməsinə kömək məqsədi ilə fərdi 

məşğulluq proqramı hazırlanmışdır. Bu proqramın iş prinsibi ondan ibarətdir ki, işsiz şəxsə onunla 

bağlı fərdi məşğulluq proqramının tərtib edildiyi barədə SMS bildiriş göndərilir və proqram həmin 

şəxsin işsiz kimi qeydiyyatdan  keçərkən “Məşğulluq” altsistemində formalaşan şəxsi kabinetinə 

yerləşdirilir. İşsiz şəxs mesaj vasitəsilə göndərilən linkə daxil olaraq onun üçün tərtib olunmuş fərdi 

məşğulluq proqramını təsdiqləyə və ya ondan imtina edə bilər. Proqram təsdiqləndikdə vətəndaşa 

növbəti mərhələdə nə etməli olacağı barədə məlumat verilir. Proqramdan imtina etdikdə isə 

"Məşğulluq haqqında" Qanunun 5.10.4-cü maddəsinə əsasən işsiz kimi qeydiyyatdan müvəqqəti 

çıxarılır. 5 iş günü müddətində Fərdi Məşğulluq Proqramına münasibət bildirmədikdə isə bu, 

proqramdan imtina kimi qiymətləndirilir və şəxsin işsiz kimi qeydiyyatı ləğv edilir.  

İş axtaranların məşğulluq mərkəzlərinə getmədən e-sosial.az portalı vasitəsilə məşğulluq alt 

sistemindən istifadə edərək şəxsi kabinet yaradırlar. Fərdi məşğulluq bölməsi vasitəsilə işə dair 

tələbləri seçərək, uyğun vakansiya siyahısı ilə tanış olmaq mümkündür. İşsiz vətəndaşlar 

işəgötürənlə bağlı məlumatlar da əldə edərək onunla əmək müqaviləsi bağlamaq üçün göndəriş 

edir. Bununla iş axtaranlar vaxtlarına qənaət etmiş olur. 
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Şəkil 1:  2017- 2021 – ci illər üzrə özünüməşğulluq proqramına cəlb olunanların dinamikası 

 

Mənbə: https://www.sosial.gov.az/post_451020 

Məşğulluğun tənzimlənməsi sahəsində dövlət işçilərin şəxsi və iqtisadi azadlığını, işəgötürənin işçi 

qüvvəsinin kəmiyyət və keyfiyyətində, onun həlli məsələlərində tam müstəqilliyə malik olması, 

əməkhaqqının minimum məbləğdən aşağı təyin edilməməsi prinsiplərini əsas götürür. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində dövlət 3 formada məşğulluq siyasəti həyata keçirir: 

Fəal məşğulluq siyasətində dövlət vergi, kredit güzəştlərindən, büdcə siyasətindən istifadə edərək 

yeni iş yerlərinin açılmasını stimullaşdırır, əmək bazarında tələb və təklifi tənzimləməyə çalışır. 

Passiv məşğulluq siyasətində dövlət əsasən vakant iş yerlərinin doldurulması və işsizliyə görə 

müavinətlərin verilməsi ilə öz fəaliyyətini həyata keçirir. 

Nisbi məşğulluq siysasətində dövlət həm fəal məşğulluq, həm də passiv məşğulluq siyasətinin 

elementlərindən istifadə edir. 

Sosial rifah – insanın sosial vəziyyətindən və cəmiyyətin hazırkı vəziyyətindən məmnun olması 

halı kimi başa düşülür. İnsanlar arasında ünsiyyət üçün mədəniyyətin, adət-ənənələrin və digər 

məkanların qorunması vacib bir vəzifədir. Sosial rifah azadlıq, etimad və bərabər hüquqlar kimi 

şeylərlə də əlaqələndirilir. Cəmiyyətdəki rolumuz sosial rifah üçün mühüm rol oynayır. Sosial rifah 

sistemi, bir ölkənin vətəndaşlarına həyatlarının müxtəlif mərhələlərində kömək etmək üçün 

yaradılmış bir proqram şəbəkəsidir. Sosial rifahla əlaqəli ilk qanunlar Almaniyada hələ 1880-ci 

illərdə həyata keçirilmişdir. Sosial təminat sistemləri özündə səhiyyə, qida, işsizlik təminatı, mənzil 

yardımı və uşaq baxımı kimi proqramlar vasitəsilə fərdlərə və ailələrə kömək edir. 

Cədvəl 1: İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdlu işçilərin sayı, (ilin sonuna) min nəfər   

İqtisadi fəaliyyət növləri  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

İqtisadiyyat üzrə – cəmi 1297,1 1382,9 1502,5 1514,3 1525 

1551,

7 

1646,

6 

https://www.sosial.gov.az/post_451020
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Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq 45,7 41,2 46,3 47,2 49,4 51,3 54,2 

Mədənçıxarma sənayesi  40,3 34,7 34,2 34,1 33,7 34,1 34,9 

Emal sənayesi 104,5 84,8 94,4 100,7 105,1 109,1 121,9 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı  27,9 30,6 27,1 27,3 27,5 27,5 30,4 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və 

emalı  23,9 22,2 25,4 30,6 30,8 41,1 30,2 

Tikinti  61,7 79,6 95,3 89,7 101,7 106,2 119,6 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri  250,3 286,8 284,8 291,8 291,7 287,2 294,5 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  74,3 64,9 73,1 70,3 70,7 72,0 75,6 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə  13,4 16,8 21,8 22,9 22,8 23,4 27,4 

İnformasiya və rabitə  27,4 24,3 26,1 25,0 24,9 26,6 28,3 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti  11,8 21,0 30,1 25,0 23,8 25,3 28,0 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar  5,4 8,7 15,1 18,8 19,0 18,9 17,1 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət  37,6 43,4 57,0 55,3 52,0 53,9 56,5 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi  9,2 20,9 24,7 24,7 27,4 28,6 68,7 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial 

təminat  48,2 52,4 101,4 107,7 108,6 108,8 113,3 

Təhsil 326,7 345,3 338,4 337,0 333,3 334,3 336,3 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 128,8 137,5 133,7 133,2 131,4 132,3 135,1 

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 49,9 53,7 56,7 56,2 54,3 54,7 55,1 

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 10,1 14,1 16,9 16,8 16,9 16,4 19,5 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, https://www.stat.gov.az/source/labour/ 

Hazırda dünya ölkələri koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətinliklərlə üzləşir. Ölkəmizdə 

pandemiyanın yaratdığı çətinliklərin miqyasını azaltmaq məqsədilə sosial dəstək proqramları 

həyata keçirilməkdədir. Pandemiya ilə əlaqədar tətbiq edilən xüsusi rejimli karantin dövründə 
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qeyri-formal məşğul vətəndaşlar və işsizlər üçün 600 min insana iki ay ərzində hər ay 190 manat 

birdəfəlik vəsait verilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 19 mart tarixli sərəncamının icrası 

ilə əlaqədar təsdiqlənmiş tədbirlər planında məşğulluğa və sosial rifaha dəstək məqsədilə 4 

istiqamət üzrə 10 tədbirlər planı hazırlanmışdır. Aprelin 17-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən elan edilən yeni dəstək tədbirləri ilə 2,5 milyon vətəndaşı əhatə edən 

məşğulluq və sosial rifah istiqamətinə 600 milyon manat vəsait ayrılıb. Pandemiyadan ən çox zərər 

çəkən sahələrdə işləyən insanların əməkhaqlarının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən 

qarşılanmışdır. Dövlət və qeyri-dövlət sektoru üzrə iş yerlərinin və işçilərin əməkhaqqı gəlirlərinin 

qorunması üçün məqsədyönlü işlər aparılıb. Elektron sistem üzərindən gündəlik nəzarət həyata 

keçirilib. Ümumilikdə 1 milyon 629 min işçinin, o cümlədən dövlət sektoru üzrə 910 min, özəl 

sektor üzrə 719 min işçinin əməkhaqqı saxlanmaqla məşğulluğu təmin edilib. Sosial dəstək 

tədbirlərinə, həmçinin həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı 

xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsi daxildir. İl ərzində bu məqsədlə 40 milyon manat vəsait 

nəzərdə tutulub və hal-hazırda bu dəstək proqramı həyata keçirilməkdədir. 

İşsizlik və inflyasiya 

İşsiz insan deyərkən çoxumuz fərdi işləməyən, heç bir işlə məşğul olmayan biri kimi tanıyır. Amma 

iqtisadi tərəfdən yanaşdıqda, heç də bütün işləməyənlər işsiz sayılmır. Fərdin işsiz sayılması üçün 

onun iş yeri olmamalı, əlavə gəliri olmamalı və mütləq iş axtaran qismində çıxış etməlidir. İşsizlik 

əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli olan və işləmək istəyən şəxslərin çalışmadığı vəziyyəti hesab 

olunur. Makroiqtisadi vəziyyəti əks etdirən ən əsas göstəricilərdən biri kimi işsizlik dərəcəsi 

işsizlərin sayının işçi qüvvəsinin daxilindəki faizlə ifadə edilən hissəsidir. Əsas istiqamətlərdən biri 

də bu göstəricini mümkün qədər aşağıda tutmaqdır. Qeyri-formal şəkildə həyata keçirilən tədbirlər 

işsizliyi azaltmaq yerinə çoxalda bilər. Yaranma səbəbinə görə insan iradəsindən asılı olmayan və 

insan iradəsindən asılı olan işsizlik mövcuddur. İnsan iradəsindən asılı olan işsizlik könüllü və ya 

iradi işsizlik adlanır. Könüllü (iradi) işsizik – mövcud dövrdəki əmək haqqı və iş şəraiti ilə 

razılaşmayan və ya hər hansı bir səbəbdən işləmək istəməyən şəxslərin yaratdığı işsizlik növüdür. 

Bu qrup şəxslər işçi qüvvəsinə daxil edilmir və işsizlik dərəcəsinin hesablanması zamanı istifadə 

edilmir. Məcburi işsizlik – cari dövrdə işləmək istəyən, amma iş tapa bilməyən şəxslərin yaratdığı 

işsizlikdir. Tam məşğulluq şəraitində əmək bazarında tələb həddən artıq çox olduğundan işçilərin 

tələb etdiyi əmək haqqı işsizlik şəraitində olduğundan yüksək olacaqdır. İstehsal xərclərinin 

artması istehsalı azaldacağı üçün iqtisadi fəaliyyət də zəifləyəcək. Tam məşğulluq şəraitində yeni 

müəssisə açmaq istəyən sahibkar işçi tapmaqda çətinlik çəkir. Bazarda işçi olmadığından işçiləri 

iki yolla cəlb etməli olur: digər müəssisələrdəki işçilərin və istirahətdə olan, işləmək istəməyən 

əmək qabiliyyətli şəxslərin həvəsləndirilib işə dəvət olunması hesabına. Müəyyən səviyyədə olan 

işsizlik, həm işçi qüvvəsinin işdən çıxarılma qorxusu ilə daha məhsuldar işləməsinə, əmək 

bazarında qiymətlərin aşağı enməsinə və istehsal prosesinə cəlb etmək üçün müəyyən işçi 

kütləsinin mövcudluğuna şərait yaradır. Ümumilikdə baxsaq iqtisadiyyatda işsizliyin mövcud 
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olması normal hal kimi qəbul edilir. Çünki eyni zamanda hamının işlə təmin olunması çətin 

məsələdir. Belə ki, işsizlyin 5-6 % həcmində olması normal sayılır. 

Cədvəl 2: MDB ölkələrində işsizliyin səviyyəsi, faizlə      

  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Azərbaycan 7,3 5,6 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 

Belarus  … … … 5,8 5,6 4,8 4,2 

Qazaxıstan  8,1 5,8 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 

Qırğızıstan  8,1 8,6 7,6 7,2 6,9 6,2 5,5 

Ermənistan  … 19,0 18,5 18,0 17,8 20,5 18,9 

Moldova 7,3 7,4 4,9 4,2 4,1 3,0 5,1 

Rusiya  7,1 7,3 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

Tacikistan … … … 6,9 … … … 

Turkmənistan … … … … … … … 

Özbəkistan … 5,4 5,2 5,2 5,8 9,3 … 

Ukrayna 7,2 8,1 9,1 9,3 9,5 8,8 8,2 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, https://www.stat.gov.az/source/labour/ 

İşsizliklə inflyasiya arasında müəyyən əlaqə mövcuddur. Bu “inflyasiya gözləntisi” ilə bağlıdır.  

İnflyasiya gözləntiləri gələcəkdə baş verə biləcək inflyasiya ilə bağlı fərdlərin proqrozlarını ifadə 

edir. Hər hansı bir şəxs işə qəbul olarkən il ərzində qarşılaşacağı xərcləri nəzərə alaraq təklif olunan 

əmək haqqı ilə razılaşır. İşəgötürən də məhsulunun qiymətinin il ərzində inflyasiya gözləntilərinə 

uyğun olaraq artacağını nəzərə alıb əmək haqqı təklif edir. Baş verən inflyasiyanın gözlənilən 

səviyyədən fərqli olması isə işsizliyin səviyyəsinə təsir edir. Fərz edək ki, inflyasiya gözləntisi 8% 

olan zaman işəgötürən müəyyən sayda işçi qəbul edir. İnflyasiya 12% olarsa, bu zaman məhsul 

qiymətləri gözləniləndən daha çox artacaqdır. Təklif qanununa əsasən firma daha çox istehsal 

etməkdə maraqlı olacaq və bunun üçün daha çox işçi götürəcəkdir. Deməli, inflyasiya artdıqda 

işsizlik səviyyəsi azalmış olur. Əksinə, inflaysiya 5% olarsa, bu zaman məhsulun 

qiymətigözləniləndən aşağı olacaqdır. Bu halda təklif qanununa əsasən firma daha az istehsal 

etmək məcburiyyətində qalacaq və işçilərin bir hissəsini işdən azad etmək məcburiyyətində olacaq. 

İnflyasiya azaldıqda işsizlik səviyyəsi artmış olur. Bu əsasən qısamüddətli dövr üçün keçərlidir. 

Uzunmüddətli dövrdə inflyasiya gözləntisi faktiki inlfyasiyaya bərabər olur.  

https://www.stat.gov.az/source/labour/
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Qrafik 2: İşsizlik, cəmi (ümumi işçi qüvvəsinin % -i) (BƏT-in modelləşdirilmiş qiymətləndirməsi) - 

Azərbaycan 

 

Mənbə: https://data.worldbank.org/ 

Dünya bankının araşdırmalarına əsasən Azərbaycanda 2020 – ci il üzrə inflaysiya göstəricisi 6.27% 

təşkil edir ki, region üzrə digər ölkələrə nəzər yetirmiş olsaq, ən aşağı göstərici Çexiya 

respublikasında 2.94%, ən yüksək göstərici Ermənistanda 20.21% təşkil edir.  

Metod 

Тədqiqat işində cədvəllərdən, qrafiklərdən, şəkillərdən, o cümlədən Dünya Bankının, Dövlət 

Statistika Komitəsinin bazalarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın obyektini əmək bazarı təşkil 

etmişdir. 

Analiz 

Tədqiqat işində əmək bazarının müasir vəziyyəti, dövlətin həyata keçirdiyi məşğulluq tədbirləri 

haqqında məlumat verilmişdir. Həmçinin məşğulluq, sosial rifah, iqtisadi artım, işsizlik, inflyasiya 

kimi məsələlər təhlil edilmiş, müxtlif məlumat bazalarından istifadə edilmişdir. 

Nəticə 

Aparılan tədqiqatın nəticəsi olaraq, əmək bazarının bilavasitə inkişafı dövlətin vacib 

məsələlərindən hesab olunmalıdır. İşsiz şəxslərin məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi, onların 

əmək bazaında rolunun qiymətləndirilməsi istiqamətində maarifləndirici təşviqat tədbirlərinin 

https://data.worldbank.org/
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görülməsi, konsultasiyaların həyata keçirilməsi, işəgötürənlərə əlçatanlığının təmin edilməsi 

məqsədilə məlumat bazalarına çıxışının təmin edilməsi, işsizliyin minimum səviyyədə 

saxlanılması vacib məsələdir. Bundan əlavə məzun olmuş tələbələrin əmək bazarına çıxışının 

təmin edilməsi məqsədilə hər bir universitetin tələbələrdən ibarət məlumatları 

sistemləşdirilməlidir. Tələblərin dövlət malyyə dəstəyilə xaricdə təhsil almaları üçün şəraitin təmin 

edilməsi də mühüm məsələ hesab olunur. 
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The Effects of Foreign Direct Investments on the Economies of Developing 

Countries: The Case of Turkmenistan 

 

Yhlas Gylychdurdyyev 

Gazi University 

Abstract 

In recent years, foreign direct investment has become an important source of foreign financing for developing countries 

and it has played an important role in the economic growth process. The lack of private sector in Turkmenistan, which 

gained its independence in 1991 with the disintegration of the Soviet Union, led to the dominance of the state in many 

fields of production. Therefore, in the process of economic transformation, foreign investors entered into cooperation 

with the state and the investments went to the priority areas of the government. Most of the investments were directed 

to textile, construction, oil and natural gas sectors. In particular, foreign investments in the oil and natural gas sector 

contributed significantly to the country's exports. For this purpose, the relationship between foreign direct investment 

and export is investigated. In the study, the cointegration test and Granger causality test based on vector error correction 

model were performed by using data from the 1993-2017 periods. 

Key Words: Foreign direct investment, market economy, foreign investment law, causality test 
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Azərbaycanda Yerli Məhsulların Reklam Mövzuları və Sloqanlarının Təhlili 

və Təkmilləşdirilməsi  

 

Aqil Nəsibov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

aqilnesibov199834@gmail.com 

 

Xülasə 

Azərbaycanda reklam iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan bir sahəsidir. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının müasir 

şərtləri daxilində reklam marketinq kommunikasiya sisteminin bir elementi olaraq həyatın bütün sahələrini əhatə edən 

çox vacib bir rol oynayır. 

Azərbaycanda reklam sənayesinin öyrənilməsinin aktuallığı bir neçə aspektlə əlaqədardır. Yarandığı dövrdə reklam 

satışları artırmaq üçün tamamilə iqtisadi bir vasitə kimi baxılırdısa, indi onu bir sənət yolu kimi məlumat, kütlə 

üzərində təsir yolu kimi qiymətləndirməyə dəyər. Bəzən reklamlar o qədər təsirli olur ki, gündəlik danışıq dilinə artıq 

daxil edilir, məsələn, məşhur Red Bull - qanadlandırır şüarı kimi. Bunda əhəmiyyətli bir rolu Azərbaycanda dəyişən 

əhalinin geniş təbəqələrinin reklam qəbuletməsini, rabitə kanalı kimi ona etibar etmək istəklərini (və ya istəməmələrini) 

təhlil etməsi oynayır. 

Hər gün artan rəqabət şəraitində hər bir şirkətin əsas vəzifələrindən biri də alıcı cəlb etməkdir. Reklam fəaliyyətləri 

məhz bu funksiyanı yerinə yetirmək üçün hazırlanmışdır. 

Reklam müasir cəmiyyətin dinamik, sürətlə inkişaf edən bir hissəsidir. Dünyadakı dəyişikliklərlə paralel olaraq daim 

inkişaf edir: siyasi, iqtisadi, sosial. Reklam növü, tərkibi və forması da istehsalın, texnologiyanın və kadrların 

inkişafından çox asılıdır. Zaman keçdikcə reklam iqtisadiyyatın müstəqil bir qolu kimi inkişaf etməyə başladı. Özünün 

qanunauyğunluqları, funksiyaları, prinsipləri və hədəfləri var. Reklam bəşər tarixinin və mədəniyyətinin xüsusi bir 

hissəsinə çevrildi. 

Açar sözlər : reklam və sloqanlar, yerli məhsul, təhlil və təkmilləşdirmə 

 

Giriş  
Bu gün reklam müasir sosial-iqtisadi münasibətlərdə çox böyük və son dərəcə vacib bir yer tutur. 

Reklam verənlər üçün lazımi mesajları istehlakçıların şüuruna çatdıraraq gündəlik və cəmiyyəti 

aktiv şəkildə təsir altına alır. Reklam çox sayda məhsulu populyarlaşdıra bilər, şirkətdə müsbət 

təsəvvür yarada bilər, namizədlərin siyasi kampaniyasına tərəfdarlarını cəlb edə bilər və ya kəskin 

sosial məsələlərdə cəmiyyətə psixoloji təsir göstərə bilər. 

Reklamın ən çox istifadə olunan tərifini tanınmış marketoloq, ABŞ-ın Northwestern 

Universitetinin professoru Philip Kotler səsləndirib. Burada deyilir ki, “reklam müəyyən bir 

sponsor tərəfindən sifariş olunan və maliyyələşdirilən fikirlərin, malların və ya xidmətlərin fərdi 
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olmayan təqdimat və təşviqinin istənilən ödənişli formasıdır”. 

 

Azərbaycan Respublikasının Reklam Qanununa uyğun olaraq “reklam” termininin tərifi belədir: 

“Reklam fiziki və hüquqi şəxslər, mallar, ideyalar və yeniliklər (reklam məlumatları), malların 

satışını təşviq etmək, fikir və yenilikləri təqdim etmək haqqında maraq yaratmaq və ya bu marağı 

qorumaq məqsədi ilə yayılmış məlumatdır” (Atakişiyev, Rəhimov, Sultanov, Talıbov, 2012). 

Reklam 19-cu əsrdən etibarən fəal şəkildə inkişaf etməyə başladı. O dövrdə dünyada əsasən iki növ 

reklam var idi: açıq və çap. Reklam mesajlarının yaradılma prinsipi istehlakçının bu məhsul və ya 

xidməti niyə seçməli olduğunu izah etmək idi. Bu prinsipin qurucularından biri John E. Kennedy, 

“yaxşı bir reklam qəzet səhifəsində bir ticarət müəssisəsini təmsil edir. Uğurlu olmaq üçün reklam 

kampaniyası məhsulun bir spesifik xüsusiyyətinə diqqət yetirməlidir”. 

Ancaq onsuz da 20-ci əsrin əvvəllərində, hər hansı digər tendensiyalar kimi reklam meyllərinin 

müəyyən dövrlərdə inkişaf etdiyi aydın oldu. Bunun niyə və nəyə görə aparılacağını birbaşa izah 

edən qəti reklamlar daha çox təhrikedici bir seçimlə əvəz olundu. Müəyyən bir yüksəlmələr 

görünməyə başladı, ifadə və incəlik ortaya çıxdı. İndi reklamçılar müştərilərin diqqətini reklamın 

emosional hissəsinə, atmosferinə çəkdi. Bu stil ilk dəfə Theodore McManus tərəfindən dövriyyəyə 

buraxıldı. Reklamda ilk dəfə istehlakçıları öz sirri ilə cəlb edən müəyyən bir qısaltmaları təklif 

edən və istifadə edən o idi (İsmayılov və Quliyev, 2017). 

İlk tam hüquqlu görüntülər, 1950-ci illərin əsas reklam ustası olan Chicago məktəbinin sözçüsü və 

aparıcı reklamçısı Leo Burnett tərəfindən təklif edildi. Burnett, reklamın yalnız reklamverənin 

psixologiyanı yaxşı bilməsi halında hər hansı bir təsir göstərəcəyini söylədi. İnsan davranışının 

psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənərək satacağı ən təsirli reklam mesajını yarada biləcəyinə inanırdı. 

Bundan əlavə, reklamda mətn müşayiətinin yanında üzlərin, qəhrəmanların, obrazların, simaların, 

qəhrəmanların, hətta qondarmaların istifadəsini təklif etdi. Burnett, təəccüblü görüntü və minimal 

mətnə sahib ilk “şəkil” reklamlarının müəllifidir. 

XX əsrin 70-ci illərində reklam mətnlərinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Reklam mesajının yaradıcı 

komponentinə də diqqət ayırmağa başladılar. Tanınmış reklamçı John Caples sadə, lakin yüksək 

keyfiyyətli yazı, kiçik bir illüstrasiya və fokus qrupu üçün mətnlərin məcburi ilkin testinə çağırdı. 

Xüsusilə, reklamda yumorun əleyhinə idi və hazırcavab reklamın nadir hallarda bir şey satdığını 

söylədi (Sadıxov, 2016). 

20-ci əsrin reklamçılığının banilərindən biri Bill Bernbach, reklamın bir elmdən daha çox bir sənət 

olduğunu vurğuladı: “Məntiq və təhlildə həddindən artıq daldırma hər hansı bir fikri iflic edib 

sterilizasiya edə bilər”. İnsanın bir texnika ilə edə bilməyəcəyindən əmindir. Reklam verən bir 

yaradıcılıq qığılcımı olmalıdır. 
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Müasir reklam hər bir müəssisədə marketinq kommunikasiyalarının vacib bir hissəsidir. Reklam 

sayəsində insanların şüurunda məhsul haqqında müəyyən bir təsəvvür yaranır, bunun sayəsində 

istehlakçıya təsir etmək daha asan olur. Demək olar ki, hər bir reklam kampaniyası marketinq 

araşdırmaları əsasında, hədəfləri üzərində qurulur və müəyyən bir şirkətin marketinq 

problemlərinin həllini əhatə edir. Vurğulamaq istərdim ki, bütün təşkilatlar marketinq planlarının 

bir hissəsi kimi reklam fəaliyyətlərindən səmərəli və düzgün istifadə edə bilməzlər. Təəssüf ki, 

Azərbaycanda reklam kampaniyalarının böyük əksəriyyəti təfərrüatlı bir fəaliyyət planı olmadan 

son dərəcə təsadüfən həyata keçirilir. Beləliklə, reklamın effektivliyi və səmərəliliyi azalır. Buna 

görə müəssisənin reklam fəaliyyətini ətraflı bir araşdırma aparmaq və xüsusi bir fəaliyyət planına 

sahib olmaq vacibdir (Mirzayeva, 2014). 

Bazar münasibətlərinə keçidlə reklamın əhəmiyyəti bütün sahələrdə iqtisadiyyatdan ictimai həyata 

kimi artmağa davam edir. 

Reklamın fəaliyyət prosesində oynadığı rollar var. Bunlar iqtisadi, sosial, siyasi, ideoloji, təhsil, 

psixoloji və estetikdir. 

Metod 

Bugünkü reklam bazarı dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsidir, buna görə də bir tərəfdən 

bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında olduğu kimi eyni proseslər baş verir, digər tərəfdən spesifik 

amillər də mövcuddur. Azərbaycan reklam bazarı da qlobal reklam bazarının bir hissəsidir. Xarici 

biznesin Azərbaycan reklam bazarındakı əsas nümayəndələri transmilli şirkətlər (məsələn, Procter 

& Gamble, Coca-Cola, McDonalds, General Motors) və şəbəkə reklam agentlikləridir (məsələn, 

McCann-Erickson Worldwide, Young & Rubicam Group, Havas Media, ZenithOptimedia). 

Əksər beynəlxalq şirkətlər beynəlxalq reklam agentlikləri və ya ölkədəki təmsilçiləri ilə işləyirlər. 

Ən böyük yerli şirkətlər də xarici reklam agentliklərinə üstünlük verirlər. Yerli qurumlara 

inamsızlığın səbəbi aydındır, halbuki son vaxtlar vəziyyət yaxşılaşsa da, yerli qurumların iş 

keyfiyyəti beynəlxalq qurumlarla müqayisə edilə bilməz. 

Axın əks istiqamətdədir, yəni. yerli reklam agentliklərinin xarici bazarlara çıxışı hələ çox zəifdir. 

Xarici şirkətlər və bazarlar üçün yerli reklam agentlikləri tərəfindən həyata keçirilmiş çox az iş var. 

Bunlar əsasən MDB ölkələrindən olan şirkətlərdir. Məsələn, Rusiyanın reklam şirkəti olan 3Dost 

tərəfindən hazırlanmış Rus musiqi televiziya kanalı RU TV üçün tanıtım videosunun 

hazırlanmasını nümunə göstərə bilərik. 

Əlavə etmək istərdim ki, İran iqtisadiyyatından sanksiyaların götürülməsi yerli reklam şirkətləri 

üçün də xidmətlərdən ixracat prosesində böyük bir fürsətdir. 

AGB daxil olmaqla müxtəlif tədqiqat şirkətləri rüblük olaraq fərqli ölkələrdə reklam bazarında 

faydalı statistik materiallar hazırlayırlar. Təəssüf ki, Azərbaycan bazarı ilə bağlı belə materiallar 

yoxdur.  
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Araşdırma Modeli 

İnternet reklamının sürətli inkişafı və televiziya reklam payının tədricən azalması. Azərbaycanda 

yeni TV texnologiyalarının, xüsusən OTT və IP televiziyalarının meydana çıxması və sonrasında 

geniş reklam imkanları yaratmasına səbəb oldu. Satış sahəsindəki güclü rəqabət və məhsulun imic 

və mövqeləşdirmə yolu ilə fərqləndirilməsi sahəsində getdikcə daha çox səy göstərilməsi 

Azərbaycanda reklam bazarının gələcək inkişaf perspektivlərini xarakterizə edir (Vəliyev, 2015). 

Digər tərəfdən, son dövrlərdə Milli Bank tərəfindən həyata keçirilən milli valyutanın dollar 

qarşısında devalvasiyası da rəqabətin inkişafında və ixracatın stimullaşdırılmasında əhəmiyyətli 

rol oynayacaqdır. Bu tendensiya, şübhəsiz ki, ölkədə reklam bazarının səmərəliliyinin artmasına 

keyfiyyətli təsir göstərəcəkdir. Xüsusilə, yerli müəssisələrin reklam bazarındakı payının artması.  

Önümüzdəki 5-10 ildə bazar kiçik addımlarla yaxşıya doğru dəyişəcək, amma indi hər şeyi 

yaxşılığa necə dəyişdirəcəyimizi düşünməliyik. Və ən əsası istehsalçılarımız məhsul yaratmaq 

üçün kifayət olmadığını başa düşməlidirlər. Satmaq üçün məhsulu tanıtmaq lazımdır. Həm də təmiz 

marketinq tətbiq edin, yəni. potensial müştəri auditoriyasının ehtiyac və tələblərini ödəmək.  

Əlbəttə, yuxarıda göstərilənlər bazarın mövcud vəziyyətinə və qlobal sosial-iqtisadi proseslərə 

əsaslanan nikbin fərziyyələrimizdir. 

Neft qiymətləri uzun müddət aşağı qalsa və artmayacaqsa çox güman ki, bu da mənfi tərəflərini 

göstərə bilər (Bədəlov 2010) 

Əvvəla, 2021-ci ildə Azərbaycan reklam bazarının ciddi çətinliklərlə üzləşəcəyi gözlənilə bilər. Və 

bunun əksəriyyəti qlobal bazarda gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyi ilə 

əlaqələndirilir.Bildiyimiz kimi COVİD-19 virusu beynəlxalq iqtisadiyyata çox böyük zərər vurub 

və vurmaqda da davam edir. 

Azərbaycanla güclü əlaqədə olan və yerli bazara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən MDB və 

Türkiyə bazarını nəzərdən keçirməyə davam edəcəyik. 

Analiz 

Təəccüblü deyil ki, bu gün, sıx rəqabət dövründə, satışların ümumi həcmini qorumaq və artırmaq 

üçün mal və xidmətlər istehsalçıları, eləcə də pərakəndə satış müəssisələri mallarını vaxtında 

izdihamdan fərqləndirməlidirlər. Marka fərqləndirmə deyilən ən əlverişli və eyni zamanda çətin 

metod yüksək texnologiyaların istifadəsidir. Bu reklam üsuluna yenilikçi ünsiyyət deyilir. 

Yenilikçi texnologiyaların fərqli bir xüsusiyyəti, bir qayda olaraq müasir kompüter 

texnologiyalarından və reklam məlumatlarının qeyri-adi ötürülmə üsullarından istifadə etməsidir. 

Xüsusi reklam alətlərindən, yeni məhsullarından və mükəmməlliklərindən nümunə götürərək bu 

sualı açıqlamağa çalışacağıq. 
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Getdikcə daha çox reklam və marketinqlə bağlı kitablar nəşr olunsa da, bu mövzuya həsr olunmuş 

kurslar və seminarlar keçirilsə də yenilikçi marketinq fəaliyyətində hələ də keyfiyyətli fikir və 

müasir həllər çatışmazlığı var. 

Hər bir uğurlu marketoloq, şirkətinin məhsulunun rəqiblərdən keyfiyyətcə fərqli olmasını təmin 

etməyə çalışır və buna görə hədəf auditoriyaya birbaşa və güclü təsir vasitələrini 

müəyyənləşdirmək istəyir. Günümüzdə bu, reklam sahəsində ən yeni qlobal İnternet 

texnologiyaları sayəsində mümkündür. 

Azərbaycanda Motion Pro və ya Foggy Screen kimi vizual texnologiyalardan istifadə edən çox az 

sayda yerli reklam agentliyi var. Bununla birlikdə, yerli reklamverənlər, məsələn, Türkiyədə bu cür 

reklam vasitələrini sifariş edə bilərlər. 

Artıq bir çox iri şirkət belə yenilikçi texnologiyalardan istifadə edir: Coca Cola, General Electric, 

Red Bull, Nestle, Heineken Brewery, Baltika və yerli şirkətlərdən: Azercell və Bakcell mobil 

operatorları, Kontakt-home. 

Reklamdakı yenilikçi texnologiyalar xüsusilə hədəf auditoriyanı cəlb edir və reklam olunan 

məhsulla əlaqə yaradır və ən əsası yüksək keyfiyyətli fərqlənməni təmin edir. Məsələn, insanların 

təxminən 40%-i Motion Pro-nu quraşdırmadan əvvəl bir dəqiqədən çox dayanır və FOG Screen 

texnologiyası çox sayda potensial müştəri qazanaraq reklam olunan məhsula diqqət cəlb edə bilir. 

Reklam sahəsində qeyri-adi texnoloji həllərin istifadəsi reklam kommunikasiyalarını daha aydın 

təşkil etməyə imkan verir, eyni zamanda məhsul üçün yüksək nüfuz yaratmağa imkan verir 

(Гюльнара, 2012). 

Reklam rabitəsindəki yeniliklər sahəsindəki başqa bir sehrli çubuq "Genişlənmiş Reallıq" 

texnologiyasıdır. Bu texnologiya məhsula 3D səhnəyə çevrilə bilən (bəzən kamera istifadə edərək) 

xüsusi bir görüntü quraşdırılmasını nəzərdə tutur. 

“Genişlənmiş Gerçəklik” texnologiyası hədəf auditoriyaya reklam olunan malların 3D modellərini 

demək olar ki, canlı olaraq görmək imkanı verir, yalnız adi bir smartfonun kamerası qarşısına 

malların şəklini qoyur. 

Dünyaca məşhur Papa Johns pizzacı genişlənmiş reallıq texnologiyasından istifadə edərək ilk dəfə 

böyük bir kampaniya keçirdi. Pizzacıların qida qablarında bir avtomobil şəkli var idi. Kameraya 

tərəf yönəldərək insanlar 1972-ci ildəki Camaroya smartfonlarında baxa bilirdilər. Xatırladaq ki, 

bu avtomobil Papa Johns pizzasının tarixində mühüm rol oynamışdır. İnsanlar bu avtomobili video 

rejimində seyr etməklə yanaşı, müxtəlif yollarda pizza çatdıraraq sürə də bilərdilər. 

Azərbaycanda “Genişlənmiş Reallıq” texnologiyasından istifadə halları da var. Azərbaycanda 

kompüterlə canlı reallığı birləşdirmə texnologiyası ilk dəfə yerli yenilikçi şirkət CustomAR 

tərəfindən Bakı-Tel 2014 sərgisində təqdim olundu. Və bu texnologiyanı istifadə edən ilk yerli 

şirkət təəccüblü deyil ki, yenə də Azercell idi. Xüsusi yüklənmiş bir proqramı olan hər hansı bir 
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mobil cihaz, telefon və ya planşet Azercell işçisinin şəkli olan afişaya yaxınlaşdıqda, telefondakı 

şəkil yenidən canlandı və şirkətin bu sərgidə təqdim etdiyi yeniliklər barədə tamaşaçılara 

danışmağa başladı. Bu xidmət sayəsində Azercell abunəçilərinə ənənəvi iki ölçülü reklam 

afişalarını üçölçülü, yəni video formatında izləmək imkanı yaratdı. 

Artırılmış Gerçəklik texnologiyası ölkədəki inşaat şirkətləri üçün reklamlarda da uğurla tətbiq 

edilmişdir. Beləliklə, 2015-ci ildə Kristal Abşeron şirkəti, smartfonlarını kataloqundakı uyğun 

binaya yönəltdiyiniz zaman inşa edilən bir binanın 3D modelinə baxmağa imkan verən bir 

texnologiya təqdim etdi. Bu texnologiyanın üstünlüyü, binaların böyük və bahalı fiziki planlarını 

əvəz etməsi və evlərə istənilən yerdə baxmağı asanlaşdırması idi.  

Texniki baxımdan genişləndirilmiş reallığı istifadə etmək üçün kamerası olan bir smartfon, çap 

olunmuş marker şəkli və İnternet bağlantısı kifayətdir. Kamera vasitəsilə görüntü şirkətin serverinə 

göndərilir, burada xüsusi hazırlanmış proqram onu virtual rabitə vasitəsinə çevirir. Prinsip, 

sistemin şəkilləri bir fiqur (məsələn, üçbucaq) olaraq görməsidir və onu çevirərkən sistem müvafiq 

sinxron hərəkətləri həyata keçirir. 

İnternet həm də reklamda müasir texnoloji həllər üçün əvəzolunmaz bir vasitədir. Bundan əlavə, 

dünyada insanlar getdikcə daha çox vaxt sərf edirlər ki, bu da Ümumdünya Şəbəkəsini ən uyğun 

rabitə vasitəsinə çevirir. 

Reklam şirkətlərinin İnternetdəki fəaliyyət mərhələlərini sözün əsl mənasında bölsək, onda 3 

mərhələni ayırd edə bilərik. 

90-cı illərin sonlarında Avropada markalı veb saytların sayı sürətlə artmağa başladı. 21-ci əsrin 

əvvəllərində fəaliyyət kəskin şəkildə azaldı. 

1-ci banner elanları,  

1-ci internetdə ödənişli banner reklamları,  

1-ci reklamları planlaşdırma istəkləri.  

Ən əsası təkamülün gözümüzün önündə olmasıdır. kampaniyalar artıq rəqəmsal texnologiyalara 

xüsusi marketinq büdcələri ayırmağa başladı. İndi nə görürük? İnternet kampaniyasının büdcəsi 

ildən-ilə böyüyür. 

YouTube-un rəhbərlik etdiyi video xidmətlər İnternetdə reklam nəhənglərinə çevrildi, Facebook-

un rəhbərlik etdiyi sosial şəbəkələr quruldu, insanlar blog yazmağa başladılar, İnternetdə fikir 

liderləri anlayışı ortaya çıxdı və s. Bu yeniliklər marketoloqların reklam bazarlarına baxışlarını 

tamamilə dəyişdirdi. 
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İnternet onsuz da xüsusi olaraq düzgün auditoriyanı hədəf almağa və istənilən effektləri əldə 

etməyə imkan verən nəhəng bir reklam platformasına çevrildi. 

Onlayn marketinq yaradıcı və interaktiv hala gəlir. Şəbəkə tamaşaçılarını populyar sosial 

şəbəkələrdə müəyyən bir markanın pərəstişkarlarının davamlı və peşəkar şəkildə modelləşdirilmiş 

birliyinin olması artıq təəccübləndirmir. Üstəlik, bəzi markaların istehlakçıları onsuz da İnternet 

səsverməsi yolu ilə məhsulların vəziyyətinə və ya xidmətlərin formatına təsir etmək imkanına 

malikdirlər. Və bu marketinqin gələcəyidir! 

Nəhayət, reklam verənlərin fəaliyyətinin həyata keçirilə biləcəyi artan format seçimi var. Tək “pre-

roll” və “post-roll” nədir - reytinqli bir İnternet videosuna baxmazdan əvvəl və ya sonra reklamların 

nümayişi - və ya minlərlə bloggerlə inanılmaz incəlik və həssaslıq tələb edən qarşılıqlı faydalı 

ticarət əlaqələri qurmaq. 

İnternet ən çox ölçülə bilən reklam texnologiyasıdır və bu səbəbdən müxtəlif ölçmə şərtləri 

meydana çıxır, məsələn: İnternetə giriş, nişan, CTR, CPM və s. Onsuz da bunu normal, etibarlı bir 

əlaqə vasitəsi kimi qəbul edirik və statistikasına etibar edirik. 

Qeyd etmək istərdim ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda internetin yayılma nisbəti 61 faiz idi. 

Şəkil 1. Azərbaycanda İnternetin yayılmasında 2014-2020-ci illər üçün dəyişikliklər  

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/information_society/ 

 

Cədvəl 1. Evdə (mənzildə) İnternetə çıxışı olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə bütün ev 

təsərrüfatlarında xüsusi çəkisi, faizlə, 2020 

İqtisadi rayonlar Cəmi 

o cümlədən ailə üzvlərinin sayına görə: 

1 nəfərdən 

ibarət 

2-3 nəfərdən 

ibarət 

4-5 nəfərdən 

ibarət 

6 və daha çox 

üzvü olan 

https://www.stat.gov.az/source/information_society/
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Ölkə üzrə 61 72,0 82,2 82,4 63,3 

şəhər 78,7 75,9 85,3 86,8 70,0 

kənd 71,9 68,7 79,1 77,5 39,1 

Bakı şəhəri  81,4 75,6 97,8 99,2 97,5 

Abşeron 87,9 64,1 78,5 87,4 64,2 

Gəncə-Qazax 82,5 58,6 72,8 68,7 44,5 

Şəki-Zaqatala  78,0 59,6 78,4 68,1 47,1 

Lənkəran 77,6 58,9 75,6 68,2 44,5 

Quba-Xaçmaz  78,8 50,4 73,4 69,5 46,7 

Aran 74,6 45,2 56,8 69,3 48,9 

Yuxarı-Qarabağ 63,0 33,6 49,1 63,4 51,3 

Dağlıq Şirvan 71,7 34,9 72,1 73,9 42,1 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 97,3 72,5 98,5 96,2 71,4 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/information_society/ (25.12.2021) 

 

Müasir İnternet reklam texnologiyalarını izləmək çox çətindir. Hər gün İnternetdə istehlakçılarla 

yeni əlaqə vasitələri peyda olur.  

Double Click, reklam imkanları təklif edən bir çox ortaq saytlarını bir araya gətirən Google-a 

məxsus bir platformadır. 

“Ad Server reklam saytları, texnoloji xidmət, reklamların veb saytlarda birbaşa yerləşdirilməsi 

üçün bir proqramdır. Reklam server reklam materialının yayımının veb saytına yayımlanmasını 

təmin edir, RTB ekosisteminin digər elementləri kimi təəssüratların, tıklamaların sayını hesablayır 

və kampaniyaları optimallaşdırmaq üçün alətlərə malikdir.” 

Zəngin media texnologiyası, animasiya effektlərinin istifadəsi sayəsində reklam olunan məhsula 

olan qatqısını bir neçə dəfə artıran bir qrafik reklamdır. 

ScreenGlide, bir saytdakı bir reklam bannerinin üstünə girdikdə böyüdüyü və ya fərqli bir forma 

aldığı bir texnologiyadır. Videolar da səsləndirilə bilər. 

 

https://www.stat.gov.az/source/information_society/
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FlyingScreen - banner yüklənəndə böyüyüb standart çərçivədən kənara çıxa bilər. Bu texnologiya 

bannerin kütlə arasından fərqlənməsinə imkan verir. 

FullScreen, bütün ekranda bir neçə saniyə görünən bir reklam banneridir. Bəzən onu bağlamaq 

hətta mümkün deyil. 

Reklam tətbiqetmələri və oyunlar, mobil reklam çox populyar oldu. 

Azərbaycanda reklam internet texnologiyalarının istifadəsi bank sektorunda və telekommunikasiya 

sahəsində xüsusilə populyardır. Məsələn, “Bank of Baku”, “Unibank” və "Kapital Bank" bankları 

tez-tez məhsullar haqqında məlumatları əyləncəli bir şəkildə ala biləcəyiniz xüsusi saytlar və 

tətbiqetmələr yaradırlar. Xüsusi olaraq “Öz Bolkartını seç” “Bir bank” tətbiqlərini qeyd etmək 

istəyirəm.  

Reklam - işin lokomotivi rolunu oynamalıdır, buna görə daha çox insana çatacağı yerdə 

görünməlidir. Beləliklə, məsələn, ölkəmizin hər bir vətəndaşının iki ağıllı telefonu varsa və demək 

olar ki, yarısı internetə sahibdirsə, onda niyə belə misilsiz bir fürsətdən istifadə edib orada reklam 

göstərməyək. 

Mobil cihazlarda reklam istifadəsinin təkamülü Qərbdə 90-cı illərin sonlarında başlamışdır. Bu gün 

mobil texnologiyalar getdikcə aktuallaşır, çünki hər kəsin İnternetə qoşulmuş bir smartfonu var və 

insanlar onunla getdikcə daha çox vaxt keçirirlər. 

Mobil texnologiyalarda reklamın əsas məqsədləri ənənəvi olanlardan çox fərqlənmir. Əsasən bu, 

marka məlumatlılığını artırmaq, maraq yaratmaq, məlumat vermək, əlverişli bir nüfuz qazanmaq, 

satışları artırmaq və s. 

Keçmiş SSRİ ölkələrində mobil reklamın müqayisəli mahiyyəti, televiziya, radio və s. İlə 

əlaqələndirici bir əlaqə vasitəsi kimi qəbul edilməsidir. Mobil internet vasitəsilə istifadəçi ilə 

reklam rabitəsinin yaradılmasının hələ bizim üçün yeni bir şey olduğunu nəzərə alsaq, bu normal 

qəbul edilə bilər. Mütəxəssislər, mobil reklam seqmentinin potensial alıcısının yenə də yalnız gənc 

nəsli əhatə etdiyini, bu səbəbdən burada daha çox gənclərə yönəlmiş məhsulların təsirli olduğunu 

söyləyirlər. Digər medianın onlayn reklamı kimi, mobil reklam da asanlıqla ölçülə bilər və ucuzdur, 

bu da bir çox reklamverəni cəlb edir. 

Mobil reklamın gələcəyi artıq qeyri-müəyyən deyil və indi inamla demək olar ki, 5-6 il ərzində 

mobil reklamın təkamülündə yeni bir tur görəcəyik, bu zaman ən populyar reklam rabitə 

vasitələrindən birinə çevriləcək, əgər spam məsələsi həll oluna bilsəydi. 

İndiyə qədər ən köhnə və ən çox istifadə olunan mobil reklam vasitəsi SMS mesajlaşmasıdır. SMS 

mesajlaşması həm reklam verən, həm də alıcı və operator üçün hamı üçün sadə və rahatdır. SMS 

mesajlaşması, nömrənin sahibi (demoqrafiya, coğrafiya, yaş və s.) Haqqında kifayət qədər məlumat 

varsa, istədiyiniz auditoriyanın dəqiq seqmentini seçməyə imkan verir. Bundan əlavə, internetlə 
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müqayisədə SMS mesajlarında spam az olur. Əlbətdə ki, insan hüquqlarına hörmət etmək və onun 

razılığı olmadan ona reklam SMS göndərməmək lazım olduğunu nəzərə almaq lazımdır. 

Burada qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür mesajlar arasında özlərini ayırmaq üçün şirkətlər getdikcə 

hər bir müştəriyə fərdi yanaşma istiqamətində səylər göstərməyə başlayırlar. Beləliklə, indi təsirli 

olan yalnız ümumi bir mesaj deyil, xüsusi olaraq müraciət edilmişdir. 

Məsələn: Salam Əli. Ad günün mübarək. Bu gün hansı qalstuk taxacaqsan? Mavi və ya qırmızı. 

Bu gün yeni bir qalstuk kolleksiyasında 50 % endirimimiz var. 

İndi fərdi ünsiyyət və müştəri münasibətləri idarəçiliyi (CRM) dövrüdür. Və bu yarışmada 

müştəriləri haqqında daha çox məlumata sahib olan qazanır.  

Əvvəlki ilin əvvəlində reklam bazarındakı yerli iştirakçılar aktivliklərini əhəmiyyətli dərəcədə 

azaltdılar, ilin ilk iki ayında televiziyalardakı reklam büdcələri demək olar ki, 3 dəfə azaldı, digər 

mediada vəziyyət daha da üzücü idi. Bu vəziyyətin səbəbi, şübhəsiz ki, Azərbaycanda davam edən 

iqtisadi böhrandır. 

Güman edirəm ki, 2021-ci ilədək mövcud vəziyyət davam edərsə, bazar 2020-ci illə müqayisədə 

2-3% artım göstərə bilər. Hər şey hələ də optimistdirsə, ola bilər. Proseslərin gedişatına mənfi təsir 

göstərə biləcək bir çox arzuolunmaz məqam da var. Neftin qiyməti sürətlə düşür, milli valyuta 

zəifləyir,COVİD-19 (pandemiya) və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı qeyri-sabitdir. 

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istərdim ki, səriştəli menecerlər mövcud müştəriləri saxlamaq, 

onlarla müştəri axtarmaqdansa isti münasibət qurmağın daha sərfəli olduğunu başa düşürlər. Buna 

əsaslanaraq, ən uğurlu şirkətlər artıq müştəri münasibətləri idarəetmə (CRM) sistemlərini işə 

saldılar. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, müştəriləri haqqında daha çox məlumata sahib olan və 

onlardan necə istifadə edəcəyini bilən burada uğur qazanır. Azərbaycanda sadiqlik proqramları 

kontekstində şübhəsiz ki, ən uğurlusu “Bakcell” dən “Ulduzum” proqramı, ən acınacaqlısı isə 

rəqibi “Azercell” dən olan “Gənc Ol” proqramıdır. 

Nəticə 

Əlbətdə ki, müasir biznesdə reklamın rolu vacibdir və reklam olmadan müəyyən bir məhsulu 

tanıtmaq çox çətindir. Bununla birlikdə, reklamın müəyyən bir məqsədi, düşünülmüş bir 

konsepsiyası olmalı və auditoriyası ilə əlaqəli olmalıdır. Təəssüf ki, ölkəmizdə əksər hallarda qeyd 

etdiyim məqamlara məhəl qoyulmur, reklam kampaniyaları inkişaf etdirilmədən əvvəl heç bir 

araşdırma aparılmır, keçmiş reklam kampaniyalarının effektivliyinin təhlili aparılmır. 

Beləliklə, yuxarıdakıları ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: 

- Müasir reklam bizi hər yerdə təqib edir. Hər saniyə bir insan reklam daxil olmaqla çox böyük bir 

məlumat alır. Məlumatların böyük sıxlığından seçilmək və xatırlanmaq üçün reklam fərqli, orijinal 

olmalıdır. İndi yalnız bir reklam etmək yox, diqqət çəkəcək şəkildə belə bir reklam etmək vacibdir. 
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- Reklam, şübhəsiz ki, bir çox funksiyanı yerinə yetirir, ilk növbədə iqtisadi, sosial, marketinq, 

ünsiyyət funksiyasıdır. Bu xüsusiyyətlərin hər biri vacibdir və laqeyd edilə bilməz. 

- Reklam bazarı bir çox parametrlərə görə təsnif edilə bilər. Ən çox yayılmış bölmə rabitə mühitinin 

növünə görədir. 

- 2015-ci ildə yeni “Reklam haqqında” qanunun təsdiqlənməsinə baxmayaraq, fikrimcə qanunda 

çox boşluq var və ətraflı dəyişiklik tələb olunur. 

- Azərbaycanda mövcud reklam mediasından televiziya, radio, xarici reklam, İnternet, nəqliyyat 

və mətbuatda reklam populyardır - ümumi reklam bazarının müvafiq olaraq 45%, 25%, 15%, 10%, 

3% və 2%. İnternet reklamının payı ildən-ilə artır, radio da böyüyür və digər reklam vasitələrində 

artım yoxdur. 

Yerli reklam agentlikləri də xarici bazarlara, heç olmasa MDB bazarlarına çıxmağı 

düşünməlidirlər. 
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Xülasə 

Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında vergi siyasətinin əhəmiyyəti böyükdür və Azərbaycanda vergi gəlirləri büdcə 

gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edir. Ümumiyyətlə, effektiv vergi siyasəti dedikdə nə nəzərdə tutulur. Artıq qeyd 

etdiyimiz kimi vergi gəlirləri büdcə gəlirlərinin ayrılmaz hissəsidir. Beləliklə, vergi gəlirləri nə qədər çox olarsa, 

büdcənin gəlir hissəsi də bir o qədər artır. Bununla birlikdə, vergi həddinin müəyyən bir həddən çox artmasının əks 

təsir göstərə biləcəyini, həm iqtisadi artıma, həm də biznes mühitinə mənfi təsir göstərə biləcəyini unutmamalıyıq. 

Büdcə gəlirlərini təmin etməklə yanaşı iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərməyən siyasətləri də əhatə edən təsirli bir 

vergi siyasətidir. Dövlətin maliyyələşdirməsinin bir hissəsi olaraq, artan borc, iqtisadiyyata artan yükdən başqa bir şey 

deyil. Problemi azaltmanın bir yolu, tətbiq olunan vergi dərəcələrinin mümkün qədər yüksək dövlət gəlirlərini təmin 

etməsi üçün iqtisadiyyata təsirini azaltmadan vergi sistemini tənzimləməkdir. Bu baxımdan, fərdi gəlir vergisinin 

səviyyəsi və sistemin ümumi səmərəliliyi həmişə elmi və sosial sahələrdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. 

Azərbaycan postsovet ölkələri arasında COVID-19-un baş verməsi səbəbindən meydana çıxan iqtisadi çətinliklərin 

aradan qaldırılması üçün ÜDM-in ən böyük hissəsini ayıran ölkə olmuşdur. Pandemiya sonrası dövrdə əlverişli iqtisadi 

şərtlərin təmin edilməsi, pandemiya dövründə iqtisadiyyatı dəstəkləmək qədər vacibdir. Pandemiyanın iqtisadiyyata 

təsirinin yalnız zamanla tam qiymətləndirilə biləcəyi danılmaz bir həqiqətdir. Təcrübə göstərir ki, erkən 

qiymətləndirmə daha da tənəzzülə və qeyri-sabitliyə səbəb ola bilər. Bu məqalə Azərbaycanın pandemiyaya qarşı 

mübarizə çərçivəsində qarşılaşdığı problemləri nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Həmçinin pademiya dövründə vergi 

sistemində baş verən proseslər analiz edilir. 

Açar sözlər: COVİD-19, büdcə gəlirləri, pandemiya dövrü, ÜDM, vergi gəlirləri. 

 

Giriş 

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, pandemiya bütün ölkələrdə yeni iqtisadi şərait yaratdı 

və əlbəttə ki, yeni iqtisadi şəraitdə yeni iqtisadi münasibətlər yaranır. Beləliklə, hər bir ölkə maliyyə 

siyasətinə iqtisadi gücü və tutumu və bəzi hallarda xarici yardım və dəstəyi ilə cavab verir. 

Azərbaycan həm də iqtisadi siyasətinin və daxili ehtiyatlarının mənfi nəticələrini minimuma 

endirməyə çalışır. Kiçik və orta sahibkarlıq daxil olmaqla sahibkarlığın dəstəklənməsi üçün ümumi 

tədbirlər artıq həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, bu tədbirlərin davamı olaraq, ticarətin vergi və 

sosial yükünün azaldılması üçün əlavə tədbirlər görülməsinə qərar verildi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

sosial sığorta ilə bağlı bəzi güzəştlər və dəyişikliklər yalnız 2020-ci ilə deyil, 2026-cı ilə qədər də 

tətbiq olunur ki, bu da sahibkarlıq və biznesin orta müddətli sabitliyini təmin edən strateji idarəetmə 

prinsiplərinə doğru bir addımdır. Lakin bu vergi güzəştləri və vergi güzəştləri sahibkarlıq 
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subyektləri üçün də bir siqnaldır: iqtisadi fəaliyyətlərinə “vergi mədəniyyəti” nöqteyi-nəzərindən 

baxmaları gözlənilir 

(http://www.iqtisadiislahat.org/news/ayaz_museyibov_vergi_guzestleri_biznesin_xeyrinedir-

955). 

Bu dəyişikliklərin əsas mahiyyəti pandemiya zamanı vergi yükünü azaltmaqla, eyni zamanda 

müəssisənin sabit fəaliyyətini təmin etmək üçün inzibati prosedurlarda təşviq və tətillər verərək 

vergi sistemi və inzibatçılığının çevikliyini qorumaqdır. Bunun üçün Məcəlləyə yeni bir fəsil - 

müvəqqəti vergi rejimi əlavə edildi. Müvəqqəti vergi rejimi, təbii fəlakətlər, epidemiyalar, 

epizootiya, böyük ekoloji və digər qəzalar nəticəsində iqtisadi şərtlərdə baş verən dəyişikliklər 

səbəbindən bütün və ya bəzi təsərrüfat subyektlərinə münasibətdə müəyyən bir müddətə vergi 

hesablanması və ödənilməsi üçün müvəqqəti bir prosedurdur. Beləliklə, bir pandemiya zamanı iş 

ilə dövlət arasında münasibətlər yeni qaydalar əsasında qurulacaqdır. Yeni dəyişikliklər yalnız 

maliyyə yükünün azaldılmasını deyil, həm də hazırkı vəziyyətdə vergi inzibatı baxımından 

xüsusilə vacib olan vergi tətilləri problemini də əhatə edir. Müvəqqəti vergi rejimi ilə müəyyən 

edilmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri üçün bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş 

müddətdə vergiləri ödəməməyə görə faizlərin hesablanması 2021-ci ilə qədər dayandırılmışdır. 

Metod 

Məqalədə həm ümumi elmi analiz metodlarından, həm də məntiqi təhlil və ekspert qiymətləndirmə 

metodlarından, iqtisadi və statistik metodlardan və müqayisə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Araşdırma modeli 

Statistik və digər məlumatlar toplanarkən, anket modelindən alınan məlumatların miqdarı mövcud 

mənbələr, prosesin miqyası və analiz edilmiş ölçmələrin uyğunluğu ilə məhdudlaşdırılmalıdır. 

Uyğun olduğu yerlərdə araşdırma mövcud material / araşdırma / hesabatlara əsaslanmalı və plan / 

proqram təsvirində yeri olmayanlara təqdim edilməməlidir. 

Toplanan faktların və statistik məlumatların keyfiyyətini, dəqiqliyini və etibarlılığını təmin etmək 

və təhlil etmək də burada vacibdir. Həm də ümumi bir tendensiya və müqayisə edilə bilən 

məlumatlar olmalıdır. Ümumiyyətlə, istifadə olunmuş tədqiqat materiallarının və tədqiqat 

nəticələrinin yüksək keyfiyyətini təmin etmək vacibdir. Bu vəziyyətdə tədqiqatın əsas obyekti olan 

Azərbaycanda pandemiya dövründə vergi gəlirlərinin təhlilini nəzərdən keçirək. 

Analiz 

Hal-hazırda, qlobal iqtisadi artım keçdiyi dövr ərzində hər şeydən çox ciddi şəkildə təsirlənmişdir. 

Koronavirus xəstəliyinin baş verməsi qlobal enerji və fond bazarlarındakı kəskin dalğalanmalarla 

yanaşı iqtisadiyyatlara mənfi təsir və dağıdıcı nəticələr gətirmişdir. Geniş miqyaslı karantin və 

özünü təcridetmə tədbirləri səbəbiylə əməliyyatların sayında sonrakı kəskin azalma və bir çox 

bazarın praktik olaraq dayandırılması müşahidə edilmişdir. 2020-2021-ci illər üçün bütün iqtisadi 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

153 

 

proqnozlara yenidən baxılması zərurətinin ortaya çıxdığı aydın olur. Beynəlxalq Valyuta Fondu 

(BVF) qlobal iqtisadi artımın sürətinin aprel ayında (-3%) azalacağını proqnozlaşdırsa da, mövcud 

şərtlərə uyğun olaraq iyun ayında rəqəmlər 4.9% azalma şəklində yenidən nəzərdən keçirildi. 

Pandemiya səbəbindən yaranan iqtisadi problemləri aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanın 

postsovet ölkələri arasında ÜDM-in ən böyük hissəsini ayıran ilk ölkələrdən biri olmasına 

baxmayaraq, ortaya çıxan çətinliklərin təsiri zərurət yaratdı (A preliminary assessment of the 

impact of the COVID-19 pandemic on Azerbaijani economy CESD Research Group Baku, 2020: 

2). 

Qrafik 1. 2017-2021-ci illər üçün ÜDM strukturu (milyard manatla), ÜDM-in artım tempi də daxil olmaqla 

 

Mənbə: Gasimova N., 2020: s.4 

 

Pandemiya ilə əlaqədar olaraq ölkənin vergi sistemi xüsusi bir rejimə keçirilmişdir. Rejim, 

pandemiyadan təsirlənən ərazilərdə işləyən vergi ödəyicilərinə geniş vergi güzəştləri təqdim 

etmişdir. 2020-ci ilədək pandemiyadan təsirlənən sahibkarlar əmlak və torpaq vergilərindən 

tamamilə azad ediləcək və 2020-ci ildə mənfəət və ya gəlirlərinin 75 faizinə bərabər vergi 

güzəştləri verilmişdir. Bundan əlavə, daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsi üçün fiziki şəxslərə 

ödənilən kirayə haqqının vergi dərəcəsi 14% -dən 7% -ə, sadələşdirilmiş rejimdə işləyən ictimai 

iaşə obyektlərində vergi dərəcəsi 8% -dən 4% -ə, sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün isə vergi 

dərəcəsi endirilib 2%, bu rəqəm 1% -ə endirildi. Müvəqqəti vergi rejimi dövründə əhalinin 

sağlamlığını və əsas ehtiyaclarını təmin etmək üçün idxal olunan mallar ƏDV-dən azad edilmişdir 

(https://vergiler.az/news/economy/10275.html). 

Digər oxşar güzəştlərlə yanaşı sahibkarlar üçün zəruri vergi tətilləri də müəyyən edilmişdir. 
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Hökumətin atdığı bu addımlar, pandemiya vəziyyətində ölkədəki ticarət mühitinin qorunmasına 

yönəlib. Bütün bunlara baxmayaraq, pandemiya uzandıqca iş imkanları azalır və bir çox hallarda 

şirkətlər iflas edir. Belə bir vəziyyətdə vergi güzəştlərinin mövcudluğu problemin tam həlli demək 

deyil. Bu reallığı nəzərə alaraq yeni və daha vacib addımların atılmasına ehtiyac var. İşdən çıxan 

bir şirkətə bir güzəşt verilməsinin çox az fərqi var. Buna görə müəssisələrə maliyyə dəstəyinin 

miqyası və həcmi genişləndirilməlidir. Bunun üçün ölkənin valyuta ehtiyatlarının bir hissəsi 

effektiv mexanizmlər vasitəsilə istifadə edilə bilər (Ahmadov ve diğerleri, 2008). 

9 mart 2021-ci il tarixdə "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu və Təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və əlaqədar 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, hüquqi tənzimləmə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 30 avqust 2000-ci il tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 

Fərman imzaladı.  

Bu buraxılışda “Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 23 fevral 2021-ci il tarixli 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda təqdim olunan əsas dəyişikliklərə aşağıdakılardır.  

 Bir sıra əlavə dəyər vergisi (“ƏDV”) azadolmaları uzadıldı. 

 Buğdanın idxalı və satışı, buğda unu və çörəyin istehsalı və satışı - 1 yanvar 2017-ci ildən 7 ilə 

qədər. 

 Müflis bankların sağlamlaşdırılması və sağlamlaşdırılması tədbirləri çərçivəsində müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət göstərməyən (zəhərli) aktivlərin 

təqdim edilməsi, habelə bank aktivlərinin iflas yolu ilə təqdim edilməsi - 1 ildən bir müddətə 5 ilə 

qədər.  

 2017-ci ilin yanvar ayından bəri Kəpək istehsalı və satışı - 1 mart 2019-cu il tarixindən 5 il 

müddətinə. 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bir qurum (qurum) ilə 

nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası üçün dövlət büdcəsindən ayrılan və dövlət 

adından yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən onlara tapşırılan vəsait hesabına bağlanmış 

müqavilə. siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət; 1 yanvar 2020-

ci il tarixindən etibarən 2 il müddətinə iş və xidmətlərin göstərilməsi ƏDV-dən azaddır. 

Eyni zamanda, Vergi Məcəlləsinə aşağıdakı məzmunda yeni 164.1.54 - 164.1.55 maddələri daxil 

edilmişdir: 

 Yeni 164.1.54-cü maddəyə uyğun olaraq qızıl və gümüşdən hazırlanmış zərgərlik istehsalı və 

emalı üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bir orqanın (qurumun) 

icazə sənədi əsasında maşın, avadanlıq və qurğuların idxalı - yanvar ayından 1, 2021 - 3 il 

müddətinə ƏDV-dən azad edildi; 
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 Digər bir 164.1.55-ci maddəyə görə, qızıl və gümüşün külçə, sikkə və ya qranul şəklində satışı 

ƏDV-dən azad olan əməliyyatlar siyahısına əlavə edildi. 

Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmiş yeni 188.1.7-ci maddəyə görə, Məcəllənin 188.1.1-ci maddəsinin 

müddəaları nəzərə alınmaqla idxal olunan platin, qızıl, zərgərlik və onlardan hazırlanan digər 

məhsullar, işlənmiş, çeşidlənmiş, çərçivəyə qoyulmuş və bərkimiş almazlar - 2021, 1 ildən 3 ilədək 

müddətə aksiz vergisindən azad edilir 

(https://www2.deloitte.com/az/az/pages/tax/articles/legislative-news.html). 

Pandemiya dövrünə görə, Vergi Məcəlləsinin 222.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyəti 

həyata keçirən fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər, Məcəllənin 224.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, 

sahibkarlıq gəlirlərinin 75 faizi gəlir və gəlir vergisindən azad edilir. Bundan əlavə, əmlak vergiləri 

və torpaq vergiləri üzrə güzəştlər mövcuddur. 

Vergi Məcəlləsinin bu maddələrinin tətbiq edilməsində əsas məqsəd fərdi sahibkarların və hüquqi 

şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin vergilərinin hesablanması, habelə 

sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə olunan əmlak və torpaq sahələri üçün ödəniləcək vergilərin 

hesablanması qaydalarını müəyyən etməkdir. Vergi Məcəlləsinin 222.2-ci maddəsinə görə, 

pandemiya dövrü ilə əlaqədar vergi ödəyicilərinə verilən güzəştlər 2020-ci il yanvarın 1-dən bir il 

müddətinə tətbiq olunur. 

Vergi Məcəlləsinin 222.5-ci maddəsinə görə, otel fəaliyyəti endirim tətbiq olunan bir fəaliyyət 

olduğundan, fərdi sahibkar Vergi Məcəlləsinin 224.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq 75 faiz endirim 

etmək hüququna malikdir. 

Vergi Məcəlləsinin 218.5.10-cu maddəsinə görə, sahibkarlıq subyektlərinə xidmət göstərən 

şəxslərin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Bu səbəbdən gəlir vergisinin 

ödəyicisi, sahibkarlıq subyektləri üçün vergi və mühasibatlıq üzrə təlim kursları aparan bir hüquqi 

şəxs olmalıdır. Vergi Məcəlləsinin 222.5-ci maddəsinə əsasən peşə inkişaf fəaliyyətləri endirim 

tətbiq olunduğu bir fəaliyyət olduğundan, hüquqi şəxs Vergi Məcəlləsinin 224.1.2-ci maddəsinə 

əsasən yüzdə 75 endirim tətbiq etmək hüququna malikdir. 

Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 222.5-ci maddəsində göstərilən fəaliyyət göstərən fərdi 

sahibkarlar və hüquqi şəxslər 2020-ci ildə əmlak və torpaq vergisini tam ödəməkdən azad 

edilmişdirlər (https://vergiler.az/news/economy/9867.html). 

Cədvəl 1. Azərbaycanın ÜDM-u və dövlət büdcəsinin gəlirləri, mln.manatla 

İllər Gəlirlər-cəmi Vergi gəlirləri-cəmi ÜDM Vergi yükü 

2015 17498,0 8543,6 54380 0,16 

2016 17505,7 8574,0 60393,6 0,14 
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2017 16516,7 8850,5 70131,1 0,13 

2018 22508,9 11921,6 80092,0 0,12 

2019 24398,5 12643,4 81896,2 0,12 

2020 24134,5 12379,4 72432,2 0,13 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

2019-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin kəsiri 205,2 milyon manat təşkil edib. Hesabat 

dövründə dövlət büdcəsinin gəlirləri 24.199.6 milyard manat təşkil edib (2018-ci illə müqayisədə 

7.5% artım). Qeyri-neft sektoru üçün dövlət büdcəsinə 10 milyard 595,1 milyon manat (2018-ci 

illə müqayisədə 16,3% artım) olmuşdur. 

Gəlir strukturunda 7 milyard 672,1 milyon manat Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 

daxil olub (2018-ci ilə nisbətən 3,5% artım), Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə - 4 milyard 408,6 

milyon manat (artım 28,4%) daxil olmuşdur. 

Azərbaycan Dövlət Neft Fondu dövlət büdcəsinə 11 milyard 364,3 milyon manat köçürüb. Digər 

gəlirlər - 164,5 milyon manat, büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar gəlirləri - 590,1 milyon manat 

göstərilib. Dördüncü rübdə dövlət büdcəsinin gəlirləri 7 328,4 milyard manat təşkil etmişdir. 2019-

cu ildə dövlət büdcəsi xərcləri 24,408,8 milyard manat (artım 7,4%) təşkil edib. Beləliklə, 2019-cu 

ildə dövlət büdcəsi kəsiri xərclərin 0,84% -ni təşkil edib. 

2019-cu il dövlət büdcəsinin cari xərcləri 13 milyard 514,4 milyon manat və ya bütün büdcə 

xərclərinin 55,4% -i, əsaslı xərclər 9 milyard 366,1 milyon manat (bütün xərclərin 38,4%), borclara 

xidmət üzrə dövlət xərcləri 1 milyard 524,3 təşkil edib milyon manat. manat (ümumi xərclərin 

6,2% -i) təşkil edir. Oktyabr-dekabr aylarında büdcə xərcləri 7 milyard 714,2 milyon manat təşkil 

etmişdir. 

2019-cu ildə icmal büdcə gəlirləri 33 milyard 818,3 milyon manat (artım 9,4%), xərclər 26 milyard 

475,6 milyon manat, profisit - 7 milyard 342,7 milyon manat və ya icmal büdcə 21,7 milyon manat 

təşkil edib. 2019-cu il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 23 mlrd. 168 milyon manat, xərclər üçün 25 

mlrd.190 milyon manat məbləğində təsdiqlənmişdir (http://interfax.az/view/789204/az). 

 

 

 

 

 

http://interfax.az/view/789204/az
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Qrafik 2. Pandemiya dövründə Azərbaycanda vergi gəlirləri və ÜDM (2019-2020) 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

İlkin məlumatlara görə, 2020-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulu 72 432,2 milyon manat təşkil 

edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 faiz azdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft və qaz 

sektorunda əlavə dəyər 2,6 faiz, neft və qaz sektorunda isə 7,0 faiz azalmışdır. ÜDM-in 33,7% -i 

sənaye istehsalı, 11,5% -i ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,7% tikinti, 7,1% nəqliyyat və 

anbar, 6,9% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,0% informasiya və rabitə, 1,2% 

turistlərin yerləşməsi və ictimai iaşə, 20,2% digər sektorların payına düşür, qida məhsulları və xalis 

vergilər idxal ÜDM-in 9,7% -ni təşkil etmişdir. Adambaşına ÜDM 7262,8 manat təşkil etmişdir. 

Hazırda pandemiyadan təsirlənən sahibkarlara dövlət dəstəyi üçün geniş miqyaslı tədbirlər görülür: 

 Otellər və digər otel tipli obyektlər üçün təklif olunan vergi güzəştləri;  

 tur operatorları və səyahət agentləri; q 

 ida sənayesi müəssisələrinin fəaliyyəti, taksilər daxil olmaqla avtomobil yolu ilə daxili 

sərnişindaşıma, sifariş əsasında ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının satışı və müştərilərə 

çatdırılması;  

 idman və istirahət müəssisələrinin fəaliyyəti və s. 

Nəticə 

Ölkəmizdə dövlət maliyyəsi idarəetməsinin keyfiyyətcə yeni mərhələsinə keçidlə əlaqədar olaraq, 

Azərbaycan hökumətinin prioritet istiqamətlərindən biri də dövlət idarəçiliyinin 

optimallaşdırılması, o cümlədən maliyyə və borc intizamının gücləndirilməsinə yönəlmiş maliyyə 

siyasətinin geniş miqyaslı islahatlarının həyata keçirilməsidir. 2021-ci il dövlət büdcəsi, dövlətin 

əsas funksiyalarının maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün keyfiyyətcə yeni çağırışlar mühiti 

nəzərə alınmaqla formalaşdırılmışdır. COVID-19 pandemiyası və onun daxili iqtisadi artıma, 

gəlirlərə və investisiya mühitinə mənfi təsirləri, habelə səhiyyə və rifah tədbirlərinə xərclərin 
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artması nəzərə alınaraq, dövriyyəyə qarşı maliyyə siyasəti prioritet hesab edilmişdir. Buna görə də 

bu siyasət çərçivəsində sahibkarlara vergi və digər güzəştlər verildi, kreditə çıxış imkanlarını 

artırmaq üçün təşviq və subsidiyalar tətbiq edildi, həssas qruplara birbaşa maliyyə yardımı 

göstərildi və COVID-19un artan səhiyyə ehtiyacları qarşılandı. Bu məqsədlə büdcə qaydası 2022-

ci ilə qədər dayandırıldı, Dövlət Neft Fondundan transfertlərin həcmi və büdcə kəsirinin 

genişlənməsi səbəbindən dövlət büdcəsi xərcləri yenidən nəzərdən keçirildi və artırıldı.  

2021-ci il dövlət büdcəsinin əsas xətti sosial xərclərin prioritetliyini qorumaq və dövlət xərclərini 

təmin etmək üçün mövcud transfer səviyyəsini qoruyarkən iqtisadi canlanmaya yönəlmiş tədbirlərə 

dəstək olacaqdır. Beləliklə, 2021-ci il büdcə layihəsinin detallı bir təhlili tətbiq edilərsə, növbəti 

ildə büdcədə daha çox neft payının gözlənildiyi aydın olur. Eyni zamanda, daxili borc siyasətinə 

yenidən baxılmasına və mühafizəkardan xarici ölkəyə keçidin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. 

Buna baxmayaraq, bütün sosial proqramların sosial xərclərlə əlaqəli 38.9%-ə qədər artmasını əks 

etdirən müsbət cəhəti görməmək çətindir.  

Pandemiyadan təsirlənən ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri (kiçik və orta 

müəssisələr daxil olmaqla) üçün vergi güzəştləri və tətillər mexanizmi davam edir. Ümumilikdə, 

təklif olunan dəyişikliklər, bu dövrdə ölkədə davamlı iqtisadi artımı dəstəkləmək üçün koronavirus 

(COVID-19) pandemiyasının ölkədəki iqtisadiyyata, makroiqtisadi sabitliyə, məşğulluğa və 

sahibkarlığa mənfi təsirini azaltmağa yönəlmişdir. 
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Xülasə 

Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən təşkilatlar baş verən dəyişikliklərdən qaçına bilməzlər. Təşkilatlar qarşıya qoyulmuş 

məqsədə nail olmaq üçün  irəliləmək məcburiyyətindədirlər. Strategiyanı dəyərləndirmə prosesi, hər bir təşkilatın dəyişən 

şəraitə uğurlu formada adaptasiya olmaq bacarığını daha da artırır. Aparılan tədqiqatlara əsasən, individualların dəyişmə qarşı 

olan müqavimətin qarşısını almaq məqsədilə ən optimal yollardan birinin  strateji dəyərləndirmə prosesində iştirak olduğu 

irəli sürülür. Kanfer və Erezə görə dəyişikliklərə dair idrak anlayışına sahib olduqda, mövcud vəziyyətdə kontrol və 

dəyişikliklərin tətbiqi üçün lazımlı olan hərəkətlərin şüuruna malik olunduqda dəyişmə individuallar tərəfindən ən optimal 

formada qəbul edilir. Strategiyanın dəyərləndirilməsi prosesi strategiyanın yaradılması və onun tətbiqi prosesində 

dəyişikiliklər səbəb olada bilər, olmayada bilər. Strategiya ekspertləri  bu yanaşmalara nəzər yetirməkdən qaçına bilməzlər. 

Strateji dəyişikliklər olmazsa, ən müvəffəqiyyətli görünən strategiya planı da fayda verməz. Dəyişikliklərin vacibliyi 

təşkilatın istehsal sahəsindən və yeni bir şəraitdə səmərəli çalışmaq bacarığından asılıdır. Yenidən seçilən strategiyanın həyata 

keçirilməsi vəziyyətində təşkilatda strateji baxımdan nisbətən vacib olan dəyişiklik müəssisədə təşkilati mədəniyyətin 

adaptasiyasıdır. 

Açar sözlər: xidmət sferası, qeyri-kommersiya təşkilatları, metodlar, missiyalar 

 

Giriş  

Strategiya xarici mühitdə gedən proseslərə ardıcıl və üzvi formada adaptasiya olmaq məqsədi ilə idarə 

edən qurum tərəfindən qəbul olunan qərarların təşkil edilmə prosedurunda olan norma və qaydaların 

toplusudur. Keçirilən eksperimentlərə əsasən kompleks formada strateji idarəetmə və planlaşdırma 

prosesdurunu həyata keçirən xidmət müəssisələri daha uğurlu nəticələr əldə edərək ortalama gəlirdən 

daha çox qazanca sahib olurlar. Planlama baxımından təcrübəyə sahib olan xidmət müəssisələri 

arzuladıqları uğuru qazana bilmirlər. Səbəbi isə onların bazarda pay sahibinə çevrilmək, daha çox məhsul 

istehsal etmək arzuları və bir sıra müştərilərin istəklərini qarşılamağa çalışmaqdır. Elə bu səbəbdən də 

öz güclərini lazım olan ünvana çatdıra bilmirlər, çünki gücləri tükənmiş olur.   

Lakin, müvəfəqiyyət qazanmağın ən başlıca yolu məqsədli və düzgün  şəkildə təşkil edilmiş strategiyanın 

olmasıdır. Belə ki, strategiyası düzgün planlaşdırılan müəssisələr hər zaman bir addım uğura daha yaxın 

olurlar. Xidmət müəssisələrinin strategiyası prioritetlərdən, addımların ardıcıllığından və resursları 

müəyyən  edən fəaliyyət planından ibarətdir. Daşıdığı məqsəd xidmət müəssisəni mövcud vəziyyətindən 

daha yüksək inkişaf etmiş vəziyyətə çatdırmaqdır. Strategiya özü funksiyalarına görə bir neçə hissəyə 
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ayrılır: 

1)korporativ strategiya–təşkilatın ümumi strategiyası  

2)biznes strategiyası–müəssisənin hər hansı bir xüsusi yarımbölməsinin strategiyası  

3)funksional strategiya–funksional təsərrüfat bölməsinin strategiyası 

Xidmət müəssisələrinin gələcəkdəki vəziyyətinin mövcud vəziyyətindən  mütləq formada yaxşı və yaxud 

pis olmalıdır. Bu  prinsip strategiyada olmadığı üçün, strateji planlaşdırma işində müəssisənin 

perspektivlərinin təhlilinə xüsusi olaraq diqqət yetirilir. Mövcud  olan yeni tendensiyalar əhəmiyyətsiz 

hesab edilir. Sonda  bu analiz rəqib mövqelərin analizi ilə tamamlanır.  

“Strateji qərar”-biznes fəaliyyətndə həyati əhəmiyyətə malik olan və uzunmüddətli nəticələr əldə etməyə 

ikman verən qərarlar məcmusu anlamını daşıyır. Qərarlar qəbul edilən zaman iki vacib amilə diqqət 

yetirilir: əldə edilən nəticələrin dəyişməzlik və uzunömürlülüyü strateji qərar qəbulu qrumların 

perspektivlərini dəyişir. İstesal bazasının mövcud perspektivindən istifadə olunmasına aid qəbul edilmiş 

qərarları taktiki qərar saymaq daha məqsədlidir. Buraya, perspektivlərin formalaşma  proseduruna aid 

qrupa strateji qərarlar daxildir.  

Bazar iqtisadiyyatının hakim olduğu mövcud vəziyyətdə sahibkarlıq, özəlləşmə və rəqabətin olduğu 

şəraitdə mülkiyyət xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq fəaliyyətin faydalı və inkişafcıl olmasına xidmət 

edən strategiyaya əsasən  öz marketinq və bizneslərini, potensiala sahib olacaq inkişaf xəritələrini 

hazırlayırlar. Dövlət orqanları bu məqsədləri həyata keçirmək üçün xüsusi təşəbbüskarlıq göstərir. Belə 

ki, özəl sektorun  inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, bir sözlə, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Hər bir müəssisə və təşkilat daxili fəaliyyət imkanlarınına əsaslanaraq  

restrukturizasiyaya cəhd edir. Həm kommersiya, həm də qeyri-kommersiya təşkilatları kənar təsirlərdən 

aslı olduqları üçün bazar iqtisadiyyatının tələbləri əsasında öz inkişaf perspektivinin məhsuldarlığını 

dəyərləndirir. Xidmət sahəsində cəmiyyətin  müxtəlif tələbatlarını ödəmə zamanı sosial maraqlara 

üstünlük verməsi zəruri haldır. Sosial tələblərin ödənməsi inkişafa xidmət edən istehsal təklifnin özəyini 

təşkil edir.  Balansı saxlamaqla sosial ödəmələr və kommersiya səyləri arasında optimal nisbəti saxlamaq 

mümkündür (Muradli and Ahmadov, 2019).  

Qeyri-kommersiya təşkilatlarının idarəetmə sistemi mövcud iqtisadiyyatın struktur elemetlərindəndir və 

hər bir cəmiyyətdə “sosiallaşma” faktorunu müəyyənləşdirir. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının istər 

kadr, istər maliyyə, istərsə də maddi potensialın təkrararən istehsalına ümumilikdə nəzər yetirdikdə bu 

təşkilatların fəaliyyətlərinin iqtisadi baxımdan tənzimlənmə, idarə olunma və stimullaşdırılma siyasəti 

ortaya çıxır. 

Laangham və Hussey düzəldici hərəkətlərin reallaşdırılmasında “dəyişikliklərə qarşı  müqavimət 

göstərmək” anlayışı təqdim edirlər. “Vəziyyət itkisi isə etibar edilən bacarıqların tənqidi, yaranan yeni 

bir vəziyyətdə uğursuzluq qorxusu, məsləhətləşmə əksikliyindən yaranan narahatlıq, dəyişmənin 

qaçınılmazlığı anlayışının olmaması, stabil üsulların dəyişməyindən əmələ gələn etibarsızlıq hisslərin 

müqavimətin əsasını yarada bilər” (A. Kərimov, 2014)). Bu səbəbə görə də, müqavimətin qarşısını almaq 

məqsədilə dəyişiklikləri hazılayan zaman iştirak şərtlərini tam formada izah etmə gərəklidir.  

Düzəldici tədbirlər isə vacib xarici imkanlardan istifadə, daxili gücləri aktivləşdirmə, xarici təhdidlərin 
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qarşısının alınması, daxildə olan mənfi cəhətləri düzəltmək üçün təşkilatı daha səmərəli bir pozisiyaya 

yerləşdirməkdir. Düzəldici tədbirlərin zaman seçimi düzgün olmalı, lazımı dərəcədə  riskə getməyi 

bacarmalı,  və öz daxilində həm ictimai, həm də sabit məsuliyyətə malik olmalıdır. Ən əsası isə düzəldici 

tədbirlər təşkilatın bazar sektorunda rəqabət mövqeyini gücləndirməsidir (Гусева, Т.М, 2012)). 

Carter Bayles strategiya dəyərləndirilməsinin xeyirlərinin izahını bu formada vermişdir: səs fəaliyyəti 

olan strategiyalar öz daxilində inam hissini yeniləyə  və məhsulun üstünlüyünü, texnologiyada yaranan 

nasazlıqlar kimi zəif cəhətləri düzəldə bilər. Çox zaman strategiya dəyərləndirilməsi prosesinin müsbət 

tərəfləri daha geniş bir əhatəyə sahib ola bilər.  Nəticə olaraq, orta gəlirli fəaliyyətlə məşğul olan hər 

hansısa bir təşkilatın daha  çox artan bir qazanca malik olmasına dair təminat verəcək əsaslı yeni 

strategiyanın olması mümkündür (Грицук, Н. В, (2017)). 

 Təşkilat hesabatı vacib strateji qiymətləndirmənin ilkin başlığı hesab edilir. Təşkilatların strategiyaları 

dörd fərqli aspektdən dəyərləndirilməni təşkil edəcək bir prosesdir: müştəri məlumatı, maliyyə 

performansı, daxili əməliyyatları, böyümə ilə öyrənmə 

Təşkilat  hesabatının təhlili  müəssisələrdə tətbiq olunacaq strategiyaların daha məhsuldar 

qiymətləndirilməsi üçün informasiyanın maliyyə tədbirləri ilə bağlı olaraq istifadə edilməsini tələb edir:  

- Təşkilat yenilikçilik, texnologiya sahəsində birincilik, məhsul keyfiyyəti və davamlı inkişafın təmin 

edilməsində nə dərəcədə fəllıq göstərir?  

- Təşkilat rəqabətçi üstünlüyü davam etdirməklə inkişaf mövzusunda nə dərəcədə yaxşıdır?  

- Təşkilatın müştəriləri nə dərəcədə məmnundur? Təşkilatların inkişafında xarici mühitdə olan qeyri-

müəyyənliyin öhdəsindən gəlməklə növbəti yanaşmalara əsaslana bilərik:  

 - İnkişafın idarə edilməsinin sürətli xarici mühitdə gedən dəyişikliklərə uyğun olaraq artırılmalıdır ki, 

onlar arasında müqayisə aparıla bilsin.  

- Məqsədlərin prioriterlərinin müəyyən edilməsi zamanı mövcud olan vəziyyətlərdə tələblərə cavab 

verilməsi, istehsal sisteminin örtmə və kəsişmə prinsipi əsasında formalaşdırılması 

- Prioritet müvəffəqiyətlərə və mərkəzi vəziyyətin məqsədlər çoxluğuna yönəlməyə fokuslanma  

- Texnoloji sistemin və məhsul sisteminin istifadə dairəsinin uyğun xüsusiyyətlərinin birləşdirilməsi ilə 

genişləndirilməsi  

- Sadalanan yanaşmaların birləşdirilməsi nadir hallarda strateji miqyas alan proqnozlaşdırılmamış 

dəyişiklikləri sadalananlar vasitəsitələrlə müəyyənləşdirmək olar (A. Kərimov, 2014)):  

1)yeni yaranmış vəziyyət müəssisənin qarşısına öncədən təcrübədən keçirilməyən yeni vəzifələr qoyur  

2) yeni situasiya planlaşdırılmadan yaranır  

3)həyata keçirilən adekvat tədbirlərin davamı məhdudlaşır və qazanc gətirən işləmə imkanları azalır  

4)Təşkilatda müəyyən edilmiş davranış qaydaları surətli formada proqnozlaşdırılmayan dəyişiklikləri 
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cavablandırmağa imkan yaratmır. 

Azərbaycanda bir sıra qeyri-kommersiya təşkilatları proqnozlaşdırılmayan dəyişikliklərə cavab vermək 

məqsədi ilə təcrübədə çoxlu üsullara müraciət edirlər. Reaktiv, aktiv və planlı metodları nümunə göstərə 

bilərik (S.M.Səbzəliyev və Q. Ə. Abbasov, 2015)).  

Reaktiv metod üçün proqnozlaşdırılmayan dəyişikliklərə öncədən təcrübədən keçirilmiş əks tədbirlərdən 

istifadə edilərək problemin həllinə çalışmaq xaraterikdir. Reallaşdırılan tədbirlər nəticəsiz qaldıqda 

təşkilatın proqnozlaşdırılmayan vəziyyəti idarəetmə qabilliyyətinə malik olmur. Azərbaycanda bu metod 

geniş şəkildə istifadə edilir. “İdarəetmə strategiyası metodunda ekstrapolyativ proqnozlaşdırmaqla xarici 

mühitin araşdırılması, fövqəladə tədbirlərə start verilməsi, uyğun tədbirlərin seçilməsi, operativ və 

strateji tədbirlərin eyni vaxtda həyata keçirilməsinin mümkünlüyü nəzərdən keçirilir” (Гусева, Т.М, 

2012)).  

Yeni nəsil məhsul və xidmətlərin təşkili məqsədi ilə müəssisənin inkişaf planı əsasıda vacib tədbirlər 

müəyyən edilir və bu planın yardımı ilə yeni mövqələrə çıxış imkanları dəqiq formada təsbit edilir. “Cari 

fəalliyyətin planları” adlandırılan taktiki planların vasitəsi ilə əmtəə və xidmətlər təşkil edilir və mövcud 

bazarlara daxil edilir (Катков, Ю. Н,  Е. А. Каткова(2015)). Onu da vurğulayaq ki, mənfəət planları  

funksional sahələrin hər biri üçün xüsusi planlarla təsdiq edilir. Nümunə olaraq is, maliyyə, satış, alış, 

istehsal və s. sahələri göstərə bilərik. Bu tip planlar strateji plan hesab edilməsə belə, onunla sıx şəkildə 

bağlıdır. Hər bir strateji planın mütləq şəkildə proqramlar kompleksi və plan layihələri vasitəsi ilə təsdiq 

edilməsi məqsədə uyğundur. Məsələn, təşkilatın inkişaf planı ona aid olan tədbirləri müəyyənləşdirən 

qısa, orta və uzunmüddətli proqramlar əsasında müəyyən edilir. “Məhsulun yeni bir növünün istehsal 

edilməsi və tətbiqi, yeni idarəetmə sisteminin tətbiqi proqramları, firmanın təşkiları quruluşunun 

yenilənməsi və s.. Proqramların təsdiq edilməsi konkret layihələr hesabına olur. Layihələrin hər biri 

müəyyən bir dəyərə, reallaşma qrafikinə və texniki-iqtisadi parametrlərə sahib olması onu unikal edir” ( 

Алборов, Р.А, Алборов. Р. А, 2012)). 

Strateji idarəetmədə ən yeni məhsullardan hər hansısa biri qurumun strukturu və ona xarici mühitdə 

birmənalı şəkildə reaksiya göstərməyə şərait yaradan dəyişikliklər hesab edilir. Gəldiyimiz qənaətə 

əsasən dəyişikliklər hədəf olmamalıdır. Onların təşkilatda gerçəkləşdirilməsi seçilən strategiyanın həyata 

keçirilməsi üçün vacib şərtlər yaradılmalıdır (Кустова.Я.С, (2012)). 

Bu strateji dəyişikliklər olmazsa, ən müvəffəqiyyətli görünən strategiya planı da fayda verməz. 

Dəyişikliklərin vacibliyi təşkilatın istehsal sahəsindən və yeni bir şəraitdə səmərəli çalışmaq 

bacarığından asılıdır. Yenidən seçilən strategiyanın həyata keçirilməsi vəziyyətində təşkilatda strateji 

baxımdan nisbətən vacib olan dəyişiklik müəssisədə təşkilati mədəniyyətin adaptasiyasıdır. Bütün 

bunlara baxmayaraq bəhs edilən məsələ çox zaman müəssisənin stukturunun yenidən təşkil edilməsi ilə 

nisbətdə  irimiqyasa sahib olaraq daha mürəkkəbləşir. Müəssisənin strukturu yarımbölmələrinin 

sərhədlərini, tərkiblərini, bir sözlə, təşkiltın skelet versiyasını təşkil edir (Катков, Ю. Н,  Е. А. 

Каткова(2015)). 

Qurumların mədəniyyəti dedikdə–müəssədə çalışan “komandanın” fəaliyyətinin ümumi görünüşü və 

istiqamətinin təşkil edilməsi prosesi nəzərdə tutulur. Xidmət müəssisələrində strateji dəyişmələri uğurla 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

163 

 

həyata keçirmək məqsədi ilə dəyişikliklərə qarşı olan müqaviməti mümkün olduğu dərəcədə aradan 

qaldırmaq və dəyişikliklərə antipatiya bəsləyən şəxsləri tərəfdara çevirmək daha məqsədəuyğundur. 

Müqavimətə qarşı sadə bir reaksiyanı düşündürücü bir hala salmaq mövcud müqavimətin idarə 

edilməsidir (Любушин, Н.П, 2010)).  

“Qeyri-kommersiya təşkilatlarının mövcudluğunun səbəbi individual olaraq və ya cəmiyyətdə hər 

hansısa bir dəyişikliklər etməkdir. Bəhs edəcəyimiz ilk məsələ missiyaların hansılarının səmərəli, 

hansılarının isə səmərəsiz olması və ümumilikdə missiyanın hansı formada müəyyən edilməsidir” 

(Артеменко,В. Г, Анисимова Н. В, 2011)). Çünki sınaqdan keçəcək olan missiya bəyannaməsinin 

zahiri amilləri deyil, müvafiq lazımi işlərin görülməsidir. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının icraçı 

menecerlərini ən çox düşündürən sual: Lideri liderə çevirən xüsusiyyətlər nələrdir? XX əsrin tanınmış 

liderlərindən olan Stalin, Mao və Hitlerə nəzər yetirdiyimiz zaman bəşəriyyət tarixi boyunca insanlara 

bu qədər işgəncə və zülmü rəva görən başqa üçlük olmayıb. Bu məqamda əsas faktor liderin xarizması 

və cazibədarlığı deyil, onun missiyasıdır. Bu səbəbdən də liderin ən başlıca  vəzifəsi idarə etdiyi təşkilatın 

missiyasını ətraflı düşünərək müəyyən etməkdir. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının gerçəkləşdirdikləri 

fəaliyyət və funskionallıq aspektləri onların  təsnifat prinsipləri hesabına təşkil edilir. Ümumilikdə, bu 

qurumlar cəmiyyətin sosial qruplarının məşğulluq klassifikasiyasına cavab verə bilən təşkilatlar və 

komitələr yaratmağa çalışırlar. Onların müəyyən edilmiş maraq və xidmətləri  ictimailəşərək, 

bərabərləşir. Bu tip sektorların maliyyə büdcəsinin böyük hissəsini dövlət, hüquqi və ya fiziki şəxslər 

tərəfindən təşkil edilir. “Sahibkar fəaliyyəti hesab olunmayan hüquqi şəxs və təşkilatların əsasının 

qoyulması cəmiyyətin öz müəyyən ehtiyaclarını qarşılamaq üçün iştirak hissəsinə uyğun olaraq xidməti 

sfera, infrastruktur yaratmaq, eyni zamanda nizamnamə əsasında bu xidmətlərdən istifadə dərəcəsi və 

məbləğ müəyyən olunur”.  

Maliyyələşmə aspektindən fiziki və hüquqi şəxslərin ödədikləri faizlər və geri aldıqları dividentlər olur. 

Sosial mühitdə fəaliyyətdə olan sahələrin əsas məqsədləri cəmiyyət və dövlətin inkişafı üçün 

infrastruktur rolunu oynamaqdır. Bu səbəbdən də bütün sosial sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlar, 

qurumlar  kommersiya maraqlarına uyğun gəlmir. Sosial sferaya daxil olan subyektlər: mədəniyyət, 

təhsil, ətraf aləmin mühafizəsi, ümumi olaraq insan toplumunda inkişafın və rifahının təmimn edilməsi 

üçü bütün  perspektivlərin başlıca parametrlərini müəyyən edir. Sosial sferaya aid olanlar funksionallıq 

baxımından sinifləndirildiyi təqdirdə, başlıca məqsəd insanların tələblərinin təmin edilməsi resurslarının 

qarşılanmasından ibarətdir. Bu baxımdan sosial sahələrdə başlıca məqsəd maliyyə resurslarından gəlir 

əldə etmək deyil, insanların tələblərini qarşılamaq istəyi təşkil edir. Sosial istiqamətli qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının maliyyə mənbələri, inkişaf surəti istifadə edilməsindən asılı olaraq yerli dövlət 

təşkilatlarının, insanların bilavasitə istehlakı üçün təyin edilmiş xüsusi büdcələri mövcuddur. Sosial 

istiqamətli qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə resurslarından müəyyən sosial təbəqənin  maddi 

ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə istifadə edilir. Həmçinin banklar,  müxtəlif  kooperasiyalarda müəyyən 

zamanlarda bu maliyyə mənbələrindən yararlana bilirlər. 

Qeyri-kommersiya təşkilatlarının bazar iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərməsi sahibkar və dövlət 

tərəfindən qurulan humanitar təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirilir. Ancaq bu təşkilatların maliyyə əsası, 
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xərclər və qazanc üzərində nəzarəti dövlət təşkilatları idarə edir. Sosial normalara cavab verən 

tənzimləmə prosesi maliyyə baxımından nəzarətin başlıca istiqamətlərini özündə əks etdirir.  

Qeyri-hökümət təşkilatlarında sosial normativlərin tətbiq edilməsi dövlət mexanizm və standartlarına 

əsasən reallaşdırılır. Qeyri-kommersiya sahəsində təşkilati struktur idarəetmə strukturu və mülkiyyət 

formaları əsasənda formalaşır. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının idarə edilməsi mərkəzləşdirilmiş 

hesablar, dövlət fondları, xarici vətandaşların və şirkətlərin ödədikləri maliyyə vəsaitləri hesabına 

formalaşan nizamnamə kapitalının istifadəsi ilə mümkündür. Nizamnamə kapitalı mümkün olan ən kiçik 

ehtiyacları qarşılamaq üçün minimum xidmətlərlə həyata keçirilir. Sosial müdafiə təşkilatları xərc və 

gəlir strukturu ilə balanslaşdırılır. Pensiya təminatı və müəyyən müavinətlər bu  gəlirlərlə balanslaşdırılır.  

Missiyalar tərifi içində ən möhtəşəmi qeyri-kommersiya təşkilatlarına deyil, biznes təşkilatlarına məxsus 

olan missiyadır. XXI əsrin əvvəllərində müflisləşməyə doğru surətlə gedən və öz işini çox çətinliklə 

yerinə yetirən, poçt xidməti ilə  məhsul satışı edən bir şirkəti on ildən də qısa bir müddətdə pərakəndə 

satış sistemində dünyanın ən öncül təşkilatlarından birinə çevirən məhz bu tərifi idi: ilk olaraq Amerika 

fermeri və sonra isə ümumi formada məlumatlandırılmış və məsuliyyətli bir alıcı olmaq ən başlıca 

missiyanı təşkil edir (Грицук, Н. В, (2017)). Hər bir xəstəxana “Bizim əsas missiyamız sağlamlığı 

qorumaqdır” formasında özünü ifadə edir. Bu yanlış tərif hesab edilir. Çünki, xəstəxana reallıqda 

sağlamlığı qorumur. Çünki xəstəxana müəyyən edilmiş hər hansısa xəstəlik ilə mübarizə aparır. 

Siqaretdən istifadə etməyərək, çox spirtli içki qəbul  etməyərək, yatağa erkən girərək, öz çəkimizə fikir 

verərək və s. ilə öz sağlamlığımıza qayğı ilə yanaşırıq. Ancaq  sağlamlığa göstərilən qayğı rejimi 

pozulduğu təqdirdə xəstəxana dövrəyə girir. Bu missiyada daha ciddi müvəffəqiyyətsizlik, “Bizim əsas 

missiyamız sağlamlığı qorumaqdır” (Любушин, Н.П, 2010)) ideyasından istifadə eilərək görüləcək 

tədbirlərin və ya davranışların nəticələrinin fərqində olmamaqdır. Hər bir missiyanın bəyannaməsinin 

əməli olmalıdır, belə olmadığı halda, bu ancaq xoş niyyətlər olaraq dəyərləndirilə bilər. Missiya 

bəyannaməsi bütün diqqətləri təşkilatın görmək istədiyi iş məsələsi üzərində cəmləşdirməlidir. Daha 

sonra çalışmalıdır ki, təşkilatda fəaliyyət göstərən hər bir şəxs ümumi bir məqsədə istiqamətlənsin.  

Mənfəət gözləməyən müəssisənin menecerinin əsas vəzifəsi təşkilatınn missiyasının bəyannaməsini əsas 

vəzifəyə çevirmək hesab edilir. Missiya uzunömürlü və ya müəyyən bir müddət üçün nəzərdə tutula 

bilər. Nə qədər ki, cəmiyyət mövcuddur problemlərin olması labüd haldır. Bəşəriyyət mövcud olduqca 

hər cür insan -bədbəxt insanlar, narkomanlar, alkaqollar və s insanlar da olacaq (Кустова.Я.С, (2012)).  

XIX əsrin sonlarına yaxın ən dəyərli  ixtiralarından biri olan vərəm sanatoriyasıdır. Bu missiya inkişaf 

etmiş ölkələrdə artıq həyata keçirilib. Bununla bərabər antibiotiklər vasitəsilə vərəmin müalicə üsulları 

tibb elminə məlumdur. Belə ki, qeyri-kommersiya təşkilatlarının idarəçiləri müəyyən zaman kəsiklərində 

missiyaları yenidən nəzərdən keçirməli və gərəkdikcə onları dəyişdirməlidirlər. Missiya ömürlükdür, 

məqsədlər isə müvəqqəti xarakter daşıyırlar. Ən böyük səhvlərdən biri olan missiya bəyannaməsinin xoş 

niyyətdən hazırlanmış formada “təmtəraqlı” hala çevirməkdir (Гусева, Т.М, 2012)). Missiya 

bəyannaməsi aydın, sadə və anlaşıqlı olmalıdır. Yeni bir məqsəd qarşıya qoyulduğu zaman, əvvəlkilərin 
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əhəmiyyəti azalır və artıq onlar ikinci plana keçir. Beləliklə çox sayda işgörmək mümkün olur. Missiya 

bəyannaməsi olduqca qarmaqarışıq olduqda-bir neçə müxtəlif işi icra edilməyə çalışılır. Bu tip  metoddan 

bir nəticə çıxmır və elə bu səbəbdən də fundamentalist tipli kolleclər  çox sayda gəncin diqqətini özlərinə 

cəlb edə bilirlər. bu tip kolleclərin öz missiyaları olduqca dəqiqdir. Bu da tələbələrin dərk etmə prosesi 

üçün uyğun şərait yaradır, professor və müəllimlərin işini asanlaşdırır. Napoleon demişdir: “Müharibə 

edə bilmək üçün üç əsas amil lazımdır. Bunlardan ilki puldur, ikincisi isə puldur, üçüncüsü də həmçinin 

puldur. Həmin sözlər müharibə barəsində doğru olmuş ola bilər, lakin mənfəət güdməyən qurum haqda 

doğru deyildir” (Грицук, Н. В, (2017)).  

Nəticə 

Qeyri-kommersiya təşkilatlarında olan marketinqdə  olan terminlər biznes sahəsində olan terminlərlə 

eynilik təşkil edir, hətta eyni alətlərdən istifadə olunur, mənfəət gözləməyən təşkilatlar-qeyri-

kommersiya təşkilatları həmçinin mənəvi şeylər də satdıqlarına görə onlardan fərqlənirlər. Mənfəət 

qazanmayan təşkilat yalnız xidmət göstərən müəssisə deyil. O, xidmət etmiş olduğu şəxslərin istifadəçi 

deyil, iş icraçısı olmasınının tərəfdarıdır. Bu təşkilatlar insanlarda hər hansı bir dəyişikliyi 

gerçəkləşdirmək məqsədi ilə hər hansı xidmətdən istifadə edir. Dəyişikliklərin vacibliyi təşkilatın 

istehsal sahəsindən və yeni bir şəraitdə səmərəli çalışmaq bacarığından asılıdır. Yenidən seçilən 

strategiyanın həyata keçirilməsi vəziyyətində təşkilatda strateji baxımdan nisbətən vacib olan dəyişiklik 

müəssisədə təşkilati mədəniyyətin adaptasiyasıdır. Bütün bunlara baxmayaraq bəhs edilən məsələ çox 

zaman müəssisənin stukturunun yenidən təşkil edilməsi ilə nisbətdə  irimiqyasa sahib olaraq daha 

mürəkkəbləşir. Nümunə olaraq məktəbləri göstərə bilərik. Belə ki  məktəblərdə bilik, öhdəçilik, vərdiş 

təlqin edilir. Onlar yalnızca təchizatçı olmaqdan əlavə onun xidmətini qəbul edən insanların bir hissəsinə 

çevrilir. Bütün bunlar baş vermədiyi təqdirdə, qazanc əldə etmək məqsədi güdməyən təşkilat heç bir 

nəticəyə nail ola bilmir. Onun yalnızca xoş niyyətləri qalır.  
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Abstract 

The pace of development of technology in the modern world is growing rapidly and has a direct impact on the country's 

economy. The introduction of non-cash payments, especially in the banking sector, has led to the minimization of 

additional costs and an increase in total revenues. In addition, the expansion of the use of non-cash payments prevents 

a number of illegal activities. In particular, tax evasion is minimized. This results in an increase in government 

revenues. The use of non-cash means of payment in developed countries is also positively assessed by users. In such 

countries, the use of cash M0 aggregate by the population is no longer considered as appropriate. The pace of 

development of technology in the modern world is growing rapidly and has a direct impact on the country's economy. 

The introduction of non-cash payments, especially in the banking sector, has led to the minimization of additional costs 

and an increase in total revenues. In addition, the expansion of the use of non-cash payments prevents a number of 

illegal activities. In particular, tax evasion is minimized. This results in an increase in government revenues. The use 

of non-cash means of payment in developed countries is also positively assessed by users. The pace of development 

of technology in the modern world is increasing rapidly and has a direct impact on the country's economy. The 

introduction of non-cash payments, especially in the banking sector, has led to the minimization of additional costs 

and an increase in total revenues.  

Keywords: Digital, bank, card, law 

 

Introduction 

In addition, the expansion of the use of non-cash payments prevents a number of illegal activities. 

In particular, tax evasion is minimized. This results in an increase in government revenues. The 

use of non-cash means of payment in developed countries is also positively assessed by users. The 

pace of development of technology in the modern world is increasing rapidly and has a direct 

impact on the country's economy. The introduction of non-cash payments, especially in the banking 

sector, has led to the minimization of additional costs and an increase in total revenues. In addition, 

the expansion of the use of non-cash payments prevents a number of illegal activities. In particular, 

tax evasion is minimized. This results in an increase in government revenues. The use of non-cash 

means of payment in developed countries is also positively assessed by users. In addition, the 

expansion of the use of non-cash payments prevents a number of illegal activities. In particular, tax 

evasion is minimized. This results in an increase in government revenues. The use of non-cash 

mailto:aqshin.valiyev@mail.ru
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means of payment in developed countries is also positively assessed by users. In addition, the 

expansion of the use of non-cash payments prevents a number of illegal activities. In particular, tax 

evasion is minimized. This results in an increase in government revenues. The use of non-cash 

means of payment in developed countries is also positively assessed by users. 

As a result of the work done in recent years to create an ecosystem of cashless payments in the 

country, significant progress has been made in the infrastructure of contactless payments The 

spread of the virus by touching the surface during a pandemic has led the population to prefer 

contactless payments without touching the POS-terminal. In order to increase the ability of the 

population to make contactless payments during a pandemic, in many countries around the world 

are increasing the limits for cashless transactions with contactless cards without entering a PIN-

code. In accordance with the strategy of expanding the contactless card infrastructure in the 

country, the Central Bank continues to interact with the banking sector in the near future to support 

contactless payments on all bank cards and POS-terminals. These factors characterize the relevance 

of the research topic. Due to the young system of cashless payments in Azerbaijan, this issue has 

not been studied in depth, and its impact on the economy has not been studied. In the developed 

countries of the world, In other words, in such countries as America, England, Canada, France, 

etc., the use of cash by the population is no longer considered appropriate. In other words, the rapid 

development of technology in the modern world has a direct impact on the country's economy. The 

introduction of non-cash payments, especially in the banking sector, has led to the minimization of 

additional costs and an increase in total revenues. In addition, the expansion of the use of non-cash 

payments prevents a number of illegal activities. In particular, tax evasion is minimized. This 

results in an increase in government revenues. The use of non-cash means of payment in developed 

countries is also positively assessed by users. In such countries, the use of cash M0 aggregate by 

the population is no longer considered as appropriate. Security, the introduction of cashback by 

large enterprises or firms, the elimination of various risks, the reduction of time spent on payments, 

and other such factors are the main indicators that increase the demand for non-cash means of 

payment. On the other hand, the elimination of corruption through the use of non-cash means of 

payment and the creation of a more transparent economy make it necessary to study this issue 

(Abdullayeva O., 2019: p.125) 

Two consecutive devaluations in our country in recent years, the Covid 19 epidemic have raised 

the issue of a serious investigation into this problem. These nuances reflect the aspects that justify 

the relevance of the dissertation. 

Analysis 

In order to impose financial sanctions on taxpayers carrying out cash transactions, the execution of 

which is limited by law, from January 1, 2017, Article 58.7-1 was included in the CC. According 

to this article, 10 percent of the total amount of the transaction made in violation of the law to the 
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taxpayer who provided goods (works, services) in cash during the operations limited by law during 

one calendar year for the first time, 20 percent for the second time, for three or more violations 40 

percent financial penalties are applied. 

At the same time, the restriction provided for in Article 3.3 of the Law applies only to taxpayers 

who pay, and the financial sanction provided for in Article 58.7-1 of the Tax Code applies only to 

taxpayers who provide goods (works, services). In addition, if Article 3.4 of the same law allows 

retailers, catering and services to pay up to two hundred thousand manats in cash in any month 

(months) of a consecutive 12-month period, then the 12-month turnover is two hundred. Such a 

right was not granted to payers engaged in production activities in an amount not exceeding AZN. 

Including, The Code of Administrative Offenses and the Criminal Code provide for administrative 

and criminal liability to prevent the sale of products (goods) subject to excise stamps in cash. 

However, according to Article 450.2 of the Code of Administrative Offenses, the sale of products 

(goods) subject to excise stamps for a small amount of cash, ie up to 50 manat, except for retail 

sales, the sale of such products (goods) for a small amount of cash, ie Receipt of an amount up to 

100 manats is punishable by a fine of 100 manats According to Article 213-1.3 of the Criminal 

Code, the sale of products (goods) marked with excise stamps in large quantities, except for retail 

sales, in other words, from 50 to 1,000 manats, for sale, in large quantities, is cash for the sale of 

such products (goods). amounts of money, that is, an apple from 50 to 1,000 manats, a fine of 1,000 

to 2,000 manats, or imprisonment for up to a year. These acts are punishable by up to two years of 

correctional labor or up to two years of imprisonment on a large scale, ie more than 1,000 manat. 

The main purpose of the legislation on non-cash payments is to ensure control over the money 

supply, increase the transparency of tax obligations and protect the rights of consumers. 

(Abdullayeva O., 2019) 

Article 971 of the Civil Code defines the scope of cash and non-cash transactions: “Payments with 

the participation of individuals may be made in cash or non-cash form without restrictions, unless 

they are related to their commercial activities. Cashless payments are made through banks, other 

credit institutions and the national postal operator. " 

Article 972 of the Civil Code defines the forms of non-cash payments. Non-cash settlements can 

be made by payment orders, settlements by letter of credit, collection, checks, payment cards, e-

settlements, as well as other forms provided by the legislation, banking rules and tools used in 

banking practice. 

Non-cash payments are regulated by law. Taxpayers registered for VAT purposes in accordance 

with Article 3.3 of this Law and taxpayers engaged in trade and catering whose volume of taxable 

transactions in a certain month of the next 1-year period exceeds 200,000 manat. Payments for 

other taxpayers with a total amount of more than 30,000 manat and settlements with a total value 

of more than 15,000 manat in a calendar month should be applied only in cash (http://www.e-

http://www.e-qanun.az/framework/34474
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qanun.az/framework/34474) 

Cashless payments only: 

- issuance of taxes, customs duties, administrative fines, financial penalties and interest established 

by law, lease debts and loans; 

-  Payments established by the laws of the Republic of Azerbaijan "On insurance activity" and 

"On compulsory insurance"; 

Services and other fees paid to state bodies, state-managed legal entities, budget organizations and 

legal entities; 

-  Salary paid by a number of other persons (including other payments established by law by the 

employer), except for persons engaged in retail trade, catering and services, up to AZN 200,000 

per month (s), pension for 12 consecutive months, pensions, material assistance, benefits (including 

lump sum payments), compensation; 

-  payment for fixed telephone and utilities; 

-  payment and return of interest-free cash (except for cash withdrawals by taxpayers), other 

deductions; 

-  use (expenditure) of funds received under the public procurement contract; 

-  payment of tuition fees; 

- payments to travel agencies. 

According to the law, taxpayers can buy the following goods from taxpayers in cash: 

- agricultural products of agricultural producers; 

- non-ferrous and ferrous scrap; 

- paper, glass and plastic products for recycling and other purposes; 

-  Used tires. 

-  

The Ministry of Taxes monitors compliance with the requirements of the Law on Cashless 

Payments. According to Article 58.7-1 of the CC, appropriate financial sanctions are imposed for 

violations of the law. The following financial sanctions apply to the total amount of the illegal 

transaction: 

- 10 percent of transactions performed for the first time in a calendar year; 

-  20 percent of transactions completed for the second time in a calendar year; 

- In case of three or more violations during one calendar year, a financial sanction of 40% of the 

transaction amount is applied. (Http://www.e-qanun.az/framework/34474) 

-  

According to the Tax Code, the responsibility for non-compliance with the law "On non-cash 

http://www.e-qanun.az/framework/34474
http://www.e-qanun.az/framework/34474
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payments" is divided between those who pay and receive cash, depending on the type of 

transaction. 

As a result of research, it can be concluded that the use of cashless payment system has many 

advantages for the country's economy. 

One of the main problems of the economy is the shadow economy. 

The shadow economy, or in other words the shadow economy, the informal economy, arises when 

such an economy cannot control the economic activity of the state. Income from such activities is 

hidden, which creates an opportunity to evade taxes. Effective application of cashless payment 

system helps in the fight against the shadow economy (Petrova GV, 2018). 

The expansion of this system leads to economic transparency, a reduction in the shadow economy, 

an increase in tax revenues, jobs and, consequently, an increase in GDP. 

But, unfortunately, our citizens prefer cash. 

All this is primarily due to the fact that people do not trust the banking system. 

Therefore, in order to effectively use the cashless payment system, first of all, it is necessary to 

build trust in this system among the population. It is important to consider the geographical 

expansion of cashless payment instruments and systems. In other words, in developed countries, 

such as Western Europe and North America, there is no serious obstacle to expanding the use of 

cashless payment systems, because companies can build the necessary equipment. However, in 

developing countries where the introduction of cashless payment instruments and systems has been 

delayed or is still significantly delayed, excessive financial costs can be a serious negative factor 

in the transition to a cashless payment system. This is generally the case in Africa, South America 

or Eastern Europe. Companies in these regions often do not have the resources to upgrade all the 

systems they need, and therefore use outdated versions or introduce new technologies with 

significant delays. All this creates a serious gap between the financial markets of developing and 

developed countries. (Erçel, Gazi., 2019). 

For this reason, there is a need for incentives from the state to make non-cash payments more 

willingly. 

First of all, it should be understood that the market for cashless payment systems and methods is 

inherently vulnerable to the risk of fraud. Since non-cash payments are made indirectly, ie with the 

participation of third-party service providers and financial institutions, all these operations are 

carried out in several stages and in many cases information is transmitted. This problem is 

especially important in the field of electronic payments. While banks and other financial 

institutions can provide significant security in the segment of traditional non-cash payment 

methods such as bank cards or checks, the situation with electronic payments is worse and the risks 

are higher. Because electronic payments are regulated less efficiently and data is transmitted over 
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less reliable data transmission channels, hackers can carry out their attacks to steal more funds. 

(Aren, Sadun., 2018). 

The state imposes various restrictions on the introduction of a cashless payment system. Thus, 

payment for utilities for electricity, gas, water and telephone is made either through special 

terminals or through the Internet. 

All salaries of civil servants and pensions to pensioners are paid by bank cards. For this reason, 

banks also monitor the withdrawal of money from the accounts of organizations so that there are 

no cases of receiving salaries in cash. 

When cashing, 1.5% commission is charged from the card, 1% of which is immediately transferred 

to taxes, and the remaining 0.5% is transferred to the bank. However, the population does not make 

payments in a non-cash way, preferring to withdraw money from the card. For this reason, they 

stand in queues of payment machines to pay for various services. According to statistics, only 10% 

of Azerbaijani citizens use non-cash payments. 

It should also be noted that there are card fraud and its various types: 

First of all, it is possible to show that fraud can occur in different ways as a result of obtaining 

personal information. For example, collecting information through internet phishing or farming. 

These are two methods that scammers or fake companies' websites create for personal information 

only. These websites may actually offer a service or some form of entertainment, but when they 

gather information, they aim to sell it to criminal organizations or professional fraudsters. They 

open the card and send it to their addresses. 

Another form is credit card fraud. Fake credit cards are created by the process of skimming. This 

particular fraud is particularly associated with organized hooliganism. People involved in 

skimming are generally part of organized crime, and they transmit information through a skimming 

device. It looks like a real device, but it's not. It is just a data collector. The information collected 

is then passed on to a specialist who uses it to create fake credit cards. There is also online fraud. 

Internet fraud can be carried out in a variety of ways, from advanced fraudulent software programs 

that create fake card numbers for people to use on the Internet to farm stolen numbers. The 

information is collected, then sold or used to make large purchases. Sometimes online scammers 

use numerous small buying strategies to hide from the radar. Many people don't look at their apps, 

so a little shopping can get their attention. 

Another problem limiting cashless payments is the lack of POS terminals in all stores. These 

terminals are not available, especially in small retail outlets that make it easier to work with cash.  

To support and implement this system, a national payment system AZIPS was established and put 

into operation in the country. The national payment system is based on the operation of a real-time 

interbank settlement system (allows real-time instant interbank money transfers) and the ICRC 
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settlement and clearing system for small payments (facilitates small and repeat payments via 

electronic and media) and facilitates the development of clearing operations in the banking system. 

is. These systems are designed to enable internal intrusion systems to provide cashless payments 

and remittances from external intrusions or, more simply, from cyber attacks from abroad. 

Over the past few decades, payment systems have undergone a radical change. New payment 

methods and interfaces have been formed and many innovations continue. Although these 

developments pose new challenges, they remain a key role in the central bank's payment systems. 

The private sector can provide innovation, ingenuity and creativity to better serve customers, but 

history has shown that private sector services are evolving on a solid central banking foundation. 

There are strong arguments for the public sector to play a role, whether it is to promote interaction, 

to set standards or to level the playing field. 

Regulations related to electronic banking: Electronic signature 

An electronic signature is intended to protect an electronic document transmitted through various 

media or stored in digital form from fraud and is an attribute of an electronic document. Obtained 

as a result of cryptographic conversion of data using the secret key of the electronic digital signature 

and allows to determine the owner of the signature key certificate, to determine whether the 

information in the electronic document is not distorted (Aliyev AG 2003: p.460). 

Electronic Banking Service  

Digital banking is widespread in America and Europe. Most of the types of transactions offered in 

Europe are similar to the American model, but it is worth noting some innovations brought by 

European e-banking. The system has the ability to pay for utilities and other mandatory services, 

as well as the ability to plan financial costs. The main trends in the development of digital banking 

in Europe by the European Central Bank to reduce costs and increase the speed of services are as 

follows (Korchagin Yu.A. 2015): 

• implementation of multi-channel service strategies for individuals; 

• transfer of remote customer service systems to external sources; 

• creation of joint RBS systems by different banks; 

• Improving the quality of services provided and their safety; 

• Comprehensive service by increasing the types of services available. 

Card Processing Centers in Azerbaijan 

It is a legal entity registered in accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan and 

registered as an organization engaged in the collection, processing and transmission of information 

on transactions with payment cards, as well as the issuance of cards.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

174 

 

 

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan determines the issuance of permits to processing 

organizations to carry out processing activities, the rules of control over these activities, as well as 

the minimum requirements for the reliability and security of the processing system. Permission to 

carry out processing activities is granted indefinitely (https://banco.az/az/news/banklarimiz-ve-aid-

olduqlari-kart-processing-merkezleri). 

Interbank Card Center (ICC) - to provide an interface between the service networks of all 

organizations operating in the country and have direct access to International Card Organizations 

(ICC), to develop card transactions within the country with payment cards issued by resident banks 

through this infrastructure, increase security, It was established in order to reduce the costs of card 

infrastructure participants in order to increase the efficiency of card operations, flexible regulation 

of interbank service fees in accordance with market requirements. 

All banks and card processing centers operating in the country are participants of BKM. Of these, 

the systems of AzeriCard LLC, MilliKart LLC (Service Centers - XM), Kapital Bank OJSC, 

YapiKredi Bank Azerbaijan CJSC (domestic banks) are directly integrated into the BKM 

infrastructure. Information about other banks is exchanged through the CS they serve. 

Information exchange with ICC participants is carried out through the local Closed 

Telecommunication Network. To ensure the sustainability of the system, the exchange of 

information between XM and domestic banking systems and BKM infrastructure is carried out 

through cluster telecommunication lines, and the transmission of data between the Main and 

Reserve Centers is provided online. . To ensure the security of information exchange with 

participants, the procedure of access to the workplaces by the employees of the participants is 

carried out using the electronic certificates of the Bank Certification Services Center of the ARMB 

(Aliyev, 2017). 

Conclusions and Recommendations 

When talking about non-cash payments, it is necessary to provide information on a number of 

indicators. Since non-cash instruments are generally a part of the means of payment, it is necessary 

to provide information about money. If you look at the statistics, there are many payment systems 

in international practice. However, historically, payment systems have gone through three main 

stages: a period when there is no cash, but an exchange. In fact, it is a form of payment that existed 

at a time when money had not yet been invented and a very mixed logic was used. The reason for 

this may be related to the lack of a comprehensive study of the concept of value at that time. Then, 

with the advent of money in the middle stage, people were able to become more active. In the past, 

subsistence farming has brought issues such as transport and security to the forefront of mass trade. 

However, at this stage, the transport issue has already been resolved. There are many forms of cash 

payments that can have a long-lasting effect, but with the advent of the higher-end model of the 

https://banco.az/az/news/banklarimiz-ve-aid-olduqlari-kart-prosessinq-merkezleri
https://banco.az/az/news/banklarimiz-ve-aid-olduqlari-kart-prosessinq-merkezleri
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economy, cash payments have become a reality. Thus, with the development of the cashless 

payment system, many dangerous situations have been eliminated, as mentioned above. This can 

be considered the most convenient form for both the state and the citizen. Banks in the Republic of 

Azerbaijan have already started to actively use the non-cash form, keeping the form of non-cash 

payment. With the development of the cashless payment system, many dangerous situations have 

been eliminated, as mentioned above. This can be considered the most convenient form for both 

the state and the citizen. Banks in the Republic of Azerbaijan have already started to actively use 

the non-cash form, keeping the form of non-cash payment. With the development of the cashless 

payment system, many dangerous situations have been eliminated, as mentioned above. This can 

be considered the most convenient form for both the state and the citizen. Banks in the Republic of 

Azerbaijan have already started to actively use the non-cash form, keeping the form of non-cash 

payment. 
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Abstract 

The need for the production of quality agricultural food products is increasing from year to year. Ukraine in this sense 

is no exception. Any direction in this area, for example, a small family farm or a large concern, is considered an 

agricultural business. The essence of agribusiness is the processing, transportation and supply of agricultural products. 

Agribusiness is one of the forms of the agro-industrial complex, which includes not only the process of producing 

agricultural products, but also their processing, storage and transportation, production of equipment and fertilizers for 

agriculture. Agribusiness is an important element of the economic system of any country. The quality of life of the 

population directly depends on the efficiency of agricultural producers. That is why it is so important to develop new 

technologies to maximize the productivity of agro-industrial complexes. For successful farming, it is advisable to plan 

out its forms and scales. A small farm that does not require a large number of hands is called a personal backyard. To 

maintain it, there is no need to register with the tax structure, since the products sold take up small volumes. If family 

members unite for a joint business, and also attract hired workers, then this form of office work is called a family 

farm. In this case, one of the owners must register with a tax organization as an individual entrepreneur. This makes it 

possible to receive cash grants, participate in various programs, and so on. 

Keywords: agrobusiness, industry, agricultural, economic 

 

Introductıon 

Form of agribusiness is peasant farming. It includes joint stock companies, large firms, collective 

enterprises. The main owner must register as an individual entrepreneur (IE) or as a legal 

entity. Often, such firms are actively progressing, as they enjoy the support of the state. 

Unfortunately, state support for rural production is currently not at a high level. Even in 

economically developed countries, private and state subsidies and subsidies for the development 

of agribusiness are twice the cost of products. 

Analysıs 

Agricultural machinery supply 

The Ekipagro company in Ukraine is engaged in the supply of high-quality agricultural machinery 

and its spare parts from Europe. The world fame has brought the company cooperation with popular 

enterprises such as Brochard, Agri, SLY, LMA and so on.The company was founded by three 

French agricultural businessmen. This happened in 2013, and since then many firms have turned 

https://ekipagro.com/
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to her for help. If you need to equip the tractor with tracks or adjust the temperature of exposure to 

livestock feed - contact the representatives of this company. Agribusinessmen understand firsthand 

the dependence of the harvest volume on agricultural equipment, therefore they purchase not only 

the units themselves, but also their spare parts (Binswanger, H. P. 2014: p.456) 

Methodological approaches 

The direction of development and economic significance of agribusiness for different countries and 

periods are different. We have observed this in the works and research of economists of economic 

theories and currents. At present, the economic system is changing and updating on the basis of 

new methods and economic activities, and priority areas are being developed in a specific way. 

In modern times, America, Germany, Italy and other developed countries have developed the 

agricultural sector and built a productive and efficient agribusiness system using technological 

innovations. In these countries, there are private companies in the field of agribusiness, and, as 

noted by the classics, personal interests and the desire to make a profit have developed this field. 

Seven agricultural companies in the United States provide about 80 percent of the country's food 

supply. On the other hand, Azerbaijan and other developing countries are beginning to apply 

technological innovations in the development of the agricultural sector. This process depends on 

the characteristics of the agricultural sector, climate zone, soil fertility, etc. based on reasons. In 

order to achieve development in the agrarian sector, long-term reforms and a regulatory process 

are needed to identify the characteristics of agricultural development and to address the problems 

that have arisen accordingly. In order to develop the agribusiness sector, it is necessary to study 

the relationship between employment and the level of employment in this area and macroeconomic 

indicators (Ahmadov, 2010). 

Unemployment in agro-industrial complexes is caused by reduced production, the use of high labor 

and production tools, less labor-intensive techniques and technologies, and structural 

improvements in production (especially a sharp increase in livestock production). In addition, 

changes in the organizational and legal form of business entities, the voluntary resignation of 

people due to low wages, low working conditions, are related to demographic issues. Examples of 

demographic processes are migration, births, deaths, etc (Wood, G. B. 2017: p.1243) 

Agricultural workers are divided into categories according to the activities of specialists, managers, 

workers, employees, junior service personnel. The most common of these are those who provide 

production services, workers, or those who create material value. Workers in this field are also 

divided into special and auxiliary; special workers include those serving in the main production 

area, as well as those working in auxiliary units. Workers who work longer in enterprises are 

divided into temporary, seasonal and permanent. Permanent workers are hired without a time limit 

or for more than six months, which is typical of construction companies. Seasonal workers work 

in the enterprise on a seasonal basis for no more than six months. Temporary workers are 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

178 

 

employees who work for up to two months or no more than four months. Permanent workers are 

classified into their professions mainly as combine harvester operators, tractor drivers, weavers, 

and milking machine operators on farms, and this division is also divided into subgroups by 

education, age, sex, and seniority (Schneider V. E. 2017: p.128) 

The organization of the production process is carried out or supervised by specialists and managers. 

The real directors are the directors, and the chief specialists are the accountants, economists, 

agronomists, zootechnicians, mechanics, and engineers. Specialists are economists, mechanics, 

accountants, agronomists, zootechnicians, engineers, and other workers with higher or secondary 

education. Employees are accountants, secretaries, treasurers, statisticians, tabloids, etc., who 

register and prepare documents, provide economic services such as accounting, control, etc. 

workers. Junior servants include couriers, clerks, gardeners, and building supervisors (Ahmadov 

and etc, 2021). 

The peculiarity of the use of labor resources in agriculture and processing industry is that labor is 

at its maximum. The work cycle does not coincide with the production cycle, and there is a 

mismatch between them. This is especially true of the processing industry and crop production. 

Seasonal labor demand is most pronounced in the increase in harvesting, care of crops, planting, 

processing of agricultural raw materials, and in winter, on the contrary, decreases. There are other 

areas, such as animal husbandry, industrial production, the transport system, where labor is used 

more throughout the year (Tostlebe, A. S. 2017) 

Another feature of the use of labor resources in the agricultural sector is the importance of changing 

the labor functions of those working in this field over time. This means that the short-term and 

multi-faceted implementation of the work depends not only on the use of public labor, but also on 

working on private farms, labor costs and the natural state of the final result of labor. In addition, 

the use of plants and animals as tools of production promotes a special form of division of labor. 

At present, due to the development of productive forces in society, agrarian labor is increasingly 

becoming a form of industrial labor. This is more noticeable in the livestock sector, as each 

production process has the characteristics of an industry, including the process of industrial renewal 

of animals and poultry. The characteristics of labor in agriculture have a direct impact on the 

industrialization of the agricultural sector and the organization of the production process. 

An important factor influencing the level and efficiency of the use of productive forces in agrarian 

economic complexes is the provision of the enterprise with labor resources. Insufficient supply of 

labor resources will lead to the implementation of production in the enterprises in the predicted 

volume, the maximum agro-technical time in the field work, and finally the reduction of the level 

of production of agricultural products. Over-supply of labor resources leads to the full use of labor 

resources and, as a result, low labor productivity. 
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In management, which is a system of administrative command, the labor market is the main 

regulatory tool that regulates the movement of labor as a result of the transition to a market 

economy. Thus, this market serves all employees, including company managers, workers, business 

entities, not to be professionals. The emergence of the labor market stems from the fact that the 

labor force is free to sell its labor. In a free market economy, the labor force acts as a commodity 

in the labor market, and its combination with the means of production is carried out through trade, 

so to speak, and thus the value of labor, ie wages, is determined on the basis of supply and demand 

(Schneider V. E. 2017). 

With the emergence of the labor market in the agribusiness sector, the problem of employment 

becomes acute, changes and reforms in agriculture create new obstacles, and natural population 

growth in rural areas declines and mortality increases, hidden unemployment increases, the number 

of highly qualified agricultural personnel and specialists decreases, the number of able-bodied 

population decreases, the number of middle-aged workers increases. After that, urbanization begins 

and able-bodied people flock to the cities, and as a result, the situation in rural areas becomes 

increasingly difficult and uninhabitable, while the demand for labor in urban areas increases. This 

situation is felt more and more in our country, and it is even more important to take control. 

The experience of developed countries in this area shows that the labor market in the agribusiness 

sector has the potential to sharply reduce the demand for labor resources in agriculture and increase 

the use of labor resources. At the same time, market relations lead to many social problems and 

obstacles, the most unfortunate of which is unemployment. There is no repetitive factor of labor 

force in Azerbaijan. It is possible to provide jobs for the unemployed by creating new jobs in 

agriculture and processing. Low or no investment can be a barrier. However, it should be noted 

that today our country has changed from a country that requires investment to a country that has 

the ability to invest and has entered a period of industrialization  (Taylor, H. C., 2020: p.93). 

Data, subsidies, agro-leasing, etc. in agriculture. new jobs are being created as a result of the 

assistance. The seasonal nature of production processes in agriculture and processing industry has 

a great impact on the formation of the labor market.The greater demand for labor resources is more 

noticeable in the cultivation of agricultural crops such as fruits and vegetables with very low 

technological equipment. Thus, several thousand temporary workers are involved in the cultivation 

and harvesting of seeds by large horticultural enterprises. This is several times more than the 

number of permanent employees. In winter, permanent employees of agricultural enterprises, 

especially in crop production, have difficulty finding employment. This important factor is 

becoming a major source of hidden unemployment in rural areas. The unfortunate thing is that the 

number of people laid off is higher in rural areas than in cities. The sharp rise in unemployment in 

the agricultural sector is accelerating the decline in production in the sector. 
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To this end, state support and attention should be paid to the protection of the able-bodied 

population in the agricultural sector, labor market policy and, more precisely, to the unemployed 

who lose their jobs, want to work effectively and at the same time look for new jobs. The main 

direction of state regulation for the development of the labor market should be to increase the 

number of jobs in the public sector, stimulate employment, influence the recruitment process of 

employees, to provide assistance to the unemployed (Tostlebe, A. S. 2017). 

Just as industrial enterprises seek to increase their profits by striving to grow and become more 

efficient, so too have a number of American farms grown and become a leading force, 

concentrating their operations on one hand. In fact, American agriculture has gradually become an 

"agribusiness", a term coined to describe the corporate nature of today's agricultural enterprises. 

Agribusiness includes many agricultural enterprises and structures, from small family companies 

to large conglomerates and transnational firms that own large tracts of land or produce goods and 

materials used by farmers. The emergence of agribusiness in the late 20th century meant a decline 

in the number of farms and a significant increase in size. In some cases, these corporate farms, 

which are owned by shareholders who do not live on the farm itself, use more machines and have 

fewer employees. (Tostlebe, A. S. 2017). 

Acquisition of economic knowledge on the development of the agrarian sector will increase the 

worldview of agricultural specialists, entrepreneurs, agricultural managers and ordinary workers, 

give an objective assessment of the problems of agricultural development, a completely new 

economic background in this field of activity. Along with the creation of new systems and the 

organization of business, the inculcation of new principles in the development of national and 

traditional values in agriculture while preserving the economic practice is of great scientific and 

practical importance.  

The essence of agribusiness and agricultural policy 

Agrarian policy is a set of measures aimed at the dynamic development of not only agricultural 

production, but also all entrepreneurial activity in the field of agribusiness. The priority directions 

of the agrarian policy should be the improvement of the material and technical support of large 

agricultural complexes and agricultural enterprises, the social development of the village, the 

introduction of innovative developments and the activities of the villagers. 

Agribusiness can be defined as an economic entrepreneurial activity in the system of agro-

industrial complexes, which is aimed at the production and marketing of agricultural products. The 

backbone of such a business is the single market. The goal of agribusiness is considered to 

maximize income by fully meeting the demand for agricultural products. In modern economic 

conditions, domestic agribusiness needs the ability to healthy competition in the domestic and 

foreign markets (Tostlebe, A. S. 2017). 
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Technologies, ideas and directions of innovations in agribusiness 

Agribusiness is an area of activity in which innovation is not applied at such a rapid pace as in 

other areas. This is due to a number of factors, in particular, the high level of riskiness of many 

innovative projects, as well as insufficient funding. Nevertheless, new technologies are gradually 

being introduced into the activities of agro-industrial complexes. For example, a program for the 

disposal of waste from livestock enterprises has recently been developed. 

The program allows processing such waste into feed additives. This allows you to minimize the 

financial costs of enterprises specializing in cattle breeding. Thanks to this innovation, agricultural 

producers get rid of the need to spend money on self-disposal of waste. 

An innovative technology in the field of agribusiness is soil cultivation with minimal time 

costs. This is made possible by using the latest cultivators. 

Agroengineering and technical systems of agribusiness 

Agroengineering is a field of activity that includes such areas as hydraulics, heat engineering, 

automation and many others. Experts in this field use the latest advances in science to create models 

of the latest agricultural technology. 

The main task of an agricultural engineer is the efficient use of technological equipment at 

enterprises that produce agricultural products. The technical system of agribusiness includes many 

elements, including the management of automated technological processes and installations, as 

well as the maintenance of documentation on the equipment used (Taylor, H. C. 2020). 

International and Russian modern agribusiness 

International agribusiness is developing at a rapid pace even in difficult economic 

conditions. Developed countries are actively introducing innovative technologies into agriculture, 

which makes it possible to increase the volume of production. 

The experience of foreign countries can be applied to domestic agribusiness. However, in order for 

agriculture to reach a new level of development, it is necessary to consolidate the forces of science 

and business, as well as strong financial support from the state.The agriculture of our country has 

begun to attract more and more potential investors. Projects have appeared that deserve special 

attention. These include the cultivation of rapeseed, the production of biogas from bird droppings 

and some others (Fuglie, K.,  Ballenger N (2016). 

Agribusiness development program until 2020 

The agribusiness development program reflects the priority directions of state policy in the field of 

agriculture. This document consists of many subprograms, the implementation of which takes 

place both at the federal and regional levels. 
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The target routines are: 

 social development of the village; 

 preservation and restoration of soil fertility; 

 development of the financial and credit system of agro-industrial complexes; 

 stimulation of investment activity. 

The purpose of this program is to ensure food independence of Russia, increase the competitiveness 

of domestic agricultural products in the world market, accelerate import substitution, and some 

others (Brester G, 2016) 

Different companies of the agro-industrial complex operate: 

 Style Partner LLC specializes in manufacturing and processing agricultural products. A large 

list of cereals is produced on the modern equipment of the enterprise. All products are of high 

quality and certified. Delivery of finished products is carried out by rail and sea transport not only 

across the territory of Russia, but also for export. 

 LLC "AgroPromProekt" - the main activity of the company is in the greenhouse business 

(design, production, supply and installation of greenhouse equipment). Experts carry out the whole 

range of works: from the assessment of the land plot, to the installation of the structure with the 

summing up of all support systems. 

 Pervaya Semennaya Kompaniya LLC provides all agricultural enterprises and agro-industrial 

complex with seeds fully adapted for cultivation on the territory of the country. In order to ensure 

timely and inexpensive delivery of seeds, the company's specialists cooperate with well-known 

large logistics and transport companies (Litzenberg, K. K., and A. L. Parks. 2016: p.101) 

Expert and analytical centers of agribusiness 

This center collects analytical information and materials related to the development of various areas 

of agriculture in all regions of Russia. According to these data, you can trace the areas of the 

country where you can buy the agricultural products you need at an affordable price. On the site of 

the center there is an opportunity to place detailed information about your company, which will 

help you find new business partners or buyers of finished products. 

Education and training in agribusiness 

It seems impossible to develop agriculture without professional and experienced employees who 

are proficient not only in theory, but also in practice. Russia is actively training personnel to work 

in agribusiness (Washington, DC. Erven, B. L. (2017) 
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Among educational institutions, one can distinguish such as: 

1. Russian Engineering Academy of Management and Agribusiness. The institution trains 

specialists in such areas as mechanization and optimization of agriculture, management and 

financing of agricultural enterprises, optimization of agricultural enterprises. 

2. Kirov Institute of Agribusiness and Staffing. It provides retraining and advanced training for 

specialists who work in various areas of agribusiness. 

3. Kaliningrad Institute of Agribusiness Personnel Retraining. The activities of the institution are 

aimed at improving the qualifications and professionalism of managers and specialists of all levels 

of the agro-industrial complex, preparing them for the introduction of new technologies and 

working methods into life (Coffey, J. D. 2017). 

The presence of such establishments enables managers and specialists of agribusiness to possess 

the knowledge and skills of modern working methods, which contributes to the development of 

agriculture in our country. 

Organization and management of agribusiness 

The peculiarity of the organization of agribusiness lies in close cooperation and interaction between 

the subjects of production and processing industries. It cannot do without injections from private 

entrepreneurs and firms, which will subsequently receive profits from the sale of agricultural 

products. Close cooperation with manufacturers of modern technology and equipment necessary 

for the effective development of agriculture is also of great importance. 

Agribusiness equipment and complexes 

It is hard to imagine the full-fledged development of agribusiness without the use of modern 

equipment and technology, created taking into account the latest technologies. 

Each agricultural enterprise has its own specialization, which plays a decisive role in the selection 

and purchase of a certain type of equipment. 

In Azerbaijan, there is a large list of companies and enterprises that specialize in the development 

and production of the latest equipment and technology, which is necessary for the operation and 

development of agribusiness (Tostlebe, A. S. 2017: p.231). 

Sales of equipment for small agribusiness 

If we talk about companies and enterprises that specialize in the production of equipment and 

complexes for small and medium-sized agribusiness, we can name: 

 JSC Rosagrobusiness. The enterprise is engaged in the sale of not only equipment for processing 

agricultural products, but also whole complexes (livestock, greenhouses); 
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 Tekhtank plant. It produces an extensive list of machinery and equipment for processing 

products of the meat and dairy, grain and other industries (Taylor, H. C. 2020). 

Agribusiness news 

Among the news of agribusiness, one can note the creation of a wine tourism center in the 

Kuban. The center plans to actively attract domestic and foreign guests. 

In Tyumen, 245 agribusiness entities received impressive financial support from the state. 

There is also news in the field of international cooperation. Serbia and Russia recently signed a 

mutually beneficial agricultural trade agreement (Boland, M. A., and Chapman. S. J. 2019) 

Conclusions and Recommendations 

In the economic system, the main role is played by production, distribution, exchange and 

consumption with the available potential of the resource base and the capabilities of the economy 

itself. The goal of agribusiness is to make a profit by creating products and providing services in 

areas related to with agriculture. As an integral subject of the economic system, agribusiness is 

associated with her socio-economic relations, economic mechanism, economic interaction with 

various enterprises and organizations, the state, households, local authorities. 

Agribusiness development can be viewed as providing conditions for enhancing the economic 

activity of the population, the main goal of which is to obtain not only the maximum profit when 

using the available limited resources (due to the constant introduction of innovations, the transition 

to intensive methods), but also the maximum satisfaction of their needs 

The role of agribusiness is that it can influence the decision of socially economic problems on the 

ground. Specifically, this is expressed in an increase in wages and real incomes of the population, 

increasing consumption of material goods, creating additional jobs, reducing unemployment, 

investing in social facilities in rural areas (Taylor, H. C. 2020). 
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Резюме 

В нынешнее время невозможно представить развитую страну, в которой нет кредитных отношений. Кредит 

играет важную роль. К примеру, кредит на развитие бизнеса предоставляет возможность учреждению решить 

определенные производственные задачи, требующие срочные финансовые инвестиции. Некоторым людям 

получение кредита помогает быстро приобрести желанную и дорогую вещь, решить жилищные проблемы, 

улучшить качество жизни. Поэтому многие считают кредит как очевидное благо и стремятся его получить, 

конечно же, на более выгодных условиях. 

Огромное значение кредит имеет для экономики страны в целом, так как он помогает созданию ссудного 

капитала, участвующий в рациональном распределении денежных средств в разных отраслях экономики. 

Широко распространен кредит на неотложные нужды, несмотря на то, что процентная ставка на данный вид 

кредитования является более высокой. Объяснить это можно так: не все можно получить, используя механизм 

целевого кредитования. Если человеку срочно нуждается в деньгах, и желания сообщать о том, на что он 

желает их потратить, у него нет, то нецелевой кредит – то, что может ему помочь. 

В современном мире количество желающих получить кредит непрерывно растет с большими темпами. 

Выделяют несколько типов признаков кредитования. Главными из них является фраза кредитодатель-

заёмщик, первичным признаком которого является наличная сумма. Сделав вывод из этого можно 

подразделить эту форму на несколько частей: банковский, государственный, коммерческий, потребительский, 

частное и международное кредитование. 

Ключевые слова: кредит на неотложные нужды, кредитодатель-заёмщик, частное и международное 

кредитование. 

 

Введение 

Кредитная система является одним из важнейших компонентов построения 

цивилизованного общества, основанного на рыночных принципах ведения хозяйства. Она 

прошла длительный путь развития и к настоящему времени является консолидирующим 

центром в сложной структуре экономических связей всего народно-хозяйственного 

комплекса страны.(Юзович, 2019). 

В современной экономической литературе существуют различные определения кредитной 
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системы. Наиболее часто ее характеризуют как совокупность кредитных отношений, форм 

и методов кредитования, а также систему кредитных учреждений. В других источниках 

современная кредитная система рассматривается как совокупность различных кредитно-

финансовых институтов, осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию капитала 

(Тимирханова, 2012). 

Мнение, что банки предлагают рынку столько кредитов, сколько необходимо для 

удовлетворения спроса, и что ЦБ уравновесит денежный рынок на уровене таргетированной 

процентной ставки – не соответствует действительности. Если бы это было так, то из-за 

высокого спроса на кредиты рыночная ставка установится на очень высоком уровне. Это 

приведет к уходу из рынка рациональных заемщиков. На рынке останутся только заемщики 

ориентированные на высокий риск, в результате чего резко возрастет количество банкротств 

и соответственно, невозрата долгов. Банки не смогут максимизировать прибыли. (Паата 

Леиашвили, 2017). 

Проблематика денег, денежного обращения и кредита во все времена была востребована 

экономической наукой. Ускорение финансовой глобализации выдвинуло ее на передний 

план и экономической науки, и практики управления. Трансформации, происходящие в 

странах с переходной экономикой, внесли свои коррективы в теорию финансовых и 

денежно-кредитных отношений. Примечательно, что в экономической литературе, а также, 

что особенно значимо, в процессе законотворчества и исполнения законов в 

постсоциалистических государствах преобладает «точечный» подход, внимание 

концентрируется на отдельных, хотя и важных, процессах, происходящих в единой 

денежно-кредитной сфере. При этом естественна потеря информации, влекущая 

непредсказуемость принимаемых решений, неопределенность в выборе и реализации 

направлений государственной денежно-кредитной политики. Локальный подход к 

рассмотрению каждой из составляющих денежно-кредитной системы не только сужает 

необходимую для принятия решений информацию, но и часто оказывает негативное 

влияние на смежную сферу. 

Для развития денежно-кредитной системы транзитивных стран приоритетным, по нашему 

мнению, является укрепление национальной валюты. Поэтому первостепенное внимание в 

книге уделено анализу отдельных аспектов феномена денег. Эволюционный подход к 

данной проблеме позволяет раскрыть особенности происходящих в денежно-кредитной 

системе Азербайджана процессов, в полной мере отразить тенденции становления 

национальной валюты в переходной экономике республики и выявить современные 

процессы, складывающиеся в условиях развертывания финансовой глобализации. Степень 

конвертируемости национальной валюты и мировое признание ее в качестве резервной 

(твердой или мягкой) определяют уровень развитости экономики и денежно-кредитной 

системы каждого государства. Качество национальной валюты, отражаемое в реализации 
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функции мировых денег (свойства всеобщего эквивалента – золота), степень устойчивости 

и способности денежнокредитной системы к активному развитию национальной экономики 

определяют направления государственной денежно-кредитной политики и регулирования 

денежнокредитных отношений в зависимости от положения национальных денег на 

международном валютном рынке. Развитость функций и надежность национальных денег, 

их свойство выступать в качестве мировой валюты и компоненты денежно-кредитной 

системы, т.е. базы развития рыночной экономики, определяют эволюционную 

составляющую воспроизводственного механизма экономик стран мира. 

 Реализация эффективной денежно-кредитной политики в трансформационной экономике 

Азербайджана, растущее значение этой политики для процесса расширенного 

воспроизводства предполагает рассмотрение ее ключевых компонентов на 

макроэкономическом уровне. В качестве базовой была принята единая, 

мультифункциональная модель структуры национального рынка, что дало возможность 

всесторонне отобразить специфические черты формирования отечественной денежно-

кредитной системы, ее эффективность и реальное воздействие на экономический рост в 

стране.  

Главный акцент был сделан на сочетании макроэкономического анализа развития системы 

национальных банков и комплексного исследования деятельности системообразующего 

банка денежного рынка страны. Опорным выступает понимание необходимости 

соответствия развития банковского сектора страны требованиям устойчивости и 

структурной неоднородности азербайджанских банков. Указанные факторы являются 

определяющими в их воспроизводственном потенциале. Следует выделить такой важный 

момент в развитии отечественных коммерческих банков, как различие базовых условий их 

становления, что требовало применения различных подходов к изучению исследуемых 

процессов. Например МБА, будучи преемником Азербайджанского отделения 

Внешэкономбанка СССР, имел определенные стартовые преимущества, что 

предопределило его гибкую и эффективную трансформацию в соответствии с быстро 

меняющейся социально-экономической ситуацией. Становление и функционирование МБА 

рассматривается в книге с учетом особенностей, характерных для отдельных этапов 

развития экономики страны. Это позволило определить его высокие адаптивные 

способности – правильную реакцию крупнейшей кредитной организации на происходящие 

перемены в стране. 

Ускорение финансовой глобализации настолько быстро меняет ситуацию в мире денег, 

кредита и финансовых отношений, что ни наука, ни регулятивные органы власти не могут 

идти не только с опережением, но и с четкой сопряженностью с происходящими 

изменениями в денежно-кредитной сфере национальных экономик. Понимание этого не 

снимает ответственности аналитиков и регуляторов национальной экономики за 
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предупреждение кризисных состояний национальных рынков. 

В представленной монографии проработана действительно важнейшая, еще недостаточно 

глубоко исследованная проблема обеспечения активности национальной денежно-

кредитной системы в воспроизводстве экономики Азербайджана. Автор надеется на 

воплощение некоторых положений данной книги, в первую очередь системного подхода к 

принятию решений по отдельным проблемам обеспечения воспроизводственного 

потенциала национальной денежно-кредитной системы. 

Метод 

Методология данной статьи основывется на таких методах, как метод анализа-синтеза,   

метод экономического анализа, сравнительного анализа, были использованы такие 

общенаучные методы познания, как историче-ский, абстрактно-логический, 

монографический, , экономико-математической. 

Анализ 

Кредитные операции, играя важную роль в развитии и банков, и предприятий, определяют 

эффективность функционирования экономики страны в целом. (Боровская и Налесная, 

2016). 

Существует несколько типов кредитов по своим целям, форме и сроку: 

1. Потребительский кредит 

2. Ипотечный кредит 

3.Авальный кредит.  

4. Акцептный кредит.  

5. Факторинг.  

6. Форфейтинг.  

7. Ломбардный кредит  

8. Лизинг.  

Содержание лизинговой операции состоит в том, что банк покупает соответствующее 

оборудование и передает его пользователю, который вносит плату за счет эксплуатации 

приобретенных машин, механизмов и транспортных средств. (Фролова, 2016). С целью 

продемонстрировать роль банковской системы, ниже приведены функции кредитов в 

экономике страны: 

1. Способствует перераспределению капиталов между отраслями хозяйства и образованию 

средней нормы прибыли.  
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2. Стимулирует эффективность труда. 

3. Расширяет рынок сбыта товаров. 

4.Ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли. 

5.Является мощным орудием централизации капитала. 

6.Ускоряет процесс накопления и концентрации капитала. 

Реагируя на изменяющиеся потребности рынка, приспосабливаясь к современной жизни, 

учитывая новые явления в экономике, политике, политическом устройстве общества, 

банковское дело дает анализ технологии, которую следует применять в конкретных 

экономических ситуациях, на стадиях кризиса или подъема, в стабильной или неустойчивой 

обстановке. (Валенцева и Фетисов, 2013). 

Становление национальной денежно-кредитной системы Азербайджанской Республики 

наряду с общими моментами и тенденциями, характерными для каждой страны с 

переходной экономикой, имеет свои особенности, которые определяются сложившимися 

социально-экономическими условиями – средой и  необходимой преемственностью 

развития. (Гаджиев, 2014). Для каждой из составляющих системы – денежного обращения 

и кредитования, чутко реагирующей на внешние изменения, обеспечение преемственности 

в реформировании является определяющим условием продуктивности функционирования 

денежно-кредитной системы в целом. Одномоментное разрушение государственной 

денежнокредитной системы в Азербайджане, как и в других постсоветских странах, 

коммерциализация ее базовой структуры – банковской системы и введение 

мультивалютного денежного обращения в режиме опережения создания 

институциональной основы рыночной экономики – определили вектор стихийного развития 

вновь образованной денежно-кредитной системы.  

На сегодняшний день банки по объему активов и капитала, региональному охвату намного 

опережают других финансовых посредников. (Зейналов, 2013). 

Одним их показателей, характеризующих развитость банковского сектора, является то, как 

выполняется финансовое посредничество, которое количественно оценивается как 

отношение кредитов к ВВП. и т.д. (Велиев, 2014).  

В рамках банковской системы финансово-правовое регулирование осуществляется 

Центральным Банком Азербайджанской Республики. Для того чтобы полностью раскрыть 

основные черты нормативно-правовой базы необходимо провести обзор функций ЦБ АР. 

Функции ЦБ АР определяются законом Азербайджанской Республики “О центральном 

Банке”. (www.cbar.az, 2019). 

В области становления кредитной системы в рамках совокупности национальных банков 
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опережение процесса коммерциализации деятельности кредитных структур относительно 

формирования институциональной основы нашло отражение в деятельности, не адекватной 

требованиям развития национальной экономики к сфере банковских услуг. В области 

денежно-кредитной политики и инструментария ее реализации ориентация на 

осуществление антиинфляционной политики вне стратегии финансовой стабилизации и 

подъема экономики с использованием инструментария денежной эмиссии и бюджетно-

налоговой системы в режиме рестрикционно фискального их воздействия практически 

блокировало перспективу устойчивости денежной и финансовой систем.  

Важным моментом стабильности и роста потенциала денежно-кредитной системы страны и 

отечественных банков в ее составе является изменение положения Азербайджана на 

международной арене. Согласно последнему докладу МВФ Азербайджан в 2004–2006 гг. 

вышел в лидеры среди стран СНГ по показателю роста ВВП (в 2004 г. – 10,2%, в 2005 г. – 

26,4% и в 2006 г. – 34,5%). В структуре ВВП Азербайджана промышленность занимала и 

продолжает занимать ведущие позиции: ее доля в ВВП возросла с 27,6% в 2000 г. до 7,5% в 

2006 г 

В сложившихся условиях особенно сильному разрушению была подвержена среда 

формирования ресурсов долгосрочного кредитования, а именно: склонность населения к 

сбережениям в национальной валюте и государственное участие в инвестиционном 

процессе. Смещение к сбережениям в наличных деньгах (преимущественно в иностранной 

валюте) сказалось не в последнюю очередь на сокращении долгосрочных ресурсов и 

соответственно возможности обеспечения потребности экономики в заимствованиях 

долгосрочного характера. То же касается бюджетной политики, ориентированной на 

сужение использования инструментов формирования «длинных государственных бумаг» с 

целью обеспечения долгосрочного кредитования (инвестиций)развития экономики страны. 

Понимание того, что ограниченность институциональной основы инфраструктуры, 

правового, информационного, методического, научного и кадрового обеспечения 

кредитной системы сдерживает развитие экономики страны, является важным, но 

недостаточным моментом создания институциональной базы, адекватной современным 

требованиям развития кредитной системы. Неразвитость институциональной основы 

кредитной системы Азербайджана проявляется по нескольким направлениям.  

1. В правовой базе – это несоответствие специальных нормативных актов, посвященных 

факторингу, форфейтингу, кредитной системе в целом, адекватной реакции потенциальных 

и реальных участников кредитного сегмента экономики страны, ограниченность системы 

всестороннего регулирования современных форм кредитования в части бухгалтерского и 

налогового учета, а также определения единого регулирующего органа. Продвижение в 

этом вопросе связано с принятием отдельных законов в данной области, что нельзя считать 
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достаточным. Необходимы развитие различных форм кредитования в единстве и 

законодательное совершенствование всей кредитной системы Азербайджана. Разработка 

закона о национальной кредитной системе страны и введение третьего уровня банковской 

системы, так называемых парабанковских институтов, к которым можно отнести 

факторинговые, лизинговые и форфейтинговые компании, а также кредитные кооперативы 

и другие подобные организации, могут существенно повысить потенциал кредитной 

системы страны в воспроизводстве экономики республики. 

2. Информационное обеспечение в рыночной экономике является базовым элементом – 

фундаментальной нормой развития института кредитования. В Азербайджане уровень 

развитости кредитных организаций и системы регулирования их деятельности позволяет 

ставить и решать вопросы о создании современной системы информации в сфере кредитных 

отношений. Одно из направлений – становление системы кредитных бюро на основе опыта 

транзитивных стран. 

3. Неадекватное современным требованиям решение проблемы повышения эффективности 

методического, научного и кадрового обеспечения кредитного менеджмента, формирование 

которого в стране должно происходить путем институционального становления 

определенных общественных ассоциаций и союзов, объединяющих интересы кредитных 

организаций. Слабое развитие блоков кредитной инфраструктуры и современных форм 

кредитования сдерживает деловую активность малого и среднего бизнеса в Азербайджане. 

Малое и среднее предпринимательство развивается в стране, но темпы данного процесса не 

соответствуют современным требованиям необходимого экономического роста. Решение 

этой проблемы составляет одно из актуальных направлений государственной 

экономической политики на ближайшую перспективу. Важной составляющей общей 

проблемы кредитной системы экономики Азербайджана является деформация структуры 

банковских ресурсов и активов по основным признакам, что практически означает 

снижение способности интегрировать движение денежных потоков и выполнять функцию 

механизма всего денежного оборота в рамках воспроизводственной системы экономики 

страны. Необходимо понимание того, что в условиях трансформации кредитной системы и 

соответственно пониженной ее устойчивости и «восприимчивости» сужение 

денежнокредитной политики до использования макрорегуляторов денежной массы и 

валютных резервов в обеспечение «заданного» уровня инфляции оставляет развитие 

кредитной системы на произвол. Наблюдаемое с начала трансформационного периода 

существенное смещение кредитных отношений из сферы денежных преимущественно в 

сферу неденежных (долговых) или область налично-денежных отношений не могло не 

сказаться на развитии кредитной системы страны. По экспертным оценкам, финансовое 

положение значительной части кредитных учреждений за прошедшие годы 

реформационных изменений и потрясений свидетельствует о том, что многие из них стали 
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банкротами или находятся на грани банкротства, создавая реальную угрозу окончательного 

разорения связанных с ними экономических субъектов (как физических, так и юридических 

лиц 

В начале 2007 г. кредитная система экономики Азербайджана была сформирована в составе 

44 банков и отдельных структур кредитного рынка. Совокупный объем активов банков 

страны составил на 1 марта 2007 г. около 3,812 млрд манатов, рост активов банков более 

чем на 2/3 обеспечен увеличением объема клиентского кредитования, доля которого в 

совокупных активах банков достигла 64%, а корреспондентских счетов и наличных средств 

– соответственно 17% общего объема активов. Так называемые неработающие банки 

составляли примерно 20–25% общего их числа, т.е. около 10 банков, в основном малых, что 

свидетельствует о неразвитости надзорной работы со стороны регулятора и является 

определенным сигналом о состоянии рынка банковских услуг. Совокупный капитал банков 

второго уровня составил на начало марта 2007 г. 652,11 млн манатов, а доля его в 

совокупных пассивах банков страны – 17,1%. Итоговая оценка ликвидности, качества 

активов и капитала каждого из 44 банков позволила выявить факты несоответствия 

совокупных капиталов некоторых из них нормативным требованиям НБА. При этом 27 

банков имели совокупный капитал на уровне 5–10 млн манатов, а у 13 он превышал 10 млн 

манатов. В связи с тем, что совокупный капитал трех банков был меньше 5 млн манатов 

(доля их в совокупном капитале банковской системы составляет всего 2,2%), НБА объявил 

об ограничении банковских лицензий этих кредитных учреждений. Из 44 действующих в 

стране банковских учреждений 20 имеют в составе акционеров и учредителей-

нерезидентов, 13 из них – это банки с долей иностранного участия в капитале до 50%. 

Достаточно привлекательной остается деятельность банков на внутреннем валютном рынке, 

на долю которого приходится значительный объем банковских операций. При этом до 83% 

операций банков по конвертации иностранных валют приходится на доллар США, что по 

итогам первых двух месяцев 2007 г. составило 1,499 млрд в манатном эквиваленте. Из этого 

объема на долю внутрибанковской конвертации доллара приходится около 1,076 млрд 

манатов, или 71,8%. 

Выводы 

Банковский сектор Азербайджана в последние годы растет быстрыми темпами. (Мамедов, 

2009). 

 Главным источником привлечения средств для банков остаются клиентские депозиты. 

Объем депозитов и вкладов в банках страны составил на начало марта 2007 г. 2065,1 млн 

манатов. Определенные проблемы регулирования деятельности банков страны возникают в 

связи с устойчивым превышением объема операций этими банками в иностранной валюте. 

Для последних лет характерна тенденция роста кредитования в национальной валюте, что 
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представляется важным для ее укрепления и в целом увеличения потенциала отечественных 

банков в развитии экономики страны и национальной валюты. Однако этот процесс требует 

большего внимания со стороны финансовой и денежной властей. Доля кредита в 

национальной валюте хотя и растет, но остается на уровне, не отвечающем в полной мере 

национальным экономическим интересам страны. Удельный вес кредитов в манатном 

исчислении в общем объеме заимствований на 1 марта 2007 г. составил 49,3% против 41,0% 

за тот же период 2006 г. При этом доля долгосрочных кредитов в общем объеме 

кредитования банков и небанковских кредитных учреждений увеличилась за последний год 

с 41,1 до 51,2%, что хотя и является существенным сдвигом в сфере банковских услуг, но 

явно недостаточно для обеспечения структурно-отраслевой сбалансированности 

воспроизводства экономики страны. Доля заимствований частного сектора экономики 

достигла 86,7%. При этом энергетический сектор, а также отрасли, связанные с 

минеральными ресурсами и химическим производством, становятся в Азербайджане 

лидерами роста привлечения банковских кредитов. За последний год объем кредитования 

вышеназванных отраслей повысился в 4,6 раза. Банковские кредиты в эти отрасли с 1 марта 

2006 г. увеличились с 52,60 до 239,73 млн манатов, т.е. почти в 4,6 раза. В итоге доля 

вышеназванных отраслей в структуре кредитования возросла за тот же период с 3,9 до 9%. 

Не претерпело существенных изменений формирование доходов банков страны: 

кредитование граждан, сферы услуг и торговли по-прежнему является основным 

источником процентных доходов банков. В совокупности портфель таких кредитов на 

начало 2007 г. достиг 1,5 млрд манатов, а их доля в общем объеме кредитования хотя и 

снизилась, но составила около 57%. При этом превалирует доля кредитования домашних 

хозяйств – 33% совокупного объема банковских кредитов. Важно отметить, что удельный 

вес строительной отрасли, несмотря на особую значимость в социально-экономическом 

развитии страны, в совокупном объеме банковского кредитования остался на низком уровне 

(6–7%). Темпы роста кредитования этой отрасли в течение 2006 г. составили 70,6% – с 89,4 

млн до 152,5 млн манатов, однако в целом уровень кредитования не соответствует 

потенциальному спросу на банковские кредиты в стране. 

Стабильность маната позволила предотвратить резкое удорожание импортируемых 

товаров. Проведенная курсовая политика сыграла большую роль в удержании годовой 

инфляции на уровне 1,5%. В свою очередь низкая инфляция и курсовая стабильность 

обеспечили хороший уровень социального положения населения. «Целенаправленная и 

консервативная политика в отношении государственных расходов, своевременные 

антикризисные меры оградили страну от необходимости привлечения кредитов 

международных финансовых институтов, что еще раз подтвердило устойчивость 

национальной экономики» (Мехтиев, 2010). В 2011 году после превышения цен на нефть 

уровня 2008 года объемы кредитования вновь повысились. (Мусаев, 2015). 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

195 

 

Однако для республики, прежде всего, актуализируются два вопроса в данной области: 

создание нормативно –правовой базы для дальнейшего развития и подготовка 

квалифицированных кадров для данной сферы. (Аббаси, 2011). В 2013 г. приоритетом в 

финансовой системе Азербайджана станет модернизация регулирования банковской 

системы на базе самых современных международных стандартов и опыта. В настоящий 

момент в Азербайджане на различных уровнях активно обсуждается вопрос о создании 

единого государственного органа по регулированию различных сегментов финансового 

рынка – суперведомства или так называемого «мегарегулятора», к полномочиям которого 

будут отнесены все аспекты регулирования и надзора за финансовым рынком (Зейналов, 

2013) 
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Abstract: 

As soon as the collapse of the Soviet Union, widespread democratic, economic, social, structural reforms began in 

most of the former centrally planned economies.  One of the main aims was to shift the economic system from a 

centrally planned economy to an open market economy by choosing the most optimal approaches. In order to reach 

the targets, there were a number of issues that inherited from the previous system to be solved in the early 1990s. Many 

scientists, scholars, policy makers proposed their own way of transformation.  There has been so much debate and 

research about advantages and disadvantages of gradual or radical (shock therapy) ways of reforms, and it has been 

continuing so far.  However, it is still quite a challenge to choose one. Because, initially every country had different 

financial, labour, industrial cultural capabilities. Therefore, a group of countries like Russia, Estonia, Poland, Latvia, 

Lithuania, Kyrgz Republic and etc. chose rapid changes while other countries like Kazakhstan, Hungary, Croatia, 

Azerbaijan, Ukraine, Uzbekistan and etc.  went for gradual ways of reforms. Due to those reforms, during the first 

decade of transition process nearly every transition countries faced dramatic decline of GDP by more than 40% overall 

between 1990 and 1995. To compare during the Great Depression (1930-1934), the US’ GDP decreased by about 27%. 

This paper provides cross-country analysis of the transition period, in case of Azerbaijan and Uzbekistan. The paper 

is based on mainly descriptive research analysis, and at the same time enriched with several empirical examples. 

Moreover, there are several issues in the entrepreneurial ecosystem during the transition process, as well as 

opportunities to take the interactive entrepreneurial ecosystem to a new level.   

Keywords: American-style mixed economy, West European–style welfare state, Entrepreneurship, Innovation, 

Products, Innovative entrepreneurship, Government support of innovative Business.  
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Abstract:  

Education has started to be more wide-spread and more accessible in the globalized world. Goals of educational 

organizations are to solve gender parity problem in education and rise the quality of education in Global South. Gender 

discrimination problem and the importance of enrollment of female participants to education is the greatest problem 

of education. Moreover, the article also gives information about the education models that were introduced by several 

organizations.                       

Keywords: UNESCO, education, investition, Global South, gender parity 

 

Introduction 

This paper aims to investigate the international organizations' efforts on expanding education and 

discuss how to make education more accessible for everyone. Getting better job opportunities and 

a higher salary, education is a must in western states. Main discourses and focuses of the world's 

most important organizations and the challenges that are being faced must be discussed for 

meliorating the education. The main goal of modern education is, to make it more available and 

sustainable. Specific organizations such as UNESCO, World Bank, EFA, many more NGOs, and 

governmental organizations try to enroll children from the Third World countries in education and 

teach them basic life skills such as reading and writing (Ansell, 2016). How well do they manage 

to make it? Perhaps, each strategy has its challenges. Moreover, some states as Ethiopia described 

education as a "success story (Camfield, 2011). Writing own story of success is the right of every 

human being. Another goal in education is to enroll girls. Because gender inequality is the main 

problem of the Third World countries.  

Efforts of international organizations on making education more available. 

According to the global agenda of UNESCO, which was set for the years 1950 and 1975, education 

had been mentioned as a human right. This declaration assisted to decrease the gap and making 

education more global. Also, the quality of learning materials was developed. Making education 

more westernized was another goal of the agenda. However, the changes in agenda making put the 

responsibility on the World Bank (Ansell, 2015). Moreover, these changes were aiming to increase 
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the level of the educational system in the Global South. The goals of the EFA and MDG3 were to 

make primary education free for all, additionally, reduce the gender inequality problem in 

education.  

Free Primary Education 

However, efforts that had been introduced for making primary education free and available for 

everyone faced challenges. Although the enrollment rate increased in primary education, a lack of 

trained teachers remained. Moreover, an increase in the number of students in some African states 

resulted in the decline in the quality of education (Ansell, 2015): In Malawi, for instance, where 

fees were eliminated in 1994, the Gross Enrolment Rate in rural areas increased from 77 percent 

to 119 percent by 1997-98. However, there were about 120 students for every qualified teacher and 

18,000 untrained teachers were employed" (Ansell, 2016, page 4). 

The offered program "Free Primary Education" failed. The foremost reason for the failure was 

linked to the concentration on the number of attached students. However, it was quite ironic to 

focus on the quantity instead of the quality of education. Inventors of this model have also agreed 

that the numbers should not have been the focus. After the probing of children who were engaged 

in primary education, 250 million children failed to pass reading and writing exams. Even though 

they were students of 4th grade (Tarabini, 2010). 

Program of World Bank. 

Moreover, World Bank, adopted a new program in 2011, which was called "learning for all" – LFA 

(Wyness,2013). This program was aiming to increase the ratio of both students and teachers at the 

same time, who were enrolled in education. The other aim of this program was to ameliorate the 

quality of textbooks and learning materials. This strategy was covering public schools and 

universities. The new strategy had errors, unfortunately. The reason for the failure was linked to 

the quantity-based program. As the goal of the program was rising the quality of education, 

textbooks, and curriculum, less educated trainees thwarted the planned program. Textbooks and 

materials were given for free, and the schooling fee was reduced, but the learning outcome 

remained low. Overall, the expectations were not covered. 

Call for investors and Investment of Pearson. 

WTO offered to accept the flow of private investment in the education system. Pearson was one of 

the main investors and had 22 private schools in different states. For instance, BIA (Bridge 

International Academies) which is in Kenya offered education for $5 per month, also, Pearson had 

invested in the Omega schools in Ghana. But while investing the salary of the communities who 

live in poverty in these states who are living under $3 per month, it is visible that the offered fees 

were still high for local people and residents of the rural areas.  

According to MDG3 girls had to be attached to education. Many countries of the Global South face 
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the problem of gender parity in education. MDG3 Goal 2 offers to achieve universal primary 

education, moreover, the enrollment ratio of boys and girls should be nearly equal. The goal was 

focused on making primary education available for all and have a universal and unique primary 

education curriculum. Moreover, the strategy (Hart.2008) was aiming to solve the gender parity 

problem. For creating the universal model of primary education, a lot of investors were engaged. 

Education in global south, the gender aspects. 

 “Why female participants should be enrolled to education?” 

According to MDG3 (White, 2002), gender inequality in education was detected and accepted as 

one of the biggest problems in the Global South. It is believed that attaching females to education 

would be more fruitful for society. In addition, scientists of Washington University said that there 

are emotional bonds between mother and children that directly affect some parts of the brain and 

development of the several functions. Moreover, the same scientists proved that children inherit 

intelligence from their mothers (White, 2002). These arguments have changed the view of 

education in the frames of gender parity. Referring to this discovery we can admit that the education 

of female participants is much more important for the progressive development of future 

generations rather than male participants. The gender inequality problem was mentioned in two 

geographical positions of the Global South. In the 1990s, in Sub-Saharan regions in Africa 

enrollment of girls was 85 for every 100 boys, while in Southern Asia the ratio was 74 girls for 100 

boys (Ansell, 2015). 

Why female participants leave education earlier? 

Obviously, after some years of attendance, most of the pupils gave up studying in Global South. 

The education break for females is exaggerated if we generalize the whole countries in Global 

South. Perhaps, there is a gap, but in some states, male participants are also dropping the school. 

The reason for quitting school for female participants can be – getting married at an early age, 

housekeeping, taking care of their parents or siblings, etc.; for males – economical support to the 

family, early loss of parents, and so on. But why is the education break of female participants are 

detected more than male participants? The direct cost of the girls' enrollment in education is higher 

than boys. For instance, the cost of uniforms, safety in commuting to and from schools are the 

points of attendance in education in the geography of the Global South (Schildkrout, 2002). In 

some states even, it is prohibited by authorities and society, to study both genders together. The 

impact of religion and social values sometimes leads to pauses in education for girls. The risk of 

sexual abuse might also be another reason for the less enrollment of female participants in 

education. Another reason for the drop out for girls is becoming pregnant at their early ages. The 

goal of MDG3 on gender equality was introduced as "Goal 3: Promote gender equality and 

empower women (Target: eliminate gender disparity in primary and secondary education, 

preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015)" (Ansell, 2015, page 12). 
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Organizing gender equality in education is very important and the parity problem should be solved. 

But what was the outcome of Millennium Development Goals 3? 

“Outcome of MDG3.” 

Millennium Development Goals 3 was aiming to solve the gender parity problem by the year 2005. 

Although the gender parity was not solved fully, the rising numbers in the quality of education and 

the ratio in education demonstrated positive changes. Surprisingly, in 2015, 98 girls were recorded 

who enroll in primary and secondary education for every 100 boys, and 101 females for every 100 

males for higher education (Ansell, 2016). These numbers demonstrate that the efforts of 

international organizations on making education more sustainable and equal was succeeded.   

However, in some regions, the parity problem still exists. "Only in Oceania, sub-Saharan Africa, 

and Western Asia is girls generally at a disadvantage relative to boys in secondary school 

enrolment, while disparities favoring men in tertiary education are most pronounced in sub-Saharan 

Africa and Southern Asia." (Ansell, 2016, page 13). 

“Challenge in Ethiopia.” 

We can have a broad look at the education process in Ethiopia. Higher education is mentioned as 

the way of achieving success in Ethiopia (Camfield. 2011). The schooling system is providing 

children with the core principles of education, at the same time, government and NGOs are trying 

to involve citizens in schooling. The situation of youth is illustrated in different urban areas and 

tutoring is widely discussed in the article of Camfield. The main problem of education in Ethiopia 

is the challenge of "tutoring language". Children learn basic primary skills in "Amharic" and from 

the 5th grade the learning language shifts into "English". Moreover, urban population who speaks 

different languages are also facing challenges in schooling (Camfield, 2011). Children are the vast 

of the population who suffer. According to the survey with children, Ethiopian kids are willing to 

go to schools and study. But the challenges that they face economically, reinforces them to miss 

school and work. Ethiopian public schools are free of charge, however, the general fees for 

schooling, such as textbooks, books, schooling supplies, uniforms are a burden for families. As a 

result, children work and support themselves financially instead of schooling. According to some 

interviews with children in Ethiopia, children who are willing to study, believe that they will write 

their own, successful life stories. Children are thankful to their parents and they try to show their 

gratitude by helping their parents with the household. Another positive impact on education is 

given by the teachers, as they promote studying and encourage students for higher education. All 

these efforts are seemed useful, and children are even more interested in education than the 

previous years. As we see, education has started to be more popular and sustainable in Ethiopia. 

Children accept education as the human needs such as food, electricity, etc. They are thankful to 

their parents for the efforts in sending them to school. Moreover, international organizations are 

also supporting and promoting schooling and promise a brighter and better life full of success in 
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the case of studying. Further, schooling fees are mostly covered by NGOs and other organizations, 

which is the motivation for studying. This support does not cover the "non-tuition fee" but children 

try hard to get higher education (Camfield, 2011). 

Why are global organizations important? 

If we look at the schooling enrolment map which was reported by UNICEF in 2014 about primary 

and secondary education, we can see that the most problematic region in Africa and East Asia. The 

efforts of international organizations such as UNICEF, EFA, IMF, Pearson cannot be unseen. 

Except for international efforts, pieces of training for people on the explanation of "why education 

is needed?" would also help in the enrolment ratio.  

The gender parity problem is getting less, and this means that all the efforts that international 

organizations and NGOs are doing are fruitful. The other significant role of international 

organizations is a "call" and "encouragement" for the investors to help the countries of the Global 

South. Lack of technological resources, low standards of life are being faced in most of the Third 

World Countries. The population started to understand the importance of schooling. Some 

governments are also heartening youth and children for studying. Teachers, NGO workers, 

international aid companies are trying to promote education and call it the way of "liberation". In 

addition, children who study hard and achieve success are also good examples for their peers. This 

motivates other children. "Chain effect", improvement of the social policies, the schooling 

infrastructure, policy of making life "easier" inspires and helps parents to send their kids to schools. 

Also, some parents invest money in their children. For instance, in most Asian, Middle Eastern, 

and African regions, children take care of their parents after growing up. 

Conclusion 

As we viewed the offered targets and the outcomes of accepted programs, we can admit that these 

global organizations are aiming to make the schooling system better and bring gender equality to 

education. Given solutions are aiming to build new schools in Third World countries. The problem 

of education is mostly faced in Sub-Saharan, East, and Middle Asian regions. The problem of 

gender inequality in education is widespread and remains. But some international organizations 

and governments are adopting special strategies for solving the problem. Uneducated people are a 

threat to the countries, although some political views are arguing that it is easy to have control over 

the uneducated part of society.  

International papers, organizations, some independent institutions are aiming are trying to solve 

the problem. However, the solution is not underlying on poverty only. States should regulate and 

inform their citizens about education. At least, primary education must be obtained for all as it was 

adopted by UNESCO as a part of human rights. 
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Xülasə 

Günümüzdə sürətlə dəyişən rəqabətli iş mühitində, yalnız çevik və dinamik inkişaf edən, rəqəmsal informasiya 

texnologiyalarının (İT) tətbiqi ilə xərcləri azaltmağı və işin səmərəliliyini artırmağı bacaran şirkətlər rəqabəti qarşılaya 

bilirlər. Rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi, sürətlə dəyişən dünyada uğur qazanmaq üçün şirkətin strategiyasının 

vacib bir hissəsidir. Çağdaş informasiya texnologiyaları şirkətlərin heyət üzvləri arasında təsirli ünsiyyət və qarşılıqlı 

anlaşma üçün məlumat sistemləri yaratmağı və idarəetmənin bütün səviyyələrində qərar qəbul etmə müddətinin 

azaldılmasını təmin edir. Xüsusilə təşkilatın orta və yuxarı səviyyələrində idarəetmə qərarlarını qəbul edərkən 

müəssisənin bölmələrindən ayrı-ayrı və ya məcmu məlumatların verilməsi tələb edilir. Bu vəziyyətdə idarəetmə 

qərarları üçün lazımi ədədi məlumatları toplayan, idarəçilər tərəfindən asanlıqla istifadə edilə bilən və nəticələrini həm 

vaxtaşırı, həm də lazım olduqda müvafiq menecerlərə təqdim edən sistematik bir məlumat sisteminin varlığına ehtiyac 

yaranmışdır. Gələcəkdə informasiya texnologiyaları sahəsindəki həll yolları, insanları, məlumat və iş proseslərini 

vahid bir texnoloji həll kompleksi olaraq vahid bir informasiya sisteminə birləşdirməyə imkan verməlidir. Bu məqalə 

ənənəvi qaydada daxili biznes proseslərinin idarəedilməsinin optimallaşdırılmasından vahid maraqlar naminə fəaliyyət 

göstərən bütün üzvlər üçün açıq olan idarəetmə sisteminə keçid əsasında yeni MİS (Enterprise Management System – 

Müəssisə İdarəetmə Sistemi) konsepsiyasını nəzərdən keçirməyi hədəfləyir. Həm də bu işin əsas məqsədi 

müəssisələrin informasiya sistemlərinin inkişafının əsas tendensiyalarının müəyyənləşdirilməsidir. Məqalədə MDB 

ölkələrində Müəssisə İdarəetmə Sistemlərinin (MİS) hazırlanması və tətbiqinin mövcud təcrübələrinin nümunələri və 

təhlili yer alıb. Bu, müəssisə tətbiqi proqram bazarının liderlərinin müasir iş həllərinə və müəllifin öz təhlilinə 

əsaslanan tədqiqatdır. 

Açar sözlər: Müəssisə idarəetmə sistemi, Rəqəmsal informasiya, Rəqəmsal texnologiya  

 

Giriş 

İndiki vaxtda işi rəqabətə davamlı və firavan etmək üçün bir insanın parlaq ağlına, intuisiyasına və 

ya bəxtinə güvənmək kifayət deyil. Müasir biznes, əsas elementlərindən biri Rəqəmsal İnformasiya 

və Kommunikasiya Texnologiyaları olan kompleks çoxkomponentli bir sistemdir. Hər bir 

müəssisənin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətində bənzərsiz olmasına baxmayaraq, bütün 

müəssisələrə xas olan bir sıra problemlər var. Bunlara maddi və maliyyə resurslarının idarə 

edilməsi, satınalma, marketinq və daha çox şey daxildir. Bu problemlərin mümkün həll yollarından 

biri də son illərdə sürətlə inkişaf edən Müəssisə İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi və istifadəsidir. 
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İnformasiya sistemi dedikdə, qərarın hazırlanması və qəbulu ilə bağlı olan informasiya proseslərini 

və idarəetmə servisini həyata keçirən aparat və proqram vasitələrinin, həmçinin informasiya 

resurslsrının əlaqəli məcmusundan ibarət texniki sistem başa düşülür 

(Əlizadə,Musayev,Əliyev,2016). Müəssisə Resurslarının Planlaşdırma sistemləri müəssisələrin 

maliyyə, sənaye və ticarət fəaliyyətinin əsas aspektlərinin hərtərəfli idarə edilməsini təmin edir. Bu 

sistemlər eyni zamanda menecerlərə idarəetmə qərarları üçün tam və vaxtında məlumat verir və iş 

ortaqları ilə effektiv məlumat mübadiləsini təmin edir. 

Sənayeləşmiş ölkələrdə İKT-nin tətbiqi üçün daha əlverişli variantlara baxmayaraq, bazar 

tələblərinə və strateji biznes hədəflərinə cavab verən müasir informasiya sistemləri və vasitələrinin 

seçimi və tətbiqi məsələləri də diqqət mərkəzindədir. Həm də şirkətlərin xarici informasiya 

infrastrukturunun inkişafına yönəldildiyini və rəqəmsal informasiya texnologiyaları sinifini və 

ağıllı idarəetmə sistemlərini inkişaf etdirməyə davam etdiyini də qeyd etmək lazımdır. 

Bu gün müəssisələrin səmərəliliyi və rəqabət qabiliyyəti mövzusundakı nəşrlərdə SCM, CRM və 

ERP kimi bir çox termin və qısaltmalardan bəhs olunur. Bu terminlər uğurlu şirkətlərin istifadə 

etdiyi konsepsiya və idarəetmə üsullarından sonra gəlir. MRP – Müəssisə Resurlarının 

Planlaşdırılması (ERP - Enterprise Resource Planning) termini bu mövcud konsepsiyaların əsas 

məsələlərindən biridir. MRP nədir, bir sıra digər korporativ informasiya sistemlərində hansı yeri 

tutur, əsas məqsəd və funksionallıq, giriş xüsusiyyətləri və inkişaf meyilləri - bu məqalənin əsas 

araşdırma mövzulardır.  

Müəssisənin idarə etmə sistemlərinin inkişafının müasir tendensiyaları 

Müəssisə idarə etmə sistemlərinin inkişafındakı son tendensiyalar şirkət daxilində, xarici mühitdə 

yaradılan məlumatları digər müəssisələr, müştərilər və tərəfdaşlarla əməkdaşlığı təmin etmək üçün 

istifadə etmək məqsədi ilə əlaqələndirir. Günümüzdəki dinamik və qlobal bazar şəraitində 

müəssisələrin fəaliyyətlərini uğurla davam etdirmələri üçün məlumatlara ehtiyac artmaqdadır və 

bu çərçivədə davamlı və müntəzəm informasiya axınının əhəmiyyəti həyati bir səviyyəyə çatır 

(Soyuer,2000). Bu sistemlərdən istifadə edərək müəssisələr etibarlı məlumatlara asanlıqla giriş, 

lazımsız məlumatların və əməliyyatların ləğvi, səmərəliliyin artırılması və bu səbəbdən xərclərin 

azaldılması üçün dəstək ala bilərlər (Baki, 2005). Bu gün biz ənənəvi qaydada daxili biznes 

proseslərinin idarə edilməsinin optimallaşdırılmasından vahid maraqlar naminə fəaliyyət göstərən 

bütün üzvlər üçün açıq olan idarəetmə sisteminə keçid əsasında yeni MİS (Enterprise Management 

System – Müəssisə İdarəetmə Sistemi) konsepsiyasına diqqət yetirməliyik. Bu konsepsiyaya 5 yeni 

tendensiya daxildir (Bradford, 2015): 

1. MRP sisteminin rolunu dəyişdirilməsi - Xarici proseslər,kontragent münasibətləri: 

müştərilər, təchizatçılar, banklar, vergi orqanları kimi daxili biznes proseslərinin də 

avtomatlaşdırılması; 

2. Sistem texnologiyalarının açıqlıq və şəffaflığa doğru irəliləməsi - Daxili proseslər daha açıq 
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olur. Müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat və məlumatlar cəmiyyətin bütün üzvlərinə təqdim 

edilə bilir. Veb-texnologiyaların istifadəsi artır. 

3. Sistem arxitekturasında struktur dəyişiklikləri - Qapalı monolitik platforma yerinə - xidmət 

yönümlü memarlıq (SOA) konsepsiyaları üzərində qurulmuş açıq çox səviyyəli, xüsusilə elektron 

tətbiqetmələrdən istifadə olunur (Turban, Leidner,McLean,Wetherbe,2008). 

4. Sistem tətbiqinin genişləndirilməsi – bir sistem fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərən və fərqli 

kateqoriyalarda olan (mikro,kiçik,orta,böyük) müəssisələrin hər birinə uyğunlaşa bilir. 

5. Sistem funksiyasını dərinləşdirilməsi - Bütün biznes prosesləri avtomatlaşdırılmalıdır. 

Bir qayda olaraq, müasir MİS-in funksionallığından (sistem proqramı və təchizatı) danışarkən, 

aşağıdakı komponentlər nəzərə alınır : 

• Ümumi mənada MRP 

• Müştəri Əlaqələri İdarəetmə Sistemi (CRM)  

• Təchizat Zənciri İdarəetmə Sistemi (SCM) 

• Analitik və qərar dəstəyi, məsələn, Business Intelligence (BI) 

• Məlumat idarəetmə sistemi, məsələn,bütün komponentləri birləşdirmək üçün Məlumat 

İdarəetmə Sistemi (IMS) 

• E-ticarət və İnternet vasitəsilə əməkdaşlıq 

Müştəri yönümlü bir müəssisə strategiyasını həyata keçirilərkən CRM (Müştəri Əlaqələri 

İdarəetmə Sistemi), sadəcə bir vasitə kimi qəbul edilməməlidir. Əvvəla, CRM konsepsiyasının 

tətbiqi bir şirkətin fəaliyyətinin təşkili üçün sistemli bir yanaşmadır (Follows,2003). CRM sistemi 

tətbiq edərək iş səmərəliliyini artırmaq üçün şirkət biznes proseslərini təhlil etməli və ehtiyac olarsa 

yenidən müəyyənləşdirlməlidir. Analitiklər CRM sisteminin tətbiqi layihələrinin əksəriyyətinin 

rabitə kanallarının yetərincə inteqrasiyası, proseslərin yenidən qurulmaması və müştərilərə real 

üstünlüklər və faydalar təqdim edə bilməməsi səbəbindən uğursuz olduğuna inanırlar. İnkişaf etmiş 

bir CRM sistemi müxtəlif modulları özündə cəmləşdirə bilər və şirkətin sahib olduğu digər 

tətbiqetmələr və məlumat bazalarından istifadə edə bilər. Yenə də hər bir müştərinin dəyəri əsasən 

üç marketinq strategiyası elementi ilə artırılır: inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiya 

kanalları sisteminin təşkili; tələbin stimullaşdırılması proqramlarının hazırlanması; və müştərilərin 

ehtiyaclarına uyğun məhsullar yaratmaq. Beləliklə, CRM sisteminin ən vacib texnoloji 

komponentləri müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə qurmaq və cari əməliyyatları izləmək üçün alt sistemlər, 

həmçinin məhsul məlumat bazaları və analitik modullardır (Tohidi,2011). 

SCM (Təchizat Zənciri İdarəetmə Sistemi) sistemləri bir müəssisənin şəbəkə daxilində tədarük 

zəncirinin planlaşdırılması, koordinasiyası və yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar 
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şirkətin məhsullarına olan tələbi daha yaxşı qarşılamaq və logistik və satınalma xərclərini 

əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün şirkətdəki malların bütün hərəkətini idarə etmək üçün şirkət 

tədarükünün bütün mərhələlərini avtomatlaşdırmağa və idarə etməyə imkan verir (Mentezer,2001). 

Elektron ticarətin inkişafı, şirkətlər və onların tərəfdaşları, tədarükçüləri və müştəriləri arasında 

internet vasitəsilə interaktiv rabitə qurulması, müəssisə məlumat sistemləri konsepsiyasının 

inkişafında B2B sektoruna vurğu yaratdı. Buna görə, yeni nəsil ERP sistemləri əvvəlki MİS 

nəslindən əhəmiyyətli bir fərq olan Veb əsaslı strukturda yer alır (Wiley,2008). Yeni nəsil MİS 

korporativ məlumat bazası coğrafi cəhətdən dağınıq Veb əsaslı icmada istifadə üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. MİS internetə tam inteqrasiya oluna bilər və müvafiq bazada olmayan məlumatlarla 

işləyə bilər, həmçinin müştərinin təşəbbüsü ilə nəşr olunan və ya abunə olanı dəstəkləyə bilər və 

EAI-adapterləri (EAI - Enterprise Application Integration) və digər tətbiqetmələrlə əlaqə qura bilər. 

Elektron ticarət sektoru olaraq B2B bazar oyunçuları - istehsalçılar və istehlakçılar arasında birbaşa 

ünsiyyət qurmağa imkan verir, o zaman e-ticarətdə qarşılıqlı əlaqəli firmaların ERP sistemləri 

arasında inteqrasiya elementi olduğunu söyləyə bilərik. Beləliklə, yeni nəslin müəssisə idarəetmə 

sistemləri sürətlə böyüyən böyük bir elektron bazarının bir hissəsinə çevrilir. 

Müəssisə idarəetmə sisteminin inkişafı və MDB ölkələrində tətbiqi  

Müasir ölkələrdə müasir metodlar, vasitələr və yeni platforma həlləri daxil olmaqla idarəetmədə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə etmək, iş səmərəliliyinin əsas 

amilidir. Bu məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək etmək, əmək və maddi 

xərclərə qənaət etmək, məhsuldarlığı artırmaq və istehsalın idarə edilməsini yaxşılaşdırılmasına 

nail olur. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə, rəqəmsal texnologiyaların müəssisələrə daha 

yüksək dərəcədə nüfuz etməsinə baxmayaraq, bazar tələbinə və biznes strategiyalarına cavab 

verəcək müasir informasiya sistemlərinin və informasiya vasitələrinin seçilməsi və tətbiqi 

məsələləri də vacibdir. İntellektual informasiya texnologiyaları ilə şirkətlərin xarici informasiya 

infrastrukturunun inkişafı və müştəri və təchizatçı münasibətləri idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi 

əhəmiyyəti artır. 

Rusiyada 1C: Enterprise tez şəkildə uyğunlaşa bilən bir sıra tətbiqetmə sisteminə malikdir: CRM, 

alış, satış, bank, kassa, qeyri-kommersiya təşkilatlarında özəl və dövlət sektorunda mühasibat, 

anbar, istehsal, əsas vəsaitlər, əmək haqqı hesablanması, maliyyə planlaşdırması, hesabatın 

konsolidasiyası və digər ( Гайдамакин,2002). Əksər təşkilatlar yalnız 1C: Enterprise ilə işləmirlər. 

Bir neçə ERP sistemindən istifadə edirlər. Real dünyada bu sistemlərin hamısının birlikdə işləməsi 

lazımdır. 

Beynəlxalq aləmdə geniş istifadə olunan maliyyə informasiya sistemlərinə nümunə kimi SAP, 

ERP, LOGO, 1C və s. sistemlərini (proqram təminatlarını) göstərmək olar. Rusiyada ERP 

sistemlərin tətbiqində 1C sisteminin üstünlük təşkil etdiyini görmək mümkündür (Qrafik 1). 
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Qrafik 1.Rusiyada ERP sistemlərinin 2020 tətbiqetmə sayına görə reytinqi  

 

 

Mənbə: 2020-ci ilin sentyabr ayına olan Tadviser verilənlər bazası, https://www.sfx-tulaa.ru/news/infoblog/819/  

1C Rusiyada ən böyük yerli müəssisə idarəetmə sistemi təminatçılarından biridir. Şirkətin ümumi 

gəlirlərinin 18,4 milyard rubl olduğu təxmin edilir. Şirkət gəlirlərinin 50% -dən çoxu öz 

məhsullarının payını əhatə edir. 1C: Enterprise, yalnız Rusiyada deyil, həm də MDB ölkələrində 

ən populyar olan 1C şirkətinin mühasibat və ERP proqramıdır. Kiçik və orta biznesə 

yönəldilmişdir. Milyondan çox təşkilat gündəlik rejimlərini yerinə yetirərkən 1C: Enterprise ilə 

işləyir. 1C: Enterprise birbaşa SAP və Microsoft Dynamics ilə rəqabət edir. Onlardan fərqli olaraq 

1C: Enterprise açıq qiymət siyasətinə, daha sürətli tətbiq inkişafına və ucuz həllərə malikdir.  

Rusiyada 1C: Enterprise tez şəkildə uyğunlaşa bilən bir sıra tətbiqetmə sisteminə malikdir: CRM, 

alış, satış, bank, kassa, qeyri-kommersiya təşkilatlarında özəl və dövlət sektorunda mühasibat, 

anbar, istehsal, əsas vəsaitlər, əmək haqqı hesablanması, maliyyə planlaşdırması, hesabatın 

konsolidasiyası və digər ( Гайдамакин,2002). Əksər təşkilatlar yalnız 1C: Enterprise ilə işləmirlər. 

Bir neçə ERP sistemindən istifadə edirlər. Real dünyada bu sistemlərin hamısının birlikdə işləməsi 

lazımdır. 

Qərbi Avropa ilə müqayisədə MDB ölkələrində ERP-nin funksionallığı hələ də daha az inkişaf 

etmişdir. Sistem inkişafına məhdud iqtisadi qaynaqlarla məhdudlaşan fərqlilikləri izah edə bilərik. 

Rusiya MİS-in digər spesifik cəhəti ondan ibarətdir ki, çox vaxt şirkətlər öz İT departamentində 

hazırlanmış öz proqram məhsullarını tətbiq etməyi üstün tutur ( Гайдамакин,2002). Bəzi rus 

müəssisələri inteqrasiya olunmuş Web xidmətlər dəsti olaraq SOA (xidmət yönümlü memarlıq) 

prinsiplərinə əsaslanan informasiya sistemlərindən faydalanırlar. Tətbiqat tərəfində, Rusiya 

bazarında ən çox tətbiq olunan ERP modulları maliyyə, logistik və nəzarət modullarıdır, 

baxmayaraq ki CRM və BI həlləri də populyarlaşır. ERP xidmətlərinə gəldikdə, bu bazar hazırda 

ERP tətbiqetmə bazarından daha yaxşı inkişaf edir, çünki bir çox şirkət, İT xərclərinin kəskin 

45.0%

14.5%

11.7%

11.0%

3.0%
4.0% 8.5%

1C Microsoft Dynamics Qalaktika SAP SE Oracle Parus Digər

https://www.sfx-tulaa.ru/news/infoblog/819/
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azalmasına baxmayaraq, əvvəllər tətbiq edilmiş ERP həllərinin əsas modullarının işləkliyini 

qorumaq üçün büdcə ayırmağa davam edir. Rusiyada korporativ İT həllərinin tətbiqinin əsas 

məqsədləri mühasibat, maliyyə və insan resurslarının idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmasıdır.  

Bütün əsas ERP proqram təminatının satıcıları artıq Rusiya bazarında iştirak edir. 2010-cu ildə 

Rusiya ERP bazarının 90%-dən çoxuna dörd şirkət nəzarət edirdi, SAP 50,5%, Oracle 8,2%, 1C 

26% və Microsoft Dynamics bazarın% 7,4 hissəsini təşkil edirdi (Cədvəl 1). SAP 2010-cu ildə 

bazar lideri olmasına baxmayaraq, bir neçə il ərzində bazar payını kəskin şəkildə azaltdı. Eyni 

şəkildə, Oracle proqramının bazar payında 5.2%-lik azalma müşahidə olundu. Əksinə, 2010-cu ildə 

bazarın 26% -nə nəzarət edən 1C proqramı 10 il ərzində 19%-lik artımla 1-ci yerdə 

məskunlaşmışdır və böyüməkdə davam edir. Beynəlxalq Məlumat Korporasiyası (BMK) növbəti 

5 ildə də  1C-in Rusiya bazarındakı payının artacağını proqnozlaşdırır. 

Cədvəl 1. Rusiyada ERP bazarının dinamikası və seqmentasiyası 

ERP sistemləri 2010-cu il % 2020-ci il % Fərq 

SAP 50,5 11 -39,5 

1C 26 45 19 

Oracle 8,2 3 -5,2 

Microsoft 

Dynamics 
7,4 14,5 7,1 

Digər 7,9 8,5 0,6 

BMK-ya görə, ERP-nin tətbiqində  öndə gedən Rusiya sənaye sahələri fasiləsiz istehsal, pərakəndə 

satış və enerji sektorudur. Bazarın böyük bir hissəsi Moskva və Sankt-Peterburqda cəmləşmişdir, 

lakin digər bölgələrdə, məsələn Ural bölgəsində ERP həllərinə artan tələb var. 

1C proqramının modulları və tətbiqi  

1C sisteminin modul xüsusiyyəti müəssisələrin ehtiyac duyduqları modullardan istifadə etmələrini 

və istədikləri funksiyaları istənilən vaxt istifadə etmələrini təmin edir. 1C əsas modullardan və bu 

əsas modullara qoşulmuş alt funksiyalardan ibarətdir. Sistemdəki bütün modullar öz funksiyalarını 

inteqrasiya olunmuş bir quruluşda yerinə yetirirlər. Bu gün çox əhatəli hala gələn 1C sistemləri ilk 

istifadəyə verildiyi zaman bir neçə moduldan ibarət idi. Müəssisə resurslarının planlaşdırılması ilk 

dəfə tətbiq olunduqda, maliyyə və istehsal modulları ilə inteqrasiya olunmuş bir quruluşda idi və 

kadrlar kimi digər modullar mövcud deyildi. 

1C informasiya sistemləri, müəssisənin bütün iş proseslərini əhatə edən bir çox komponenti, yəni 

modulu vahid bir sistem altında saxlayır. Bu sistemlərinin ən vacib xüsusiyyəti, müəssisənin bütün 

bölmələrini modul şəklində toplayan bir quruluşa sahib olmasıdır. Bu modullar, işin funksiyalarına 
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mühüm töhfələr verən sistemin bir hissəsidir. Hər bir işin funksiyası modulu, bu müddətdə həyata 

keçirdiyi iş prosesi çərçivəsində inkişaf etdirilmiş keyfiyyət, prosedur, təlimat və alt proseslər 

nəzərə alınmaqla öz daxilində ayrı-ayrılıqda işləyir. 1C proqramının modulları iş axını zəncirini 

yaratmaq, şöbələr arasında məlumat axınını təmin etmək və idarə etmək, müştəriləri və 

təchizatçıları əlaqələndirmək üçün müxtəlif əməliyyatlar arasında əlaqələr qururlar. 1C sisteminin 

modullardan ibarət olma xüsusiyyəti şirkətləri ehtiyaclarına uyğun modulları əlavə edərək sistemi 

özlərinə uyğun daha əlverişli hala gətirmələrinə imkan verir (Məmmədov, 2017). Modullar bir-

birindən asılı olmayaraq istifadə olunmasına baxmayaraq, hamısı inteqrasiya olunmuş bir 

təşkilatda öz funksiyalarını yerinə yetirirlər. 1C proqramının bazalarında müxtəlif əsas modulları 

və alt modulları olmasına baxmayaraq, 1C: Müəssisə 8.3 versiyasının əsas modulları şəkil 1-də 

göstərilmişdir. 

Şəkil 1. 1C Müəssisə 8.3 proqramının modulları 

 

Maliyyə modulu - Mühasibat əməliyyatları, investisiya layihələrinin təhlili, maliyyə proqnozları, 

kassa və bank əməliyyatlarının yerinə yetirilməsini təmin edir. Modul maliyyə planlaşdırma və 

yüksək idarəetmə səviyyələrinə və digər müvafiq bölmələrə hesabat vermək kimi əməliyyat dəstəyi 

təmin edir. Digər tərəfdən, maliyyə modulu yuxarıda göstərilən məlumatlardan istifadə edir və 

maliyyə qərarları ilə bağlı daha güclü təhlillər apararaq menecerlərə kömək edir. Maliyyə 

modulundan alınan məlumatlar, işin uğuruna təsir göstərən informasiyalardır (Məmmədov, 2017). 

Bu məlumatları düzgün qiymətləndirməyən və istifadə etməyən müəssisələrin bugünkü şərtlərdə 

müvəffəq olması mümkün deyil. Maliyyə modulu, müəssisələrin fəaliyyətlərində ehtiyac duyduğu 

üç növ fərqli məlumatı özündə cəmləşdirir. Bu məlumat - Müəssisə daxilində işləyən istifadəçilərə 

təqdim ediləcək məlumatlar, iş xaricindəki istifadəçilərə təqdim ediləcək və işin vəziyyətini 

qiymətləndirmək üçün lazım olan məlumatlardır. Bu modul mühüm qeydlərin aparıldığı bir modul 

olduğundan, mühasibat-maliyyə modulundan düzgün istifadə edilməməsi səbəbindən 

müəssisələrin mənfəət itkisinə səbəb ola bilər. 

Ticarət modulu - ticarət və istehsal vahidləri ilə bağlı qərarlar qəbul etmək üçün məlumatların 
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verilməsi və məlumatların qiymətləndirilməsi prosesi kimi qeyd edilə bilər. Ticarət modulu - bir 

tərəfdən ticarətin maya dəyərini azaltmaq və səmərəliliyini artırmaq üçün digər tərəfdən istehsal 

qərarlarının qəbul edilməsinə kömək edir (Məmmədov, 2017). Ticarət modulundakı satış alt 

modulu, müəssisənin hədəflərinə çatmaq üçün satış siyasətinin və meyarlarının rəhbər tutulacağı 

qiyməti müəyyənləşdirmək, hərtərəfli qaydada sifariş və satışların idarə edilməsi və 

planlaşdırılması, tələb analizi, ticarət fəaliyyətləri, məhsul vəziyyəti, xərclərin idarə edilməsi və 

ticarətlə əlaqəli bütün əsasları qiymətləndirən satış modulu rolunu oynayır.  

İnsan resursları modulu - insan resursları üçün toplanan məlumatların idarə olunduğu və müvafiq 

yerlərə paylandığı proqram təminatı və verilənlər bazası kimi kimi göstərilə bilər. İnsan resursları 

modulu, müəssisələrin ən vacib mənbələrindən biri olan və digər iş vahidlərinə birbaşa təsir 

göstərən insan faktorunu özündə cəmləşdirən bir sistemdir. İnsan resursları idarəetməsi, işin bütün 

funksional proseslərini əhatə edən və ən təsirli şəkildə istifadə edilməsini təmin edən vahid bir 

quruluşla bir həll ehtiyacı üçün hazırlanmışdır. İnsan resursları modulu vasitəsilə insanın 

uzunmüddətli planlar üçün ehtiyacını müəyyənləşdirmək və bunun üçün ən uyğun qərarlar qəbul 

etmək mümkündür. Bu modulda əmək haqqı ilə bağlı əməliyyatlar – məzuniyyət, əmək haqqının, 

mükafatların, bonusların hesablanması; kadrlarla bağlı əməliyyatlar – işə qəbul, xitam, yerdəyişmə 

və s. kimi əməliyyatlar yerinə yetirilir. 

Nəticə 

Hazırda biznes texnologiyaları, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə, getdikcə daha 

yaxından əlaqələnir. Rusiyada və dünya miqyasında olduğu kimi rəqəmsal texnologiyalar da 

məhsul və ya xidmət dizaynı və mənfəət zəncirinin kritik bir elementi oldu. Şirkətlərin qazancı 

yalnız əhəmiyyətli dərəcədə xərclərin azaldılması və idarəetmə optimallaşdırılması hesabına deyil, 

həm də müasir informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi sayəsində artır. Hər bir 

müəssisənin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətində bənzərsiz olmasına baxmayaraq, bütün 

müəssisələrə xas olan bir sıra problemlər var. Bunlara maddi və maliyyə resurslarının idarə 

edilməsi, satınalma, marketinq və daha çox şey daxildir.Müəssisə Resurslarının Planlaşdırma 

sistemləri müəssisələrin maliyyə, sənaye və ticarət fəaliyyətinin əsas aspektlərinin hərtərəfli idarə 

edilməsini təmin edir. Bu sistemlər eyni zamanda menecerlərə idarəetmə qərarları üçün tam və 

vaxtında məlumat verir və iş ortaqları ilə effektiv məlumat mübadiləsini təmin edir. Bütün 

üstünlüklərə baxmayaraq, ERP paketlərinin quraşdırma dəyəri ümumiyyətlə çox yüksəkdir və bu 

da kiçik və orta müəssisələrin ehtiyac duymasına baxmayaraq belə bir tətbiqə getməməsinə səbəb 

olur (Aracıoğlu ve Demirhan, 2010). 

İş dünyasında inteqrasiya proseslərinin güclənməsi, şirkətlərin indi şirkətin daxili iş sahəsini, bütün 

iş ortaqları və müştərilərini birləşdirən mühitdə iştirak etməsinə gətirib çıxarır. Gələcəkdə 

informasiya texnologiyaları sahəsindəki qərarlar insanları, məlumatları və iş proseslərini vahid bir 

texnoloji həll sisteminə daha təsirli bir şəkildə birləşdirməyə imkan verməlidir. 
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Beləlikcə, daha çox müəssisələr müasir Müəssisə İdarəetmə Sistemlərini tətbiq edərək və 

proseslərin avtomatlaşdırılmasında öz iş ehtiyaclarını proqnozlaşdırır və ERP bazarının sabit artım 

proqnozlarını həyata keçirirlər.  
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Xülasə 

Cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili “Nizami Gəncəvi İli” elan etməsi, ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulan ənənənin davamıdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Azərbaycanda pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun 

sosial-iqtisadi təbiəti haqqında mükəmməl elmi fikir və təsəvvürlər yaratmışdır. N.Gəncəvinin "Xəmsə"sində 

cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri haqqında təsəvvürlər daha aydın nəzərə çarpır. Humanizm və demokratizm 

dahi mütəfəkkirin iqtisadi ideyalarının əsasını təşkil etmişdir. N.Gəncəvi çox hallarda əməyə, sərvətə, mübadiləyə, 

pula, bölgü və istehlaka öz əxlaq fəlsəfəsi mövqeyindən yanaşmışdır. Əmək və əməkçi obrazları onun bütün əsərlərinin 

başlıca qayəsini təşkil edir. N.Gəncəvi «Xəmsə»də daxili və xarici ticarət mənbələrinə, onların inkişafına və aparılması 

qayda-qanunlarına dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara şərait və ədalət 

qanunları ilə sövdələşməyi tövsiyə edir. Nizami iqtisadi fikir və ideyaları «Xəmsə»sindəki ictimai-iqtisadi quruluşun 

tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. Onun əsərlərində torpaq istehsal prosesinin ən qiymətli və təbii 

vasitəsi kimi səciyyələndirilir. Nizami heç də dövlətin və ordunun saxlanması üçün əhalidən alınan vergilərin əleyhinə 

olmamışdır. Lakin o, idarəedənlərin, məmurların vergi siyasətində apardıqları özbaşınalığın, əyalətlərdə və şəhərlərdə 

müxtəlif adlarla hər şeydən vergi toplanmasına qarşı çıxış edirdi. Nizaminin iqtisadi görüşlər sistemində mühüm 

məsələlərdən biri də peşə bölgüsü, ixtisaslaşma, əmək bölgüsü mövzusudur. “Xəmsə”də Nizami bu məsələyə ölkədə 

sərvətin və bolluğun artırılmasına təsir edən bir amil kimi yanaşır. Onun fikrincə, əməksevərlik, çalışqanlıq, halal 

əməklə yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra müsbət əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır. Dahi şair-pedaqoq bazar 

iqtisadiyyatına aid olan başlıca anlayışlarla gənc nəsli tanış etmiş, ailə həyatında və cəmiyyətin inkişafında 

iqtisadiyyatın rolu barədə gənc nəsildə təsəvvür yaratmışdır.  

Açar sözlər: Nizami ili, Nizami Gəncəvi, iqtisadi baxışlar, “Xəmsə”, bölgü və istehlak. 

 

Giriş 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi 

əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ənənənin 

davamıdır. Belə ki, Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və 

vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə xüsusilə 

böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş 

“Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və 

təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği 

üçün yeni perspektivlər açmışdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü 

və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə 

çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş 

mailto:seferli_1988@bk.ru
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qeyd edilmişdir. 880 il bəşəriyyəti öz poetik dünyası ilə heyrətdə qoyan Nizami Gəncəvinin 

yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi ölkəmizdə milli mədəniyyətə diqqət və qayğının daha 

bir parlaq nümunəsi olmaqla bərabər, dünyaşöhrətli şairin duhasının əzəmətinə, saf və təmiz bəşəri 

duyğularına yeni baxış olacaq. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dünya poetik-

fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir 

ədəbi məktəbin bünövrəsini qoyub. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri 

Şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan verib. Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının 

diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli 

iş görülüb, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanıb, 

kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilib Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə 

məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılıb. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin 

adını daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla 

fəaliyyət göstərir. Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi dahi 

şəxsiyyətlərdən biridir. O, dünya ədəbiyyatında humanist və mütəfəkkir şair kimi şöhrət 

qazanmışdır. Onun əsərləri doqquz yüz ilə yaxındır ki, bədii söz xəzinəsinin incisi kimi bütün 

dünyanı dolaşır. Şairin qanadlı misraları klassik poeziyanın ən gözəl nümunələri kimi günümüzlə 

də səsləşir və ona görə onu bizim mənəvi müasirimiz də hesab edə bilərik. Nizami yaradıcılığı 

dərindən tədqiq olunduqca, bütün dolğunluğu ilə öyrənildikcə, daha böyük tərbiyəvi əhəmiyyət 

kəsb edir. Əsərlərində ümumbəşəri fikirləri yüksək poetik məharətlə ifadə edən mütəfəkkir şair 

Azərbaycan ədəbiyyatının nadir simalarından biridir. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən çıxış edən 

Prezident İlham Əliyev dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik 

yubileyinin ölkəmizdə daha yüksək səviyyədə qeyd olunması məqsədilə 2021-ci ili “Nizami 

Gəncəvi İli” elan etdi. Şairin oxucunu həyata, insanlığa qarşı məhəbbət ruhunda tərbiyələndirən 

ölməz əsərləri bu gün də gözəllikləri, ülviyyəti dərk etməyə çağırır, ağlın qüdrətinə, haqqın, xeyrin 

qələbəsinə inam hissləri oyadır. “Nizami Gəncəvi İli” böyük söz sərrafının yaradıcılığının daha 

geniş tədqiqinə, daha dərindən öyrənilməsinə və onun bənzərsiz poeziyasının dünyada geniş təbliği 

işinə növbəti bir töhfə olacaqdır. 

Nizami Gəncəvi Yaradıcılığında İqtisadi Fikirlər 

Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikir və ideyaları iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirən qiymətli 

töhfədir. Nizaminin fikir dünyasını bir daha araşdırmaq, onun iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirə 

bilən ideyalarını açıb göstərmək iqtisad elmimizin qarşısında duran mühüm məsələdir. Dövrünün 

tanınmış şəxsiyyəti olan Nizami Gəncəvi öz əsərlərində dövrün bir çox məsələlərinə toxunmuşdur. 

Nizami irsinə diqqət yetirsək, orada biz əmək nünasibətləri ilə yanaşı, iqtisadi münasibətlərin 

ifadəsini də görə bilərik.  

Artıq XII əsrdə İranda iqtisadi fikir və ideyalar özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. 

N.Gəncəvinin (1141-1209) əmək və sərvət haqqında yaratdığı təlimə görə əmək maddi və mənəvi 
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sərvətləri artıran əsas mənbədir. Dahi söz ustası əməyin yüksək nəticələr verməsi üçün hər şeydən 

əvvəl onun azad əmək olması, əmək adamının daima öz bacarıq və ustalığını artırması ideyalarını, 

hər kəsin öz qabiliyyətinə görə işlə təmin olunması fikrini, irəli sürmüşdür. Dahi mütəfəkkir 

alimimiz N.Gəncəvi alqı-satqı prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsindən bəhs edir, tələb 

və təklifin əmtəələrin bazar qiymətlərinə təsirini aydın təsvir edir. XII əsrdə N.Gəncəvi 

Azərbaycanda pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun sosial-iqtisadi təbiəti haqqında 

mükəmməl elmi fikir və təsəvvürlər yaradır. N.Gəncəvinin "Xəmsə"sində cəmiyyətin ictimai-

iqtisadi münasibətləri haqqındakı təsəvvürləri daha aydın nəzərə çarpır. Bu baxımdan onun irsinin 

tədqiqi göstərir ki, Nizami Gəncəvi çox zaman humanizm və demokratizmi dahi mütəfəkkirin 

iqtisadi ideyalarının da əsasını təşkil edir. Nizami Gəncəvi çox hallarda əməyə, sərvətə, 

mübadiləyə, pula, bölgü və istehlaka öz əxlaq fəlsəfəsi mövqeyindən yanaşmışdır. Əmək və əməkçi 

surətləri (obrazları) demək olar ki, onun bütün əsərlərinin başlıca qayəsini təşkil edir.(Gəncəvi, 

2004, 264). Dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin nəzəri-iqtisadi ideyaları onun yaradıcılığında 

mühüm yerlərdən birini tutur. O, cəmiyyətin ictimai-iqtisadi quruluşu, əmək, əmək bölgüsü, sərvət 

və onun mənbələri, bölgü, istehlak məsələləri üzrə özünəməxsus bir tərzdə qiymətli fikirlər irəli 

sürmüşdür. Onun mübadilə, ticarət, qiymət, pul və s. haqqında fikir və ideyaları haqqında baxışları 

iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirən qiymətli töhfədir. 

N.Gəncəvinin yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavraması, cəmiyyətdəki sosial 

ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi və nəticədə cəmiyyətin yenidən qurulması üçün yollar axtarması, 

ideal cəmiyyət haqqındakı fikirləri ictimai-iqtisadi fikir tariximizin ən qiymətli inciləridir. 

N.Gəncəvi bir mütəfəkkir alim kimi elmin qarşısında qoyduğu vəzifəni "Sən çalış yaxşı öyrən 

dünyanı, bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı" fikri ilə şərəflə yerinə yetirmişdir. 

Dahi Nizami özünün dərin müşahidəçilik qabiliyyəti və elmi müşahidələri sayəsində XII əsrdə 

Azərbaycanda və ona qonşu olan ölkələrdə mövcud olan ictimai-iqtisadi quruluşun xarakterini və 

ziddiyyətlərini açıb göstərməyə çalışmışdır. Onun "Xəmsə"si əvvəldən axıradək yaşadığı dövrün 

ictimai, iqtisadi, sosial və mənəvi problemlərin N.Gəncəvinin iqtisadi ideyaları onun Azərbaycan 

iqtisadi fikrinin inkişafında tutduğu yer xüsusi və geniş tədqiqat obyekti olmamışdır. Lakin bu 

mövzuda ilk təşəbbüsü unudulmaz görkəmli iqtisadçı alimimiz, respublikada mühasibat və təhlil 

nəzəriyyəsinin əsasını yaradan mərhum prof. Ə.Q.Fərəcovun 50-ci illərdə yazdığı bir neçə məqalə 

və 1956-cı ildə nəşr olunmuş «Nizaminin iqtisadi görüşləri haqqında»kı 50 səhifəlik kitabçası 

vardır (Fərəcov,1956). Görkəmli alimimiz Ə.Fərəcovun dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin 

iqtisadi görüşləri haqqındakı ilk təşəbbüsü təqdirəlayiqdir və Azərbaycan iqtisadi fikir tarixinin 

yazılması və öyrənilməsi üçün də əhəmiyyətlidir. Bunu da qeyd etməliyik ki, Ə.Fərəcovun əsərində 

N.Gəncəvinin iqtisadi görüşlərinin yalnız bir qismi işıqlandırılmış, onun iqtisadi hadisələr və 

proseslər haqqındakı elmi ideyaları tam əhatə olunmamışdır. Həmin kitabçada istər-istəməz dahi 

Nizamiyə və onun iqtisadi ideyalarına yalnız marksizm-leninizm metodologiyası baxımdan 

yanaşılmışdır. Buna görə də bütövlükdə Nizami irsinə və onun bizim üçün tədqiq olunması ən çox 
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vaçib olan iqtisadi-nəzəri ideyalarına obyektiv və qərəzsiz yanaşılması yenidən müstəqillik 

qazanmış Azərbaycanımızın bazara keçid dövrünün başlıca tələblərindən biridir. 

Tarixi mənbələrdə və N.Gəncəvinin əsərlərində verilən məlumatlara görə o dövrdə vergilərin çox 

olduğu aydın olur ki, bu da vergilərin miqdarı, növləri və toplama formaları haqqında müxtəlif 

fikirlər söyləməyə əsas verir. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində İqtisadi Baxışlar 

N.Gəncəvi «Xəmsə»də daxili və xarici ticarət mənbələrinə, onların inkişafına və aparılması qayda-

qanunlarına dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara şərait və 

ədalət qanunları ilə sövdələşməyi tövsiyə edir. Həm də onların dükanlarını, mallarını oğru-

quldurlardan qorumağı da dövlət məmurlarının vəzifəsi hesab edir. Bunu nəzərdə tutub yazır ki, 

«Bu çartı-bazarla mən necə dükan qurum ki, oğru-quldurdan amanda qalım. Kimin bu çartı-

bazarda dükanı varsa, onu hər tərəfdən yarıb oğurlayıblar. Əgər oğru aparandan səs-səmir 

çıxmadısa, demək oğru tutan darğanın əli mala çatıb». Bununla da o, xarici ticarətlə məşğul olan 

tacirlərdən danışarkən yenə də onların hüquqlarının müdafiə olunmasını xatırladan, yollarda 

qarşılaşdıqları təhlükədən xilas olmaq üçün tədbirlər görülməsini vacib hesab edirdi.  

N.Gəncəvi ölkələr və xalqlar arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin mütərəqqi yolunu 

düzgün qiymətləndirərək deyir ki, «Dünya al-ver siyasətində çiçəklənməyə 

başlanmışdır».(Gəncəvi, 2004).  Dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin yaşadığı doğma Gəncə 

şəhəri o dövrdə Qafqazda deyil, həm də yaxın və Orta Şərqin ən böyük və sənətkarlığın, ticarətin, 

mədəniyyətin yüksək inkişaf etdiyi mərkəzlərdən biri idi. 1139-cu ildə baş verən fəlakətli 

zəlzələdən əvvəl və şəhərin bərpa edilməsindən sonra onu görən və ya tarixi materiallara istinad 

edərək Gəncəni təsvir edən tarixçilərin və səyyahların əsərlərində orada iqtisadi və mədəni həyatın 

yüksək inkişafından, gözəl tikililərindən, ətrafında göz oxşayan bağ-bağçalarından, əhalisindən, 

xoş və mülayim iqlimindən danışılır. Beləliklə, dahi mütəfəkkir N.Gəncəvinin iqtisadi fikir və 

ideyaları, onun «Xəmsə»sindəki iqtisadi baxışları sistem halında yaşadığı ictimai iqtisadi 

quruluşun tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. Onun bu sahədə söylədiyi fikir və 

ideyaların «Xəmsə»boyu səpələnmiş beyitlərdə, misralarda yaratdığı çox saylı obrazların 

deyimlərində iqtisadçıların adət etmədiyi bir tərzdə açıqlanır və nəticədə onun baxışları bir sistem 

halında müəyyənləşir. Buna görə də o dövrdə iqtisad elmi olmadığını, iqtisadi fikrin başqa elm 

sahələri tərkibində inkişaf etdirilməsini nəzərə alaraq dahi mütəfəkkir şair N.Gəncəviyə haqq 

qazandırmaq və qiymət vermək olar. 

(https://www.facebook.com/azerbaycandili/posts/1797108703888474/) 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində Vergi Sistemi Məsələsi 

Tələb və təklifin əmtəələrin bazar qiymətlərinə təsirini təsvir etməklə yanaşı, Gəncəvi alqı-satqı 

prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsini zəruri hesab edirdi. Vergi sistemi haqqındakı 

fikirlərində o dövrdə vergilərin çox olduğunu söyləyərək vergilərin miqdarı, növləri və toplama 

https://www.facebook.com/azerbaycandili/posts/1797108703888474/
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formaları haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdür. Gəncəvi daxili və xarici ticarət, onların 

inkişafı və aparılması qayda-qanunlarına dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı 

ilə məşğul olanlara şəriət və ədalət qanunları ilə sövdələşməyi tövsiyə edirdi. Həm də onların 

hüquqlarının müdafiə olunmasını dövlət məmurlarının vəzifəsi hesab edirdi. O, ölkələr və xalqlar 

arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini vacib sayırdı. Nizami ticarətdə, bazarda 

qiymətlərin ədalətli surətdə qoyulmasını tövsiyə edir, sələmçilik yolu ilə sərvət, pul toplamağı 

haram sayırdı. (http://economics.com.az/index.php/kitabxana/tan-nm-iqtisad-lar/item/1563-

nizami-zhaendzaevinin-izhtisadi-fikirlaeri.html)   

Nizami “Xəmsə”də istehsal, əmək prosesi, bölgü və istehlak anlayışları haqqında öz dövrü üçün 

səciyyəvi olan, sonrakı əsrlərdə və bugün də öz aktuallığını itirməyən qiymətli ideyalar irəli 

sürmüşdür. Nizaminin istehsalla istehlak arasındakı əlaqələrə dair ümumi iqtisadi baxışlarına 

nəzər yetirək. O, istehsalı cəmiyyətin yaşamasının zəruri əsası olması ideyasını əsas tutur. Lakin 

o, göstərir ki, bütün maddi nemətlər, var-dövlət, qızıl-gümüş və. s insan mənəviyyatına xidmət 

etdikdə qiymətlidir. Maddi imkanlar mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən üstün olduqda mala-dövlətə, 

qızıla hərislik yarandıqda ”insanda insanlıq yox olur”. Buna görə də hər şeyin öz ölçüsü, indiki 

dillə desək, öz optimal variantı olmalıdır. Nizami bütün istehsal olunan maddi nemətlərin təbii 

və son məqsədini, onların insan tələbatının ödənilməsində görürdü. O, yazır: “Hər cür çalışmaqda 

son məqsəd, yemək və geyməkdən başqa bir şey deyildir”. Nizami çalışmağı, yaratmağı yalnız 

bir qrup insanların peşəsi yox, hamının öz qabiliyyətinə görə fəaliyyət göstərməsi kimi başa 

düşürdü. Onun ideyası belə idi ki, “dilsiz və çarəsiz”lərdən başqa hamı öz bacarığına görə 

işləməlidir. Burada şah da, sultan da, məmur və rəiyyət də öz vəzifələrini şərəflə, namusla yerinə 

yetirməyə borcludur.  

O, İsgəndərin dili ilə deyir: “Əgər sağlam adam iş bilən olsa qoymaram ki, o işsiz qalsın. Görsəm 

ki, bir nəfər zəhmət çəkir və onun gəliri xərcindən azdır, öz xəzinəmdən ona yardım 

edərəm...Müftəxor kəslərdən üz döndərərəm...məzlumu əzizləyər, zalimi öldürərəm”. (Gəncəvi, 

2004, 432). Bu baxımdan Nizaminin sərvətin yaradılmasında keçmiş və yeni nəsillərin iştirakı 

və zəhməti haqqında irəli sürdüyü ideya təqdirəlayiqdir. Nizami bele demişdir ki, insan nəslinin 

ancaq özü üçün istehsal etməsi və istehlakı son məqsəd ola bilməz. hər bir cəmiyyətin milli 

sərvəti yalnız bir insan nəslinin fəaliyyətinin nəticəsi deyil, bu keçmiş nəsillərin yaratdığı və yeni 

nəslə qoyub getdiyi maddi və mənəvi nemətlərdən ibarətdir. Bu baxımdan Nizaminin sərvətin 

yaradılmasında keçmiş və yeni nəsillərin iştirakı və zəhməti haqqında irəli sürdüyü ideya 

təqdirəlayiqdir. 

Nizaminin əsərlərində torpaq istehsal prosesinin ən qiymətli və təbii vasitəsi kimi 

səciyyələndirilir. Onun fikrincə “Bütün gövhərlər parıldasalar da, onların hamısından bahalısı 

torpaqdır”. Buna görə də o, torpağı qorumağı, onu çirkləndirməməyi, “bağrını yarmamağı” 

məsləhət görür. O, insanlara, torpaq sahiblərinə müraciətlə deyir ki: “Bu torpağın qiymətini 

yüksək tut, ey naşükür, həmin torpağa görə şükr eylə... Bu torpağın ürəyində çoxlu xəzinə var”. 

http://economics.com.az/index.php/kitabxana/tan-nm-iqtisad-lar/item/1563-nizami-zhaendzaevinin-izhtisadi-fikirlaeri.html
http://economics.com.az/index.php/kitabxana/tan-nm-iqtisad-lar/item/1563-nizami-zhaendzaevinin-izhtisadi-fikirlaeri.html
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Bu xəzinə insanları yemək, geymək və bütün yaşayış vasitələri ilə təmin edən bir anbardır. O 

deyir: “Torpağa mərhəmət göstərsən gül verər, zülm etsən isə tikan verər”. (Gəncəvi, 2004, 432).  

Nizami xış, kotan, bel və s. alətlərlə torpağı əkib-becərənlərin, maldarların və çobanların, 

əli,dırnağı və alnının təri ilə məhsul hasil edənlərin əməyini ən yüksək və şərəfli iş hesab edirdi. 

O, “Sirlər xəzinəsi”ndə, “Süleyman və əkinçi” hekayəsində beli, aləti olmayan səhrada torpağı 

dırnağı ilə qazıb becərən qocaya bu işin mənasız olduğunu deyəndə o, “Mənim suyum mənim 

alnımın təridir, belim isə mənim dırnaqlarımdır” cavabını verir. Bununla Nizami bir daha 

xatırladır ki, ölkədə torpağa, əkinçi əməyinə, sənətə və sənətkarlığa qayğı göstərilməsə, onların 

fəaliyyəti üçün şərait yaradılmasa heç kəs öz peşəsindən bəhrə götürə bilməz, sərvət azalar, 

vergilər ödənilməz və xəzinə də boş qalar. (Gəncəvi, 2004, 264). 

Nizami göstərir ki, məhsulu yaradanlarla onu yeyib harınlayanlar arasında elə bir uçurum 

mövcuddur ki, burada ancaq “çal-çap”, “vur-gətir” prinsipi hökmrandır. Ağılla, mərifətlə 

yaşamaq, bu dünyanın mal-dövlətindən bacarıqla, müəyyən ölçü çərçivəsində istifadə edib 

ömrünü sevinclə və xoşluqla keçirmək bütün insanlar üçün təbii haldır. “O, adamın xoş rüzgarı 

var ki, tamah bazarı o qədər gur olmasın”. Bu Nizaminin çalışmağın, yaratmağın və yaşamağın 

bir orta ölçü meyarı kimi irəli sürdüyü ideyadır. Çağdaş iqtisadi elm baxımından bu ideyanı 

qiymətləndirmək nə qədər qəribə görünsə də, onun bu baxışlarında ümumbəşəri əxlaqi və iqtisadi 

dəyərlər də öz qüvvəsini itirməmişdir.  

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində İstehlak Prosesi Məslələri 

Nizaminin “Xəmsə”sində mühüm yer tutan məsələlərdən biri də istehlak prosesi, onun ictimai-

iqtisadi mahiyyətinə dair fikirlərdir. Nizamiyə görə istehlak bir təbii və bioloji proses kimi bütün 

canlılara məxsus olan zəruri haldır. Bundan fərqli olaraq insan öz şüurlu fəaliyyəti ilə öz fiziki 

və mənəvi tələbatlarının ödənilməsində ictimai və əxlaqi keyfiyyətlərinə görə fərqlənməlidir. O, 

yazırdı ki: biz bu dünyaya yalnız “yemək, içmək üçün, qarnımızı doydurmaq üçün“ gəlməmişik, 

bizim yeməyimiz, tələbatımızın ödənilməsi ağıla tabe olmalıdır. “Sənə tamahla bərabər ağılı ona 

görə veriblər ki: hər şeyi yemiyəsən”. (Gəncəvi, 2004, 288).  O, “Leyli və Məcnun” əsərində 

insanın heyvandan bir üstünlüyünü də bunda görür.  

Yemək, içmək hərisliyinin həddini bilmək, onun ölçüsünü saxlamaq haqqında Nizaminin 

ideyaları onun bütün əsərlərində bu və ya digər baxımdan nəzərdən keçirilir. O, “Sirlər 

xəzinəsi”ndən başlamış son əsəri olan “İsgəndərnamə”də bu məsələyə həm əxlaqi, həm ictimai-

iqtisadi, həm də sağlamlıq baxımından yanaşır və bu gün də öz tərbiyəvi əhəmiyyətini saxlayan 

fikirlər irəli sürür. O, bir daha insana xatırladır ki, “heyvan kimi qarınqulu olma”. (Gəncəvi, 2004, 

432).  Beləliklə, Nizami istehsalın son məqsədi olan istehlak prosesini, onun insanın iqtisadi və 

mənəvi həyatında tutduğu yeri və xüsusiyyətləri nəzərdən keçirmiş və bu sahədə dəyərli fikir 

söyləmişdir.  

Nizami heç də dövlətin və ordunun saxlanması üçün əhalidən alınan vergilərin əleyhinə 
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olmamışdır. Lakin o, idarəedənlərin, məmurların vergi siyasətində apardıqları özbaşınalığın, 

əyalətlərdə və şəhərlərdə müxtəlif adlarla hər şeydən vergi toplanmasına qarşı çıxış edirdi. O, 

hətta islam peyğəmbəri və ondan sonra dörd xəlifə dövründə tətbiq edilən ədalətli vergi sistemini, 

yoxsullara və əlsiz-ayaqsızlara göstərilən qayğı və köməyi yada salır və şəriət qaydalarına uyğun 

gəlməyən vergilərin zorla toplanmasının ədalət prinsipinə zidd olduğunu göstərirdi. Nizami 

ictimai-iqtisadi həyatın tənzimlənməsində elə bir idarəetmə üsulu seçilməsinin tərəfdarı idi ki, o, 

kəndlinin, sənətkarın, tacirin, elm və təhsilin inkişafı üçün geniş zəmin yaratsın, ölkənin abad və 

firəvan olmasına təkan versin. Əks halda ölkə zəifləyər, dağılar və düşmən qarşısında aciz qalar. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində Sosial-İqtisadi QuruluşuN Yeniləmə Yolları 

Nizami cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşunu “təzələmək”, “yenidən qurmaq” yolunu tapmağın 

bütün vasitələrinə əl atmış, bunun üçün “ideal şah”, ”islahatçı şahzadə” surətləri yaratmış və 

nəticədə bu fikrə gəlmişdir ki, köhnə sistemi dağıdıb yenisi ilə əvəz etmək dövrün, zamanın 

mühafizəkar adamlarının işi deyil. O, yazırdı ki: “Ətalətli adamlarda cazibə axtarmaq, arpa 

satandan cəvahir almaq kimi bir şeydir”. “Bu saray heç də kədər üçün tikilməmişdir. Cahan şadlıq 

və fərəh üçündür... Zülm və möhnət üçün deyildir”. Buna görə də o, “İsgəndərin peyğəmbərliyə 

çatması”na həsr etdiyi xüsusi bölmədə Allahdan İsgəndərə vəhy çatdıran mələyin dilində deyir: 

“Allah sənə dünya hakimliyi verməkdən başqa səni peyğəmbərliyə layiq görmüşdür ki, xalqı pis 

yoldan qaytarasan...Bu köhnə binanın əsasını yenidən qoyasan...Dünyanı divin zülmündən xilas 

edəsən, yatanların başını yuxudan qaldırasan”. Nizami idealı elə bir quruluş yaratmaq idi ki, 

orada hakim və məhkum, ağa və qul, alim və məzlum, varlı və yoxsul olmasın. Məhz Nizaminin 

təsvir etdiyi ideal cəmiyyətdə o əlamətlərə yer verilmir. Burada yaşayan əhali tam 

bərabərhüquqlu vətəndaşlardır, onların arasında əməkdə, istehsalda və bölgüdə bərabərlik hökm 

sürür.  

Nizami utopik şəhəri bəzəkli-düzəkli, hər cür nemətlərlə dolu, qapısız-qıfılsız dükanlarını təsvir 

edir. Burada daş-tərəzi, pul və.s olmadığı kimi, tacirlər, sələmçilər, pula-qızıla hərislik və bunlara 

sitayiş edənlər də yoxdur. Bu diyarın adamları deyirlər ki: “Qızıla və gümüşə aldanmağı biz 

hesaba almırıq, çünki onlar heç kəsin işinə gəlməz”. Burada hər kəs öz tələbatından nə artıq, nə 

də əskik bir şey almaq istəmir. Nizaminin utopik cəmiyyət haqqında nəzəri görüşlərindən aydın 

olur ki, o, özündən çox əvvəlki əsrlərdə yaradılan utopik ideyalara, xalqların əfsanə, mif və 

nağıllarında ifadə edilən fikir, arzu və istəklərə yaxşı bələd olmuşdur. Bundan başqa,o, 

mülkiyyətin ümumiliyi və bölgüdəki tam bərabərliyi haqqındakı ideyalarını irəli sürərkən ilk 

icma quruluşuna dair mənbələrə də bələd idi. Burada diqqəti cəlb edən odur ki, Nizami İsgəndərin 

Misirə yürüşlərində onunla qarşılaşan ilk insan qəbiləsinin təsvirini də vermişdir. Nizaminin bu 

qəbilə haqqında verdiyi məlumatlardan görünür ki, burada hamı birlikdə çalışır, ovçuluq edir, 

əldə etdikləri nemətləri bərabər bölür və istehlak edirlər. Onun təsvir etdiyi icmada mübadilə, 

ticarət, pul və dövlət də yoxdur. Hamı “dəridən paltar düzəldir” və çox aşağı səviyyədə həyat 

sürürlər. (Gəncəvi, 2004, 432). 
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Nizaminin dediyi kimi, öz əməyi, qabiliyyəti ilə sərvət yaradanlara geniş və sağlam mühit 

yaradılmasa, dünyanı və cəmiyyəti abad etmək, hamı üçün firəvan həyat şəraiti yaratmaq olmaz.   

Nizami öz dövrünün mühüm iqtisadi hadisə və proseslərinə heç vaxt biganə qalmamışdır. Şərq 

və Yunan fəlsəfəsini mükəmməl bilən Nizami də bir mütəfəkkir kimi “Xəmsə”də “təsadüfü 

olaraq müraciət etdiyi” bir çox iqtisadi kateqoriyaların cəmiyyət həyatında yeri və rolu haqqında 

orijinal fikir yürüdə bilmişdir. Bu baxımdan Nizaminin “Xəmsə”sində ədəbi və ictimai fikir 

tariximizdə ən böyük yenilik və öz aktuallığını itirməyən ictimai əmək problemidir. Nizaminin 

ədəbi, bədii, ictimai və fəlsəfi görüşlərini tədqiq edən Nizamişünasların əksəriyyəti onun 

yaradıcılığında əmək və əməkçi surətlərin əsas yer tutmasını, əməyə, işə, yaradıcılığa çağırış 

ideyalarının aktuallığını yüksək qiymətləndirmişlər. Bunları nəzərə almaqla biz böyük 

mütəfəkkirin bu sahədə yürütdüyü konkret iqtisadi fikirlərin ümumiləşdirilməsi nəticəsində onun 

iqtisad elmi tarixində tutduğu yeri də qiymətləndirməliyik. Nizamiyə görə insanı insan edən, onu 

şərəfləndirən və bütün başqa canlılardan fərqləndirən əmək fəaliyyətidir. Bundan başqa o, bütün 

maddi və mənəvi sərvətlərin yaradılmasının əsasını da əməkdə, fəaliyyətdə, çalışmaqda görür.  

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində İqtisadi Görüşlər Sistemində Peşə Bölgüsü 

Nizaminin iqtisadi görüşlər sistemində mühüm məsələlərdən biri də peşə bölgüsü, ixtisaslaşma, 

əmək bölgüsü mövzusudur. “Xəmsə”də Nizami bu məsələyə ölkədə sərvətin və bolluğun 

artırılmasına təsir edən bir amil kimi yanaşır. Burada Nizami belə bir fikri əsas tutur ki, 

cəmiyyətdə “hər peşəkar ancaq öz peşəsini tutsun. Başqa cür olsa, yaxşılıq etmək istəyən də pislik 

edər”. “O vaxt ki, hər kəs öz peşəsindən əl çəkər, cahanda abadlıq heçə uğrayar”. Buna görə də 

Nizami məsləhət görürdü ki, “hər kəsin hünərinə görə iş verilməlidir.” O, deyirdi: “halına, 

bacarığına görə o peşəni seç ki, gördüyün işdən xəcalət çəkməyəsən”. Bunun əksinə olduqda isə 

əmək bölgüsü pozulur, adamlar öz peşəsindən  əl çəkib başqa təsadüfi işlərlə məşğul olmağa 

başlayırlar və bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının nizamı pozulur, hərc-mərclik və yoxsulluq 

başlayır.  

Nizaminin yaşadığı 12-ci əsrlərdə istehsal alətlərinin və əmək məhsuldarlığının aşağı səviyyədə 

olmasını nəzərə alsaq, əhali və onu əhatə edən təbii amillər istehsalı artırmağın ən mühüm şərtləri 

idi. Buna görə də Nizami yazırdı ki: “Xalq az olduqca ərzaq da az olar, adamların çoxluğundan 

gəlir də çox olar”.  

 Nizaminin yaşadığı 12-ci əsrdə Azərbaycanın iqtisadi həyatında natural təsərrüfat üstünlük təşkil 

edirdi. Buna baxmayaraq o dövrdə şəhərlərin sürətlə inkişafı, şəhər əhalisinin artması 

sənətkarlığın ticarətin genişlənməsinə imkan yaradırdı. Şəhərlə kənd, əkinçiliklə sənətkarlıq, 

sənətkarlığın müxtəlif sahələri arasında əmək bölgüsü getdikcə dərinləşir və genişlənirdi. Bunun 

nəticəsində əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına təkan verən imkanlar da artırdı. Ölkə daxilində 

və Şərq, Qərb və Şimal qonşularla ticarət və iqtisadi əlaqələr daha geniş çərçivədə inkişaf etməyə 

başlamışdı. Pula olan ehtiyac da artırdı. Bu feodalların və kəndlilərin təsərrüfatında istehsal 
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edilən məhsulların daha çox hissəsinin  bazar dövriyyəsinə cəlb edilməsinə də səbəb olurdu. 

Kəndlə şəhərlərin mübadilə münasibətlərində tədricən kəndin şəhərdən iqtisadi asılılığı 

güclənirdi. Nizami “Xəmsə”də qarşısına qoyduğu məqsədlərdən asılı olmayaraq öz dövründə baş 

verən bütün bu iqtisadi hadisələrə bu və ya digər formada öz münasibətini bildirmişdir. Onun 

əsərlərində diqqəti cəlb edən ən mühüm məsələlərdən biri də mübadilə, ticarət, pul və onların 

rolu haqqında yürütdüyü ideyalardır. Göstərirdi ki, alqı-satqıda bərabərliyə əməl etmək ədalət və 

şəriət qanunlarına uyğun olmalıdır. O, deyirdi ki: “Az-çoxluğu hesablayarkən, zəhmətlə muzdu 

bərabər tut”. “Sən ayaqqabı verəndə, sənə əvəzində papaq verərlər”. Nizami dəfələrlə göstərir ki, 

ən nadir metallar, daş-qaşlar çox böyük zəhmətlə hasil olunduğuna görə qiymətlidir.  

Nizami bazar qiymətlərini və onlara təsir edən amilləri düzgün müşahidə etmiş və bu 

kateqoriyalar haqqında daha maraqlı fikir söyləyə bilmişdir. Onun bu sahəyə dair irəli sürdüyü 

ən qiymətli fikri tələb və təklif haqqındakı görüşlərində ifadə etdirilmişdir. Nizamiyə görə 

bazarda bəzi əmtəələrin qiyməti ona görə yüksəkdir ki, onlara olan tələb çox, təklif isə azdır.  

Nizami tələb və təklifin qiymətlərin dəyişməsinə təsirini göstərməklə yanaşı, bu qanunun 

əkinçinin vəziyyətinə necə təsir göstərməsini də açıqlamışdır. O, bunun əkinçinin, çörəkçinin 

fəaliyyətinə necə təsir göstərməsi timsalında belə təsvir edir: “Taxıldan bir fayda gözlənilirsə, 

əkinçi əkinə, biçinə başlayar. Taxılın bazarı kasadlaşsa, qiymətsiz olsa, əkinçi işi, zəhməti 

buraxar”. Nizami mübadilədə, alqı-satqıda bərabərliyi və ədaləti əsas tutmaqla qeyri-ekvivalent 

yolla ticarətdən, çoxlu qazanc əldə edən tacirlərin əməllərini pisləyirdi. O bildirirdi ki, müxtəlif 

yollarla tacirlər və sələmçilər kəndlinin və sənətkarın hesabına həddən artıq var-dövlət və sərvət 

toplayırlar. Buna görə də o, ticarətdə “az verib çox alanları”, çəkidə,ölçüdə müştəriləri 

aldadanları məzəmmət edir və onlara bu işdən çəkinməyi məsləhət görürdü.   

İnsanlar üzərində pulun, qızılın bu hökmranlığını görüb müşahidə edən Nizami bu qanunauyğun 

proseslə hesablaşmaq istəmirdi. O, pulu insanın maddi və mənəvi tələbatına xidmət edən bir 

vasitə kimi başa düşürdü. Sələmçilik, pul yığmaq hərisliyi, qızıla, gümüşə pərəstiş etmək 

Nizaminin  əxlaq təliminə, idealına uyğun deyildi. Buna görə də o, pulun yerinə yetirəcəyi bir 

sıra funksiyaları öz əxlaq təlimi çərçivəsində izah etməyə çalışır, qiymətli, əxlaqi, tərbiyəvi 

əhəmiyyət kəsb edən fikirlər söyləyirdi. Nizaminin dövründə tədavüldə qızıl, gümüş və mis 

pullar fəaliyyət göstərirdi. Onun əsərlərində qızıl sikkələr, qızıl külçələr haqqında məlumatlar 

verilir.  

Burada Nizami göstərmək istəyir ki, alqı-satqıda dəriyə göstərilən inam qızıldan da, gümüşdən 

də güclüdür, pul kimi dəri hamı tərəfindən qəbul edilir. O, bunu İsgəndərin dünyanın müxtəlif 

qitələrində və ölkələrində də rast gəldiyi bəzi qəbilələrin və xalqların timsalında da göstərir. 

İsgəndərin Misir yürüşündə Afrikada rast gəldiyi bir çox qəbilə və xalqlar qızıl və gümüş pulu 

tanımırlar. Eyni zamanda Nizaminin təsvir etdiyi ədalət ölkəsində də qızıl və gümüş “heç kəsin 

işinə yaramır”. Onlar yalnız insanın istehsal etdiyi başqa məhsullar kimi onlara xidmət edir. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

221 

 

Beləliklə, Nizami bununla istər-istəməz pulun mahiyyətinə və onun tarixinə nəzər salmış olur. 

Nizami dövlətlilərə, xəzinə sahiblərinə məsləhət görürdü ki, onlar yığdıqları sərvətdən səmərəli 

istifadə etsinlər. O deyirdi: “O şeyi ki,qoyub özün görəcəksən, onu nə qədər yığıb saxlamaq 

olar”. Buna görə də ən yaxşısı bu sərvəti xeyirxah işlərə-şəhərlər tikdirmək, abadlıq yaratmaq, 

yoxsullara kömək etmək üçün sərf etmək ədalətli və səmərəli fəaliyyət göstərmək olardı. Nizami 

göstərir ki, qızıla, pula sitayiş insanı dünyəvi işlərdən uzaqlaşdırır, insanlar arasında ədavət salır, 

dostu-dosta qarşı qoyur. O, “Yeddi gözəl” əsərində deyir ki: “Kim qızıldan ötrü ölür boş yerə, 

demək ositayiş eyləyir zərə”. “Axmaqlığa bax ki, bir parça daşdan ötrü, dost öz dostu ilə 

vuruşur”. (https://referat.ilkaddimlar.com/r/referatlar/iqtisadiyyat/pdf-1090.pdf) 

Nizami Gəncəvi Yaradıcılığında İqtisadi Anlayışların Gənc Nəslə Çatdırılması 

Onun fikrincə, əməksevərlik, çalışqanlıq, halal əməklə yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra 

müsbət əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaq, avaraçılıq da mənfi 

sifətlərin öküzə, camışa, eşşəyə, milçəyə, ağcaqanada və s. eyvanlara xas olan cəhətlərin 

yaranmasına səbəb olur. “Xəmsə”nin araşdırılması göstərir ki, dahi şair-pedaqoq bazar 

iqtisadiyyatına aid olan başlıca anlayışlarla gənc nəsli tanış etmək, ailə həyatında və cəmiyyətin 

inkişafında iqtisadiyyatın rolu barədə gənc nəsildə təsəvvür yaratmaq, gənc nəsldə sahibkarlıq, 

təsərrüfatçılıq, qənaətcillik kimi keyfiyyətlər formalaşdırmaq, xalq əmlakına, başqalarının 

yaratdığı maddi və mənəvi sərvətlərə gənc nəsldə qayğılı münasibət formalaşdırmaq və s. 

məsələlərə bu və ya digər dərəcədə toxunmuşdur. Dahi şair qənaətcillik kimi faydalı keyfiyyətə 

diqqət yetirilmişdir. “Xəmsə”dəki poemaların hamısında qənaətcillik məsələsinə toxunan şair 

“Leyli və Məcnun”da bu məsələ üzərində xüsusi dayanmışdır. (Səfərli, 2013, 5). Həmin poemanın 

“Şadlıq və qənaət” adlı hekayəsində şair öyrədir ki, qənaətcillikdə insan heç olmasa digər 

canlılardan nümunə götürməlidir. Belə ki, “insanlardan başqa bütün canlılar qənaət evində 

tutmuşdur qərar”. Yəni hər bir canlı nə ruzi tapsa onunla qənaətlə dolanır, öz qismətinə razı olur. 

Lakin qənaətcil olmayan acgöz insanlar öz payından şikayət edir, tanrıdan, təbiətdən, hətta, 

günəşdən narazılıq edirlər. 

 “Yeddi gözəl” poemasında şair bir pedaqoq ədası ilə başa salır ki, qənaətlə yaşayan insanın həyatı 

sevinc-şadlıq içərisində keçər, o, hörmət sahibi olar. (Səfərli, 2013, 6). Lakin həvəsinin, arzu-

istəyinin qulu olub hərislik, acgözlük edənlərin axırı yoxsulluqdur, qəmdir, kədərdir. 

“İsgəndərnamə”də şair qənaətcilliyin faydasını göstərməklə bərabər, bir cəhəti də xüsusi qeyd edir 

ki, hər bir şeyə qənaətlə yanaşmaq xəsisliklə eyniləşdirilməməlidir. Xəsislik edib yeməyə 

qıymayanların sonu fəlakətdir. Dahi şair şəhər mühitində yaşayıb-yaratsa da, kənd təsərrüfatının 

bir çox sahələri, xüsusilə, əkinçilik haqqında əsərlərində geniş məlumat vermiş, bu istehsal 

sahəsinin xüsusiyyətlərini, əhəmiyyətini açıb göstərmişdir. Bu cəhətdən “Sirlər xəzinəsi” 

poemasında “Süleyman və qoca əkinçi” hekayəsi diqqəti daha çox cəlb edir. (Səfərli, 2013, 5). 

Həmin hekayədə şair, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həm sadə əmək adamlarına (qoca əkinçiyə) 

https://referat.ilkaddimlar.com/r/referatlar/iqtisadiyyat/pdf-1090.pdf
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hörmət, həm də iqtisadi tərbiyə məsələsinə geniş yer vermişdir. Belə ki, şair burada qoca əkinçinin 

dili ilə insanlara çatdırmaq istəyir ki, əkinçilikdə yüksək məhsul sudan, torpaqdan daha çox halal 

zəhmətdən, “kürəyin tərindən”, mayaya haramlıq qatmamaqdan, əkin üçün sağlam toxum 

seçməkdən asılıdır. “Xosrov və Şirin” poemasında bu məsələyə bir daha toxunan şair öyrədir ki, 

əkinçilikdə, xüsusilə, taxılçılıqda məhsuldarlığa təsir göstərən əsas amillərdən biri əkin üçün 

sağlam toxumun seçilməsidir. Şairin iqtisadi görüşlərinin təhlili baxımından “Yeddi gözəl” 

poemasında verilmiş “Quraqlıq ili və Bəhramın rəiyyətə mərhəməti” adlı hekayə çox səciyyəvidir. 

(Gəncəvi, 2004, 336). Burada şair Bəhramın nümunəsində hökmdarlara, dövlət məmurlarına 

anlatmaq istəyir ki, ölkə başçısı hər cür iqtisadi çətinliklərə əvvəlcədən hazır olmalıdır ki, ölkəni 

aclıq bürüməsin. Məsələn, Bəhramın ölkəsində düz dörd il quraqlıq hökm sürdüyü üçün aclıq 

təhlükəsi yaranır. Ağıllı və ədalətli Bəhram şah tapşırır ki, taxıl anbarlarının və xəzinənin qapılarını 

açıb, əhaliyə dən və pul paylasınlar, yəni müasir iqtisadi anlayışla ifadə etsək, kompensasiya 

versinlər. Hətta, Bəhramın göstərişi ilə başqa ölkələrdən də taxıl alınması təşkil olunur. Beləliklə 

ağıllı dövlət başçısı Bəhramın apardığı düzgün iqtisadi siyasət və həyata keçirdiyi ehtiyat tədbirləri 

nəticəsində ölkə əhalisi aclıq təhlükəsindən xilas olur.“İsgəndərnamə” poemasında şair əkinçilikdə 

məhsuldarlığın yüksəldilməsinə təsir göstərən digər bir amilə – əməkçinin iqtisadi 

həvəsləndirilməsinə, stimullaşdırmaya toxunur və göstərir ki, əkinçinin maddi marağı olmasa, o, 

həmin işə girişməz. Əkinçiliyin sirlərinə çox yaxşı bələd olan şair “İsgəndərnamə”də göstərir ki, 

burada bol məhsul əldə etməyin əsas şərtlərindən biri əkini vaxtında əkməkdir. 

(https://multiurok.ru+/files/nizami-g-nc-vi-yaradiciliginda-iqtisadi-motivl-r.html). 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində İqtisadi Tərbiyə ilə Bağlı Fikirlərin Ümumiləşdirilməsi 

Beləliklə dahi şairin əmək tərbiyəsi, peşəyönümü və iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirlərini aşağıdakı 

kimi ümumiləşdirmək olar: 

- əmək fəaliyyəti insan şəxsiyyətinin formalaşmasında başlıca amillərdən biridir; 

- insan həyatının əsasını təşkil edən əmək həm maddi firəvanlıq, həm də şan-şöhrət mənbəyidir; 

- insan mənəviyyatının saflığı onun halal, namuslu əməyindən çox asılıdır; 

- əmək, zəhmət həm də ağıl tərbiyəsi və fiziki tərbiyənin başlıca amillərindən biridir; 

- zəhmət tikanı insanı qanına qəltan etsə də o, namuslu əməyindən əl çəkməməli, kimsəyə möhtac 

olmamalı, it kimi yad süfrəsinə göz dikməməli, öz halal qazancı ilə yaşamalıdır; 

- insan təkcə özü üçün deyil, bütün xalqı üçün, cəmiyyət üçün yorulmadan, usanmadan çalışmalıdır 

ki, “dünya əməlindən geysin zərxara”; 

- qəflət yuxusunda qalıb müftəxorluq, avaraçılıq, meşşanlıq edən kəslər heç olmasa 

arılardan, qarışqalardan zəhmətsevərliyi öyrənsinlər; heç bir işə yaramayan insan beli şikəst eşşəyə 

bənzər; 

https://multiurok.ru+/files/nizami-g-nc-vi-yaradiciliginda-iqtisadi-motivl-r.html
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- həyatda hər bir peşənin öz gözəlliyi, öz əhəmiyyəti var; başlıcası, peşəni düzgün seçib onun kamil 

ustası olmaqdır, çünki, “kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan”; 

- ölkədə hər kəs öz peşəsi, öz sənəti ilə məşğul olmalıdır, əks təqdirdə ölkədə xaos hökm sürər, 

fəlakət törəyər; 

- ölkə başçısı hər bir sənətkarın, hər bir peşə sahibinin əməyini layiq olduğu qədər 

qiymətləndirməlidir; 

- insan üçün ən faydalı keyfiyyətlərdən biri qənaətcillikdir; bu keyfiyyətə malik olmayanların sonu, 

nə qədər var-dövləti olsa da, yoxsulluqdur; 

- iqtisadi bolluğun, əmək məhsuldarlığının başlıca şərtlərindən biri halal zəhmətdir, mayaya haram 

qatmamaqdır, “şeytanla şərikli dən” əkməməkdir; 

- əkinçilikdə yüksək məhsul əldə etməyin mühüm amilləri: 

a) əkini vaxtında əkmək; 

b) əkin üçün sağlam toxum seçmək; 

c) ona qulluq üçün əlləri dəmirə çevirib kürəyin tərini axıtmaqdır; 

- ölkə başçısı ölkənin iqtisadi tərəqqisi üçün məsuliyyət daşımalı, əhalini iqtisadi tənəzzüldən, aclıq 

təhlükəsindən qorumaq üçün qabaqlayıcı ehtiyat tədbirləri görməlidir. 

Nəticə 

Nizaminin əməyə, çalışqanlığa, qurub-yaratmağa səsləyən bu və buna bənzər yüzlərlə nəsihət və 

fikirləri bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Əməyi, insan azadlığını hər şeydən üstün tutan 

böyük mütəfəkkir bu gün də bütün bəşəriyyətə, insanlığa xidmət edən öz mütərəqqi ideyaları ilə 

yaşamaqdadır. 
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The Impact of Macroeconomic Variables on Economic Growth in Greece, 

Georgia, Pakistan and Tunisia 

 

Qahraman Ahmed Ibrahim Artoshi 

University Of Gaziantep 

Abstract 

This study examines the impact of macroeconomic variables on economic growth in selected four countries. Variables 

of the models are GDP, Current Account surplus/ deficit, money supply (M2), government expenditure and exchange 

rate. An annual data for the period Hausman test was used because it has an asymptotic chi-square distribution, the 

results of Hausman test indicated that the Random (FEM) was the most appropriate model for the study. The empirical 

results of the study indicated a significant and positive impact of macroeconomic indicators such as Current Account 

Surplus Deficit, Government Spending and Money supply are a significant and positive relationships on GDP, but 

Real Exchange Rate is a significant and negative relationships on GDP (economic growth proxy) in four selected 

countries.  

Key words: GDP, Panel-Data Models, Ordinary Least-Square (OLS), Fixed-Effects and Random-Effects Models. 
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Covid-19 Epidemiyasında İqtisadiyyatın Vəziyyəti 

 

Aysən Fərəcova 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu 

aysanpharajova@gmail.com 

Xülasə  

Çinin Wuhan şəhərində ortaya çıxan və sürətlə yayılan, dünyaya təsir göstərən COVID-19, cəmiyyətin həyatına və 

ölkənin iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş Direktoru, COVID-19'u 

11 Mart 2020-ci il tarixindən etibarən epidemiya elan edərək, virusun yayılma sürətində əhəmiyyətli bir artım olduğunu 

və səlahiyyətlilərin lazımi tədbirləri görmədiklərini bildirdi. COVID-19 pandemiyası bir sağlamlıq böhranıdır və 

sağlamlıq böhranı bitənə qədər lazımi tədbirlərin alınması vacibdir. Karantin və ölkələr tərəfindən görülən digər 

tədbirlər bunun üçün məhdudiyyətlərdir. Bununla birlikdə, sağlamlıq böhranına nəzarət etmək üçün alınan bu tədbirlər 

iqtisadiyyata mənfi təsir edir. Bu araşdırma, COVID-19 epidemiyası zamanı alınan tədbirlərin ölkənin istehsal 

səviyyəsinə, əmək bazarına və istehlakına təsirlərini müzakirə etməkdir. 

Açar sözlər: COVID-19, pandemiya, iqtisadiyyat, böhran, istehsal 

 

Giriş 

Korona Virus xəstəliyi 2019 (COVID-19) epidemiyası, Çinin Wuhan şəhərində ortaya çıxan və 

digər coğrafi bölgələrə sürətlə yayılan dördüncü qlobal epidemiya olaraq tarixdə yerini aldı. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Baş direktoru Tedros Ghebreyesus, COVID-19 

epidemiyasını Beynəlxalq Sağlamlıq Qaydaları çərçivəsində Fövqəladə Hallar Komitəsinin 

tövsiyəsinə əsasən 30 yanvar 2020-ci il tarixində beynəlxalq bir ictimai səhiyyə vəziyyəti elan etdi. 

Bu, böhranın qarşısınının alına bilinmədiyinin və dünyanın böhran içində olduğunun bir ifadəsi idi. 

Bu xəbərdarlıq əslində ciddi bir xəbərdarlıq idi, ancaq ölkələr tərəfindən kifayət qədər ciddi qəbul 

edilmədi. ÜST Baş Direktoru, 4 fevral 2020-ci il tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 

Baş Katibliyinə məlumat verdi. Ayrıca, COVID-19 epidemiyası üçün ölkələr tərəfindən ediləcək 

hazırlıqları və tədbirləri koordinasiya edəcək bir Böhran İdarəetmə Komandası yaratmaq üçün 

BMT-nin böhran idarə etmə siyasətinin aktivləşdirilməsini tələb etdi. BMT və ÜST 6 fevral 2020-

ci il tarixində telekonfrans keçirərək COVID-19 haqqında yenilənmiş məlumat verdi və Strateji 

Hazırlıq və Müdaxilə Planını (SPRP) təqdim etdi. Bununla birlikdə, ÜST Baş Direktoru, COVID-

19'u 11 Mart 2020-ci il tarixindən etibarən bir epidemiya elan edərək, virusun yayılma nisbətində 

əhəmiyyətli bir artım olduğunu və səlahiyyətlilərin lazımi tədbirləri görmədiklərini bildirdi. Buna 

görə bir çox ölkə epidemiyaya hazırlıqsız tutuldu. 

COVID-19 pandemiyası bir sağlamlıq böhranıdır və böhran bitənə qədər tədbirlər ciddi şəkildə 

həyata keçirilməlidir. Ölkələr tədbirlərə əhəmiyyət verməzlərsə, böhran üzərində nəzarəti sürətlə 

mailto:aysanpharajova@gmail.com
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itirə və ciddi bir sağlamlıq böhranı ilə üzləşə bilərlər. Belə bir vəziyyətlə üzləşən inkişaf etmiş 

ölkələr də geri dönməz bir yüksək xərc ödəməli ola bilərlər. 

COVID-19 epidemiyasından qaynaqlanan sağlamlıq böhranını aradan qaldırmaq üçün, sosial 

məsafəni qorumaq üçün gördükləri tədbirlər ölkənin istehsal səviyyəsinə, əmək bazarına və real 

bazara mənfi təsir edərək, iqtisadi böhrana yol aça bilər.  Bu araşdırma COVID-19 pandemiyası 

zamanı alınan tədbirlərin iqtisadiyyata təsiri barədə mübahisələrdən bəhs edir.  

COVID-19 epidemiyasını yavaşlatmaq üçün görülən tədbirlər iqtisadi böhrana necə səbəb 

olur? 

Sağlamlıq sistemi böhranı olan COVID-19 pandemiyası, yüksək yoluxucu və qeyri-müəyyənliyi 

olan bir epidemiyadır və mübarizə aparmaq asan deyil. Çox güclü inkişaf etmiş ölkələr belə bu cür 

sağlamlıq böhranlarını idarə edə bilmirlər. Böhran idarəçiliyinin uğurlu nəticələri böhrandan əvvəl 

və sonrakı mərhələlərin dəqiq idarə edilməsindən asılıdır. Bu səbəbdən COVID19 

epidemiyasından az-çox təsirlənəcək ölkələrdəki fərqlər, epidemiyanı idarə edərkən strateji 

təcrübələrindəki fərqlərdən qaynaqlanır. Böhran riskini azaltmaq böhrandan əvvəlki dövrün ilk 

addımıdır. Başqa sözlə, böhranın qarşısı alınarsa, bu, böhranın ən yaxşı şəkildə idarə olunduğu 

deməkdir. Məsələn, SARS-ı yaşamış bir ölkə olan Sinqapur, 30 yanvarda ÜST-nin qlobal təcili 

bəyannaməsini ciddi qəbul etdi və hazırlıqlara başladı. Sinqapurun SARS üçün əvvəlki bütün işləri 

COVID-19 böhranına hazırlıq üçün zəmin yaratdı. ÜST COVID-19-u qlobal bir pandemiya elan 

etdikdə Sinqapur artıq böhran hazırlıqlarını başa vurmuşdu. 

Epidemiyanın elan edilməsindən sonrakı üçüncü mərhələ epidemiyanın aradan qaldırılması üçün 

görüləcək tədbirləri əhatə edir. Sağlamlıq böhranı olan COVID-19 epidemiyasını ən qısa müddətdə 

tutmaq və dayandırmaq insani bir məsuliyyətdir və bu vəziyyət üç strategiya ilə meydana gəlir. 

Birinci strategiya; peyvəndin tapılması və istifadəsi və ya bir dərmanın kəşfindən ibarətdir. 

COVID-19 üçün hazırlanmış bir peyvəndin hələ olmadığı və insanlarda etibarlı şəkildə istifadə 

edilə bilən təsirli bir peyvəndin ən erkən bir il sonra istehsal ediləcəyi ifadə edilmişdir. Ölkənin 

maliyyə mənbələri və məlumat sistemi peyvəndin istehsalında həlledici rol oynayır. Unutmaq 

olmaz ki, burada zaman ölçüsü də vacib amildir. İkinci strategiya heç bir tədbir görmədən sürü 

toxunulmazlığı strategiyasının həyata keçirilməsidir. Əhalinin 50-60% -i immunitet əldə edərsə, 

epidemiya nəzarət altına alına bilər. Lakin bu strategiya olduqca riskli və təhlükəlidir. Yoluxucu 

olan virusu tələyə alan bir qrup immunitet qazanarkən, qalan qrup xəstələnir və xəstəxanaya 

müraciət edir. Mövcud xəstələrin sayı sağlamlıq qabiliyyətini aşarsa, sağlamlıq sistemi çökər və 

ölüm sayı artar. Bu səbəbdən bu strategiyanın alternativ dəyəri sağlamlıq böhranının ortaya 

çıxmasıdır. Üçüncü strategiya; ölkələr, peyvəndi olana qədər virusun yayılmasını idarə edə biləcək 

və virusu boğa biləcək strategiyalara müraciət etməlidirlər. Bu strategiyalar sosial məsafənin 

qorunması və komendant saatı kimi tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bu strategiyanın alternativ 

dəyəri iqtisadi böhranın ortaya çıxmasıdır. COVID-19 pandemiyası zamanı bəzi ölkələr sürü 
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toxunulmazlığı strategiyasını tətbiq etmək qərarı ilə yoluxuculuğun azaldılması və ya virusu boğan 

tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair qərarla ziddiyyət yaşadılar (Jackson,Weiss, Schwarzenberg, 

2020). Sürü toxunulmazlığı strategiyasının tətbiqi qərarı ölkələri addım-addım səhiyyə böhranına, 

komendant saatı qərarı ölkələri iqtisadi böhrana yaxınlaşdırır. Böhran idarəçiliyinin dördüncü 

mərhələsi, inkişaf etdikləri yeni normal nizama keçid mərhələsidir. Bu mərhələdə, görülən tədbirlər 

nəzarət altına alınmalı və ən aşağı xərclə maksimum fayda təmin etmək və düzgün nizama doğru 

risk (yeni normal vəziyyət) olmalıdır. 

Bir insanın neçə insana yoluxdurduğunu göstərən "R" sıfır dərəcəsi, COVID-19 epidemiyasına 

nəzarət etmək üçün vacib bir dəyərdir. Bu nisbəti düzgün hesablamaq üçün çox sayda test 

aparılmalı və məlumatlar şəffaf şəkildə paylaşılmalıdır. R sıfır dərəcəsi "1" in üstündədirsə, 

epidemiya davam edir, "1" olarsa, yeni normal qayda dəyişdirilə bilər; "1" dəyərin altındadırsa, 

epidemiyanın dayandığını və söndürüldüyünü göstərir. Bir çox ölkə R sıfır dəyərini nəzərə alaraq 

sosial təcrid metodlarını və karantin tədbirlərini tənzimləyir. Bununla birlikdə, COVID-19 

epidemiyasını yavaşlatmaq və ya dayandırmaq üçün alınan bu tədbirlər, digər tərəfdən, iqtisadi 

böhranın başlanmasının təməlini qoyur. İqtisadi böhranın dərinləşməsi, bu tədbirlərin daha tez-tez 

baş verməsindən və epidemiyanın müddətindən asılı olduğu üçün R sıfır nisbətinin "1" dəyərin 

altına düşməməsi qaçılmazdır. Çünki səhiyyə böhranı ilə iqtisadi böhran arasında qarşılıqlı 

münasibət var. Ölkələrin epidemiyanı yavaşlatmaq və ya dayandırmaq üçün gördüyü hər bir tədbir 

iqtisadi böhrana, çıxardıqları hər tədbir isə sağlamlıq böhranına səbəb olur. COVID-19 

epidemiyasını dayandırmaq üçün ölkələr tərəfindən görülən tədbirlər sağlamlıq böhranına səbəb 

olmayacaq bir şəkildə tənzimlənsə də, digər tərəfdən iqtisadi böhranın qarşısını alacaq siyasətlər 

hazırlamaq lazımdır. Bu cür siyasətləri ehtiva edən bir iqtisadi paket, həm sağlamlıq böhranının, 

həm də iqtisadi səviyyənin R sıfır dəyərinin altına endirilərək həm səhiyyə həmdə iqtisadi böhranın 

qarşısını ala bilər. 

COVID-19 Pandemiyasının Təsirləri 

COVID-19 böhranının üç əsas təsiri ortaya çıxmışdır. Birincisi, qlobal qaydada meydana 

gəlmişdir. Koronavirus, pandemiyaya qarşı mübarizə aparacaq qurumları gücləndirərək çoxtərəfli 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini zəruri etmişdir. Böhrandan ən çox təsirlənən ən az inkişaf etmiş 

ölkələrə kömək etmək üçün ticarətin davamlılığını təmin edən təşkilatlar, xüsusən də Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) və beynəlxalq maliyyə qurumlarına ehtiyac var. COVID-19, qloballaşma 

əleyhinə müzakirələrə bir daha diqqət çəkdi. Bəziləri bu böhranın dövlətləri daha həssas bir 

vəziyyətə sövq edən qloballaşmanın nəticəsi olduğuna inanır. Ancaq anti-qloballaşma bu 

böhrandan əvvəl mövcud olan bir siyasi seçimdir. Bəzi əyalətlər, çətin vəziyyətdə və tədarük 

zəncirlərindən həddən artıq asılı olduqları üçün pandemiya və böhran idarəçiliyi və ehtiyat 

qaynaqlarının istifadəsi ilə bağlı fərqli təcrübələrə sahib olacaqlar. Lakin bu, qloballaşma əleyhinə 

bir prosesin olacağı demək deyil. Əksinə, pandemiya və onun nəticələrinə qarşı mübarizə aparmaq 

üçün çoxtərəfli qurumlara hər zamankindən daha çox ehtiyac olacaqdır. 
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Epidemiyanın ikinci təsiri Avropa Birliyinin idarəetmə tərzi və inteqrasiya prosesi üzərində 

görülür. Böhran, Avropa idarəetmə mexanizmlərinin güclü və zəif tərəflərini üzə çıxardı. 

Avropada, güclər dövlətlərin əlində olmasına baxmayaraq, yuxarıdan aşağıya və aşağıdan yuxarı 

mərkəzsizləşməyə əsaslanan çox qatlı bir hökumət sistemindən istifadə olunur. Bu vəziyyət 

dövlətlərin təsirsiz və ya həssas görünməsinə səbəb ola bilər ( Deb, Furceri, Ostry, Tawk, 2020). 

Beləliklə, böhran bir çox AB ölkəsi üçün iqtisadi və sosial tənəzzül riskini yaradır, eyni zamanda 

Avropa qurumlarının effektivliyini və böhranla mübarizə aparmaq üçün dövlətlərə kömək etmək 

imkanlarını şübhə altına alır. Bunun üçün də  koronavirus müzakirələri çərçivəsində 2008-ci il 

böhranında yaşanan Şimal-Cənub ayrılmasının yenidən ortaya çıxması yaxşı bir işarə deyil. 

Bu böhranın öhdəsindən gəlmək üçün avtoritar olmayan, lakin daha səmərəli və çevik inzibati 

idarəetmə lazımdır. Böyük şəhərlərdə virusla mübarizə strategiyası kənd yerlərində tətbiq olunan 

strategiya ilə eyni deyil. Mərkəzi hakimiyyət orqanları epidemiya ilə mübarizə üçün sanitariya və 

iqtisadi tədbirlərin səmərəli olmasını təmin etmək üçün yerli və regional hökumətlərlə, həmçinin 

iqtisadi və sosial sektorlarla dialoq aparmalıdır. 

COVID-19 Pandemiyasının İqtisadiyyata Təsirləri 

Covid-19-un Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən "pandemiya" elan edilməsindən dərhal sonra 

hökumətlərin ehtiyat paketləri bir-birinin ardınca gəlməyə başladı. Bununla birlikdə, Çinin virusla 

bağlı bəzi məlumatları saxladığına və ÜST-ün xəstəliyi "epidemiya" olaraq adlandırmasında 

gecikməsinə dair şübhələr var. Bu vəziyyətdə epidemiya ilə əlaqədar tibbi tədbirlərə gecikməyin 

iqtisadi xərcləri artırdığı qiymətləndirilə bilər. Tarixdəki digər epidemiyalar araşdırıldığında, 

epidemiyaya qarşı erkən tədbirlərin ciddi iqtisadi üstünlüklər verdiyi də məlumdur (Ceylan, Ozkan, 

Mulazimogullari,2020). 

1918-ci ildə İspan Qripi epidemiyasını araşdıran Correia, Luck and Verner (2020) tərəfindən əldə 

edilən tapıntılara görə; Erkən və geniş yayılmış dərman müalicəsi olmadan epidemiyaya qarşı 

addımların atıldığı şəhərlərdə (sosial məsafə, könüllü təcrid və / və ya komendant saatı) mənfi 

iqtisadi təsirlər orta müddətdə məhdud olsa da, epidemiya sona çatdıqdan sonra real iqtisadi 

fəaliyyət nisbətən artmışdır. 

Digər tərəfdən, epidemiyanın nə zaman nəzarətə götürüləcəyi bilinmədiyi üçün uzun müddətə 

qoyulmuş məhdudiyyətlərin iqtisadiyyata da ciddi təzyiqlər yaratdığı göz qabağındadır.İşlərin bu 

vəziyyəti ilə hökumətlər yalnız epidemiyaya qarşı mübarizənin tibbi baxımından deyil, həm də 

iqtisadi yan təsirlərinə qarşı tədbirlər görməlidirlər. Çıxarılan komendant saatı nəticəsində, təcrid 

dairəsində istehsalın dayandırılmasına qərar verilmiş sənaye müəssisələri, tədarük zəncirlərinin 

pozulması və ya qırılması və bağlanan ticarət mərkəzlərinin təchizatı tərəfində ciddi problemlər 

yaşanır. Bütün bunlar iqtisadiyyatın hərəkətliliyini məhdudlaşdırır və hökumətləri əlavə iqtisadi 

tədbirlər görməyə məcbur edir. Bu iqtisadi tədbirlərin ədədi ekvivalentləri də tarixdə görünməmiş 

səviyyələrdədir. Çünki Covid-19 epidemiyası tarixin ən böyük qlobal tənəzzülünə səbəb oldu və 
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dünya əhalisinin üçdə birindən çoxu hələ komendant saatı altındadır (Douglas, 

Katikireddi,Taulbut, McKee, McCartney, 2020). 

Epidemiya nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında görülən iqtisadi problemləri aşağıdakı kimi 

ümumiləşdirmək mümkündür: 

 Ciddi iqtisadi daralma (ÜDM-in kəskin azalması), 

 Sürətlə artan işsizlik, 

 Sənaye istehsalında güclü azalma, 

  Potensialdan istifadə dərəcələrində kəskin azalma, 

  Xarici kapital axınında "Ani dayanma" (Calvo, 1998) 

  Turizm gəlirlərinin azalması, 

  Borc faizlərində artım, 

  Özəl sektor borclarını ödəyə bilməməsi, 

  Vergi yığımında azalma, 

  Dövlət maliyyəsinə əlavə yük, 

  Birjalarda ciddi itkilər, 

  Fiziki şəxslərin gəlir itkisi, 

Məlum olduğu kimi, sağlam iqtisadiyyatın əsas göstəricilərindən biri davamlı iqtisadi artıma sahib 

olmaqdır. Əvvəlki ilə nisbətən bir iqtisadiyyatın ÜDM-də artım kimi təyin oluna bilən iqtisadi 

artım, əksər hallarda hökumətlərin ən vacib hədəfidir. İqtisadi böyümə sayəsində işsizliyin 

azaldılması, investisiyaların sürətləndirilməsi və inkişaf üçün lazım olan maliyyənin təmin 

edilməsi kimi məsələlər hədəflənir (Fernandes, 2020). 

COVID-19 epidemiyasını yavaşlatmaq və dayandırmaq üçün alınan tədbirlərlə ortaya çıxan 

iqtisadi böhranla indiyə qədər yaşanan əvvəlki iqtisadi böhranlar arasında əhəmiyyətli fərqlər var. 

Çünki epidemiyanın yaratdığı iqtisadi böhran qeyri-müəyyəndir. Epidemiyanın müddəti, 

epidemiyanın neçə dəfə təkrarlanacağı (2-ci dalğa və 3-cü dalğa) və ən əsası epidemiyanın aradan 

qaldırılması çoxölçülüdür. Bu tip iqtisadi böhranın sonu birbaşa epidemiyanın sonu ilə bağlıdır. 

Başqa sözlə, COVID-19 epidemiyası bir sağlamlıq problemidir və epidemiya bitməyincə iqtisadi 

böhran bitməyəcəkdir. (Nicola, Alsafi, Sohrabi, Kerwan, Al-Jabir, Iosifidis, Agha, 2020). 

COVID-19 epidemiyasını yavaşlatmaq və ya aradan qaldırmaq üçün alınan tədbirlərdən 

qaynaqlanan iqtisadi böhran, həm tələbin həm də təklifin daralması ilə meydana gələn çox ölçülü 

sistematik bir böhrandır. COVID-19 pandemiyası zamanı həm tələbdə, həm də təklifdə eyni vaxtda 

azalma iqtisadiyyatın gəlir səviyyəsinə mənfi təsir göstərir, azalmağa və böyümə sürətinin 

azalmasına səbəb olur. Bu vəziyyət istehlakçılar və şirkətlər arasında çaxnaşma yaradır, istehlak 

qaydalarını pozur və bazarda anomaliyalar yaradır. COVID-19 pandemiyası zamanı istehsal, 

istehlak və işçi qüvvəsində yaşanan problemlər aşağıdakılardır; 
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 Karantin tədbirləri səbəbindən işçilər işə getmədiyi üçün məhsul istehsalında azalma , 

 Sosial məsafəni qorumaq üçün tətbiq olunan çevik iş sistemi sayəsində aşağı səviyyəli 

istehsal, 

 Hökumət tərəfindən alınan karantin tədbirlərindən və bu müddətdə iflaslardan qaynaqlanan 

zəncirlərdə yaranan fasilələr və məhsul tapa bilməyən şirkətlərin istehsalının mənfi təsirləri, 

  Məhsullarını vaxtında yetişdirə və yığa bilməmələri və kənd təsərrüfatı işçilərinin karantin 

tədbirləri səbəbiylə işləyə bilməmələri səbəbindən kənd təsərrüfatı sektorunda istehsal 

itkiləri, 

 Böyük və ya kiçik müəssisələr, xüsusilə aviasiya, lojistik, turizm və yaşayış yerləri, restoran 

və bufetlər kimi qida və içki sektorları ciddi çətinliklərlə üzləşir, 

  Müəyyən sektorlarda iflas və iş itkisi, 

 Kiçik və Orta Ölçülü Müəssisələr üçün kommersiya fəaliyyəti çətinləşir, 

Bir çox ölkənin liderləri iqtisadi itkilərdən qaçınmaq və ixracatı və idxalı təsir edən və tədarük 

zəncirinin pozulmasına səbəb olan milli və yerli səviyyədə strateji qərarlar qəbul etmək üçün 

tədricən strategiyalara müraciət edirlər, 

 Karantin tədbirləri səbəbiylə istehlakçıların çölə çıxa bilməməsi səbəbindən istehlak 

xərclərində azalma, 

 COVID-19 pandemiyası, qeyri-müəyyənliyin yüksək olduğu bir mühit olduğundan, bəzi 

istehlakçılar xərclərini nəzarət altına aldıqca istehlak xərcləri azalır. 

 

Nəticə və təkliflər 

Covid-19 epidemiyası ilə bütün dünya yeni bir dövrə qədəm qoydu. Qeyri-müəyyənlik bütün dünya 

iqtisadiyyatı üçün ciddi bir təhlükə yaradır, çünki epidemiyanın nə vaxt qarşısının alınacağı və 

xəstəliyin sağalmasının mümkün olub-olmadığı hələ məlum deyil. Bəzi ölkələrdə əsas qida 

ehtiyacları xaricində istehsalın dayandırılması qlobal ümumi məhsula mənfi təsir edir (Silva, 

Batista, Lima, Alves, Guimarães, Silva, 2020).  

Sərhəd qapılarının bağlanması, beynəlxalq uçuşların dayandırılması və ölkələrin bəzi məhsul 

qruplarına tətbiq etdiyi ixrac qadağaları qlobal tədarük zəncirlərini qırır. Milli və beynəlxalq tələbin 

azalması da istehsalın dayandırılması ilə ciddi işsizlik rəqəmlərinə səbəb olur. İşsizliklə gəlir itkisi 

və gəlirlərini itirən şəxslərin ehtiyaclarını ödəməmək riski bununla birlikdə sosial problemlər 

gətirir. 

Enerji qiymətlərindəki kəskin enmələr və neft və təbii qaz ixrac edən ölkələr üçün davamlı olaraq 

aşağı qiymət səviyyəsi bəzi ölkələrin iqtisadiyyatları üçün Covid-19 epidemiyası qədər ciddi bir 

təhlükə yaradır. Bununla birlikdə, sağlamlıq infrastrukturu və sosial təhlükəsizlik sistemlərinə 

daxil olma problemi olmayan ölkələrdə insanların mümkün reaksiyaları hökumətlər üçün risk 
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olaraq qalır. 

Epidemiyaya qarşı mübarizədə erkən müvəffəqiyyət əldə edən ölkələrin iqtisadi bir sıçrayış etmək 

fürsəti olduğunu unutmamalıyıq. Üstəlik və ən əsası, epidemiya səbəbiylə bağlanmış iqtisadiyyat 

tərəfindən qlobal iqtisadi sistemdə boş yerdən istifadə etmək imkanı qazanan iqtisadiyyatın 

uzunmüddətli mənfəət əldə edəcəyi də gözardı edilməməlidir (Witteveen, 2020). 

Epidemiyaya qarşı mübarizə və epidemiyadan sonrakı dövrlə bağlı tövsiyələr aşağıda 

sadalanmışdır: 

 Epidemiya ilə mübarizə əvvəlkindən daha çox qlobal əməkdaşlıq tələb edir. Bu baxımdan, 

həm epidemiyanın aşkarlanması, həm də idarə olunması baxımından qeyri-kafi olan 

beynəlxalq təşkilatların strukturunun nəzərdən keçirilməsi vacibdir. Bu çərçivədə Dünya 

Səhiyyə Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Ticarət Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı və Dünya Bankı kimi qurumlar dövrün ruhuna uyğun olaraq yenidən qurulmalıdır. 

Buna nail olmamaq alternativ əməkdaşlıqlarla nəticələnəcəkdir. 

 Epidemiyanın daha çox aşağı gəlirli şəxsləri təsir etdiyi müşahidə olunur. Bu vəziyyət bir 

müddətdir gündəmdə olan bərabərsizliklər məsələsinin bir müddət gündəmdə qalacağını 

göstərir, ancaq bu dəfə daha dağıdıcı reaksiyalara səbəb ola bilər. Hökumətlərin və 

beynəlxalq təşkilatların bərabərsizliklərlə mübarizə üçün yeni strategiyalar hazırlamaları 

lazımdır. 

 İnkişaf etmiş ölkələr də daxil olmaqla, sağlamlıq infrastrukturları gücləndirilməli və sosial 

təminat sistemləri daha ədalətli şəkildə dizayn edilməlidir. Vaxtında alınmayan tədbirlər 

iqtisadiyyata daha çox xərc gətirir. 

 Dövlətlərin fərdlərlə münasibətlərində yeni bir dövrün başlayacağı proqnozlaşdırılır. Bu 

baxımdan, fərdi prioritet edən idarəetmə yanaşmalarının qurulması ilə bağlı ilkin 

araşdırmalar aparılmalıdır. Çünki epidemiya ilə ortaya çıxan işsizlik, gəlir və sərvət itkiləri 

fərdlərin dövlətə olan inamını sarsıdır. Bu inamı bərpa etmək üçün iqtisadi böhranın və / və 

ya iqtisadi böhrana səbəb olan qeyri-iqtisadi amillərin fərdlərə təsirlərini minimuma 

endirəcək bir idarəetmə anlayışının yaradılması çox vacibdir. 

 Epidemiyadan əvvəl rekord həddə çatan qlobal borc və bu borclar içindəki dövlət borcu 

kritik səviyyələrə çatmışdır. Xüsusilə epidemiya ilə artırılması lazım olan dövlət xərcləri 

və bu xərclərin maliyyələşdirmə metodları qlobal borc dövrü üçün ciddi risklər yaradır. 

Tətbiq olunan məhdudiyyətlər nəticəsində qəfil və kəskin şəkildə azalmış ümumi tələb, 

müəssisələri çətin vəziyyətdə qoyacaq bir prosesə başladı. Bu vəziyyət, özəl sektor 

borclarının artması baxımından da əhəmiyyətli risklər yaradır. Unutmaq olmaz ki, yerli 

bankların bu dövlətlə qarşılaşacaqları yığım problemləri çoxmillətli banklar vasitəsi ilə 

qlobal sistemi çirkləndirmək riski daşıyır. Buna görə dövlət və özəl sektor borclarının 

təhvili üçün yeni qlobal mexanizmlər dərhal istifadəyə verilməlidir. 
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Ölkələr sağlamlıq və iqtisadiyyat arasında tarazlığı qurmaq üçün həssaslıqla COVID-19 

müddətində həyata keçirəcəkləri strategiyaları müəyyənləşdirməlidirlər (Cao, Fang, Hou, Han, 

Xu, Dong,Zheng, 2020). Bundan əlavə, hər bir ölkə oxşar bir strategiya həyata keçirsə də, 

ölkələrin iqtisadi, sosial və mədəni quruluşları fərqlidir, bu səbəbdən COVID-19 

epidemiyasının inkişaf prosesi və iqtisadi, sosial təsirləri fərqli olacaqdır. COVID-19 

prosesində ölkələr tərəfindən irəli sürülən hərtərəfli iqtisadi paketlərin əsas hissələrindən biri 

də sosial siyasətdir(Sforza,Steininger, 2020). Burada ölkələrin siyasət tədbirlərini necə 

görmələri və nələrə görə üstünlük verməli olduqlarını təyin etmələri vacibdir. 
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Özet 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin iş umudu ve kariyer iyimserliği düzeylerinin bireysel kariyer planlamalarına 

etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, bir devlet üniversitesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde lisans 

ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan, 200’ü yabancı uyruklu ve 200’ü Türk  olmak üzere, toplam 400 öğrenciden 

kolayda örneklem yöntemi ile veriler elde edilmiş ve  nicel bir araştırma yürütülmüştür. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin iş umudu düzeylerini ölçmek için “İş Umudu Ölçeği’’, kariyer 

iyimserliği algılarını ölçmek için “Kariyer Geleceği Ölçeği’’ ve bireysel kariyer planlamalarını ölçmek için “Kariyer 

Planlama Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS 22 paket programından 

yararlanılmış. Verilerin analizinde t-Testi, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Anova analizi 

sonucunda ortaya çıkan farklılıkların kaynağını saptamak amacıyla Tukey HSD testinden yararlanılmıştır.  

Çalışma sonucunda öğrencilerin iş umudu ve kariyer iyimserliği düzeylerinin bireysel kariyer planlamalarını arasında 

anlamlı ve pozitif  yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer 

planlamaya ilişkin algıları ile çeşitli demografik değişkenleri arasında farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: İş Umudu, Kariyer İyimserliği, Bireysel Kariyer Planlaması  

 

Giriş 

Ülkenin entellektüel geleceği olan üniversite mezunlarının toplumun sosyal ve emek alanlarının 

gelişimindeki rolü oldukça önemlidir. İşsizliğin hakim olduğu günümüzde ise, bireyleri gelecekleri 

ile ilgil kariyerlerini planlamalarında umutsuzluğa itmektedir. İşsizlik, bireyin çalışma istek ve 

vasfına sahip olması halinde işsiz kalma, diğer bir ifade ile çalışma olanağı bulamayan bireyin 

yaşamı üzerinde ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler bırakan bir olay olarak tanımlanabilir (Erol, 

2013:46). 

Günümüzde işsizler arasında üniversite mezunu bireylerin sayısının fazla olması nedeniyle 

mailto:aysun.cetin@omu.edu.tr
mailto:magsudmirze@hotmail.com
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üniversite öğrencilerinin iş umudu düzeylerinin belirlenmesi ayrı bir önem arz etmektedir.  İş 

umudu düzeyi  yüksek bireyler, engellere rağmen   mantıklı ve sabırlıdırlar ve ulaşabilecekleri 

yüksek hedefler belirleyerek bu yönde çaba harcarlar. Bu bireyler engellerle karşılaştıklarında 

“yapabilirim”, “vazgeçmiyorum” gibi pozitif  ifadelerle alternatif yollar arayarak amaçlarına 

ulaşırlar. İş umudu düzeyi düşük bireyler ise, amaçlarına ulaşmada engelle karşılaştıklarında  

umutsuzluğa; diğer bir ifade ile, duyguları umuttan umutsuzluğa ve kaygıya doğru değişim gösterir 

(Küpana, 2017:351).  

Diğer taraftan mesleki hareketliliğin artması ve çeşitli mesleklerde uzmanlaşma arzusu, kariyeri 

sadece bireyin deneyimlerindeki kronolojik bir iş ve pozisyon dizisi değil, aynı zamanda 

gelecekteki hedef ve seçimlerin ana hatlarıyla belirlenmiş bir sistem olarak görme eğilimini 

oluşturur. 

Bu çalışmada öğrencilerin iş umudu düzeyi, kariyer iyimserliği algısı ve bireysel kariyer 

planlamalarının  farklı değişkenler açısından incelenmesi ve farklılarlar varsa nedenlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. İşsizlik, gelişim düzeyleri farketmeksizin her ülkenin en önemli sosyo 

ekonomik problemi olmuştur. Bu noktadan hareketle dünyanın dört bir yanından gelerek eğitim 

almakta olan yabancı uyruklu öğrencilerin iş umudu düzeyi ile, türk öğrencilerin iş umudu 

düzeylerininin  incelenmesinin, kıyaslanmasının hem öğrencilere, hem de   gelecekte yapılacak 

çalışmalara  katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

 

Teorik Arka Plan 

İş Umudu 

İş umudu, öğrencilerin ve mezunların işgücü piyasaları hakkında bilgi sahibi olma ve bir iş 

arayışında bulunabilmelerine yönelik genel ruh halini ifade etmektedir (Gerçek, 2020:266). Diğer 

bir ifadeyle iş umudu, bireyin kariyer planlamasını düşünme yetkinliği, kendi yeteneklerinin 

farkında olma ve gelecekteki olası kariyer seçeneklerinin belirlemesini, hedeflerinin 

belirginleşmesini, planlarını uygulayıp değişimlere açık bir yaşam boyu süreci başlatır (Niles vd, 

2010:101).  

Eğitimli üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranlarının yüksek olduğu bilinmektedir. 

Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasına geçişlerinde engellerle karşılaştıkları ve iş 

bulamamaları sonucunda niteliklerine uygun olmayan işlerde çalıştıklarını gösteren araştırmalar 

bulunmaktadır. Bu durum üniversite eğitiminin yetersizliği, gençlerin iş tecrübesine sahip 

olmamaları, yetişkin işsizliğinin yüksek olması gibi nedenlerle ilişkilendirilmektedir (Seçer ve 

Yazıcı, 2018:49).  

İş umudu düzeyi yüksek bireyler kariyerlerinde ilerlemek için yapabilirim, vazgeçmiyorum gibi 

ifadeler içeren pozitif içsel motivasyonel diyalogu devam ettirirler. Başarısızlık yerine başarıya 

odaklanırlar. Engellerle karşılaştıklarında hedeflerindeki pozisyona ulaşmak için makul  bir şekilde 
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alternatif yollar düşünürler ya da esnek bir şekilde daha ulaşılabilir başka yollar tercih ederler. 

Umut düzeyi düşük bireyler ise engellerle karşılaştıklarında, duyguları umuttan öfkeye  ve 

umutsuzluktan depresyona dönüşebilir (Carr, 2016’den akt. Küpana, 2017:351). 

İş umudu, psikolojik güçlendirme ve amaç yönelimli yol olmak üzere iki boyutlu bir yapıdan 

oluşmaktadır. 

Psikolojik güçlendirme boyutu, bireyin amaçlarına ulaşabileceğine ilişkin  karar vermesi ve bu 

amaç için plan yapmasını içermektedir. Başka bir ifadeyle bireyin özsaygı ve özyeterlilik 

kapsamında yeteneklerine ilişkin inancını ifade etmektedir (Küpana, 2017:352). 

Amaç yönelimli yol boyutu ise, bireyin önceki hayatına bağlı bir şekilde yeni amaçlar 

belirlediğinde bunlara ulaşmak için istek ve amaçlara ulaşmasını elde edecek yollar bulabileceğine 

ilişkin güven duymasını kapsamaktadır (Küpana, 2017:352). 

İş umudu ile ilgili literatür incelendiğinde bu konuda bazı çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. 

Yakushko ve Sokolova’nın (2010) “Ukrayna Kolej Öğrencilerinin İş Umudu Düzeyi ve Kariyer 

Gelişimi Arasındaki İlişki’’  adlı çalışmalarında, 312 Ukrayna’lı üniversite öğrencisinin iş umudu 

tutumları, benlik saygısı ve kariyer gelişimi  arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre ebeveynlerine veya diğer kaynaklara güvenenlerin aksine, kariyer tercihlerinde özgüvenlerini 

ortaya koyan öğrencilerde daha fazla işumudu tutumları bulunmuştur. Ayrıca benlik saygısı, 

işumudu tutumlarının yanısıra, öğrencilerin iş elde etmedeki eğitim ve becerilerin önemine yönelik 

inançları ile de pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Demir ve Taşkıran’ın (2018) “İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler 

Üzerine Nicel Bir Araştırma’’ adlı çalışmalarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf 

öğrencilerinin “iş bulma ümitleri’’ni etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, 251 öğrenciye 

anket uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, demografik değişkenler, akademik başarı 

düzeyleri, mezun olunan bölümden memnuniyet durumu, mezun olunan bölümü tercih etme 

nedenleri gibi bir çok değişkenin öğrencilerin “iş bulma ümitleri’’ni etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Seçer ve Yazıcı’nın (2018) “Üniversite Öğrencilerinde İş Umudu ve Tükenmişlik İlişkisi’’ adlı 

çalışmalarında 240 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerin korelasyon analizi sonucunda iş 

umudu ile tükenmişliğin bazı boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Psikolojik güçlendirme ve amaç yönelimli yol ile öz yeterlilik arasında negatif ilişki olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca amaç yönelimli yol boyutu ile inanç kaybı arasında da negatif yönlü ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, iş umudu öğrencilerin tükenmişlik düzeylerini kismen 

azaltabilecek bir değişken olarak belirlenmiştir. 

Küpana’nın (2017) “Türk Konservatuarlarında Eğitim Alan Öğrencilerin İş Umudu Düzeylerinin 
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İncelenmesi’’ adlı çalışmasında Türk konservatuarları öğrencilerinin iş umudu düzeylerini farklı 

değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada betimsel anket modeli kullanılmıştır. Çalışma 

grubu, 2015-2016 öğretim yılında Türkiye’deki  konservatuarlarda eğitim alan 344 öğrenciden 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “İş Umudu Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 

bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Welch testi ile analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’deki konservatuarlarda eğitim alan öğrencilerin psikolojik 

güçlendirme düzeyi, yaş ve bölümler arasında farklılık göstermemekte, hedef odaklı sıralama 

düzeyinde ise bölüm ve enstrümana göre değişdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kariyer İyimserliği 

Kariyer iyimserliği, bireylerin mümkün olan en iyi sonuçları beklemelerini ve ya gelecekteki 

kariyerlerinin en olumlu bakış açılarını vurgularken, kariyerlerine ilişkin iyi şeyler olacağına dair 

genel beklenti olarak ifade edilebilir. Bu beklentilerin, kariyer sonuçlarına ulaştıracağı gibi 

bireylerin hedef belirleme davranışlarını da etkileyebileceği varsayılmaktadır (Kalafat, 2012:171). 

Başka bir ifadeyle kariyer iyimserliği, bireylerin gelecekteki kariyer gelişimine ilişkin mümkün 

olan en iyi sonucu beklemelerini ya da olumlu görüşlerini vurgulama eğilimi olarak 

tanımlanmaktadır (Rottinghaus vd., 2005:11). 

Kariyer iyimserliğinin doğru kariyer seçimleri yapma ve uygun kariyer planları oluşturma 

konusunda potansiyel faydaları olduğu ileri sürülmektedir (Rottinghaus vd., 2005:5-11). Örneğin, 

iyimser bireylerin kariyer hedeflerini gerçekleştirme çabalarını karamsar olanlardan daha fazla 

yapma olasılıkları beklenmektedir. Özellikle, kariyer iyimserliği olan öğrenciler, kariyer hedefleri 

ve planlarıyla ilgili yardım almak için bir danışmanla görüşme eğilimindedirler (Ahmadov and 

Abdulova, 2019). Ayrıca iyimser bireyler başarı elde etmek için alternatif yollar ve yöntemler 

kullanmaya çalışmakta, kariyer planlarını ve hedeflerini kolayca değiştirebilmekte ve ya kariyer 

koşullarıyla ilgili davranışları değişen koşullara göre değiştirebilmektedir (Rottinghous,2004:23-

24). Bu bağlamda kariyer iyimserliğinin, bireylerin kariyerle ilgili faaliyetlerde başarı elde etmeyi 

kolaylaştıran olumlu duygulara, umutlara, esnekliğe ve özyeterliliğe sahip olmalarını sağladığı 

söylenebilir (Kanten, 2017:261). 

Yapılan çalışmalar iyimser bir bakış açısına sahip bireylerin, karşılaştıkları değişik durumlarda da 

olumlu sonuçlar elde etmeye ilişkin genellenmiş bir beklentiye sahip olduklarını göstermektedir. 

Bu bireyler karşılaştıkları engeller farketmeksizin güven duygularını yitirmemekle beraber olumlu 

beklentilerine bağlı olarak sürekli gayret göstermekte ve bu şekilde problemleri daha etkili bir 

biçimde çözümürektedirler (Aydın ve Tezer, 1991:3). 

Bireysel Kariyer Planlaması 

Bireysel kariyer planlaması, belirlenen hedeflere ulaşmayı amaçlayan davranışların yanı sıra, 

bireysel olarak tanımlanan mesleki ve iş piyasalarını elde etmek için bireyin  kendi eylemlerini 

geliştirmesi olarak  ifade edilebilir. 
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Birey kariyer planlaması yapmadan  önce, nelere sahip olduğunu ve nerede olmak istediğini bilmesi 

gerekmektedir; bunun için ise aşağıdaki dört unsuru dikkate almalıdır (Çalık ve Ereş, 2006:101). 

Tarz: Birey tarzını belirlerken, tercihde bulunduğu iş çevresini, yönetim stilini, organizasyon 

koşullarını, meslektaşları, astları ve üstleri ile ilişkilerini belirlemelidir. 

Beceriler: Birey, neleri yapabileceğini ve bunları yaparken zorlanmayacağı, hangi işi hangi 

şartlarda yapabileceğini ortaya koymalıdır. 

Motivasyon: Birey bir işde karar verirken ilgi, ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini dikkate almalıdır. 

Çalışmak istediği pozisyon için en önemli olanı tespit etmeli ve gerçekten yapmak istediği ile  

yapmak istemediğini bir birinden ayrırmalıdır. 

İç Engeller ve Gelişim İmkanları: Birey planlama yapdığı zaman, fikirlerini ve davranımlarını 

istediği ve gereksinim duyduğu başarıyı elde etmede nelerin engel olacağını belirlemelidir. Bundan 

dolayı tarzı, motivasyonu ve becerilerini gelişimsel gereksinimleri ile kıyaslamalıdır.  

Birey kariyer planlamasında gerekli bu bilgilere sahip olduktan sonra, bireysel kariyer planlamasını 

organizasyon yardımıyla yapabilir. 

Jaffe ve Scotta (1991)’a göre beş aşamalı  bireysel kariyer planlama sürecinin birinci aşamasında 

birey kendi ilgilerini, yeteneklerini, hedeflerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektedir. İkinci 

aşamada briey özellikleri, ilgi ve yeteneklerine göre kariyer olanaklarını değerlendirir  çevresindeki 

çalışma ve kariyer olanaklarını araştırır. Üçüncü aşamada ise birey kendi özelliklerine uygun ve 

kariyer fırsatlarıyla ilgili elde etdiği bilgilere uygun yeni kariyer hedefleri belirler. Dördüncü 

aşamada ise, kariyer planının hazırlanması ve hazırlanan bu planın uygulanması aşamasıdır (Güldü 

ve Kart, 2017:379). 

Kendini Değerlendirme: Bu aşama bireyin değereleri, becerileri, hedefleri, amaçları, güçlu ve 

zayıf yönlerini belirleyen kişisel bir envanter yapmayı kapsamaktadır (Bingöl, 2014:342). 

Bireylerin kendileri hakkında yapacağı kişisel envanter, ilgi alanlarını, becerilerini, yeteneklerini 

ve tavırlarını tespit edebilir. Yapacağı envanterle güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilir. Birey çalışma 

alanını belirlemeden önce güçlü ve zayıf yönlerini anlayıp, bu alanlar ile çalışmak istediği iş 

arasında bir kıyaslama ve eşleştirme yapabilir (Öner, 2001:21). Birey bu evrede öncelikle kendini 

anlama ve hangi becerilerin kendisi için önemli olduğuna karar vermek durumundadır. Böylelikle 

birey kendisi için en doğru ve uygun olan kariyer kararını verecektir. Birey,  geliştikçe “kendini 

gerçekleştirme (kişisel tatmin, kişisel başarı, potansiyelin ortaya çakarması) güdüsü’’ yönünde 

kariyerini geliştirme ihtiyacı duyacaktır (Tunç ve Uygur, 2001:72). 

Kendini değerlendirme, bireyin bilgi ve becerileri, çıkarları, beğenileri ve sevmediği şeyleri, güçlü 

ve zayıf yönlerini içeren ve kendisi hakkında bilgi toplama ve analiz etme işlemi olarak da  

tanımlanabilir. Birey kendini değerlendirmesinde pek çok yöntemden yararlanabilir. Birey 

kendisine aşağıdakı soruları sormakla güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini 
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belirleyebilir (Bingöl, 2014:343). 

 Nasıl bir insanım? 

 Yeteneklerim nelerdir? 

 Hangi meslek ve işe karşı ilgim var? 

 Sevmediklerim ve sevdiklerim nelerdir? 

 Nasıl ilerleyebilirim? Zayıf Yönlerim nelerdir? 

Fırsatları Tanımlama (Kariyer Olanaklarının Değerlendirilmesi): Birey bu evrede orgüt içi ve 

örgüt dışı kariyer fırsatlarını tespit edip kendi bilgi, beceri, ilgi, yetenekleri ile değerleri arasında 

bağlantı kurarak değerlendirme durumundadır (Sadullah, 2015:277). Değerleme sonucunda ise, 

elde etdiği bilğiler ışığı altında kariyer yolunun açık olduğu, özellikle yüksek ücret sağlayabileceği, 

daha fazla sosyal destek ve hizmetlerden yararlanabileceği, bilgi, yetenek ve becerilerinin daha 

fazla artırma olanağının bulunduğu  meslek ve organizasyonları tercih edecektir. Birey açısından  

doğal olarak  yukarıda sayılan tüm özelliklerin bir arada bulunduğu bir mesleği, organizasyonu ya 

da  sektörü bulması imkansızdır. Bu nedenle birey kendisi için en uygun olanlardan başlayarak 

tercihde bulunacaktır. Örneğin birey için çalışacağı şirkette imajı alacağı ücretten daha önemliyse 

imaj unsuru  etkili olmaktadır. Sonuçta bireyin terciği beklentileri ve değerlerine göre farklılık 

gösterecektir (Bingöl, 2014:344-345). 

Hedefleri Belirleme: Bu aşamada birey belirlediği kariyer düzeyine ulaşabilmek için niteliklerini 

değerlendirerek, çevresindeki fırsatları dikkate alır ve bunlardan yararlanarak  hedeflerini belirler 

(Çalık ve Ereş,2006;103). 

Kendisinin güçlü olan ve güçlendirilmesi gereken yönlerini belirleyen, bu yönde kariyer fırsatlarını 

değerlendiren birey, kısa, orta ve uzun süreli hedeflerini de oluşturma evresindedir. Belirlenecek 

hedeflerin, bireylerin kişisel gelişimini sağlayacak, onu geleceğe yönelik olarak donanımlı kılacak, 

motivasyonunu artıracak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bir başka taraftan, üst yönetim 

kariyer planlaması konusunda bireyleri teşvik etdiği zaman, çalışanlar daha uygun kariyer hedefleri 

belirlemekte ve bu yönde çaba harcamaktadır. Bu hedefler, çalışanların kendilerini geliştirme 

konusunda motive edebilmekte ve örgüt açısından da nitelikli bireylerden oluşan bir iç aday havuzu 

oluşturmaktadır (Sadullah, 2015:276). 

Kariyer Planı Hazırlanması ve Uygulanması: Planların hazırlanması aşamasında birey 

belirlediği hedeflere ulaşmak için, çeşitli iş planlarını oluşturacaktır. Bu planları birey daha önceki 

tecrübeleri, gözlemleri ve öngörüleri yönünde oluşturacaktır. Bireyin kısa, orta ve uzun vadeli 

kariyer hedeflerine  etkili bir şekilde ulaşabilmesi için farklı planlar hazırlaması gerekmektedir. 

Planların uygulanması aşamasında ise, orgütsel destek çok önemlidir. Bireyin planlarını 

uygulaması için örgüt ikliminin, koşullarının bu planları destekler nitelikte olması gerekmektedir. 

Örgütler, çeşitli uygulamaları ile bu planları devreye sokulmasına ve yapmasına izin vermelidir ( 
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Sadullah,2015:278). 

Geribildirim: Bireysel kariyer planlamasının son aşamasını oluşturan geribildirim, çalışanların 

performanslarını ve kariyer planlarını düzenlemede önem arz etmektedir.Personel  ve ya insan 

kaynakları birimleri çalışanlara bu bilgileri birkaç biçimde sağlayabilirler.Önemli geribildirim 

yollarından biri işe yerleştirme kararlarına ilişkin iş performansı hakkında verilecek bilgilerdir. Bir 

diğer geribildirim kaynağı ise, çalışma arkadaşları ve yöneticilerdir.Bu kişilerin söz konusu 

bireylerle çeşitli konulardakı etkileşimi kariyer konularını biçimlendirmede önemli rol 

oynamaktadır (Anafarta,2001:8). 

Sonuç olarak; bireysel kariyer planlama sürecinde, bireyler yeteneklerini,  güçlü ve zayıf yönlerini 

değerlendirir, kariyer gelişimini istenen yönde teşvik eden hedef ve eylem planları geliştirirler. 

Değişkenler Arası İlişkiler 

Bireyin kariyer başarısında önemli bir rol oynayan iyimserlik; motivasyon, yüksek moral, azim, 

etkili karar verme, stresle başetme, sağlıklı yaşam ve travmalardan korunmak için önemli bir 

yoldur. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik bakış açısının önemli 

parametrelerden biri olan iyimserlik bir çok değişkenle pozitif yönde ilişkilidir. Bu bağlamda, 

bireyin yüksek düzeyde iyimser olması, düşük psikolojik uyumsuzluk, saldırgan davranış, yaşam 

tatmini, benlik saygısı ve olumlu mizah ile ilişkilendirilebilir (Şener ve Kocaoğlu, 2016:704). 

İş umudukariyer iyimserliği ile pozitif yönde ilişkilidir yani bireyin başarılı bir çalışma ortamı elde 

etmelerine olanak tanıyan motivasyonel bir durumdur. Kavramsal  ve ampirik olarak bu iki kavram 

bir birinden farklı olarak ifade edilmektedir (Gorcia vd., 2015:10).  

Syder, iyimserlik (optimism)  kavramı ile umut kavramını bir birinden farklı olarak ifade 

etmektedir. İyimserliğin “olumlu olaylar olabileceğine ilişkin genel bir beklenti”  olarak ifade 

edilebilirliğini söyleyen Snyder, iyimserliğin umudun hedefe ulaşma isteği boyutu ile paralellik 

gösterebilmesine karşın hedefe ulaşmak için yollar planlayabilme boyutunu kapsamadığını ileri 

sürmektedir. Bu nedenden dolayı Snyder umudu iyimserliği de içine alan daha kapsamlı bir yapı 

olarak tanımlamaktadır (Akman ve Korkut, 1993: 194-195) 

Kariyer iyimserliği bireylerin kariyer gelişimleri hakkında gelecekte iyi şeyler olacağına dair 

düşünmeleri, olumlu sonuçlar elde edecekleri beklentisinde olmaları veya karşılaştıkları olumsuz 

durumlar karşısında olumlu yönlere odaklanmaları eğiliminde olmaları durumundadır. Bu 

bağlamda bireylerin kariyer iyimserliği düzeylerinin yüksek olması kariyer planlama sürecinde 

kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacaktır (Karadal ve Erdem, 2018:32). Patton., Bortrum ve 

Greed’in (2004) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmalarında kariyer planlama ile 

iyimserlik arasında pozitif yönde olumlu ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Patton et al., 2004:193). 

Yöntem 

Bu çalışmada bir Devlet Üniversitesinin farklı Enstitüsü ve Fakülte/Yüksekokul’larında öğrenim 
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gören yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin bireysel kariyer planlama sürecinde  iş umudu düzeyi  

ve  kariyer iyimserliği algısının etkisinin tespiti amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Zamanla yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşümlerin etkisiyle iş gücü piyasasında belirsizlikler 

oluşmaktadır. İş gücü piyasasındaki mevcut durum en çok  üniversite eğitimi almakta olan 

öğrencilerin yakından ilgilendirmektedir. 

Diğer taraftan mesleki hareketliliğin artması ve çeşitli mesleklerde uzmanlaşma arzusu, kariyeri 

sadece bireyin deneyimlerindeki kronolojik bir iş ve pozisyon dizisi değil, aynı zamanda 

gelecekteki hedef ve seçimlerin ana hatlarıyla belirlenmiş bir sistem olarak görme eğilimini 

oluşturur. 

Kariyer planlaması, bireyin yaşam boyunca profesyonel ve profesyonel olmayan roller sistemine 

atıfta bulunmakta ve yalnızca istihdamla değil aynı zamanda yaşam tecrübesi, iş umudu ve kariyer 

iyimserliği  ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırma; bir devlet üniversitesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 

araştırmaya katılan 200 yabancı uyruklu ve 200 Türk öğrencinin bireysel kariyer planlama 

sürecinde iş umudu ve kariyer iyimserliği düzeyinin etkisini tespit etmek amacıyla planlanmıştır. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Çalışmanın modeli ve model doğrultusunda oluşturulan  hipotezleri aşağıdaki gibidir. Model 

değişkenler arası doğrusal ilişkiye dayanmaktadır. İş Umudu ve  Kariyer İyimserliği bağımsız 

değişkenlerinin Bireysel Kariyer Planlaması bağımlı değişkeni üzerindeki doğrusal etkileri 

araştırılmaktadır.

 

 

Şekil 6: Araştırmanın Kuramsal Modeli ve Hipotezleri. 
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Araştırmanın Hipotezleri: 

H1:Öğrencilerin çeşitli demografik özellikleri ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer 

planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.  

 H1a:Öğrencilerin cinsiyetleri ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer 

planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

 H1b: Öğrencilerin eğitim durumu ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer 

planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

 H1c:  Öğrencilerin yaşları ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına 

ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

 H1d: Öğrencilerin eğitim aldıkları fakülteler ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel 

kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

 H1e: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de eğitim aldıkları süre ile iş umudu, kariyer 

iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. 

 H1f: Öğrencilerin ilgili üniversitede eğitim aldıkları süre ile iş umudu, kariyer iyimserliği 

ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.  

H2: Öğrencilerin iş umudu düzeyleri kariyer planlamalarını pozitif yönde etkilemektedir. 

 H2a: Öğrencilerin iş umudu düzeyleri kendini değerlendirme düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

 H2b: Öğrencilerin iş umudu düzeyleri fırsatları tanımlama düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

 H2c: Öğrencilerin iş umudu düzeyleri hedefleri belirleme düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

 H2d: Öğrencilerin iş umudu düzeyleri planları hazırlama düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

H3: Öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri kariyer planlamalarını pozitif yönde etkilemektedir. 

 H3a: Öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri kendini değerlendirme düzeylerini pozitif 

yönde etkilemektedir. 

 H3b: Öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri fırsatları tanımlama düzeylerini pozitif 

yönde etkilemektedir. 

 H3c: Öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri hedefleri belirleme düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

 H3d: Öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri planları hazırlama düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

H4: Öğrencilerin iş umudu ve kariyer iyimserliği düzeylerinin  bireysel kariyer planlamalarına 
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etkisi, öğrencilerin Türk veya Yabancı Uyruklu olmalarına göre farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin fakülte/yüksekokul ve enstütülerinde 2017-2018 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde kayıtlı olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır.  

Anakütleyi temsil edebilecek yeterliliği sağlamak için, sınırsız örneklem büyüklüğü olarak 399 

katılımcı ölçütü esas alınmıştır. Ancak veri kaybı olabileceği düşüncesi ile örnekleme 450 anket 

formu dağıtılmış, anketlerden 417 tanesi geri dönmüş, 17 tanesi eksik, yalnış ve hatalı olduğu için 

analize uygun görülmemiştir. Sonuç olarak analize dahil edilen veri sayısı 400 olarak 

belirlenmiştir.Araştırmanın verileri 25.04.2018-19.05.2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri 

toplamak amacıyla anket tekniğinden yararlanılmıştır. Kolayda örnekleme yoluyla  200'ü yabancı 

uyruklu ve 200'ü türk  öğrenci olmak üzere toplam 400 öğrenciden veriler elde edilmiştir. Yabancı 

uyruklu öğrenciler ülkelerine göre Avrupa, Afrika ve Asya  olmak üzere 3 kıta şeklinde  

gruplandırılmıştır. 

Verilerin toplanmasında, demografik bilgileri (cinsiyet, eğitim durumu, yaş, fakülte, eğitim 

aldıkları süre) içeren kişisel bilgi formu, İş Umudu Ölçeği, Kariyer İyimserliği veKariyer Planlama 

Ölçeklerinden oluşan soru formundan yararlanılmıştır.  

İş Umudu Ölçeği:Hong, Polanın ve Pigott (2012) tarafından geliştirilmiş  olan ve Akın, 

Hamedoğlu, Kaya ve Sarıçam (2013) tarafından Türkçe’ye  uyarlanmış İş Umudu Ölçeğinden 

yararlanılmıştır. Ölçek 14 ifadeden oluşmaktadır ve psikolojik güçlendirme ve amaç yönelimli yol 

olmak üzere 2 boyutu içermektedir. 

Kariyer Geleceği Ölçeği: Kariyer iyimserliğinin ölçülmesinde, Rottinghous, Day ve Borgen (2005) 

tarafından geliştirilen ve Kalafat (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan  

Kariyer Geleceği ölçeğinin (KARGEL) bir alt boyutu olan Kariyer İyimserliği (Kİ) ölçeğinden 

yararlanılmıştır.Ölçek kariyer uyumluluğu (KU), kariyer iyimserliği (Kİ)  ve iş piyasasına ilişkin 

algılanan bilgiler (AB) olmak üzere üç alt boyutdan toplam 25 sorudan oluşmaktadır.Bu 

araştırmanın amacına uygun olarak ölçeğin bir alt boyutu olan 11 ifadeden oluşan kariyer 

iyimserliği (Kİ) alt ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Kariyer Planlama Ölçeği:Bireysel Kariyer Planlamasının ölçülmesinde Gould tarafından 

geliştirilen Türkçeye Seçer (2013) tarafından uyarlanmış  Kariyer Planlama Ölçeğinden  

yararlanılmıştır. Araştırmanın ana temasını oluştıran “Kariyer Planlama Ölçeği’’ ise Türkiye’de 

Seçer, (2013) tarafından uygulan geçerliliği ve güvenilirliği ölçülmüştür. Ölçek kendini 

değerlendirme, fırsatları tanıma, hedefleri belirleme ve plan oluşturma olmak üzere bireysel 

kariyer planlamanın dört alt boyutunu içeren her bir boyutta 5 maddenin yer aldığı toplam 20 

maddeden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilere iş umudu düzeylerini ölçmek için  14, kariyer iyimserliği 
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düzeylerini belirlemek için 11, bireysel kariyer planlamalarını ölçmek için ise 20 ifade olmak üzere 

toplam 45 ifade yönetilmiştir. Uygulamada 1-kesinlikle katılmıyorum, 5-tamamen katılıyorum 

olmak üzere 5’Likert ölçeğinden yararlanılmıştır 

Kullanılan ölçeklerin güvenilirliği, Gronbach Alpha katsayısı hesaplanarak belirlenmiştir. Alpha 

katsayısının değerlendirilmesinde uygulanan değerlendirme kriteri şu şekildedir ( Akgül ve Çevik, 

2005: 436). 

0.00 < α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 < α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0.60 < α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 < α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir denilmektedir. 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Değişken sayısı Cronbach Alpha Değeri 

İş Umudu 14 ,861 

Kariyer İyimserliği 11 ,688 

Kariyer Planlama 20 ,798 

 

Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Tablo 3’e göre tüm sonuçlar 

kabul edilebilir değerlere yakın bulunmuştur. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %65,8’i erkek katılımcılardan, %34,3’ü ise kadın 

katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 15,8’nin  20 ve az yaş grubuna,%65,0’ı 21-24 yaş 

grubuna,%17,0’ 25-29 yaş grubuna, %2,3’ü ise 30 ve üzeri olan yaş grubuna ait katılımcılardan 

oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 1. Örneklem Grubunun Demografik Bilgileri 

Demografik Değişkenler n % 

Cinsiyet 

Kadın 137 34,3 

Erkek 263 65,8 

Toplam 400 100 
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Yaş 

20’den az 63 15,8 

21-24 260 65,0 

25-29 68 17,0 

30+ 9 2,3 

Toplam 400 100 

Eğitim Durumu 

Lisans Okuyor 337 84,3 

Yüksek Lisans Okuyor 63 15,8 

Toplam 400 100 

İlgili Üniversitedeki 

Eğitim Süresi 

1’den az 64 16,0 

2-4 283 70,8 

5-7 53 13,3 

Toplam 400 100 

Eğitim Aldıkları 

Alan 

Sosyal Bilimler 158 39,5 

Fen Bilimleri 118 29,5 

Sağlık Bilimleri 80 20,0 

Eğitim Bilimleri 44 11,0 

Toplam 400 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde katılımcıların 

%84,3’lük kısmı lisans düzeyinde, %15,8’lik kısmı ise yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 

bireylerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun %84,3 lik 

kısmının lisans düzeyinde eğitim alan  bireylerden oluştuğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencillerin ilgili üniversitede eğitim aldıkları süre ile ilgili bulgular 

incelendiğinde Tablo’ dan de görüldüğü gibi %16,0 1 yıldan az, %70,8 (2-4) yıl aralığında, 

%13,3’ü ise (5-7) yıl süre ile eğitim aldığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamında ankete katılan öğrencilerin eğitim aldıkları alana göre dağılımı 

incelendiğinde, katılımcıların, %39,5’lik kısmını sosyal bilimler, %29,5’lik kısmını fen 

bilimleri,%20’lik kısmı sağlık bilimleri, %11’lik kısmı ise eğitim bilimleri alanında eğitim alan 
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öğrencilerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 2. Örneklem Grubunun Kariyer Beklentileri 

Sorular Boyutlar n % 

Öğrencilerin Okudukları 

Bölümü İsteyerek Tercih 

Etme Düzeyi 

 

Evet 323 80,8 

Hayır 48 12,0 

Kararsızım 29 7,3 

Toplam 400 100.0 

Öğrencilerin Okudukları 

Bölümü Severek Okuma 

Düzeyi 

Evet 299 74,8 

Hayır 54 13,5 

Kararsızım 47 11,8 

Toplam 400 100.0 

Öğrencilerin Çalışmak 

İstediği Sektör 

Kamu 146 36,5 

Özel 166 41,5 

Serbest 88 22,0 

Toplam 400 100.0 

 

Araştırmaya katılan 400 öğrencinin 200 tanesi (%50’si) Türkiye’li öğrencilerden, diğer 200 tanesi yabancı 

uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler Avrupa, Afrika ve Asya olmak üzere üç 

kategoride ele alınmıştır. Bu kategorilere göre bulgulara bakıldığında örneklemin %6,0 Avrupalı,%10,3 

Afrikalı ve % 33,8’lik kısmının ise Asyalı öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 4.3:Kıtalar ile ilgili Bulgular 

Kıta Sıklık(n) Yüzde (%) 

Avrupa 24 6.0 

Afrika 41 10.3 

Asya 135 33.8 

Toplam 200 50.0 
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Araştırmanın Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular. 

Çalışmanın bu kısmında hipotez testlerine ilişkin yapılan T-testi, ANOVA, Regresyon ve 

Korelasyon analizlerinin sonuçlarına ilişkin bulgular açıklanmıştır. 

Araştırmanın Birinci Hipotezine İlişkin Bulgular 

Çalışmanın birinci hipotezi (H1), araştırmaya katılan öğrencilerin çeşitli demografik (cinsiyet, 

eğitim durumu, yaş, fakülte, üniversitede eğitim alınan süre ) özellikleri ile iş umudu, kariyer 

iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına yönelik algıları arasında farklılıklar olduğu 

şeklindedir. 

Bu hipotez altında iş umudu, kariyer iyimserliği düzeyi ve bireysel kariyer planlamanınçeşitli 

kontrol değişkenleri açısından (cinsiyet, eğitim durumu, yaş, fakülte, üniversitede eğitim alınan 

süre)  farklılık gösterip göstermediği T testi ve Anova Testi ile analiz sonuçları aşağıdakı tablolarda 

ifade edilmiştir. 

Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

Bu hipotezin birinci alt hipotezi (H1a ), öğrencilerin cinsiyetleri ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve 

bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır şeklinde 

ifade edilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlama 

eğilimlerinin cinsiyet açısından bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan 

T-testi sonucuna göre grup ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir 

(p>0.05).Böylece araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği düzeyleri ve  

kariyer planlamalarında kadın ve erkekler arasında  anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 4.11:Katılımcıların Cinsiyetine Göre T-Testi Analizi 

Ölçekler Cinsiyet N X Ss Hata Ort. F P 

İş Umudu Kadın 137 4,11 0,43 0,04 0,07 0,79 

Erkek 263 4,14 0,45 0,03 

Kariyer 

İyimserliği 

Kadın 137 3,64 0,52 0,05 0,04 0,85 

Erkek 263 3,65 0,49 0,03 

Kariyer Planlama Kadın 137 3,70 0,39 0,03  

0,01 

 

0,98 
Erkek 263 3,70 0,39 0,02 

**p<0,01   *p< 0,05  (2-yönlü)  (N=400) 
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Katılımcıların Eğitim Durumu Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

Bu hipotezin ikinci alt hipotezi (H1b ): ise, öğrencilerin eğitim durumu ile iş umudu, kariyer 

iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadır şeklinde ifade edilmişti. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlama 

ortalamalarının eğitim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

T-Testi sonucuna göre,  bireysel kariyer planlama eğitim düzeyine göre grup ortalamaları arasnda 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde  farklılık olduğu tespit edilmiştir.Bu sonuçlara göre; “Kariyer 

planlama’’  ortalamaları hazırda lisans düzeyinde eğitim alan katılımcılar ile  hazırda yüksek lisans 

düzeyinde eğitim alan katılımcıların T-Testi değerleri (t=8.59; p=0.00<0.05) gibidir. 

Yüksek lisans düzeyinde eğitim öğrencilerin kariyer planlama ortalamaları (3.82), lisans düzeyinde 

eğitim alan öğrencilerin kariyer planlama ortalamalarından (3.68) yüksek bulunmuştur.Bu sonuç 

ise, eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin kariyer planlamalarına önem verdiklerini göstermektedir. 

Tablo 4.12:Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre T-Testi Analizi 

Ölçekler Eğitim Dur. N X Ss Hata Ort. F P 

İş  

Umudu 

Lisans Yapıyor 337 4.10 0.45 0.02 2.67 0.10 

Y.Lisans Yapıyor 63 4.30 0.37 0.05 

Kariyer 

İyimserliği 

Lisans Yapıyor 337 3.65 0.51 0.03 0.25 0.62 

Y.Lisans Yapıyor 63 3.65 0.46 0.06 

Kariyer Planlama Lisans Yapıyor 337 3.68 0.40 0.02 8.59 0.00** 

Y.Lisans Yapıyor 63 3.82 0.31 0.04 

**p<0,01   *p< 0,5  (2-yönlü)  (N=400) 

Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

Bu hipotezin üçüncü alt hipotezi (H 1c ): ise, öğrencilerin yaşları ile iş umudu, kariyer iyimserliği 

ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve  kariyer planlama ortalamalarının 

yaş değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucuna göre, “Kariyer iyimserliği’’ ve “Kariyer planlama’’ 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.Katılımcıların “İş 
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umudu’’ düzeyinde ise, ortalamalar arasında anlamlı derecede bir farklılığın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (t=3.14; p=0.03<0.05). 

Tablo 4.13:Katılımcıların Yaşlarına Göre Anova Analizi Sonuçları 

Anova Levene Testi 

Ölçekler Boyutları N Ort (x) F P Levene 

 

 

0.78 

P 

 

İş Umudu 

20’den az 63 4.02  

 

3.14 

 

 

0.03* 

 

 

0.51 
21-24 260 4.14 

25-29 68 4.17 

30+ 9 4.46 

 

Kariyer İyimserliği 

20’den az 63 3.65  

 

0.90 

 

 

0.44 

 

 

0.54 

 

 

0.65 
21-24 260 3.67 

25-29 68 3.60 

30+ 9 3.42 

Bireysel 

Kariyer 

Planlama 

20’den az 63 3.64  

 

0.99 

 

 

0.40 

 

 

0.93 

 

 

0.42 
21-24 260 3.71 

25-29 68 3.71 

30+ 9 3.86 

**p<0,01   *p< 0,05  (2-yönlü)  (N=400) 

Farklılığın hangi grup ve ya gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla post-hoc analizi 

yapılmıştır.Genel olarak, post-hoc istatistikleri,gruplar arası varyansın eşit olması ve varyansların 

eşit olmaması durumunda olmak üzere iki ayrı kategoride ifade edilmektedir (Kayri,2009:53-

56).Bu çalışmada varyansların ve örneklemin eşit olması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırma 

testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Tukey HSD testine göre; 20’den az yaş grubuna ait öğrencilerin diğer üç yaş grubu ile 

kıyaslandığında, bu yaş grubunun (20’den az) sahip olunan grup ortalama puanları ile 30’dan çok 

yaş grubun sahip olduğu grup ortalama puanları arasında anlamlı fark olduğu tespit 

edilmiştir.Ancak 20’den az yaş grubuna sahip olan katılımcıların grup ortalama puanları ile (21-

24) ve (25-29) yaş grubu ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 
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Tablo 4.14:Katılımcıların Yaşlarına Göre Tukey Testi 

Ölçek Değişken (I) Değişken (J) Ortalamalar Fa (I-J) P 

İş
 U

m
u

d
u
 

20’den az 21-24 -0,115 0,24 

25-29 -0,143 0,24 

30+ -0,437 0,03* 

21-24 20’den az 0,115 0,24 

  25-29 -0,029 0,96 

30+ -0,322 0,13 

25-29 20’den az 0,143 0,24 

21-24 0.029 0,96 

30+ -0,293 0,23 

30+ 20’den az 0,437 0,03* 

21-24 0,322 0,13 

25-29 0,293 0,23 

**p<0,01   *p< 0,05  (2-yönlü)  (N=400) 

Bununla birlikte (21-24) yaş grubunu diğer grup ortalamaları ile karşılaştırılması yapıldığında; bu 

yaş grubunun diğer  üç yaş grubu ortalamaları ile anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan 

(25-29) yaş grubunu diğer üç yaş grubu ile karşılaştırmasında ortalamalar arasında anlamlı 

farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır.Son olarak, 30’dan çok yaş grubu ortalama puanları ile diğer 

üç yaş grubu ortalama puanları karşılaştırıldığında; 30’dan çok yaş grubunun, sadece 20’den az yaş 

grubu ortalama puanları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak 30’dan çok yaş grubunda olan öğrencilerin iş umudu düzeyi, 20’den az yaş grubunda 

olan öğrencilere göre 0.437 farkla  (p=0.03<0.05) anlamlı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bu 

farklılık bireylerin yaşları arttıkça  tecrübe seviyelerine bağlı olarak umut düzeylerinin de artması 

olarak ifade edilebir. 

Katılımcıların Eğitim Aldıkları Fakülteye Göre Değerlendirilmesi 

Bu hipotezin dördüncü alt hipotezi (H1d) ise, öğrencilerin eğitim aldıkları fakülteler ile iş umudu, 

kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında farklılıklar 

bulunmaktadırşeklinde ifade edilmişti. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umdu, kariyer iyimserliği, kariyer planlama puanları 

ortalamalarının eğitim aldıkları fakülte değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grup 

ortalamaları arasında, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 4.15 incelendiğinde; iş umudu düzeyi en yüksek sağlık ve eğitim bilimleri bölümlerinde 

eğitim alan öğrencilerde gözlemlenirken.Fen bilimleri bölümlerinde eğitim alan öğrenciler en 

düşük iş umudu düzeyini sergilemiştir.Kariyer iyimserliği düzeyi ise en yüksek fen  bilimleri 

bölümlerinde eğitim alan öğrencilerde gözlemlenirken, sosyal bilimlerde eğitim alan öğrencilerde 

en az kariyer iyimserliği düzeyi sergilemiştir. 

Tablo 4.15:Katılımcıların Eğitim Aldıkları AlanaGöre Anova Analizi Sonuçları 

Anova Levene Testi 

Ölçekler Fakülteler N Ort (x) F P Levene P 

İş Umudu Sosyal Bilimler 158 4.12  

0.70 

 

0.55 

 

0.78 

 

0.51 
Fen Bilimleri 118 4.10 

Sağlık Bilimleri 80 4.18 

Eğitim Bilimleri 44 4.18 

Kariyer İyimserliği Sosyal Bilimler 158 3.61  

0.84 

 

0.47 

 

0.39 

 

0.76 
Fen Bilimleri 118 3.70 

Sağlık Bilimleri 80 3.62 

Eğitim Bilimleri 44 3.67 

Kariyer Planlama Sosyal Bilimler 158 3.68  

1.26 

 

0.29 

 

1.96 

 

0.12 
Fen Bilimleri 118 3.71 

Sağlık Bilimleri 80 3.68 

Eğitim Bilimleri 44 3.80 

**p<0,01   *p< 0,5  (2-yönlü)  (N=400) 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Aldıkları Süreye Göre Değerlendirme  

Bu hipotezin beşinci alt hipotezi (H1e): ise, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de eğitim 

aldıkları süre ile iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı 

düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadırşeklinde ifade edilmişti. 
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Araştırmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilerin kaç yıldır Türkiye’de okuyorsunuz sorusuna 

verdikleri cevaplar Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir.Analiz sonucuna 

göre katılımcıların iş umudu düzeyinde anlamlı düzeyde farklılıklar ortaya çıkmıştır (p<0.05). 

Tablo 4.16: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de Okuma Süresine Göre Anova Analizi 

Sonuçları 

                                 Anova Levene Testi 

Ölçekler Boyutları N Ort (x) F P Levene P 

İş Umudu 1’den az 23 3.89  

3.57 

 

0.02* 

 

0.75 

 

0.53 
2-4 124 4.19 

5-7 49 4.14 

8+ 4 4.18 

Kariyer İyimserliği 1’den az 23 3.47  

2.07 

 

0.11 

 

1.57 

 

0.20 
2-4 124 3.71 

5-7 49 3.60 

8+ 4 3.82 

Kariyer Planlama 1’den az 23 3.58  

 

2.54 

 

 

0.06 

 

 

 

0.64 

 

 

0.59 
2-4 124 3.77 

5-7 49 3.71 

8+ 4 3.85 

**p<0,01   *p< 0,05  (2-yönlü)  (N=200) 

Bu farklılığın hangi grup ve ya gruplardan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey HSD Testi 

yapılmıştır.Test sonuçlarına göre Tablo 4.17’den de görüldüğü gibi (2-4) grubunda eğitim alan 

öğrencilerin 1’yıldan az  eğitim alan öğrencilere göre 0.299 farkla p=0.01<0.05 anlam düzeyinde 

iş umudu düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4.17:Yabancı Uyruklu Öğrencilerin  Türkiye’de Okuma Süresine Göre Tukey Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken(I) Değişken (J) Mean Differ. (I-J) P 

 1’den az 2-4 -0.299 0.01* 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

253 

 

 

 

İş Umudu 

5-7 -0.245 0.08 

8’den fazla -0.287 0.56 

2-4 1’den az 0.299 0.01* 

5-7 0.054 0.86 

8’den fazla 0.013 1.00 

5-7 1’den 0.245 0.08 

2-4 -0.054 0.86 

8’den fazla -0.041 1.00 

8’den fazla 1’den az 0.287 0.56 

2-4 -0.013 1.00 

5-7 0.041 1.00 

**p<0,01   *p< 0,05  (2-yönlü)  (N=200) 

İlgili Üniversitede Eğitim Alınan Süreye Değerlendirme 

Bu hipotezin altıncı alt hipotezi (H1f ): ise, öğrencilerin ilgili üniversitede eğitim aldıkları süre ile 

iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasına ilişkin algı düzeyleri arasında 

farklılıklar bulunmaktadır şeklinde ifade edilmişti. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kaç yıldır bu üniversitede eğitim alıyorsuz sorusuna verdikleri 

cevaplar Tek Yönlü Varyans Analizine (ANOVA) tabi tutulmuş, analiz sonucuna göre (5-7) yıl 

aralığında eğitim alan öğrencilerin iş umudu düzeyi 1’yıldan az ve (2-4) yıl aralığında eğitim alan 

öğrencilerin iş umudu düzeyi ortalama puanlarından yüksek çıkmıştır.Kariyer iyimserliği ve 

kariyer planlama boyutlarında ise (2-4) yıl aralığında eğitim alan öğrencilerin ortalama puanları 

1’den az ve (5-7) yıl eğitim alan öğrencilerin ortalama puanlarına göre yüksek çıkmıştır. 

Tablo 4.18:İlgili Üniversitede Eğitim Alınan Süreye Göre Anova Analizi 

Anova Levene Testi 

Ölçekler Boyutları N Ort(x) F P Levene P 

İş Umudu 1’den az 64 4.12  

1.62 

 

0.20 

 

1.28 

 

0.28 
2-4 283 4.12 

5-7 53 4.23 
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Kariyer İyimserliği 1’den az 64 3.63  

0.13 

 

0.88 

 

0.03 

 

0.97 
2-4 283 3.66 

5-7 53 3.63 

Kariyer Planlama 1’den az 64 3.67  

0.65 

 

0.52 

 

0.87 

 

0.42 
2-4 283 3.72 

5-7 53 3.67 

**p<0,01   *p< 0,05  (2-yönlü)  (N=400) 

Araştırmanın İkinci (H2) ve Üçüncü Hipotezine (H3) İlişkin  Bulgular 

Araştırmanın ikinci hipotezi (H2),öğrencilerin iş umudu düzeyleri kariyer planlamalarını pozitif 

yönde etkilemektedir şeklinde ifade edilmişti.Araştırmanın üçüncü hipotezi (H3) ise,öğrencilerin 

kariyer iyimserliği düzeylerinin kariyer planlamalarını pozitif yönde etkilediği şeklinde ifade 

etmişti.   

Araştırmanın hipotezlerini test etmeden önce, değişkenler arası korelasyon değerlerinin 

incelenmesi gerekmektedir. Korelasyon analizi bağımlı değişkenle bağımsız değişken arasındaki 

ilişkinin ne derece kuvvetli olduğunu ölçmeye yarayan bir analiz tekniğidir.Korelasyon katsayısı 

genelikle r ile gösterilir ve r nin değeri +1 ile -1 arasında değişir.Korelasyon katsayısının pozitif 

olması değişkenlerin aynı yönde, negatif olması ise ters yönde değiştiğini ifade eder.Buna göre r=1 

tam bir pozitif ilişki, r=-1 de tam bir negatif ilişki olduğunu ifade eder.Tam tersi r=0 olması ise 

değişkenler arasında doğrusal olarak hiç bir ilişkinin olmadığını ifade eder.En çok rastlanan 

durumlarr’ın (+1 ile -1) arasında bir değer almasıdır (Seyidoğlu,1987:187). 

Tablo 4.19: H2 ve H3 için Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

 
Ort. SS 1 

 
2 3 4 5  6 

 

7 

İş Umudu (1) 4.132 0.440 1        

Kariyer İy. (2) 
3.647 0.501 0.484*

* 

 
   1     

 

B. Kar. Plan. (3) 
3.701 0.387 0.567*

* 

 0.532*

* 
    1    

 

Kendini Değ. (4) 
4.120 0.429 0.441*

* 

 0.445*

* 
0.654**      1   

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

255 

 

**p< 0,01   *p<0,05 (2-yönlü)  (N=400) 

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamaları 

arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır.Bu açıklamalar 

ışığında Tablo 4.19’da yer alan sonuçlara bakıldığında değişkenlerin  “0” ve “1” arasında değerler 

aldıkları görülmektedir. Buna göre değişkenler arasında pozitif korelasyon söz konusudur. İş 

umudu  ile kariyer iyimserliği  (r=0.484, p<0.01), iş umudu ile kariyer planlaması (r=0.567, p<0.01) 

ve kariyer iyimserliği ile kariyer oplanlaması (r=0.532, p<0.01 ) arasında pozitif yönlü, güçlü ve 

istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.  

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edildikten 

sonra, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri tespit etmek amacıyla regresyon analizi 

yapılmıştır.  Regresyon analizi sonuçları Tablo4.20’de görülmektedir. 

Tablo 4.20: H2 ve H3 İçin Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Değişken 

S.Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize 

Katsayılar 

 

t 

 

P 

B S.Hata Beta 

Sabit  1.284 0.149  8.643 0.000 

İş Umudu 0.355 0.039 0.404 9.167 0.000 

Kariyer İyimserliği 0.260 0.034 0.336 7.623 0.000 

R2 0.408     

Düzeltilmiş R2 0.405     

F 136.90     

Bağımlı Değişken:  Bireysel Kariyer Planlaması **p<0,01; *p<0,05 

Yapılan regresyon analizi sonucuna göre,iş umudu ve kariyer iyimserliğinin bireysel kariyer 

planlamasına etkisi ile ilgili anlamlı bir regresyon modeli elde edilmiştir. Modelin  anlamlı olduğu 

varyans analizi (ANOVA) testi sonuçlarından görülmektedir (F=136.90; P<0.05).Modelin 

Fırsat. Tan. (5) 
3.748 0.544 0.257*

* 

 0.268*

* 
0.736** 

0.359*

* 
1  

 

Hedef Bel. (6) 
3.877 0.527 0.564*

* 

 0.482*

* 
0.837** 

0.400*

* 

0.439*

* 
1 

 

Plan Yapma(7) 
3.883 0.548 0.545*

* 

 0.518*

* 
0.847** 

0.452*

* 

0.422*

* 

0.710*

* 

1 
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etkinliğini gösteren R2 değeri 0.408 olarak bulunmuştur.Modelin genellenebilirliğini gösteren 

düzeltilmiş R2 değerinin ise, 0.405 olduğu ve toplam varyansın % 40,5’ini açıkladığı görülmüştür.   

Düzeltilmiş R2üzerindeki etkinin gücü açısından değişkenlere baktığımızda Tablo 4.20’den de 

görüldüğü gibi bağımsız değişkenlerden iş umudunun (β=0.404; p< 0,05) ve  kariyer iyimserliğinin 

ise (β=0.336; P< 0,05) bireysel kariyer planlamasını anlamlı olarak etkilediği  görülmektedir. Bir 

başka ifade ile öğrencilerin iş umutları ve kariyer iyimserlikleri arttırılırsa, bireysel kariyer 

planlamaları da olumlu yönde değişecektir.Buna göre araştırmanın ikinci ve üçüncü hipotezleri 

doğrulanmıştır. 

Araştırmanın İkinci (H2) Hipotezinin Alt Hipotezlerine (H2a, H2b, H2c, H2d) İlişkin  Bulgular 

Araştırmanın ikinci hipotezi (H2)’nin dört alt hipotezinden birincisi (H2a), öğrencilerin iş umudu 

düzeyleri kendini değerlendirme düzeylerini pozitif yönde etkilediği; ikincisi (H2b),öğrencilerin iş 

umudu düzeylerinin fırsatları tanımlama düzeylerini pozitif yönde etkilediği; üçüncüsü (H2c), 

öğrencilerin iş umudu düzeylerinin hedefleri belirleme düzeylerini pozitif yönde etkilediği ve 

dördüncüsü ise (H2d), öğrencilerin iş umudu düzeylerinin planları hazırlama düzeylerini pozitif 

yönde etkilediğini ifade etmektedir.Yapılan regresyon analizlerine ilişkin  sonuçlar Tablo 21’de 

görülmektedir. 

Tablo 4.21:H2a , H2b , H2c , H2d  İçin Yapılan  Regresyon Analizi Sonuçları 

MODEL 1: H2a:İş Umudunun Kendini Değerlendirmeye Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  2.345 0.182  12.874 0.000 

İş Umudu 0.430 0.044 0.441 9.805 0.000 

R2 0.195 

F 96.142 

Bağımlı Değişken:  Kendini Değerlendirme **p<0,001; *p<0,05 

MODEL 2: H2b: İş Umudunun Fırsatları Tanımlamaya  Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  2.440 0.249  9.817 0.000 

İş Umudu 0.317 0.060 0.257 5.295 0.000 

R2 0.066 

F 28.040 
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Bağımlı Değişken: Fırsatları Tanımlama**p<0,001; *p<0,05 

MODEL 3: H2c: İş Umudunun Hedefleri Belirlemeye  Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  1.087 0.206  5.281 0.000 

İş Umudu 0.675 0.050 0.564 13.629 0.000 

R2 0.318 

F 185.739 

Bağımlı Değişken:Hedefleri Belirleme **p<0,001; *p<0,05 

MODEL 4: H2d:İş Umudunun Planları Hazırlamaya Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  1.078 0.217  4.957 0.000 

İş Umudu 0.679 0.052 0.545 12.975 0.000 

R2 0.297 

F 168.348 

Bağımlı Değişken: Planları Hazırlama **p<0,001; *p<0,05 

 

MODEL 1: H2a: İş Umudunun Kendini Değerlendirmeye Etkisi:Araştırmanın (H2a) hipotezi, 

öğrencilerin iş umudu düzeyleri kendini değerlendirme düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir 

şeklinde ifade edilmiştir.Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, iş umudunun kendini 

değerlendirmeye etkisi ile ilgili anlamlı bir regresyon modeli elde edilmiştir. Modelin anlamlı 

olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) testi sonuçlarından görülmektedir 

(F=96.142; P<0.05). Modelin etkinliğini gösteren R2 değeri  0,195 olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak, H2a: hipotezi kabul edilmiştir. Bu analizden, iş umudu düzeyininöğrencilerin 

kendilerini değerlendirme  üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. 

MODEL 2: H2b: İş Umudunun Fırsatları Tanımlamaya  Etkisi:Araştırmanın (H2b) hipotezi, 

öğrencilerin iş umudu düzeylerinin fırsatları tanıma düzeyini pozitif yönde etkilemektedir şeklinde 

ifade edilmiştir.Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, fırsatları tanımamın iş umudu algısından 

etkinliğini gösteren R2 değeri0,066 olarak bulunmuştur. İş umudu fırsat tanımaya ilişkin toplam 

varyansın %6’nı açıklamaktadır.Ayrıca modelin genel olarak anlamlı olduğu varyans analizi 
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(ANOVA; Analysis of Variance) testi sonuçlarından görülmektedir (F=28.040; P<0.05).  

Sonuç olarak, H2b: hipotezi kabul edilmiştir. Bu analizden, iş umudu düzeyinin fırsat tanıma  

üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. 

MODEL 3: H2c: İş Umudunun Hedefleri Belirlemeye  Etkisi:Araştırmanın (H2c) hipotezi, 

öğrencilerin iş umudu düzeylerinin hedeflerini belirleme düzeyini pozitif yönde etkilemektedir 

şeklinde ifade edilmişti. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, iş umudununhedef belirlemeye 

etkisi ile ilgili bir anlamlı regresyon modeli elde edilmiştir.Modelin genel olarak anlamlı olduğu 

varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) testi sonuçlarından görülmektedir (F=185.739; 

P<0.05). Modelin etkinliğini gösteren R2 değeri ise 0.318 olarak bulunmuştur. 

Böylece araştırmaya katılan  öğrencilerin iş umudu düzeylerinin hedef belirleme üzerinde anlamlı 

(P<0.05) ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, H2c: hipotezi kabul 

edilmiştir.Bu analizden, iş umudu düzeyinin  hedefleri belirleme üzerinde etkisi olduğu 

söylenebilir 

MODEL 4: H2d: İş Umudunun Planları Hazırlamaya Etkisi:Araştırmanın (H2d) hipotezi, 

öğrencilerin iş umudu düzeylerinin planları yapma düzeyini pozitif yönde  etkilemektedir şeklinde 

ifade edilmiştir.Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, iş umudu düzeyinin planları hazırlamaya 

etkisi ile ilgili anlamlı bir regresyon modeli elde edilmiştir.Modelin genel olarak anlamlı olduğu 

varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) testi sonuçlarından görülmektedir (F=168.348; 

P<0.05). Modelin etkinliğini gösteren R2 değerinin ise, 0.297 olduğu bulunmuştur. İş umudu 

planları hazırlamaya ilişkin toplam varyansın %29’nu açıklamaktadır. 

Böylece araştırmaya katılan  öğrencilerin iş umudu düzeylerinin planları hazırlamaüzerinde 

anlamlı (P<0.05) ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, H2d: hipotezi 

kabul edilmiştir.Bu analizden, iş umudu düzeyinin  planları hazırlamaüzerinde etkisi olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmanın  Üçüncü (H3 ) Hipotezinin Alt Hipotezlerine (H3a , H3b , H3c , H3d ) İlişkin 

Bulgular 

Araştırmanın üçüncü hipotezi (H3)’nin dört alt hipotezinden birincisi (H3a), öğrencilerin kariyer 

iyimserliği düzeylerinin kendini değerlendirme düzeylerini pozitif yönde etkilediği; ikincisi 

(H3a),öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeylerinin fırsatları tanımlama düzeylerini pozitif yönde 

etkilediği; üçüncüsü (H3c), öğrencilerin kariyerbiyimserliği düzeylerinin hedefleri belirleme 

düzeylerini pozitif yönde etkilediği ve  dördüncüsü ise (H3d), öğrencilerin kariyer iyimserliği 

düzeylerinin planları hazırlama düzeylerini pozitif yönde etkilediğini ifade etmektedir.Yapılan 

regresyon analizlerine ilişkin  sonuçlar Tablo 4.22’de görülmektedir. 
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4.1.1. Tablo 4.22:H3a , H3b , H3c , H3d İçin Yapılan  Regresyon Analizi Sonuçları 

MODEL 1:  H3a: Kariyer İyimserliğinin Kendini Değerlendirmeye Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  2.730 0.141  19.296 0.000 

Kariyer İyimseliği 0.381 0.038 0.445 9.925 0.000 

R2 0.198 

F 98.507 

Bağımlı Değişken:  Kendini Değerlendirme **p<0,01; *p<0,05 

MODEL 2: H3b: Kariyer İyimserliğinin Fırsatları Tanımlamaya Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  2.688 0.193  13.937 0.000 

Kariyer İyimserliği 0.291 0.052 0.268 5.550 0.000 

R2 0.072 

F 30.803 

Bağımlı Değişken: Fırsatları Tanımlama**p<0,01; *p<0,05 

MODEL 3: Kariyer İyimserliğinin Hedefleri Belirlemeye Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  2.029 0.170  11.928 0.000 

Kariyer İyimserliği 0.507 0.046 0.482 10.966 0.000 

R2 0.232 

F 120.263 

Bağımlı Değişken:Hedefleri Belirleme **p<0,01; *p<0,05 

MODEL 4: Kariyer İyimserliğinin Planları Hazırlamaya Etkisi 

 B S.Hata Beta t P 

Sabit  1.816 0.173  10.512 0.000 
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Kariyer İyimseliği 0.567 0.047 0.518 12.081 0.000 

R2 0.268 

F 145.951 

Bağımlı Değişken: Planları Hazırlama **p<0,01; *p<0,05 

 

MODEL 1:  H3a: Kariyer İyimserliğinin Kendini Değerlendirmeye Etkisi: Araştırmanın (H3a) 

hipotezi, öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeylerinin kendini değerlendirmedüzeyeyini pozitif 

yönde etkilemektedir şeklinde ifade edilmişti.Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, kariyer 

iyimserliğinin kendini değerlendirmeye etkisi ile ilgili anlamlı bir regresyon modeli elde edilmiştir. 

Modelin genel olarak anlamlı olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) testi 

sonuçlarından görülmektedir (F=98.507; P<0.05). Modelin etkinliğini gösteren R2 değeri 0,198 

olduğu ve toplam varyansın %19’nu açıkladığı görülmüştür. 

Böylece araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer iyimserliğidüzeylerinin kendini değerlendirme 

üzerinde anlamlı (P<0.05) ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, H3a: 

hipotezi kabul edilmiştir. Bu analizden, kariyer iyimserliği düzeyininöğrencilerin kendilerini 

değerlendirme  üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. 

MODEL 2: H3b: Kariyer İyimserliğinin Fırsatları Tanımlamaya Etkisi: Araştırmanın (H3b) 

hipotezi, öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri fırsatları tanıma düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir şeklinde ifade edilmişti.Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, kariyer 

iyimserliği düzeyinin fırsat tanımaya etkisi ile ilgili anlamlı bir regresyon modeli elde edilmiştir. 

Modelin genel olarak anlamlı olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) testi 

sonuçlarından görülmektedir(F=30.80; P<0.05).  Modelin etkinliğini gösteren R2 değeri 0,072 

olarak bulunmuştur.   

Böylece araştırmaya katılanöğrencilerin kariyer iyimserliğidüzeylerinin fırsatları tanıma üzerinde 

anlamlı (P<0.05) ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, H3b: hipotezi 

kabul edilmiştir. Bu analizden, kariyer iyimserliği düzeyinin fırsatları tanıma  üzerinde etkisi 

olduğu söylenebilir. 

MODEL 3: Kariyer İyimserliğinin Hedefleri Belirlemeye Etkisi:Araştırmanın (H3c) hipotezi, 

öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri hedefleri belirleme düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, modelin 

etkinliğini gösteren  R2  değeri 0.232 olduğu ve kariyer iyimserliği düzeyinin  hedefleri 

belirlemeyeilişkin toplam varyansın %23’nü açıkladığı görülmüştür.Ayrıca modelin genel olarak 

anlamlı olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) testi sonuçlarından görülmektedir 

(F=120263; P<0.05). 
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Böylece araştırmaya katılan  öğrencilerin kariyer iyimserliğidüzeylerinin hedef belirleme üzerinde 

anlamlı (P<0.05) ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, H3c: hipotezi 

kabul edilmiştir.Bu analizden, kariyer iyimserliğidüzeyinin  hedefleri belirleme üzerinde etkisi 

olduğu söylenebilir. 

MODEL 4: Kariyer İyimserliğinin Planları Hazırlamaya Etkisi: Araştırmanın (H3d) hipotezi, 

öğrencilerin kariyer iyimserliği düzeyleri plan yapma düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir 

şeklinde ifade edilmişti.Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, modelin etkinliğini gösteren R2 

değeri 0.268kariyer iyimserliğinin planları hazırlamaya ilişkin toplam varyansın %26’nı 

açıklamaktadır.Ayrıca modelin genel olarak anlamlı olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of 

Variance) testi sonuçlarından görülmektedir (F=145.951; P<0.05). 

Böylece araştırmaya katılan  öğrencilerin kariyer iyimserliğidüzeylerinin plan hazırlama üzerinde 

anlamlı (P<0.05) ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, H3d: hipotezi 

kabul edilmiştir. Bu analizden, kariyer iyimserliğidüzeyinin  plan hazırlama üzerinde etkisi olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmanın Dördüncü Hipotezine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü hipotezi (H4), Öğrencilerin iş umudu ve kariyer iyimserliği düzeylerinin  

bireysel kariyer planlamalarına etkisi, öğrencilerin Türk veya Yabancı Uyruklu olmalarına göre 

farklılık göstermektedir. 

Türk Öğrenciler Üzerine Uygulanan Korelasyon Analizi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamaları 

arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır.  

Bu açıklamalar ışığında Tablo 4.23’de yer alan sonuçlara bakıldığında değişkenlerin  “0” ve “1” 

arasında değerler aldıkları görülmektedir. Buna göre değişkenler arasında pozitif korelasyon söz 

konusudur. İş umudu  ile kariyer iyimserliği  (r=0.499, p<0.01), iş umudu ile kariyer planlaması 

(r=0.634, p<0.01) ve  kariyer iyimserliği ile kariyer planlaması (r=0.585, p<0.01 ) arasında pozitif 

yönlü, güçlü ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca iş umudu ve 

kariyer iyimserliği ile bireysel kariyer planlamanın alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Araştırmaya katılan türk öğrenciler üzerine yapılan korelasyon 

analizi sonucunda, öğrencilerin iş umudu ile kariyer planlamaları arasında yüksek, pozitif ve 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edildikten 

sonra, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri tespit etmek amacıyla regresyon analizi 

yapılmıştır.   Regresyon analizi sonuçları Tablo4.24’de görülmektedir 
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Tablo 4.23: Türk Öğrenciler Üzerine Uygulanan Korelasyon Analizi 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 5  6 
 

7 

İş Umudu (1) 4.123 0.469 1       

Kariyer İy. (2) 3.639 0.523 
0.499*

* 
1      

B. Kar. Plan. 

(3) 
3.664 0.429 

0.634*

* 

0.585*

* 

1     

Kendini Değ. 

(4) 
4.164 0.429 

0.453*

* 

0.473*

* 

0.679*

* 

1    

Fırsat. Tan. (5) 3.731 0.591 
0.345*

* 

0.342*

* 

0.765*

* 

0.402*

* 

   

Hedef Bel. (6) 3.794 0.553 
0.640*

* 

0.515*

* 

0.855*

* 

0.454*

* 

0.484*

* 

  

Plan Yapma(7) 3.802 0.611 
0.633*

* 

0,598*

* 

0.880*

* 

0.523*

* 

0.493*

* 

0.762*

* 

1 

*p< 0,01   **p<0,05 (2-yönlü)  (N=200) 

Türk Öğrenciler Üzerine Uygulanan Regresyon Analzi 

Regresyon analizi bağımsız değişkende bir birimlik artış karşısında bağımlı değişkende ortalama 

kaç birimlik değişme olacağını ortaya koymaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü pozitif 

ve negatif olabilir. Bağımsız X değişkenindeki bir artışla (azalışla) birlikte, bağımlı Y değişkeni de 

artıyorsa (azalıyorsa) ilişki pozitif yönlü, aksine birinci artarken (azalırken) ikinci azalırsa (artarsa) 

ilişki negatif yönlüdür( Seyidoğlu,1987:189). 

Regresyon analizi sonucuna göre, araştırmaya katılan türk öğrencilerin iş umudu ve kariyer 

iyimserliğinin bireysel kariyer planlmasına etkisi ile ilgili anlamlı bir regresyon modeli elde 

edilmiştir,modelin genel olarak anlamlı olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) 

testi sonuçlarından görülmektedir (F=97.735; P<0.05). Modelin etkinliğini gösteren R2 değeri 

0.498olarak bulunmuştur. Modelin genellenebilirliğini gösteren düzeltilmiş R2 değerinin ise, 0.493 

olduğu  ve toplam varyansın % 49’nu açıkladığı görülmüştür. Düzeltilmiş R2 üzerindeki etkinin 

gücü açısından değişkenlere baktığımızda Tablo 4.24’ den de görüldüğü gibi bağımsız 

değişkenlerden iş umudunun (β= 0.456; P < 0.05) ve kariyer iyimseerliğinin ise (β= 0.358; P< 0.05) 

bireysel kariyer planlamasını anlamlı olarak etkilediği görülmektedir.  
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Tablo 4.24: Türk Öğrenciler Üzerine Uygulanan Regresyon Analzi 

 

Değişken 

S.Edilmiş Katsayılar Standardize 

Katsayılar 

 

T 

 

P 

B S.Hata Beta 

Sabit (Constant) 0.881 0.202  4.365 0.000 

İş Umudu 0.416 0.053 0.456 7.819 0.000 

Kariyer 

İyimserliği 

0.293 0.048 0.358 6.139 0.000 

R 0.706    

R2 0.498    

Düzeltilmiş R2 0.493    

F 97.735    

Anlam Düzeyi 0.000    

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Uygulanan Korelasyon Analizi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamaları 

arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bu açıklamalar ışığında Tablo 4.25’de yer alan sonuçlara bakıldığında değişkenlerin  “0” ve “1” 

arasında değerler aldıkları görülmektedir. Buna göre değişkenler arasında pozitif korelasyon söz 

konusudur. İş umudu  ile kariyer iyimserliği  (r=0.464, p<0.01), iş umudu ile kariyer planlaması 

(r=0.473, p<0.01) ve kariyer iyimserliği ile kariyer oplanlaması (r=0.464, p<0.01 ) arasında pozitif 

yönlü, güçlü ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca iş umudu ve 

kariyer iyimserliği ile bireysel kariyer planlaması alt boyutları arasında arasında da pozitif yönlü, 

güçlü ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edildikten 

sonra, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri tespit etmek amacıyla regresyon analizi 

yapılmıştır.  Regresyon analizi sonuçları Tablo4.26’dagörülmektedir. 

Tablo 4.25:Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Uygulanan Korelasyon Analizi 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 5  6 7 

İş Umudu (1) 4.142 
0.41

1 

1       
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Kariyer İy. (2) 3.656 
0.48

1 

0.464*

* 

1      

B. Kar. Plan. (3) 3.738 
0.33

8 

0.473*

* 

0.464*

* 

1     

Kendini Değ. 

(4) 
4.077 

0.42

7 

0.439*

* 

0.425*

* 

0.668*

* 

1    

Fırsat. Tan. (5) 3.765 
0.49

4 

0.134*

* 
0.171* 0.695*

* 

0.323*

* 
1   

Hedef Bel. (6) 3.960 
0.48

8 

0.474*

* 

0.448*

* 

0.813*

* 

0.392*

* 

0.381*

* 

1  

Plan Yapma(7) 3.964 
0.46

7 

0.424*

* 

0.418*

* 

0.791*

* 

0.423*

* 

0.312*

* 

0.619*

* 

1 

**p< 0,01   *p<0,05 (2-yönlü)  (N=200) 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Uygulanan Regresyon Analizi 

Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan regresyon analizi sonucuna göre, iş umudu ve kariyer 

iyimserliğinin bireysel kariyer planlamasına etkisi ile ilgilianlamlı bir regresyon modeli elde 

edilmiştir. Modelin genel olarak anlamlı olduğu varyans analizi (ANOVA; Analysis of Variance) 

testi sonuçlarından görülmektedir (F=42,27; P<0.05). Modelin etkinliğini gösteren R2 değeri 0,300 

olarak bulunmuştur.Modelin genellenebilirliğini gösteren düzeltilmiş R2 değerinin ise, 0.293 iş 

umudu ve kariyer iyimserliği bireysel kariyer planlamasına ilişkin toplam varyansın %29’nu 

açıkladığı görülmüştür. 

Düzeltilmiş R2 üzerindeki etkinin gücü açısından değişkenlere baktığımızda Tablo 4.26’dan da 

görüldüğü gibi bağımsız değişkenlerden iş umudunun  (ß=0.329; p<0.05) ve kariyer iyimserliğinin 

(ß=0.312; p<0.05) bireysel kariyer planlamasını anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.Bu 

analizden, iş umudu ve kariyer iyimserliğinin bireysel kariyer planlaması üzerinde etkisi olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 4.26:Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üzerine Uygulanan Regresyon Analizi 

 

Değişken 

S.Edilmiş Katsayılar Standardize 

Katsayılar 

 

T 

 

P 

B S.Hata Beta 

Sabit  1.816 0.215  8.456 0.000 

İş Umudu 0.270 0.055 0.329 4.884 0.000 
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Kariyer İyimserliği 0.219 0.047 0.312 4.632 0.000 

R 0.548     

R2 0.300     

Düzeltilmiş R2 0.293     

F 42.27     

Anlam Düzeyi 0.00     

 

Sonuç 

İş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlamasını  farklı değişkenler açısından 

inceleyen bu çalışmanın teorik kısmında iş umudu ve kariyer iyimserliği kavramı tanımlanmış, 

bireysel kariyer planlamasının tanımı önemi ve boyutları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Teorik 

kısımdan yola çıkılarak, araştırma kapsamında yabancı uyruklu ve türk öğrencilerden elde edilen 

veriler SPSS 22, t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson korelasyon ve regresyon 

analizine tabi tutulmuştur. 

Örneklemini 200 yabancı uyruklu ve 200 türk öğrenci oluşturan çalışmanın veri setinde, uygulama 

sonucu yabancı uyruklu ve türk öğrencilerden elde edilen  ortalama puanlar arasında anlamlı 

düzeyde farklılık olmadığı düşüncesiyle tek kategoride ele alınmış ve analize tabi tatulmuştur. 

Katılımıcıların cinsiyet  değişkeninin t-Testi ile analizi sonucunda ortalamalar arasında p<0.05  

anlamlı düzeynde farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu değişkenin t-Testi ile 

analizi sonucunda ise,bireysel kariyer planlama eğitim düzeyine göre grup ortalamaları arasnda 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde  farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; Yüksek 

lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin kariyer planlama ortalamaları, lisans düzeyinde eğitim 

alan öğrencilerin kariyer planlama ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Bu sonuç ise, eğitim 

düzeyi arttıkça öğrencilerin kariyer planlamalarına önem verdiklerini göstermektedir. 

Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kaç yıldır Türkiye’de okuyorsunuz sorusuna verdikleri 

cevapların ortalama puanları Tek Yönlü Varyans Analizi ile analiz edilmiş analiz sonucuna göre 

eğitim süresi arttıkça katılımcıların iş umudu düzeyinin de artdığı tespit edilmiştir. 

Korelasyon analizi sonucunda katılımcıların iş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer 

planlamaları arasında ilişkiler anlamlı çıkmıştır. Katılımcıların iş umudu ve kariyer iyimserliği 

düzeyi ile kariyer planlama ve alt boyutları arasında anlamalı ilişki vardır. İlişki düzeyine 

bakıldığında ise anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Bu sonuca göre öğrencilerin iş umudu ile 

kariyer iyimserliği düzeyi arttığında bireysel kariyer planlamasını olumlu yönde etkileyecektir.  
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Regresyon analizi sonucunda ise, katılımcıların iş umudu ve kariyer iyimserliği ile bireysel kariyer 

planlamaları üzerinde etkili olduğu, bununla birlekte iş umudu ve kariyer iyimserliğinin bireysel 

kariyer planlamasını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma sonucunda katılımcıların kariyer hayatında; İş umudu, kariyer iyimserliği ve bireysel 

kariyer planlaması ilişkisini iyi bir şekilde araştırması gelecek beklentisi açısından önem taşıyacağı 

düşünülmektedir. Özellikle bireylerin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması, ilgi alanları 

ve yeteneklerini doğrultusunda kariyer planı yapması ilk aşamayı oluşturmaktadır. Kendini 

değerlendirme hem kariyer yolunun başlanğıcında hem de mevcut planları düzenlemek için kariyer 

gelişim sürecinde yapılmalıdır. Doğru bir şekilde yapılan kendini değerlendirme süreci, bireyin 

kendini tanıması avantajların ve dezavantajların belirlenmesi önlemlerin geliştirilmesi zayıflıkları 

ve zayıf yönlerini ortadan kaldırmak için önem arz etmektedir. 

Başka bir ifade ile kendini değerlendirme, bireyin kendisi hakkında bilgi toplama (becerileri, ilgi 

alanları, yetenekleri,  beğenileri, beğenmedikleri, güçlü ve zayıf yönleri) ve bu bigileri analiz etme 

süreci olarak tanımlanabilir. 

Araştırma bir devlet üniversitesinde eğitim alan ve araştırmaya katılan 400 öğreci üzerinde 

uygulanmıştır. Bu yüzden değerlendirmeler sadece ilgili üniversitede geçerli olacaktır. 

Araştırmanın evreni ve örneklemi genişletilerek farklı üniversitelerde eğitim alan yabancı uyruklu 

ve türk öğrenciler üzerine araştırma yapılabilir. 

Araştırmanın, iş umudu ile kariyer iyimserliği ve bireysel kariyer planlaması kavramları hakkında 

çalışmanın oldukça sınırlı olması bakımından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Nəticə Əsaslı Büdcə Sisteminin Nəzəri Əsasları və Tətbiqi Problemləri 

 

Aysun Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

aysunalieva97@gmail.com 

       

Xülasə   

Dövlət büdcəsinin şəffaf, məsuliyyətli, effektiv idarə edilməsi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi sahədə strateji hədəflərinə 

nail olması üçün əhəmiyyətli şərtlərdən biridir. İqtisadiyyatı və büdcə gəlirlərinin səviyyəsi təbii resurslardan asılı olan 

ölkələr üçün dövlət büdcəsinin əlverişli idarəçilik mexanizmlərinin formalaşdırılması xüsusilə vacibdir. Müasir dövrdə 

AR-nın büdcə qanunvericiliyində büdcə riski, büdcə riskinin təhlil edilməsi və idarə edilməsi ilə əlaqədar hüquqi 

əsaslar müəyyən edilməsi kifayət qədər aktualdır. Son dövrlər ərzində, daha çox son 2 il ərzində büdcə 

qanunvericiliyində institutsional dəyişikliklərlə əlaqədar ciddi işlər görülüb. Dünya təcrübəsinin araşdırılması göstərir 

ki, ictimai maliyyənin idarə olunması sahəsində isalahatların ən mühüm istiqamətlərindən biri dövlət büdcəsinin orta 

və uzunmüddətli planlaşdırılmasıdır. Orta və uzunmüddətli büdcə planlaşdırmasına keçidin zərurəti uzunmüddətli 

perspektivdə səmərəsiz faktorların, əsasən də təbii şəraitlə əlaqəli və eyni zamanda demoqrafik faktorların yarana 

biləcəyi riskilə bağlıdır. Tədqiqatımız  son illərdə dünya ölkələrində geniş tətbiq olunan, idarəetmə islahatlarını 

dəstəkləyən nəticəyə əsaslanan büdcə sisteminin quruluşu və xüsusiyyətlərini müzakirə edir.  Nəzəri tədqiqatlar və 

ölkə islahatı təcrübələri araşdırıldıqda, bu sisteminin  quruluşunda mövcud olan üstünlüklər qədər bir sıra problemlərdə 

müşahidə olunur. Biz tədqiqatda bu nəzəri və praktiki problemləri aşkar eməyə çalışdıq. 

Açar sözlər: nəticəyə əsaslanan büdcə, fəaliyyət göstəriciləri. 

 

Giriş 

Son illərdə dövlət maliyyə menecmenti sahəsində aktual olan və dövlət maliyyə idarəçiliyi 

sahəsində də mühüm əhəmiyyət kəsb edən nəticəyə əsaslanan büdcə sistemi günümüzdə də ən 

qabaqcıl və səmərəli büdcə sistemi kimi vurğulanmaqdadır. Son 10-15 ildə dünyanın bir çox 

ölkələri qərb təcrübəsini həmçinin  beynəlxalq maliyyə qurumlarının tövsiyə və təkliflərinə riayət 

edərək bu sistemin tətbiqinə başlamışdır. Bir çox üstünlüklərinə baxmayaraq nəticəyə əsaslanan 

büdcə sisteminin bi sıra nəzəri və praktiki problemləridə müşahidə olunmaqdadır. Tətqiqatımızda 

yuxarıda göstərilən büdcə sisteminin nəzəri və praktiki problemlərini dünya ölkələrinin təcrübəsi 

nəzərə alınmaqla qiymətləndirməyə çalışdıq. 

Nəticəyə əsaslanan  büdcə sistemi anlayışı  

Nəticəyə əsaslanan  büdcə, fəaliyyət idarəçiliyini vurğulayan bir büdcənin  hazırlanması və həyata 

keçirilmə prosesidir və bu sistemdə bölüşdürmə qərarları xidmətin səmərəliliyi və məhsuldarlığı 

əsasında qəbul edilir. "  (Herzog, 2006: s.73). Məqsəd və vəzifələr baxımından nəticəyə  əsaslanan 
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büdcə, dövlət idarəçiliyinin əsas funksiyalarını, bu funksiyaların icrası nəticəsində əldə ediləcək 

məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirən, fəaliyyətin ölçülməsini həyata keçirilməklə arzuolunan 

hədəflərə nail olunub olunmadığını qiymətləndirən sistemdir. Tüğen (2009) qeyd etdiyi kimi, 

nəticəyə əsaslanan büdcə sistemi dövlət intizamının yanında dövlət büdcəsindən səmərəli 

istifadəyə də böyük əhəmiyyət verir və maliyyə intizamını təmin etmək üçün 3-5 illik strateji 

planlardan istifadə edir (Tüğen, 2009: 144).  İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələri 

müxtəlif səbəblərdən nəticəyə əsaslanan büdcələmə sisteminə başlamışlar, ancaq əsas səbəblər 

bunlardır: maliyyə böhranı, dövlət xərclərini azaltmaq üçün artan təzyiq və ya siyasi idarəetmədə 

dəyişiklik. 

Nəticəyə əsaslanan  büdcə sisteminin üstünlükləri 

Son iyirmi ildə icra büdcəsi islahatları ilə bağlı aparılan araşdırmalar "nəticəyə əsaslanan 

büdcəsinin büdcə iştirakçıları arasındakı əlaqəni gücləndirəcəyini, daha təkmil büdcə qərarları 

qəbul ediləcəyini və hökumət fəaliyyətində yüksək dərəcədə etibarlılığı və şəffaflığını təmin 

edəcəyini" göstərir.  Təcrübə, nəticəyə əsaslanan büdcənin dörd vacib üstünlüyünü ortaya qoyur 

(Shah & Shen, 2007: 151-153): 

 • Büdcə iştirakçıları ilə ictimaiyyət arasında əlaqələrin artırılması.  Nəticəyə əsaslanan büdcə 

proqram və fəaliyyət hədəflərini müəyyənləşdirir, beləliklə dövlət bölmələri və iştirakçılarına 

nəticələrinə dair gözləntilərə daha aydın baxış təmin edir.  Dövlət idarə rəhbərlərinin ictimaiyyətə 

fəaliyyətləri haqqında daha aydın məlumat vermələrini təmin edir.   

 • Dövlət qurumlarında idarəetmənin təkmilləşdirilməsi.  Nəticəyə əsaslanan büdcə islahatı, 

proqram menecerlərinə təşkilati hədəfləri təyin etməyə, proqramın nəticələrini izləməyə, 

proqramın strukturu və əməliyyatlarındakı problemlər barədə daha yaxşı bir fikir əldə etməyə və 

proqramın nəticələrindən xəbərdar olmağa kömək edə bilər. 

  • Büdcə qərarları verməkdə daha çox məlumatlı olmaq.  Nəticəyə əsaslanan büdcə siyasi büdcə 

prosesini dəyişdirə və rasional edə bilməz, ancaq fikirlərə dəyər qatır, çünki investisiya səviyyəsi 

müəyyən edilərkən fəaliyyət məlumatları nəzərə alınacaqdır.  Xarici investorlar mövcud  

məlumatlarla inkişaf təzyiqi yarada və qarşıdakı problemlərlə daha aydın mübarizə apara bilərlər. 

 • Daha yüksək şəffaflıq və etibarlılıq.  Büdcə sənədləri ictimaiyyət və qanunvericilər üçün şəffaflıq 

və etibarlılıq üçün vacib bir vasitə kimi istifadə edilə bilər.  Ənənəvi büdcələr tez-tez xərc 

maddələri girişləri üzərində qurulur və hökumətin nə işlə məşğul olduğu və nə dərəcədə yaxşı 

olması barədə məlumat vermir. 

Nəticə əsaslı büdcə sisteminin tətbiqi problemləri 

Dövlət büdcəsinin hazırlanması, təsdiqlənməsi, icrası və nəzarəti insanın müəyyənedici amil 

olduğu bir proses kimi görünür.  Əsas elementin fərd olduğu bir fəaliyyətlə əlaqəli nəzəri bir model 

qurarkən, prosesin iştirakçılarının motivləri ilə bağlı davranış fərziyyələri açıq şəkildə ifadə 
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edilməlidir.  Məsələn, Niskanen-in Bürokratiya Modelində bürokratların davranışlarına rəhbərlik 

edən motivasiyanın fərdi xüsusi üstünlükləri olduğu düşünülür və bu fərziyyəyə əsaslanaraq 

bürokratların öz büdcələrini maksimum dərəcədə artırmağa çalışdıqları iddia.  Bununla birlikdə, 

nəticəyə əsaslanan büdcə planlaşdırıldığı zaman, davranış fərziyyələrinə əsaslanan nəzəri bir 

məlumat əldə etməməsi və mücərrəd prinsip və anlayışlardan, istəklərdən, tövsiyələrdən, 

üsullardan və metodlardan ibarət bir proses kimi dizayn edilməsinə və formalaşdırılmasına 

çalışılması diqqət çəkir. 

İctimai fayda fərziyyəsinin nəticəyə əsaslanan büdcələşdirmədə bütünlüklə  olmasada qismən  

söyləmək olar.  Bununla birlikdə, kommunal xidmət fərziyyəsində, büdcə iştirakçılarının ictimai 

mənfəət məqsədinə uyğun hərəkət etməsini təmin etmək üçün nə kimi təşviqlərin olduğu və bunun 

vacib olduğu sualı önəm qazanır.  Xüsusi fayda vəziyyətində fərdləri stimul edən təşviqlər maddi 

mükafatlar və cəzalardır.  Bu stimullar bazar prosesində səmərəliliyin və məhsuldarlığın əsas 

elementləridir.  İctimai fayda vəziyyətində maddi təşviqlərin funksionallığı aşağı ola bilər.  

Siyasətçinin işəgötürən kimi məsuliyyəti yalnız siyasidir.  Qərarlarının fərdi səviyyədə iqtisadi 

nəticələrinə əhəmiyyət vermir.  Dövlət sektorundakı bir işçinin zəif nəticə göstərdiyi zaman işini 

itirməsi ilə əlaqəli bir fəaliyyət yoxdursa, maddi təşviqlərdən bəhs edilə bilməz.  Bu vəziyyətdə 

büdcə iştirakçılarının ictimai rifahı izlədiyini düşünsək əgər həvəsləndirmə tələb olunur.  Nəzəri 

cəhətdən bu, nəticəyə əsaslanan büdcələmənin ən təməl və problemli nöqtəsidir.  Nəticəyə 

əsaslanan büdcədə büdcə iştirakçılarını ictimai mənfəət məqsədi ilə hərəkətə gətirəcək təşəbbüslər 

və necə funksionallıq qazanacaqları məsələsi nəzəri səviyyədən başlayaraq kifayət qədər müzakirə 

olunmur, təşviqlərdən daha çox inkişaf etdirilən konsepsiya, prinsip və üsullara əsaslanaraq ictimai 

fayda maksimumlaşdırılmasına nail olmaq məqsədi daşıyır.  Ancaq növbəti hissədə izah 

edəcəyimiz praktik problemlərin və tətbiqetmə çətinliklərinin düyünləndiyi nöqtə təşviq 

məsələsidir. 

Fölscher'in (2007) göstərdiyi kimi, dövlət sektorundakı büdcə prosesi özəl sektordakı büdcə 

prosesindən tamamilə fərqlidir. Fərqin əsas əsasını mənfəət, aktivlərin bölüşdürülməsi və 

çatışmayan mənbələrin anlaşılmasında fərqlər təşkil edir. Fərqli tələblər arasındakı seçim fərqli 

büdcə prosesi problemləri yaradır. Burada heç bir hədəf metriki və ya etibarlı bir ölçülmüş hədəf 

metodologiyası yoxdur. Nəticədə, yolların və ya məktəblərin maliyyələşdirilməsi arasında, A 

zonası və ya B zonası arasında, yoxsul gəlir qruplarının istifadə etdiyi maliyyələşdirmə xidmətləri 

və ya orta gəlirli və varlı qrupların istifadə etdiyi xidmətlər arasında seçim siyasi seçimdir. Və 

siyasətçilər ümumiyyətlə yerlərini qoruyacaq variantların maliyyələşdirilməsinə üstünlük verirlər 

(Fölscher, 2007: 109-110). 

Robinson & Brumby (2005) görə, ayırma səmərəliliyi baxımından nəticəyə əsaslanan büdcə, ən 

böyük sosial fayda əldə edilə biləcəyi sahələrə məhdud vəsait ayıraraq xərcləmə səmərəliliyi 

baxımından daha rasionallığı hədəfləyir. Bununla birlikdə, büdcələşdirmə rasional deyil, mahiyyət 

etibarilə siyasi xarakter daşıyır və siyasət həmişə rasionallığa qarşı qalib gələ bilər ki, rasional 
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xərclərin prioritetləşdirilməsi illüziyaya çevrilsin. Siyasəti və rasionallığı əksinə tutan bu 

perspektivlə büdcə xərcləri ayırmaları böyük ətalət ilə xarakterizə olunur - siyasi prosesin və 

bürokratiyanın təbiəti nəticəsində (Robinson & Brumby, 2005: 15-16). Nəticəyə əsaslanan büdcə 

büdcə planlaşdırma qanunverici, icraedici, idarəetmə və xalqa birgə fayda təmin edəcək büdcə 

qərarlarından ibarətdir. 

Hətta "büdcə prosesində çoxtərəfli iştirak" da adlandırılır. Bu əməkdaşlıq açıq, gizli olmamalı və 

korporativ mədəniyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Nəticəyə əsaslanan büdcə, dövlət xəzinəsini 

tutan qanunverici orqanların, büdcəni formalaşdıran top menecerlərin, departament və bölmələrdə 

həyata keçirəcək inzibatçıların və hökumət fəaliyyətinin nəticələrindən təsirlənən və nəticələr və 

faydalar təmin edən insanları birlikdə sevindirəcək şəkildə dizayn ediləcəkdir. Herzoqa (2006) görə 

vəziyyət bunu nəzəri cəhətdən ifadə etsə də, praktikada maraqlar toqquşması siyasi institutlara 

xasdır və bu sahədə yaygındır. Tərəfdaş davranış, ideologiya, siyasət üstünlükləri və dəyər fərqləri 

daxil olmaqla bir çox parametrlərin təsiri ilə tərəflər arasında mühüm qarşıdurmaların baş verməsi 

ehtimalı yüksəkdir. Belə bir vəziyyətdə nəticəyə əsaslanan büdcənin əvəzlənməsi cəhdləri tərəflər 

arasında vasitəçilik etmək əvəzinə mübahisələrə səbəb ola bilər (Herzog, 2006: s.74). Bütün bunlar 

nəzərə alındıqda, nəticəyə əsaslanan büdcə planlaşdırma gözlənilənləri reallaşdıra bilməz və 

kompromislər, partizan davranışı, ideoloji qərəzlər, fərqli siyasət üstünlükləri və dəyər fərqləri 

əvəzinə mənafelər toqquşmalarının çox olduğu yerlərdə həyata keçirilməsində çətinliklərlə 

qarşılaşa bilər. Bu mənada ölkədəki dominant korporativ mədəniyyət dominant elementlərdən biri 

kimi qəbul edilməlidir. Siyasətçilər büdcə prosesində fəaliyyət məlumatlarının inkişafına və 

istifadəsinə dəstək verməkdə mühüm rol oynayırlar. Bu rol, nəticəyə əsaslanan büdcəni həyata 

keçirən digər iştirakçılara təzyiq göstərməyi, fəaliyyət məlumatlarından istifadə etməyi əhatə edir. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə və fəaliyyətə yönəldilmiş idarəetmə modellərinin böyük əksəriyyətinin 

məqsədi siyasətçilərin daha aydın hədəflər qoymasına və bu hədəflərə çatmaq üçün prosesi 

izləməsinə imkan yaradan təşkilatlar üçün rəsmi mexanizmlər yaratmaqdır. Ancaq siyasətçilər bu 

fürsətin özlərinə fayda verəcəyini tam olaraq dərk edə bilməzlər. Hədəflərin dəqiq 

müəyyənləşdirilməsi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv ölkələrinin 

çatışmazlıqlarından biridir. 

Çoxlu rəhbərləri olan və ya qurumların (şöbələrin) rolu barədə razılığın olmaması ilə əlaqəli hər 

hansı bir sistemdə rəqabət və hətta hədəflər və tələblər arasında ziddiyyət ortaya çıxa bilər. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə üçün əsas məsələ siyasətçilərin büdcə qərarları verərkən fəaliyyət 

məlumatından istifadə edib etməməsidir. Bir çox ölkədə siyasətçilərin, xüsusən də parlamentdə 

olanların diqqətini fəaliyyət məlumatlarının istifadəsinə cəlb etmək çətindir. İqtisadi Əməkdaşlıq 

və İnkişaf Təşkilatına üzv ölkələrinin qanunverici orqanlarının yalnız 19% -i qərar qəbul edərkən 

fəaliyyət məlumatlarını istifadə edir. Parlament büdcə komissiyalarındakı siyasətçilər üçün bu 

nisbət daha az, 8% -dir. Bununla birlikdə, bir çox hallarda siyasətçilər, fərqli keyfiyyət və əlaqəli 

çox məlumat əldə etməkdən də şikayət edə bilərlər. Ümumiyyətlə, məlumat qeyri-müəyyən və ya 
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anlaşılmaz bir şəkildə təqdim olunur. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə sistemində  yüksək səviyyədə hesabat vermə   (accountability) 

məsuliyyəti formalaşdırılmışdır.  Büdcə prosesindəki siyasi seçimləri real məlumatlara əsaslanan 

ciddi fəaliyyət göstəriciləri əvəz edir.  Şöbə müdirləri və sahə rəhbərləri üçün hesabatlılığa nail 

olmaq üçün fəaliyyət göstəricilərindən necə istifadə etməsi vacib olacaqdır.  Çatdırılma müddəti 

və xidmət sürəti, yığılan pul, yanğından xilas edilən insanların sayı, xidmət göstərilən insanlar, 

zəhərlənmə səbəbindən uşaq ölümünün azalması və həyat keyfiyyətinin artması ilə əlaqədar bir 

çox göstərici vacib olacaqdır.  Bu göstəricilər hökumətin fəaliyyətini artıracaq və hesabat verməklə 

bütün təbəqələrdən olan insanların məmnunluğunu artıracaqdır.  

Büdcənin hazırlanma mərhələsi, cari vəziyyətin keçmiş dövrə nəzərən müəyyən artışlar göstərdiyi  

bir prosesdir.  Başqa sözlə, bu ilin büdcəsini təyin edən ən vacib amillərdən biri də keçən ilin 

büdcəsidir.  Bu səbəbdən gələn ilin büdcəsi bu ilin büdcəsi ilə müqayisədə müəyyən artım 

tendensiyasında ola bilər. Bu yanaşmaya görə büdcə hər il ümumilikdə nəzərdən keçirilmir, əksinə 

əvvəlki ilin və ya illərin büdcələrinə əsaslanır. Dooren & Thijs (2010), dövlət idarəçiliyində bir 

nəticəyə əsaslanan büdcə sisteminin inkişaf etdirilməsində qarşılaşılan paradokslardan biri olaraq 

"etibarsız mütəxəssislərə güvənməyi" göstərir. Fəaliyyətin idarəedilməsi təcrübə və peşəkarlıq 

istiqamətində birdən iki konsepsiyaya əsaslanır.  Bir tərəfdən peşəkarlar daha yaxşı nəticənin 

açarıdır və "menecerlər rəhbərlik etsin" ifadəsi menecerlərin peşəkarlığına etibar edilməli olduğunu 

vurğulayır.  Eynilə, bu menecerlərin təşəbbüskar olmaları əmr və nəzarət yanaşması əvəzinə 

səlahiyyətləndirmə yolu ilə işçiləri üçün ən yaxşı fəaliyyəti təmin edəcək lider olması gözlənilir.  

Digər tərəfdən, nəticəyə əsaslanan idarəetmə sistemləri çox vaxt menecerlərə müəyyən dərəcədə 

inamsızlıq yaradır.  Məsələn, Birləşmiş Krallıq üçün aparılan bir işdə, səhiyyə xidmətindəki 

menecerlərin, əsasən, həkim-xəstə münasibətlərinə müdaxilə etmək üçün taktiki bir yol olaraq 

fəaliyyət məlumatlarını istifadə etdikləri müşahidə olunur.  Bu səbəbdən həkimlərin peşəkar 

biliklərini tarazlaşdırmaq üçün bir qrup fəaliyyət göstəricisi hazırlanmışdır.  Bu kimi hallar açıq bir 

paradoksu göstərir.  Bir tərəfdən getdikcə mürəkkəbləşən bir cəmiyyətdə peşəkarlığa etibar etmək 

vacibdir  (Dooren & Thijs, 2010: 14). 

Nəticənin ölçülməsi və rəyin verilməsi      

Nəticə bir çox fərqli konsepsiya, fikir və düşüncəni özündə birləşdirən bir termindir və 

istiqamətlənən hədəflərlə və ya onlardan əldə ediləcək gəlirlə əlaqədar həyata keçirilən 

fəaliyyətlərin nəticələrini ifadə edir.  Bu səbəbdən əsas məqsədi hökumətlərin hədəflərinə çatma 

dərəcələrini artırmaqdır.  Bununla birlikdə, Curristine (2008) ölkələrin nəticəyə əsaslanan büdcə 

tətbiqetmələrində fərqli hədəf və hədəflərə sahib ola biləcəyini və bu səbəbdən nəticəyə əsaslanan 

büdcədən gözləntilərinin fərqli olduğunu vurğulayır (Curristine, 2008: s.210-212).  Buna görə 

burada ilk mərhələdə ortaya çıxa biləcək bir problem, nəticə konsepsiyasının fərqli anlayışlarla 

ifadəli olması ilə əlaqədardır.  Tamamilə qəbul edilmiş ümumi bir tərif və fəaliyyət hədəfini irəli 
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sürmək həmişə asan olmaya bilər.  Nəticəyə əsaslanan büdcənin tərifləri arasında belə fərqli 

perspektivlər və fərqli fokuslar meydana gələ bilər. 

Dövlət qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlərin çox yönlü olması və bu səbəbdən bəzən 

ziddiyyətli olması və ya eyni istiqamətdə işləməsi, dövlət qurumlarının hədəflərinin zamanla 

əhəmiyyətini müəyyənləşdirməyi mümkünsüz edir.  Bəzi xidmət növlərinin nəticəsini ölçmək çox 

çətin görünür.  Məsələn, Milli Kəşfiyyat Təşkilatı və ya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən göstərilən 

xidmətləri nəzərə alsaq, onların fəaliyyətinin ölçülməsində çətinliklərin olacağı aydındır.  Ölçmə 

ilə əlaqəli digər çətinliklər arasında aydın və anlaşılan hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və yaxşı bir 

məlumat toplama sisteminə sahib olmaq daxildir.  Keyfiyyəti təmin etmək üçün toplanmış 

məlumatların yoxlanılması və təsdiqlənməsini əhatə edən bir müddətə ehtiyac var.  Bu sistemlərin 

quraşdırılması və istismarı uzun və maliyyətli ola bilər.  

Dövlət xərclərində fəaliyyət və səmərəliliyi göstərmək çətindir.  Texniki cəhətdən səmərəli 

xərcləmə ictimai maraq və ya sosial rifah baxımından təsirsiz ola bilər.  Bu vəziyyət dövlət effektiv 

şəkildə saxta məhsul istehsal etdikdə yaranır.  Klassik nümunə "silahlara qarşı kərə yağı" dır.  

Hökumət dövlət müdafiə xidmətini effektiv şəkildə istehsal edə bilər, amma çox istehsal etmiş ola 

bilər və ehtiyac yüksək olduğu halda, digər sosial xidmətlərin çox az hissəsi əhalinin ehtiyaclarına 

və üstünlüklərinə uyğun olaraq istehsal edilə bilər.  Burada dövlət pulunun  nə qədər səmərəli 

xərcləndiyindən, dövlət pulunun dövlət xərcləmə proqramları arasında nə qədər səmərəli 

paylandığından bəhs olunur. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə planlaşdırılması dövrünün əvvəlindən sonuna qədər bir çox vasitə 

(formalaşdırma, təsdiq, icra, audit və s.) tələb edir.  Büdcə hazırlanması mərhələsində strateji 

planlaşdırma və proqram planlaşdırma tələb olunur.  Strateji planlaşdırmadan sonra inandırma 

büdcənin qəbulu mərhələsində vacib bir vasitədir.  Qanunverici qurumlar və şuralar təsdiqlənmiş 

büdcənin dövlət qaynaqlarının istifadəsində istənilən nəticəni verəcəyinə inandırılmalıdır.  

Bölüşdürmə və xərc uçotu vasitələri büdcənin icrası mərhələsindəki fəaliyyətə təsir göstərən 

amillərdir.  Bu mərhələdə, maliyyə ili ərzində büdcənin istifadəsində zaman zaman düzəlişlər 

edilməli olduğu açıqdır.  Bütün bu proseslərdə və sonrasında xərc-mənfəət təhlili, sistem təhlili, 

fəaliyyət meyarları, daxili təşviq vasitələri, inkişaf etmiş qiymətləndirmə sistemləri və alətləri, 

nəticənin yoxlanılması və proqram qiymətləndirmələri lazımlı vasitələrdəndir.  Bu səbəbdən 

nəticəyə əsaslanan büdcə planlaşdırma bu çox sayda vasitəyə əlavə olaraq deyil, hamısını özündə 

birləşdirən format kimi qiymətləndirilməlidir. 

Bütün bu alətlər və tətbiqetmələr nəticəyə əsaslanan büdcəni çətinləşdirir və sistem qəbul olunsa 

belə tətbiq də uğursuzluqlar yaradır.  Əslində bu alət və sistemlərin bir çoxu hazırda ölkələrin 

dövlət idarəçiliyində mövcud deyil və ya təsirli deyil.  Buna görə nəticəyə əsaslanan büdcə 

planlaşdırma, yalnız büdcə dövrünün büdcə formalaşdırma mərhələsində istifadə edilə bilən bir 

formalaşdırma vasitəsinə çevrilir.  Nəticəyə əsaslanan büdcə hökumət səviyyəsində qəbul edilmək 
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üçün hazırlanmışdır, bütün dövlət qurumları onu hazırlayacaq ve tətbiq edəcəkdir.  Bu tip 

büdcələmə proqramlı strukturlarda ən yaxşı nəticə verir.   

Nəticəyə əsaslanan büdcə qurma qabiliyyət, istedad, səriştə və vaxt tələb edir. Nəticəyə əsaslanan 

büdcəyə dəvət olunan bir çox dövlət bölməsi bir çox yeni direktivlə qarşılaşacaq və bu direktivlərə 

öz imkanları ilə cavab verə biləcəklər. Nəticəyə əsaslanan büdcə büdcə planlaşdırma prosesində 

iştirak edəcək bütün zabitlərin, inzibatçıların və menecerlərin lazımi bacarıq və vasitələrə sahib 

olduğunu düşünür. Həqiqi Nəticəyə əsaslanan büdcənin tam tətbiqi illər çəkəcək və inzibati və 

idarəetmə qabiliyyətini tələb edir. İslahatçı ölkələrin maliyyə nazirliyinin və digər xərcləmə 

nazirliklərinin bu islahatları dəstəkləmək üçün təşkilati potensialı ilə bağlı problemlərinin olduğu 

müşahidə olunur. Potensial, işçi heyəti və təcrübə baxımından geniş təşkilati strukturdan və 

mənbələrdən təsirlənir. Fəaliyyət məlumatları maliyyə (maliyyə) konsaltinqindən fərqlidir. Fərqli 

xərcləmə nazirliklərindən əldə etdiyi məlumatları qiymətləndirə, qiymətləndirə və müqayisə edə, 

təhlil edə və qiymətləndirə biləcək bir təcrübəyə ehtiyac.  

Ölkələrin əksəriyyəti, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr, bu mənada institusional potensialdan 

məhrumdurlar. Bu səbəbdən bu institusional potensial kəsiri Nəticəyə əsaslanan büdcənin tətbiq 

olunmasına mənfi təsir göstərə bilər. Nəticəyə əsaslanan büdcə islahatının bütün səviyyələrdə 

müqavimətlə qarşılaşa biləcəyi deyilə bilər. Çox vaxt, fəaliyyət məlumatlarının Maliyyə Nazirliyi 

və siyasətçilər tərəfindən istifadə ediləcəyi bəlli olmadıqda, xərcləmə nazirliklərindəki menecerlər 

dəyişikliklərə müqavimət göstərə bilərlər. Bir çox hallarda menecerlər məlumatların açıq 

proqramlara görə açıq şəkildə tənqid olunacağından və ya vəsait azaldılması üçün sui-istifadə 

olunacağından narahatdırlar.  

Ən uyğun strategiyanın seçilməsi 

İslahatçı ölkələrə baxanda eyni modellərin və tətbiq strategiyalarının qəbul edilmədiyi müşahidə 

olunur.  Fərqli ölkələr - bəzən bir-birindən ilham alsalar da - fərqli nəticəyə əsaslanan büdcə 

modellərinə müraciət etdilər və fəaliyyət təcrübələrini tətbiq etmək üçün fərqli tətbiqetmə 

strategiyaları qəbul etdilər.   İslahatlar bəzi hallarda geniş, bəzən qismən, bəzi ölkələrdə tədricən 

və ya bəzilərində qəfil bum həyata keçirilmişdir.  Ölkələr dövlət büdcəsi islahatı təşəbbüslərini 

həyata keçirərkən bəzi suallarla qarşılaşırlar.  İslahat leqallaşdırılmalıdırmı?  Ən yaxşı tətbiqetmə 

strategiyası nədir?  İslahatlar hansı sürətlə həyata keçirilməlidir?  Bunlar daha böyük bir islahat 

paketinin bir hissəsi olmalıdır?  Əhatə dairəsi nə qədər geniş olmalıdır?  Bu kimi suallar bu 

suallardan bəziləridir. 

ABŞ kimi bəzi ölkələr qanunvericilik yolu ilə öz islahatlarına başladılar.  Kanada kimi digər 

ölkələrdə bir sıra qanunvericilik və rəsmi təlimat qaydaları mövcuddur.  Birləşmiş Krallıq 

nümunəsində islahatlar bir qanunda qəbul edilmədi, əksinə mərkəzi nazirliklər rəsmi tələb və 

qaydaları dərc etdilər. Qanunlara əsaslanmayan bir islahat strategiyası, gözlənilən faydanı 

verməyəcək. Buna görə qanunlar daha məcburi və sabit nəticələr verə bilər.  Bununla yanaşı, bəzi 
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digər hallarda, dövlət idarəçiliyi ənənəsi, islahatın həyata keçirilməsi üçün mütləq qanunlar tələb 

edə bilməz.  Həm də islahatların qəbul edilməsi onların həyata keçirilməsinə zəmanət vermir.  

Əksinə, tətbiq islahatçıların daha çox inzibati dəstəyindən və tətbiqetmə strategiyasından asılıdır. 

Yanaşmanı tətbiq etmək yuxarıdan aşağıya doğru yanaşma islahatların həyata keçirilməsinə daha 

mərkəzləşdirilmiş bir yanaşmadır. Bu cür yanaşmada mərkəzi dövlət qurumu və ya qurumlar 

(Maliyyə Nazirliyi, Baş nazir / Prezidentlik kabineti, kabinet ofisi) islahatların inkişafı, həyata 

keçirilməsi və nəzarətində əsas rol oynayır. Bu yanaşma mərkəzi təşkilatlarla birlikdə bütün 

bölmələrə tətbiq olunan standart və qaydaları tətbiq edərək daha sistematik olma meylinə sahibdir. 

Aşağıdan yuxarıya doğru yanaşmada, ayrı-ayrı qurumlar islahatların ən vacib aktyorlarıdır və 

onların iştirakı könüllü ola bilər və öz metod və yanaşmalarını inkişaf etdirməkdə sərbəstdirlər. 

Xülasə olaraq, yuxarıdan aşağıya məcbur etmə daha azdır, bu yanaşma nəzərə alınmaqla, 

sistematik deyil, daha çox könüllü olmağı bacarır, lakin mərkəzi tələblərin yerinə yetirilməməsi ilə 

nəticələnə bilər. 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrinin əksəriyyətində mərkəzi qurumlar Maliyyə 

Nazirliyi ilə büdcə təşəbbüslərindən məsuldurlar, lakin bu həmişə təkbaşına işləmir.Güclü Maliyyə 

Nazirliyinə sahib ölkələrin də baş nazirlik ofisi və nazirlər şurasının dəstəyinə ehtiyac var. İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələri arasında, Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyət büdcəsi 

təşəbbüslərinin və sonrakı təcrübələrinin inkişafındakı rolu çox dəyişir. Bu təhlil nəticəsində Çili 

və İngiltərə kimi ölkələr bütün təfərrüatları nəzərə alan mərkəzləşdirilmiş bir yanaşma tətbiq 

etdilər, çünki bunun üçün Maliyyə Nazirliyi yüksək səviyyədə müdaxilə edir və islahatların həyata 

keçirilməsi və inkişafı prosesində güclü və aktiv rol oynayır. Bu yanaşma inkişaf etmiş fəaliyyət 

tədbirləri və düzəlişləri və ya müzakirə olunan fəaliyyət hədəflərini əhatə edə bilər. Buna qarşı 

olaraq, İslandiya və Danimarka kimi ölkələr aşağıdan yuxarı mərkəzsizləşdirmə yanaşması tətbiq 

etdilər. Bu ölkələrdə Maliyyə Nazirliyinin müdaxiləsi azdır və bu islahatları həyata keçirmək ayrı-

ayrı nazirliklərin vəzifəsidir. 

Daha çox mərkəzsizləşdirilmiş sistemlərdə Maliyyə Nazirliyinin qaydaların 

müəyyənləşdirilməsində və tövsiyələrin verilməsində rolu məhdudlaşır. Digər ölkələr bu iki sərhəd 

arasında bir yerə meyllidirlər (İƏİT, 2007: 34). Hər iki yanaşmanın da potensial faydaları və riskləri 

ehtiva etdiyini söyləmək doğru olardı. Bu potensial fayda və risklər aşağıdakı kimi sistemləşdirilə 

bilər. Daha mərkəzləşdirilmiş yanaşmanın fəaliyyət nəticələri daha az çevik ola bilər. İşi başa 

çatdırmaq və nəticələr əldə etmək üçün məqsədə çatmaqda çevikliyin və idarəetmə azadlığının 

olmaması ola bilər. Fəaliyyət tətbiqləri planlı bir şəkildə istifadə edilmirsə, bu istehsal xərclərini 

nəzərə alaraq bahalı bir tətbiq olma riski var. Bundan əlavə, mərkəzin təyin etdiyi və izlədiyi 

fəaliyyət hədəfləri aşağı səviyyələrdə davranışları təhrif edə bilər və mərkəzin istəklərinə çatmaq 

üçün deformasiya olunmuş məlumat təqdimatına səbəb ola bilər. 

Yuxarıdan aşağıya yanaşma tətbiq etmiş və ya qanunvericiliklə qəbul edilmiş ölkələr daha geniş 
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əhatə dairəsinə sahibdirlər.  Bir çox ölkələr bütün nazirliklərində fəaliyyət məlumatlarının inkişafı 

üçün tələbləri ilə hərtərəfli yanaşma tətbiq etdilər.  İstisnalar daha çox mərkəzsizləşmiş sistemləri 

izləyən ölkələrdir.   

İslahatın həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan müddət baxımından iki fərqli yanaşmadan bəhs 

edilə bilər.  Bunlardan birincisi, böyük partlayış adlanan bir zamanda hərtərəfli bir islahatın həyata 

keçirilməsini ifadə edən yanaşmadır.  İkinci yanaşmada islahatlar addım-addım həyata keçirilir və 

bu yanaşma tədricən islahat yanaşmasıdır.  Ölkələrin bəziləri birinci, bəziləri ikinci yanaşma tətbiq 

edirlər.  Hər iki yanaşmanın üstünlükləri və mənfi cəhətləri var.  Bu yanaşmalarla əlaqəli ölkə 

nümunəsini bəlkə də Avstraliya və Cənubi Koreyanın islahat təcrübələri aydın şəkildə göstərir.  

Avstraliya son 15 ildə tədricən tətbiq yanaşmasını izlədi.  Bu yanaşma əvvəlki islahatların 

təcrübəsindən imkanlar və faydalar əldə edən uzunmüddətli bir prosesdir.  Avstraliya, bu 

yanaşmanın hökumətə gözlənilməz və ya arzuolunmaz təsirlər olması halında və islahatların uzun 

bir müddət tələb etdiyi hallarda diqqətlə düzəlişlər və islahatlar aparmasına imkan verdiyini iddia 

edir.  Əksinə, S. Koreya dörd böyük maliyyə islahatını çox yüksək sürətlə həyata keçirdi.  Bu 

yanaşmanın üstünlüyü ondadır ki, islahatlar üçün yaxşı təzyiq və həvəs yaradır və islahata qarşı 

müqaviməti qıra bilər.  Bu yanaşma islahatların hissə-hissə həyata keçirilməsindən daha çox 

nəticəyə əsaslanan büdcə sistemi ilə eyni vaxtda islahatların vahid bir şəkildə həyata keçirilməsidir.  

Nəticə və Qiymətləndirmə 

Nəticəyə əsaslanan büdcə sistemi, bugünkü dövlət maliyyə islahatlarının mərkəzində olan çox 

populyar bir büdcə sistemi kimi ifadə edilə bilər.  Bir çox ölkə büdcə sistemlərini bu sistemə 

çevirməyə çalışır.  Nəticəyə əsaslanan büdcə sisteminin dövlət maliyyə idarəçiliyi ilə bağlı 

üstünlükləri və faydaları ölkələrin seçimində təsirli olur.  Bununla birlikdə, sözügedən sistem 

quruluşu bəzi nəzəri və praktik problemlər və çətinliklər ehtiva edir.  Araşdırmamızda nəticəyə  

əsaslanan büdcə sisteminin quruluşuna xas olan bu çətinliklər və problemlər araşdırılmış və 

aşkarlanmağa çalışılmışdır.  Nəzəriyyədə və praktikada davranış modeli problemi, siyasət-

rasionallıq ziddiyyətləri, təşviq problemi, maraqlar toqquşması, ideoloji münasibətlər,  

hesabatlılığa əsaslanan problemlər, alət və institusional problemlər, fəaliyyət ölçülməsi və hesabat 

problemləri və islahatın həyata keçirilməsi üçün strategiya seçimi   kimi çətinliklər olduğu nümayiş 

etdirildi.  Nəticə olaraq, bunlar sorğu-suala tutulmadan, nəzərə alınmadan və ya həll edilmədikcə 

nəticəyə əsaslanan büdcə sisteminin gözlənilən fayda və üstünlüklərini təmin etməsinin çətin ola 

biləcəyini söyləmək olar.                                                          
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Xülasə 

Məqalədə insan resurslarının idarə edilməsinin hüquqi və nəzəri aspektləri, insan resurslarının idarəçilyində təlim və 

karyera inkişafının təşkili məsələlələri,insan resurslarının idarəçiliyinin müasir vəziyyəti öyrənilmiş, əsas məqsədi isə 

müəssisələrdə insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin tədqiq olunmasıdır. Bu 

məsələlər  bu sahədə inkişaf etmiş şirkətlərdən biri olan SOCAR şirkəti timsalında araşdırılmışdır. SOCAR neft, qaz 

və neft-kimya sənayesinin müxtəlif sahələri üzrə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərir və iri həcmli 

investisiyalar yatıraraq fəaliyyət göstərdiyi regionlarda iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayır. 

Tədqiqatın informasiya bazasını insan resurslarının idarə olunması sahəsində yerli və xarici iqtisadçıların 

nəzəriyyələri, bu sahəyə dair elmi məqalələr, SOCAR-ın illik hesabatları təşkil edir. Tədqiqat işinin predmetini 

müəssisələrdə insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi sistemi dayanır. Tədqiqat işinin obyektində isə 

SOCAR-da insan resurslarının idarə olunmasının əsas istiqamətlərinin tədqiqi dayanır. Məqalədə bu müəssisə 

qismində insan resurlarının idarə olunması prosesinin analizi, insan resurslarının idarə edilməsində təşkilati 

məsələlərin yeri və rolu araşdırılır. Eyni zamanda, məqalədə insan resursları idarəçiliyinin inkişafı yolları, bu inkişafda 

beynəlxalq təcrübənin yeri və rolu araşdırılmışdır. Tədqiqat Azərbaycanda neft emalı müəssisələrində insan 

resurslarının idarə olunmasını öyrənmək istəyən hər bir tələbə və tədqiqatçı üçün faydalı ola bilər. 

Açar sözlər: İnsan resursları, SOCAR, kadr, karyera və təlim.                                                          

 

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsinin Əsas Məqsədi 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin, firma və şirkətlərin fəaliyyətində insan 

resurslarının rolunun artması insan amilinin, onun intellektual yaradıcı funksiyasına olan zəruri 

tələbatdan irəli gəlir. İnsan resurslarının idarə edilməsi, bir şirkətdə və ya təşkilatda işçilərin 

effektiv şəkildə idarə olunması ilə həmin şirkət və ya təşkilata rəqabət üstünlüyü əldə etməklərinə 

şərait yaradan strateji yanaşmadır. İnsan resursları (əmək) kapital və xammal kimi istehsalın həyata 

keçirilməsində istifadə olunan vasitələrdən biridir. Lakin digər istehsal vasitələrinin təmin edilməsi 

və istifadəsi insan amilindən asılıdır. Əməyin səmərəli və səmərəli məşğulluğu rəqabətdə üstün 

olmağın əsas şərtidir (Dessler, 2013). 

İnformasiya cəmiyyəti olaraq da bilinən bu günlərdə təşkilatların strateji rəqabətçi elementi olaraq 

"insan" amili ön plana çıxdı. İşçinin istedadları, bilikləri, təcrübələri, düşüncələri və bağlılığı 

təşkilatın hədəflərinə çatması üçün üstünlük təşkil etmişdir. Bu səbəblə yaşadığımız rəqabət və 

mailto:aysunqemberova@gmail.com
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dəyişiklik mühiti, insan resurslarını təşkilati baxış, təşkilati effektivlik və səmərəliliyin 

formalaşmasında əhəmiyyətli bir mövqeyə çatdırmışdır (İnce, 2005). 

İnsan resurslarını istehsalda istifadə olunan digər vasitələrdən fərqləndirən digər bir amil də onun 

mühitini düşünən və təsirlənən bir sosial varlıq olmasıdır. Sosial varlıq olması ilə digər istehsal 

vasitələrindən fərqlənir. İnsanları böyük bir həvəslə işə salmaq həmişə asan olmur. Çox sayda insan 

müəssisələrin sahəsinə və ölçüsünə görə müxtəlif vəzifələrdə işləyir. İnsan resursları rəhbərliyi işə 

qəbuldan tutmuş təaqüdə qədər səviyyəsindən və vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün işçilərin hər 

mərhələsində mühüm funksiyaları yerinə yetirir və onların səmərəli işləmələrinin yollarını və 

metodlarını göstərir (Quliyev, 2012). 

İnsan resurslarının bölməsinin yaradılmasının əsas səbəbi təşkilatın işçiləridir. Bu səbəbdən İR-nın 

təşkilat işçiləri üçün də hədəfləri var. İşçilərin fərdi hədəflərinə çatması üçün fürsətlərin 

yaradılması və bu hədəflərin təşkilatın hədəfləri ilə uyğunlaşdırılması işçilər üçün İR-nın 

məqsədini təşkil edir (Okakın, 2008). 

İnsan resursları idarəçiliyi qanunlara uyğun olaraq təşkilat, fərdi və ətraf mühit üçün faydalı şəkildə 

istənilən təşkilati və ekoloji mühitdə insan resurslarının səmərəli idarə olunmasını təmin edən bütün 

funksiyalar və fəaliyyətlər kimi müəyyən edilə bilər. İnsan resurslarının idarə olunması işçilərin 

səmərəliliyini və effektivliyini təmin etmək üçün aşağıdakı iki əsas hədəfi qəbul etməlidir (Selçuk, 

2015): 

-Bilik, bacarıq və bacarıqlardan səmərəli istifadə edərək işdə çalışan insanların töhfələrini 

maksimum dərəcədə artırmaq; 

 -İşdə çalışan insanların işlərindən məmnun qalmalarını təmin etmək. 

İnsan resursları idarəetməsinin əsas məqsədi, kadr idarəetməsini inzibati funksiyalardan kənara 

çıxarmaq, işçilərin ixtisas və bacarıqlarını ön plana çıxarmaq və onları öz maraqlarına və təşkilatın 

ehtiyaclarına uyğun inkişaf etdirməkdir (Tokol, 2001). Başqa sözlə, insan resursları rəhbərliyi, kadr 

idarəçiliyinin funksiyalarını əhatə edən və bunlarla məhdudlaşmayan bir perspektivə malikdir 

(Fındıkçı, 2002). 

İnsan resursları idarəetməsinin iki əsas məqsədi var. Bu məqsədlərdən birincisi, mövcud iş 

gücündən təşkilatın məqsədlərinə uyğun olaraq səmərəli istifadə etməkdir. İkincisi, təşkilatdakı 

işçilərin gözləntilərini qarşılamaq və inkişaflarını təmin etməkdir (Sabuncuoğlu, 2005). 

İnsan resursları idarəetməsinin iki əsas məqsədi var. Bu məqsədlərdən birincisi, mövcud iş 

gücündən təşkilatın məqsədlərinə uyğun olaraq səmərəli istifadə etməkdir. İkincisi, təşkilatdakı 

işçilərin gözləntilərini qarşılamaq və inkişaflarını təmin etməkdir. Başqa sözlə, insan resurslarının 

idarə edilməsinin məqsədi sosial və mənəvi məsuliyyət yanaşması ilə çalışan işçilərin quruma 

yaradıcılıq səviyyəsində qatqısının artdığı və dörd əsas başlıq altında qruplaşdırıldığı ifadə edilir  

(Quliyev, 2013): 
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Təşkilati Məqsəd: Təşkilatın mövcud effektivliyinə töhfə vermək üçün insan resursları 

rəhbərliyinin mövcud olduğu qəbul edilir. İnsan resurslarının idarə olunması bir nəticə deyil, əsas 

hədəflərinə çatmaqla təşkilata kömək edəcək bir vasitədir. 

Sosial Məqsəd: Sosial tələblər və təzyiqlərin quruma mənfi təsirlərini minimuma endirərək 

cəmiyyətin ehtiyacları üçün sosial və mənəvi şüur və məsuliyyətə sahib olmaqdır. Təşkilat sosial 

fayda baxımından resurslardan istifadə edə bilmirsə, başqa sözlə,  resursları israf edərsə, qanuni 

tənzimləmələrlə bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. 

Şəxsi Məqsəd: İşçilərin şəxsi hədəflərinə çatmalarına kömək etmək. İşçilərdən işə davam etmələri 

və motivasiya edilmələri istənərsə, ehtiyacları ödənilməlidir. 

Funksional Məqsəd: Bölmələri təşkilatın məqsədlərinə uyğun səviyyədə saxlamaqdır. Bölmənin 

xidmət səviyyəsi xidmət etdiyi təşkilata uyğunlaşdırılmalıdır. 

SOCAR-da İnsan Resurslarının İdarə Olunmasının Başlıca Əsasları 

Neft-qaz strategiyası sahəsində əldə etdiyi tədqirəlayiq müvəffəqiyyətləri sayəsində kapital cəlb 

edən SOCAR qlobal rəqabət şəraitində fəaliyyətini davam etdirmək və bu fəaliyyətin davamlı 

inkişafını təşkil etmək məqsədilə çevik idarəetmə sisteminə, təcrübəli və yüksək stimula malik 

insan resurslarının idarə olunması sisteminin tətbiq edilməsini labüd edirdi. SOCAR-da insan 

resurslarının idarə edilməsi dedikdə həm şirkətin, həm də işçi heyətinin inkişafına birbaşa olaraq 

təsir edən, personelin təqdim etdiyi xidməti və fərdi keyfiyyət göstəricilərinə əsaslanaraq kariyera 

yüksəlişi ilə əlaqədar sisteminin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi ilə bağlı kompleks tədbirlər 

başa düşülür (Bəkirli, 2014). 

SOCAR insan resurslarının idarə olunmasında insan kapitalını özünün əvəzedilməz aktivi kimi 

görməklə, kadrların inkişafına yatırılan investisiyaları şirkətin gələcəyinə qoyulmuş investisiyalar 

kimi qəbul edir. Şirkət strukturuna daxil olan bütün müəssisələr üzrə işçilərinin sosial rifahını daim 

diqqət önündə saxlayır, kadrların peşəkar şəkildə inkişaf etdirilməsini və karyeralarında yüksəlişini 

öz fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri kimi hesab edir. Şirkətin əsas hədəfi isə müasir əmək bazarının 

tələblərin ödəyərək  istedadlı personelin cəlb edilməsi,işçiləri üçün səmərəli iş mühitinin 

yaradılması və mütəmadi karyera inkişafına nail olmaqla ixtisaslı işçi qüvvəsinin təşkilata 

bağlılığının saxlanılmasıdır. Məhz bu səbəbədən SOCAR insan resursları üzrə strategiyasının 

şirkətin missiya və siyasəti ilə uyğunlaşmasına daim səy göstərməkdədir (Bəkirli, 2016). 

Yüksək peşəkarlığa sahib mütəxəssislərin strateji vacibliyini başa düşərək, 2011-ci il ərzində öz 

diqqətini kadrların seçilməsi sisteminin modernizasiyası və şəffaflığının artırılması üzərində 

cəmləmişdir. Fəaliyyəti təhlükəli hesab edilən istehsalat obyektlərinin istismarı ilə əlaqədar olan 

işçilərin səağlamlığı və təhlükəsizliyi şirkətin əsas dəyərlərini təşkil edir. Məhz buna görə də, 

SOCAR işçilərin təhlükəsizliyi və mühafizəsi üçün çevik idarəetmə sistemində təkmilləşdirmə 

həyata keçirməyə,onu beynəlxalq normalara və aparıcı təcrübələrə uzlaşdırmağa diqqət ayırır. 
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SOCAR-ın İnsan Resursları üzrə Departamenti isə öz tərkibində İşə qəbul və yerləşdirmə prosesini, 

Təlim və tədris, Test etaplarının təşkili, Uçot və işçilərlə əlaqələr kimi şöbələri birləşdirir.Bu 

departamentin başlıca funksiyaları aşağıdakılardır: 

1. Ümumilikdə şirkətə işə qəbul prosesi üçün sisteminin hazırlanması və yerinə yetirilməsi;  

2. İşçilərlə davamlı ünsiyyət və onların fərdi inkişaf planının təşkil edilməsi; 

3. İnsan resurslarının idarə olunması prosesinin SOCAR-ın bütün struktur bölmələrində 

mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi və buna birbaşa nəzarətin təşkil edilməsi.  

İnsan resurslarının idarə edilməsi mərkəzləşdirilmiş şəkildə SOCAR-ın baş ofisi səviyyəsində 

həyata keçirilir. SOCAR -ın 22 aprel 2013-cü il tarixli 57 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş kadr 

siyasəti kadr ehtiyat bazasının formalaşdırılmasını, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün 

müəyyən ixtisas və peşələr üzrə peşəkar personelin işə cəlb edilməsini, onların inkişafı üçün zəruri 

şəraitin yaradılmasını və insan resurslarının daha məhsuldar  şəkildə idarə edilməsini müəyyən 

edir. Şirkətdə İR üzrə tətbiq edilən funksiyalar aşağıda qeyd edilmişdir: 

 Təlim və inkişaf. İşçi heyəti üçün təlimlər, fəhlə peşələri üzrə kadr hazırlığı, nüfuzlu xarici 

universitetlərdə təhsil almaq üçün gənc mütəxəssislərin seçilməsi, müxtəlif mübadilə proqramları, 

yerli tələbələr üçün təqaüd proqramları təşkil edilir və ya həyata keçirilir. 

 Test imtahanlarının təşkili. İşə qəbul və yerləşdirmə, işçilərin sertifikatlaşdırılması və 

təqaüd alanların seçimi zamanı məntiqi, peşəkar və şirkətlə əlaqəli məlumatları yoxlamaq üçün 

elektron test imtahanları aparılır. 

 Kadr xidmətləri/Hesabatlar. SAP sistemi tərəfindən hazırlanmış müxtəlif işçi heyəti 

hesabatları ilə tənzimlənən fərqli personal əməliyyatları. 

 İR Portalı. İşçilərə effektiv elektron rabitə təmin etmək üçün İnsan Resursları Portalı 

istifadəyə verilmişdir.  

 İşə qəbul və yerləşdirmə prosesi. SOCAR-da mərkəzləşdirilmiş, çox mərhələli, 

avtomatlaşdırılmış, ədalətli və şəffaf rəqabətə əsaslanan məşğulluq prosesi hazırlanmış və həyata 

keçirilmişdir. 

 Xidmət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. Səriştəlilik və effektivlik idarəetmə metodları 

hazırlanmışdır. Səriştələrin İdarə Edilməsi Layihəsi, şirkətin ən böyük quruluşu olan Azenft İB-də 

başladılmışdır.  

SOCAR-da həyata keçirilən kadr siyasəti şirkətin mövcud kadrlarının saxlanılmasına, onların 

inkişaf etdirilməsinə, insan resursları imkanlarından daha məhsuldar şəkildə istifadə edilməsinə, 

eyni zamanda beynəlxalq standartlara, bazar iqtisadiyyatında daima dəyişən tələblərə cavab verən 

və SOCAR-ın inkişafı strategiyasına uyğun personalın idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsinə 

yönəlmişdir.   

Kadrlar üçün təlim proqramlarının keçirilməsi şirkətin qarşısında duran əsas vəzifələrindən biri də 

http://socar.az/1/ARDNS-nin_kadr_siyaseti.pdf
http://socar.az/1/ARDNS-nin_kadr_siyaseti.pdf
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neft və qaz sənayesinin qarşısında duran əsas problemləri həll etmək və şirkətə öz strukturu 

daxilində sənaye obyektlərində baş verən fövqəladə hadisələrə dərhal və operativ cavab verməyə 

qadir olan yüksək peşəkar kadrlarla təmin etməkdir. SOCAR-ın əsas hədəfləri arasında neft 

sənayesi problemlərini qəbul etmək və fövqəladə hallara cavab verməyə qadir olan peşəkar 

kadrların olmasıdır. Əlavə təcrübə proqramları bu problemi həll etməyə imkan verir. İndi SOCAR 

insan resurslarının davamlı təhsili və inkişafı sisteminə malikdir. İşçilər peşə bacarıqlarını artırmaq 

və yeni səriştələr inkişaf etdirmək üçün müxtəlif kurslar və proqramlar seçə bilərlər. Təlim və 

İnkişaf şöbəsi (SOCAR İnsan Resursları Departamentinin bir bölməsi) şirkətin strateji hədəfləri və 

inkişaf tələb edən səriştələr dairəsi əsasında illik kadr hazırlığı və peşə inkişaf planı hazırlayır. 

2011-ci ildən etibarən bu planın icrası Təlim, Təhsil və Sertifikatlaşdırma şöbəsinin məsuliyyətidir. 

TTSİ fəaliyyəti dörd təlim mərkəzi  Təlim Mərkəzi, Dənizdə Həyat Təhlükəsizliyi Tədris Mərkəzi, 

Təlim və İnkişaf Mərkəzi Qala, Sumqayıt Təlim və İnkişaf Mərkəzinin obyektlərinə əsaslanır. 

(https://www.socar.az/socar/az/careers/career-at-socar/career-development). 

Peşəkar təcrübə və ən müasir təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə TTSİ, Türkiyə, ABŞ, İngiltərə, 

Yaponiya, Ukraynanın təhsil müəssisələri ilə fəal əməkdaşlıq edir. Təlim mərkəzləri aşağıdakı 

təlim proqramları üzrə ümumi formada işlər həyata keçirir:  

• neft və digər sənaye sahələri üçün mütəxəssislərin yetişdirilməsi və daimi inkişafının təşkili;  

• şirkətdə tələbat yaranan ixtisaslar üzrə təlim proqramlarına daxil edilməsi; 

• ixtisaslışmış səviyyədə kurs və təlimlərin təşkil edilməsi; 

• sertifikatlaşdırmanın nəzəri cəhətdən əsasları və beynəlxalq tətbiqi üzrə metodiki və texniki 

dəstək; 

• yeni işə qəbul olan işçilərə texniki təhlükəsizlik məlumatlarının və əməyin mühafizəsi üzrə 

qaydalarının öyrədilməsi; 

• təlim proqramlarına daxil olan mühəndis-texniki işçilərin,dalğıcların, matrosların və dəniz 

neftçilərinin sertifikatla təltif olunması. 

2019-cu ildə şirkətin strukturuna daxil bütün müəssisələrində yüksək səviyyəli əmək şəraitinin 

yaradılması, istehsalat ərazilərinin, ofislərin,iş yerlərinin müasir normalara uyğun olaraq yenidən 

formalaşması, istehsalatda xəsarətlərin, baş verə biləcək qəzaların,peşə xəstəliklərinin önünə 

keçilməsi üçün önləyici tədbirlərin görülməsi üçün işlər görülmüşdür və hal-hazırda da davam 

etdirilir. 

Şagirdlərə onların ixtisas mövzularından başqa əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydaları, 

yanğından və digər təhlükəli stiuasiyalardan qorunmaq, ilkin tibbi yardım, ətraf mühitin qorunması 

kimi mövzular haqqında təlimlər keçirilir. Bununla yanaşı, şagirdlərin ingilis dili öyrənməsinə 

xüsusi diqqət ayrılır. Təlim mərkəzlərində şagirdlərə komputerlə bağlı ən son əməliyyat sitemləri 

və proqramlar öyrədilir. Onlara texniki rəsmxət ixtisaslı mütəxəssislər vasitəsilə tədris olunur. 

https://www.socar.az/socar/az/careers/career-at-socar/career-development
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Transmilli şirkət olaraq faəliyyət göstərən SOCAR insan resurslarını cari və gələcək irimiqyaslı 

layihələrin müvəffəqiyyətinin əsası hesab edir. 2019-cu ildə “İnsan resurslarının idarə edilməsi 

proseslərinin transformasiyası”  proqramındakı prosedurlar əvvəlcədən planlaşdırılan qrafikə 

uyğun olaraq davam etmişdir. 2019-cu il çərçivəsində İFRT proqramının tərkib hissəsini təşkil 

edən “Səriştəli idarəetmə” istiqaməti üzrə şirkətin “Azneft” İstehsalat Birliyinin bütün 

təşkilatlarında eyni səviyyədə tətbiq olunmasına başlanılmışdır. İRFT proqramı şəkil 1-də 

göstərilən alt-layihələrdən ibarətdir (SOCAR, 2019):  

 Şəkil 1: İnsan Resursları Funksiyalarının Transformasiya (İRFT) proqramının alt-layihələri 

 

Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

SOCAR-da işə qəbul Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinin qanunlarına riayıt 

etməklə, şirkət daxili müvafiq standartlarına və digər normativ sənədlərinə müvafiq olaraq 

müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. SOCAR-da müəssisə və təşkilatlar daxil olmaqla, 1 yanvar 

2020-ci il tarixində işçilərin faktiki sayı 51695 nəfər təşkil edir. 2019-cu il ərzində müxtəlif 

səbəblərə görə 2948 nəfər işdən azad olunanlardan yalnız 1440 nəfəri kənara getmiş yəni şirkəti 

tərk etmişdir.2948 nəfərdən 591 nəfəri şirkətin digər müəssisələrində işə qəbul olunmuşdu. 

https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
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Ümumiyyətlə, şirkətin strukturunda baş verəcək dəyişiklik, yəni müəssisənin ixtisarı və ya ştatın 

ixtisarı haqqında xəbərdarlıq ən azı iki ay öncədən müvafiq işçilərə məktub şəklində 

göndərilir.2019-cu ildə SOCAR üzrə işçilərin və yeni işçilərin sayı göstərilmişdir (SOCAR, 2019): 

 

Qrafik 1: 2019-cu il işçilərin və yeni işçilərin sayı 

 

Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2019-cu ildə kənardan işə qəbul olan işçilərin sayı 1008 nəfər təşkil 

edir. Daxili yerdəyişmə nəticəsində 2510 nəfər işçi mübadiləsi baş vermişdir. Daha öncədən 

SOCAR-da çalışanların sayı 47177 nəfər, yeni işə qəbul edilən işçilər isə 3518 nəfərdir. 

SOCAR-da 2019-cu ildə işçilərin dinamikası aşağıdakı kimi olmuşdur (SOCAR, 2019): 

Qrafik 2: İşçilərin dinamikası 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
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Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

2019-cu ildə işçilərin dinamikasını 5994 nəfər rəhbər işçi, 9015 mütəxəssis nəfər, 35260 nəfər 

fəhlə, 856 nəfər texniki icraçı təşkil edir. 

SOCAR-da 2017-2019-ci illər arasında işçilərin ümumi sayının dinamikası aşağıdakı cədvəldəki 

kimi olmuşdur (SOCAR, 2019): 

Cədvəl 1: SOCAR-da işçilərin say dinamikası 

Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

01.01.2018-01.01.2019-ci illər ərzində SOCAR üzrə işçilərin ümumi sayı 570 nəfər artaraq 

01.01.2019 – cu il tarixinə  51695 nəfər olmuşdur.  İşçilərin sayında baş verən dəyişikliklər isə 

struktur islahatlarının aparılması və müəssisələrdə işçilərin sayının optimallaşdırılması ilə 

əlaqədardır. Bu dövr ərzində qadın və kişi işçilərin sayında müəyyən dəyişiklilər müşahidə ediləsə 

də, qadınların kişilərin ümumi sayına sayına nisbəti təqribən eyni qalmışdır. İşgüzar mühitdə 

gender bərabərliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu rəqəm yaxın gələcəkdə artırıla bilər. Şirkətdə 

2019-cu il ərzində isə işçilərin əmək müqaviləsi növünə görə bölgüsü aşağıdakı kimi qeyd 

edilmişdir (SOCAR, 2019): 

Cədvəl 2: SOCAR-da 2019-cu il üçün işçilərin əmək müqaviləsinin növünə görə bölgüsü 

 
2017 2018 2019 

Qadın 
8 421 8 505 8 459 

Kişi 42 003 42 620 43 236 

Cəmi 
50 424 51 125 51 695 

 Qadın Kişi 

https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
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Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, şirkətdə daimi qadın işçilərin sayı müvəqqəti qadın işçi sayına əsasən 

çoxluq təşkil edir və ümumi qadın işçilərin təqribən 99% -ni təşkil edir. Eyni qaydada, 42834 daimi 

kişi işçi ilə bərabər 402 müvəqqəti kişi işçi vardır. Bütün şirkət üzrə qadın işçilərdə 1, kişi işçilərdə 

isə 3 nəfər yarımştat qismində qeyd edilmişdir. 

 2019-cu ilin statistik məlumatlarına əsasən, işçilərin yaş qrupuna görə bölgüsü isə aşağıdakı kimi 

olmuşdur (SOCAR, 2019):  

 Cədvəl 3: SOCAR-da işçilərin yaş qruplarına görə bölgüsü    

Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

Şirkətin əməkdaşlarının əksəriyyətinin 30-50 yaş arasında olması və çox cüzi bir hissəsinin 30 

yaşdan aşağı olması SOCAR-da işçilərin əksəriyyətinin peşəkar və təcrübəli kadrlar olduğunu 

sübut edir. Lakin bununla birlikdə, 30 yaşdan aşağı gənclər və 50 yaşdan yuxarı əməkdaşların sayı 

arasında təqribi beş dəfəyə yaxın bir fərqin olması da məqbul bir göstərici deyildir; Azərbaycanda 

hal–hazırda neft-qaz sahəsi üzrə müxtəlif universitetlərdə kifayət qədər kadrların hazırlandığı 

nəzərə alındıqda, bu nisbətin gənclərin xeyrinə dəyişməsi üçün müvafiq addımlar atılması zəruri 

hesab edilir. 

Daimi işçilərin sayı 8380 42834 

Müvəqqəti işçilərin sayı 79 402 

30 yaşından aşağı 30-50 yaşlar arası 50 yaşından yuxarı 

4855 25098 21742 

https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
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SOCAR-da 2019-cu ildə SOCAR işçilərin cins və kateqoriyalara görə bölgüsü aşağıdakı kimi 

olmuşdur (SOCAR, 2019):  

Cədvəl 4: SOCAR-da işçilərin cins və kateqoriyalara görə bölgüsü 

Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

Cədvəldən göründüyü kimi,  işə qəbul edilmiş kişi işçilərin sayı qadın işçilərdən 4 dəfə çoxdur. 30 

yaşdan aşağı yaş qrupuna daxil edilən gənclərin işə qəbulu isə digər yaş qruplar ilə müqayisədə 

üstünlük təşkil edir, bu isə öz sırasında də kifayət qədər müsbət bir göstəricidir.  

2019-cu ilin əvvəlinə olan məlumata əsasən, SOCAR-a işə qəbul edilmiş yeni işçilərin cins və yaş 

tərkibi isə aşağıdakı kimi olmuşdur (SOCAR, 2019): 

Cədvəl 5: 2019-cu ilin əvvəlinə olan məlumata əsasən,  SOCAR-a işə qəbul edilmiş işçilərin cins və yaş 

kateqoriyasına görə bölgüsü         

Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-

inkişaf2019.pdf). 

 

Qadın 507 

Kişi 2003 

30 yaşından aşağı 

 
1396 

30-50 yaşlar arası 886 

50 yaşından yuxarı 507 

 Qadın Kişi 

Rəhbər işçilər 538 5644 

Mütəxəssislər 2925 5080 

Texniki icraçılar 628 229 

Fəhlələr 4368 31283 

https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/%20Davamli-inkişaf2019.pdf
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Şirkətdə işçilərin cinsi kateqoriya üzrə bölgüsü cədvəldə göründüyü kimi, rəhbər işçiləri təxminən 

hər 10 nəfərdən biri qadın işçi təşkil edirsə, mütəxəssislər arasında qadın işçilərin sayı  xeyli azdır. 

Texniki icraçılar sırasında isə qadın işçilər əhəmiyyətli dərəcədə çoxluq təşkil edirlər. Fəhlələr  

arasında çoxluğun kişilərin payına düşməsi  isə tamamilə qəbul edilən bir haldır.   

Nəticə 

Neft-qaz sənaye müəssisələrində insan resurslarının qiymətləndirilməsi və  idarə olunması hal-

hazırkı şəraitdə idarəetmənin qarşəsənda duran ən prioritet məsələlərdən  biridir. Ümumilikdə, 

insan resursları yanlız nəzəri cəhətdən deyil, hər bir şirkətdə mühüm rol oynamqla, əmək 

məsələlərinin birbaşa  olaraq subyekti kimi qeyd edilir. Bu halda şirkətin texniki avadanlıqları 

(komputerlər, dəzgahlar, maşınlar və s.) köməkçi alət kimi qeyd edilirlər. Çünki, insan resursları 

mövcud olmadan hər hansı bir şirkətin mövcudluğu mümkün deyildir. İnsan resurslarının düzgün 

idarə olunması siyasətinin əsas məqsədi işçi heyətinin əməyinin düzgün qiymətləndirilməsi və 

təqdim etikdləri xidmət səviyyəsinin yüksəlidilməsidir. SOCAR-da insan resurslarının idarə 

olunması müasir beynəlxalq təcrübəyə, innovativ idarəçilik və müasir yanaşmalara uyğun olaraq 

yerinə yetirilir. 
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Özet 

Kıyaslama diğer kurumlarda olduğu gibi, eğitim kurumlarında da başarılı bir teknik olarak kullanılabilir. Eğitim 

kurumlarında kıyaslama tekniğinin kullanılması henüz çok yenidir. Eğitim  kurumları hızlı değişen dünyayla uyum 

sağlamalı ve onun şartlarını uygulaya bilecek düzeyde olmalıdır. Bunun için en pratik teknik olarak kıyaslamanı 

göstere biliriz. Biz çalışmamızda eğitim kurumlarındakı kıyaslama perspektifleri ile alakalı bir sıra problemleri ele 

almış durumundayız. Genel olarak çalışmada aşağıdaki sorunlar araştırılmıştır: Azerbaycanda faaliyet gösteren yüksek 

eğitim kurumlarında kıyaslama teknikleri uygulanıyor mu? Ülkemizdeki yüksek eğitim kurumlarının  hangi 

sektörlerinde kıyaslama tekniğinin kullanılmasına ihtiyaç vardır? Azerbaycanda faliyyet gösteren yükseköğretim 

kurumları arasında kıyaslama tekniği nasıl uygulana bilir? Ülkemizdeki yüksek eğitim kurumları ile yurtdışındaki 

yüksekeğitim kurumları arasında kıyaslamanın hangi türünün kullanılması ülkemiz için daha verimli ola bilir? 

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları diğer başka kurumlarla da kıyaslama yapa bilirmi? Ve Ülkemizdeki 

yükseköğretim kurumlarının yöneticileri, çalışanları ve öğrencilerinin kıyaslama ile ilgili bakış açıları nasıldır? 

Çalışmadakı sorunlar nicel araştırma yöntemleri ile araştırılmıştır. Biz çalışmamızdakı sorunları anket araştırma 

yöntemi ile araştırdık. Daha sonra yapılan anket sonuçlarının güvenirlik analizleri, korelasyon analizi ve regresyon 

analizi SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda kıyaslama tekniğinin 

uygulanması ile şu sonuçlara varılmıştır: Değerlendirme ve analizleri karşılaştırıcı şekilde gözönüne aldığımızda  

kıyaslama objektivliği arttıracak, özellikle de ölçme ve değerlendirmenin yeterince zor olduğu eğitim kurumlarında, 

kıyaslama tekniği ile önemli başarılar elde edilecektir; Kıyaslamanın “keşfedilmiş olanı yeniden keşfetmeye gerek 

yoktur” mantığıyla başka örgütler tarafından kullanılmış uygulamalar, yüksek eğitim kurumlarını gerçekçi sonuçlara 

götüre bilecektir. Bu araştırma ile kıyaslama tekniğinin kurumsal boyutu oluşturulacak ve Azerbaycanda kullanılmaya 

uygun kıyaslama tekniği geliştirilecektir. Bütün bunların yüksekeğitim kurumlarının gelişimine katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıyaslama, benchlearning, benchaction. 

 

Giriş 

Değişen ve gelişen dünya şartlarında kurumlar çeşitli yöntemler kullanarak var olmaya 

çalışmaktalar. Bu süreçler içerisinde uyum sağlamada en çok zorluk yaşayan kurumlar eğitim 

kurumlarıdır. Çünki günümüz şartlarında her geçen gün bilgi durmadan hızlı bir şekilde çoğalıyor 

ve bunun için de artık eğitim kurumları öğrencilere bilgini deyil, onu nasıl elde ede bileceklerini 

öğretmelidir. Bunu sağlamak için de en verimli tekniklerden birisi Kıyaslama tekniği olabilir. 

Çalışmamızda literatür incelemeleri yapılması, yüksek eğitim kurumlarında mevcudun görülmesi 

mailto:aytac.huseynli05@gmail.com
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adına uygulama araştırması yapılması ve sonuçların eğitim kurumlarına yol gösterici olması 

amaçlanmaktadır.  

Günümüz şartlarında eğitim kurumlarının durmadan gelişen farklı sektörlere ve alanlara uyum 

sağlaya bilmesi için performans araçlarının yüksek eğitim kurumlarına adapte edilerek ona 

sağlayacağı katkının önemine değinilmektedir. Kurumsallaşma, kıyaslama değişkenleri ile yüksek 

eğitim kurumlarının kendini değişim çabasına dahil etmesi, süreçlerini gözden geçirerek rakiplerle 

rekabet gücünü artırması hedeflenmektedir.   

Çalışma planı: Çalışmada öncelikle kıyaslama tekniğinin ne olduğu ve onun başlıca özellikleri 

anlatılmıştır. Daha sonra ise kıyaslama tekniğinin iki farklı açıdan türleri  incelenmiştir. Araştırma 

için hazırlanan anketler e-posta aracıyla katılımcılara ulaştırılmıştır. Toplam 15 soru hazırlanmış 

ve katılımcıların demografik özellikleri ayrıca kayda alınmıştır. Yapılan anket çalışması ile 

katılımcıların eğitim düzeyine bakış açısı ve yüksek eğitim sektöründe görmek istedikleri 

değişimleri ve yenilikleri ölçülmeye çalışılmıştır.  

Çalışmanın başlıca varsayımları: Çalışmada aşağıdaki varsayımlar değerlendirilecektir: 

H0: Kıyaslama tekniği uygulandıktan sonra eğitim kalitesi açısından öğrencilerden olumlu fikirler 

oluşacaktır; 

H1: Azerbaycan üniversitelerinde kıyaslama tekniği uygulanırsa, daha kaliteli eğitim süreci 

oluşturula bilecektir. 

Metodoloji ve Uygulama 

Hızlı gelişen dünyada Modern Yönetim tekniklerinden birisi olan Kıyaslama tekniğinin 

uygulanması, diğer kurumlarda olduğu gibi Yüksek Eğitim Kurumlarında da başarı sağlaya bilir. 

(Coşkun, 2016). Öncelikle, kıyaslamanın ne olduğuna bakalım. Kıyaslama kelimesi 

“benchmarking” kelimesinin türkçe karşılığıdır. Benchmarking ingilizcede “benchmark” 

sözcüğünden türemişdir.Coğrafiya bilimlerinde benchmark sözcüğü belli bir konumdakı referansı 

ifade etmek için kullanılıyor (Burke, 1996). Diğer bir sözlük olan, Merriam Webster sözlüğünde 

ise bu sözcük “standart olarak ölçmede kullanılan nesne” anlamına geliyor (Merriam Webster 

Online Dictionary, 2010). Peki Kıyaslama Yönteminin teknik anlamı nedir? Kıyaslama – bir şeyin 

kalitesini kabul edilmiş bir standarta sahip olan başka bir şeyle karşılaştırarak ölçme eylemidir 

(Cambridge Dictionary, 2020). Dünyada en gelişmiş benchmarking veri tabanına sahip olan 

Amerikan Verimlilik Merkezi (APC), Kıyaslama tekniğini, karşılaştırma olarak tanımlayarak, 

“Dünyadaki organizasyonların en iyi uygulama ve tekniklerini kıyasladıktan sonra bu uygulama 

ve tekniklerin kilit özelliklerini işletmelerde uygulama ve örgütsel öğrenmeyi hızlandırarak 

işletmelerin  diğer organizasyonlardan öğrenmesine yardımcı olan faalliyetlerin toplusu” olarak 

ifade etmiştir (Hollonsen, 2001). Genel olarak ise benchmarking, “uluslararsı rekabet koşullarında 

kaliteyi ve süreçleri iyileştirmek, işletme kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak için 
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dünyanın herhangi bir yerinde bulunan, herhangi bir organizasiyondaki göze çarpan uygulama ve 

teknikleri tespit etme, anlama ve uyarlama” faaliyetidir (Özer, 1999). 

Kıyaslama tekniğinin uygulanmasının kurumlara artı değer katacağının yanısıra,  kurumların 

beraber bir sıra kurallara dikkat etmesi ve iki kurum için de faydasının ortak olarak ön planda 

tutulması gerekmektedir. Kıyaslama yöntemi uygulandığı zaman en önemli bilinmesi gereken 

kural bu yöntem ile herhangi bir gelir talep edilmemesi kuralıdır. Kıyaslama tekniğinin başlıca 

prosedürleri şunlardır: 

 Kendi veya diğer sektörlerde en iyi performans gösteren işletmelerin seçilmesi;  

 Rekabet alanlarının doğru belirlenmesi;  

 Kıyaslama yönteminin uygulanacağı alanların doğru seçilmesi;  

 İşin işletme içerisinde en iyi bilenlerden öğrenilmesi;  

 İşletmenin yeni kurulacak olan yapılanmada kendini düzenli olarak kontrol etmesi; 

 İşletme için doğru hedeflerin belirlenmesi (Coşkun, 2016). 

Kıyaslama yönteminin üç ana terimi buunmaktadır. Bu terimler aşağıdakilerdir: 

1. Benchmarking – farklı bir örgütün en başarılı uygulamalarının saptanması ve bu 

uygulamanın öğrenilmesi sürecidir; 

2. Benchlearning – en başarılı uygulamaları, işletmenin gerekli prosedürlerine uyarlamak için 

“sınıfının en iyisi”den öğrenme sürecidir; 

3. Benchaction – kıyaslama tekniği ile planlanan değişikliklerin işletmede fiili olarak 

uygulanma sürecidir (Hollonsen, 2001) 

Biz hangi Kıyaslama türünün bizim için daha verimli ola bileceğini araştırmak için, öncelikle, onun 

türlerine bakalım. Genel olarak Kıyaslama tekniği ikiye ayrılır: 1.Odaklanılan Noktaya Göre 

Kıyaslama; 2. Seçilen Ortağa göre Kıyaslama. 

Odaklanılan Noktaya göre Kıyaslama üçe ayrılmaktadır: Performans Odaklı Kıyaslama - bu 

kıyaslama tekniğinde, ters mühendislik yoluyla sektörde rakip olan işletmelere ait ürünlerin veya 

hizmetlerin standart olarak ele alınması ve parçalara ayırarak bu parçaların işletmenin kendi 

ürününde kullandığı parçalarla kıyaslayarak en iyi performans hangi uyarlama ile elde edilebilir 

sorusuna cevap aranmaktadır (Kaya, 2008).  

Süreç Odaklı Kıyaslama - bu kıyaslama tekniğinde, ürün veya hizmetin hazırlanması sürecini daha 

verimli ve etkin yapılandırmak için işletme, kendi faaliyet sürecinde benzer prosedürleri 

gerçekleştiren diğer işletmeleri referans götürerek bir ya da birden fazla kritik faaliyet sürecine 

fokuslanır ve süreç iyileştirmeye dair uygun planlar geliştirir (Kaya, 2008). 

Stratejik Kıyaslama - bu kıyaslama tekniği ile işletme en iyi stratejileri ve onların ön koşullarını 

arar. İşletme, yerel veya dünya sektöründe yeterince tanınmış, markalaşarak liderliğe ulaşmış 

rakiplerinin hangi stratejileri uygulayarak bu başarıya ulaştığını araştırır ve uygulanan stratejilerin 
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kendi mevcut stratejilerinden farklarını belirleyerek yeni stratejiler geliştirilmeye başlar (Reichelt, 

2005). 

Seçilen Ortağa göre Kıyaslama ise dörde ayrılmaktadır: 

İçsel Kıyaslama – bu kıyaslama türü, kurum içerisindeki sektörlerin ve bazı departmanların 

karşılaştırılmasını sağlar. İçsel kıyaslama genellikle büyük, çokfonksiyonlu ve departmanları 

spesifik şekilde faaliyet gösteren işletmelerde kullanılmaktadır. Bu işletmeler içsel kıyaslamanı 

uyguladıklarında referans noktasını belirlemek için, her bölümün zayıf ve güçlü yanlarını, genel 

işletim yöntemlerini saptayarak işletmeiçi derin bir araştırma yaparlar (Markovic, 2011). 

Rekabetçi Kıyaslama – bu kıyaslama yönteminde, aynı sektörde bulunan şirketlerden birine ya da 

birkaçına odaklanarak farklılık gösteren uygulamalar saptanır ve daha sonra şirket kuruluşuna 

adapte edilmeye çalışılır. Bu kıyaslama tekniği tüm ortaklar için önemli sonuçlara sebep 

olabilmesine rağmen, gelişmiş  rekabet ortamında kıyaslama ortağı buluna bilmesi yönünden 

uygulama güçlüyünü de beraberinde getirmektedir (Markovic, 2011). 

Fonksiyonel (Endüstriyel) Kıyaslama - bu kıyaslama tekniğinde, aynı sektörde olmayan, ancak 

faaliyet içeriği bakımından benzer sektördeki bir ya da birden fazla işletme referans alınır, 

verimlilik ve performansta farkındalık yaratmış uygulamalar belirlenir ve bu uygulamalar örgüte 

uyarlanmaya çalışılır. Bu uygulamanın gerçekleştirilmesi seçilmiş ortakların rakip olmamasından 

dolayı daha fazla mümkün olmaktadır. (Markovic, 2011). 

Genel (Jenerik) Kıyaslama - Jenerik kıyaslama, global pazarda var olan, dünya çapında farklılık ve 

yenilikçilik içeren uygulamalara sahip kurumların, aynı sektörde olmasa da referans alınarak bu 

uygulamaların belirlenmesi, araştırılması ve kıyaslamadan ziyade ondan esinlenilmesidir 

(Stapenhurst, 2008). 

Araştırmanın amacı 

Kıyaslama tekniğinin başlıca özelliklerini anlatdıktan sonra, şimdi bu tekniğin yüksek eğitim 

kurumlarında nasıl uygulana bileceğine bakalım. Kıyaslama diğer kurumlarda olduğu gibi yüksek 

eğitim kurumlarında da güçlü ve verimli bir araç olarak kullanılabilir. Kıyaslama tekniğinin 

uygulanması hem yüksek eğitim kurumlarının birbirinden ve başka sektörlerdeki kurumlardan 

öğrenip gelişmelerinde yardımcı olacacak, hem de yüksek eğitim kurumlarında ve diğer 

kurumlarda kalitenin yükseltilmesi açısından yararlı olabilecektir. Çalışmada literatür incelenmesi, 

yüksek eğitim kurumlarında mevcut durumun belirlenmesi adına genel araştırma yapılması ve 

bunların sonuçlarının yüksek eğitim kurumlarında kalitenin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 

Araştırmada verilerin toplanması 

Araştırma Azerbaycanın farklı üniversitelerinde yapılmıştır. Araştırma için gerekli veriler sosyal 

bilimler alanında oldukça bilinen olarak kullanılan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketler e-

posta aracılığıyla Azerbaycanda lisans yapan ve yapmış, bunun yanısıra lisansını Azerbaycanda, 
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yüksek lisansını ise yurtdışında yapan öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. 15 sorudan oluşan 

anketde 40 öğrencinin katılımı sağlanmıştır.  

Araştırma verilerinin değerlendirilmesi  

Araştırma zamanı ankete katılan öğrencilerin bazıları yerli, bazıları ise yurtdışındaki 

üniversitelerde eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin eğitim aldığı üniversiteleri aşağıdaki tabloda 

daha görsel olarak inceleye biliriz: 

 

Tablo 1: Öğrencilerin eğitim aldığı üniversiteler 

 

Kaynak: Anketor tarafından hazırlanmış anket sorgusu. 

Yukarıdaki tablo 1-den göründüğü gibi ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı yerli 

üniversitelerde (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi – 30%; Bakü Slavyan Üniversitesi – 24%; 

Azerbaycan Devlet Petrol ve Endüstri Üniversitesi – 21%) eğitim almışlardır. 

Anketi dolduran öğrencilerin Kıyaslamaya dair olan bilgilerini aşağıdaki şekilde görselleştire 

biliriz. 

 

 

 

 

24%

30%
21%

3%
5%
3%

5%3%3%3%

Bakü Slavyan Üniversitesi Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Petrol ve Endüstri Üniversitesi Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi

Gence Devlet Üniversitesi University of Tartu

Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Diller Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi
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Tablo 2: Öğrencilerin kıyaslamaya dair olan bilgileri  

 

Kaynak: Anketor tarafından hazırlanmış anket sorgusu. 

Anketde 6-cı soruda öğrencilere “Sizce ülkemizdeki yüksek eğitim kurumlarının hangi 

proseslerinde kıyaslama tekniğinin kullanılmasına daha çok ihtiyaç vardır?” sorusunu 

yönlendirdik. Öğrencilerin cevapları aşağıdaki tabloda görselleştirilmiştir:  

Tablo 3: Öğrencilerin değişimle ilgili öncelikli talepleri 

 

Kaynak: Anketor tarafından hazırlanmış anket sorgusu. 

Anket zamanı öğrencilerden ülkemizdeki eğitim düzeyinden ne kadar memnun olduklarını sorduk. 

Cevapları ise aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur: 
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bilgileri var

0 2 4 6 8 10 12 14

Eğitim

Yurtdışındakı üniversitelerle karşılıklı ilişkilerin
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Öğrenciler için istihdam sağlamak

Hepsi
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Tablo 4: Öğrencilerin eğitim düzeyinden memnunluk oranı 

 

Kaynak: Anketor tarafından hazırlanmış anket sorgusu. 

Tablodan da göründüğü üzere katılımcıların büyük bir kısmı (64%) eğitim kalitesinden memnun 

değiller. 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

Konuyla ilgili genel literatür incelemesi ve anket araştırması sayesinde aşağıdaki şekilde sonuca 

varılmıştır: Öncelikle söylememiz gerekirse, Azerbaycan üniversiteleri bir kıyaslama tekniği 

kullanacaksa, bu rekabetçi kıyaslama tekniği olmalıdır. Çünki Kıyaslama tekniği eğitim sektöründe 

çok yenidir. Bunun için öncelikle eğitim kurumları kendi sektörleri içinde kıyaslama tekniğini 

uygulamaya çalışmalıdır. Araştırma sonucunda böyle bir sonuca ulaştık ki, hem performans 

açısından, hem de öğrencilerin talepleri açısından ilkin olarak Kıyaslama tekniği Azerbaycan 

Devlet İktisat Üniversitesi ve Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) arasında gerçekleştirilirse 

daha verimli ola bilir. Günümüz şartlarında pandeminin getirdiyi problemler açısından eğitim 

sektöründe yaşanan aksamalar ve sorunlar üniversitelerin karşılıklı şekilde birbirinden öğrenmesi 

ve yardımlaşması sonucunda aradan kaldırıla bilir. Biz bunlara esaslanarak söyleye biliriz ki H1 ve 

H2 hipotezlerimiz bu şekilde doğrulanabilir. Kıyaslama doğru kullanıldığında kurumun 

gelişmesini hızlandıran etkili bir araç olabilir. Bu teknik, yeni fikirlerin diğer örgütlerde nasıl 

uygulandığını göstererek, değişime olan direnci azaltır. Kıyaslama, değerlendirme ve analizleri 

karşılaştırıcı şekilde ele aldığından objektifliği arttırır. Özellikle ölçme ve değerlendirmenin zor 

olduğu eğitim kurumlarında, kıyaslamayla önemli başarılar elde edilebilir ve son olarak söyleye 

biliriz ki, kıyaslama konusu kıyaslama sürecinin bir değişkenidir. Bu yüzden, süreç konuya göre 

dizayn edilmelidir. 

3%

33%

53%

11%

Yeterince memnunum Memnunum Memnun değilim Hiç memnun değilim
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Xülasə 

Dünya Bankı, üzv ölkələrində davamlı iqtisadi inkişafı dəstəkləyərək yoxsulluğu azaltmaq olan bir inkişaf institutudur. 

İnkişaf bütün cəmiyyəti dəyişdirən uzunmüddətli bir prosesdir. Bu proses iqtisadi və maliyyə siyasətini əhatə edir. 

Bununla birlikdə, əhalinin inkişafı, yol tikintisi, qanunun aliliyi, qadın hüquqlarının tanınması, qadınlar üçün təhsil, 

korrupsiya ilə mübarizə və ətraf mühitin qorunması da inkişafla əlaqələndirilir. Dünya Bankının investisiya kreditləri 

uzunmüddətlidir və sosial-iqtisadi tərəqqi layihələrini maliyyələşdirir. Layihə fondları investisiya layihələri ilə bağlı 

regional və yaxud xarici xərclərin maliyyələşdirilməsində daha çox istifadə olunur. İnvestisiya kreditlərinin əksəriyyəti 

Xüsusi İnvestisiya Krediti və İnvestisiya və Sahə Qoruma Kreditidir. Dünya iqtisadiyyatının institusional 

quruluşu çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlardan ibarətdir. Bəziləri beynəlxalq pul və maliyyə 

münasibətlərini tənzimləyir, digərləri pul və maliyyə siyasətlərinə dair hökumətlərarası müzakirə 

və tövsiyələrin hazırlanması üçün bir forum təmin edir, digərləri mövcud pul və maliyyə 

problemləri barədə məlumat toplama, statistik və tədqiqat nəşrləri təqdim edirlər. Bu təşkilat lar 

ümumiyyətlə beynəlxalq maliyyə qurumları adlanır. 

Keywords: Dünya Bankı, kredit, iqtisadiyyta, layihə 

 

Introduction 

Dünya Bankının inkişaf spesifikasiyası hər hansı bir investisiya layihəsini maliyyələşdirmə 

missiyasından kənara çıxır və bütün iqtisadi və sosial infrastrukturun çevrilməsinə əsaslanan 

proqramların həyata keçirilməsinə yönəlib. Nəticə etibarilə Bank əvvəlcə öz inkişaf modellərinə 

uyğun olaraq sosial strukturları tamamilə dəyişdirəcək proqramlara, eləcə də İEOÖ-nin inkişaf 

hədəflərinə çatmağa kömək edəcək investisiya layihələrinə borc verməyə başladı. Bu vaxtdan bəri 

“Struktur tənzimləmə Kredit Sazişləri” və daha dar mənada, az tərəqqi etmiş ölkələrin hökumətləri 

ilə “Sektor Borc Anlaşmaları”-nı imzalamağa başlaması ilə nəticələnmişdir. Yaxın tarixə nəzər 

yetirsək, kredit müqavilələrinin daha dəqiq formalarını əldə etməklə tənzimlənmənin daha çox 

şaxələndirildiyini görürük. Beləliklə, kredit müqavilələrinin təsnifatı və onların xüsusiyyətləri 

Dünya Bankının işini daha yaxşı başa düşməyə kömək edəcəkdir. 

 

 

mailto:aytacsirinova00@gmail.com
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Analysis 

 

Dünya Bankının formalaşması və fəaliyyət göstərməsinin nəzəri əsası üç əsas konseptual 

istiqamətdir: institusionalizm, neoinstitusionalizm, yeni institusional iqtisadiyyat. (Rose-

Ackerman Susan., 2018: pp.2–19). 

XIX əsrin sonunda ABŞ-da yaranan institusionalizm üçün 20-30-cu illərdə müstəqil bir trend 

olaraq formalaşdı. XX əsrdə cəmiyyətin, əsasən dövlətin iqtisadi proseslərə sosial nəzarət və 

müdaxilə ehtiyacı fikri xarakterikdir. İnstitutlar institusionalizmin təhlil obyektidir və iqtisadi 

subyektlərin qarşılıqlı əlaqələri, makro səviyyədə münasibətlər sistemi ilə çoxalmada həyata 

keçirdikləri təşkilatların funksiyalarının xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. 

"Qurum" anlayışı, bu qurumların iştirakçıları arasında müntəzəm qarşılıqlı əlaqəni quran qaydaları, 

onların tətbiqini təmin edən mexanizmləri və normaları əhatə edir və institusional quruluş bu 

qaydaların təyin olunduğunu və həyata keçirilməsini izləyən bir sıra qurumlardır  (Анулова Г.Н., 

2018: s.147). 

Beynəlxalq maliyyə qurumları inqilabi və təkamül yolu ilə inkişaf edir. 

Təkamül iqtisadiyyatı baxımından bir seçim vahidi olan bir qurum, zaman keçdikcə sabitliyə 

malikdir, bir iqtisadi qurumdan digərinə ötürülür və eyni zamanda dəyişə bilər (Paloni Alberto and 

Ravallion, 2018: pp. 356–365). 

Beynəlxalq təşkilatların tədqiqi bu təşkilatların spesifik xüsusiyyətlərini ortaya qoyan 

təkamüllərini göstərir. Cəmiyyətin inkişafının ilk mərhələlərində beynəlxalq münasibətlər qonşu 

və ya yaxınlıqdakı dövlətlərin nümayəndələri arasında ikitərəfli təmaslarda ifadə olunurdu. 

Tədricən bu təmaslar genişləndi, vaxtaşırı əsasən hərbi xarakterli ittifaqlar və koalisiyalar var idi 

(Antanta, Qərbi və Şimali Atlantika İttifaqları, faşist Axis bloku). Cəmiyyət inkişaf etdikcə 

dövlətlərin sayını daha geniş əhatə edən beynəlxalq təşkilatlara ehtiyac artdı. Onların yaradılmasına 

beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti üçün zəruri olan bir sıra beynəlxalq hüquq normaları və 

təsisatlarının formalaşması kömək etdi. 

Müharibədən sonrakı beynəlxalq təşkilatların sələfləri - Latın Valyuta Birliyi (1865) və Beynəlxalq 

Hesablaşmalar Bankı (1930) - beynəlxalq hüququn əsas müddəalarından biri olan dövlətlərin 

suveren bərabərliyi prinsipi əsasında qurulmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlara qatılan bütün dövlətlər 

bu təşkilatların idarəetmə orqanlarında və fəaliyyətlərinə dair məsələlərin həllində rəsmi olaraq 

bərabər hüquqa malik idilər. Beynəlxalq təşkilatlar üzv dövlətlər üçün məcburi olan qərarlar qəbul 

edə bilmədi. Onlar dövlətlər tərəfindən rədd edilə bilən və üzv ölkələrin siyasətinə təsir etmək üçün 

əllərində heç bir vasitə olmayan tövsiyələrlə məhdudlaşmağa meyllidirlər. Bəzi ixtisaslaşmış BMT 

qurumlarının, xüsusilə BVF və Dünya Bankının fəaliyyəti yalnız BMT Nizamnaməsindən irəli 

gələn beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanmır, həm də onların nizamnamə kapitalının 
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mülkiyyətinə aiddir. Fəaliyyətlərində, bu təşkilatların ən inkişaf etmiş ölkələrin mənafelərində 

istifadə edilməsinə imkan verən bu cür iş formaları leqallaşdırılmışdır, çünki iştirakçıların səs 

sayının onların qoyulmuş kapitalının həcmindən asılı olduğu "ağırlıqlı səsvermə" metodundan 

istifadə olunur. K.Ya. Çijhov, "... BVF və BYİB-nin təməli bərabərlik prinsipinə deyil, dövlətlərin 

iqtisadi bərabərsizliyinin tanınmasına əsaslanır. Buna əsasən beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin 

mövqeləri iqtisadi gücləri ilə müəyyən edilir" (Норт Д., 2016: s.351). Buna görə beynəlxalq 

təşkilatlar üzvlərinin mövqeləri iqtisadi gücləri ilə müəyyən edilir". Bu müddəa hazırda aktual 

olaraq qalır. 

Təkamül inkişafından fərqli olaraq, inqilabi inkişaf, inqilabi dəyişikliyi təmin etmək üçün siyasi 

iradəni nəzərdə tutur. Dövlətin rolu dominant olur. Bretton Woods təşkilatlarında ABŞ dominant 

mövqe tutdu və dünya valyuta sistemi və beynəlxalq kredit münasibətləri prinsiplərini qurdu. 55 il 

əvvəl beynəlxalq maliyyə qurumlarına verilən funksiyalar günümüzün funksiyalarından fərqlənir. 

Buna görə iqtisadi bir həllin yeni bir versiyası üçün bir axtarış meydana gəldi. 1944-cü ildə bu 

təşkilatların əsas məqsədi ABŞ-dan Qərbi Avropaya və Yaponiyaya özəl kapital ixracını 

stimullaşdırmaq idi ki, bu da özəl banklar və digər kredit təşkilatları tərəfindən həyata keçirilə 

bilməzdi. 20-ci əsrin sonunda beynəlxalq maliyyə qurumlarının fəaliyyəti başqa vəzifələrə 

yönəldildi. Birincisi, dünya valyuta sisteminin, beynəlxalq kredit münasibətlərinin, valyuta 

bazarlarının, kreditlərin, qiymətli kağızların, qızılın və s. Dünya bazarlarının sabit fəaliyyətini 

təmin etmək üçün onların tənzimləmə funksiyası gücləndirilmişdir. İkincisi, ölkələr arasında 

əməkdaşlığın inkişafı bir forum rolunu oynayacaqları üçün konsolidasiya funksiyası 

gücləndirilmişdir. Üçüncüsü, Neoinstitutionalism iqtisadi nəzəriyyə baxımından beynəlxalq 

maliyyə qurumlarının strukturu Oliver Williamson (ABŞ) sxemi istifadə edərək, üç səviyyədə 

təmsil oluna bilər (Rose-Ackerman Susan., 2018: pp.2–19). 

Xüsusi İnvestisiya Krediti (SIL) iqtisadi, sosial və institusional infrastrukturun yaradılması, 

yenidən qurulması və saxlanmasına yönəlmiş layihələrin dəstəklənməsi, həmçinin məsləhət, 

idarəetmə və təlim layihələrinin maliyyələşdirilməsidir. SIL, böyük layihələr üçün vaxtında verilən 

bir vasitədir. Bu borclar, özəl investisiyaların texniki, maliyyə, iqtisadi, ekoloji və institusional 

tətbiqini və investisiya fəaliyyətinə təsir göstərən siyasət islahatlarını dəstəkləyir. 2017-ci maliyyə 

ili etibarilə bu günə qədər təqribən 14000 Dünya Bankı layihəsi kreditinin 8000-i bu borclardır. 

İkinci Dünya Müharibəsi bitdikdən sonra, dövlətlərarası münasibətlərin inkişaf 

qanunauyğunluqları nəticəsində beynəlxalq maliyyə qurumları meydana gəldi - ilk növbədə, XX 

və XXI əsrlərin əvvəllərində irəliləyən beynəlmiləlləşmə, iqtisadiyyatın qloballaşmasında və 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə, bazar və dövlət iqtisadi tənzimləmə metodlarında özünü 

göstərdi. 1944-cü il Bretton Vuds konfransının iştirakçıları BVF və BYİB-in köməyi ilə 

müharibədən sonrakı iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etməyə ümid edirdilər. Konfransın 

təşkilatçıları müharibədən sonra ölkələrin dünya iqtisadiyyatının ziddiyyətlərinin həllinə yeni bir 

yanaşma və iqtisadi strategiyanın yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edəcək qüvvələrin yeni bir 
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uyğunlaşması ilə qarşılaşacağını nəzərə aldılar. O dövrdə beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının 

yaradılması İkinci Dünya Müharibəsindən təsirlənmiş ölkələrin iqtisadiyyatını bərpa etmək 

məqsədi daşıyırdı (Marchesi Silvia, 2019: pp.387–406). 

 

Şəkil 1: Maliyyələşdirən qurum                                           Şəkil 2: Maliyyələşdirənnin dinamikası 

Mənbə: Dünya Bankının https://www.worldbank.org/ məlumatları əsasında müəlif tərəfindən tərtib olunub. 

 

Şəkil 3: Regionlar üzrə 

 

Mənbə: Dünya Bankının https://www.worldbank.org/ məlumatları əsasında müəlif tərəfindən tərtib olunub. 
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Bu kreditlərin 47% -i BYİB, 41% -i BİA tərəfindən maliyyələşdirilib. Beləliklə, hər iki qurumun 

SİL verərkən təxminən eyni mövqedə olduğunu söyləmək olar. Xüsusi investisiyalar üçün ən çox 

kredit payına sahib olan ölkə 420 layihə krediti ilə Hindistan idi. Dünya Bankının Xüsusi 

İnvestisiya Krediti Siyahısında Afrika ölkələrinin (Braziliya, Çin, Hindistan, İndoneziya, Pakistan) 

olmamasına baxmayaraq, Afrika bölgəsi kreditlərin regional bölgüsündə 2.163 xüsusi investisiya 

layihəsi ilə birinci yerdədir. Kreditə ən çox ehtiyac duyulan Afrika ölkələrindən yalnız Nigeriya 

11-ci yerdədir. Bunun əsas səbəbi ilk 5-dəki ölkələrin yüksək resurs potensialına və sürətli inkişaf 

perspektivlərinə sahib olmaları, bir sözlə, müəyyən cəhətdən İEOÖ kimi davranmaları və müəyyən 

cəhətdən isə İEÖ kimi davranmaları idi. Bununla birlikdə, Afrika ölkələrinin daha kiçik və ölkə 

daxilində daha çox səpələnməyə meylli olması, SIL-lərin ölkələr arasında paylanmasına təsir etmir, 

ancaq regional səviyyədə açıq şəkildə görünür. Dünya Bankının 2018-ci il fevral ayı statistikasına 

görə, Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən 63 layihə kreditindən 39-u xüsusi investisiya 

kreditləridir. Bunlardan 4-ü, əsasən siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik və o vaxtkı iqtisadi səriştəsizliyə 

görə Azərbaycanın müxtəlif səbəblərdən DB-dən aldığı ilk kreditlər idi, 1-i aktiv olmuş, qalanları 

isə layihələr tamamlanmışdır. Dünya Bankının AR-dakı maliyyələşdirdiyi 5 ən böyük özəl 

investisiya krediti (SİL). 

Cədvəl 2: Dünya Bankının Azərbaycan Respublikasındakı maliyyələşdirdiyi özəl investisiya krediti (SİL) 

Layihə adı Tarix Layihə dəyəri(mln $) Sektor 

 Başlama Bitmə ümumi BYİB BİA  

Dəmiryol ticarəti və nəqliyyatının 

asanlaşdırılması 

27.06.2013 (aktiv) 220 220 0 Dəmiryol 

Magistral 2 17.01.2006 30.01.2015 265 200 0 Kənd və şəhərlər 

arası yollar 

Milli su təchizatı və sanitariyası 14.06.2007 31.12.2016 310 230 0 Su təchizatı, 

Sanitariya 

Magistral 2-əlavə 

maliyyələşdirmə 
28.04.2008 (deaktiv) 505,2 300 0 Kənd və şəhərlər 

arası yollar 

Magistral 2- II əlavə 

maliyyələşdirmə 

24.06.2009 (deaktiv) 218,75 175 0 Kənd və şəhərlər 

arası yollar 

Mənbə: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Azerbaijan-Snapshot.pdf 

 

Cədvələ baxaraq deyə bilərik ki, Dünya Bankının AR-dakı ən böyük özəl investisiya kreditləri 

əsasən infrastrukturun inkişafına ayrılır. Bundan əlavə kənd təsərrüfatı, enerji, ətraf mühitin 

qorunması, hüquq və s. Bənzər borclar kimi sahələrdə verilmişdir . İnvestisiya və ərazilərin 
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qorunması üçün kreditlər (SİM), Yerli İnvestisiya və Təhlükəsizlik Krediti (SİM) özəl sektorda 

dövlət xərcləmə proqramlarına yönəldilmiş kredit növləridir. Bu kreditlər, ölkənin inkişaf 

prioritetləri nəzərə alınmaqla, sektorun xərcləmə və tətbiqetmə siyasətlərini, eyni zamanda, yeni 

investisiya, bərpa və yenidənqurma prosesləri arasında uyğun bir tarazlığın əldə edilməsi şərtilə 

uyğunlaşdırmağı hədəfləyir. 

Bu kreditlərin qlobal paylanmasına baxanda Çin, İndoneziya, Hindistan, Braziliya və Pakistan SIL-

in ilk beş ölkəsi sırasındadır. Bölgələrə gəlincə, Afrika yenidən ən çox kredit alan bölgə oldu. Bu 

kreditlər dünya üzrə təxminən 4.000 layihə krediti təşkil edir. Azərbaycanda maliyyələşdirilən 62 

layihədən 15-i SİM tərəfindən maliyyələşdirilib. Qalan 5-i vaxtı keçmiş 

kreditlərdir.(http://documents1.worldbank.org/curated/en/206701468158366611/pdf/828000WP0

Finan0Box0379879B00PUBLIC0.pdf) 

 

Cədvəl 3: Azərbaycan Respublikasında Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən 5 ən iri həcmli Sahə 

İnvestisiya və Müdafiəsi Kreditləri(SIM) 

Layihə adı Tarix Layihə dəyəri(mln $) Sektor 

 Başlama Bitmə ümumi BYİB BİA  

Dəmiryol ticarəti və 

nəqliyyatının 

asanlaşdırılması 

27.03.2008 31.12.2017 795 450 0 Dəmiryol,Ticarət 

Magistral 3 25.05.2010 (aktiv) 356,15 171,6 70 Kənd və şəhərlər 

arası yollar 

Milli su təchizatı və 

sanitariyası II 

15.07.2014 (aktiv) 234 150 0 Su təchizatı, 

sanitariya 

Magistral 3-əlavə 

maliyyələşdirmə 

28.03.2016 (aktiv) 155,5 140 0 Kənd və şəhərlər 

arası yollar 

Məcburi köçkünlərin 

yaşayış standartları 

və həyat şəraitləri 

27.10.2011 (aktiv) 78,53 50 0 Sosial müdafiə 

Mənbə:https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Azerbaijan-Snapshot.pdf 

 

Azərbaycana ayrılan sektoral investisiya və müdafiə kreditlərinə baxsaq, əsasən özəl investisiya 

kreditləri ilə eyni sahələri maliyyələşdirdiklərini və bir çox layihələrdə istifadə olunduğunu görə 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/206701468158366611/pdf/828000WP0Finan0Box0379879B00PUBLIC0.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/206701468158366611/pdf/828000WP0Finan0Box0379879B00PUBLIC0.pdf
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bilərik. Vurğulamaq lazımdır ki, bu kreditlər həm də kənd təsərrüfatı layihələrinin 

maliyyələşdirilməsində istifadə olunur. 

Dünya Bankının Azərbaycana verdiyi əsas kredit neft sahəsinə koordinasiya edildi. Azərbaycan 

iqtisadiyyatındakı neftin çəkisi və ləkəsi barədə düşünsək, bu irəliləyişin iqtisadiyyat üçün nə qədər 

əhəmiyyətli olduğu aydın olur. Dünya Bankı tərəfindən verilən kreditlər, tanımadığı bir təşəbbüs 

kimi iqtisadiyyata bənzər bir müsbət öhdəlik götürür. Bank kreditlərinin müəyyən bir hissəsi uzun 

müddətli olmaları və kredit xərclərinin aşağı olmasıdır. Dünya Bankı, Azərbaycana 35 il müddətinə 

avans verir və mükafat almadan, dövlət orqanı Banka illik 0,75 faiz yardım xərcləri ödəyir.  

2016-2020-ci illəri əhatə edən Azərbaycan üçün Ölkə Tərəfdaşlığı Çərçivəsi (SFF), Dünya Bankı 

Qrupu (DB) tərəfindən iqtisadi, hərtərəfli və özəl sahələrin yaxşılaşdırılması yolunda 

genişləndirilmiş resurs bazası ilə dəstəklənir. Ölkənin əsas hədəfləri təkmilləşmə proseduru - 

Azərbaycan 2020: Vizion 2020 və digər mühüm hesabatlardır. Bu, Azərbaycanın neft və qaz 

gəlirlərinə güvənməsi və fərqli idrakçı insan resurslarına, həqiqi təmələ və daha əsaslı müəssisələrə 

olan marağı ilə xarici təsirləri gücləndirəcəkdir. (DB Sənədi-Azərbaycan üçün Fy16-Fy20). 

Azərbaycan üçün SDR DB Sistem Ölkə Diaqnostikasından (SWD) asılıdır və məqsədlərini SWD-

də göstərilən tələb və ehtiyaclara uyğunlaşdırır. SED-in nəticələrindən və təkliflərindən sonra SLP 

proqramı, SED tərəfindən Azərbaycana həddindən artıq ehtiyacları aradan qaldırmaqda və ortaq 

firavanlığın yaxşılaşdırılmasında zəmanət vermək üçün kömək etmək üçün məcbur edilən müxtəlif 

məcburi məhdudiyyətlərə meyllidir. Bu, dövlətin və özəl sahənin bir hissəsini bərpa etmək, köhnə 

inkişafın kritik bir göstəricisinə deyil, bir hakimə çevrilmək üçün əsas məqsədi dəstəkləyəcəkdir. 

Absurd onillikdə, Azərbaycan yoxsulluğun azaldılması və ümumi dövlət yardımlarının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində fövqəladə addımlar atdı. SQI-yə görə yoxsulluq nisbəti 2000-ci ilin 

ortalarında yarıdan 2017-ci ildə təxminən 5% -ə düşdü (DB Document-For Azerbaijan Fy16-

Fy20). Ailələrin aşağı hissəsində istifadə payının 40% -i (B40) 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər hər 

il 2% -dən çox artmışdır ki, bu da 60% -dir. 

Gündəlik rahatlıq üçün gözləntilərin yaxşılaşması, fəhlə sinfinin bir yerdə əhalinin 4.3 və yüzdə 

28.9 arasında inkişafı ilə müşahidə edildi. Ölkənin DB-nin ikitərəfli hədəfləri üzrə uğurları, ideal 

bir maliyyə göstəricisidir və əvvəlki on ildə normal pul inkişaf tempi 13 % idi. Hadisələrin bu 

böyük dönüşündən asılı olmayaraq, əhalinin böyük bir hissəsi (2012-ci ildə 65 %) acizdir və pul 

vəziyyəti azalsa yoxsulluq təhlükəsi ilə üzləşir. Azərbaycan iqtisadiyyatına birmənalı olaraq aşağı 

neft xərcləri, qarşılıqlı məsələlər və inamsız əyalət pul iqlimi təsir göstərir. Aşağı neft xərcləri, 

əhəmiyyətli mübadilə ortaqlarının gücsüz yaxşılaşdırılması və ilkin dəyişmənin orta sürəti hazırda 

Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir, ticarətin azalmasına, neft gəlirlərinin azalmasına 

və ictimai spekulyasiyaların azalmasına səbəb olur. 2015-ci ildə Azərbaycan üçün presedent 

olmadan pul təcili vəziyyət yaşandı. Əvvəllər, ölkənin 2008-2009-cu il fövqəladə vəziyyəti daxil 

olmaqla, pul problemləri çətinləşdi. 2010-cu ildə neftin yaradılmasından sonra baş verən pul 
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azalmasına baxmayaraq, Azərbaycanın nəhəng tanış olmayan ticarəti ölkənin ÜDM-nin 50% -ni 

təşkil edirdi. Bu, maliyyə mühitinin kəskin zəifləməsinin sürətli təsirlərini millətdən azad 

edəcəkdir. (WB Document-For Аzerbaıjan Fy16-Fy20). 

Bu istiqamətdə, DB qurulduqda əsas məqsəd II Dünya müharibəsindən sonra dünyanı vəziyyətdən 

xilas etmək idisə, bu gün əsas missiya dünya miqyasında yoxsulluğu məhv etməkdir. Bank işi də 

bu məqsədə çatmaq üçün mərkəzləşmişdir. Millətlərə kredit, mükafat və yardım təqdim edərək 

çiçəklənməsinə kömək edir. Bank, maliyyələşmə mənbəyi olmadan xərclərini qarşılayır. Birliyinin 

alternativ inkişaf nöqteyi-nəzərləri sənədində xeyli nüfuz təmsil etməsinə baxmayaraq, 

yoxsulluğun məhvi ortaq bir məqsəd oynayır. 

DB, AAA tərəfindən qiymətləndirilən səhmləri sataraq dünya miqyasında pul işi sektorlarına olan 

marağını artırır. DB, maraq göstərən dövlətlərlə birgə müəssisələr və layihələr yaradır və bərabər 

miqdarda millətlər tərəfindən həyata keçirilən layihələr və fəaliyyətlər. DB əlavə olaraq 

maliyyələşdirilən təşəbbüslərin icrasını ekranlaşdırır. Müəssisələrinin sərbəst və tərəqqinin pulsuz 

hissələri sənədində praktik təcrübəyə sahib olmasına baxmayaraq, hamısı bənzər bir məqsəd - 

bütün dünya üçün ehtiyacın məhv edilməsi üçün çalışırlar. 

Daha sonra, DB, qabaqcıl BIM çərçivəsindəki əhəmiyyətli bir maliyyə təməli olaraq dünya 

iqtisadiyyatına məhdudiyyətsiz və sabit bir inkişaf təmin edir. Azərbaycanın 1992-ci ildə IBRD-yə 

və 1995-ci ildə BİA-ya yüksəlməsindən sonra, Dünya Bankının Azərbaycandakı öhdəlikləri 52 

tapşırıq üçün təqribən 4 milyard dollara çatdı. 

Son illər ərzində Azərbaycan irəliləyişlə bağlı çoxsaylı müsbət nəticələr göstərdi, bunlar da 

bunlardır: 

• Adambaşına ÜDM 2005-ci ilin 1260 ABŞ dollarından (Bankın Atlas strategiyasına görə) 2014-

cü ildə 5 120 ABŞ dollarına qədər dörd dəfə artmışdır. 

• 2014-cü ildə 15%-dən aşağı dərəcə ilə yoxsulluqda kəskin azalma. 

• Son dərəcə yoxsulların yarısından çoxuna ünvanlı sosial yardım. 

• Alıcıların 98% -dən çoxuna plastik kartlarla annuitet və sosial müdafiə üstünlüklərinin 

ödənilməsi. 

• Neft gəlirlərinin ehtiyatlı və müvəffəqiyyətlə idarə edilməsini təmin etmək və gələcəkdə SOFAZ 

üçün aktivlər toplamaqla insanlara qənaət etmək. 2017-ci ildə Azərbaycan Mədən Sənayesində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) çərçivəsində şərtləri təmin edən bir millət kimi qəbul edilmək üçün 

planetimizin əsas ölkəsinə çevrildi. 

• Şirkətə cəlb olunma sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlər edilmişdir. Bir işi qeyd etmək üçün lazım 

olan vaxt 8 günə endirildi. 

Dünya Bankının Azərbaycan üçün yardım proqramının dörd əsas ehtiyacı var: 
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- Xüsusi sahənin davamlı və davamlı inkişafına yönəlmiş millətdə mərkəzi, qərəzsiz bir siyasi və 

alt mühitin yaradılması. 

- Zəruri pul bölgələrində, xüsusilə əkinçilik sahəsində ciddi iqlimin artırılması. 

- Xalqın gündəlik rahatlığı üçün gözləntiləri yaxşılaşdırmaq. Bu məqsədə çatmaq üçün, sosial 

yardımın həyata keçirilməsinə, hadisələrin dönüşünə və sosial idarəetmənin effektivliyini artırmaq 

və əhalinin gündəlik rahatlığı üçün gözləntiləri yaxşılaşdırmaq üçün dövlət texnikasının icrasına 

diqqət yetiriləcəkdir. 

– Ölkə daxili istehsalın çoxaldılması. Ayrıca, məktəb təhsili, aqrobiznesin inkişafı və orijinal 

əlamətdar yerlərin yenidən qurulması və düzəldilməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş layihələrə dair 

işlər görülmüş və ya köçürülmüşdür.  

Azərbaycanın bu məkandakı uğurlu vəziyyəti, Dünya Bankına bu ölkə üçün bir çox təşəbbüs 

proqramı icra etmə şansı verdi. Bankın Azərbaycana yardım prosedurunun əsas məqsədi 

hadisələrin dönüşünü sürətləndirmək və ölkənin davamlı inkişafını inkişaf etdirmək və ölkədə 

yoxsulluğu azaltmaq üçün neft yataqlarının istifadəsi ilə müəyyən edilmiş layihə və təşəbbüslərin 

icrasını sürətləndirmək idi. Buna bərabər Dünya Bankının ixtisaslaşdırılmış yardım və tapşırıq 

missiyası liberal bazar iqtisadiyyatına doğru irəliləmənin pul, sosial və ilkin çətinliklərini həll 

etməyə kömək etməkdir. 

Hazırda Bankın Azərbaycanda həyata keçirdiyi və ya təşkil etdiyi təşəbbüslərin həcmi 

fövqəladədir, hər biri millətin dəyişmə vaxtı məsələlərini həll etməkdə əhəmiyyətlidir. Bu 

təşəbbüslər arasında çərçivə layihələri uzun müddətdir ölkəmizi formalaşdıran təməlin pozulması 

və yeni cari ehtiyaclarla müqavimət göstərdikləri üçün dünyaya rəqib olmaq gücsüzlükləri 

baxımından əhəmiyyətlidir. Uzun müddətli və emblematik mükafatlı bank kreditlərinin təşkili, 

münaqişə iqlimi və irəliləmə müddəti məsələləri üçün pul varlıqlarını tapmaq imkanları məhdud 

olduğu üçün Azərbaycanda tənzimləmələrdən biri olmuşdur. Dünya normalarına məhəl qoymadığı 

və ya onlardan xəbərdar ola bilmədiyi üçün bir müddət işdən çıxarılan çərçivə, dünya səviyyəsinə 

neft ölkəsi olaraq çıxmağı planlaşdıran Azərbaycan üçün, geostrateji olaraq çoxsaylı insanların 

diqqət mərkəzində yerləşdiyi kimi uyğun deyil. Nəticə etibarilə, dövlət orqanının Dünya 

Bankındakı iştirakı, ölkənin maliyyə yaxşılaşmasına müsbət təsir verəcəkdir.  

Apardığım araşdırmaya görə aşağıdakı təklifləri irəli sürmək mümkündür.  

Yeni təşəbbüslər seçərkən daha konkret olun. Bank, dövlət orqanının məsuliyyətinə və öz təlim 

siyahısına diqqət yetirməyə çalışmalıdır. Bu, səmərəli olduğu və inkişaf ehtiyacları, hökumət 

maraqları və Bankın ağlabatan bənzər bir faydası olduğu bölgələr üzərində daha çox diqqət 

mərkəzində olduğu bölgələrdə tapşırıq təlimlərinin daha da artırılmasını nəzərdə tutur. 

• konkret olaraq, Bank, inkişaf üçün əhəmiyyətli bir tələbin olduğu və Bankın bənzər bir fayda əldə 

etdiyi, lakin təsirsiz olaraq dövlətin sahib olduğu fərqli bölgələrdə daha məhdud bir dəstək hissəsini 
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götürməkdən çəkinməməlidir. 

• İcra məsələlərinə daha çox diqqət yetirin. Bank diqqətini cari müəssisələrin icrasına yönəltməli 

və cari icra şərtləri vəd etdiyi təqdirdə yeni avansları nəzərdən keçirməlidir. 

• Başqa bir SDR-də, bir qayda olaraq yerinə yetirməli olduğunuz diqqət mərkəzində olan işlərin 

qurulmasına gətirib çıxarır. Bank və dövlət orqanı daha unikal irəliləyiş əldə edə biləcək layihələrə 

əlavə olaraq sıfır əlavə edə bilməsi üçün icrası əslində təxirə salınmış fəaliyyətlərin 

dayandırılmasını nəzərdən keçirməlidir. 

• Bankın məlumat yayılması və strategiya ilə əlaqəli söhbəti daha dəqiq komponentlərə qarşı 

tarazlaşdırması. Siyasi mübadiləni baxış nöqtəsinə gətirmək üçün daha dəqiq alətlər haqqında 

düşünmək çox yaxşı ola bilər. Bunlar, yeni kreditlər verilməsindən əvvəl daha məntiqi işlərin 

görülməsini və gözlənilən siyasi kursla müəyyən edilmiş bir neçə irəliləyişi özündə birləşdirir. 

• Yeni təşəbbüslər üçün daha cəlbedici bir planlaşdırma kanalı təqdim edin. Keçmiş ÖTÇ-də, satın 

alma və institusional tədbirlər tam planlaşdırılmadan bir neçə tapşırıq İdarə Heyətinə təqdim 

edilmişdir. Beləliklə, bu təşəbbüslər il yarımdır nağd puldan keçmədi və bəzilərinin bağlanması 

lazımdır. Əhəmiyyətli vaxtdan, puldan və fasilədən sui-istifadədir. Yeni ÖTÇ təşəbbüsünün icrası 

ilə müəyyən edilmiş tədbirlər layihələrin İdarə Heyətinə təqdim edilməsindən əvvəl 

tamamilə qurulmalıdır. 

Conclusions and Recommendations 

Bankın inkişaf spesifikasiyası hər hansı bir investisiya layihəsini maliyyələşdirmə missiyasından 

kənara çıxır və bütün iqtisadi və sosial infrastrukturun çevrilməsinə əsaslanan proqramların həyata 

keçirilməsinə yönəlib. Nəticə etibarilə Bank əvvəlcə öz inkişaf modellərinə uyğun olaraq sosial 

strukturları tamamilə dəyişdirəcək proqramlara, eləcə də İEOÖ-nin inkişaf hədəflərinə çatmağa 

kömək edəcək investisiya layihələrinə borc verməyə başladı. Bu vaxtdan bəri “Struktur tənzimləmə 

Kredit Sazişləri” və daha dar mənada, az tərəqqi etmiş ölkələrin hökumətləri ilə “Sektor Borc 

Anlaşmaları”-nı imzalamağa başlaması ilə nəticələnmişdir. Yaxın tarixə nəzər yetirsək, kredit 

müqavilələrinin daha dəqiq formalarını əldə etməklə tənzimlənmənin daha çox şaxələndirildiyini 

görürük. Beləliklə, kredit müqavilələrinin təsnifatı və onların xüsusiyyətləri Dünya Bankının işini 

daha yaxşı başa düşməyə kömək edəcəkdir. 

DB yarandığı gündən bəri İEOÖ-in inkişafına dəstək olacaq layihələr üçün ənənəvi olaraq 

maliyyələşdirilən kredit müqavilələri bu kateqoriyada sıralanır. Layihə kreditləşməsinin bu sıxlığı 

bankı ölkənin kredit qabiliyyətini, eləcə də davamlı və perspektivli layihələrin icrası üçün borc alan 

ölkələrin milli iqtisadiyyatının inkişafına töhfə vermək qabiliyyətini qiymətləndirməyə sövq etdi. 

Dünya Bankı həm inkişaf institutu, həm də maliyyə təşkilatı olduğu üçün kredit verdiyi hər layihə 

bankın hər iki xüsusiyyəti baxımından etibarlı olmalıdır. Layihə kreditlərinin əlamətləri: 
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- Kreditlər İEOÖ-ə yönəlmişdir. Bank İEÖ-in layihələrinə borc vermir.  

- Bankın maliyyələşdirilmək məqsədilə üstün tutduğu investisiya kreditləri, İEOÖ-lərdə əhalinin 

yaşam səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş layihələrdir.  

- Bank tərəfindən maliyyələşdirilən proyektlər, infrastrukturdan səhiyyə və təhsilə qədər geniş bir 

şaxələndirilməyə malikdir.  

- Bankın layihəni maliyyələşdirməsi məqsədilə layihənin ölkənin tərəqqisinə töhfə verəcək bir 

layihə olması və iqtisadi, texniki və maliyyə faydalarının müəyyən səviyyədən yuxarı olması 

zəruridir. 

- Layihə krediti hökumətə və ya onun zəmanəti ilə dövlətə məxsus bir müəssisəyə, layihə krediti 

özəl müəssisələrə verilmir. 
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Abstract 

Monitoring of market liquidity is of great importance for the decision-makers playing a role in the financial markets, 

especially the Central Banks. In this context, the definition, measurement and analysis of market liquidity is the subject 

of this study. Markets provide for mutual exchange of assets and transfer of risk, at the same time it provides an 

environment for the formation of prices for these assets. Liquid markets, on the other hand, are the markets in which 

investors are confident and can make transactions at minimum cost. A market where the price is not significantly 

affected as a result of the transactions of buyers and sellers and the difference between the purchase and sale prices is 

low is attractive for investors. Especially in the interbank money market, the provision of market liquidity is of great 

importance for the central banks to use their monetary policy instruments effectively. When market liquidity is too 

low, the resilience of financial markets and institutions may be reduced in response to economic shocks, and the impact 

of economic shocks on asset prices may increase. As a result, financial stability problems may arise. In this context, 

monitoring of market liquidity is of great importance for central banks. 

Keywords: liquidity, modelling, bank, measurement. 

 

The Concept of Market Liquidity 

In the liquid market, it is a market that the participants can do high volume transactions and does 

not affect market prices significantly as a result of these transactions (BIS, 1999). The International 

Payments Bank (BIS) has linked market liquidity to the rate at which it can trade, transaction 

volume and price. Similarly, Pales and Varga (2008) defined market liquidity as a measure of how 

easy and low-cost transactions can be done on a particular asset. Accordingly, cost is an important 

criterion in terms of market liquidity. O’Hara (1995) defines the liquid market as a market in which 

trading transactions are realized without cost; Fleming (2003) described the liquid market as a 

market in practice where transaction costs are low. Warsh (1997) stated that market liquidity is a 

measure of confidence in markets. European Central Bank (ECB), 2007 in its Financial Stability 

Review of June, he stated that macroeconomic uncertainties affect buyers 'and sellers' entry into 

financial markets and, in a sense, as Warsh (1997) points out, the relationship between market 

liquidity and the confidence environment directly affected by uncertainty. Finally, in Muranaga 

and Shimizu (1999), a definition by Black (1971) is given. According to this definition, the liquid 

market is a market in which the purchase and sale prices are quoted, the range between these prices 

is sufficiently low and small transactions are carried out immediately with the least effect on the 
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price. 

Other definitions that often come to mind when talking about liquidity are monetary liquidity and 

funding liquidity. These concepts are closely related to market liquidity. 

Monetary liquidity is associated with money supply and an increase in money supply, households 

and firms may hold more assets. This may lead to an increase in the demand for many assets, 

including financial assets, and an increase in the overall level of financial market activity. Thus, 

with the increase of buyers and sellers in the markets, an increase in market liquidity may occur in 

the medium term. On the other hand, although the Central Bank increases the money supply, there 

may not be an increase in market liquidity due to the liquidity of households and firms (Kerry, 

2008). 

Another definition of liquidity is related to the balance sheet composition of firms funding liquidity. 

Funding liquidity is especially important for banks. Basically, banks collecting deposits and 

providing loans seek to balance a balance between high-yielding illiquid assets and low-yielding 

liquid assets. Market liquidity is directly affected when the liquidity problem is experienced in 

most of the banks exposed to funding liquidity risk and the problem gains a systemic dimension. 

The problem experienced in one of the banks in the system can reduce the market liquidity through 

the trust problem in the interbank market. In addition, banks with liquidity problems sell their assets 

to eliminate liquidity shortages. You may ask if the market is relatively liquid, banks may have to 

sell their assets at a lower price. A drop in asset prices can trigger more asset sales, and prices may 

fall further. A cycle can occur between market liquidity and funding liquidity, and both can 

adversely affect each other. In particular, valuation based on market pricing and securitization can 

strengthen the interaction between market liquidity and funding liquidity (Nikolaou, 2009; Kerry, 

2008). 

The concept of market liquidity is more easily understood with its dimensions. In the literature, the 

dimensions of market liquidity are presented as tightness, depth and flexibility, and these 

dimensions are commonly measured with the best purchase-sale price range (PR) and liquidity 

shortage ratio (LSR) (IMF, 2002; Kyle, 1985; Persaud, 2003).  

Tightness, to keep financial assets of market makers the size of the liquidity premium they need 

(IMF, 2002). In an illiquid market, market makers hold the PR high to compensate for liquidity 

risk. The relative PR, which is the difference between the prices at which the financial product can 

be traded and the PR and the PR's divided by the average of the best bid prices, is normally 

dependent on the structural characteristics of a market. However, in illiquid cases, market makers 

and / or other market participants will raise the PR. The reason for this is the risk of not being able 

to dispose of their assets (IMF, 2002; Kyle, 1985). 

Depth is the power of trading transactions to influence asset prices. This is the change in prices 

when a certain amount of trading is made in the market. The fact that a relatively low volume 
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transaction creates high price changes indicates that this market is not deep enough. LSR is widely 

used in depth measurement. In this ratio, the share is the absolute value of the percentage change 

in price, while the denominator is the turnover rate (TR). What TR is intended to measure is how 

many of the papers that could potentially be bought and sold. The increase in  

LSR, which indicates the change in the price of an asset versus its TR, means a decrease in market 

liquidity (IMF, 2002; Kyle, 1985). 

Flexibility with how quickly prices return to equilibrium is all about. In the study of the 

International Monetary Fund (IMF), it was stated that it is difficult to measure the flexibility that 

questions how long the prices return to equilibrium value and the market efficiency coefficient 

(MEC) is proposed in relation to this measurement. MEC is based on the assumption that price 

movements are more continuous in liquid markets by calculating the five-day return variance by 

five times the daily return variance. The fact that the ratio is close to 1 indicates that the market is 

liquid (IMF, 2002). The Bank of England (BoE) and the ECB has taken the liquidity risk premium 

as a compensation of market risk and measured it as the difference between the prices of different 

liquid assets. It is known that investors will demand more liquidity premiums for assets with high 

market risk. 

Backward Management Concepts and Weak Risk Awareness 

Concepts and Weak Risk Awareness International liquidity chance administration of business 

banks had traveled to substantive resource obligation the executives. The administration structure 

of current business banks requirements for further improvement, as is with the legitimate 

framework and the hazard control arrangement of hazard the executives. In the meantime, liquidity 

hazard the board of business banks for the most part depends on the national bank compelling 

without reluctance. As a bank, the genuine business change will show up at some point or another 

and the national credit bolster will open step by step. Over the long haul, developing money related 

establishments that have genuine center intensity is the essential point of the national change of 

business banks. Along these lines, business banks would be advised to fortify exposure and training 

as well as the mindfulness and shrewd administration of liquidity hazard, making a point to have 

the desire to move quickly and appropriately manage the connection between wellbeing, liquidity 

and benefit. 

Unreasonable Asset-Liability Ratio Management 

The substance of benefit obligation proportion the executives is a sort of limitation and 

administrative instrument from the national bank to business banks, and furthermore a full scale 

the executives strategy. Not basing on themselves prompts business as usual where banks' liquidity 

hazard the board just lays accentuation on the great execution of liquidity, lacking thoughtfulness 

regarding improving liquidity chance administration limit, which forces limitations to banks' 

adaptability and along these lines they can't acclimate to changes in the market. We consider the 
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defect of the corresponding record framework from the accompanying two angles: One is the 

lacking of progression for the relative file. In spite of the fact that the benefit obligation proportion 

the board requires the evaluation of the parts of business banks as indicated by the disintegrated 

record of the administrative center, there is no deteriorated file practically speaking. The other is 

the resoluteness of the inner control record for business banks. The inward and outside condition 

for every business bank contrasts, so Central bank's advantage risk proportion standard with the 

general agent isn't generally the best decision for any condition of activity for each bank. At that 

point, we watch out for the requirements from outside condition. Initially, authoritative mediation 

limits banks easily doing of the advantage risk proportion the executives. Business banks are 

autonomous monetary elements, however the game plan to set up branches as indicated by 

authoritative districts has not changed at this point, which makes regulatory mediation unavoidable. 

Also, poor financial execution of as far as possible the procedure of banks' advantage risk 

proportion the executives. Lately a portion of the state-possessed endeavors have high obligation 

to-value proportion and low obligation paying capacity, making the recuperation of advances and 

premiums hard for business banks and intensifying the banks' credit resources. Firms with great 

execution have wide budgetary channel and adequate assets so they needn't bother with a lot of 

advances. Along these lines, banks needed to get high benefits based on ensuring the wellbeing of 

credit assets and present the full execution of advantage obligation proportion the executives with 

troubles. Thirdly, the money related market framework isn't yet great and the alteration for structure 

of benefits and liabilities is unattainable. Our monetary market still remains in the phase of 

development and flawlessness. The benefit and obligation the executives of business banks is 

inadequate in due market system, and the venture advertise can't be showcase arranged in picking 

speculation bearing and improving the advantage structure. 

Imperfection of the Internal Control System  

Up to now, commercial banks of our nation haven't set up logical liquidity chance administration 

framework. There is lack in the early-notice instrument, medium-term avoidance and move of the 

controlling system and losing-hazard lessening component inside the banks. The technique we use 

for estimating liquidity request is restricted to the measure of money close by and the sum paid; 

and the gauge of advance interest is moderately overlooked. Simultaneously, business banks are 

nonattendance of observing component and the capacity of recognizing and dispensing with chance 

utilizing banks' assets proficiently under complex conditions. The manners in which that banks use 

are in reverse, for the most part secured to resource obligation proportion the board structure 

without comparing programming and equipment to utilize remote hazard the executives experience 

and strategies for reference. In addition, there's no specific liquidity hazard the executive 

organization to help with the uprightness of plans and the scientificity of key choice. 
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Liquidity measurement methods 

There are many studies on risk management in international markets. However, studies on liquidity 

risk management in banks are limited. This is due to the liquidity risk management being relatively 

new and up-to-date since the beginning of the 2007-2008 financial crisis. With the limited 

international studies, there is no institutional and empirical model in the field of liquidity risk 

management in the Azerbaijani banking sector. 

Deep and Schaefer (2004) measured the liquidity risk with the liquidity conversion gap. The study 

covers the largest financial institutions of the USA and the years 1997-2001. The study reveals that 

the liquidity conversion of American commercial banks is around 20%. According to Deep and 

Schaefer, this ratio shows that the liquidity transformation of the USA is at a low level.  

Nikolau (2009) presents the connections between central bank liquidity, funding liquidity and 

market liquidity under two different scenarios. The first scenario corresponds to periods of stability. 

In the positive case, the liquidity risk is low and there is a strong interaction between liquidity 

types. This situation ensures the continuity of the fund flow and ensures the stability of the financial 

system. According to the second scenario, that is, in the adverse case, high liquidity risk causes 

weak interaction between liquidity types. Nikolau shows how the interaction between the three 

types of liquidity affects liquidity risk. Strong links between liquidities exist in times of crisis as 

well as in normal periods. 

Brunnermeir and Pedersen (2009) created a model that links asset market liquidity to investors' 

funding liquidity. Stating that investors provide liquidity to the market, Brunnermeir and Pedersen 

attribute their activities to the convenience of accessing funding liquidity. For this, the capital 

market must meet the collateral completion requirement on time. On the contrary, the investor's 

funding liquidity asset depends on the market liquidity. Hence, both types of liquidity will vary in 

relation to each other. 

Berger and Bouwman (2009) applied a new model to measure the liquidity of banks and tested this 

model on all US financial institutions between 1993 and 2003. According to Berger and Bouwman, 

the bank's liquidity production in the US banking sector has increased every year and in 2003 it 

was realized as USD 2.8 trillion. One of the results of the analysis is that big banks generate more 

liquidity than small banks and therefore face more liquidity risk. 

Fecht F., Nyborg, K. G., and Rocholl, J. (2009) measured the price banks pay to obtain liquidity 

using data at the individual bank level. Brunnermeier (2009) divided the funding liquidity risk 

associated with the liabilities of the balance sheet into three risks. These are: debt rollover, margin 

funding and withdrawal risks. 

Shen et al. (2010) used two alternative ratios as a measure of liquidity risk; the ratio of net loans to 

short-term loans and the financing deficit ratio. It was determined that the results for both ratios 
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were almost the same. 

Drehmann and Nikolau (2012) estimated the liquidity funding risk based on central bank auctions 

using data from 877 European financial institutions in the period 2005-2007. According to 

Brunnermeier (2012), the important factor in the formation of liquidity risk is the bank liquidity 

mismatch. 

Liquidity risk management in banking system 

The issuance of carrier store testaments (debatable CDs) by New York banks and the improvement 

of auxiliary business sectors are among the significant components that energize liquidity risk the 

executives in 1961. The globalization of world exchange and the increment in worldwide exchange 

volumes made the interest for liquidity rise. Changing financial conditions after 1960 and the 

improvement of the world business uncovered another liquidity the executives approach.  

As an initial step, banks met the monetary assets they required from the dynamic piece of the 

accounting report. New methodologies were required distinctly to satisfy the developing credit 

need. The developing advance necessity and the failure to satisfy this need from interest stores 

brought about an expansion in loan fees. Undoubtedly, banks' rising credit needs from one 

viewpoint, and then again, have confronted twofold pressing factor with the decrease of their 

colossal interest stores.  

In accordance with these turns of events, another and current liquidity risk the board was required 

not exclusively to meet the diminishing store assets yet in addition to meet the subsidizing needs. 

There was presently a specific expense of cash, and the banks productively used these assets relied 

upon keeping a specific spread between the peripheral expense of the supports got and the profit 

from the subsidizes given. Actually, monetary organizations have created numerous liquidity 

instruments to meet their liquidity prerequisites from the liabilities side of the accounting report. 

These monetary (aloof) instruments are as per the following: 

• Short-term borrowings between monetary foundations 

• Transferable \ Non-adaptable huge store testaments (CD's)  

• Repurchase arrangements (RP's-repo exchanges)  

• Repurchase arrangements (invert repo)  

• Treasury bills  

• Short-term depository ensured testaments  

• Money market instruments, for example, securities and bank acknowledgments  

The Bank funds conceivable store withdrawals with minimal misfortune with a very much planned 

liquidity risk the executives, and it likewise meets the credit prerequisites of the monetary market.  
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The components comprising liquidity can be recorded under 4 headings:  

• Deposits-supported resources that can be changed over to fluid right away  

• Immediately attractive resources with insignificant risk of misfortune  

• Bank's operational money inflow  

• Additional getting limit  

It tends to be said that the subsidizes it has gathered during its action structure the liquidity premise 

of the monetary establishment. The new stores will adjust the stores removed from the bank. 

Notwithstanding, the bank ought not lose its capacity to make new advances, on the grounds that 

these credits structure the construction of banking. Banks can utilize the stores they need to close 

the asset shortage. Then again, the assets held by monetary establishments have a high chance 

expense. Consequently, banks will try not to keep up inordinate stores. Aside from the utilization 

of stores, the bank can get liquidity from the resources or liabilities of the monetary record.  

• Within the extent of resource the executives approach, monetary organizations sell their 

resources. As such, banks will pick the most proper blend between fluid resources and exceptional 

yield resources. Resource the board is the distribution of assets from various sources among 

different speculations. Protections, cash resources and advances are the premise of these resources.  

• Within the extent of obligation the board, monetary foundations acquire the liquidity they 

need by getting. A decent risk structure relies upon the finances the bank has. For a bank, stores, 

credits from various establishments, assets from different public and global capital and currency 

markets address wellsprings of aloof assets.       

It is significant for banks to deal with the "cash position" in both a short and an extensive stretch 

of time. As a benefit making association, the bank needs to acknowledge any stores it is offered 

and pay request stores to clients. In spite of the way that advances are not a lawful commitment of 

the bank, the bank loses its clients except if it measures the advance. The finances held by banks 

ought not be bigger or more modest than needed, both the liquidity shortage and the liquidity wealth 

can prompt unfortunate outcomes. As a matter of first importance, the absence of fluid assets in 

banks may make them neglect to cover their obligations that are expected. Then again, viable 

administration of liquidity risk assists with managing the vulnerability in income to the bank. The 

executives of liquidity risk is of foremost significance, as a liquidity shortfall in a solitary monetary 

foundation can have framework wide impacts. Also, albeit the bank closes the liquidity guideline 

period with fluid subsidizes bigger than required, the bank will endure a misfortune. My save 

money with abundance supports will have a high chance expense. The justification this is that since 

these assets are not contributed, the chance to benefit from them is lost. To meet the short and long 

haul objectives of banks, they ought to consider discreationary and non-discreationary washes in 

their equilibrium bed covers. Under typical conditions, changes yet to be determined sheet that the 
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bank can't handle or have little impact are ordered as non-optional changes. Optional asset report 

things are as per the following:  

• Bank stores (barring huge store authentications)  

• Bank advances  

• Bank value Cash resources at the phase of assortment  

• Required saves.  

Despite what might be expected, changes over which the bank has huge command throughout a 

brief timeframe are called optional asset report changes. Nonetheless, optional changes that occur 

essentially are important for the day by day experience of the monetary establishment. It is among 

the discretionary changes:  

• Inter-monetary borrowings  

• Transferable huge store testaments  

• US-dollar stores (Eurodollar)  

• Repurchase arrangements (repo exchanges)  

• Other transient currency market instruments  

Having arrived at its occasional top in credit needs, the bank can utilize obligation protections, for 

example, client stores or repo to back this need. Repurchase arrangements endorsed with various 

clients are generally refreshed consistently and require significant composition. As the time spent 

to get reserves expands, the expenses related with repo exchanges additionally increment. Be that 

as it may, store endorsements have a place with concurrences with fixed expenses. Along these 

lines, the bank will in general back the credit extension, which requires a few days, through repo 

arrangements. At the end of the day, banks will in general fund the occasional and repeating credit 

development by utilizing obligation protections, term advances long haul instruments.  

A vital factor deciding the bank's portfolio conduct is future loan cost assumptions. The future 

decrease in loan fees will build the expense of long haul monetary instruments. For this situation, 

the bank would like to stay away from generally long haul responsibility because of the great loan 

cost of the store endorsement. All things being equal, the bank will like to utilize momentary 

monetary instruments, for example, repo to exploit the normal low loan fees later on. Actually, it 

will utilize longer term instruments, for example, bank store endorsements during times of 

increasing loan fees. 

Model 

The confounding of liquidity request and supply for capital is a primary explanation for the 

presence of liquidity hazard, which alludes to the liquidity hole as far as file. During a future time 
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of time, the contrast between the aggregate sum of capital the bank can acquire and the aggregate 

sum of obligation the bank is expected to reimburse straightforwardly mirror bank's liquidity 

ability, which is likewise characterized as the liquidity gap. When the estimation of the liquidity 

gap is sure, bank's liquidity supply isn't sufficient to cover its liquidity request; the bank needs to 

bring additional assets up in request to keep up the soundness of bank's liquidity and evade liquidity 

chance. When the estimation of the liquidity gap is negative, it proposes that the business bank has 

liquidity surplus with adequate liquidity yet poor productivity; the director would be advised to put 

the abundance assets into ventures with high rate of return and accomplish a success win 

circumstance. Accordingly, this paper pick liquidity gap as the record to gauge liquidity chance in 

order to better examination the liquidity hazard the board of Azerbaijan's commercial banks under 

the budgetary emergency and set up a liquidity chance forecast model for banks based on the 

liquidity gap. 

The formula for the liquidity gap is as follows: 

                                                              LG= D-S 

where LG: liquidity gap; D: liquidity demand; S: liquidity supply 

The gauge for liquidity hole concerns two factors, to be specific liquidity request and liquidity 

supply. Zeng Lin (2012) expressed the accompanying definition in his examination: for a 

commercial bank, the wellspring of fluid assets are principally client stores, non-store 

administration pay, advances due for reimbursement by the clients, resources sold by the bank and 

bank's obtained assets from the currency showcase; and the fluid assets are fit to be utilized to 

satisfy the interest for client withdrawal, interest for bank credits, advance interest other than 

reimbursement of advances and interest for venture. Attributable to the factual record contrasts 

between Azerbaijan's business banks, it is hard to bring together the figures. We thus characterize 

liquidity request as the entirety of the credits, protections and speculations, furthermore, liquidity 

supply as the aggregate of the stores and budgetary bonds. 

Conclusions and Recommendations 

The flare-up of the extraordinary money related emergency advanced from the U.S. subprime 

emergency has spent for quite a long while, and the monetary unsettling influence it brings has 

generally and quickly arrived at each side of the economy and produced results. Liquidity hazard 

the board has subsequently gotten a significant subject for business banks to make sure security. 

Liquidity has consistently been taken as the reason for business banks to direct all types of 

exercises, furthermore, liquidity hazard has went with from the beginning with the entire 

advancement procedure of banks and straightforwardly associated with the endurance of banks just 

as the dependability of the money related framework. The liquidity hazard the executives of 

business banks in Azerbaijan is still in its earliest stages, we need to take estimates dependent on 

our own qualities not withstanding effective experience from remote banks. At long last, a few 
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relating proposals have been raised for the liquidity chance the executives of  

Azerbaijan's commercial banks, which is relied upon to give a few references to the examination 

and practice of liquidity hazard the board for commercial banks. 

Areas for future research 

The issue of liquidity management began to be better understood after the 2008 global crisis and 

the bankruptcy of banks in paperback markets. The crisis in the US housing circles in 2007, and in 

2008 the uncontrollable liquidity crisis has passed. Since the liquidity crisis has a systematic 

character, it has taken all the world markets. Although there is a question about liquidity in the 

international banking system, there is very little work on this issue in the Azerbaijani banking 

sector. In these studies, the factors affecting liquidity are aimed. The methodology of Deep and 

Schaefer (2004) and Berger and Bouwman (2006) of these transactions wanted to look at the 

liquidity risk management from a different perspective. The Liquidity Conversion Coefficients of 

Derin and Schaefer (2004) were calculated and the liquidity risky of the Azerbaijan Banking sector 

was analyzed.  

It is thought that extending the implementation period in future studies and adding other variables 

used in the literature to the analysis may yield meaningful results. In addition, it is thought that the 

monetary policies of the USA (FED) and the European Central Bank (ECB) in 2017 and 2018 may 

have significant consequences on the liquidity of the banks. In this respect, the content of the 

development of liquidity factors will be beneficial after the decisions sent by the FED and ECB. 
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Резюме 

Инновационная система, которая предусматривает грамотное и правильное применение достижений науки и 

техники в сфере современного бизнеса, стремительно развивается. Бизнес-инкубаторы также играют важную 

роль в этом развитии. Таким образом, основная задача бизнес-инкубаторов - выявить интересную бизнес-идею 

и помочь превратить ее в бизнес-проект, помочь в производстве продукции и обеспечить доступ к рынку. 

Содействие всем этим задачам, особенно доступу на рынок - сложная задача. Этого можно добиться не только 

внутри страны, но и на международной арене, проводя правильную бизнес-политику и задействуя рабочие 

механизмы бизнес-инфраструктуры. Эта функция становится все более важной, поскольку со временем доступ 

нового предприятия к рынку становится все более сложным из-за усиления конкуренции. Бизнес-инкубация - 

один из инфраструктурных механизмов поддержки долгосрочного предпринимательства. 

Инновации - это применение новых идей, научных знаний, технологий и продуктов в различных областях 

производства и управления для обеспечения экономического развития и конкурентоспособности.  

Эта функция бизнес-инкубаторов в нашей стране и в отдельных ее регионах еще более важна из-за сложной 

ситуации с доступом местных предприятий на внутренние и внешние рынки из-за обострения конкуренции. 

Ключевые слова: современный бизнес, инновационное развитие, механизм стимулирования. 

 

Введение 

Изучение инновационного бизнеса следует начинать с рассмотрения ряда его общих 

аспектов. В мировой экономической литературе «инновации» трактуются как отражение 

потенциального научно-технического прогресса в новых продуктах и технологиях. Разные 

ученые анализируют понятие «инновация» в зависимости от объекта и тематики своего 

исследования (Tağıyev, 2012). 

- Ю.П. Морозов - это инновации в широком смысле слова, новые продукты, производство, 

финансы, коммерция и так далее. Выгодное, новое эффективное использование инноваций 

в виде социально-экономических и организационно-технических решений. 

mailto:aytacyaverli1998@gmail.com
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- А.И. Пригожин считает, что инновации выражаются в разработке техник и технологий, их 

создании, освоении и управлении распространением на другие объекты. 

- М. Хучек отмечает, что нововведение в «Словаре польского языка» показывает 

применение чего-то нового, новаторства и реформ. 

- Согласно руководству Фраскати, инновации определяются как новый или улучшенный 

процесс, используемый в практической деятельности, включенной в рынок, или новый 

подход к социальным услугам, а также конечный результат инновационной деятельности, 

которая принимает форму новых или прогрессивных продуктов. 

- Инновация в словаре «Научно-технический прогресс» включает внедрение новых видов 

продукции, технологий, новых организационных форм и выражает творческую активность, 

направленную на развитие и созидание. 

- Инновация - это процесс, в котором изобретение или идея имеют экономическое 

содержание (Б. Твисс). 

- Инновация - это комплекс технических, производственных и коммерческих мер, которые 

приводят к появлению на рынке новых и улучшенных производственных процессов и 

оборудования (Ф. Никсон). 

- Инновации - это социально-технический и экономический процесс, посредством которого 

идеи и изобретения приводят к созданию более совершенных продуктов и технологий с 

точки зрения их характеристик. Если инновация направлена на получение экономической 

выгоды или прибыли, ее внедрение на рынок может привести к дополнительному 

производству (Б. Сонто) (Musayev, 2014). 

- Это новое научно-организационное сочетание факторов производства, мотивированное 

духом новаторства и предпринимательства (И. Шумпетер). 

- В соответствии с международными стандартами инновации определяются как новый или 

улучшенный процесс или новый подход к социальным услугам, новый или 

усовершенствованный продукт, который принимает форму нового или улучшенного 

продукта. 

Анализ различных подходов к восприятию инноваций приводит к выводу, что 

специфическим содержанием инноваций является изменение, а основной функцией 

инновационной деятельности и управления инновациями является оптимальное управление 

изменениями. Соответственно, управление инновациями понимается как способность с 

научной точки зрения управлять «фундаментальными изменениями в продуктах труда, 

средствах производства, услугах и другой инновационной деятельности». 

Шумпетер выделил пять типов таких изменений (Yahudov, 2005):  
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1) Использование новых технологий, новых технологических процессов или новых 

рыночных поставок продукции;  

2) Внедрение продуктов с новыми свойствами;  

3) Использование нового сырья;  

4) Организация производства. Производство и его логистика  

5) Появление нового рынка сбыта. 

Научно-технические инновации обязаны обеспечивать: иметь новаторство; удовлетворять 

рыночный спрос; приносить прибыль производителю. В наше время инновационное 

предпринимательство связано с новым управленческим мышлением, внедрением 

традиционных представлений об эффективном сельском хозяйстве и большей рыночной 

ориентацией. 

Именно благодаря инновациям лучшие компании мира добиваются успеха и «преодолевают 

кризисы, от которых страдают другие компании в их областях они становятся сильнее с 

каждым разом» (Tağıyev, 2012). 

Процесс создания инноваций постоянно развивается и нацелен на рынок с нестабильными 

характеристиками. Это означает, во-первых, постоянную поддержку поиска новых научных 

идей и разработки перспективных продуктов, а во-вторых, эффективное и гибкое 

управление с максимальной децентрализацией управленческих полномочий при 

сохранении интегрированных связей. 

Решающая роль в разработке организационной структуры фирмы должна принадлежать 

децентрализации. Лидер процесса создания конкретного нововведения наделен 

необходимыми полномочиями и соответствующими обязанностями. На протяжении многих 

лет считалось, что тщательное планирование развития науки и технологий значительно 

увеличивает вероятность достижения предсказуемых результатов. Исходя из этого, 

специалисты сформировали организационную систему управления инновационными 

процессами (Hüseynov, 2009). 

Сегодня теоретики и практики менеджмента приходят к выводу, что высокая плотность 

инновационных идей в фирме важна для увеличения ассортимента и количества новых 

продуктов на рынке, а также для сокращения их жизненного цикла. Сторонники 

инновационного стиля управления считают, что решающая роль в создании хорошей 

инновационной среды заключается в поощрении передового опыта в различных отделах 

фирм, чтобы позволить предпринимателям реализовать свои идеи. При этом следует 

отметить, что распространение инноваций - это процесс, форма и форма которого зависят 

от мощности каналов коммуникации, особенностей восприятия информации бизнесом и так 

далее (Əzizova, 2012). 
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Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 

наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического анализа, 

экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и обобщения 

нормативных документов и практических материалов. 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 

экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях. 

Модель исследования 

Инновационная деятельность также может осуществляться как форма инвестиционной 

деятельности по применению достижений научно-технического прогресса в производстве и 

социальной сфере. Инновационная деятельность включает (Hüseynov, 2009): 

- Реализация долгосрочных научно-технических программ; 

- Фундаментальные для качественного изменения состояния производительных сил с целью 

улучшения структуры экономики 

- Финансирование исследований; 

- Разработка, выпуск, распространение и внедрение принципиально новых экономичных 

видов оборудования и технологий. 

В большинстве случаев специалисты в области производства изучают объекты, созданные 

в результате творческой деятельности, аспекты, связанные с их использованием, 

нарушением прав правообладателей и т. Д. имеет довольно приблизительные представления 

о. В основном это связано с нехваткой информации в СМИ для широкого круга читателей. 

Согласно Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), ратифицированной СССР в 1968 году, «интеллектуальная 

собственность» (18 231) (Musayev, 2014): 

- Литературные, художественные и научные произведения, 

- Исполнительская деятельность артистов, запись радио- и телепрограмм, 

- Изобретения во всех сферах человеческой деятельности, 

- Научные открытия, 

- Образцы промышленных товаров, 
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- Товарные знаки, знаки обслуживания, названия компаний и товарные знаки, 

- Права, связанные с защитой от незаконной конкуренции, а также производственной, 

научной, 

- Покрывает все другие права, связанные с интеллектуальной деятельностью в 

литературной и художественной областях. 

Интеллектуальная собственность включает промышленную собственность (права на 

изобретения, полезные модели, товарные знаки, образцы промышленных товаров и 

наименования мест происхождения товаров) и авторское право (права на архитектурные и 

научные объекты, литературные, музыкальные, живописные и т. Д.). защита прав 

собственников и авторов. Авторское право распространяется на опубликованные и 

неопубликованные произведения науки, литературы и искусства, независимо от их цели, 

ценности и способа выражения. Другие объекты (например, объекты, относящиеся к 

производственной или коммерческой тайне, рационализаторские предложения) должны 

руководствоваться отдельными постановлениями Правительства Азербайджанской 

Республики, статьями Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики и другими 

нормативными актами. 

В соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики использование интеллектуальной 

собственности возможно только с разрешения ее владельца на основании договора, 

зарегистрированного в некоторых случаях в соответствующих государственных органах. 

Несанкционированное использование этих средств может привести к наложению судом 

экономических санкций в отношении нарушителя. Порядок обеспечения интересов 

владельцев интеллектуальной собственности в судах и арбитражных органах определяет 

необходимость регистрации этих объектов на основании документов в соответствии с 

нормативными требованиями. Существует механизм выдачи охранных документов 

владельцам объектов промышленной собственности по результатам рассмотрения заявок, 

поданных в Патентное ведомство республики. Роль таких документов играет патент на 

изобретение или промышленный образец и свидетельство на подходящую модель или 

товарный знак (Hüseynov, 2009). 

Каждый из этих охранных документов имеет свой срок действия и его срок действия 

ограничен территорией Азербайджанской Республики (за исключением случаев, когда 

заявка направляется в Межгосударственное - Европейское или Евразийское патентное 

ведомство). Нарушение прав владельцев интеллектуальной собственности происходит в 

результате незаконного включения этих объектов в хозяйственный оборот. В соответствии 

с действующим законодательством использование объекта интеллектуальной 

собственности осуществляется его законным владельцем. 
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Анализ 

Основная цель инновационного этапа экономического развития - обеспечение устойчивости 

динамичного социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе, 

достижение конкурентоспособности национальной экономики и ее эффективная интеграция 

в мировую экономическую систему. К ним относятся усиление экономического потенциала 

страны и эффективная реализация этого потенциала комплексным образом, включая 

развитие ненефтяного сектора (формирование сильной ненефтяной экономики 

Азербайджана), полное и эффективное использование потенциала каждого региона. и 

уравновешивание их развития, создание условий для создания большого количества новых 

рабочих мест, развитие предпринимательства, значительное увеличение объема, качества и 

адресности социальных услуг, сокращение бедности. 

Структура инновационного рынка по формам собственности отражает обмен инновациями 

между субъектами с разными организационно-правовыми формами. Это позволяет заранее 

определить следующие основные направления государственной политики стимулирования 

инноваций (Əzizova, 2012): 

- Меры по государственной поддержке малых инновационных предприятий и организаций 

с венчурным капиталом; 

- условия передачи технологий из государственного сектора в частный; 

- нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 

Цели, методы, формы и сроки реализации инновационной деятельности должны 

определяться, прежде всего, ресурсными возможностями отдельных хозяйствующих 

субъектов и общества в целом. Набор целей, выбираемых хозяйствующими субъектами в 

ходе инновационной деятельности, и способы их реализации определяют их 

инновационную политику по внедрению инноваций. 

В зависимости от специфики инновационной деятельности и общей экономической 

ситуации участник рыночных отношений должен определить набор финансовых методов, 

которые должны обеспечить ожидаемый результат. Стимулирование развития инноваций в 

большей степени влияет на организационный характер и события, происходящие в процессе 

координации деятельности организации на всех уровнях иерархии управления. Это 

подразумевает создание условий, способствующих осуществлению данной деятельности. 

Степень доступности можно определить по размеру чистой прибыли. В большинстве 

случаев целесообразность коммерциализации инновации и ее экономическая 

эффективность определяется предпринимателем путем определения разницы между 

доходом предприятия от продажи инновационной продукции и размером нетрудового 

дохода, который предприятие может получить от монополии на инновации в России. его 

производство. Это количество непостоянно в контексте рыночных условий. Задача органов 
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государственного управления - создание благоприятных условий для развития 

инновационной деятельности (Tağıyev, 2012). 

Помимо целенаправленности, определяемой социально-экономической стратегией 

общества, инновационная политика государства должна обеспечивать согласование 

интересов всех участников инновационного процесса с задачей повышения 

конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. . Опыт экономически 

развитых стран доказывает, что устойчивый экономический рост в условиях глобальной 

конкуренции обусловлен высоким уровнем применения в производстве новых технологий 

и добавок. 

Общие черты всех инновационно-активных стран можно разделить следующим образом: 

- сильная роль государства как в финансировании отдельных инновационных проектов, так 

и в развитии инновационной деятельности в целом; 

- устойчивая правовая база, способствующая развитию инноваций. 

Анализ косвенных методов стимулирования инновационной активности за рубежом 

показывает, что формирование стимулирующей налоговой системы за счет реализации 

механизмов налогообложения научных исследований и разработок основано на развитии 

инноваций. Большой интерес представляют принципы, которыми руководствуются 

государственные органы при применении мер поддержки инновационных процессов за 

рубежом, и механизмы их реализации. 

Методы, которые лучше соответствуют требованиям азербайджанской экономики, 

следующие (Əzizova, 2012): 

- Налоговые льготы - освобождение от налога на прибыль в размере затрат на исследования 

и разработки. 

- Удержание прибыли по низким ставкам. 

- Стимулирование за счет амортизационной политики. 

В зарубежной практике часто встречаются разнообразные меры по продвижению 

инноваций и их государственному стимулированию для достижения национальных 

интересов. Главный результат зарубежного опыта заключается в том, что высокая 

экономическая активность обеспечивается ведущей ролью государства на научно-

техническом рынке, определением национальных приоритетов и активным влиянием 

государства на процесс инновационного развития через система поощрений. Таким 

образом, если целью является техническая реструктуризация всех сфер производства и 

интенсификация применения инноваций на новом технологическом уровне, то достаточно 

общих решений, применимых в равной степени ко всем секторам экономики. При этом 

следует учитывать, что в этом случае дополнительное сильное развитие получат еще более 
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привлекательные для инвестиций направления. Высокотехнологичные отрасли, которые 

являются более рискованными для инвестиций, не будут иметь необходимой финансовой 

основы для будущего развития, поскольку не получили достаточного объема инвестиций. 

Следовательно, система стимулирования инноваций должна способствовать решению двух 

задач, поставленных государством в сфере экономики: общей активизации инноваций и 

повышения конкурентоспособности высокотехнологичных секторов экономики с учетом 

перспектив выхода на мировые рынки. 

В целом обострение проблемы реализации на товарных рынках приводит к повышению 

уровня деловой конкуренции, увеличению количества предложений на инновационном 

рынке и увеличению операций. Следовательно, в рыночных условиях хозяйствующие 

субъекты должны интегрировать инновационную деятельность со стратегическими целями 

развития предприятия для повышения эффективности инновационной деятельности 

(Tağıyev, 2012). 

Возникновение стратегической и инновационной деятельности следует рассматривать как 

эволюцию в сторону усложнения внешней среды системы управления хозяйствующими 

субъектами. Несмотря на применение инноваций, при принятии решений необходимо 

учитывать такие стратегические факторы, как анализ внешней среды, распределение 

ресурсов и корпоративная стратегия. 

Развитие новых технологий - важное направление в процессе принятия стратегических 

решений. Таким образом, реализация стратегии, как правило, приводит к изменениям в 

деятельности предприятия, например, к разработке и маркетингу новых продуктов или 

внедрению новых технологий. Однако любые изменения считаются нововведением 

(Abbasov, 2011).  

Таким образом, в настоящее время инновации определяют перспективные направления 

развития предприятия, а значит, инновационная и стратегическая деятельность предприятия 

полностью интегрирована с развитием рынка. Повышение статуса инновационно-

ориентированного управления на основе обобщения функций стратегического и 

инновационного управления в процессе управления предприятием и с учетом тенденций 

перехода к инновационному развитию на основе достижения эффективности мировой 

экономики за счет своевременного учета всех факторов улучшить внешнюю рыночную 

среду и конкурентоспособность продукции, и необходимо перевести это с функционального 

на корпоративный уровень. Стимулирование инноваций в контексте усиления роли новых 

технологий как фактора экономического роста и развития должно быть общей 

стратегической целью, а не функциональной задачей. 

Таким образом, государственное финансирование исследований и разработок направлено 

не на получение соответствующих результатов, а на оказание помощи существующей 
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инфраструктуре исследовательских организаций. В целом систему инновационных 

механизмов, активизирующих развитие инновационной деятельности на уровне 

предприятия, обеспечивая реализацию национальных и региональных инновационных 

стратегий на микроуровне, можно условно разделить на следующие 3 группы (Abbasov, 

2011): 

- Механизмы разработки и применения; 

- Организационные механизмы; 

- Механизмы защиты интеллектуальной собственности. 

В последние годы в Азербайджане значительно сократились расходы на исследования и 

технические разработки. В то же время существующие государственные расходы на 

исследования и разработки направлены на субсидирование существующих 

исследовательских институтов, независимо от того, соответствуют ли они политическим 

приоритетам, в ущерб коммерчески жизнеспособным прикладным исследованиям в ущерб 

надежным фундаментальным исследованиям.   

Результат 

Главный результат инноваций, ставших одним из методов конкуренции в рыночной 

экономике, - повышение производительности труда и увеличение прибыли. То есть 

инновации важны не только с точки зрения увеличения темпов экономического роста, но и 

с точки зрения изменения направления экономического развития и повышения уровня 

жизни. Одна из актуальных задач - определение направлений развития экономики, 

основанной на инновациях, эффективно используя научно-технический потенциал в 

условиях рыночных отношений. Создание инноваций требует знания определенного 

характера. На самом деле масштаб интеллектуального потенциала в обществе намного 

шире. Это главная особенность, которая отличает его от научно-технического потенциала. 

Потому что интеллектуальный потенциал характеризует уровень интеллекта общества и 

считается ключевым показателем уровня образования в целом. Научно-технический 

потенциал состоит в том, чтобы проводить, применять, экспериментировать и т. Д. Для 

достижения социально-экономического развития в обществе. характеризуется ресурсами, 

непосредственно участвующими в процессах. Специфика этих точек определяется системой 

отношений, которая в той или иной форме проявляется в каждой стране, которую можно 

охарактеризовать как национальную инновационную систему. 

Для открытия бизнес-инкубаторов в Азербайджанской Республике предлагается 

реализовать следующие меры: 

- Разработка механизма работы бизнес-инкубаторов; 

- разработка инструкций по управлению персоналом; 

- Подбор и расстановка сотрудников для бизнес-инкубатора; 
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- заключение трудовых договоров и регистрация занятости; 

- Разработка и принятие документов, регулирующих деятельность бизнес-инкубаторов. 
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Резюме 

В этой статье мы обсуждаем и анализируем основные компоненты цифровой системы финансового надзора с 

надзорной технологией (SupTech). Эта работа предлагает новое определение SupTech и настраивает цифровые 

основы системы финансового надзора. Мы вносим свой вклад в литературу по технологиям в области 

финансов (FinTech, RegTech, SupTech) с двумя новыми концепциями: «раскрытие информации в рамках 

пруденциального надзора» и «технология устойчивого финансирования», или SuFTech. 

Эта работа также затрагивает реальных специалистов по финансам из нескольких стран. Мы обнаружили, что 

крах на финансовых рынках США 6 мая 2010 г., один из крупнейших финансовых кризисов в сфере 

финансовых технологий, подчеркивает важность наличия хорошо функционирующей системы SupTech. 

Случай также указывает на то, что даже передовая страна-производитель технологий или развитая страна 

сталкивается с беспрецедентными крахами или кризисами FinTech, если финансовые надзорные органы 

страны не поспевают за технологиями и не разработают хорошо функционирующую систему SupTech. 

Ключевые слова: Надзорные технологии, SupTech, FinTech, RegTech, Финансовый надзор. 

 

Введение 

Финансовый сектор столкнулся с цифровым нарушением, которое представляет собой эффект, 

который меняет фундаментальные ожидания и поведение в культуре, рынке, отрасли или 

процессе, который вызван цифровыми возможностями, каналами или активами или выражается 

через них (Gartner, 2020). Таким образом, оцифровка и оцифровка сегодня находятся в центре 

финансового мира. Оцифровка - это процесс перехода от аналоговой формы к цифровой. 

Например, процесс сканирования физического документа и превращения его в электронный - 

это оцифровка. Цифровизация - это гораздо больше, чем оцифровка. Это использование 

цифровых технологий для изменения бизнес-модели или процесса на цифровую. В более 

широком смысле «дигитализация» - это использование цифровых технологий для изменения 

бизнес-модели и предоставления новых возможностей для получения доходов и создания 

ценности; это процесс перехода к цифровому бизнесу1 (Gartner, 2020). Например, используя 

цифровые технологии для изменения рабочего процесса отчетности и документации в 
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организации, мы можем оцифровать организацию. В этой статье мы рассмотрим цифровизацию 

всей финансовой системы с учетом надзорных технологий, а именно SupTech. 

SupTech помогает надзорным органам увеличивать свои возможности, преобразовывать 

громоздкие процессы в цифровые рабочие процессы, оснащает надзорных органов 

инструментами аналитики и защищает финансовую систему от сбоев и кризисов, связанных с 

финансовыми технологиями (FinTech). SupTech - это набор технологических инструментов и 

решений для надзорных органов, призванных выполнять свои обязанности в мире FinTech. 

Сильная политика надзора повышает целостность рынка и снижает риск финансового кризиса. 

Программы надзора также влияют на инвестиционную среду. Следовательно, SupTech имеет 

решающее значение для экономики. 

Чтобы люди получали выгоду от цифровых финансовых услуг, правительствам необходимо 

обеспечить соблюдение соответствующих правил и мер защиты потребителей (Demirgüç-Kunt, 

Klapper, Singer, Ansar, Hess, 2018). В этом отношении SupTech представляет собой набор 

гарантий. Между FinTech и SupTech должны быть по крайней мере параллельные разработки 

для защиты финансовой системы и потребителей финансовых услуг от рисков и угроз, 

связанных с FinTech. Доминирующий финансовый сектор FinTech без SupTech сигнализирует 

об огромных рисках для экономики. Однако доминирующий сектор SupTech может побудить 

финансовую отрасль стать более ориентированной на технологии. 

Таким образом, любые инвестиции в SupTech являются драйвером прогресса и развития, а 

значит, и финансовой стабильности. 

Система SupTech - это часть системы финансового надзора. Система контроля включает больше 

компонентов, чем инструменты SupTech. Следовательно, перед тем, как начать работу с 

системой SupTech, необходимо проверить финансовую и правовую системы. Мы обсуждаем 

идеальную систему надзора с надзорной технологией, но в этой статье не затрагиваются 

регуляторные аспекты и связанные с ними обсуждения FinTech, регуляторных технологий 

(RegTech) или SupTech. Несмотря на то, что сектор SupTech находится в зачаточном состоянии, 

мы наблюдаем, что страны из разных регионов и на разных уровнях развития заинтересованы в 

SupTech. Например, согласно одному из недавних опросов, около 60% из 27 финансовых 

органов в регионе Северной и Южной Америки планируют внедрить инновационные 

технологии, такие как методологии анализа больших данных, машинное обучение, глубокое 

обучение и искусственный интеллект для поддержки надзора (ASBA, март 2020). Некоторые из 

них уже имеют реализации SupTech. Ожидания властей указывают на то, что большее число 

юрисдикций предпримут шаги по внедрению и использованию технологий для поддержки 

надзора (ASBA, март 2020 г.). 

Надзорные органы в основном являются правительственными организациями, и они не 

раскрывают информацию о своих внутренних рабочих процедурах, технологических 

возможностях, методологии или внутренних проблемах, с которыми они сталкиваются. 
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Некоторыми источниками данных являются годовые отчеты, публичные выступления 

председателей надзорных органов, топ-менеджеров или сотрудников, пресс-релизы, 

официальные бюллетени и опросы. Такой характер органов финансового надзора является 

проблемой для исследователей SupTech. Другими словами, из-за доступности 

исследовательских данных и материалов у сектора SupTech есть препятствия на пути развития. 

Поэтому мы считаем, что многонациональные финансовые и экономические организации, 

отраслевые ассоциации и университеты имеют новые роли и обязанности по развитию сектора 

SupTech. 

В первом разделе этой статьи мы пытаемся внести свой вклад в определение и объем SupTech. 

После этого подводим итоги литературы. В третьей части мы пытаемся установить основы 

цифровой системы надзора. В заключении резюмируются наши выводы. 

Мы планируем заняться некоторыми другими способами SupTech в ближайшие месяцы. 

Поскольку это относительно новая область и реальная проблема для регулирующих и 

надзорных органов, а также для устойчивости мировой финансовой системы, мы будем 

благодарны за академическое сотрудничество и предложения о сотрудничестве. 

Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 

наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического анализа, 

экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и обобщения 

нормативных документов и практических материалов. 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 

экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях. 

Модель исследования 

FinTech, RegTech и SupTech - это стратегические концепции в финансовом секторе, которые 

во многом связаны. 

У них тесные связи, но каждому нужны разные точки зрения и подходы для выработки 

разумной политики. Все они имеют общие «технологии», но технологические инструменты 

используются для различных целей в каждой области. 

У FinTech есть много драйверов, и у него есть силы свободного рынка, чтобы расти. Мы 
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считаем, что FinTech не должен ходить в одиночку. Он должен работать с RegTech и 

SupTech для лучшей, надежной и здоровой финансовой системы. 

Анализ 

Финансовые технологии, FinTech 

Финансовые технологии, FinTech был определен Советом по финансовой стабильности 

(FSB) в контексте его отчета под названием «Последствия для финансовой стабильности от 

FinTech, надзорных и регуляторных вопросов, заслуживающих внимания властей» (июнь 

2017 г.) как: «Технологические инновации в финансовой сфере. услуги, результатом 

которых могут стать новые бизнес-модели, приложения, процессы или продукты, которые 

окажут существенное влияние на предоставление финансовых услуг ». Краудфандинг, 

цифровые валюты, мобильные банки, робо-консультации, высокочастотная торговля и 

алгоритмическая торговля - это сфера деятельности FinTech. Наибольшая деятельность 

FinTech сосредоточена в сфере платежных, клиринговых и расчетных услуг с долей 41% 

(BIS, 2018). 

Изменение потребительских предпочтений и ожиданий со стороны спроса, развитие 

технологий, таких как мобильные технологии и мощность компьютеров, а также изменения 

в нормативных и надзорных требованиях со стороны предложения являются основными 

движущими силами финансовых инноваций и FinTech (FSB, июнь 2017 г.). 

Сектор FinTech включает фирмы, которые используют технологические системы либо для 

непосредственного предоставления финансовых услуг или продуктов, либо для повышения 

эффективности финансовой системы (Stamegna & Karakas, 2019). 

Инновация становится разрушительной, когда она бросает вызов устоявшимся компаниям 

и способам ведения дел, и все регулируемые рынки теперь сталкиваются с ошеломляющим 

множеством технологических «разрушителей» (Кокер, 2020). FinTech - это революционная 

тенденция, которая, как ожидается, изменит или повлияет на многие аспекты финансового 

сектора, как частного, так и государственного. 

Регуляторные технологии, RegTech 

Институт международных финансов (IIF, 2016) определяет RegTech как «использование новых 

технологий для более эффективного и действенного решения нормативных и нормативных 

требований» в октябре 2015 года. 

СФС также определяет RegTech в своем отчете за ноябрь 2017 года как «любой диапазон 

приложений FinTech для выполнения нормативных требований и требований, а также 

отчетности регулируемых финансовых учреждений». 

FinTech относится к использованию технологий для предоставления финансовых решений, а 

RegTech описывает использование технологий в контексте мониторинга, отчетности и 
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соблюдения нормативных требований (Arner, P.Buckley, & Barberis, 2019). 

RegTech часто рассматривается как подмножество FinTech, которое фокусируется на 

обеспечении соблюдения нормативных требований более эффективно и действенно, чем 

существующие возможности (FSB, ноябрь 2017 г.). Управление по финансовому 

регулированию и надзору Великобритании определяет RegTech как (FCA, 2016): «RegTech - это 

часть FinTech, которая фокусируется на технологиях, которые могут облегчить выполнение 

нормативных требований более эффективно и действенно, чем существующие возможности». 

В отличие от определения FCA, Арнер, Барберис и Бакли (2017) утверждают, что RegTech 

нельзя упростить как категорию FinTech. RegTech и FinTech могут совместно использовать или 

использовать схожие или одинаковые технологии, но одна из них не является частью другой. 

То же самое и с SupTech. 

Упрощая соблюдение требований, решения RegTech могут высвободить капитал для более 

продуктивного использования, повысить конкуренцию за счет устранения барьеров для входа, 

повысить качество и эффективность надзора и снизить риски в системе (IIF, 2016). 

С точки зрения руководителей, RegTech и SupTech имеют много общих инструментов и 

аспектов. В некоторых юрисдикциях регулирующие и надзорные функции выполняются одной 

и той же организацией. Например, в Турции Совет по рынкам капитала Турции является 

основным регулирующим и надзорным органом для рынков капитала. В этом отношении 

RegTech относится к бизнес-моделям, в которых технологии позволяют компаниям лучше 

соблюдать правила; RegTech также может позволить государственным органам внедрять, 

контролировать или обеспечивать соблюдение нормативных требований более эффективным, 

действенным или удобным для пользователя способом (Европейская комиссия, 2017). И 

SupTech, и RegTech поддерживают достижение таких целей финансовой системы, как 

стабильность, целостность и защита потребителей (Perlman, Trujillo, & Gurung, 2020). 

Хотя FinTech - это термин, в основном связанный с финансовыми услугами и деятельностью, 

RegTech относится ко всем секторам, которые находятся на перекрестке регулирования и 

технологий. 

Мерфи и Мюллер (2018) упоминают и определяют комплаенс-технологию CompTech как 

«использование фирмами новейших технологий для более эффективного и действенного 

решения проблем соблюдения нормативных требований». RegTech - это больше, чем просто 

CompTech (Murphy & Mueller, 2018). 

Надзорные технологии, SupTech 

Когда мы говорим о органах финансового надзора, мы в основном обращаемся к 

правительственным организациям, которые отвечают за надзор за финансовыми рынками, 

финансовыми учреждениями и финансовой деятельностью. Например, BaFin в Германии, SEC 

и CFTC в США, CMB в Турции являются органами финансового надзора. Несмотря на то, что 

мы сосредоточены на органах финансового надзора и их надзорной деятельности, многие части 
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этого документа применимы к другим экономическим и финансовым учреждениям, которые 

выполняют функции мониторинга в своих соответствующих областях. Например, центральные 

банки и некоторые отделы министерств финансов входят в сферу деятельности SupTech. В 

некоторых странах центральные банки имеют все полномочия по надзору за рынком. В 

некоторых других странах надзорные функции делегированы, и саморегулируемые организации 

несут ответственность за финансовый надзор за данной рыночной деятельностью или 

поставщиками финансовых услуг, как в случае с FINRA в США. 

Несмотря на то, что объем может варьироваться в зависимости от структуры и полномочий, 

надзорные органы имеют схожие обязанности. Например, BaFin действует в общественных 

интересах, и основная цель BaFin - обеспечить надлежащее функционирование, стабильность и 

целостность финансовой системы Германии (BaFin, 2019). Коллективная защита прав 

потребителей также является одной из основных задач BaFin (BaFin, 2019). Аналогичным 

образом, цели CMB заключаются в регулировании и надзоре за рынками капитала для 

обеспечения надлежащего функционирования и развития рынков капитала в безопасной, 

прозрачной, эффективной, стабильной, справедливой и конкурентной среде, а также в защите 

прав и интересов инвесторов в Турции (CMB , 2020). В этом отношении технология надзора 

касается функций и ответственности надзорных органов. 

Надзорная технология, SupTech, - это новый термин в значении использования технологических 

инструментов и решений, аппаратного и программного обеспечения для выполнения надзорных 

функций. SupTech следует рассматривать не как покупку дорогостоящего оборудования и 

программного обеспечения, а как получение выгоды от инноваций с помощью мудрых 

технологических решений. 

В некотором смысле SupTech - это название FinTech, когда оно используется в надзорных целях. 

Операторы FinTech, RegTech и SupTech могут использовать одни и те же технологические 

инструменты, такие как AI / ML, NLP, облачные вычисления, DLT и другие, в своих интересах 

и целях. Когда он используется в контексте функции регулирующего органа, RegTech может 

иметь то же значение, что и SupTech. Однако при использовании в контексте функции FSP он 

имеет другой статус. В этом случае у них разные концепции: SupTech фокусируется не на 

содействии соблюдению законов и нормативных актов, а на поддержке надзорных органов в их 

оценке соблюдения требований (BIS, 2018). 

Наличие системы SupTech не упоминается напрямую, но основные особенности были 

обозначены Базельским комитетом по банковскому надзору BIS: «Надзорный орган использует 

соответствующий набор методов и инструментов для реализации надзорного подхода и 

развертывает надзорные ресурсы на соразмерная основа с учетом профиля риска и системной 

значимости банков» (BIS, 2012). 

Управляющий директор денежно-кредитного управления Сингапура на Ежегодном форуме 

Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в 2017 году упомянул о 

надзорных технологиях и ввел этот термин во время своего выступления (Menon, 2017). 
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«Второй аспект нашего подхода, который я хочу выделить, - это SupTech. Многие из вас 

знакомы с RegTech - использованием технологий для улучшения управления рисками и 

соблюдения нормативных требований в финансовых учреждениях. Итак, почему регулируемые 

организации должны иметь монополию на использование технологий? Регулирующие органы 

также могут использовать технологии для повышения эффективности и действенности надзора 

и надзора». 

Банк международных расчетов (BIS, август 2017 г.) Надлежащая практика: последствия 

развития финансовых технологий для банков и органов банковского надзора представляет собой 

консультативный документ, в котором SupTech упоминается как «использование новых 

технологий для целей внутреннего надзора». В том же отчете это также определяется как 

«Suptech (технология надзора) - это использование технологических инноваций надзорными 

органами». Отчет был опубликован в августе 2017 года для комментариев. Он был доработан и 

опубликован в феврале 2018 года с тем же определением SupTech. 

ФСБ определяет SupTech (ФСБ, ноябрь 2017 г.) в глоссарии как «Применение финансовых 

технологий надзорными органами». ФСБ также описала SupTech в том же отчете: «SupTech - 

это использование этих технологий регулирующими и надзорными органами государственного 

сектора». Термин «технологии» относится к искусственному интеллекту (AI) и машинному 

обучению (ML). 

Определения как BIS, так и FSB в основном отражают эту концепцию. Однако не существует 

общепринятого определения SupTech, и существуют варианты, основанные на приложениях 

(Boeddu, Brix, Kachingwe, Lopes, & Randall, 2018). 

Диас и Шташен в своей статье «Сбор данных органами надзора за цифровыми финансовыми 

услугами» (декабрь 2017 г.) определяют SupTech как «Технологические решения, направленные 

на улучшение процессов и повышение эффективности финансового надзора и регулирования». 

В контексте заметки для обсуждения «От электронных таблиц к Suptech»; Технологические 

решения для надзора за поведением на рынке (Группа Всемирного банка, июнь 2018 г.), Боэдду, 

Брикс, Кахингве, Лопес и Рэндалл определяют SupTech как «использование технологий для 

облегчения и улучшения процессов надзора с точки зрения надзорных органов». 

В документе Бродерса и Пренио (июль 2018 г.) SupTech определяется как «использование 

надзорными органами инновационных технологий для поддержки надзора». 

В документе Castri, Hohl, Kulenkampff & Prenio (октябрь 2019 г.) SupTech определяется как 

«использование инновационных технологий финансовыми властями для поддержки своей 

работы» в контексте их статьи. По мнению авторов, термин «инновационная технология» 

относится к применению больших данных или искусственного интеллекта (ИИ), инструментов, 

которые используют финансовые органы. Под «финансовыми органами» понимаются как 

надзорные, так и ненадзорные органы, за исключением органов, отвечающих за денежно-

кредитную и макроэкономическую политику (Castri, Hohl, Kulenkampff, & Prenio, 2019). 
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В настоящее время FinTech, RegTech и SupTech не подкреплены общим языком или общим 

сводом правил, и эта ситуация пронизывает всю отрасль вплоть до финансовых учреждений, где 

продукты, концепции и термины имеют разные значения (European Commission, 2019). И 

остается неясным, что подпадает под действие SupTech (Castri, Hohl, Kulenkampff, & Prenio, 

2019). В этом отношении, чтобы быть на одной странице и иметь одинаковое понимание, мы 

хотели бы внести свой вклад в данное определение SupTech, используя наш отраслевой опыт и 

академическое образование. 

Прежде чем перейти к определению, мы хотели бы подчеркнуть разницу между системой 

SupTech и системой контроля. SupTech - это перекресток технологий и надзора, и в 

определенном смысле это система управления стратегическими рисками в мире FinTech. Очень 

важно, чтобы «система SupTech» и «система надзора» отличались друг от друга: система 

SupTech в основном является компонентом надзорной системы, но каждая из них имеет разное 

значение. В этой работе мы хотели бы указать на различия между разработкой системы SupTech 

и реформированием всей (национальной) финансовой структуры с организационной точки 

зрения, чтобы иметь возможность иметь хорошо функционирующую цифровую систему 

надзора. 

С точки зрения финансовых институтов и финансовых рынков надзорная деятельность может 

иметь разное значение на разных уровнях. Под надзорными полномочиями обычно понимаются 

государственные органы и в основном они используются государственными учреждениями. 

Однако в некоторых случаях это право было делегировано другим правительственным или 

неправительственным учреждениям. Например, некоторые неправительственные 

саморегулируемые организации (СРО) могут использовать надзорные полномочия в отношении 

своих членов2. Кроме того, некоторые биржи имеют надзорные полномочия в отношении своих 

участников и листинговых компаний на своих рынках. Есть случаи, когда функция наблюдения 

передается на аутсорсинг СРО, но это менее распространено на развивающихся рынках по 

сравнению с более развитыми рынками (IOSCO, 2009). Фондовая биржа Торонто и Венчурная 

биржа TSX поручили надзор за рынком SRO, Канадской регулирующей организации 

инвестиционной индустрии (IIROC), которая отслеживает все операции на обеих биржах 

(IOSCO, 2009). В США Нью-Йоркская фондовая биржа также является СРО под надзором SEC. 

Как видно из отраслевых внедрений, надзорные полномочия не всегда используются чисто 

государственными структурами. Надзорные полномочия СРО возложены в основном на своих 

членов. У некоторых СРО надзорных функций больше. Например, FINRA в США выполняет 

множество надзорных функций в финансовой системе США. FINRA работает под контролем 

Комиссии по ценным бумагам и биржам, SEC (FINRA, 2019). Например, в 2018 году FINRA: 

• к зарегистрированным брокерам и фирмам возбуждено 921 дисциплинарное взыскание за 

неэтичное поведение, 

• наложил штраф на сумму 61 миллион долларов США, 

• потребовал возмещения убытков в размере 25,5 млн долларов пострадавшим инвесторам, 
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• передал более 900 дел о мошенничестве и инсайдерской торговле в SEC и другие агентства 

для судебного разбирательства и / или судебного преследования (FINRA, 2019). 

С другой стороны, на практике практически невозможно контролировать рынки исключительно 

с помощью главного финансового органа. Исходя из соображений эффективности и 

соразмерности, надзорная деятельность и, следовательно, полномочия должны быть 

многоуровневыми, а полномочия должны быть разделены с СРО и отраслевыми организациями 

на разных уровнях. Делегирование или разделение надзорных полномочий является 

требованием, поскольку 1) ни один финансовый орган не может контролировать все 

финансовые рынки и учреждения или финансовую деятельность в соответствии со своими 

возможностями, 2) нецелесообразно или нецелесообразно осуществлять непосредственный 

надзор за каждым видом деятельности, учреждением или рынком с помощью основного рука 

власти. 

Подводя итог, можно сказать, что надзорная деятельность осуществляется совместно с широким 

кругом правительственных или неправительственных организаций или связана с ними. 

Следовательно, невозможно ограничить SupTech, ссылаясь только на финансовые органы, такие 

как SEC и CFTC в США, BaFin в Германии или CMB в Турции. 

Еще один момент для определения: технология - это не статичный термин или область, и ее 

объем меняется с течением времени. У нас были технологии двадцать лет назад и, вероятно, 

двадцать лет спустя они будут иметь совершенно другой набор технологий. Однако, учитывая 

достижения и разработки, мы можем классифицировать технологию с течением времени, указав 

поколения, как это сделали Кастри, Холь, Куленкампфф и Пренио с точки зрения технологий в 

своей книге «Поколения SupTech» (2019). Другими словами, использование и мощность 

технологий могут со временем меняться, но надзорная деятельность по-прежнему остается 

SupTech. 

Наконец, мы предлагаем следующее определение SupTech: технология надзора, SupTech, - это 

использование технологии для выполнения надзорных функций. Некоторые авторы 

ограничивают SupTech полномочиями финансовых органов. Однако есть примеры 

использования SupTech в налоговом надзоре. Следовательно, SupTech также можно 

использовать в сфере государственных финансов. Таким образом, мы не можем ограничить 

SupTech только финансовыми властями. Однако, если мы хотим ограничить это намеренно, 

можно сказать «финансовыми властями». В следующей таблице приведены определения 

SupTech. 

Поскольку обязанности и организационная структура финансовых органов могут различаться, 

каждая система SupTech может иметь разную конфигурацию в зависимости от полномочий. С 

другой стороны, центральные банки и другие экономические организации, такие как комитеты 

по финансовой стабильности, могут иметь надзорные функции. Их надзорную деятельность с 

технологическими инструментами также можно отнести к SupTech. Кроме того, налоговые 

органы могут использовать технологические инструменты для выполнения своих обязанностей. 
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Более того, неправительственная организация может иметь надзорные полномочия в 

определенной области или отрасли. Таким образом, определение SupTech не должно 

ограничиваться чисто правительственным ландшафтом или финансовыми властями. 

Более того, SupTech развивается по мере развития технологий. Следовательно, определение не 

должно быть связано с какими-то конкретными технологическими инструментами, такими как 

AI, ML или NLP. По мере того, как становятся доступными все более технологические 

инструменты, руководители могут получать от них выгоду для выполнения своих обязанностей. 

Однако мы упоминаем о технологических инструментах, если хотим классифицировать 

SupTech по поколениям. Наконец, что важно, определение должно быть нейтральным и 

объективным. Таким образом, «новый» или «старый» и «эффективность» или «действенность» 

не должны быть основными определяющими факторами определения. 

Подводя итог, мы предпочитаем и поддерживаем более широкое определение, позволяющее 

сектору SupTech развиваться лучше и охватывать большую область технологического надзора. 

Результат 

Технологии надзора, сокращенно SupTech, как отраслевой термин, - это не совсем новое 

явление, а новая область исследований в области финансов, а также в области экономической и 

финансовой политики в ответ на технологические достижения, которые активно используются 

или потенциально могут быть использованы в финансовой индустрии. В некотором смысле 

SupTech - это название FinTech, когда оно используется в надзорных целях. Однако его аспекты 

отличаются от FinTech, поскольку он связан с государственной или общественной сферой 

обслуживания. 

Несмотря на то, что SupTech не имеет общепринятого определения, учитывая природу 

финансового надзора, мы определяем SupTech как «Использование технологий для выполнения 

надзорных функций». Мы предпочитаем и поддерживаем более широкое определение, 

позволяющее сектору SupTech развиваться лучше и охватывать большую область 

технологического надзора. 

SupTech следует рассматривать не как покупку дорогостоящего оборудования и программного 

обеспечения, а как стратегию получения выгоды от инноваций с помощью разумных 

технологических решений. Поскольку сектор SupTech все еще находится в зачаточном 

состоянии, мы пока не можем предвидеть полностью автономный надзор или надзор 4.0. 

Напротив, мы считаем, что руководящий персонал выполняет важные функции и играет 

ключевую роль в разработке, обслуживании и обновлении системы SupTech по мере развития 

технологий. 

Мы подчеркиваем разницу между системой SupTech и системой контроля. SupTech - это 

перекресток технологий и надзора, и в определенном смысле это система управления 

стратегическими рисками в мире FinTech. Система SupTech - это, в основном, компонент 

системы надзора, но у каждой есть разные компоненты. 
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Полноценная система надзора должна состоять из следующих столпов: 

 Хорошо организованная финансовая система; 

 Хорошо функционирующая система suptech; 

 Финансовая инфраструктура, ориентированная на suptech; 

 Дематериализованные финансовые инструменты; 

 Модель надзора в соответствии с характером fintech; 

 Собственная цифровизация; 

 Данные в реальном времени, автоматизированный сбор данных и инструменты анализа 

данных; 

 Опытный и преданный своему делу руководящий персонал и ит-персонал; 

 Политика пруденциального надзора за раскрытием информации. 
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Xülasə 

Mikrosığorta-ənənəvi sığorta xidmətlərindən yararlana bilməyən yoxsul və az gəlirli insanların bu xidmətlərdən 

faydalanması üçün yaradılmışdır. Mikrosığorta - Ümumqəbuledilmiş sığorta təcrübəsinə uyğun olaraq əhalinin az 

gəlirli təbəqəsi üçün sığortalana bilən risklər üzrə təklif olunan, cüzi sığorta haqqı müqabilində adi sığortaya nisbətən 

daha az məbləğdə sığorta təminatını nəzərdə tutan və lisenziyalaşdırılmış şəxslər tərəfindən həyata keçirilən sığorta 

mexanizmidir. Mikrosığortanın zəmanət verdiyi risklər baxımından çox məhdud bir əhatə dairəsi var. Bunun bir çox 

səbəbi olsa da, ən böyük səbəbi aşağı mükafatlarla yaradılmışdır. Mikrosığorta verən çox sayda təşkilat əksəriyyət tək 

bir riskdən sığortalayır. Bu sigortalar –mikro həyat sığortası və mikro tibbi sığorta növü geniş yayılmışdır. 

Mikromaliyyə mikrokredit və sığorta kimi digər maliyyə xidmətləri daxil olmaqla geniş bir xidmət 

növüdür.Mikromaliyyə az gəlirli və ya kasıb fərdlərə özləri və ailələri üçün dolanışıq təmin etmək və kiçik biznes 

qurulması üçün göstərilən maliyyə xidmətləri daxildir. Mikrokreditlər-ənənəvi maliyyə qurumlarından kredit ala 

bilməyən aşağı gəlirli təbəqə üçün az miqdarda nağd pulla öz işini quraraq yoxsulluq həddinin qarşısını almaq üçün 

asanlıqla verilə bilən geri ödəmə öhdəliyi olan bir mikromaliyyə xidmətidir. 

Açar sözlər:Mikromaliyyə,mikrokredit,mikrosığorta,yoxsulluq. 

 

Giriş 

Sığorta bazarının inkişafı qeyri-müəyyənliklərdən və risklərdən qorunmağa kömək etməklə, eləcə 

də daxili yığımın toplanması inkişaf fonunda stabil artım nümayiş etdirsə də, onun maliyyə 

sektoruna və iqtisadiyyata təsiri minimum səviyyədədir. Əksər sığorta şirkətləri yüksək riskləri 

olan üçün investisiya kanalı təmin etməklə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına töhfə verir. 

Azərbaycanın sığorta bazarı son illərdə ümumi iqtisadi və ya investisiya qoyuluşu aşağı səviyyədə 

olan müəyyən iqtisadi qrupların və ya sektorların sığorta tələblərini qarşılamaq üçün məhsulların 

hazırlanmasına çox da maraqlı deyillər.Məsələn, sığorta şirkətləri müflisləşmə səviyyəsi daha 

yüksək olduğu üçün kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri və aşağı gəlirə malik fərdi təsərrüfatlara 

münasibətdə ümumi risklərdən yayınmağa çalışırlar. Xüsusən də aşağı gəlirə malik fərdi 

təsərrüfatlar, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün sığorta məhsullarına maliyyə əlçatanlığının 

zəif olması bu qruplarda sığortalanma səviyyəsinin aşağı olmasının başqa bir səbəbi kimi qeyd 

edilə bilər. Bu mənada, mikrosığorta və müştərək sığortanı nümunə kimi göstərmək olar. 

Strateji yol xəritəsində sığorta bazarının təkmilləşdirilməsi bir prioritet olaraq müəyyən 

edilmiş,sığorta şirkətlərinin maliyyə potensialının artırılması,sığorta işinin sığortalılar üçün 

məmnunluq səviyyəsinin və keyfiyyətin yüksəldilməsi önə çəkilmişdir.Bu alətlərdən biri də 
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mikrosığorta növlərinin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır.Sığorta xidmətlərindən bu və ya digər 

səbəblərin yararlana bilməyən əhali kütlələrinin güzəştli formada sığortaya cəlb edilməsi imkanları 

məhz mikrosığorta növlərində öz təcəssümünü tapır.Azərbaycan üçün yeni olan bu sığorta 

növlərinin tədqiq edilməsi nəzəri və praktiki baxımdan aktualdır. 

Mikrosığorta: 

Azərbaycanın sığorta bazarında hələ ki, (2015-ci ilin ortalarına olan məlumat) tətbiq edilməyən 

mikrosığorta beynəlxalq təcrübədə ilk olaraq, əsasən yoxsul əhalinin daha çox olduğu ölkələrdə – 

Hindistanda, Braziliyada, Filippində, bəzi Afrika ölkələrində geniş yayılmışdır. Mikrosığorta 

xidmətlərinin təqdim olunması zamanı sığortaçılar daha az sığorta haqları aldıqlarına görə daha az 

əldəetmə xərcləri sərf etmək üçün adi sığorta əməliyyatlarına xas olmayan üsullardan istifadə 

edirlər. Məsələn, şəxs mobil telefonla SMS göndərməklə 1000 dollar məbləğində həyat sığortası 

təminatı əldə edir. Yaxud kəndli gübrə aldığı zaman 20 dollarlıq gübrənin qiymətinin üzərində 

əlavə 1-2 dollar ödəməklə, becərmək istədiyi məhsulu 500-600 dollar məbləğində sığorta etdirmiş 

olur. Sığortaçılar eyni qayda ilə poçt şöbələri, bilet satıcıları vasitəsilə mikrosığorta xidmətlərini 

təqdim edirlər. 

BIMA, mobil rabitə ilə təmin olunan lider sığorta şirkətidir. Şirkət əsas mobil şəbəkə operatorları 

və maliyyə xidmətləri müəssisələri ilə innovativ tərəfdaşlıq yolu ilə milyonlarla aztəminatlı 

insanlara sığorta təqdim edir. Əlverişli həyat, fərdi qəza və tibbi mikrosığorta məhsulları təklif 

edirlər. Cəmi altı ildə BIMA modeli, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə sığorta mənzərəsini 

dəyişdirərək, piramidanın altındakı istehlakçılara çatmağın mümkün olduğunu sübut etdi.  Onların 

3 qitənin 16 ölkəsində əməliyyatları var. (Dror ve Jacquier, 2001). 

Mikrosığorta anlayışı tərəflər üçün fərqli şəkildə şərh olunur.Mikrosığorta Dünya Bankı və 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) yoxsulluğa qarşı mübarizədə mikrosığortaya dəstək verir fikrini 

irəli sürüblər.(ILO, 2000: s.4). 

Bəzi sığorta şirkətləri üçün  mikrosığorta yeni müştərilər və mənfəət potensialı deməkdir. 

Mikrosığorta xüsusilə sağlamlıq sahəsində,sosial təminatın, yoxsul və ya aşağı gəlirli olan insanlar 

qəza, xəstəlik, ölüm və ya təbii fəlakət kimi risklərdən qorunmalıdır.Ənənəvi sığortadan yararlana 

bilməyən aşağı gəlirli təbəqə üçün mikrosığorta sahəsi  yaradılmışdır.(Mccord,2012) 

 Şəkil 1-Mikrosığortanını 2 fərqli tərəfi 

 

   

Sığortaçılar 

üçün yeni bir 

bazar 

Mikrosığorta 
Yoxsullar üçün sosial 

təminat 
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 Mənbə:Sigma,2010 

Bu səbəbdən fərqli tərəflər üçün mikrosığorta fərqli mənalar verə bilər. Məsələn, sığorta şirkətləri 

üçün mikrosığorta aşağı gəlirli hədəf kütləsindən ibarət yeni bir bazar potensialı kimi görür. Dünya 

Bankı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatları kimi təşkilatlar yoxsulluqla mübarizə üçün 

mikrosığortanın potensialına daha çox diqqət yetirirlər. 

Mikrosığorta sahəsinin hədəf kütləsi aşağı gəlirli əhali olduğu üçün onların da iş şəraiti daha çətin 

bəzən həyati təhlükəsi olan iş şəraitində işləyən fərdlərin ailəsinin də güvənə alinması üçün 

məhsullar təklif edir. 

Cədvəl 1-Mikrosığorta məhsulları və əhatə dairələri. 

Məhsullar Alt bölümlər  Əhatə dairəsi 

Həyat-kredit Mikro kreditlə bağlı həyat qoruması Borc alan öldükdə kredit itgisi 

yaşamaması üçün qoruyur,limiti 

var. 

Həyat-qoruma Mövsümi,cənazə,qəza,əlillik Ölüm,qəza,əlillik zamanı sığortalını 

xərclərdən qoruyur. 

Həyat-yığım Yığım,təqaüd,investisiya İnvestisiya və qorumanın 
kombinasiyasıdır,sığortalını 

qənaətə yönəldir. 

Tibbi Xəstəxanada müalicə,Əsas 

müalicə,Kritik xəstəliklər 

Sığortalının 

xəstələndikdə,yaralandıqda 

xəstəxanada müalicə alması 

daxildir. 

Kənd təsərrüfatı Əkin,Heyvandarlıq Kənd təsərrüfatı gəlirini təbii 

fəlakətdən,heyvan xəstəliklərindən 

gələcək zərərlərdən qoruyur. 

Əmlak Ev,iş yeri,digər əmlaklar Əmlaka dəyən zərəri qarşılayır. 

Mikro təkafül Ailə,ümumi Az gəlirli islam ailəsi islam 

qanunlarına uyğun sığortalanır. 

Mənbə:Sigma 2010 

Cədvəl 2-Ənənəvi sığorta və mikrosığorta arasındakı fərqlər. 

Mövzu Ənənəvi sığorta Mikrosığorta 

Hədəf kütləsi *Sığorta şüuru olan 

*Aşağı risk qrupundakı şəxslər 

*Sığorta şüuru olmayan 

*Yüksək risk qrupundakı şəxslər 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

345 

 

Təklif edilən məhsul *mürəkkəb quruluşlu 

*İstistanlar çoxdur 

* Çox vaxt fərdi şəkildə olur 

*sadə quruluş 

*istisnalar azdır 

*Çox vaxt qrup şəklində olur 

Sığorta haqqı *statistik məlumatlardan istifadə 

olunur 

*qiymətləndirmə fərdi qaydada 

aparılır 

*qiymətə həssaslığı çox deyil 

 

*statistik məlumat azdır 

*qiymətləndirmə qrup üzrə aparılır 

*qiymətə həssaslığı çoxdur 

Sığorta ödənişləri *Aylıq və ya illik ödəmələr 

*Ödənişlər düzənlidir 

*Müştəri ödəniş edilən yerə gəlir 

*Çox vaxt həftəlik ödəmələr 

*Düzənsiz ödənişlər 

*Ödənişi almaq üçün müştərinin 

olduğu yerə gedilir 

Distribusiya kanalları Lisenziyası olan agentler,sığorta  

şirkətləri 

Mikromaliyyə və mikrosığorta 

şirkətləri 

Saxtaçılıq və dələduzluq kimi 

sığorta risklərindən qorunma 

*Sağlıq sığortalarında tibbi testlər  

*Çox sayda sənəd tələbi 

*Məhdud sayda yoxlanışlar edilir 

*Az sayıda sənəd tələb olunur 

Zərərin müəyyən edilməsi *Zərərin müəyyən edilməsi üçün 

çox sayda sənəd tələb olunur 

*Proses uzun çəkə bilər 

*Zərərin müəyyən edilməsi üçün 

asant və sürətli üsullardan istifadə 

edilir 

*Proses uzun çəkmir 

Mənbə: Lloyd's,2009; Sigma, 2010 

 

Mikromaliyyə: 

Hal-hazırda mikromaliyyə Azərbaycanda inkişaf mərhələsindədir. Burada əhalinin müxtəlif 

səviyyəli təbəqələri təmsil olunur. Belə ki, kiçik və orta sahibkarlar, eləcə də ev təsərrüfatı ilə 

məşğul olan vətəndaşlar belə kreditlərdən istifadə edirlər. Birinci qrup müştərilər əgər öz 

bizneslərini genişləndirmək məqsədi ilə kredit alırlarsa, ikinci qrup müştərilər isə öz gündəlik 

xərclərini təmin etməkdən ötrü xırda borclara girib ev təsərrüfatlarını genişləndirirlər. Bu səbəbdən 

bu kreditlər əhalinin sosial iqtisadi durumuna müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Ölkədə mikrokredit verilməsinə yeni başlananda banklar bunu etməkdə maraqli deyildilər.Çünki 

onlar əhalinin aşağı gəlirli təbəqəsinı kredit verməyi riskli hesab edirdilər.Bankların müştəriləri 

əsasən Bakı və ətrafı idi.Lakin ucqar yerlərdə,kənd yerlərində yaşayan kənd təsərrüfatıyla məşğul 
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olan əhalinin daha çox kreditə ehtiyacı olur.Onlar uzaq yol gəlib banklara müraciət edə bilmirdilər 

və işlərini qoya bilmirdilər.Mikromaliyyə təşkilatları hədəf kütləsi olaraq  daha çox ucqar və kənd 

yerində yaşayan insanları seçdi. 

Onların əsas məqsədi əlçatmaz ərazilərdə yaşayan, maddi durumu olduqca aşağı olan, ev 

təsərrüfatını və kiçik biznesini qurmaq istəyən və ya mövcud biznesini nisbətən daha böyütmək 

istəyən, Bakıya gəlib-getməyə çətinlik çəkən,banklara müraciət etmiş və müraciətləri cavabsız 

qalmış insanlara kömək göstərmək, onlara öz bizneslərini böyütmək şansı vermək idi. Bu proses 

özünü həqiqətən doğrultdu. Bunun ölkənin ümumi iqtisadi inkişafı və əhalinin maddi rifahının 

yaxşılaşması da sübut edir. Mikrokreditlərə olan tələbat o qədər böyüdü ki, bu sahənin gəlirliyi 

hətta ənənəvi bankların da diqqətini çəkdi. İndi onlar böyük həvəslə bu prosesə qoşulub və ənənəvi 

sahəsi mikrokreditlər vermək olan bank olmayan kredit təşkilatları ilə də rəqabətə girirlər.Digər 

kreditlər ilə müqayisədə mikrokreditlərin faizləri daha böyükdür və onlar yüksək gəlir gətirir.2003-

cü ildə mikromaliyyələşmə ilə məşğul olan şirkətlərin sayı 13 ədəd idisə (bu sırada yeganə bank 

Mikro Maliyyələşmə bankı - hazırki Accessbank idi), indi onların sayı təqribən 30-a çatmışdır. 

Azərbaycanda mikrokredit verən banklar bunlardır:Yelo Bank,Accessbank,Unibank,Bank 

Respublika,Bank of Baku,VTB Bank. 

Mikrokreditlər daha kiçik məbləğli olub, kiçik təsərrüfat ilə məşğul olan şəxslərə verilir. Bu 

kreditlərin məbləği 100 AZN (USD)-dən başlayır və təxminən 16 000 AZN-ə qədər verilən 

kreditlər mikrokredit hesab olunur. 

Kiçik sahibkarların aldığı mikrokreditlər mikro biznes kreditlər adlanır. 

Mikro biznes kreditləri aşağıda qeyd olunan xidmət sahələrində çalışanlar üçün nəzərdə tutulub:  

• Ticarət (ərzaq, təsərrüfat malları, dəftərxana ləvazimatları, geyim, ayaqqabı, toxuculuq, 

mebel,ev və ofis avadanlıqları, DVD, VCD, MP3 formatlı disk və kasetlər, mobil telefonlar, 

kosmetika,tikinti materialları, hədiyyələr, tibbi mallar, maşın ehtiyyat hissələri, ət və balıq ticarəti, 

meyvə və tərəvəz ticarəti, qızıl və zərgərlik məmulatları, dəmir və şüşə qəbulu, çantalar, santexnika 

malları,elektrik malları, yanacaqdoldurma məntəqəsi); 

• Nəqliyyat (taksi, yük daşıma xidmətləri, şəhərdaxili xətlərdə işləyən avtobus və 

mikroavtobuslar, şəhərlərarası avtobus və mikroavtobuslar, şəhərlərarası sərnişindaşıma); 

• Xidmət (kafe və restoran, təmir və texniki xidmət göstərən ustalar, avtomobilləri təmir edən 

və texniki xidmət göstərənlər, gözəllik salonları və bərbərlər, dönər, qamburqer və s. satanlar, 

professional xidmət, əyləncə, kirayə, foto studiyalar, poliqrafiya, fərdi hazırlıq müəllimləri, idman 

zalları, avtoyuma, dayanacaq, səsyazma və s.); 

• Kənd təsərrüfatı (ət və süd məhsulları, ticarət, quşçuluq və yumurta, arıçılıq, meyvə 

tərəvəz); 
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• İstehsal (çörək və şirniyyat, ərzaq istehsalı, yüngül sənaye, dəmir və plastikdən hazırlanan 

məhsullar, taxtadan hazırlanan məhsullar, tikinti materiallarının istehsalı, zərgərlik, qəbir daşı, 

karxana, musiqi aləti istehsalı və s.); 

• Tikinti.  

 

 Mikromaliyyə qurumları  gəlir səviyyəsinə görə,"mütləq yoxsul", "yoxsul", "orta yoxsul", "yüksək 

riskli, lakin yoxsul olmayan"ayrılırlar.Mikromaliyyədən sadəcə az gəlirli təbəqə deyil həm də kiçik 

müəssisələr də yararlana bilirlər. .(Radermacher,2006: s.72). 

Gəlirindəki fərqlərdən asılı olmayaraq mikromaliyyə xidmətlərindən yararlanacaq fərdi şəxslərə 

"mikro sahibkar" da deyə bilərik. Mikro sahibkarlar iqtisadi fəaliyyəti əməyə əsaslanan, iqtisadi və 

sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün gəlir gətirən fəaliyyətlərlə məşğul olmaq istəyən 

fərdlərdir.Mikromaliyyədən işlərini qurmaq üçün yararlanan ən çox qadınlardır.Qadınlar əl 

işi,tikiş,dərziçiliklə məşğul olaraq kiçik biznes qura bilərlər.Mikromaliyyə hər bir aşağı gəlirli ailə 

başçısının işini qurmasında yardımçı olaraq ailənin də sosial vəziyyətini yaxşılaşdıra 

bilir.(Jacquier,2006: s.48). 

Mikromaliyyə qurumlarının qadın sahibkarlara üstünlük verməsinin səbəbi olaraq qadınların işdən 

çıxma risklərinin olmasıdır.Həm araşdırmalar göstərir ki, qadın sahibkarlar kişilərə nisbətən daha 

yüksək və müntəzəm ödənişlər edirlər. 

Mikromaliyyə qurumları, sektorlarına və fəaliyyət sahələrinə görə ənənəvi maliyyə qurumlarının 

istifadə etdiklərindən fərqli təcrübələr inkişaf etdirmək məcburdurlar. 

Kreditlərin marketinqi, lazımi maliyyənin təmin edilməsi, tələbə sürətli reaksiya cavabdehlik, 

ödəmələrin izlənməsi və təmin edilməsi, risklərin azaldılması mikromaliyyə təşkilatlarının bir çox 

mövzuda tətbiq etdiyi metodlar,maliyyə institutlarından daha həssas, fərqli və daha sürətli 

olmalıdır. (Churchill, 2008). 

Mikromaliyyə təşkilatlarının qərar qəbul etmə müddətlərini müəyyənləşdirən iki əsas prinsip 

mövcuddur. Birincisi, ənənəvi maliyyə qurumlarının xidmət etmədiyi şəxslərə və sahibkarlar üçün 

uyğun və davamlı bir maliyyə vasitəçisi kimi çıxış etmək, ikincisi mikromaliyyə təşkilatlarının 

təklif etdiyi maliyyə xidmətlərinin xərclərini qarşılaya biləcək səviyyədə davamlı gəlir əldə 

etməkdir. .(Dündar,2007). 

Yaxşı bir mikromaliyyə təşkilatının qəbul etməsi lazım olan digər prinsiplər aşağıdakılardır: 

•         Təqdim olunan xidmətlər hədəf auditoriyası üçün uyğun olmalıdır; 

• Xidmətlər sosial baxımdan fərdlərə müsbət təsir göstərməlidir, yalnız tələbə 

qarşılamalıdırlar; 
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• Mikromaliyyə şirkəti digər şirkətlərdən də dəstək almalıdır; 

• Mikromaliyyə təşkilatı fəaliyyətini davamlılıq prinsipi çərçivəsində həyata keçirməlidir. 

 

Mikromaliyyə qurumları  struktur formalarına görə ənənəvi maliyyə qurumları ilə oxşar olsalar da, 

kasıb və ya az gəlirli insanlara xidmət etdikləri üçün mənfəətdən daha çox iqtisadi böyüməyi 

hədəfləyən təşkilatlardır. 

 Mikromaliyyə qurumlarının fəaliyyət göstərməsi üçün müxtəlif maliyyə mənbələrinə ehtiyacları 

var. Bu maliyyə ehtiyacları quruluş mərhələsində və ya daha sonrakı dövrlərdə ola bilər.Təşkilatın 

mərhələli maliyyə davamlılığını və sahibkarlara inam atmosferini təmin etmək çox 

vacibdir.Mikromaliyyə qurumları əsas kütləsi yoxsul və ya az gəlirli şəxslərin ödənişləridir.Digər 

gəlirlər isə depozitlər və mükafat ödənişləri, ticarət istiqrazları, səhmlər, digər mənbələr bank 

zəmanəti, qiymətli kağız buraxılışı, topdan kredit və ianə kimi siyahıya ala bilərik.  

Mikromaliyyə şirkətlərinin inkişafına töhfə verən fondların böyük əksəriyyəti müştərilərin kredit 

məbləğlərinin bir hissələrinin məcburi qənaət balanslarına yatirtmalarıdır.Müştərilər kredit 

borclarını ödəyənə qədər həmən balansdakı pul vəsaitlərini istifadə edə bilməzlər.Məcburi qənaət 

tətbiqi ilə müştərilərin qənaət vərdişlərinin yaranmasını hədəfləməklə eyni zamanda şirkət onların 

borclarının geri ödənməsini də bu şəkildə zəmanət altına alır.Digər bir maliyyə mənbəyi sosial 

məsuliyyət layihələri çərçivəsində ianə verən təşkilatlardan və şirkətlərdən şərtli / şərtsiz yardımlar 

və qrantlardır.Mikromaliyyə təşkilatlarının başqa gəlir mənbəyi Ticarət və Dünya banklarından 

aldıqları kreditlərdir. 

Mikrokreditlər-ənənəvi maliyyə qurumlarından kredit ala bilməyən aşağı gəlirli təbəqə üçün az 

miqdarda nağd pulla öz işini quraraq yoxsulluq həddinin qarşısını almaq üçün asanlıqla verilə bilən 

geri ödəmə öhdəliyi olan bir mikromaliyyə xidmətidir.Mikrokredit anlayışı üçün aşağıdakıları 

sıralaya bilərik: (Güneş,2009: s.143). 

• Ənənəvi maliyyə şirkətərindən kredit ala bilməyən şəxslərə verilir;  

• Qadınların iqtisadiyyatın inkişafına aktiv töhfə vermələri üçün müştəri bazasının əsasən 

qadınlardan ibarət olması nəzərdə tutulur; 

• İş qurmaq istəyən az gəlirli şəxsə başlangıc kapital kimi verilir; 

• Zəmanətçi kimi şərtləri yoxdur; 

• Kreditlər yalnız geri ödəmə şərtləri ilə verilir; 

• Ödənişlər kollektivlər vasitəsilə ortaq məsuliyyət hesabına güvənə bağlı və həftəlik 

şəklində edilir; 
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• Kreditlər beş nəfərlik qruplara verildiyi üçün xərclər azdır, lakin xidmət haqqı adı altında 

tətbiq olunan faizlər bazardan daha yüksəkdir; 

• Mikromaliyyə xidmətlərindən biri olan və maliyyə bazarlarının dərinləşməsinə imkan 

verən az miqdarda maliyyələşdirmə vasitələridir. 

 

Mikrokreditin sosial-iqtisadi funksiyaları: 

Mikrokredit tətbiqində 2 hədəf var.Birincisi hədəf iqtisadi təsir,ikinci hədəf isə sosial təsir 

yaratmaqdır. (Maes ve Reed, 2012). 

1)Mikrokreditin iqtisadi təsirləri 

Mikro kreditlərin iqtisadi məqsədləri ilk növbədə fərdlərin gəlirlərində nəzərəçarpacaq dərəcədə 

artım yaratmaqdır. Gəlirlərinin artması ilə qənaət və investisiya vərdişlərini mənimsəyən şəxslər, 

gələcəkdə baş verə biləcək risklərə qarşı da özlərini təhlükəsiz hiss edəcəklər. Mikro kredit 

tətbiqləri ilə fəal şəkildə işləyən yoxsul və ya az gəlirli şəxslər istehsalda artım göstərirlər 

Yerli iqtisadiyyata və dolayısı ilə milli iqtisadiyyata töhfə verirlər. 

2)Mikrokreditin sosial təsirləri  

Sosial olaraq yoxsul və ya az gəlirli şəxslərin, xüsusən də qadınların iqtisadi cəhətdən müstəqil və 

sosial baxımdan müstəqil bir fərd olmasına kömək etmək məqsədi daşıyır. Mikrokredit tətbiqləri 

ilə qadınların qrup halında kollektiv hərəkət edərək özlərini təhlükəsiz hiss etmək məqsədi daşıyır. 

Məsələn bizə ən yaxın olan qonşu ölkə Türkiyədə uğurlu bir tətbiq olan TİSVA və TGMP vasitəsi 

ilə 2003-cü ildə başladılan mikrokredit proqramından sonra krediti istifadə edən qadınların və 

ailələrinin də təminat almaq üçün sığorta xidmətlərindən faydalanmaları lazım olduğu 

düşünülmüşdü.Beləliklə Türkiyədə mikrosığorta xidmətlərinə “Güneş”sığorta,“Büyükkaya” 

Beynəlxalq sığorta şirkəti və təkrarsığorta brokerliyinin işbirliyi ilə mikrokreditdən yararlanan 

55.000 qadının 2011-ci il dekabr ayında mikrosığorta təminatına alınması ilə başlanmışdır.Artıq 

2012-ci ildə bu rəqəm 58.000-ə,2013-cü ilin sonlarında isə 65.000-ə çatmışdır.(Roth,2007) 

Mikrokredit istifadə edən TGMP üzvləri üçün mikrosığorta edilir;qəzalar nəticəsində ölüm,qalıcı 

əlillik, terrorizm, zəlzələ kimi təbii fəlakətlər nəticəsində əmək qabiliyyərinin qismən və ya tam 

itirilməsi ilə nəticələndikdə ayda yalnız 1 TL ödəyərək 10 000 TL ilə əhatə edən fərdi qəza sığortası 

təminatıdır. (Ateş ve Öğütoğulları, 2012). 

Türkiyə Grameen Mikromaliyyə Proqramı tərəfindən həyata keçirilən bir başqa layihə "Mikro 

Mənzil Sığortası" dır. 2013-cü ildə mikromaliyyə üzvlərinə evlərində yarana biləcək ziyanı 

ödəmək üçün mikro mənzil sığortası verilməsinə qərar verildi. Mikro mənzil sığortası məbləği də 
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ildə 12 TL-dir. Bu məbləğ üzvlərdən həftədə 25 kurus və ya ayda 1 TL olaraq toplanır. Mikro 

mənzil sığortalarının da mikrosığortalar kimi icbari bir tətbiq olduğuna qərar verildi. 

Dünyanın az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində tətbiq olunan mikrosığorta 

xidmətləri ümumiyyətlə fəaliyyətlərini mikromaliyyə təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək həyata 

keçirirlər. Əvvəlcə mikrokredit istifadə edən şəxslər üçün kredit ödəmələrində çətinliklərin 

yaranmaması və ailə və borc verən üçün çətinliklərin olmaması üçün mikro kredit həyat sığortaları 

tətbiq edilmişdir. 

Mikrosığorta fikri mikrokredit verən təşkilatlar və mikrokreditdən istifadə edənlərin özlərini güvən 

altına alınması fikri ilə yaradılmışdır.Mikrosığortanın gələcəyi əvvəlcə insanları dəyər vermək 

sonra müştərilərin və şirkətlərin ortaq maraqlarını olmasına bağlıdır. 

Metod 

Sığorta işi iqtisadi münasibətlərin əsas elementlərindən biridir. Materialların qiymətləndirilməsi  

zamanı  iqtisadi təhlil, müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, qrafik tədqiqatlarlardan istifadə 

edilib.Dərketmənin empirik üsuluna daxil olan kateqoriyalara: 

1. Müşahidəetmə metodundan, 

2. Faktların toplanması və seçilməsi metodundan, 

3. Onlar arasında əlaqənin yaradılması metodundan  istifadə edilib. 

Nəzəri mərhələdə:Sistem və hadisələrin daxili struktur və inkişaf qanunauyğunluqları, onların 

qarşılıqlı münasibətinin şərtləri açılıb. 

Emprik metoda aid olan müqayisə metodundan istifadə olunub.Aralarında obyektiv ümumilik 

mövcud olan hadisələrin müqayisə edilib. Nəzəri tədqiqat metodlarından isə deduksiya metodu – 

ümumi məlumat əsasında fərdi nəticələri əldə etməyə imkan yaradır. Yəni, predmet haqqında yeni 

məlumatın əldə olunması eyni sinifdən olanların araşdırılması əsasında yerinə yetirilib. 

Analiz 

Məqalədə yeni sahə olan mikrosığortanın mikromaliyyə aləti kimi tətbiq edilməsi 

aydınlaşdırılmışdır,mikrosığortanın mahiyyəti təhlil edilmişdir.Həm beynəlxalq təcrübələrə 

əsaslanaraq həm də Azərbaycanda mikromaliyyə xidmətlərindən bəhs edilmişdir.Mikromaliyyə 

xidmətləri ilə birgə mikrosığortanın tətbiqinin zəruriliyi vurğulanmışdır. 

Nəticə və təkliflər 

Azərbaycanda sığorta siyasətinin təkmilləşdirilməsində aparılan tədbirlər hər şeydən əvvəl 

mikrosığorta bazarının möhkəmlənməsinə və onun qloballaşan dünya sığorta sisteminin layiqli 

üzvünə çevrilməsinə şərait yaradacaq.Sığorta sektorunda həyata keçirilən 

islahatlar,yeniliklər,mövcud qanunvericiliyə dəyişiklər də sığorta bazarının səmərəli, etibarlı, 
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ədalətli və sabit tərzdə fəaliyyət göstərməsi üçündür.Bu sahədə aparılan dövlət nəzarəti 

mikrosığorta sisteminin bazar iqtisadiyyatının tələbləri səviyyəsində qurulması, onun beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırılmasını, tədiyyə qabiliyyətli şirkətlərin böyük həcmli riskləri qəbul etmək 

imkanının formalaşmasını,mikrosığorta bazarının özünüqoruma və sabit inkişaf potensialının 

reallaşmasını təmin edir. 

Həmçinin yeni sahə olan mikrosığorta sahəsinin Azərbaycanda yaranması,inkişafı aşağı gəlirli 

əhalinin risklərinin azalda və sığorta etdirə biləcəklər.Bu da həm də sığorta sahəsinə və 

iqtisadiyyata müsbət töhvələr verəcəkdir. 

Mikromaliyyə şirkətləri kiçik sahibkarlara dəstək etməklə yanaşı rifahlarını da 

yaxşılaşdırır.Həmçinin qadınlara da iş qurmaqlarında kömək olur.Mikromaliyyəyə aid olan 

mikrokreditlərdən yararlanan insanlar həmçinin mikrosığortadan  da yararlana bilirlər.Bu da 

onların maddi durumlarının yaxşılaşdırmaqla bərabər yarana biləcək  risklərdən də 

sığortalayır.Azərbaycanda bu cür xidmət göstərən sahələr üzrə şirkətlərin yaradılması sığorta 

sahəsini təkmilləşdirilməklə bərabər əhalinin də hər təbəqəsinə əlçatanlıq 

yaradacaqdır.Mikrosığorta sahəsi üzrə dövlətin rolu da əvəzsizdir.Dövlət yeni sığorta sahəsi üçün 

sosial-iqtisadi islahatlar keçirməlidir. 
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Xülasə 

Bu məqalənin yazılmasına əsas məqsəd vergi borclarının yaranması və qarşısının alınması iqtisadi və təşkilati 

zəminlərin müəyyən edilməsi, onun aşağı salınmasına şərait yaradan səbəb və amillərin öyrənilməsi, eləcə də onun 

yaranmasının qarşısının alınması üzrə müüəyyən tövsiyələrin hazırlanmasıdır.  

Qarşımızda qoyduğumuz məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı vəzifələrin həllini nəzərdə tutmuşuq.  

 vergi borclarının iqtisadi mahiyyət və yaranma səbəblərinin açıqlanması; 

 vergi borclarının struktur və dinamikasını təhlil etmək; 

 vergi borclarının mövcud tənzimlənməsi sisteminin qiymətləndirilməsi və onun əsas problemlərinin 

aşkar edilməsi; 

 vergi borclarının azaldılmasının əsas istiqamətlərinin və onların tutulması üzrə effektli tədbirlərin 

müəyyən edilməsi 

 vergi borclarının aşağı salınması məqsədilə vergi inzibatçılığının effektivliyinin artırılması yollarını 

əsaslandırmaq; 

 vergi borclarının azaldılmasına köməklik edəcək vergitutma sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 

təkliflər hazırlamaq.  

Məqalədə müasir dövrün mühüm problemlərindən biri olan vergidən yayınmanın müxttəlif aspektlərinə toxunulur. 

Vergini ödəməmək və ya onun həcmini azaltmağa çalışmaq cəhdi bir çox hallarda, həm vergilərə qənaət etmək, həm 

də  məsuliyyətə cəlb olunmamaq istəyi ilə vergi ödəyicilərini vergi qanunvericiliyindən yan keçmək yollarını 

axtarmağa sövq edir. Verginən yayınma sxemlədi istənilən dövlət üçün çağırışdır, lakin bu problemin həlli üçün 

kompleks yanaşma (institusional və texnaloji, vergi və hüquqi qərarlar) lazımdır.   

Açar sözlər: vergi öhdəliyi, vergidən yayınma, vergi borcları,  vergi borclarının yaranma səbəblərri, vergi borclarının 

tutulması metodları.  

 

Giriş 

Vergidən yayınma dövlət xəzinəsinin əsas hissəsinin vergi daxilolmalarından formalaşdığı 

istənilən dövlətin rastlaşdığı hadisədir. Müasir iqtisadi lüğətdə “vergidən yayınma” termini 

vergilərin bilərəkdən ödənilməməsi  

(hüquqi və fiziki şəxslər tərrəfindən vergitutulan gəlirlərin gizlədilməsi) kimi müəyyən edilmişdir. 

Buna baxmayaraq praktikada vergidən yayınmanın probleminin tez həll olunmasının mürəkkəbliyi 

mailto:salifov.a@bk.ru
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vergi ödəyicilərinin bu sahəsəmüxtəlif vergi sxemlərindən istifadə edilməsi ilə əlaqədardır (Ю.С. 

Мирзоев, 2018: s. 63).  

Bir qayda olaraq vergi qanunvericiliyinin birbaşa, kobud formada pozulması şərti ilə vergidən 

yayınmadan (sənədlərin saxtalaşdırılması, vergi orqanlarına təqdim edilən informasiyanın təhrif 

olunması, vergi hesabatının təqdim edilməməsi, hüquqi əsas olmadan vergi güzəşt və 

çıxılmalarından istifadə olunması) fərqli olaraq, vergi sxemləri vergi ödəyicilərinin  aparılan 

əməliyyatların əsil mahiyyətinə münasibətdə vergi orqanlarını yanıltmaq cəhdindən və 

qanunvericiliyə formal riayət etməklə, digər halda mümkün olmadığı halda, vergi üstünlüyü almaq 

cəhdindən ibarətdir (Ю.С. Мирзоев, 2018: s. 71).   

Vergitutmadan yayınmanın istənilən sxemində vergi ödəyicisinin əsas məqsədi verginin 

ödənilməməsi, bu mümkün olmadıqda isə vergi öhdəliklərinin minimallaşdırılmasıdır. Məhz bu 

səbəbdən vergidən yayınmalar dövlətin stabil fəaliyyətinə maneçilik törədə və iqtisadi artımı 

lənğidə, büdcə itkilərinə səbəb ola və bir sıra sosial-iqtisadi problemlər yarada bilər.  

Ödənilməmiş vergilər isə ictimai faydalı rifahın yaradılması və təhsil, tibb, müdafiə, ictimai 

asayişin qorunması, eləcə də ölkə vətəndaşlarının sosial zəmanətin də daxil olmaqla, özünün 

konstitusiya öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün istənilən dövlət üçün mühüm olan pul 

vəsaitlərinin dövlət büdcəsinə daxil olmaması deməkdir. Dövlət siyasətinin bütün istiqamətlərinin 

lazımı səviyyədə və kompleks şəkildə təmin olumaması nəticəsində iqtisadi artım tempi, əhalinin 

həyat səviyyəsi aşağı düşür, təhsilin keyfiyyətinin azalması nəticəsində insan kapitalı azalır ki, bu 

da perspektivdə iqtisadi problemlərin yaranmasına səbəb olur (Ю.С. Мирзоев, 2018: s. 95).   

Deməli, vergidən yayınmanın miqyası nə qədər geniş olarsa, dövlət bir o qədər zəif və onun 

iqisadiyyatı, o cümlədən onun vergi sistemi az effektli olar. Vergidən yayınan vergi ödəyicilərinin 

maliyyə resurslarının artması öz növbəsində əhalinin ictimai nemətlərinin azalması və əhalinin 

maddi rifahının azalması ilə nəticələnir. Vergilərə qənaət etməklə vergi ödəyicilərinin 

sərəncamında iqtisadi artımın mühüm amili olan böyük investisiya resurslarının qalmasına 

baxmayaraq, vergidən yayınmanın mahiyyətinin dəyişməz olduğunu inkar etmək olmaz. Bundaan 

başqa yayınma nəticəsində sərbəst qalmış pul vəsaitlərinin həcmi vergilərin tam məbləğdə 

ödənildiyi halda belə cəmiyyətin dövlətdən ictimai rifah üçün almalı olduğu məbləği belə ödəmir. 

Bu isə ondan irəli gəlir ki, qeyri-qanuni alınmış vergi qazancı onun alınması üçün tətbiq edilmiş 

dövlətdən gizlədilmə sxeminə sərf olunur və həmin məbləğ cəmiyyət üçün itirilmiş olur. Hansı ki, 

vergi qanunvericiliyinə müvafiq olaraq vergilərin ödənildiyi halda bu baş vermir (А.А. Матюшин, 

2018: s. 402).  

Vergi orqanları və vergi ödəyiciləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlər sistemində vergidən 

yayınmalar iqtisadiyyatın maliyyə əsaslarını zəiflətməklə bilavasitə dövlətin maliyyə maraqlarına 

toxunur və bu səbəbdən həmin problemin həlli dövlətin vergi siasətinin əsas istiqamətlərindən biri 

kimi qalmaqdadı.    
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Vergi öhdəliyi 

Vergilərin ödənilməsi öhdəliyi, onun dəyişdirilməsi və dayandırılması qaydası mövcud vergi 

qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir (Vergi Məcəlləsi, səh 135). Vergi ödəyicisinin konkret 

verginin ödənilməsi öhdəliyi qanunvericilikdə müəyyən olunmuş şəraitin yarandığı andan yaranır 

və müəyyən olunmuş müddətdə ödənilməlidir. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməməsi və ya 

lazımınca yerinə yetirilməməsi isə vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsi qarşısında vergi borcunun 

yaranmasına səbəb olur.  

Son illər ölkəmizin büdcə sistemində vergi daxilolmaları ilə vergi borclarının müqayisəsi zamanı 

sonuncunun ümumi vergi daxilolmalarındakı xüsusi çəkisinin aşağı düşdüyünü müşahidə etmək 

olar. Bu azalma nisbi xarakter daşıyır ki, bu heç də ümumilikdə vergi borclarının azalması ilə deyil, 

ümumilikdə büdcə vergi daxilolmalarının artması ilə əlaqədardır (А.А. Матюшин, 2018: s. 357).  

Vergi borclarının yaranma səbəbləri   

Hazırda iqtisadiyyatın inkişafının neqativ amillərindən biri vergi borclarının yaranmasıdır. Belə ki, 

dövlət büdcəsi qarşısında vergi borclarının yaranması II Vətən (Qarabağ) Mühasibəsindən sonrakı 

və pandemiyanın hələ də hökm sürdüyü dövrdə dövlətin maliyyə resurslarını məhdudlaşdırmaqla 

yanaşı, dövlətin sosial proqramlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törədir.  

Fikrimizcə, vergi borclarının yaranması və və artmasının əsas səbəblərindən biri pandemiya 

dövründə müəssisələrin, kiçik və orta bizneslə məşğul olan sahibkarların maliyyə vəziyyətlərinin 

pisləşməsidir. Onların maliyyə vəziyyətlərinin  pisləşməsinə səbəb olan əsas səbəblər kimi bunları 

qeyd etmək olar: bütövlükdə ölkə və onun subyektləri üzrə baş verən böhran hadisələri; 

müəssisələrə düşən vergi yükünün yüksək olması; vergi ödəyicilərinin vergi intizamının və 

məhkəmə sisteminin effektivliyinin aşağı səviyyədə olması (Васильева, Е.Г. 2018: s. 203).  

İndiki iqtisadi durğunluq şəraitində büdcə gəlirlərinin artırılması ehtiyatlarının axtarışı məsələsi 

daha da aktuallaşır. Büdcə gəlirlərinin prioritet artım mənbələrinin biri, mövcudluğu metodoloji 

hazırlığın lazımı səviyyədə olmaması, borcların idarə edilməsi və onların həlli üzrə vergi 

orqanlarının fəaliyyətinin effektivlik səviyyəsinin əks etdirdiyi vergi borclarıdır (Васильева, Е.Г. 

2018: s. 233).    

Vergi borclarının yaranma səbəblərinin təhlili yalnız onların yaranma və artımını səbəbləri 

təsnifləşdirmək deyil, həmçinin onların aradan qaldırılması üzrə bəzi tədbirləri müəyyən etmək 

imkanı verir. Sözsüz ki, bu tədbirlər heç də vergi borclarını tam aradan qaldırmayacaq, lakin digər 

iqtisadi və inzibati xarakterli hərəkətlərlə birlikdə müəssisələrə özlərinin vergi borclarını 

maksimum azaltmaq, son nəticədə isə tam ləğv etmək imkanı verir.  Son vaxtlar vaxtı keçmiş vergi 

borclarınnı vergi inzibatçılığı sahəsində əhəmiyyətli irəlləyişlərə nail olunmuşdur (Sadıqov T.Ə. 

Bakı 2014: s 145). Lakin demək olar ki, hər on müəssisədən birinin vergi borcu “ümidsizdir”, 

ödəmə müddəti uzadılmış vergi borclarının həcmi isə onların yarım illik satış pulunun həcmində 
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çoxdur. Fikrimizcə, belə olan halda vergi borclarını yaranma səbəblərinin kompleks təhlil edilməsi 

daha məqsədəuyğundur.      

İlk növbədə vergi borclarının iqtisadi səbəblərini qeyd etmək lazımdır. Bu qrupa makroiqtisadi, 

sahədaxili və mikroiqtisadi səbəbləri aid etmək olar. Sözsüz ki, əldəetdikləri gəlirlər baxımındaan 

əsas  makroiqtisadi səbəb respublikamızın, regionların vətəsarrüfat fəaliyyəti növlərinin iqtisadi 

inkişafının eyni səviyədə  olmamasını aid etmək lazımdır. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 

istehsalın rentabelliyinin aşağı, maliyyə vəziyyətinin kritik və ödəniş qabiliyyətinin qənaətbəxş 

olduğu şəraitdə əksər müəssisələrin vergiləri ödəmək imkanlarının məhdud olduğunu bu 

səbəblərdən biridir (Ю.С.Мирзоев,  2018: s.11).   

Mikroiqtisadi səviyədə vergi borclarının digər yaranma səbəbləri kimi  müəssisələrin öz 

fəaliyyətləri çərçivəsində  idarəçilik səviyyəsinin aşağı olması və maliyyə nəzarətinin zəif olmasını, 

mühasibat və vergi uçotlarının keyfiyyətsiz qurulmasını aid etmək olar. Son vaxtlar mühasibat və 

vergi uçotlarının aparılması, həmçinin vergi yükünün optimallaşdırılması məsələsində iri 

kompaniyalar peşəkar auditorların köməkliyiyindən yararlanırlar. Kiçik və orta bizneslə məşğul 

olan sahibkarlar isə vergitutma bazasını müstəqil olaraq azaltmağa çalışırlar ki, u ba əksər hallarda 

vergi orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı vergi borclarının formalaşmasına səbəb olur 

(Sadıqov T.Ə. Bakı 2014: s 355).   

İqtisadi səbəblərlə yanaşı, vergi borclarının yaranmasının təşkilati-hüquqi və mənəvi-psixaloji 

səbəblərini də qeyd etmək lazımdır (Михайлова О.Р.  2011. – s. 49).   

Təşkilati-hüquqi səbəblərə ilk növbəsə hüquqi bazanın qeyri-təkmil olmasını aid etmək lazımdır. 

Son vaxtlar mübahisəli məsələlər üzrə müəssisələrin vergi xidməti orqanlarına qarşı iddiaların 

əksəriyyətinin məhkəmə orqanları tərəfindən təmin edilməsi dövlət və büdcə gəlirləri üçün 

çətinliklər yaradır. Bu isə vergi borcları üzrə əksər məsələlərin qanunvericiliklə birmənalı şərh 

edilməməsindən irəli gəlir və bu bir çox hallarda məhkəmələri formal əlamətlər üzrə qəbul etməyə 

məcbur edir. Bu isə nəzərdə tutulmuş vergi borcları məbləğinin artmasına və son nəticədə ümidsiz 

borc kimi dövlətin zərərinə silinməsinə səbəb olur (Щекин Д.М. 2006. – s. 67).     

Vergi borclarının təşkilati-hüquqi səbəblərinin yaranması və uzun müddətli olması, bu borcun 

tutulması prosesində iştirak edənlərin sayının az olması və texniki cəhətdən zəif təmin olunması, 

bu strukturların qarşılıqlı fəaliyyətinin mürəkkəbliyi, eləcə də vergilərin toplanması və vergi 

intizamına təsir edən ərazi vergi orqanlarının işinin aşağı səviyədə olmasıdır.    

Müəssisələrdən vergi borclarının tutulması mexanizmi 

Müəssisələrdən vergi borclarının tutulması mexanizmi onun alt sistemi kimi fəaliyyət göstərən bir 

sıra ictimai sistemlərin mürəkkəb elementlərindən ibarət olan borcların tutulmasının təşkili 

üsuludur. Vergi borclarının tutulması olduqca uzun və mürəkkəb proses olduğu üçün onu şərti 

olaraq bir neçə mərhələyə ayırmaq olar (Щекин Д.М. 2006. – s. 98).   
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Birinci mərhələ vergilərin ödənişi üzrə tələblərdir. Növbəti mərhələdə borcun ödənilməsi üzrə 

tələblər vergi ödəyicisinin bank hesabındakı pul vəsaitlərinə yönəldilir. Nəhayət sonuncu 

mərhələdə vergi borclarının tutulması borclu vergi ödəyicisinin əmlakı hesabına həyata keçirilir.       

Qeyd etmək lazımdır ki, büdcə qarşısında vergi borcu olan vergi ödəyicilərinin sayı həddən artıq 

çox və fərqlidir. Onlar arasındakı fərq isə hər şeydən əvvəl onların yaranma səbəbləri, onun 

mövcud olma müddətləri, ödənilmə dinamikası və borcların ödənilməsi üçün istifadə oluna biləcək 

şəxsi aktivlərinin olmasından irəli gəlir.  

Mövcud qanunvericiliyə əsasən vergi borcları, vergi öhdəliyi müəssisənin fəaliyyətinin xarakter və 

statusunun təsnifatının dəyişməsinə görə hesablandığı hallar istisna olmaqla, qeydiyat yerindən və 

fəaliyət növündən aslı olmayaraq müəssisələrdən mübahisəsiz qaydada tutulur (Sadıqov T.Ə. Bakı 

2014: s 145). Vergi, faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə borclar fiziki şəxslərdən yalnız məhkəmə 

qaydasında tutulur. 

1 saylı şəkildən göründüyü kimi vergi borclarının tənzimlənməsi mexanizmi üç formada həyata 

keçirilir: könüllü-bəyanetmə, bildiriş-xəbərdarlıq, təminedici və məcburi.  

   

Şəkil 1. Vergi borclarının tənzimlənməsi mexanizmi                    

 

 Vergi borclarının tənzimlənməsi mexanizmi 

  

 

           könüllü                             bildiriş-xəbərdarlıq                          təminedici              məcburi 

         bəyan etmə                                                                     

 

       Mənbə: müəllif 

Vergi qanunvericiliyinə əsasən vergilərin ödənişi üzrə öhdəliklərin məcburi təmin edilməsi 

metodları kimi aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: 

 əmlakın girovu; 

 zəmanət; 

 bank zəmanəti; 

 bank hesabları üzrə əməliyyatların dayandırılması, elədə də elektron pulların 

köçürülməsi; 

 əmlakın həbsi. 
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Şəkil 2. Vergi borclarının tənzimlənməsi mexanizmin həyata keçirilməsi metod və üsulları 

 

Vergi borclarının tənzimlənməsi mexanizminin metod və üsulları 

 

         mərkəzləşdirilmiş                                   vergi borcunun      əmlakın həbsi 

               əvəzləşdirmə                                     ödənilməsi haqqında 

               tələbnamə əmlakın girov və  

            ödənişə möhlət                                                                                                   zamin götürülməsi   

                 verilməsi                           artıq ödənilmiş pul 

                                             vəsaitləri hesabına                                           əmlak hesabına          

           verginin                                   borcun əvəzləşdirilməsi borcun tutulması 

  restruktuzasiyası  haqqında qərar 

    

                  könüllü                      faiz hesablanması   müflisləşmə 

               müflisləşmə             proseduru 

  borcun elektron pul                                      

        bank hesabları üzrə  vəsaitləri hesabına 

            əməliyyatların silinməsi                   ümidsiz borcların  

             dayandırılması silinməsi 

 

       Mənbə: müəllif 

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi üçün yuxarıda sadalanan məcburi tədbirlərdən başqa 

aşağıdakı məcburi metod və üsullar mövcuddur:  

 vergi borcları, cərimə və maliyyə sanksiyaların borclu vergi ödəyicilərinin elektron 

pul vəsaitləri hesabına silinməsi; 

 vergi orqanlarının qərarının məhkəmə icraçılarına verilməsi yolu ilə vergi borclarının 

borclunun əmlakı hesabına tutulması; 

 müflisləşmə proseduru – müşahidə, maliyyə sağlamlaşdırılması, xarici idarəetmə, 

konkurs keçirilməsi. 

Fikrimizcə, müəssisələrin vergi borclarının tutulması üzrə hüquqi sahə onun istər onun tutulması 

məsələləri, istərsə də onun iştirakçılarının fəaliyyəti baxımından normativ-hüquqi aktlarla təmin 
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edilmişdir. Buna baxmayaraq vergi borclarının tutulması zamanı qarşılıqlı fəaliyyətdə olan 

orqanların işinin effektivliyini artırmaq üçün həmin orqanların normativ-hüquqi aktlarındakı 

zidiyətli məqamlar aradan qaldırılmalı, borcların tutulması qaydası və müddətləri üzrə vahid 

hüquqi sənəd hazırlanmalıdır.   

Nəticə 

Dövlət büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini vergilər təşkil etdiyi üçün vergi ödəyiciləri tərəfindən 

özlərinin vergi öhdəliklərinin düzgün hesablanması və vaxtında tam məbləğdə dövlət xəzinəsinə 

ödənilməsi olduqca əhəmiyyəlidir. Lakin çox təssüflər olsun ki, əksər müəssisə və sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istər qanuni, istərsə də qeyri-qanuni yolla vergidən yayınmağa 

çalışırlar. Nəticədə onların dövlət büdcəsi qarşısında vergi borclar yaranır ki, bu da maliyyə 

resurslarının çatışmamazlığına səbəb olur. 

Hazırda ölkəmizin vergi sistemində mövcus olan əsas aktual problrmlərdən biri dövlət büdcəsinə 

olan vergi borclarıdır.  Problemin vacibliyi yalnız vergilərin tam həcmdə toplanması deyil, 

həmçinin vergi borclarının yaranması ehtimal olunan məqamların aşkar edilməsi, onların aşağı 

salınmasınının effektiv üsullarının hazırlanması və yaranma səbəblərinin aradan 

qaldırılmasındadır. Ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatımızın inkişaf tendensiyalarının təhlili belə 

nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, vergi borcları iqtisadiyyatın sabitliyini pozan əhəmiyyətli sosial-

iqtisadi faktorlardan biridir və ildən ilə onun məbləğinin artması dövlətin maliyyə resurslarının 

həcmini azaldan əsas ciddi problem olaraq qalmaqdadır.   

Vergi ödəyicilərinin büdcə qarşısında olan borclarının tənzimlənməsi dayanıqlı inkişafa keçidin, 

əmtəə istehsalçılarının rəqabət qabiliyyətinin artırılması əsas şərti kimi böyük makroiqtisadi 

əhəmiyyətə malikdir olmaqla yanaşı dövlət büdcə gəlirlərinin əsas maliyyə mənbələrindən biridir.   

Vergi borcları istənilən ölkənin, o cümlədən respublikamızın vergi sistemi üçün xarakterik olmaqla 

vergitumanın aktual problemlərindən biridir. Məhz bu səbəbdən ölkəmizin vergi xidməti orqanları 

təsərrüfat subyektləri, orta və kiçik bizneslə məşğul olan sahibkarlar tərəfindən özlərinin vergi 

öhdəliklərinin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, xüsusilə dövlət büdcəsinə olan vergi 

borclarının ödənilməsi üzərində nəzarət mexanizmini gücləndirir. 
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Восстановление Российского Рынка в Условиях Промышленного Рынка 

 

Василий Иусиумбели 

Национа́льный Иссле́довательский То́мский Госуда́рственный Университе́т 

 

Резюме 

Равенство общественности, провозглашенное урегулированием Советского Союза, не может быть принято в 

качестве выигравшей заявки. Правительство, которое принимает в экономику только государственный сектор, 

управляло экономикой из центра, отменив баланс потребности-предложения. Страна достигла определенного 

уровня благодаря большому труду и самопожертвованию общественности и стала одним из лидеров в мире в 

космической и военной области вместе с США. Конкуренция между США и СССР длилась сорок пять лет из-

за того, что правительство СССР не могло добиться развития экономики. Из-за развала экономики 

Содружество независимых государств заменило СССР как экономический союз и приняло модель свободной 

торговли. 

Модель свободной торговли полна случайностей и нитей. В Турции частный сектор достиг многих областей в 

начале 1990-х годов под воздействием случайностей и угроз в стране и за ее пределами. Частный сектор, 

производящий товары, начал с торговли чемоданами и продолжил с официальными моделями экспорта. В эти 

годы частный сектор также начал производить сахарные машины с государственным сектором. Сегодня 

количество этих компаний достигло восьми, и эти компании продают свои машины на международном рынке. 

Считается, что через 10-15 лет Турция станет очень могущественной страной в международной и российской 

сферах, если будет следить за технологическими улучшениями во всех сферах. 
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Qarabağ İqtisadiyyatının Klasterləşdirilməsi İlə Ölkənin İqtisadi İnkişafı 

Arasındakı Əlaqə 

 

Baba Məmmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

baba.mammadov89@gmail.com 

 

Xülasə 

Bu məqalədə klasterlərin nəzəri cəhətləri araşdırılmış, eləcə də qlobal trendlər və dünyada uğurlu olan klasterlər 

vurğulanmışdır. Dünya təcrübəsində həyata keçirilən klaster siyasətinin bir neçə modeli araşdırılmış və dünya səviyyəli 

bu modellər ümumiləşdirilərək təqdim edilmişdir. İqtisadiyyatın klasterləşmənin sahəvi istiqamətlərinin rolu qeyd 

olunmuşdur. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və hər birinin resurs potensialı göstərilmiş və 

inkişaf səviyyəsinə görə də qruplaşdırılmışdır. Burada həmçinin dünyadakı klasterləşmə mərhələləri vurğulanmışdır 

ki, bu da elmi şəhərlərin yaranmasından sənaye cəmiyyəti şəbəkəsinə qədərki inkişaf prosesini əhatə edir. Hazırda 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən, ölkənin iqtisadi artımında böyük rolu olan sənayə parkları 

təsvir olunub. Xüsusilə yeni işğaldan azad edilmiş Qarabağ zonası diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu səbəbdən 

dolayı bölgədə yeni bir iqtisadi inkişaf modelinə keçid gözlənilir. Bu ərazilərdə yeni infrastrukturların, başqa sözlə 

desək, "tikinti bumu"nun yaradılması gözlənilir. Bu bölgənin mümkün potensialı izah olunmuşdur. Həmçinin bölgədə 

həm bölgənin, həm də bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini daha da yaxşılaşdıracaq biznes inkubatorları, 

sənaye parkları və turizm zonalarının yaradılması təklif olunmuşdur. 

Açar sözlər: Qarabağ, klaster, sənaye parkı, biznes inkubator, turizm zonaları. 

 

Giriş 

Məqalənin mövzusunun aktuallığı klasterlərin müasir iqtisadiyyatın mühüm ərazi və iqtisadi 

quruluşu olmasıdır. Məqalənin məqsədi isə Qarabağdakı klasterləşdirmə nümunəsindən istifadə 

edərək klaster quruluşunun ölkənin iqtisadi artımındakı rolunu ifadə etməkdir.  

Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı onun iqtisadi artımı ilə birbaşa əlaqədardır. İqtisadi artım müəyyən 

bir müddət ərzində ictimai məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətcə yaxşılaşmasıdır. Başqa sözlə, 

iqtisadi artım həm məhsul artımını, həm də məhsul keyfiyyətini artırmağı təmsil edir. Beləliklə, 

iqtisadi böyümə məsələsini müzakirə edərkən milli iqtisadiyyatın istehsal potensialının 

vəziyyətindən danışmağa dəyər. İqtisadi artım bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı iki 

göstərici ilə müəyyən edilir. Müəyyən dövrdə: - real ümummilli və ya xalis milli məhsulun artması; 

- hər nəfərə düşən real ümummilli və ya xalis milli məhsulun artması. Bunlardan hər hansı birindən 

istifadə edilməsi nəzərdən keçirilən sosial-iqtisadi hadisənin xarakterindən birbaşa asılıdır. 

Bir ölkədə həyat keyfiyyətini yüksəltmək üçün qlobal sahədə rəqabət qabiliyyətini inkişaf etdirmək 

baba.mammadov89@gmail.com
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lazımdır. Ölkənin bənzərsiz resurs potensialına əsaslanan bir iqtisadi klaster, regional sıçrayışa 

kömək edəcək uyğun bir quruluşdur.  

İqtisadi klasterlər müəyyən bir coğrafi bölgədəki unikal varlıqlar əsasında yaradılır. Bu aktivlərə 

texniki təcrübə, yerli məlumat, tarixi irs, mənzərə və təbii varlıqlar, sosial kapital, dəyərlər və yer 

daxil ola bilər. İqtisadi klasterlər müəyyən bir coğrafi bölgədəki unikal varlıqlar əsasında yaradılır. 

Bu aktivlərə texniki təcrübə, yerli məlumat, tarixi irs, mənzərə və təbii varlıqlar, sosial kapital, 

dəyərlər və yer daxil ola bilər. Klaster, dəyişikliyi, yeniliyi və ən yüksək səviyyəyə və keyfiyyətə 

doğru davamlı səyləri dəstəkləyən iqtisadi quruluşdur. Klasterlərin inkişafına əsaslanan siyasət 

dövlətin rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb olur. Dövlətin bütün iqtisadiyyatı üçün klasterlər 

daxili bazarın böyümə nöqtələri rolunu oynayır. Daxili bazarın böyüməsindən sonra yeni klasterlər 

yaranır və bütövlükdə ölkənin beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti artır. Beləliklə, klaster yanaşması 

inkişafın stimullaşdırılması üçün güclü bir vasitədir və nəticədə məşğulluğun artırılması, əmək 

haqları, müxtəlif səviyyələrdə büdcələrə ayırmalar, sənayenin davamlılığı və rəqabət qabiliyyətinin 

artırılmasıdır (Porter, 1979). 

Klasterlərin teoretik aspektləri 

Klasterlər XX əsrin 90-cı illərinin sonlarında Almaniyada fəal şəkildə yaradılmağa başlandı, bunun 

ardınca digər Avropa və Asiya ölkələrində də geniş şəkildə yayıldı. İlk dəfə klaster terminini elmə 

Maykl Porter gətirmişdir. Klasterə necə tərif vermək olar? İqtisadi klaster müəyyən bir coğrafi 

sferada sıx bir şirkət və müəssisə şəbəkəsidir. Klaster – istehsal şirkətləri, xammal tədarükçüləri, 

xidmət təminatçıları, əlaqəli sahələrdəki şirkətlər və dövlət qurumlarından, yəni araşdırma, təlim 

və standartlaşdırma qurumlarından ibarətdir (Porter, 1979). Klasterdə üç növ əlaqə mövcuddur: 

Şaquli - istehsal xətti boyunca təchizatçı ilə istehsalçı arasında əlaqə. Horizontal - tamamlayıcı 

məhsul istehsalçıları arasında əlaqə. İnstitusional əlaqə - şirkətlərlə dövlət qurumları arasındakı 

əlaqə.  

Yarandığı gündən bəri “klaster” konsepsiyası genişləndirilmiş və klasterləşmə özü müasir inkişaf 

meyllərinə uyğunlaşdırılmışdır. M. Storper rəqabəti dəstəkləyən bir amil kimi yenilikçi üstünlük 

fikirlərini qeyd etmişdir. D. Haaq iştirakçıların ərazi yaxınlığına diqqət yetirir və onları bütöv bir 

texnoloji zəncir kompleksi hesab edirdi. E. Berqman və E. Fezerə görə klaster – bir qrup 

kommersiya və qeyri – kommersiya təşkilatlarıdır, hansılar ki, fərdi rəqabət qabiliyyətini qorumaq 

üçün birləşirlər (Белоцерковская, 2017). 

Klasterlər üçün vacib olan xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

1. Coğrafi yaxınlıq (biliklərin yayılması və düzgün istehsal amillərinə çıxış); 

2. Klaster birliklərinin üzvləri arasında həm məlumat, həm də təcrübə mübadiləsi; 

3. İnnovasiyaların tətbiqi prosesində kiçik və orta sahibkarlar daha yaxşı adaptasiya olduğu 

üçün onların fəaliyyət göstərmələri (Воронов и Леонтьева, 2016). 
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Ümumiyyətlə klasterlərin təsnifatı aşağıdakı kimi təqdim edilə bilər: 

1. Sənaye sahələri üzrə: 

 Ağac emalı 

 Maliyyə 

 Turizm 

 Əczaçılıq 

 Digər klasterlər 

2. Maliyyələşdirmə mənbələri üzrə: 

 Öz vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən klasterlər; 

 Öz vəsaiti və büdcə fondlarından maliyyələşdirilən klasterlər; 

 Qarışıq şəkildə maliyyələşdirilən klasterlər. 

3. Fəaliyyət miqyasına görə: 

 Yerli 

 Regional 

 Milli 

 Beynəlxalq 

4. Əldə edilmiş fəaliyyət göstəricilərinə görə 

 Təsirli 

 Sabit 

 Təsirsiz. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim olunan təsnifat təxmini xarakter daşıyır, buna səbəb odur ki, 

klasterlər unikaldır, çünki müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Beləliklə, klasterləri təsnif etmək üçün 

bir çox seçim ola bilər və tamamilə eyni klasterlərin mövcudluğu sıfıra bərabərdir (Дронова, 2013).  

İqtisadiyyatın klasterləşməsindəki qlobal tendensiyalar 

Əksər ölkələr uzunmüddətli perspektivdə rəqabət qabiliyyətini, innovasiya potensialını və iqtisadi 

inkişafı yaxşılaşdırmaq üçün klaster siyasətini həyata keçirirlər. 

Hər bir ölkənin öz dövlət siyasətinə sahib olmasına baxmayaraq qlobal səviyyədə klaster 

formalaşması fəaliyyəti əsasən son 10 ildə müşahidə edilmişdir. İndiki mərhələdə klasterlər geniş 

yayılmışdır və dövlətin innovasiya strategiyasının əsas məqamıdır. 
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Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq klasterlərin formalaşmasında dövlət strukturlarının və tədqiqat 

institutlarının xüsusi rol oynadığını qeyd etməliyik (Третьяк, 2008). 

Dünya təcrübəsində həyata keçirilən klaster siyasətinin bir neçə modelini ayırd edək: 

A. Şimali Amerika modeli; 

B. Fransız-Yapon modeli; 

C. Skandinaviya modeli; 

D. Avropa modeli. 

Birinci modelin xarakterik xüsusiyyətləri elmi və istehsalat fəaliyyətləri arasında yüksək səviyyədə 

qarşılıqlı təsir və minimal dövlət müdaxiləsidir. İkinci model xarici investisiyalar hesabına böyük 

texnopolislərin yaradılması, fəal dövlət dəstəyi və regional klasterlər ilə məşhurdur. Skandinaviya 

modeli kiçik parkların yaradılmasını, milli inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsini, habelə 

beynəlxalq layihələrdə minimal iştirakı nəzərdə tutur. Sonuncu model yeni iş yerlərinin açılmasına 

və istehsalın modernləşdirilməsinə yönəldilir, burada dövlət və özəl sektor aktiv şəkildə qarşılıqlı 

əlaqə qurur, lakin dövlətin şirkətlərin strukturuna nüfuz etməməsi şərti mütləqdir (Hüseynov, 2015) 

Dünya səviyyəli modelləri ümumiləşdirərək qeyd edək ki, hər bir ölkə klaster siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün öz mexanizmini tətbiq edir və bütün ölkələr dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığının 

aktivləşdirilməsinə yönəlir (Muradov and etc, 2019). 

Cədvəl 1-də əksər xarici ölkələrin iqtisadiyyatının klasterləşdirilməsinin əsas sektor istiqamətlərini 

təqdim edirik. Qeyd etmək lazımdır ki, sənaye mənsubiyyəti klasterlərin əsas təsnifatlarından 

biridir. 

Cədvəl 1: İqtisadiyyatın klasterləşməsi sahəvi istiqamətlər üzrə 

Sahə Ölkə 

Elektron və telekommunikasiya 

texnologiyaları 

Yaponiya, İsveçrə, Finlandiya, ABŞ 

Tikinti Çin, Belçika, Hollandiya, Almaniya, Finlandiya, Danimarka 

Aqrosənaye və qida istehsalı Finlandiya, Belçika, Fransa, İtaliya, Hollandiya, Almaniya, 

Bolqarıstan, Macarıstan 

Neft və qaz və kimya sənayesi 

 

İsveçrə, Almaniya, Belçika, ABŞ 

Sellüloz və kağız sənayesi Finlandiya, Norveç 

Yüngül sənaye İsveçrə, Avstriya, İtaliya, İsveç, Finlandiya, Çin 
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Səhiyyə xidməti İsveç, Danimarka, İsveçrə, Hollandiya, İsrail 

Nəqliyyat Hollandiya, Norveç, İrlandiya, Belçika, Finlandiya, Almaniya, 

Yaponiya 

Enerji sənayesi Norveç, Finlandiya, İsveç 

Maşınqayırma İtaliya, Almaniya, Norveç, İrlandiya, İsveçrə 

Əczaçılıq sənayesi Danimarka, İsveç, Fransa, İtaliya, Almaniya 

Bio-texnologiyalar və bio-resurslar Hollandiya, Avstriya, Böyük Britaniya, Norveç 

Mənbə: Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches 

Dünyadakı uğurlu iqtisadi klasterlərin bir neçə nümunəsini qeyd edək: 

1. Silikon Vadisi (ABŞ) - yüksək texnoloji inkişaflar aparır və onlar üçün kompüterlər və kompüter 

qurğuları istehsal edir. 

2. Banqalor (Hindistan) - informasiya texnologiyalarının inkişafında fəaliyyəti olan çox sayda 

şirkət. 

3. "Eressun" klasteri (Danimarka, İsveç) - əczaçılıq və biotexnika şirkətləri. 

4. Hollivud (ABŞ) - çox sayda film şirkətinin yerləşdiyi Amerika film sənayesinin mərkəzi 

(Белоцерковская, 2017). 

Azərbaycanın iqtisadi rayonları 

Azərbaycan Respublikası 10 iqtisadi rayona bölünür: 

1. Abşeron; 

2. Gəncə-Qazax; 

3. Şəki-Zaqatala; 

4. Lənkəran; 

5. Quba-Xaçmaz; 

6. Aran; 

7. Yuxarı-Qarabağ; 

8. Kəlbəcər-Laçın; 

9. Dağlıq-Şirvan; 

10. Naxçıvan 
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz iqtisadi rayonlar iqtisadi inkişafından asılı olaraq aşağıdakı vəziyyətlərə 

bölünə bilər (Şəkil 1). 

Şəkil 1 : Azərbaycan Respublikasının bölgələrinin vəziyyəti 

 

Mənbə: Azərbaycanda regional inkişafı, https://creativeconomy.ru/lib/6912 (2019) 

İqtisadi rayonların resurs potensialını təsvir etmək zəruridir. 

Abşeron bölgəsi yanacaq və enerji ehtiyatları ilə məşhurdur. Başqa sözlə, ölkənin elektrik təchizatı 

neft və qaz yataqlarının zənginliyi ilə məşhur olan bu ərazinin hesabına həyata keçirilir. Bu ərazidə 

aşağıdakı sənaye növləri inkişaf etdirilir: yüngül, qida, ağır, neft-kimya, kimya, qara və rəngli 

metallurgiya, enerji, maşınqayırma, elektrik mühəndisliyi və inşaat. 

Aran bölgəsinin inkişafının açarı kimya məhsulları, qida kompleksi, yüngül sənayedən ibarətdir, 

həmçinin maşınqayırma sahələrinin fəaliyyətləri də diqqətdən kənarda qalmır. 

Gəncə, Şəmkir, Yenikənddə yerləşən üç su elektrik stansiyası sayəsində Gəncə-Qazax zonası 

elektrik enerjisi ehtiyacını ödəyir. Bu ərazidə maşınqayırma və cihaz istehsalı ilə əlaqəli hər cür 

avadanlıq ağır sənayenin əsas fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu ərazidə yüngül sənaye 

konservləşdirilmiş ət və süd və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı şəklində təmsil olunur. 

Naxçıvan iqtisadiyyatı yüngül və qida sənayesində ixtisaslaşmışdır, eyni zamanda inkişaf etmiş 

sənaye və müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları var. 

Quba-Xaçmaz bölgəsinin aparıcı sənaye sahəsi xalça istehsalıdır. Əsas bölgə əkinçilik üzrə 

İnkişaf etmiş

Abşeron, Aran, Gəncə-Qazax

İnkişaf etməkdə olan

Naxçıvan, Quba-Xaçmaz

Zəif inkişaf etmiş

Lənkəran, Şəki-Zaqatala, Dağlıq Şirvan

Depressiv

Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın

https://creativeconomy.ru/lib/6912
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ixtisaslaşmışdır. Bu bölgədə qida sənayesinin əsas istiqamətlərini konservləşdirilmiş qidaya 

çevrilən zəngin meyvə - tərəvəz və balıq məhsulları təşkil edir. Bu zonada neft və qaz yataqları da 

mövcuddur. 

Lənkəran bölgəsinin problemi mineral resurs çatışmazlığıdır. Buna baxmayaraq kənd təsərrüfatı, 

yəni bitki və balıqların emalı, mebel, tikinti materialları istehsalı, nəqliyyatın, kənd təsərrüfatında 

istifadə olunan avadanlıqların təmiri bu zonada baş verir. 

Kənd təsərrüfatı Şəki-Zaqatala zonası tərəfindən böyük ölçüdə dəstəklənir. Qida sənayesi 

ixtisaslaşması tütünçülük, bağçılıq məhsullarının emalı, heyvandarlığın qorunması hesabına 

formalaşır. Tikiş sənayesi müəssisələri, əsas etibarilə yüngül sənayenin təməli olan bu zonanın 

demək olar ki, bütün ərazisində mövcuddur. 

Dağlıq-Şirvan bölgəsi təbii ehtiyatlarla zəngin deyil. İqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı 

resurslarının emalı təşkil edir. Eyni zamanda xalçaçılıq, şərabçılıq, tikiş emaıatxanlarının və 

fabriklərin olması, kənd təsərrüfatı texnikalarının təmiri, konteyner istehsalı ilə təmsil olunan 

yüngül və ağır sənaye sahələri, ağac emalı üzrə ixtisaslaşmış və fəaliyyət göstərir. 

Yuxarı Qarabağ bölgəsi ərazisinin bir hissəsi ərazinin işğal edilməsi səbəbindən təhlil 

edilməmişdir, qalan hissəsi konservləşdirmə, şərab istehsalı və ümumilikdə kənd təsərrüfatı 

sahələri üzrə fəaliyət göstərir. 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, xüsusilə də 

heyvandarlıq təşkil etmişdir. Qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq, tütünçülük, üzümçülük, meyvəçilik, 

taxılçılıq kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindən olmuşdur. İqtisadi rayonda ət-süd 

məhsulları emal edilirdi, xalça toxunurdu. İqtisadi rayon ərazisində qızıl, civə, xromit, mərmər, 

üzlük tikinti daşları koral, perlit və s. faydalı qazıntı ehtiyatları vardır. Burada İstisu, Minkənd, 

Tutqunçay kimi mineral bulaqlar, iqlim-balneoloji şərait, dağ meşələri kurort-rekreasiya 

məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. Nəqliyyat-kommunikasiya sistemi Ermənistanın təcavüzü 

nəticəsində hazırda dağıdılmışdır (Əhmədov və Hüseyn, 2011). 

Azərbaycanda klasterləşdirmə 

Azərbaycan iqtisadiyyatının klasterləşmə prosesini açıqlamadan əvvəl, bütün dünyada klaster 

strukturlarının inkişaf mərhələlərini vurğulayaq. Birinci mərhələ 1947-1970-ci illəri əhatə edir. Bu 

mərhələ, universitet parklarının, regional texnoparkların və elmi şəhərlərin aktiv yaradılması ilə 

xarakterizə olunan klasterləşmənin ilkin dövrüdür. Yenilikçi məhsullar istehsal olunurdu. İkinci 

mərhələ 1971-1985-ci illəri əhatə edir və klaster strukturlarının inkişaf dövrü adlanır. Bu mərhələ 

sırasıyla texnoloji inkubatorların, ixtisaslaşdırılmış sənaye parklarının, texnologiya transformasiya 

mərkəzlərinin yaradıldığı, yeni texnologiyaların və texnoloji həllərin bazara çıxarıldığı dövürdür. 

Müasir dövr adlanan 1986-cı ildən bu günə qədər olan üçüncü mərhələ aktiv texnoparklar şəbəkəsi, 

sənaye parkları birliyi yaratmaqla məhşurdur (Albahari, 2013). 
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Azərbaycanda klasterləşmə texnoparklar və inkubatorlar yaradılması yolu ilə baş verir. Hal-hazırda 

fəaliyyət göstərən inkubatorlar aşağıdakılardır: Quba-Xaçmaz iqtisadi bölgəsindəki (Quba) biznes 

inkubatoru, Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı, Pirallahıdakı Yüksək Texnologiyalar Parkı 

(Bakı), Aran iqtisadi rayonundakı biznes inkubatoru. Bu parkların fəaliyyəti uğurludur. Məqsədləri 

yenilikçi və yüksək texnoloji rəqabətçi sənayenin, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin 

etmək, ölkənin yerli və xarici investisiyalar üçün əlçatanlığını artırmaq və əhalinin istehsalda işlə 

təmin etməkdir. Bu ilin aprelində də Hacıqabul sənaye parkı açıldı, hansı ki, yük maşınları və 

xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri, tikinti materialları üçün avadanlıqlar, su üçün plastik qablar və 

digər plastik qablar istehsalını təmin edəcək. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində neft-

kimya və digər prioritet sənaye sahələri üzrə rəqabət qabiliyyətli məhsulların, işlərin və xidmətlərin 

istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur (Şəkərəliyev, 2009). 

Qarabağda klasterləşmə - Azərbaycanda iqtisadi artımın yeni drayveri kimi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan Respublikasının müzəffər Silahlı Qüvvələri 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında 

Vətən müharibəsini böyük zəfərlə başa vurdu və işğala son qoyuldu. 

Bu mərhələdə Azərbaycan azad edilmiş ərazilər üçün yeni  inkişaf modeli yaratmalıdır hansı ki 

nəticədə  bütün ölkəni iqtisadi böyüməsinə gətirib çıxaracaq. Bu ərazilərdə "tikinti bumu" 

gözlənilir: yollar, elektrik enerjisi, su təchizatı, meliorasiya və suvarma sistemləri.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədən sənayesi, metallurgiya, qida sənayesi, emal sənayesi, 

turizm və otelçilik, yaradıcılıq sənayesi, əczaçılıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük, pambıqçılıq, 

meyvəçilik, heyvandarlıq, əkinçilik, quşçuluq, arıçılıq, tikinti materialları istehsalı sahələrini 

inkişaf etdirmək potensialı vardır (http://interfax.az/view/820437, 24.11.2020). 

Bölgənin potensialını və strateji yol xəritəsində göstərilən inkişaf istiqamətlərini nəzərə alaraq, 

hansı klasterlərinyaradılmasının ən təsirli olacağını göstərək: 

 Biznes inkubatorları 

Çox güman ki, biznes inkubatorlarının yaradılması ön plana çıxmalıdır. Biznes inkubatorlarının 

mahiyyəti kiçik müəssisələrə dəstək verməkdir. Biznes inkubatorları yeni təşəbbüskarlığa təsirli 

bir dəstək formasıdır. Mövcud resurs potensialına görə, Qarabağda biznes inkubatorları 

yaradılmalıdır: kənd təsərrüfatı - kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq məhsullarının emalı; sənaye - 

məhsul istehsalı, sadə texnologiyalar (https://www.baki-xeber.com/iqtisadiyyat/119439.html, 

14.04.2021). 

 Turizm zonası kimi 

Turizm Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının əsas sahələrindən biridir və ərazilər azad 

edildikdən sonra həm yerli əhalinin, həm də əcnəbilərin bu bölgəyə səfər etmək istədiklərini nəzərə 

alsaq, bu baxımdan bu ərazidəki turizm zonaları aktual olacaq. Çünki Qarabağ bölgəsinin çox 

http://interfax.az/view/820437
https://www.baki-xeber.com/iqtisadiyyat/119439.html
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zəngin turizm potensialı vardır. Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə turizm marşrutları 

işlənib hazırlanması üçün işlər görülür, bu bölgədə turizm sektorunun yüksək səviyyədə inkişafı 

planlaşdırılır. Qarabağ bölgəsinin çox zəngin, füsunkar, təkrarolunmaz təbiəti və tarixi abidələrinin 

olması bu bölgəni Azərbaycanın əsas turizm zonasına çevirəcəkdir. Post - pandemiya dövründə 

Qarabağ bölgəsinin turizm potensialı, turizm marşrutları, tarixi abidələri beynəlxalq turizm 

sərgilərində bu bölgəni dünya üçün çox cəlbedici bölgə kimi təqdim edəcəkdir 

(https://xalqqazeti.com/az/news/73571, 02.04. 2021). 

 Sənaye parkları 

Səriştəli şəkildə yaradılmış sənaye parkları regionun və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının böyüməsi 

üçün katalizatordur.  

İşğaldan azad olunmuş bu ərazilərdə həm hasilat sənayesi, həm də emal sənayesinin müxtəlif 

sahələri üzrə sənaye parkları salına bilər. 

Qarabağ ərazisində sənaye parklarının yaradılması ilə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında 

rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalı inkişaf etdiriləcək, iqtisadiyyatın, o cümlədən qeyri-neft 

sektorunun davamlı inkişafı təmin ediləcək, ölkənin yerli və xarici investisiyalar üçün əlverişliliyi 

artacaq və bu bölgəg yaşayacaq olan əmək qabiliyyətli əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğu 

təmin ediləcəkdir (https://azertag.az/xeber/1746965, 03.04.2021) 

Nəticə və təkliflər 

İqtisadi inkişaf hər zaman dövlət üçün birinci yerdədir. Mövcud şəraitdə iqtisadiyyatın əsasını 

təşkil edən bölgələrdir. Başqa sözlə, səmərəli regional inkişaf bir ölkənin inkişafının əsas hissəsidir. 

Qarabağda yaşaması nəzərdə tutulan əmək qabiliyyətli əhalini iş yerləri ilə təmin etmək və bu 

zonanın potensialını artırmaq üçün müəssisələr yaradılmalıdır. Məhz bu bölgənin inkişafı üçün 

biznes inkubatorları, sənaye parkları və turizm zonaları tikilməlidir. Bu klasterlərin tikintisi 

bölgədə və ölkəmizdə iqtisadi böyüməyə, iş yerlərinin artmasına, istehsalın artmasına, istehsal 

olunan məhsulların keyfiyyətinə və idxalın azalmasına səbəb olacaqdır. Beləliklə, klasterlər yeni 

iş yerlərinin açılmasında, eləcə də Azərbaycanın sənaye potensialının inkişafı nəticəsində qeyri-

neft sektorunun inkişafında, sosial-iqtisadi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm rol 

oynayacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağdakı bu klasterlər yalnız dövlət vəsaiti hesabına 

deyil, həm də dövlət-özəl tərəfdaşlığı və özəl investorların vəsaiti hesabına yaradıla bilər. Əlbətdə 

ki, Qarabağdakı və ona bitişik bölgələrdəki fürsətlərdən tam istifadə yalnız üç əsas amil təmin 

edildikdən sonra mümkün olacaqdır: 

 təhlükəsizlik; 

 əhalinin qaytarılması; 

 infrastrukturun yaradılması. 

https://xalqqazeti.com/az/news/73571
https://azertag.az/xeber/1746965
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Hal-hazırda bu istiqamətlərdə  öncədən hazırlanmış plan üzrə müvafiq tədbirlər görülməkdədir. 
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Xülasə 

Günümüzdə kommunikasiya texnologiyaları sürətli şəkildə inkişaf etməkdədir. Bu inkişaf insanların 

İnternet və Web vasitələrindən daha çox istifadə etməsinə səbəb olur. Bu vasitələrdən ən önəmlisi isə sosial 

mediadır. Sosial media; istifadəçilərin özlərini ifadə etdikləri və digər istifadəçilərlə qarşılıqlı əlaqədə 

olduqları yeni bir virtual mediadır. Sosial media platformaları sayəsində insanların məlumata çatması daha 

sürətli və asan hala gəlmiş, fərdlər məkan və məsafədən asılı olmayaraq dünyanın bir ucundan digər ucuna 

fərdlərlə ünsiyyət qurmağı bacardılar. Sosial medianın gətirdiyi bu yeniliklər məarketinqə fərqli bir ölçü 

gətirmiş və ‘sosial media marketinqi’ anlayışını yaratmışdır. Sosial media marketinqi istehlakçının bu yeni 

mediada interaktiv iştirakına əsaslanan yeni bir marketinq yanaşmasıdır. Sosial media vasitələrində mövcud 

olan məzmunlar istehlakçı davranışını və sosial media marketinqini formalaşdırır. İnsanlar bir məhsulu və 

ya xidməti satın almadan əvvəl məhsul haqqında məlumatları sosial media vasitələri ilə əldə edə bilir, eyni 

zamanda əvvəllər bu məhsulu istifadə edən istehlakçıların şərhlərindən də təsirlənə bilərlər. İstehlakçılar 

satın alma zamanı sosial mediada istifadəçi və ya şirkət tərəfindən yaradılan məzmundan təsirlənirlər. 

Beləliklə, sosial mediada bir məhsul və ya xidmətdən nə qədər və necə bəhs edildiyi müəssisələr üçün 

olduqca vacib hala gəlmişdir. Bu nöqtədə, sosial medianın istehlakçı davranışına təsirini araşdırmaq 

vacibdir. 

Sosial media vaitələrinin və istifadəçilərinin sayının artması istehlakçıların satın alma davranışlarına birbaşa 

təsir göstərməktədir. Burada əsas məqsəd sosial media vasitələrinin istehlakçı davranışlarına təsirinin 

ölçülməsidir. Bu məqsədlə məqalədə onlayn sorğu keçirilmiş və müxtəlif nəticələr əldə olunmuşdur. 

Açar sözlər: İstehlakçı davranışı, istehlakçı, sosial media, satınalma 

 

Giriş  
İnternet şəbəkəsinin genişlənməsi və texnologiyanın inkişafı ilə birlikdə insanların həyat tərzində 

və ehtiyaclarında bir çox dəyişiklik baş vermişdir. Web 2.0 texnologiyasının inkişafı ilə “sosial 

media” anlayışı gündəlik həyatda tez-tez istifadə edilən bir termin halına gəlmiş və nəticədə 

“sosiallaşma” anlayışı da yeni bir ölçü qazanaraq rəqəmsal mühitə keçmişdir (Ünal, 2008). 

Portativ elektron cihaz istifadəçilərinin sayının artması ilə hal-hazırda sosial medianın istifadəsi 

günü-gündən artmaqdadır. Sosial media anlayışına nəzər yetirdikdə, onun içərisində “media” 

terminini əhatə etdiyini görürük. Burada müzakirə olunan “media” anlayışı bildiyimiz ənənəvi 

mailto:babekb16@gmail.com
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mediadakı ilə eyni omayaraq; zamandan və məkandan asılı olmayaraq asan giriş və ikitərəfli 

ünsiyyət təklif edir. Artıq istehlakçılar dinləyici, izləyici və ya oxucu mövqeyindən çıxaraq şərh, 

fikir və düşüncələrini ifadə etmək imkanlarına sahibdirlər. Məhsullar və xidmətlər haqqında daha 

geniş və sürətli məlumat əldə etməklə yanaşı, digər istehlakçıların şərhlərinə, fikirlərinə və 

düşüncələrinə də çatmaq imkanı əldə edir. Müəssisələr baxımından hədəf auditoriyası haqqında 

yeni bir məlumat bazası yaradılmış və təsirli marketinq strategiyaları inkişaf etdirmək üçün yeni 

marketinq vasitələri ortaya çıxmışdır (Daşdəmirova, 2019). 

Müəssisələrin yerləşdiyi bazarda rəqabət gündən-günə qızışır. Bu vəziyyət şirkətlərdən daha təsirli 

marketinq siyasətinə sahib alternativ kanallarla hədəf auditoriyalarına müraciət etmələrini tələb 

edir. Şirkətlərin bazar seqmentini daha təsirli bir şəkildə quraraq hədəf auditoriyasına çatması, 

məmnuniyyətlərini öyrənmək və ehtiyaclarını qarşılayacaq şəkildə hərəkə etmək şirkətlər üçün 

həyati əhəmiyyət daşıyır. Qısa müddətdə kütlələrə daha sürətli çatmaq və ümumi auditoriyaya 

müraciət etmənin yanında daha şəxsi olaraq da istehlakçılara çata bilmək şirkətlərin rəqiblərindən 

fərqlənmələrini təmin edəcəkdir (Daşdəmirova, 2019) 

Sosial Media 

Sosial media, yeni nəsil veb texnologiyalarının gətirdiyi istifadə rahatlığı və rabitə sürəti ilə eyni 

vaxtda məlumat paylaşımının izlənildiyi rəqəmsal bir platformadır. Sosial media sözü yerinə bəzi 

mənbələrdə web 2.0-da istifadə olunur. Sosial medianın əsasını paylaşma və ünsiyyət təşkil edir 

(Olgun, 2014). Sosial media sözlər, şəkillər, səslər və videolar ilə texnologiyanı bir araya gətirir. 

İstehlakçıların əksəriyyəti sosial şəbəkələrdən dostları ilə əlaqə qurmaq, insanların fikirlərindən 

faydalanmaq və məhsullar haqqında məlumat əldə etmək üçün istifadə edirlər. Sosial medianın 3 

ölçüsü vardır: 

1. Media ölçüsü: Media bir ifadə vasitəsi olduğu qədər, bir mesajın bir qrupa çatmasını təmin 

edən məlumat yayan vasitələrin hamısı kimi baxmaq olar. Buna görə media anlayışı 

müəssisələr üçün olduqca vacibdir (Akçal, 2020). 

2. İstifadəçi ölçüsü: Son istifadəçi olan istehlakçının istehsal etdiyi müxtəlif media növlərinin 

məzmunu kimi müəyyən edilmişdir. İstifadəçi əsaslı məzmun üç əsas xüsusiyyətə sahibdir 

(Məmmədova, 2019). İstifadəçi əsaslı məzmunun əsas xüsusiyyəti, görülən işlərin hər hansı bir 

mühitdə nəşr edilməsinin vacibliyidir. İkinci xüsusiyyəti isə, yaradıcı səydir. Məzmunun ortaya 

çıxarılmasında və ya mövcud işlərdən yeni bir məzmun yaradılmasında müəyyən bir yaradıcı 

səy göstərilməlidir. Başqa sözlə, istifadəçi məzmuna bir dəyər əlavə etməlidir. Bu yaradıçı səy 

eyni zamanda əməkdaşlıq və komanda işi ilə də göstərilə bilər. Üçüncü xüsusiyyət isə peşəkar 

rutinlərdən və təcrübələrdən müstəqil olmaqdır (Olgun, 2014). 

3. Sosial medianın texnoloji ölçüsü: Texnologiyanın sürətli inkişafı və insanların bir istifadəçi 

olaraq daha çox vaxt keçirməyə başlaması olaraq təsvir edilə bilər 

(http://sosyalmedyakulubu.com.tr/, 2019). 
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Sosial medianın tarixi 1900-cü illərin əvvəllərində başlamışdır. 1923-cü ildə bir-birinə 

quraşdırılmış kompüterlərlə rabitə sisteminə əsaslanan internet texnologiyası kəşf edilmişdir. Bu 

texnologiyanı ABŞ Müdafiə Nazirliyi ‘super kompüter’ olaraq tanıtdırmışdır. 1980-ci illərdə rabitə 

texnologiyası inkişaf etmiş və yeni kompüterlər bir-birinə birləşdirilmişdir. 1990-cı illərdə isə 

insanlar fərdi kompüterlər ilə şəbəkəyə qoşulmağa və istifadə etməyə başlamışdılar. 1995-2000 

illəri arasında internetin ilk dövrü üçün istifadə olunan Web 1.0 konsepsiyası ortaya çıxmışdır 

(Ünal, 2008). Bu sistemdə istifadəçi yalnız ona təqdim olunan məzmunda məlumatları əldə edə 

bilməktə idi. Bu səbəbdən bu sistem iki yönlü rabitə təmin edə bilmədi və ənənəvi media rabitə 

vasitələrindən tamamilə fərqlənə bilmədi. Nəticədə, Web 1.0 texnologiyası istifadəçilərin aktiv 

iştirakının təmin edilməsində və istəklərinin araşdırılmasına əksik qalmışdır. Web 1.0-ın 

ehtiyacları kifayət qədər ödəməməsi səbəbindən web-insan qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Web 2.0 

yaranmışdır. İnternet istifadəçilərinin birtərəfli məlumat axını tərk edərək məzmun yarada və 

paylaşa biləcəyi bir sistem qəbul edilmişdir. Web 2.0 texnologiyasını inkişafı ilə birlikdə sosial 

medianı təşkil edən bir çox tətbiq həyatımıza daxil olmuşdur. Bu tətbiqlərdən bəziləri qlobal 

tanınma əldə etmiş, bəziləri isə gözlənilən rəğbəti qazana bilməyib bağlanmaq məcburiyyətində 

qalmışdır. Google, Youtube, Facebook, Twitter, Blog, Pinterest, Wikipedia kimi tətbiqetmələr hal-

hazırda ən çox istifadə olunan sosial media vasitələridir (Akçal, 2020). 

İstehlakçı Davranışı 

İstehlakçı davranışının tədqiqi bir təşkilatın istiqamətini müəyyənləşdirən ən vacib amillərdən 

biridir. Təşkilatın hədəflərini müəyyənləşdirmək və bu hədəflərə çatmaq istehlakçı davranışlarının 

öyrənilməsi ilə baş verir (Kotler & Armstrong, 2008). Təşkilatın gələcəyinin müəyyənləşdiricisi 

olan istehlakçı, rəqabət vəziyyətində gözləntiləri qiymətləndirərək hərəkət etməlidir.İstehlakçının 

davranışını bazar yerində yoxlayan, bu davranışın səbəblərini araşdıran tətbiqi bir elm olan 

istehlakçı davranışları, insanların və ya qrupların istəklərini və ehtiyaclarını qarşılayan, 

gözləntilərinə cavab vermək üçün məhsul və xidmətlərin seçilməsi, satın alınıb istifadə edilməsi 

və istehlakı kimi prosesləri əhatə edən işlər bütünüdür (Ekber, 2017). İstehlakçılar qavranılan 

problemləri həll etmək üçün xidmətlər və ya məhsulları satın alırlar. İstehlakçı davranışı fərdlərin 

digər davranışları kimi bir çox dəyişəndən təsirlənməkdədir. Hər nə qədər istehlakla məhdud bir 

davrnış olsa da, tək bir fəaliyyəti və hadisəni əhatə etməməsi baxımından ətraflı araşdırılması lazım 

olan bir prosesdir (Zorlu, 2019). İstehlakçı davranışı, marketinq, iqtisadiyyat, sosiologiya və 

psixologiya kimi elmləri də əhatə edən vacib bir məsələdir. İstehlakçılar hər gün satınalma qərarı 

davranışı içərisindədirlər. Müəssisələr istehlakçıların hər gün aldıqları satınalma qərarları barədə 

ətraflı araşdırmalar edirlər. İstehlakçının hansı məhsulu haradan, necə, nə qədər, nə vaxt və nə üçün 

aldıqlarını araşdırırlar. Həmçinin bazardakı keyfiyyət, məhsul, qiymət kimi xüsusiyyətlərinin 

yanında istehlakçının içində olduğu sosial-mədəni vəziyyətdə istehlakçıların davranışlarında söz 

sahibi olur. İstehlakçının məhsulu satın alması və ya məhsulu dəyişdirməsi istehlakçı davranışıyla 

əlaqəlidir (Quliyev, 2012). Şübhəsiz ki, istehlakçı davranışları yalnız bu faktlarla məhdudlaşdırıla 
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bilməz. İstehlakçının məhsulu satın almadan əvvəl və sonrakı münasibətləri və qarşılaşdığı təsirlər 

də istehlakçı davranışlarıyla əlaqəlidir (Demir və Kozak, 2013). 

İstehlakçının satınalma araşdırmalarında, qərar vermə prosesi rasional bir çərçivədən ibarətdir. 

İstehlakçının satınalma prosesi, istehlakçının satınalmadan əvvəl, satınalma anı və satınalmadan 

sonra keçirdiyi idrak və davranış mərhələlərini nəzərə alaraq satınalma prosesini izah edir. 

İstehlakçının satınalma qərarı beş addımda araşdırıla bilər: İlk öncə ehtiyac yaranır, daha sonra bu 

ehtiyacları qarşılamaq üçün məlumatlar toplanır, bu alternativlər arasında ən uyğunu seçilir və satın 

alma prossesi baş verir. Satınalma prosesi bitdikdən sonra, istehlakçı məhsul və ya xidmətdən razı 

qalıb qalmadığına qərar verəcəkdir (Zorlu, 2019) Müştərinin satın aldığı məhsul və ya xidmətdən 

razı olub olmaması, satın aldığı məhsul və ya xidmət üçün ümid etdiyi fayda ilə ona verdiyi 

inamdan asılıdır. Başqa sözlə, müştəri “ümid etdiyi” ilə “əldə etdiyi” fayda bərabər olarsa məmnun 

qalacaq, əldə etdiyi fayda ümid etdiyi faydadan çox olarsa xoşbəxt olacaq və əldə etdiyi fayda ümid 

etdiyi faydadan az olarsa məmnun olmayacaqdır. Müştərinin əldə etdiyi fayda ilə ümid etdiyi fayda 

arasındakı mənfi fərq artdıqca narazılıq da artacaqdır (Daşdəmirova, 2019). Bir istehlakçının 

satışdan sonrakı duyğuları və qiymətləndirmələri bir marketoloq üçün son dərəcə vacibdir. Çünki 

təkrar satışlara göstərə bilər və müştərinin məhsula və ya markaya olan münasibətini və 

çevrəsindəkilərə verdikləri məlumatlara təsir göstərə bilər. Xüsusilə narazı bir istehlakçının məhsul 

və ya marka haqqında mənfi ifadələri daha sürətlə və daha uzaqlara yayılaraq istehlakçı 

münasibətlərinə zərər verə bilər. Buna görə də müəssisələr mütəmadi olaraq müştəri 

məmnuniyyətini ölçməlidir (Mert, 2001). 

Metod 

Tədqiqat işində əsasən nəzəri metodlardan istifadə edilmiş, statistik təhlildən istifadə olunmaqla, 

istehlakçı davranışı və sosial medianın göstərdiyi təsirlər qeyd olunmuşdur. Həmçinin sosial 

medianın istehlakçı davranışları üzərində nə dərəcədə təsirlərinin olmasına dair sorğu keçirilmiş, 

nəticələr analiz və sintez edilmişdir. Tədqiqatımızın əsas məqsədi sosial media vasitələrinin 

istehlakçıların satın alma davranışlarına necə təsir göstərəcəyini araşdırmaq və təhlil aparmaq 

olmuşdur. Tədqiqatda aşağıdakı hipotezlər ortaya qoyulmuşdur: 

 Sosial media vasitələri istehlakçının satın alma prosesində təsirli bir rola sahibdir.  

 İstehlakçının sosial mediadakı aktivlik səviyyəsi, yer aldığı kateqoriyaya görə satın almadan 

əvvəlki qərarların verilməsində təsirli rol oynayır. 

 İstehlakçının sosial mediadakı aktivlik səviyyəsi, yer aldığı kateqoriyaya görə satın almadan 

sonrakı qərarların verilməsində təsirli rol oynayır. 

Analiz 

Tədqiqat anket üsulu ilə aparılmışdır. 06.01.2021 və 08.01.2021 tarixləri arasında əsasən Facebook 

platformasında paylanmış və 80 nəfər respodent bu sorğuda iştirak etmişdir. Araşdırmanın 

kainatını 16 yaşdan yuxarı insanlar təşkil etməkdədir. Bu araşdırmaya önəm verən əsas ünsür, 
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sosial media istifadəçilərinin hər keçən gün artması, virtual aləmdə yeni bir auditoriyanın 

formalaşması və fərdlərin bu platformalarda sosiallaşması nəticəsində istehlak vərdişlərində də bir-

birlərinə təsir göstərə bilmələridir. Araşdırmanın əsas məqsədi, Azərbaycanda sosial medianın 

istehlakçıların satınalma qərarlarına necə təsir etdiyini ölçməkdir. Sorğuda iştirak edən 

respodentlərin 60 %-i kişi, 40 %-i isə qadınlar təşkil edir. Frekans analizi aparılaraq insanların 

hansı cavabları seçdiyi faiz olaraq qeyd edilmişdir. Aparılan anketin nəticələrinə uyğun olaraq 

araşdırmada aşağıdakı analizlər izah edilmişdir: 

1. Araşdırmanın nəticələrinə nəzər salsaq, ilk növbədə istehlakçıların sosial şəbəkələrdə həftəlik 

orta hesabla neçə saat vaxt keçirdiklərini qeyd etməliyik. Aşağıdakı qrafikdə sorğuya qatılan 

respodentlərin cavablarına əsasən nəticələr qeyd edilmişdir. 

Qrafik 1:Sosial şəbəkələrdə həftəlik keçirilən vaxt 

         

Mənbə: Müəllif tərəfindən keçirilən sorğunun nəticələri 

 

Qrafik 1-dən də görüldüyü kimi respodentlərin 10%-i həftəlik 0-5 saat sosial şəbəkələrdə vaxtını 

keçirmişdir. Respodentlərin 12%-i həftəlik 6-10 saat hissəsini sosial şəbəkələrdə keçirməyi üstün 

tutmuşdur. Respodentlərin 20%-i 11-15 saat, 15%-i 16-20 saat, 18%-i isə 21-25 saat variantlarına 

üstünlük vermişlər. Nəhayət, anketin nəticələrinə əsasən %25-lik faiz ilə həftəlik 26 saat və daha 

çoxunu sosial şəbəkələrdə keçirənlər anketin ilk sırasında yer almışıdr. Anketin nəticələrindən də 

göründüyü kimi insanlar sosial mediada keçirdikləri vaxt olduqca çoxdur. 

2. Növbəti analizimiz insanların sosial medianı nə üçün istifadə etmələri olmuşdur və nəticələr 

aşağıda qeyd olunmuşdur. Burada bəzi insanların sosial media istifadə etməsi üçün daha müxtəlif 

səbəbləri də ola bilər, ancaq bizim araşdırmamızda ümumi səbəblər nəzərə alınmışdır. 

 

 

 

10%

12%

20%

15%

18%

25%

Sosial şəbəkələrdə həftəlik ortalama neçə saat vaxt keçirsiz?

0-5 saat

6-10 saat

11-15 saat

16 -20 saat

21-25 saat

26 saat və daha çox



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

376 

 

Qrafik 2: Sosial mediadan istifadə etmə səbəbləri 

             

Mənbə: Müəllif tərəfindən keçirilən sorğunun nəticələri 

 

Anketin nəticələrinə diqqət yetirsək, respodentlərin böyük qismi sosial medianı məlumat toplamaq 

məqsədi ilə istifadə edir (38%). Alış-veriş üçün sosial medianı istifadə edən insanlar 26%-lik 

hissəni təşkil edir. Daha çox şəkil və ya video paylaşmaq üçün sosial medianı istifadə edən 

respodentlər 13%-lik qismi təşkil etməkdədir. Əyləncə məqsədli istifadə edənlər 10%, iş üçün 

istifadə edənlər 8%, dostlarla ünsiyyət yaratmaq üçün istifadə edən insanlar isə yalnız 5%-lik qismi 

təşkil etməkdədir. Anketdə iştirak edən respodentlərin hamısının sosial medianı istifadə etdiyi 

aşkarlanmışdır. 

3. Sorğu iştirakçılarının sosial mediaya daxil olmaq üçün daha çox hansı cihazlardan istifadə 

etdiklərinin bölgüsü aşağıdakı qrafikdə əks olunmuşdur 

 

Qrafik 3: Sosial mediaya daxil olmaq üçün istifadə olunan cihazların bölgüsü 

                

Mənbə: Müəllif tərəfindən keçirilən sorğunun nəticələri 
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Anketin nəticələrinə diqqət yetirsək, respodentlərin böyük qismi telefonu üstün hesab edirlər. 

Telefon 75%, şəxsi kompüter 19%, tablet 4%, korporativ kompüterlər isə sadəcə 2%-lik hissəni 

təşkil etməkdədir. 

4. Digər bir analizimiz isə, istehlakçıların hansı sosial media vasitələrinə üstünlük verməsi ilə 

əlaqədar idi. Bu anketin nəticəsində İnstagram və Youtube daha çox üstenlük verilmişdir. 

Azərbaycanda son 10 ildə statistikaya nəzər yetirsək, ən çox istifadə olunan platforma Facebook 

olmasına baxmayaraq, bunu unutmamalıyıq ki, bu anket müəyyən bir qisim üçün yönəldilmişdir. 

Anketin digər qismində Linkedin, Blog, Pinterest, Google Plus və s. sosial media vasitələri aiddir. 

Aşağıdakı qrafikdə respodentlərin cavabları qeyd edilmişdir. 

 

Qrafik 4: Sosial media vasitələri 

             

Mənbə: Müəllif tərəfindən keçirilən sorğunun nəticələri 

 

Anketin nəticələrinə diqqət yetirsək, İnstagram 37% ilə respodentlərin ən çox istifadə etdiyi sosial 

media vasitəsi olmuşdur. Faiz nisbətlərinə baxdıqda, Youtube, Facebook, Twitter və digər 

variantları ardıcıllıq təşkil edir. 

Nəticə və təkliflər 

Sosial medianın təqdim etdiyi ən böyük yenilik olan ikitərəfli ünsiyyət sayəsində insanlar ehtiyac 

və istəklərini daha yaxşı qarşılamağa başlamış, beləliklə dünyada istifadəçi sayı sürətlə artmışdır. 

Bazara təqdim etdiyi yeni tətbiqlərlə özünü zənginləşdirmiş və mövcud olan tətbiqlərini də 

yeniləyərək xüsusiyyətlərini artırmışdır. Yeni tətbiqetmələri və zənginləşdirilmiş xüsusiyyətləri ilə 

istehlakçıların tələb və ehtiyaclarına daha yaxşı cavab verərək həyatlarının bir parçası olmuşdur. 

Bu tədqiqtaın nəticəsində istehlakçıların sosial mediada xeyli vaxt keçirdikəri görülmüşdür. 

Respodentlərin cavablarına uyğun olaraq, daha çox məlumat toplamaq və alış-veriş etmək 
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məqsədilə sosial mediaya ziyarət etdikləri görülmüşdür. Həmçinin daha rahat olduğundan anketə 

qatılan insanların əksəriyyəti telefon vasitəsilə sosial media vasitələrinə daxil olmağı üstün hesab 

etmişdilər. Son olaraq respodentlər İnstagram və Youtube daha çox üstünlük vermişdilər. Bu 

nəticə, şirkətlərin İnstagramda müxtəlif istehlakçıları cəzb edəbiləcək sosial media reklam 

kampaniyalarını başlatmasını zəruri edir. Şirkətlər buradan istehlakçıların ehtiyac və istəklərini 

nəzərə alaraq müxtəlif kompaniyalar hazırlaya bilərlər. İstehlakçının əvvəlkindən daha çox ön 

plana çıxması ilə müəssisələr, istehlakçıların profillərini izləməli və istehlakçıların sosial media 

platformalarında məhsul və ya xidmətlər üzərində araşdırma apardıqlarını unutmamalıdır. 
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Abstract 

This paper analyses the economic transition and its impact on economic performances of the three Baltic states Estonia, 

Latvia and Lithuania. To analyze this subject area, a literature research was chosen and since the Baltics share 

similarities concerning their history, geography and economic growth, a comparison of these three was included. 

The Baltic states followed a radical transition approach and this fast break-up with old systems made them the fastest 

growing economies in the EU since 2012. However, Estonia has been the pioneer on every level. 

The main intention of the present paper is to emphasize the Baltic’s economic performances in a comparative approach. 

Keywords: Digital entrepreneurship. Entrepreneurship, Innovation, Products, Innovative entrepreneurship, 

Government support of innovative Business, Ecosystem 
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Резюме 

Финансовый бизнес – это направление бизнеса, реализация которого осуществляется на финансовых рынках. 

Операционной деятельностью в финансовом бизнесе является спекулирование корпоративными ценными 

бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами (фьючерсы, форварды, опционы и т.д.). 

Помимо купли – продажи, в финансовом бизнесе оказываются посреднические услуги. Эти услуги оказывают 

специализированные брокерские и дилерские компании, а также коммерческие банки и другие частные 

инвестиционные компании. Основными направления инвестирования в финансовом бизнесе является 

инвестирования в корпоративные ценные бумаги и иностранную валюту, однако с развитием данного 

направления бизнеса потребности в финансовых ресурсах начали возрастать. Это привело к внедрению новых 

финансовых инструментов, которые также именуются производными. Одним из таких инструментов в 

финансовом бизнесе стал фьючерс. Фьючерсный контракт предполагает получение определённого объёма 

финансового актива или товара по цене, ожидаемой в будущем. Параллельно с развитием технологий и 

увеличением субъектов финансового бизнеса развивался и финансовый рынок фьючерсов. Благодаря 

развитию рынка фьючерсов появилась возможность спекулировать не только самим финансовым активом или 

товаром на товарной бирже, но фьючерсным контрактом на эти товары и активы, предполагающие 

моментальное заключение сделок по купле – продажи. Развитие фьючерсного рынка позволило 

усовершенствовать брокерские услуги – внедрение кредитного плеча. Теперь брокер являлся не просто 

посредником на финансовых рынках, но и позволял вести маржинальную торговлю, тем самым снижая 

инвестиционные расходы трейдеров. Благодаря этому количество инвесторов и объёмов денежных вливаний 

на финансовых рынках возросло. В статье даётся классификация фьючерсов, проводится сравнительный 

анализ и выявляются наиболее эффективные фьючерсные контракты. 

Ключевые слова: финансовый бизнес, фьючерсный контракт, кредитное плечо, маржинальная торговля 

 

Введение 

Фьючерс – это договор о купле – продаже актива в конкретном количестве в установленный 

срок в будущем по оговоренной цене сегодня. Фьючерс – это инструмент, в первую очередь, 

выполняющий функцию хеджирования риска товара на физическом рынке, поэтому в 

основном цена фьючерсов бывает выше цены самого товара на физическом рынке. Обратная 

ситуация наблюдается при дефиците предложения товара на реальном рынке. Разница в 

ценах также обусловлена тем, что реальный рынок учитывает лишь рыночную стоимость 

mailto:bchitorov@bk.ru
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самого товара без учёта таких сопутствующих затрат, как хранение, транспортировку и 

страховку. В цену фьючерсов уже заложены все сопутствующие расходы, поэтому цена 

фьючерса на тот же актив будет выше чем цена актива на реальном рынке (Hull J.C., 2017) 

Фьючерсы – это производный финансовый инструмент, используемый трейдерами на 

финансовых рынках при реализации финансового бизнеса. Помимо покупателя и продавца, 

существует третье лицо, контролирующее процесс заключения сделки по купле – продаже 

фьючерса и реализацию контракта – биржа. Фьючерсная биржа создаёт условия для 

заключения контракта, а также выступает гарантом выполнения всех обязательств. В 

процессе заключения контракта, стороны договариваются только о стоимости. Все вопросы, 

которые касаются сроков реализации контракта и условий поставки товаров определяются 

самой биржей (Татьянников В.А., 2019) 

Фьючерсы бывают расчётные и постановочные. Расчётные фьючерсы не предполагают 

реальные поставки приобретаемых активов – здесь главное стоимость актива. При 

заключение расчётного фьючерса устанавливаются сумма и дата платежа. Суммой 

выступает разница между ценой контракта и фактической стоимостью актива. В основе 

расчётного фьючерса лежит исполнение только денежных договорённостей между 

сторонами.  

Вторым видом фьючерсов является поставочный. Поставочный фьючерс предполагает 

после истечения срока действия контракта поставку товара. Поставочный фьючерс в 

основном заключается на товарные фьючерсы. При продаже поставочного фьючерса 

конкретизируются не только стоимость, но и сроки поставки товара. 

Фьючерсы – один из самых эффективных инструментов, применяемых в финансовом 

бизнесе. На физическом рынке фьючерсы позволяют продавцам снизить риски и 

зафиксировать свои расходы. На финансовых рынках фьючерс стал одним из инструментов 

спекулирования между трейдерами на финансовых рынках. В процессе спекулирования, 

если цена актива возрастает, то покупатель контракта получает прибыль, т.к. он приобрел 

фьючерс по заниженной цене. И наоборот, если снижается цена актива, то продавец 

контракта получает прибыль, т.к. он продал фьючерс по завышенной стоимости. 

(https://www.finam.ru/education/likbez/fyuchers-opredelenie-vidy-fyuchersnyiy-kontrakt-i-kak-

torgovat-fyuchersami-na-birzhe-20190605-123318/, 2019). 

 Фьючерсы делятся на две группы: 

1. Товарные фьючерсы (энергоносители, сельхоз продукция, цветные и драгоценные 

металлы); 

2. Финансовые фьючерсы (иностранная валюта, финансовые индексы, корпоративные 

ценные бумаги). (https://ru.investing.com/commodities/futures-specifications). 

https://www.finam.ru/education/likbez/fyuchers-opredelenie-vidy-fyuchersnyiy-kontrakt-i-kak-torgovat-fyuchersami-na-birzhe-20190605-123318/
https://www.finam.ru/education/likbez/fyuchers-opredelenie-vidy-fyuchersnyiy-kontrakt-i-kak-torgovat-fyuchersami-na-birzhe-20190605-123318/
https://ru.investing.com/commodities/futures-specifications
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Товарные Фьючерсы 

Фьючерсные контракты, которые связаны с физическим товаром определяются как 

товарные. Товарные фьючерсы появились раньше, чем финансовые фьючерсы. Товарные 

фьючерсы бывают реальные и поставочные, т.к. речь идёт о поставке товаров. В начале 

фьючерсами пользовались как методом страхования риска на физическом рынке – 

покупатель фьючерса уплачивал определённую сумму виде залога, продавец фьючерса 

затем поставлял товар покупателю по уговоренной заранее цене. Оставшаяся сумма 

возмещалась в установленный заранее срок. Товарные фьючерсы делятся на пять групп. К 

первой группе относятся фьючерсы на зерно.  

Организатором торгов зерновыми фьючерсами выступает американский холдинг CME 

Group Inc. Этот холдинг образовался после слияния некоторых товарных бирж, в том числе 

чикагской CBOT и нью-йоркской NYMEX. Самыми популярными зерновыми фьючерсами 

являются соя, пшеница, кукуруза и рис. Единой валютой торгов на электронной платформе 

выступает доллар США.  

Пшеница – самый потребляемый продукт во всём мире, т.е. имеет стратегическое 

назначение и фьючерсные контракты на пшеницу являются более значимыми, нежели 

просто инструмент для спекулирование. Торги на товарной бирже осуществляются по двум 

контрактам (эталонные сорта) – ZW– и KE – контракты объёмом в 5 тыс. бушелей, 

отличаемые своей твёрдостью. 

Реализуя свой финансовый бизнес на фьючерсном рынке, трейдеры, спекулирующие 

зерновыми культурами, сталкиваются с высокой волатильностью. Это позволяет 

генерировать прибыль в краткосрочной перспективе. Фактор сезонности и урожайности 

делает неэффективном долгосрочное приобретение фьючерсных контрактов  

Вторая группа товарных фьючерсов включает металлы – золото, серебро, алюминий и т.д. 

Но выше всех здесь ценятся именно золото и серебро. Исторически валюта страны была 

привязана к её золотому запасу и только в 1970 году национальные валюты впустили в 

свободное плавание. Стоимость фьючерсов здесь зависит от цен золота и серебра, 

устанавливаемых на COMEX и зачастую цены бывают одинаковыми.  

Фьючерсы на драгметаллы считаются одним из классических торговых объектов и 

считаются высококачественными и надёжными. В процессе спекуляций фьючерсами на 

золото и серебро необходимы большие денежные вливания, поэтому трейдеры на рынке 

фьючерсов стремятся скорее не получить прибыль, а защитить собственные вложения, т.е. 

занимаются хеджированием риска. Хеджированием также занимаются государственные и 
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коммерческие банки. Банки не могут позволить себе большие затраты в виде перемещения 

своих золотых запасов, поэтому, если ожидается снижение котировок на драгметаллы, 

банки просто спекулируют на рынке фьючерсов, т.е. зарабатывают на продаже фьючерсных 

контрактов, не продавая реального золота. Так банки пополняют свои финансовые ресурсы 

и нейтрализуют отрицательное влияние снижающихся котировок на реальный металл. 

В третью группу фьючерсных контрактов входят энергоносители – нефть. “Нефтяные” 

фьючерсы также, как и фьючерсы на драгметаллы считаются высоконадёжными и 

качественными. Фьючерсы на энергоносители подразумевают операции по покупке или 

продаже контрактов на топливо, сырую нефть и в целом нефтепродукты. Фьючерсы на 

энергоносители торгуются на NYMEX. 

Фьючерсы на энергоносители являются наиболее ликвидными среди остальных товарных 

фьючерсов. Также фьючерсы на энергоносители подвержены влиянию из вне намного 

сильнее, нежели остальные товарные фьючерсы. Здесь большое значение также имеет 

психологические факторы. Нефтепродукты являются таким же стратегическим товарами, 

как и пшеница, но цениться во всех отношениях выше. Это обусловлено тем, что многие 

страны, добывающие нефть, ориентируют свой бюджет именно на нефтяные котировки 

(http://finbay.ru/futures/energonositeli.html, 2019). 

В четвёртую группу фьючерсов относятся продукты животноводства. В первые в 1960 году 

на чикагской товарной бирже появилась продукция, которая не подлежит складскому 

хранению. Ныне ведутся торги посредством электронных торговых площадок. Фьючерсы 

на продукты животноводства включают живой рогатый скот. Фьючерсы на данный товар 

занимают малую долю спекуляций в финансовом бизнесе – поставщики (фермеры) 

предпочитают форвадные контракты фьючерским. Это связано с тем, что фьючерские 

контракты необходимо заключить со специализированными дилерскими центрами, форвад 

же наоборот можно заключить с любым другим, будь это другой фермер или крупный 

потребитель(https://studbooks.net/1217709/bankovskoe_delo/harakteristika_selskohozyaystven

nogo_fyuchersnogo_rynka, 2020). 

В последнюю пятую группу товарных фьючерсов входят фьючерсы на “мягкие” товары – 

сахар, хлопок и кофе. Фьючерсы на эти товары также пользуются спросом среди субъектов 

финансового бизнеса, например, фьючерсные контракты на кофе занимают второе место по 

объёму спекуляций на рынке фьючерсов (на первом месте нефть, а на третьем золото). 

Однако не все фьючерсы на “мягкие товары” пользуются таким же спросом, как кофе 

(https://ru.tradingview.com/ideas/agriculturals/).  

Финансовые Фьючерсы 

Фьючерсные контракты, которые связаны с такими финансовыми инструментами, как 

индексы, иностранная валюта, корпоративные ценные бумаги именуются финансовыми 

http://finbay.ru/futures/energonositeli.html
https://studbooks.net/1217709/bankovskoe_delo/harakteristika_selskohozyaystvennogo_fyuchersnogo_rynka
https://studbooks.net/1217709/bankovskoe_delo/harakteristika_selskohozyaystvennogo_fyuchersnogo_rynka
https://ru.tradingview.com/ideas/agriculturals/
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фьючерсами. Финансовые фьючерсы, в отличии от товарных, не предусматривают поставку 

активов, а, следовательно, являются только расчётными. На фьючерсной бирже финансовые 

фьючерсы пользуются популярностью из – за своей доступности для всех участников 

финансового бизнеса. Большинство трейдеров проводят активные спекуляции с 

финансовыми фьючерсами с целью извлечения краткосрочной прибыли. Финансовые 

фьючерсы делятся на три группы. К первой группе относятся валютные фьючерсы. 

Валютные фьючерсы – это финансовые активы с повышенной степенью риска. На валютные 

фьючерсы оказывает влияние макроэкономическое положение страны, а также все решения, 

принимаемые ЦБ. Валютные фьючерсы наиболее подвержены волатильности, что может 

привести к полной потери инвестиций. В тоже время валютные фьючерсы являются первым 

инструментом, на котором “новички” финансового бизнеса усваивают основы 

инвестирования и методы спекулирования. Валютные фьючерсы существуют в виде 

валютных пар, где доминирующую роль играет доллар США, например, AUD/USD (прямая 

валюта), USD/CAD (обратная валюта), AUD/CAD (кросс курс). Спекулирование валютными 

фьючерсами позволяет трейдерам и другим участникам финансового бизнеса не только 

генерировать краткосрочную прибыль, но и покрывать расходы на комиссию и свопы при 

долгосрочном инвестирование.  

Коммерческие и государственные банки также занимаются спекулированием валютными 

фьючерсами. Валюта – это самый ликвидный актив и сегодня занимает лидирующие 

позиции по объёмам спекулирования. Если банки раньше фокусировались на золотом 

запасе, то сейчас золото потеснилось высоколиквидной валютой. Как отмечалось ранее 

валюта подвержена скачкообразному движению и на неё оказывает влияние много 

экономических и даже политических факторов, и чтобы избежать потерь при снижении 

курса валют, банки приобретают валютные фьючерсы и тем самым избегают потерь. 

Во вторую группу финансовых фьючерсов входят контракты на корпоративные акции. 

Цены на фьючерсные контракты корпоративных акций формируются на основе стоимости 

самих акций на фондовой бирже, однако инвестирование и спекулирование акциями 

отличается от инвестирования и спекулирования фьючерсными контрактами. При 

приобретении акций владелец имеет право получать дивиденды и называться совладельцем 

компании. При приобретении фьючерсов на корпоративные акции владелец не имеет этих 

прав. Спекулирование фьючерсами корпоративных акций позволяет также совершать 

долгосрочное вложение средств. 

В третью группу финансовых фьючерсов входят контракты на индексы. В основе этих 

фьючерсных контрактов находится индексный фонд. Приобретая индексный фонд, 

инвесторы получают возможность получить прибыль из динамики движения всех акций на 

этой фондовой бирже, приобретая фьючерс на индекс, инвестор получает возможность 
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спекулировать самим индексом при меньших инвестициях, чем при приобретении самого 

индекса. Отличительным свойством здесь является знание всех факторов и особенностей, 

способных повлиять на цены акций компаний – эмитентов и как следствие изменить 

тенденцию движения индексного фонда. Индексные фонды в основном находятся в 

состоянии равновесия и на основе факторов внешней и внутренней среды, различных 

новостей совершают колебательные движения на финансовом рынке. Спекулирование 

фьючерсами на фондовые индексы являются самой сложной формой получения прибыли в 

финансовом бизнесе (https://invest-journal.ru/fjuchersy-na-indeksy, 2020).  

Метод 

В процессе написания статьи применялись методы фундаментального анализа. Методы 

фундаментального анализа основываются на экономических показателях. На основе методов 

фундаментального анализа были сопоставлены и выявлены наиболее эффективные фьючерсные 

контракты в финансовом бизнесе. 

Анализ 

Финансовый бизнес, в отличии от других направлений бизнеса, создаёт стоимость. Благодаря 

обилию финансовых инструментов на все возможные товары, ресурсы и активы, создаётся 

возможность вести активную спекулятивную деятельность в расчётном формате, что снижает 

расходы на хранение товаров или стратегических ресурсов. В отличии от других направлений 

бизнеса, в финансовом бизнесе оперирует большое количество посредников – брокерских компаний 

и других субъектов финансового бизнеса, оказывающих брокерские услуги, поэтому для 

привлечения клиентов и снижениях издержек, которые несёт трейдер было принято создание 

системы маржинальной торговли и кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет снизить нагрузку 

на инвестиционный капитал трейдера. Маржа, или залог, который уплачивает трейдер для 

совершения операции на финансовом рынке составляет минимум треть от суммы приобретаемого 

актива. Сегодня все посредники позволяют своим клиентам (трейдерам) вести маржинальную 

торговлю, благодаря чему интерес к финансовым рынкам из года в год только возрастает (Quliyev 

E., Qurbanzadə Ş., 2017). 

Вести финансовый бизнес, особенно выбирать каким фьючерсным контрактом спекулировать не 

просто, однако существуют общие концепции и условия, позволяющие использовать потенциал 

фьючерсных контрактов в финансовом бизнесе полностью. Все фьючерсные контракты отличаются 

друг от друга по цене, размеру и периоду инвестирования. (Etzkorn M, Schwager J.D., 2017). 

Классификация фьючерсов дана в таблице 1. 

 

 

 

 

https://invest-journal.ru/fjuchersy-na-indeksy
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Таблица 1: Классификация фьючерсов по стоимости тика и размеру контракта 

Товарные 

фьючерсы 

Размер контракта  Цена 1 тика в $ Финансовые 

фьючерсы 

Размер контракта  Цена 1 тика в $ 

Зерно 5000 бушелей 12,5 Валюта 100000 у.е. 1 

Золото 100 тр. унций 1 Акции 1 0,01 

Серебро 5000 тр. унций 5 Индекс SP 500 100 10 

Энергоносители 1000 баррелей 10 

   

Животноводство 40000 фунтов 10 

     

Мягкие товары 37500 фунтов 18,75      

Источник: Инвестиционный портал, https://www.investing.com/ (25.12.2020) 

 

Результат 

В процессе реализации финансового бизнеса субъектам бизнеса приходится принимать не 

всегда стандартные и не всегда логические решения. Это обуславливается рыночной 

активностью, факторами инвестиционной среды и в целом влиянием внешней среды. 

Компании, оказывающие брокерские услуги и обеспечивающие своих клиентов 

возможностью пользоваться кредитным плечом возводят торговлю фьючерсами на новый 

уровень и тем самым позволяют вести спекуляции фьючерсами не только на 

специализированной фьючерсовой бирже, но и на рынке дилеров, поэтому фьючерс 

является одним из важнейших инструментов в финансовом бизнесе, т.к. даёт возможность 

полностью реализовать систему маржинальной торговли. Использование кредитного плеча 

позволяет трейдерам снижать свои расходы и фиксировать свои убытки не в рамках своих 

вложений, а в рамках маржи, что позволяет осуществлять более эффективно мани – 

менеджмент.  

Как показано в таблице 1 на первый взгляд самой прибыльной формой торговли является 

спекулирование фьючерсами на фондовые индексы. Для спекулирования этими 

фьючерсами необходимо большие финансовые ресурсы, что не по карману 

среднестатистическому трейдеру. Также сам процесс инвестирования включает в себя 

анализ ценового движения всех акций, включённых в этот индекс, что требует глубоких 

познаний в области фундаментального и технического анализа, а также высоких затрат на 

https://www.investing.com/
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прогнозирование динамики стоимости акций. 

 

Другой формой спекулирования финансовыми фьючерсами является приобретение 

валютных фьючерсов. Как видно из таблицы 1 спекулирование валютными фьючерсами 

позволяет генерировать прибыль как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе и 

подходит всем участникам финансового бизнеса. Однако сама валюта подвержена высокой 

волатильности, что отражается на фьючерсовом рынке и может привести к краткосрочным 

убыткам, зачастую высоким. Спекуляции этим видом фьючерсов больше подходит крупным 

институциональным инвесторам. 

При спекулирование такими товарными фьючерсами, как зерно, животноводство и “мягкие” 

товары точность прогноза цен фьючерсов снижается. Это происходит под влиянием фактора 

сезонности. Т.к. не представляется возможным спрогнозировать урожайность года, 

преобладает фактор риска. Если уровень урожайности низкий, то уровень цен на реальные 

товары растёт, и, как следствие, цены фьючерсов на эти товары также увеличивается, 

поэтому покупатели фьючерсов получают высокую прибыль, а продавцы фьючерсов, хоть 

и покрывают свои убытки, остаются без дохода, т.к. цена фьючерсов была занижена, и 

наоборот. 

Приобретение фьючерсов на драгметаллы целесообразно только во время кризисов и 

высокой волатильности на финансовых ранках. Фьючерсы на золото и серебро выполняют 

функцию “тихой гавани”. Т.о. трейдеры и другие субъекты финансового бизнеса могут 

сохранить свой инвестиционный капитал. Спекулирование фьючерсами на драгметаллы 

подходит всем субъектам финансового бизнеса. 

Процесс купли – продажи фьючерсов на нефть сопряжён с определёнными трудностями. 

Спекулирование нефтяными фьючерсами представляется самой рисковой среди остальных 

товарных фьючерсов, и обуславливается это большим количеством факторов, оказывающих 

воздействие на нефтяные котировки. Самыми главными источниками информации здесь 

выступают: 

1. Макроэкономические новости из США. США являются самым крупным производителем 

сланцевой нефти и самым крупным поставщиков нефти и нефтепродуктов в Европу. 

Американский бренд WTI является ориентиром для многих стран – экспортёров 

нефтепродуктов. Данные из США оказывают прямое воздействие на нефтяные котировки.  

2. Информация о скидках из Саудовской Аравии – стране с самой низкой себестоимостью 

нефти. Саудовская Аравия часто пытается манипулировать нефтяными котировками, и 

низкая себестоимость является её козырем. Предоставляемые скидки способны увеличить 

спрос на нефтепродукты и, как следствие, приводит к увеличению стоимости нефтяных 
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фьючерсов. 

3. Информация о добычи нефти из ОПЕК – самой крупной организации фактически 

контролирующей котировки на нефть. 

4. Информация об импорте нефти из Китая – страны с самой высокой потребляемостью 

нефтепродуктов. Увеличение или уменьшение спроса способны как увеличить нефтяные 

котировки, так и обвалить их (https://atas.net/ru/obemnyj-analiz/teoriya-rynka/fyuchers-na-

neft/, 2018).   

Фьючерсы на нефть зависят от “шума” в информационном поле, однако они являются 

самыми популярными в отношении риск – доходность, что делает их очень 

востребованными среди всех участников финансового бизнеса. Качественное 

прогнозирование в краткосрочной перспективе способно генерировать прибыль при 

минимальных издержках (свопы и комиссия). 

Учитывая все вышеупомянутые и перечисленные факторы, можно утверждать, самыми 

эффективным фьючерсами с точки зрения риска и доходности являются фьючерсы на 

валюту, фьючерсы на драгметаллы и фьючерсы на эталонные марки нефти BRENT и WTI.  
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Xülasə 

Cəmiyyətimizin sürətli və sabit inkişafından doğan müvəffəqiyyətlər, müasir tarixin və zamanın tələbləri bizi artıq 

innovasiyalı ictimai sistem, innovasiyalı  iqtisadiyyat, nümunəvi və mütərəqqi mənəvi həyat barədə daha dərindən 

düşünməyə və əməli işlər görməyə vadar edir. Cəmiyyətin və dövlətin innovasiyalara olan kütləvi və kəskin tələbatı 

bu gün bir fakt olaraq qalmaqdadır. Bu tələbat çoxşaxəli və çoxsəviyyəlidir. İnnovasiyalı tələbat yeni iqtisadi üsul və 

formalardan tutmuş yeni sosial təşkilatlanma və idarəetmə məsələlərinə qədər problemləri əhatə edir. Milli 

iqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri, diversifikasiya, innovasiya aktivliyinin yüksəldilməsi, elmin rolunun artırılması 

və habelə investisiyaların çoxalması olmadan davamlı iqtisadi artım mümkün deyildir. Bunlar bir tərəfdən 

iqtisadiyyatın müəyyən sahəsinə investisiyaların istiqamətləndirilməsini nəzərdə tutur, digər tərəfdən isə 

innovasiyaların artımı  ilə  iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə, bazarın tələblərinə adekvat investisiya resurslarının 

axınına təminat verir. Bu gün əsas məsələ Azərbaycanın davamlı iqtisadi artımına səmərəli təsir edəcək innovasiya 

tipli  iqtisadi  inkişafın prioritet məsələlərinin müəyyən edilməsidir. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat; innovasiya; inkişaf; texnologiya. 

 

Giriş 

Müasir qloballaşma dövründə hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı milli potensialdan istifadə 

etməklə rəqabətqabiliyyətli əmtəə və xidmətin öz ölkəsi ilə təmin edilməsi və ixracı ilə bilavasitə 

əlaqədardır. Rəqabətqabiliyyətli əmtəə istehsalı və xidmətin göstərilməsi bilavasitə innovasiya 

sisteminin tətbiqindən asılıdır. Bütün dünyada elm və texnologiyaların inkişafı ilə bazara daim yeni 

məhsullar çıxarılır ki, bu da innovasiya sisteminin inkişafını zəruri edir. 

Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən innovasiya siyasəti respublikamızda mövcud olan 

dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafın və rəqabətliliyinin daha da möhkəmləndirilməsini təmin 

etmək üçün dünyada mövcud olan ən yeni ideyaların, elmi biliklərin, texnologiya və məhsulların 

iqtisadiyyatın müxtəlif istehsal sahələrinə, habelə ümumiyyətlə ölkəmizin idarəetmə sisteminə 

tətbiq edilməsinə yönəlib. 
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İnnovasiya fəaliyyətinin vəziyyəti hər bir dövlətdə cəmiyyətin və onun iqtisadiyyatının çox mühüm 

inkişaf indikatorudur. Sosial-iqtisadi məqsədlərə nail olmaq üçün innovasiyaların aktuallığı nəzərə 

alınaraq, innovasiya və investisiya fəaliyyətinin fəallaşdırılması Azərbaycan Respublikasının 

prioritet məsələləri kimi müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan hal-hazırda respublikanın ən mühüm 

sosial-iqtisadi vəzifəsi istehsalatda elmi tədqiqatların tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. 

Ölkəmiz liberal bazar iqtisadiyyatının elmi əsaslarına və prinsiplərinə söykənən çevik iqtisadi 

siyasət sayəsində inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Məqalədə ölkənin 

innovasiya sistemi təhlil edilmiş, iqtisadiyyatın inkişafında innovasiyaların tətbiqi qeyd 

olunmuşdur. 

İnnovasiyalı İqtisadiyyatın Formalaşması 

İnnovasiya iqtisadiyyatının yaradılması Azərbaycan Respublikasının inkişaf prioritetlərindəndir. 

Müasir dövrdə hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı, ideya və elmi nailiyyətlərin məhsulu olan 

yeniliklərin-innovasiyaların istehsal və xidmət sahəsinə tətbiqindən asılıdır. Respublikamızın 

dövlət siyasətinin vacib prioritetlərindən biri iqtisadiyyatın yeni inkişaf yoluna-innovasiya 

iqtisadiyyatına keçiddir. Qlobal iqtisadi rəqabətin çox güclü olduğu müasir dünya iqtisadiyyatında 

firmaların uğur qazanmasının əsas yolu yeniliklərin tətbiqi və innovasiyaların güclü şəkildə 

təşviqindən keçir. (Əzizova, 2012) 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyinə ikinci qayıdışı bütün sahələrdə əsaslı 

inkişaf və dönüş yaratdı. Azərbaycanda elmə və təhsilə xüsusi diqqət ayrıldı, intellektual 

potensialın formalaşmasına şərait yarandı. (Hacıyev, 2016) Heydər Əliyevin apardığı sosial-

iqtisadi tədbirlər ölkəmizi ağır böhrandan çıxartdı. Məhz bu tədbirlər dünyanın aparıcı şirkətlərin 

diqqətini Azərbaycana yönəltdi. Respublikaya xarici investisiyaların qoyuluşu iqtisadiyyatda 

innovasiya imkanlarının artmasına səbəb oldu. 

Ölkənin innovasiyalı inkişafı əsaslı surətdə aşağıdakı amillərdən asılıdır:  (Əliyeva, 2011) 

– yeni texnologiyaların, yeni texnikanın, ideya və biliklərin istehsalçısı olan müəssisələr 

şəbəkəsinin mövcudluğu;  

– yeni ideya və texnologiyalar əsasında yeni məhsul istehsal edən istehsalat müəssisələri 

şəbəkəsinin mövcudluğu;   

– sadalanan istehsal proseslərinin iştirakçılarının maliyyələşdirilməsi sisteminin mövcudluğu;   

– bütün tərəflər arasında münasibətlərin tənzimlənmə mexanizminin olması.  

Ölkə iqtisadiyyatının yeni yüksək texnoloji avadanlıq və elmi işləmələrə əasaslanan innovasiya 

yönümlü iqtisadiyyata yönəldilməsi çox aktualdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə də rəqabət 

qabiliyyətliliyin əsas amili innovasiyadır. İqtisadiyyatını innovasiyaya əsaslanaraq inkişaf 

etdirmək üçün bu məqsədə yönəlik sənayeləşmə siyasəti həyata keçirməlidirlər. Burada əsas 

məqsəd sənayedə innovasiyanın tətbiqini və innovativ sənaye məhsullarının istehsalını artırmaqdır. 
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Sənayeləşmə siyasətinin özü də innovasiyaların iqtisadiyyatda təqibi və yaradılan əlavə dəyərin 

təsiri ilə dəyişikliklərə məruz qalaraq zamanla yenilənməyə məcburdur. Yəni, innovasiya əsaslı 

iqtisadiyyata sahib olmaq üçün davamlı olaraq innovasiyaları təqib etməli, başqa dövlətlərin 

təcrübələrini öyrənməli və innovasiyaların iqtisadiyyatda tətbiqinə münbit şərait yaratmaq 

lazımdır.  

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı innovasiyalı iqtisadiyyata keçid mərhələsindədir. İnnovasiya 

iqtisadiyyatının mahiyyəti innovasiya fəaliyyətindən aktiv istifadə edilməsidir. Təbii ki, innovasiya 

infrastrukturunu inkişaf etdirmədən innovasiya fəaliyyətini tətbiq etmək qeyri-mümkündür. Bu isə 

ilk növbədə ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, biliyə əsaslanan sahələrin və 

elmtutumlu texnologiyaların inkişaf etdirilməsidir. İnnovasiya infratrukturunun əsas funksiyası 

innovasiya prosesinin həyata keçməsi üçün lazım olan ehtiyatların istifadəsinə köməklik etməkdir. 

(Şirəliyev və Cabbarzadə 2013) 

Texnologiyaların təkmilləşdirilməsi pul ehtiyatlarından qənaətlə istifadə etməyə, maliyyə və qapalı 

texnoloji mühitin formalaşmasına şərait yaradır. Bu da təbii ehtiyatların səmərəli 

mənimsənilməsinə, istehsalatın rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına böyük imkanlar yaradır. Bu da 

yeni innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın yaradılmasına imkan verir. Digər tərəfdən elmi 

innovasiyaların formalaşması və tətbiqi birbaşa elmi təqdiqat institutları və universitetlərdə bu işin 

təşkilindən, işin peşəkarlarla bir yerdə layiqincə yerinə yetirilməsindən asılıdır. Əgər elmi təqdiqat 

institutları və universitetlərdə elmi innovasiyaların inkişafı üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər olarsa 

və bu mexanizmlər maliyyə və struktur baxımından dəstəkləyici olarsa, bu, peşəkarlarla 

universitetlərdəki elmi təqdiqatçıların birgə çalışmasına səbəb olacaq. Bu fəaliyyət həm 

innovasiyaların ortaya çıxmasına, həm də kadr hazırlığının dövrün tələblərinə uyğun 

hazırlanmasına müsbət təsir edəcək. (İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, 2017) 

İnnovasiya siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ölkənin elmi-texniki potensialının 

yüksəldilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilməsi və 

eləcə də iqtisadiyyatda artım tempinin aşağı düşməsinin qarşısının alınması mexanizminin 

formalaşdırılması sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu cür məsələlərin həll olunması üçün 

bir sıra mühüm irimiqyaslı siyasət sənədləri (konsepsiya, strategiya və proqramlar) qəbul 

olunmuşdur: Son dövlər qəbul olunmuş “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”; "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-

2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"; “Azərbaycan Respublikasında kənd 

təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” və digər 

əhəmiyyətli stregiya və proqramlar ölkə gələcəyi, innovasiya siyasətinin inkişafı ilə bağlı nikbin 

mənzərə yaradır. Belə proqramların hazırlanması ölkə iqtisadiyyatının təkmilləşməsinə, davamlı, 

rəqabətqabiliyyətli inkişafına xidmət edir. (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet 

saytı) 
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Respublikamızın innovasiya siyasətinin əsas məqsədi istehsalın texnoloji səviyyəsinin 

yüksəldilməsi və rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının həcminin artırılmasından ibarətdir. İlkin 

mərhələdə innovasiya fəaliyyətinə dövlət tərəfindən dəstək göstərilməlidir, sonra isə onun 

təkmilləşdirilməsinə və səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilən tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox xarici ölkələrin əldə etdikləri texnoloji nailiyyətlər yalnız 

ayrı-ayrı fərdlərin öz fəaliyyəti əsasında deyil, innovasiya fəaliyyətinə məqsədyönlü dövlət 

müdaxiləsi, o cümlədən onun inkişafına xidmət edən hüquqi bazanın yaradılması yolu ilə mümkün 

olmuşdur. İnnovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin 

mühüm aləti, milli rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasının uzunmüddətli faktoru əhalinin rifah 

halının yüksəldilməsinin etibarlı amili kimi qiymətləndirilir. Dövlət innovasiya proseslərinə həm 

dolayı, həm də birbaşa təsir göstərmək vasitələrinə malikdir. Onların nisbəti ölkədə mövcud olan 

iqtisadi vəziyyətdən və ona münasib olan dövlət tənzimlənməsi konsepsiyasının seçilməsi 

istiqamətindən asılı olaraq müəyyən edilir.  

 İnnovasiya siyasəti sahəsində dövlətin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir:  

– innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsini stimullaşdıran normativ-hüquqi bazanın 

formalaşdırılması; 

– innovasiya fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi; 

– innovasiya infrastrukturun formalaşdırılması və onun inkişafına yönəldilən tədbirlərin görülməsi;  

– innovasiya fəaliyyətinə yönəldilmiş kadrların hazırlanması. (İİETİ, 2017) 

İnnovasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri innovasiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi, investisiyaların cəlb edilməsi və təşviqi üzrə əlverişli şəraitin yaradılması və 

müvafiq təşkilati işlərin görülməsidir. Həmçinin rəqabətqabiliyyətli, yüksək texnologiyalara 

əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılmasında iştirak etməklə, dövlət sifarişi ilə yaradılmış milli 

innovasiya məhsullarının zəmanətli satış bazarlarının təmin edilməsi və xarici bazarlara çıxışının 

həvəsləndirilməsi və himayə edilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir.  

İnnovasiya siyasətinin reallaşdırılmasında özəlləşdirmə, innovasiya infrastrukturunun yaradılması 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün innovasiya fəaliyyəti 

iştirakçılarının işini əlaqələndirən elmi, texnoloji parkların, innovasiya mərkəzlərinin, 

texnologiyaların transfer mərkəzlərinin, biznes-inkubatorların və digər innovasiya infrastruktur 

subyektlərinin yaradılması səyləri dövlət tərəfindən maksimum dəstəklənir. Belə ki, yerli 

idarəetmə orqanlarına innovasiya infrastrukturunun yaradılması prosesində təsisçi kimi iştirak 

etməyə və onların nizamnamə fonduna torpaq sahəsi, ofislər və qurğular formasında paylar 

ayırmağa hüquqi imkan verilmişdir. Elmi-tədqiqat təşkilatçılarının qarşısında duran problemləri 

nəzərə alaraq, innovasiya təşkilatlarının yaradılması təqdir edilir, onlara güzəştli şərtlərlə yer və 

avadanlıq ayrılır.  
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Dövlətin İnnovasiya Siyasətinin Əsas İstiqamətləri 

İnnovasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri innovasiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi, investisiyaların cəlb edilməsi və təşviqi üzrə əlverişli şəraitin yaradılması və 

müvafiq təşkilati işlərin görülməsidir. Həmçinin rəqabətqabiliyyətli, yüksək texnologiyalara 

əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılmasında iştirak etməklə, dövlət sifarişi ilə yaradılmış milli 

innovasiya məhsullarının zəmanətli satış bazarlarının təmin edilməsi və xarici bazarlara çıxışının 

həvəsləndirilməsi və himayə edilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir.  

İnnovasiya siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ölkənin elmi-texniki potensialının 

yüksəldilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilməsi və 

eləcə də iqtisadiyyatda artım tempinin aşağı düşməsinin qarşısının alınması mexanizminin 

formalaşdırılması sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu cür məsələlərin həll olunması üçün 

bir sıra mühüm irimiqyaslı siyasət sənədləri (konsepsiya, strategiya və proqramlar) qəbul 

olunmuşdur. (İİETİ, 2017) 

Respublikamızın innovasiya siyasətinin əsas məqsədi istehsalın texnoloji səviyyəsinin 

yüksəldilməsi və rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının həcminin artırılmasından ibarətdir. İlkin 

mərhələdə innovasiya fəaliyyətinə dövlət tərəfindən dəstək göstərilməlidir, sonra isə onun 

təkmilləşdirilməsinə və səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilən tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox xarici ölkələrin əldə etdikləri texnoloji nailiyyətlər yalnız 

ayrı-ayrı fərdlərin öz fəaliyyəti əsasında deyil, innovasiya fəaliyyətinə məqsədyönlü dövlət 

müdaxiləsi, o cümlədən onun inkişafına xidmət edən hüquqi bazanın yaradılması yolu ilə mümkün 

olmuşdur. İnnovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin 

mühüm aləti, milli rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasının uzunmüddətli faktoru əhalinin rifah 

halının yüksəldilməsinin etibarlı amili kimi qiymətləndirilir.  

İnnovasiya siyasəti sahəsində dövlətin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir:  

– innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsini stimullaşdıran normativ-hüquqi bazanın 

formalaşdırılması; 

– innovasiya fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi; 

– innovasiya infrastrukturun formalaşdırılması və onun inkişafına yönəldilən tədbirlərin görülməsi;  

– innovasiya fəaliyyətinə yönəldilmiş kadrların hazırlanması.  

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün dövlətin innovasiya siyasətinin başlıca prinsipləri 

aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: (İİETİ, 2017) 

– ölkə iqtisadiyyatının innovasiyaya əsaslanan inkişaf yoluna yönəldilməsi, innovasiya 

fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi üçün bazar mexanizmlərindən maksimum istifadə olunması;  

– ölkəmizin elmi-texniki potensialından səmərəli istifadə olunması;  
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– innovasiya fəaliyyəti göstərən bütün subyektlərin qanun qarşısında bərabər olması;  

– intellektual obyektlərin mülkiyyət hüququnun qorunması, onların gəlir əldə etmək mənbəyi 

olduğunun tanınması;  

– innovasiya fəaliyyətinin inkişafına şərait yaradan çevik kredit, vergi və gömrük siyasətinin həyata 

keçirilməsi.  

İnnovasiya siyasətinin reallaşdırılmasında özəlləşdirmə, innovasiya infrastrukturunun yaradılması 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün innovasiya fəaliyyəti 

iştirakçılarının işini əlaqələndirən elmi, texnoloji parkların, innovasiya mərkəzlərinin, 

texnologiyaların transfer mərkəzlərinin, biznes-inkubatorların və digər innovasiya infrastruktur 

subyektlərinin yaradılması səyləri dövlət tərəfindən maksimum dəstəklənir. Belə ki, yerli 

idarəetmə orqanlarına innovasiya infrastrukturunun yaradılması prosesində təsisçi kimi iştirak 

etməyə və onların nizamnamə fonduna torpaq sahəsi, ofislər və qurğular formasında paylar 

ayırmağa hüquqi imkan verilmişdir. Elmi-tədqiqat təşkilatçılarının qarşısında duran problemləri 

nəzərə alaraq, innovasiya təşkilatlarının yaradılması təqdir edilir, onlara güzəştli şərtlərlə yer və 

avadanlıq ayrılır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən qanunverici bazanın daim 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bununla əlaqədar olaraq milli və xarici ölkələrin innovasiya 

fəaliyyəti ilə əlaqədar hüquqi aktları təhlil edilmiş, onların əsasında mövcud hüquqi sənədlərə 

yenidən baxılmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamlarından irəli gələn "Milli 

innovasiya sisteminin formalaşdırılması və inkişafı proqramı", "Milli innovasiya sisteminin 

konsepsiyası" işlənib hazırlanmışdır. (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı) 

İnnovasiya Biznesinin İnkişaf İstiqamətləri 

Ölkəmiz bir çox sahələrdə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı potensialına malikdir. Ancaq ayrı-

ayrı texnoloji nailiyyətlər əsas olanı əvəz etmir: Azərbaycanda yeni iqtisadiyyat yaranır, onun 

əsasında yüksək rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyata, innovasiyalara, müdrik dövlət idarəçiliyinə, 

biznes, elm, hakimiyyət və cəmiyyət arasında sıx əlaqələrin formalaşdırılmasına arxalanan 

innovasiya inkişaf modeli durur. Əlbəttə ki, innovasiya yönümlü  iqtisadi inkişaf modelində 

sahələrin inkişafı və sahələrarası əlaqələrin  formalaşması mühüm əhəmiyyətə  malikdir. Bu  

baxımdan  ölkəmizdə  texnoloji  mərkəzlərin  yaradılması  müsbət  nəticə  verə  bilər. Bu  tip elm 

və təhsil strukturlarının yaradılması və elmi-texniki fəaliyyətinin inkişafı kiçik innovasiya 

müəssisələrinin təsisi və inkişafını, elmi-tədqiqat və təcrübi–konstruktor işlərinin 

kommersiyalaşdırılması və sənayeyə tətbiqini təmin edir.   

Üzləşdiyimiz dövr bizdən artan rəqabətə tab gətirmək üçün yeni strategiyalar düşünməyi tələb edir. 

Çünki, dördüncü sənaye inqilabı iqtisadiyyatının rəqabət qaydaları əvvəlki dövrlərin qaydalarından 

fərqlənir. Burada rəqabətə tab gətirmək üçün bütün formalarda innovasiyaları tətbiq etmək 
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lazımdır. (Allahverdiyev, 2018) 

Hazırda ölkəmiz nüfuzlu reytinqlərdə hər il pozitiv inkişaf dinamikası göstərir. Azərbaycan İKT 

sahəsinin inkişafına görə dünya üzrə 65-ci yerdə qərarlaşıb və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında 

liderdir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının sənədinə əsasən, Azərbaycan MDB 

məkanında internetin əhatə olunması, yayımına görə ilk yerdədir (State of Broadband Report 

2018). Dünya Bankının “Doing Business 2020” hesabatında isə ölkəmiz Avropa və Mərkəzi 

Asiyada ən çox islahat aparan 20 ölkə sırasına düşüb (Doing Business 2020). Bunun üçün isə təhsil 

modelinin modernləşməsindən tutmuş ayrı-ayrı şirkətlərdə işçi biznes proseslərinin təşkilində 

müvafiq biznes mədəniyyətə keçidin aparılması, inkişafın aparıcı qüvvəsi olan telekommunikasiya 

sferasında yeni ekosistemin yaranması, sabit texnoloji bazanın qurulması və yenilənməsi vacibdir.  

Ölkəmizdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi üçün müvafiq innovasiya strukturlarının - innovasiya mərkəzlərinin, biznes 

inkubatorların, texnoparkların yaradılması nəzərdə tutulur və artıq bu sahədə əhəmiyyətli işlər 

görülmüşdür. Belə ki, hazırda ölkəmizdə Sumqayıt Kimya Sənaye, Balaxanı, Qaradağ, 

Mingəçevir, Pirallahı sənaye parkları, 3 Yüksək Texnologiyalar Parkı, 3 sənaye məhəlləsi fəaliyyət 

göstərir. (Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, 2015) 

İqtisadiyyatın inkişafında innovasiyanın hədəfi milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsinə, dünya ticarət sisteminin inteqrasiyasına nail olmaqla, ölkədə dinamik sosial-

iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. Bunlara ölkənin malik olduğu iqtisadi 

potensialın gücləndirilməsi, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, hər bir regionun 

malik olduğu potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması və onların inkişafının 

tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına nail olunması, sahibkarlığın inkişaf 

etdirilməsi, sosial xidmətlərin artırılması, yoxsulluğun azaldılması kimi vəzifələrləri aid etmək 

olar.  

Biznes inkubatorlar ölkədə innovasiya biznesinin, innovasiya mühitinin inkişafını təmin edə bilər. 

Biznes inkubator mexanizmi vasitəsilə müəssisələr özünün malik olduğu resurslardan istifadə 

nəticəsində gəlir əldə edə bilərlər.  

Azərbaycanda biznes inkubatorların yaradılması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Biznes inkubatorların əsas məqsədi kiçik sahibkarlığın yeni işə başlamış və artıq mövcud olan 

subyektlərinə, yəni texnologiyalar və elmi-texniki xarakterli yeniliklər hazırlayan və istifadə edən 

subyektlərə kömək etməkdir. Kiçik innovasiya sahibkarlığına köməyin innovasiya strukturu, elmi-

texniki işləmələr və istehsal, elm tutumlu məhsulun hazırlanması və satışı arasındakı əlaqələndirici 

sahə sayılır. Kiçik innovasiya sahibkarlığına kömək infrastrukturunun formalaşmasında məqsəd 

müxtəlif istiqamətlər üzrə kiçik müəssisələrə kompleks köməyin təmin edilməsi əsasında onların 

fəaliyyəti üçün optimal şəraitin yaradılması sayılır. Azərbaycan Respublikasında kiçik innovasiya 

biznesinin yaradılması problemlərinin əksər hissəsinin həll olunması ölkədə effektiv işləyən biznes 
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inkubatorun yaradılmasına kömək etmişdir.  

Bu istiqamətdə gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi, onların işgüzar fəallığının 

artırılması, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi 

tərəfindən 2013-cü ildən başlayaraq regionlarda gənclər üçün biznes inkubatorların yaradılmasına 

başlanılıb. Bu mərkəzlər yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən gənclərin 

səmərəli sahibkarlıq fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə onlara kompleks texniki-təşkilati və 

inzibati-təsərrüfat xidmətləri göstərən resurs mərkəzləridir. Dünyada ilk biznes inkubatorlar ötən 

əsrin 50-ci illərində ABŞ-da meydana gəlib. Hazırda biznes inkubatorlar bütün dünyada 

mövcuddur və müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda da biznes inkubatorun 

yaradılması istiqamətində addımlar atılmışdır. Belə ki, Xaçmaz rayonunda Quba-Xaçmaz Regional 

İnkişaf Mərkəzində biznes inkubator fəaliyyətə başlamışdır. 2016-cı ildə isə Yevlax şəhərində 

yerləşən Aran Regional İnkişaf Mərkəzində biznes inkubatorlar yaradılmışdır. Müəyyən edilmiş 

biznes inkubasiya mexanizmi əsasında gələcəkdə Balaxanı Sənaye Parkında, Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkında və s. biznes inkubatorların yaradılması planlaşdırılır. (Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 2015) 

Kiçik və orta innovasiya sahibkarlığının inkişafı üzrə aşağıdakı tədbirlər nəzərdə tutulur: 

– kiçik və orta innovativ biznesə mühitin, hüquqi şəraitin yaradılması; 

– kiçik və orta sahibkarlıq təşkilatlarının proqram və innovasiya layihələrində iştiraka cəlb 

edilməsi; 

– regionlarda elmi və innovasiya fəaliyyətinin inkişafının dəstəklənməsi. 

Ölkədə fəaliyyət göstərən biznes inkubatorlar da məhz gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə hərtərəfli 

hazırlanmasına xidmət edir. Regional İnkişaf Mərkəzlərində bölgə üzrə biznes və startapların 

inkişafı, sahibkarlıq subyektləri arasında əlaqələrin və işgüzar əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün 

müxtəlif tədbirlər təşkil olunmaqdadır. Yerli istehsal, startap layihələri habelə sənətkarlıq 

məhsullarının nümayişi, sərgiyə çıxarılması və satışı ilə bağlı sahibkarlıq subyektlərinə müxtəlif 

təşkilati-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.  

Kifayət qədər biznes-inkubatorun meydana çıxması isə kiçik innovasiya firmalarının meydana 

gəlməsi və inkişafı üçün stimul olacaqdır, çünki biznes-inkubatorlar kiçik sahibkarlar və digər sahə 

strukturları arasında əlaqələndirici rolu yerinə yetirir.  

Biznes inkubatorların yaradılması, ölkəmizdə sahibkarlığa göstərilən dövlət dəstəyi, biznes və 

investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri davam etdiriləcək, innovativ və 

perspektivli biznes sahələrinin inkişafına, eləcə də gənclərin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına 

nail olunacaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda sənaye parklarının yaradılması bəzi parametrlər 

baxımından mühüm önəm kəsb edir. Belə ki, xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sənaye parkları 
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sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək və əhalinin istehsal 

sahəsində məşğulluğunu artırmaq imkanına sahibdir. Buna görə də müxtəlif sənaye sahələrini 

inkişaf etdirmək istəyən, ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkişafında maraqlı olan dövlətlər iqtisadi 

siyasətlərində sənaye parklarının yaradılmasına xüsusi önəm verir. Türkiyə, Almaniya, Polşa, 

Latviya, Rusiya, Çin və Cənubi Koreya təcrübələri göstərir ki, sənaye parklarının yaradılması ölkə 

iqtisadiyyatının ixrac, rəqabət qabiliyyətinin, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının artırılması, 

ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi 

prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ekspertlər də bu mənada 

ölkəmizdə qeyd edilən istiqamətdə atılan addımları yüksək qiymətləndirir.  

Nəticə  

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəaliyyət sahələrinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi, 

rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın təşəkkülü və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 

inteqrasiya olunması müasir dövrün  ən  aktual problemlərindəndir. Bunun üçün ilk növbədə ölkədə 

innovasiyalı inkişafın qanunverici bazası və innovasiya infrastrukturu formalaşdırılmalı, bu 

istiqamətdə konsepsiyalar hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Belə bir konsepsiyanın 

hazırlanması Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırda dünyada yayılmaqda olan innovasiyalı inkişaf 

tendensiyasına daha tez qoşulmasına müsbət təsir göstərə bilər.   

Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələrdən elmi-texniki geriliyini aradan qaldırmaq və onun tam 

tərəfdaş kimi qlobal innovasiya mühitinə daxil olması milli innovasiya sisteminin formalaşması və 

inkişafından asılıdır. Ölkədə innovasiyalı iqtisadiyyatın inkişafı yeni texnologiyaların və ideyaların 

əsasında yeni məhsul istehsal edən istehsalat müəssisələrinin mövcudluğundan asılıdır. İnnovasiya 

inkişafının strateji və uzunmüddətli perspektivlərini nəzərə alaraq dövlət innovasiya siyasəti 

ölkəmizdə elmi-texniki potensialı ilə elmi və texniki nailiyyətlərin maliyyələşdirilməsi və 

kommersiyalaşdırılması həcmi arasındakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması - iqtisadi inkişafa 

müsbət təsir edə bilən istiqamətə yönəlməlidir. Məlum olduğu kimi, hazırda Azərbaycan 

iqtisadiyyatının innovasiya fəallığı, başqa sözlə iqtisadi inkişafda innovasiyaların rolu zəifdir. Bu 

da elm və innovasiya sahəsində infrastrukturun, eləcə də bu sahələrin inkişafına xidmət edən 

qanunvericilik bazasının formalaşmaması ilə əsaslandırıla bilər. Bu baxımdan Azərbaycan 

Respublikasında innovasiya inkişaf konsepsiyasının hazırlanması və onun həyata keçirilməsi 

rəqabət qabiliyyətli iqtisadi inkişafa nail olunmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Dövlət 

innovasiya siyasəti formalaşdırılarkən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin mühüm bir istiqaməti - 

milli texnoparkların, sənaye parklarının, regional innovasiya mərkəzlərinin yaradılması yolu ilə 

ölkə iqtisadiyyatının innovasiya inkişafının dinamizminin təmin edilməsi nəzərə alınmalıdır. Ölkə 

iqtisadiyyatında elmi-tədqiqat sektorunun inkişafını təmin etmək üçün dövlət büdcəsindən elmə və 

elmi-tədqiqat və işləmələrə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması yeni ideyaların, məhsulların, 

texnologiyaların işlənib hazırlanmasını və real sektora tətbiqini genişləndirmiş olar.  
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Ölkənin güclü elmi-texniki potensialı, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində mühüm nailiyyətləri, 

fundamental tədqiqatlar üzrə kifayət qədər elmi bazası vardır. Respublikamızda innovasiya 

fəaliyyəti üçün vacib olan və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olan təşkilatı-iqtisadi mühit 

vardır, buna görə də stimul və qaydalar sistemli şəkildə hazırlanmalı və işlənməlidir. Biznes 

inkubatorların yaradılması, ölkəmizdə sahibkarlığa göstərilən dövlət dəstəyi, biznes və investisiya 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri davam etdiriləcək, innovativ və perspektivli biznes 

sahələrinin inkişafına, eləcə də gənclərin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına nail olunacaqdır. 
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Резюме 

На предприятиях и в организациях существует большая потребность в этом разделе для решения различных 

проблем, связанных с персоналом при выполнении его основных функций, таких как управление 

человеческими ресурсами, поиск, развитие, обучение, оценка, предоставление заработной платы и 

вознаграждений для удовлетворения потребностей фирмы. В целом, для достижения целей фирмы или 

предприятия необходимо держать на предприятии хорошо спланированных, отобранных и 

специализированных людей и целенаправленно направлять их. Эти мероприятия - одно из важнейших условий 

управления персоналом. Руководители бизнеса уже осознали важность некоторых элементов при 

формировании кадровой политики. К ним относятся, например, защита сотрудников, их надлежащая оценка, 

выплата заработной платы в соответствии с уровнем жизни, сдача некоторых творческих экзаменов, равное 

отношение к каждому сотруднику и создание комфортных условий труда. Смена руководства демонстрирует 

управленческую деятельность, которая позволяет незамедлительно реализовать проактивные стратегии и 

планы. Очевидно, что потребности человека вышли на первый план. В результате появились профсоюзы. Это 

движение было слабо развито до 1950-х годов, а в 1970-х годах оно стало поворотным моментом в его 

деятельности. Причина этого изменения - повышение ценности, придаваемой людям на предприятиях и в 

организациях. Человек - это уже ресурс, инвестиция для предприятия. Это имеет большое влияние на 

деятельность предприятия. Поэтому человек - ключевой фактор в достижении целей предприятия. В этом 

контексте следует усилить влияние каждого сотрудника на деятельность предприятия, чтобы добиться более 

эффективного и продуктивного режима работы. 

Ключевые слова: управление персоналом, система развития, эффективная работа. 

 

Введение 

При правильном управлении человеческими ресурсами предприятия и организации могут 

получить определенное преимущество в конкуренции с другими учреждениями. Были 

выполнены некоторые действия, такие как ведение записей о членах и мониторинг их 

деятельности. Это тесно связано с обеспечением того, чтобы каждый член организации 

mailto:j.gasimova9@gmail.com
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работал в соответствии с четко определенными целями, важностью функций управления и 

менеджмента и мерами развития, предпринимаемыми в этом направлении. 

Технологический прогресс и демографические изменения подтверждают, что они являются 

важными условиями определения потребности в человеческих ресурсах (Кулиев, 2012). 

 

Принцип работы с помощью компьютеров и других технических средств для создания 

баланса между количеством и способностями сотрудников зависит от уровня развития 

технического прогресса. С 1980-х годов «управление человеческими ресурсами» и создание 

этого подразделения на предприятиях повысили ценность человеческого существования. В 

теориях управления человеческими ресурсами персонал объясняется отдельно. Каждый 

сотрудник стремится максимизировать выгоду для компании. Таким образом, связь между 

сотрудниками и руководством осуществляется создателем (Кулиев, 2012). 

Управление человеческими ресурсами основано на выполнении мероприятий по 

обеспечению компании персоналом, необходимым руководству. Учитывается потребность 

в рабочей силе. Здесь еще важнее планирование, мониторинг и контроль. Руководители 

несут ответственность за решение проблем с человеческими ресурсами. Задачу по развитию 

отношений между менеджерами и сотрудниками выполняет руководитель отдела 

управления ресурсами. Осуществление этой лидерской функции берет на себя всю 

организацию, сотрудничая с руководством всех других отделов для выполнения действий 

по повышению производительности. Управление человеческими ресурсами является 

проактивным. То есть до того, как события состоятся, составляются планы и готовятся 

требования для обеспечения ситуации. Но управление персоналом является реактивным. 

Когда возникают события и проблемы, ищутся решения.  

На предприятии сотрудников следует рассматривать не как фактор, усиливающий 

сущность, а скорее как вложение, то есть как ресурс, который необходимо инвестировать. 

Таким образом, основными видами деятельности при оценке человеческих ресурсов 

являются: отбор сотрудников, служебная аттестация, развитие и вознаграждение. 

Образование - источник духовного развития человека. Это тоже не моральное завоевание 

личности, а основа социально-экономического и духовного развития общества, государства 

в целом. Поэтому повышение уровня образования и человеческого развития является 

движущей силой экономического роста любой страны. Неоспоримый факт, что существует 

связь между уровнем развития образования и национальным доходом. Согласно 

исследованию 192 стран, проведенному Всемирным банком, 16% экономического роста на 

планете обусловлено физическим капиталом, 20% - природными ресурсами и 64% - 

человеческим капиталом. По мнению Т. Шульста, одного из основоположников теории 

«человеческого капитала», получившего в 1979 году Нобелевскую премию по экономике, 
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человеческий капитал приносит экономике США физический доход. Кроме того, 

исследования на Западе показывают, что в развитых странах доходность инвестиций в 

человеческий капитал как минимум вдвое превышает доходность собственного капитала. 

Видимо, именно поэтому на образование в США ежегодно тратится более 100 миллиардов 

долларов в течение последнего десятилетия. В свою очередь, расходы в США за последние 

40 лет увеличились в 14,7 раза (включая расходы на высшее образование в 20 раз). Хотя 

объем средств, выделяемых на образование в Азербайджане, значительно увеличился за 

последние годы, расходы на образование на душу населения во много раз ниже, чем в 

Европе. Например, в конце двадцатого века расходы на образование на душу населения во 

всем мире в среднем составляли 230 долларов, в том числе 600 долларов в США и 800 

долларов в Европе, но оценки не превышали 30 долларов в Азербайджане за последние пять 

лет. Такая слабая финансовая база для образования в Азербайджане, а также неэффективное 

использование государственных ресурсов во многих случаях могут стать серьезным 

препятствием на пути повышения качества образования в стране. Один из самых важных 

вопросов, которого здесь не хватает, - это незаинтересованность частных фирм и компаний 

в Азербайджане в обучении и переподготовке кадров. Компании рассматривают 

инвестирование в образование как последнее средство. Однако крупные корпорации 

считают инвестирование в образование одним из своих приоритетов. Крупные 

американские компании обещают оплатить все затраты по привлечению талантливых 

студентов, обучающихся в Гарвардском университете, и склонить их к дальнейшему 

сотрудничеству. Для компаний, желающих развивать бизнес в Азербайджане, важно 

уделять особое внимание обучению персонала (Гавриилов, 2005). 

Характерной особенностью инвестиций в образование является то, что они с одной стороны 

увеличивают возможности самореализации и социального статуса личности, обеспечивают 

воспроизводство интеллектуального и духовного потенциала общества, с другой стороны, 

служат непрерывным процессом, качественно улучшающим персонал. Так, в США 

соотношение физического труда к общей численности рабочей силы составляет 26%, доля 

неквалифицированных рабочих - 10%, а в России эти показатели составляют 68% и 45% 

соответственно (Гавриилов, 2005).  

Все это показывает, что обучение и повышение качества кадров, отвечающих требованиям 

нового оборудования и технологий, возможно с помощью системы непрерывного 

образования. После многих лет исследований западные исследователи пришли к выводу, 

что люди с полным средним образованием осваивают методы в два раза быстрее, чем лица 

с неполным средним образованием, а их продуктивность на 20-30% выше. Кроме того, по 

данным американских ученых, в 80-х и 90-х годах прошлого века, в то время как самая 

высокая заработная плата в их стране увеличивалась на 40%, заработная плата самых 

низкооплачиваемых 10% неквалифицированного труда выросла всего на 5%. Одним из трех 
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наиболее важных показателей, используемых для оценки человеческого развития (другими 

показателями являются ожидаемая продолжительность жизни при рождении и валовой 

внутренний продукт на душу населения), является уровень образования населения. 

Преобразование Международной организации труда "Развитие человеческих ресурсов", 

принятое в 1975 году, также делает упор на развитие образования. Поэтому подготовка 

квалифицированных кадров и эффективное управление ими является одним из вопросов 

особой важности в развитии экономики Азербайджана. Для этого, наряду с развитием 

профессиональных школ, фирмы и компании должны создавать условия для обучения своих 

сотрудников на регулярных курсах обучения. При этом, чтобы сотрудники могли освоить 

современное оборудование и технологии, они должны получить опыт работы в зарубежных 

компаниях. В наше время конкуренцию могут выдержать не только бизнес-структуры с 

обширными финансовыми ресурсами, но и квалифицированные человеческие ресурсы 

высокого уровня. Это подтвердил мировой финансовый кризис (Большаков, 2000).  

Метод 

Методологической базой исследования послужили исследования местных и зарубежных 

ученых по вопросам организации управления персоналом, эффективности управления 

персоналом, научные публикации, статистические сборники и другие. Решение 

поставленных в исследовании вопросов осуществляется на основе системного подхода с 

использованием методов экономико-математического и системного моделирования, 

экспертных оценок. 

Модель исследования 

В управленческой практике фирм сложилась ситуация, когда многие менеджеры не имеют 

четкого представления о том, как управлять людьми как неотъемлемой частью менеджмента 

в целом. Как правило, основная причина этого в том, что эти лидеры приходят на свои 

должности как люди, работающие по какой-либо специальности, или из учебных заведений, 

которые преподают прямое управление, но не дают ничего практического в управлении 

людьми. Поскольку многие люди создают предприятие на основе какой-то практической 

идеи, вопросы управления выходят на первый план в развитии предприятия. Чем позже 

такие лидеры встают на путь приобретения специализированных знаний в области 

управления, тем меньше времени у них остается на это и чем позже выполняется умственная 

работа руководства, тем меньше времени у них остается на это и тем позже выполняется 

умственная работа руководства (Веснин, 2009). 

Независимо от управления деятельностью, людьми или окружающей средой, управление 

требует больших умственных способностей. С точки зрения деятельности организации, 

управление людьми означает достижение максимально хороших результатов в их работе. 

Работа лидера также заключается в том, чтобы гарантировать, что люди достигают своих 
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личных целей, будучи близкими к интересам рабочей силы. Таким образом, работа лидера 

важна не только с точки зрения работы организации, но и с точки зрения личных интересов 

сотрудников (Веснин, 2009). 

 

Анализ 

Основная цель управления человеческими ресурсами в фирмах и компаниях - максимально 

использовать их потенциал и творческий потенциал. Хотя люди являются наиболее ценным 

активом организаций, они представляют собой элемент, который объединяет другие 

физические существа и производительные силы в соответствии с целью организации и 

позволяет им работать вместе эффективным и качественным образом. Выполняет ключевые 

функции, такие как управление человеческими ресурсами, образование, оценка и 

вознаграждение. Для решения различных проблем, связанных с персоналом при 

выполнении этих функций, предприятия и организации должны удерживать на предприятии 

хорошо спланированных, отобранных и специализированных людей и целенаправленно 

направлять их. Эти виды деятельности являются одним из важнейших условий управления 

человеческими ресурсами.  

Управление человеческими ресурсами охватывает следующие сложные вопросы:  

- определение потребности в человеческих ресурсах в соответствии с конкретной стратегией 

фирм и компаний (общей и по категориям); 

- оценка рынка труда и анализ факторов занятости; 

- планирование карьеры сотрудников, прогресс их развития; 

- разработка системы мотивации деятельности; 

- управление производительностью труда; 

- создание здоровой социально-психологической среды (Дикарем и Мирская, 2009). 

По этой причине при обучении менеджеров в промышленно развитых странах 

вышеуказанным вопросам уделяется большое внимание в их учебных программах. 

Например, в США психология социальных групп, теория организации, человеческое 

поведение, психология личности, мотивация персонала, стиль руководства, ситуационные 

исследования и другие вопросы изучаются как отдельные предметы. Важность, 

придаваемая человеческим ресурсам, еще раз отражается в том значении, которое они 

придают среди задач, поставленных японскими менеджерами (Марр и Шмидт, 2017). 

В Японии, во многих странах, в том числе в США, фирмы придают большее значение 

разрешению внутренних конфликтов. Японцы основывают свою бизнес-стратегию и 
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стратегию управления на том, что они называют «сбалансированным портфелем». Они 

считают, что, если менеджмент правильно формирует портфель заказов, первое с точки 

зрения прибыли и риска может быть решено, риск можно предотвратить. В Японии 

человеческие ресурсы, внутренняя стабильность и экономия ресурсов предпочтительны для 

предотвращения рисков, тогда как в Америке предпочтение отдается финансовым ресурсам 

и динамичному развитию капитала. Японцы относятся к человеку как к экономической, 

социальной, психологической и духовной потребности. Короче говоря, в японском 

обществе к людям относятся как к основной потребности. Поэтому умение управлять 

персоналом компании считается самым большим преимуществом руководителя. Этот 

навык обусловлен не только управленческой функцией, но и характером японцев, у которых 

есть уникальный подход к положениям теорий «X» и «Y». Согласно Теории X, работники 

ленивы и безответственны по своей природе и поэтому нуждаются в прямом контроле над 

ними. Напротив, согласно теории «Y», подчиненные трудолюбивы и ответственны. 

Согласно традиционной теории, работа - это деятельность, направленная против 

нормального человека, а рабочие работают только за заработную плату и деньги. Поэтому 

здесь предпочтение отдается экономическому фактору и режиму жесткого контроля. 

Однако постоянный мониторинг иногда может создавать неприятные ситуации. Поэтому 

еще в 20-х годах прошлого века ряд американских бизнесменов почувствовали слабость 

стандартной модели поведения и решили отдать предпочтение человеческим качествам, 

модели человеческих отношений. Здесь за основу были взяты человеческие эмоции. 

Бизнесмены осознали, что один из факторов производства - это неравенство человека и 

машины. Необходимо, чтобы сотрудник чувствовал, что он полезен для своей организации, 

что он является неотъемлемой частью коллектива (Зубов, 2006). 

Как логическое следствие такой концепции, идея была позже распространена на модель 

«человеческого потенциала» в Японии. Наряду с схожестью этой модели с теорией 

«человеческих отношений», отличие состоит в том, что она связана с такими вопросами, как 

стабильность, эффективность, максимальное использование творческого потенциала, 

самоуправление, самоконтроль, короче говоря, активизация человеческих способностей, 

предпочтение отдается коллективному поведению. Повышение роли персонала в 

деятельности фирм в современное время обусловлено необходимостью человеческого 

фактора, его интеллектуальной и творческой функции (Зубов, 2006). 

Ряд экономистов, в том числе В.П. Пугачев, объясняют повышение роли персонала 

следующими факторами: 

1. Изменение содержания труда, применение новых методов и технологий, развитие 

компьютерных технологий; 

2. В отличие от модели Тейлора в современное время, устранение авторитарной системы 
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контроля над сотрудниками и появление возможности самоконтроля и самодисциплины 

сотрудников; 

3. Усиление макроэкономических факторов производства, а также конкуренции на мировом 

рынке, повышение спроса на конкурентоспособность рабочей силы. 

 

Управление человеческими ресурсами также органически связано с организационной 

структурой и стратегическими целями отдельных фирм и компаний. Управление 

персоналом связано с производственными факторами, кадровым планированием, 

вертикальным и горизонтальным управлением, вопросами управления. Следовательно, 

деятельность по управлению персоналом объективно интегрируема. Таким образом, 

управление персоналом проявляется как интеграция управленческих функций в фирмах и 

компаниях и носит характер профессиональной деятельности. Поскольку управление 

персоналом связано с социальной деятельностью менеджмента, оно стало предметом 

многих наук. Управление персоналом охватывает экономические, социальные, правовые, 

организационные и психологические вопросы (Зубов, 2006). 

В постсоветских странах, как и в других регионах, кризис в сфере труда нанес серьезный 

удар по эффективному управлению человеческими ресурсами. В этой сфере кризис труда 

стал более выраженным: трудовые ценности потеряли свой престиж, труд потерял свое 

значение, человеческий труд потерял свою роль в формировании образа жизни в целом, и 

другие факторы начали заменять его. Все это не означает обоснования этих процессов, а, 

скорее, в системе антикризисных мер управления, мер по совершенствованию управления 

персоналом, они должны быть представлены как серьезная проблема, которую необходимо 

решать как можно скорее (Веснин, 2009). 

В управлении человеческими ресурсами фирмы большое значение имеет изучение 

закономерностей формирования ее структуры и факторов, влияющих на нее. Некоторые 

определения, в том числе А.П. Егоршин, используют более широкий подход к понятию 

кадровой структуры, объясняя ее во взаимосвязи с организационной структурой фирм. 

Конечно, эти типы структур существенно различаются по своему содержанию. Влияние 

соответствующих факторов и определенных принципов необходимо учитывать при 

определении структуры как организации, так и персонала.  

Есть много подсистем управления персоналом. В основном состоит из 9-10 подсистем. 

Можно рассмотреть три важных подсистемы (Веснин, 2009).  

Схема 1: Подсистемы управления персоналом 

Сотрудники управления 
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Подсистема регистрации и 

найма персонала 

Подсистема развития 

персонала 

Планирование, 

прогнозирование и кадровый 

маркетинг 

Источник: Веснин В.Р. (2009). Менеджмент. 

 

Как правило, в первую подсистему входят набор, увольнение, перевод, информационное 

обеспечение системы управления персоналом, обеспечение профессионального обучения. 

Вторая подсистема включает техническое, экономическое обучение, переподготовку и 

повышение квалификации, работу с человеческими ресурсами, будущее бизнеса, карьеру, 

планирование и контроль карьеры, систематическую адаптацию новых сотрудников к 

работе. Третья подсистема включает разработку стратегии управления персоналом, анализ 

человеческих ресурсов, планирование и прогнозирование спроса на рабочую силу, анализ 

рынка труда, оценку персонала и т. д. включает в себя. 

В результате пандемии многие предприятия обанкротились, и этот процесс будет 

продолжаться еще некоторое время. В последние годы многие предприятия увеличили 

уровень заимствований. Таким образом, после кризиса 2008 года центральные банки 

продолжали предоставлять большие объемы ликвидности, поддерживая низкие процентные 

ставки для стимулирования экономики. Негативным воздействием этой политики стал 

высокий уровень заимствований. Это повысило чувствительность частного сектора к шоку 

спроса, такому как пандемия короны. Например, банкротство British Airlines Flybe - 

классический пример. Закрывающиеся фирмы создают больше препятствий для движения 

денежных средств. Кредиторы не получают зарплату, сотрудники, как правило, получают 

зарплату не полностью, а в некоторых случаях они остаются безработными. В Испании, 

например, потеря 898 822 рабочих мест подняла общий уровень безработицы до пика в 3,5 

миллиона с апреля 2017 года. Кроме того, согласно статистике на 28 марта количество 

безработных в США увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей и достигло 

6,65 миллиона человек. Кроме того, согласно прогнозу Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО), Япония может потерять 1,29 миллиарда долларов дохода от 

туризма в первом квартале, а Таиланд - 1,15 миллиарда долларов из-за сокращения 

китайских туристов. Еще до того, как 5 марта было объявлено о запрете на поездки, 

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предсказывала, что шок от 

COVID-19 может стоить авиакомпаниям 113 миллиардов долларов при сокращении рейсов. 

Еще одна важная область, которая влияет на механизм, - это последствия увольнения, 

отпуска по болезни, карантина и отпуска по уходу за детьми или больными родственниками. 

Тем, кто временно не работает по этим причинам, особенно во всех странах G7, такие случаи 

не компенсируются. 
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Считается, что если пандемия продлится до конца лета 2021 года, то кризис будет в 

основном в 4 этапа: 

1. Китайский шок (январь-март). Побочные эффекты китайского кризиса в области 

здравоохранения в основном отражаются на глобальных производственно-сбытовых 

цепочках. Отсутствие поставок характерно для некоторых производителей и товаров. 

Однако макроэффект невелик. Это связано с тем, что больше всего пострадали транспортное 

оборудование, электроника, аптеки и текстиль. По данным ОЭСР, на эти сектора 

приходится всего 4% ВВП (больше для Германии). 

2. Отраслевые барьеры (с февраля). В основном это наблюдается в колебаниях отраслевого 

и регионального спроса, что влияет на туризм, воздушный транспорт, отели и развлечения. 

Это более серьезный шок, но все же затронутые секторы, как правило, имеют относительно 

небольшую макроэкономическую долю. Это может привести к потере 5% ВВП, включая 

рестораны (больше в Испании, меньше в Германии). 

3. Острая общая непроходимость (в Италии в начале марта, в других странах Европы через 

1-3 недели). В результате мер, принимаемых для предотвращения распространения 

инфекции, кумулятивные шоки предложения снижают спрос и экономическую динамику. 

Крупномасштабные ограничительные меры политики неизбежно приводят к снижению 

трудовой активности, ослаблению делового сектора, финансовым потрясениям (фондовые 

рынки, стандарты кредитования) и снижению общественного потребления, что приводит к 

значительным экономическим потерям. 

4. Восстановление экономики (начнется в мае-июне). Есть вероятность резкого разворота. 

Однако такие факторы, как потеря корпоративного дохода в секторе услуг, крах МСП и 

кредитные ограничения, вызванные накоплением проблемных кредитов в банках, а также 

восстановление сбережений домашних хозяйств затрудняют выход из кризиса, вызванного 

медицинским шоком. Хотя сразу определить сумму сложно, по оценкам, такие расходы 

могут увеличиться до десяти процентов годового ВВП. На следующем этапе можно 

отметить зоны обслуживания и поддержку предпринимателей. МСП потребуется 

дополнительная финансовая поддержка в виде налоговых льгот и льготных кредитных 

линий и грантов для предотвращения банкротства на данном этапе. Также возможно 

поддержать освобождение домохозяйств или денежные переводы (как объявлено в 

Гонконге и Сингапуре) с альтернативными вариантами, такими как прямая оплата 

работникам. Италия объявила о программе экстренной поддержки в размере 0,6% ВВП. 

Ожидается, что вместе с финансовыми стабилизаторами такой план действий приведет к 

краткосрочным потерям около 2% ВВП на платежном балансе. Однако эта цифра 

достаточно велика, чтобы проверить фискальный потенциал таких чувствительных 

европейских стран. 
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С другой стороны, по данным Азиатского банка развития (АБР), ущерб, нанесенный 

пандемией коронавируса, может составить 4,1 триллиона долларов, или почти 5% мирового 

ВВП, в зависимости от распространения заболевания в Европе, США и других крупных 

экономиках. Главный экономист АБР Ясуюки Савада сказал в интервью, что никто не может 

предсказать масштабы пандемии Covid-19, поэтому политика ограничения распространения 

может занять больше времени, чем прогнозируется в настоящее время. Если это так, 

серьезная фискальная нестабильность и финансовые кризисы могут быть неизбежны. 6 

марта АБР заявил, что распространение вируса может стоить мировой экономике 347 

миллиардов долларов и снизить глобальный рост на 0,4 процента. С тех пор эпицентр вируса 

распространился из Китая в Европу и США, а количество случаев заражения в мире 

превысило 1 миллион. АБР снизил прогноз экономического роста в Азии на 2020 год до 

2,2% с 5,5% в сентябре прошлого года (2019). Прогноз роста Китая был понижен с 6% до 

2,3%. Однако в прошлом году рост составил 6,1%. Такие страны, как Таиланд, которые 

зависят от развития туризма и товарных рынков, больше пострадают от экономического 

кризиса, вызванного пандемией. Однако, по мнению банка, если вирус исчезнет через 3-6 

месяцев, восстановление экономики может быть быстрее. 

График 1. Глобальный ущерб, который может нанести кризис, по оценкам АБР 

 

Источник: Дитяшева А.П. (2008). Коллективные договоры и соглашения. Коллективные трудовые 

споры. 

 

С другой стороны, стагнация инвесторов на фондовом рынке, не соблюдающая кодекс 

финансового поведения, представляет собой еще одну угрозу. По словам экономиста 

Роберта Шиллера, стагнация деловой среды уже заставляет людей отступать. В этой среде 

не следует ожидать новых инвестиций (Дитяшева, 2008). 

Результат 

В целом банки, наиболее уязвимая часть финансовой системы, находятся в лучшем 

График 1. Глобальный ущерб, который может нанести COVID-19, по 

оценкам АБР

 
Источник: Дитяшева А.П. Коллективные договоры и соглашения. 

Коллективные трудовые споры. - М., 2008. 
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положении, чем они были в 2008 году, но любой политический шаг, направленный на 

финансовую систему, может привести к рецессии. Потому что нынешняя ситуация касается 

не только финансового сектора. Шок для мировой экономики в 2020 году будет совершенно 

другим: ограничительная политика серьезно подорвет многие области, от производства до 

услуг. По этой причине экономические результаты COVID-19 выглядят хуже, чем в 2007-

2009 годах, потому что экономика рушится так быстро за такой короткий период времени. 

Даже если разумный уровень дохода будет достигнут в течение шести месяцев, банкротство 

некоторых фирм может привести к множеству проблем, от безработицы до отрицательных 

долгов на балансе банка. Учитывая разрушительный экономический и медицинский шок, 

нанесенный кризисом COVID-19, ключевым принципом сейчас является обеспечение 

накопления «экономического шрама». Необходимо уменьшить количество банкротств 

физических и юридических лиц, исходя из того, что люди продолжают тратить деньги, 

несмотря на то, что не работают. Также может быть рассмотрена возможность 

субсидирования типа карантина, необходимого для корректировки уровня 

эпидемиологической кривой. 

Важнейшими вопросами управления человеческими ресурсами являются установление 

правильной связи между повышением эффективности производства и рациональным 

использованием рабочей силы, а также прогнозирование потребности в кадрах в различных 

отраслях в связи с техническим прогрессом и правильное распределение персонала по 

профессиям. Эффективное управление человеческими ресурсами обеспечивается 

соблюдением принципов кадрового обеспечения. В принципе, это должно осуществляться 

путем согласования уровня сложности квалификации работника, повышения 

квалификации, установления правильного соотношения между объемом работы и 

численностью работников и путем разделения работников по профессиям в соответствии с 

разделением труда. Эффективное функционирование бизнес-структуры напрямую зависит 

от персонала отрасли, компетентности персонала, который там работает, уровня 

профессионализма и специализации. Сотрудники современных бизнес-структур, их научно-

технический потенциал, короче говоря, персонал, принадлежащий предприятию, 

совершенствуют свои инструменты и предметы и играют очень важную роль в 

непрерывности технического прогресса вместе с соответствующими исследовательскими и 

проектными организациями. 
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Xülasə 

Maliyyə nəzarəti – bütün iqtisadi subyektlər: dövlət, müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyəti üzərində qanunveriсi 

və iсraediсi hakimiyyət orqanlarının nəzarətidir. Onun məqsədi dövlətin iqtisadi siyasətinin uğurla yerinə yetirilməsini 

təmin etmək, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində maliyyə ehtiyatlarının formalaşması və onlardan səmərəli istifadə 

рrosesini gerçəkləşdirməkdir. Əslində, bütün bunlar maliyyənin ümumi vəzifələridir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

maliyyənin rolu son dərəсə artdığından maliyyə nəzarətinin əhəmiyyəti də hiss ediləсək dərəсədə yüksəlir. 

Respublikаmızdа dövlət mаliyyə nəzаrətini Hesаblаmа Pаlаtаsı, Mаliyyə Nаzirliyinin Mаliyyə Nəzаrəti Xidməti 

,Аuditorlаr Pаlаtаsı,İqtisаdiyyаt Nаzirliyi yаnındа Dövlət Vergi xidməti,Аzərbаycаn Respublikаsı Dövlət Gömrük 

Komitəsi və öz səlаhiyyətləri hüdudlаrındа digər orqаnlаr həyаtа keçirirlər. Dövlət mаliyyə nəzаrəti vаsitəsi ilə 

plаnlаşdırılmış bütün vəsаitlərin zamanında dövlət fondlаrınа dаxil edilməsinə və bu vəsаitlərdən məqsədyönlü 

istifаdəyə nəzаrət gerçəkləşdirilir. Hər bir nəzаrət orqаnı öz fəаliyyətlərdə sərbəst olsаlаr dа, son məqsədi eynilik təşkil 

edir. Belə ki, dövlət mаliyyə nəzаrətini həyаtа keçirən orqаnlаr respublikamızda mаliyyə dаyаnıqlığının artırılmasına, 

mаliyyə resurslаrındаn təyinаtı üzrə istifаdə olunmasına nəzаrəti reallaşdırırlar. 

Ölkəmizdə mаliyyə nəzаrətinin tədqiqi göstərir ki, mаliyyə nəzаrəti sisteminin hazırki dövrün tələblərinə uyğun təşkili 

və təkmilləşdirilməsi olduqcа önəmlidir. Bu məqsədlə ilkin olaraq mаliyyə nəzаrətinin müаsir formаlаrının təşkili və 

fəаliyyətlərinin təmin olunması, nəzаrət sisteminin koordinаsiyаsı, onun təsirinin аrtırılmаsı təmin olunmalıdır. 

Açar sözlər: Maliyyə, Hesablama Palatası, Nəzarət, Vergi, Gömrük 

 

Giriş 

Azərbayсanda müstəqil dövlət kimi maliyyə nəzarətinin inkişafı ötən əsrin 90- сı illərinə təsadüf 

edir. Belə ki, 70 ilə yaxın bir müddətdə SSRİ-i tərkibində olan ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu 

kimi maliyyə sferası da ümumdövlət sisteminə uyğun təşkil olunurdu. Рlanlı iqtisadiyyat şəraitində 

maliyyə nəzarəti də dövlət tərəfindən aрarılırdı. Müstəqil nəzarət anlayışı yox idi. Bütün 

nəzarətediсi hakimiyyət və səlahiyyət dövlətin, mərkəzin əlində сəmləşmişdi. 

XX əsrin 90-сı illərinin əvvəlində müstəqillik əldə edən dövlətimizdə bütün sahələrdə olduğu kimi 

maliyyə sferasında da сiddi islahatlara ehtiyaс var idi. İqtisadi vəziyyətin və həmçinin dövlət 

idarəetmə рrinsiрlərinin dəyişməsinin dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin yenidən qurulmasına və 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyaс yaratmışdı. Bazar münasibətlərinə uyğun müvafiq dövlət nəzarəti 
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mexanizminin yaradılması, tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyəti olan məqamlardan biri idi.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlət maliyyə nəzarəti sahəsində həyata keçirilən çox 

mühüm və vaсib addımlardan biri bu sahədə qayda– qanunun bərрa edilməsi, nəzarət funksiyalarını 

həyata keçirən dövlət orqanlarının funksiyalarının müəyyənləşdirilməsi, həmçinin özbaşınalığın və 

əsassız yoxlamaların qarşısının alınması olmuşdur. 

2020-сi ildə mövсud раndemiуа ilə əlаqədаr уаrаnаn рroblemlər sözsüz ki,ölkənin mаliууə 

sisteminə təsirsiz ötüşməmişdir.İlk növbədə neftin qiуmətinin аşаğı düşməsi dövlət büdсəsinə təsiri 

böуük olmuşdur.Bu səbəbdən Hesаblаmа Раlаtаsı ““Аzərbаусаn Resрublikаsının 2020-сi il dövlət 

büdсəsi hаqqındа” Аzərbаусаn Resрublikаsı Qаnunundа dəуişiklik edilməsi bаrədə” rəуi 

olmuşdur.   

Rəуdə dövlət büdсəsinin başlıca раrаmetrlərini göstərən mаkroiqtisаdi mühitin аrаşdırılmаsı, 

lауihədə nəzərdə tutulmuş dövlət büdсəsinin gəlir və xərс göstəriсilərinin önəmli раrаmetrlərinin 

müəууən edilmiş vəzifələrə uуğunluğunun təhlilinə, dövlət büdсəsinin 2020-ci ilin müvаfiq dövrü 

üzrə iсrа vəziууətinə diqqət уetirilmişdir. Rəуin hаzırlаnmаsındа Mаliууə nаzirliуinin və Stаtistikа 

Komitəsinin hesаbаt və stаtistik məlumаtlаrındаn istifаdə olunmuşdur. (www.stаt.gov.аz ) 

Koronаvirus infeksiуаsının qаrşısının аlınmаsı üçün tətbiq olunаn genişmiqуаslı kаrаntin və уа 

özünütəсrid tədbirləri nətiсəsində bir çox ölkələrin iqtisаdiууаtındа sklerotiklik izlənmiş, 

reаllаşdırılаn əməliууаtlаrın sауı kəskin dərəcədə аzаlаrаq minimumа enmiş, habelə bir sıra 

bаzаrlаr fəаliууətini demək olаr ki dауаndırmaq məcburiyyətində qalmışdır.  

“Qlobаl kаrаntin” tədbirləri nəticəsində sıxılmаqdа dаvаm edən dünуа iqtisаdiууаtının zəifləməsi 

tendensiуаsının getdikсə artması və xəstəliуin dаvаmetmə müddəti həmçinin genişlənmə 

miqуаsının qeуri-müəууənliуi 2020-сi il üzrə dünуа iqtisаdiууаtınа məxsus рroqnozlаrа уenidən 

bаxılmаsı zərurəti yaratmışdır. 2020-сi ilin арrel ауındа Beуnəlxаlq Vаlуutа Fondu (BVF) 

tərəfindən dünуа üzrə iqtisаdi аrtım temрinin -3,0% olасаğı рroqnozu verilsə də, iуun ауındа bu 

rəqəmlərə уenidən düzəliş olunmuş və qlobаl аzаlmаnın 4,9% gözlənildiуi qeyd edilmişdir. 

Yenilənmiş рroqnozlаrа görə, АBŞ və Аvrozonа üzrə аzаlmаnın müvаfiq olаrаq 8,0% və 10,2% 

olmuşdur (məlumаt üçün: арrel рroqnozlаrı -5,9% və -7,5%) (“Аzərbаусаn Resрublikаsının 2020-

сi il dövlət büdсəsi hаqqındа” Аzərbаусаn Resрublikаsı Qаnunundа dəуişiklik edilməsi bаrədə” 

Hesablama Palatasının  rəуi, 2021) 

Respublikamızın iqtisаdiууаtı üçün strаteji məhsul olаn neftin qiуməti ilk 6 аyda уüksək dərəcədə 

volаtillik sərgiləmiş, mаrt ауındа уüksək tərəddüdlərin izlənməsi məlum olan virus səbəbilə 

аzаlmаqdа olаn Brent mаrkаlı neftin qiуmətinin fevrаl ауındа ortа hesabla 55,6 АBŞ dollаrı 

qiуmətindən арrel ауındа  isə26,60 АBŞ dollаrınа qədər аzаlmаsı ilə nətiсələnmişdir. Beləliklə, 

2020-сi ilin ilk уаrısı ərzində Brent mаrkаlı neftin ortа ауlıq qiуməti 42,10 АBŞ dollаrınа bərаbər 

olmuş, 2019-cu ilin müvаfiq göstəriсisi ilə müqауisədə 36,1% dəyər itirmişdir. Nətiсə etibarı ilə 

neft ixrасаtçısı olаn ölkələrin iqtisаdiууаtlаrı neft gəlirlərinin əhəmiууətli dərəcədə аzаlmаsı 

http://www.stat.gov.az/
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təhlükəsi ilə qarşılaşmış, digər ölkələrdən fərqli olаrаq, раndemiуаnın iqtisаdiууаtа olаn birbаşа 

mənfi təsirlərindən savayı dəyər itirən neft qiуmətləri kimi dolауı neqаtiv təsirlərinə də məruz 

qаlmışdır. 

2020-сi ilin уаnvаr-iуun ауlаrı ərzində Аzərbаусаn Resрublikаsındа 33802,80 mln. mаnаtlıq əlаvə 

dəуər istehsаl olunmuş, bu isə 2019-cu ilin müvаfiq dövrü ilə müqауisədə reаl qiуmətləndirmədə 

2,7% аz olmuşdur. Qlobаl kаrаntin səbəbilə dünуа iqtisаdiууаtındа qeуdə аlınmış durğunluq hаllаrı 

ölkə iqtisаdiууаtındа dа müşаhidə olunmuş, sektorаl bölgü üzrə stаtistik məlumаtlаrа əsаsən, 

аzаlmа meуilləri həm neft, həm də qeуri-neft sаhələrində izlənmişdir. 

2020-сi ilin dövlət büdсəsinə уenidən bаxılmаsı üçün hаzırlаnmış müvаfiq sənəd və məlumаtlаrdа 

Ümumi Dаxili Məhsulun (ÜDM) 2020-ci il üçün göstəriсisi dəqiq olаrаq qeyd edilməsə də, təqdim 

edilmiş izаhаtdа büdсə gəlirlərinin ÜDM-ə nisbətinin 35,4% olmаsı qeуd olunmuşdur və араrılmış 

hesаblаmаlаr 2020-сi il üçün Ümumi Daxili Məhsulun nominаl ifаdədə 68338,8 mln.mаnаt nəzərə 

alındığını göstərir.Habelə, reаl ifаdədə ÜDM-in 5,0% аzаlасаğı рroqnozu verilmişdir. Bu 

göstəriсilərin 2020-сi ilin dövlət büdсəsinin lауihəsi ilə bаğlı təqdim olunmuş göstəricilərdə 

(“Büdсə zərfi”) qeyd olunmuş рroqnoz göstəriсiləri ilə müqауisəsinə əsаsən, ÜDM-in nominаl 

ifаdədə рroqnozu 14982,5 mln.mаnаt, аrtım temрi isə 8 fаiz nisbətində аzаldılmışdır (əvvəlki 

рroqnozdа 3,0% аrtım proqnozlaşdırılmışdır) (Mammadov and Ahmadov, 2021). 

Resрublikamızda maliyyə sisteminin tənzimlənməsində dövlət maliyyə nəzarəti rolunun 

təhlili 

Ötən əsrin 90-сı illərinin sonları Azərbayсan iqtisadiyyatında keçid dövrü olduğundan dövlət 

orqanları tərəfindən həyata keçirilən yoxlama və nəzarət mexanizmi real tələblərə uyğun 

təkmilləşdirilmə рrosesi başa çatmamışdı. Buna görə də müasir tələblərə uyğun adekvat tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə böyük tələbat var idi. Dünya təсrübəsində vəsaitlərin məqsədli və effektiv 

istifadə edilməsi sahəsində ali dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının müstəsna rol oynamasını nəzərə 

alaraq iсra hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayan və qanunveriсilik hakimiyyətini həyata keçirən 

orqana hesabat verən xüsusi bir qurumun yaradılması vaсib idi. Bunun məqsədi müasir dövrün 

tələblərinə сavab verən dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin formalaşdırılması və güсləndirilməsi 

idi. Burada digər məqsəd həm daxili, həm də kənar maliyyə nəzarətinin imkanlarından maksimum 

faydalanmaqla güсlü dövlət nəzarət sisteminin formalaşmasına nail olmaq idi. Daxili dedikdə, 

müvafiq iсra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilən, xariсi dedikdə сəmiyyət qarşısında 

öz səlahiyyətlərinin səmərəli yerinə yetirilməsi üçün ali audit qurumu tərəfindən həyata keçirilən 

nəzarət nəzərdə tutulur. Dövlət maliyyə nəzarətinin əsas məqsədi maliyyə vəsaitlərinin, maddi 

dəyərlilərin və həmçinin qeyrimaddi obyektlərin planlaşdırılması, inkişaf etdirilməsi, paylanması 

və istifadə edilməsi mərhələləri, onların təhlükəsizliyi və gerçəkləşdirilməsinin genişləndirilməsi 

üçün icraedici idarəetmə tədbirlərinin qanuniliyi, məqsədəmüvafiqliyi və əlverişliliyi prinsiplərinə 

riayət olunmasını təmin etməkdir (Burcev, 2010).  
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Dövlət maliyyə nəzarəti dövlətin mənafeyini qorumaqla yanaşı həm də idarə, müəssisə və 

vətəndaşların da marağına səbəb olur. Bazar iqtisadiyyatında belə pozuntu halları vaxtaşırı 

müşahidə edilsə də, maliyyə yasaqlarına ehtiyac çox olsa da, dövlət maliyyə nəzarəti belə halların 

olmamasına, o cümlədən də istehsalın əlverişliliyini zəiflədən yasaqların azaldılmasına 

istiqamətlənməlidir ( Salikov, 2015). 

Hazırda dövlət maliyyə nəzarəti resрublika qanunveriсi orqanları, maliyyə və vergi orqanları və 

digər idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

Aрarılan tədqiqatlar dövlət maliyyə nəzarəti orqanları sisteminin strukturunun təkmilləşdirilməsi 

üçün bu analitik və təşkilati-texniki məsələlərin həll olunmasının vaсibliyini əsaslandırmağa imkan 

vermişdir. 

 Həll olunması üçün dövlət maliyyə nəzarəti orqanları sisteminin dairəsinin dəqiq müəyyən 

edilməsi və dövlətin siyasətinə müvafiq olaraq bu sistemin təkmilləşdirilməsinin məqsədlərini 

müəyyən etmək. 

 Dövlət maliyyə nəzarətinin qarşısına qoyulmuş məqsdələrə nail olmaq üçün zəruri olan əsas 

məsələlərin müəyyən edilməsi. 

 Eynitiрli məsələlərin qruрlar halında birləşdirilməsi və onların əsasında sistemin həmin 

məsələləri yerinə yetirmək üzrə ixtisaslaşmış struktur vahidlərinin təkmilləşdirilməsi. 

 Dövlət maliyyə nəzarəti orqanları sisteminin dövlət idarəetmə sisteminin digər vasitələri ilə 

inteqrasiyası. 

 Hər bir struktur vahidlərinin məqsədlərinin, vəzifələrinin, funksiyalarının, hüquqlarının və 

məsuliyyətinin müəyyən edilməsi, onların qarşılıqlı münasibətləri sxeminin işlənib hazırlanması, 

bütün bunların müvafiq normativ hüquqi aktlarda sənədli şəkildə təsbit olunması. 

 Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətinə dair mühüm məsələlərin işlənib 

hazırlanması, strukturun monitorinqi və təkmilləşdirilməsi və s. 

 Dövlət maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı ilə bağlı digər məsələlərin işlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi. 

Son illər müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə çoxlu sayda əsassız 

müdaxilələrin qarşısını almaq, iri, orta və kiçik sahibkarlığın resрublikamızda inkişafına əngəl 

törədən maneələri aradan qaldırmaq məqsədilə dövlət tərəfindən сiddi tədbirlər görülür. 

Azərbayсan Resрublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti xidmətinin  fəaliyyət 

istiqamətləri aşağıdakılardır: 

 Dövlət büdсəsinin, o сümlədən məqsədli büdсə fondlarının vəsaitlərinin xərсlənməsi, 

habelə büdсə təşkilatlarının büdсədənkənar əməliyyatlar üzrə vəsaitlərinin əldə edilməsi və 

xərсlənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirir; 
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 Dövlət zəmanəti ilə alınmış və dövlət büdсəsinin vəsaiti hesabına verilmiş kreditlərin 

xərсlənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirir; 

 Azərbayсan Resрublikasında dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi işinə metodiki 

rəhbərlik edir, bu sahədə mövсud olan nöqsanları və neqativ halları doğuran səbəblərin aradan 

qaldırılması məqsədilə mütəmadi tədbirlər görür; 

 Qanunveriсiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. (Xankişiyev, 

2002) 

Hesablama Palatası 

Səlahiyyətləri 1999–сu ildə qüvvəyə minmiş ―Hesablama Рalatası haqqında Azərbayсan 

Resрublikası Qanunu ilə müəyyənləşdirilən Azərbayсan Resрublikası Hesablama Рalatası 

fəaliyyətə başlamışdır. Рraktiki olaraq ölkəmizdə kənar dövlət maliyyə nəzarəti institutunun əsası 

qoyulmuşdur. Resрublikada dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin təşəkkül taрması istiqamətində 

mühüm addımlar atılmışdır.  

Hesablama Рalatasının əsas funksiyalarından biri dövlət büdсəsinin və büdсədənkənar dövlət 

fondlarının (təsisatlarının) büdсələrinin layihələrinə rəy verməkdir. Belə ki, Hesablama Рalatası 

dövlət büdсəsi və büdсədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdсələrinin gəlir və xərс 

maddələrinin həсmi, strukturu və təyinatı üzrə vaxtında iсrasına nəzarəti həyata keçirir. Həmçinin 

o, dövlət büdсəsinin iсrası barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihələrinə də rəy verir. 

Hesablama Рalatası dövlət büdсəsindən maliyyələşdirmələrin təsdiq olunmuş dövlət büdсəsində 

müəyyən edildiyi kimi aрarılmasını təhlil edir, aşkar edilmiş kənarlaşmaların aradan qaldırılması, 

habelə bütövlükdə büdсə рrosesinin təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır və Milli 

Məсlisə təqdim edir. 

2020-сi ildə mövсud рandemiya ilə əlaqədar yaranan рroblemlər sözsüz ki,ölkənin maliyyə 

sisteminə təsirsiz ötüşməmişdir.İlk növbədə neftin qiymətinin aşağı düşməsi dövlət büdсəsinə təsiri 

böyük olmuşdur.Bu səbəbdən Hesablama Рalatası ““Azərbayсan Resрublikasının 2020-сi il dövlət 

büdсəsi haqqında” Azərbayсan Resрublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” rəyi 

olmuşdur. 

Rəydə dövlət büdсəsinin əsas рarametrlərini göstərən makroiqtisadi mühitin araşdırılması, 

layihədə nəzərdə tutulmuş dövlət büdсəsinin gəlir və xərс göstəriсilərinin əsas рarametrlərinin 

müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğunluğunun təhlilinə, dövlət büdсəsinin сari ilin müvafiq dövrü üzrə 

iсra vəziyyətinə diqqət yetirilmişdir.  

Keçən ilin mart ayından müşahidə edilən “СOVID-19” рandemiyası ayrı-ayrı ölkələr üzrə 

makrofiskal çərçivənin xüsusiyyətlərinin sürətlə dəyişməsi və dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi 

sisteminin “institusional dayaqlarının” zəifləməsinə səbəb oldu ki, bu da iqtisadçı və maliyyəçiləri 

dövlət fondlarının idarə edilməsinə yeni təfəkkürlə baxmağa məсbur etdi. 

İlk olaraq dəyişikliklər neftdən asılı olan ölkələri iki yerə ayırdı:   
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 təbii resursdan əldə edilən gəlirlər hesabına lazımi “fiskal fəza” yaratmış ölkələr; 

 bu tiр “fiskal buferləri” olmayan ölkələr. 

2021-сi ildə büdсə-vergi siyasəti üzrə aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulur: 

 İqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığının azaldılması məqsədilə büdсənin qeyri-neft 

gəlirlərinin artırılması 2021-сi ildə davam edəсəkdir. Bu əsasda qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 

göstərən ödəyiсilərin neft sektorunda baş verən şoklardan asılılığının minimuma salınması, qeyri-

neft ixraсın сoğrafiyasının və nomenklaturasının genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, 

kölgə iqtisadiyyatının səviyyəsinin azaldılması, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə 

yönəlmiş tədbirlərin iсrası davam etdiriləсəkdir. 

 Dövlət büdсəsinə daxilolmalar üzrə vahid nəzarət mexanizminin tətbiqinin 

genişlənməsinin, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması hesabına vergi daxilolmalarının artırılmasının, 

vergi inzibatçılığı sahəsində şəffaflığın təmin edilməsinin, dövlət müəssisələrində daha mütərəqqi 

korрorativ idarəetmə üsullarının tətbiqinin, maliyyə öhdəliklərinin vaxtında və tam həсmdə 

ödənilməsinin təmin edilməsinin, vergi ödəyiсiləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimada 

əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin, habelə vergi borсlarının ödənilməsi istiqamətində 

əlverişli şəraitin yaradılmasının 2021-сi ildə yığımların əhəmiyyətli artımına səbəb olaсağı 

рroqnozlaşdırılır. 

 Dövlət büdсəsi xərсlərinin sosial yönümlülüyünün təmin edilməsi, dövlət büdсəsinin 

vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dövlət рroqramlarının və tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsi 2021-сi ildə büdсə xərсlərinin əsas istiqamətlərindən olaсaqdır. 

 Əhalinin sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunması məqsədilə səhiyyə sahəsində mövсud 

çağırışlar nəzərə alınaraq, sözügedən sahə üzrə ənənəvi dövlət рroqramlarının iсrası ilə yanaşı 

sanitar-eрidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılmasına yönəlmiş müvafiq tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə xüsusi önəm veriləсəkdir.  

 Belə ki, yeni növ koronavirus рandemiyasının davam etməsi fonunda koronavirus 

infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin 

güсləndirilməsi, рandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması və onunla mübarizənin 

güсləndirilməsi məqsədilə zəruri tibbi avadanlığın və digər tibbi vasitələrin tədarükünün həyata 

keçirilməsi, infeksiyaya yoluxmuş xəstələrin müaliсəsinin səmərəli təşkili məqsədilə ölkənin 

müvafiq bölgələrində modul tiрli xəstəxanalar quraşdırılması, habelə sanitar-eрidemioloji 

vəziyyətə nəzarətin təkmilləşdirilməsi və infeksiyaya yoluxmuş və onlarla təmasda olan şəxslərin 

monitorinqinin aрarılması üçün şəhər və rayon qiqiyena və eрidemiologiya mərkəzlərinin maddi-

texniki vəziyyətinin güсləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi, habelə рeyvənd vasitələrinin alınması nəzərdə tutulur. 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi, şəhər və kəndlərin bərрası 

və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması (elektrik enerjisi, 

təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri 
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infrastrukturlarını və mədəni-tarixi abidələrin bərрası və yenidənqurulması), şəhid ailələrinin, 

müharibə əlillərinin və bu kateqoriyadan olan müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsinin daha 

da güсləndirilməsi üçün maliyyə təminatının yaradılması ortamüddətli dövrdə büdсə xərсlərinin 

рrioritet istiqamətlərindəndir. 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin 

bərрası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması (elektrik 

enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri 

infrastrukturlarını və mədəni-tarixi abidələrin bərрası və yenidənqurulması, yaşayış evlərinin 

tikintisi və s.) məqsədi ilə 2021-сi ilin dövlət büdсəsindən 2,2 mlrd.manat vəsaitin ayrılması 

nəzərdə tutulmuşdur. (httр://sai.gov.az) 

Maliyyə nəzarətində dövlət gömrük orqanının rolu 

Hüquq ədəbiyyatında belə bir fikir irəli sürülür ki, gömrük orqanları tərəfindən vergi və rüsumların 

yığılması, gömrük ödəmələri üzərində nəzarət, gömrük orqanlarının hərəkət (və ya hərəkətsizliyi), 

aktlarından şikayət verilməsi, məsuliyyətə сəlb etmə zamanı baş verən münasibətlər kifayət qədər 

mürəkkəbdir və müxtəlif hüquq sahələri normaları ilə nizama salınır. Azərbayсan Resрublikası 

Vergi Məсəlləsi bu münasibətlərə adı çəkilən halda, yəni vergi və gömrük rüsumlarının alınması 

zamanı müəyyən hallarda təsir edir. Məsələn, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə 

sansksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması, bu Məсəllənin 87-сi maddəsinə və Azərbayсan 

Resрublikasının Gömrük Məсəlləsinin 123-сü maddəsinə əsasən, eyni сür həllini taрır, yəni bu 

məbləğlər ödəyiсilərə qaytarılır. Vergilər barəsində bu hal olduqda, gömrük orqanları vergi 

orqanlarının səlahiyyətlərindən istifadə edirlər.  

Gömrük orqanlarının gömrük ödəmələrinin ödənilməsi üzərində nəzarət fəaliyyəti aşağıdakı 

aktlarla nizama salınır: 

 Azərbayсan Resрublikası Gömrük Məсəlləsi;  

 Azərbayсan Resрublikası Vergi Məсəlləsi;  

 “Gömrük tarifi haqqında” Azərbayсan Resрublikasının 20 iyun 1995-сi il tarxili qanunu;  

 beynəlxalq-hüquqi müqavilələr və resрublikanın iştirakı ilə bağlanan sazişlər;  

 qanun qüvvəli aktlar. 

Müasir dövrdə maliyyə nəzarəti sahəsində bankların xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. Bazar 

iqtisadiyyatı qanunauyğunluqları bank fəaliyyətini və bu fəaliyyətin tərkib hissəsi kimi, bank 

nəzarətini daha əhəmiyyətli və zəruri etmişdir. Bu onunla əlaqədardır ki, iqtisadiyyatın və başqa 

sahələrin köklü dəyişiklikləri bank sisteminə və bank sahəsində vəzifələrə təsir edir.  

Maliyyə nəzarətinin bu növü hər şeydən əvvəl bank ssudalarından istifadənin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi və ödəmə intizamının möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir. Belə ki, bank kreditində 

qoyulmuş şərtlər: əvəzli, müddətli və qaytarılmaq şərtləri, kreditləşmə рrosesində bank nəzarəti 

http://sai.gov.az/
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üçün əsasdır və bu nəzarət, eyni zamanda, kreditin qaytarılması üçün real təminatdır və zəruri 

şərtdir. 

Bank nəzarəti sistemində Mərkəzi Bankın nəzarəti 

Bank nəzarəti sistemində Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi nəzarət xüsusi yer tutur. 

Mərkəzi Bankın bank nəzarəti “Banklar və bank fəaliyyəti” haqqında Qanunun 50-сi maddəsinə 

əsasən həyata keçirilir. Belə ki, kredit təşkilatının illik maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti anсaq onun 

seçdiyi, yaxud lazımi hallarda Mərkəzi Bankın təyin etdiyi auditor tərəfindən yoxlanılmalı və 

yoxlamanın nətiсələri Mərkəzi Banka bildirməklə, müəyyən olunmuş forma və müddətlərdə illik 

balans, mənfəət və zərər barədə hesabat mətbuatda dərс edilməlidir. (httр://www.maliyye.gov.az) 

Müasir dövrdə xariсi-iqtisadi fəaliyyətin imkişaf etməsi, beynəlxalq tiсarətin inkişafı, bazar 

münasibətlərinin inkişafı ilə bank nəzarətindən müstəqil bir nəzarət sahəsi kimi ayrılan valyuta 

nəzarətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Nəticə 

Maliyyə nəzarəti əsasən iki formada aparılır:  

- Dövlət maliyyə nəzarəti;  

- Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti.  

Dövlət maliyyə nəzarəti maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etməklə dövlətin maliyyə 

ehtiyatlarının idarə edilməsinin məqsədəuyğunluğundan kənarlaşmaların vaxtında müəyyən 

olunması və nöqsanların aradan qaldırılmasına istiqamətlənir. Bu nəzarət forması bütün 

səviyyələrdə büdcələrin, büdcədənkənar  fondların tərtibi, bağlanması, icrası prosesinə, müəssisə, 

idarə və təşkilatların, bankların və digər qurumların fəaliyyətinə maliyyə nəzarətini həyata keçirir.  

Dövlət maliyyə nəzarəti vasitəsilə planlaşdırılmış bütün vəsaitlərin vaxtında dövlət fondlarına daxil 

olunmasına və bu vəsaitlərdən məqsədyönlü istifadəyə nəzarət həyata keçirilir. Maliyyə nəzarətini 

həyata keçirən dövlət orqanları aşağıdakılardır: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, 

Prezidentin İcra Aparatının Dövlət Nəzarəti şöbəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət  Vergi Xidməti, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Mərkəzi Bankı və s. 

Respublikamızda maliyyə nəzarətinin tədqiqi göstərir ki, maliyyə nəzarəti sisteminin müasir 

dövrün tələblərinə uyğun təşkili və təkmilləşdirilməsi olduqca vacibdir. Bu məqsədlə ilk növbədə 

maliyyə nəzarətinin müasir formalarının təşkili və fəaliyyətlərinin təmin edilməsi, nəzarət 

sisteminin koordinasiyası, onun təsirinin artırılması təmin edilməlidir.  

Eyni zamanda ölkədə maliyyə nəzarətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğunlaşdırılması, maliyyə 

nəzarətinin ağırlıq mərkəzinin dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşmasına və xərclərin 

http://www.maliyye.gov.az/
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səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, maliyyə nəzarətinin korrupsiya alətinə çevirən əngəllərdən azad 

edilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına yönəldilməsinə də xüsusi fikir verilməlidir.  

Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun səmərəliliyi xeyli dərəcədə dövlətin qanunvericilik 

bazasının zamanın tələbinə uyğun təkmilləşdirilməsindən də bilavasitə asılıdır. Maliyyə nəzarətini 

tənzimləyən normativ-hüquqi baza bu nəzarəti demokratik dövlətə xas olan keyfiyyətcə yeni 

səviyyəyə keçirməyi təmin etməlidir. 
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Abstract: 

This paper aims to explore the effects of Hong Kong's successful entrepreneurship ecosystem impact on the current 

transition countries in Asia, specifically the People's Republic of China. To accomplish this a literature research 

approach was done, by first describing the definition of transition countries, then a definition to Entrepreneurship 

among Asian countries. After that, we examine the entrepreneurship ecosystem, in particular the technology and social 

development in Hong Kong and among Asian countries. After that, we explain the relationship between Hong Kong 

and China’s entrepreneurship ecosystem by comparing how China’s economic transitions in the past affected the Hong 

Kong entrepreneurship ecosystem and structural change. Lastly, we examine Hong Kong's current status and popularity 

among entrepreneurship as well as its free-market economy has been an attractive selling point for many countries. 

Additionally, the pros and cons of Hong Kong's existing entrepreneurship ecosystem are discussed, which then leads 

to further talks about Hong Kong's future in both the financial and entrepreneurship world, plus its situation with its 

dependency on China. 

Keywords: entrepreneurship ecosystem, Asian countries, Republic of China, Entrepreneurial aspiration, GEM, 

Subsistence Entrepreneurship 
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Финансы и Финансовые Ресурсы Строительных Организаций 

 

Чинара Агаева 

Азербайджанский Государственный  

Экономический Университет 

Резюме 

В настоящее время строительство - одна из ведущих отраслей экономики страны. От скорости и 

эффективности строительных работ зависит рост экономического и технического потенциала экономики 

страны, улучшение материального благосостояния населения. 

Конечный продукт строительства отличается от других секторов экономики своими технико-экономическими 

характеристиками. Это объясняется особенностями строительного продукта, условиями инвестирования, их 

использованием, оплатой, методами организации и управления строительным процессом, особенностями 

технологии производства строительства. 

Строительный продукт (здания, сооружения) создается на определенном участке земли и остается там, где был 

построен в период строительства и во время эксплуатации. Инструменты и рабочая сила, использованные при 

его создании, находятся в постоянном движении. Строительство любого объекта начинается с создания 

производственной базы строительства на строительной площадке, и ее (в зависимости от размеров 

строящегося объекта) можно сравнить со стоимостью строительства по стоимостным показателям. Например, 

стоимость строительства больших и малых ГЭС составляет от 15 до 20% стоимости основных фондов, 

тепловых электростанций - 10-15%, крупных промышленных объектов - 8-12%. Другими словами, чтобы 

начать строительство основных объектов объекта, необходимо создать на строительной площадке 

специальный производственный объект, который также будет строительным продуктом - строящимся 

объектом. строительство - полная противоположность промышленного производства. В промышленном 

производстве здания и сооружения создаются до выпуска продукта, устанавливается технологическое 

оборудование, разрабатывается технология производства, и только потом начинается выпуск продукта. Эта 

ситуация требует особых форм организации и управления строительным процессом, особых приемов 

технологии производства. 

Ключевые слова: строительный сектор, финансовое состояние, финансовые ресурсы. 

 

Введение 

В рыночной экономике в целом финансовый успех строительной компании, ее учредителей 

и сотрудников зависит от эффективного и целесообразного преобразования финансовых 

ресурсов в основной и оборотный капитал, а также средств стимулирования труда. 

Финансирование строительной компании выполняет следующие функции (Mehdiyev, 

Şirəliyev, 2005): 

- формирование и увеличение производственных мощностей строительной компании, 
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обеспечение ее оптимальной структуры; 

- Обеспечение участия хозяйствующих субъектов в реализации социальной политики и 

повышении благосостояния населения. 

В сложившейся ситуации реальная дифференциация строительных компаний по типу и 

масштабу, организационно-правовым формам и размерам приводит к формированию 

различных организационных структур управления ими. В соответствии с той или иной 

организационной структурой управления строительной компанией финансово-

экономический блок управления организован в самых разных формах, от небольшого 

подразделения до сложного комплекса, состоящего из таких структурных единиц, как 

менеджмент, подразделение, бюро, группа. , так далее. Однако независимо от структуры во 

всех случаях основными обязанностями финансовой службы строительной компании или 

предприятия являются: 

- общий финансовый анализ и оценка; 

- обеспечение строительной компании или предприятия финансовыми ресурсами 

(другими словами, управление источниками финансирования); 

- распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика строительной 

компании и управление финансовыми активами). 

По первой функции финансовая служба строительной компании или предприятия 

выполняет следующие функции (Nuriyev, Zərdablı, 2011): 

- общая оценка активов строительной компании и источников их финансирования; 

- оценка состава и объема ресурсов, необходимых для поддержания приобретенных 

экономических возможностей строительной компании и расширения ее деятельности; 

- общий анализ и оценка дополнительных источников финансирования; 

- оценка системы контроля за состоянием и эффективным использованием 

финансовых ресурсов. 

В рамках второй функции финансовые службы строительных компаний проводят точную 

оценку следующих вопросов: 

- количество необходимых финансовых ресурсов; 

- формы получения этих финансовых ресурсов; 

- степень доступности и сроки доступа к ресурсам (степень доступности финансовых 

ресурсов может определяться условиями контракта; финансовые ресурсы должны быть 

получены в необходимых объемах и в нужное время); 
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- стоимость получения конкретных видов ресурсов (процентные ставки, формальные 

и неформальные условия предоставления того или иного источника средств); 

- степень риска, связанного с тем или иным источником средств (например, в качестве 

источника средств риск собственника использовать собственный капитал меньше, чем у 

срочных банковских кредитов). 

Третья функция финансовых служб строительной компании и предприятия - анализ и 

оценка долгосрочных и краткосрочных инвестиционных решений. В этом случае 

анализируются и оцениваются следующие проблемы (Kəlbiyev, 2012): 

- Оптимальное преобразование финансовых ресурсов в другие виды ресурсов 

(материальные, трудовые, денежные); 

- целесообразность и эффективность вложений в основной капитал (капитальное 

строительство), их состав и структура; 

- оптимизация оборотных средств; 

- эффективность финансовых вложений. 

Говоря о финансовой организации строительной компании, важно отметить, что 

нормальное функционирование рыночной экономики требует строгого соблюдения 

финансовой дисциплины строительных компаний и организаций, а также других 

хозяйствующих субъектов. Для этого необходимо соблюдать четыре простых правила; 

а) покупатели соблюдают заключенные договоры и оплачивают полученные товары; 

б) заемщики не нарушают условия кредитных договоров и не возвращают свои долги; 

в) налогоплательщики платят налоги; 

д) строительные компании, предприятия и компании оплачивают свои расходы за счет 

своих доходов. 

В рыночной экономике, которая эффективно регулируется государством, существуют 

юридические обязательства соблюдать первые три правила. Природа рыночной экономики 

заставляет предприятия следовать четвертому правилу. Долгосрочные убыточные 

строительные компании (фирмы) в конечном итоге разоряются и разоряются. Поэтому 

предприятия и компании должны более эффективно использовать свои средства 

(специальные и привлеченные), определять направление своих расходов, оплачивать все 

текущие расходы и выполнять свои обязательства за счет своих доходов, а также средств 

(сбережений и резервов), которые будут обеспечение будущего развития. средств). 

Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 
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наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического анализа, 

экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и обобщения 

нормативных документов и практических материалов. 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 

экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях. 

Модель исследования 

Основным требованием к распределению прибыли, остающейся в распоряжении 

строительной компании, является обеспечение оптимального соотношения между ее 

потреблением и частью, идущей на монтаж крупномасштабного процесса вторичной 

переработки с финансовыми ресурсами. 

При разработке политики распределения прибыли в центре внимания находятся две 

стороны вопроса: с одной стороны, выплата дивидендов (прибыль на акцию или прибыль 

на акцию и т. Д.) Должна защищать интересы владельцев. Высокие дивиденды делают 

строительную компанию привлекательной для инвесторов. С другой стороны, 

максимизация дивидендов или распределение большей части прибыли между 

собственниками приводит к снижению доли прибыли, направляемой на развитие 

производства (реинвестирование), что создает проблемы для будущего развития 

строительной компании. Таким образом, политика распределения прибыли основана на 

оптимальном сочетании этих двух вопросовb (Nuriyev, Zərdablı, 2011). 

При определении распределения прибыли, основных направлений ее использования 

необходимо учитывать, прежде всего, условия конкуренции, так как эти условия могут 

диктовать необходимость значительного увеличения и обновления производственных 

мощностей строительной компании. Соответственно, капитальные вложения, увеличение 

оборотных средств, научно-технические исследования, внедрение новых технологий, 

переход на передовые методы труда и т. Д. определена шкала отчисления прибыли на 

финансирование. 

Анализ 

Финансовые ресурсы строительной компании - это сумма собственных денежных средств и 

заемных (внешних) средств, связанных с выполнением финансовых обязательств, текущими 
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расходами и расширением производства. 

Финансовые ресурсы строительной компании делятся на специальные и заемные в 

зависимости от источника и происхождения. В связи с тем, что у строительной компании 

разные формы собственности, организационно-правовые и организационно-экономические, 

источники их специальных средств также существенно различаются. 

Специальные фонды строительных компаний формируются в основном из следующих 

источников: 

- предоставленный собственником капитал - уставный фонд, составляющий его основную 

часть (выручка от продажи акций, паевые фонды собственника и учредителей); 

- прочие средства юридических и физических лиц (целевое финансирование, 

пожертвования, благотворительные фонды и др.); 

- резервы, создаваемые предприятием (резервный капитал, добавочный капитал и 

нераспределенная прибыль). 

Основные источники привлеченных средств(Eyniyev T., Qeybullayev Q., Məmmədov M., 2001): 

- банковские кредиты; 

- заемные средства; 

- выручка от продажи облигаций и других ценных бумаг; 

- счета кредиторской задолженности; 

- обязательства перед бюджетом, возникшие в период между расчетом и моментом 

перечисления; 

- долговые обязательства по заработной плате строительной компании или 

предприятия; 

- задолженность перед органами социального страхования и социального 

обеспечения в результате разницы между временем образования и сроком выплаты. 

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в фактических 

ценах, тыс. Манатов) 

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в 

основной 

капитал, всего 

7 724 944,8 9 905 665,8 12 799 061,3 15 407 274,4 17 850 815,7 

в том числе 

финансовые 
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источники: 

собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

3 811 289,5 5 041 863,0 5 760 465,2 6 726 025,7 7 826 603,2 

банковские 

кредиты 
417 124,1 643 829,8 809 365,1 826 647,5 859 039,0 

Бюджетные 

средства 

2 705 911,3 3 255 314,6 5 466 482,8 6 848 970,0 8 080 404,7 

Внебюджетные 

фонды 

480 397,0 570 480,2 390 801,8 565 173,3 540 475,6 

Личные средства 

населения 

309 357,7 373 238,2 345 234,0 406 531,9 455 248,3 

Прочие фонды 865,2 20 940,0 26 712,4 33 926,0 89 044,9 

Источник: Azərbaycanda tikinti. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Как видно из таблицы, объем инвестиций в основной капитал за последние 5 лет увеличился 

более чем в 2,3 раза и составил 17,8 млрд рублей. манат. 

Основным источником финансирования деятельности каждой строительной компании 

являются ее специальные фонды. Основным источником специальных средств является 

уставный капитал строительной компании. Уставный капитал отражает размер средств, 

предоставляемых собственниками (учредителями) для организации и обеспечения 

деятельности строительной компании. Содержание категории уставного капитала 

варьируется в зависимости от организационно-правовой формы строительных компаний 

(Гизатуллин, 2005): 

- для государственного предприятия - выражение стоимости имущества, переданного 

ему государством для работы строительной компании на хозрасчетной основе; 

- количество долей собственников общества с ограниченной ответственностью; 

- для акционерного общества - стоимость имущества, предоставленного участниками 

для организации совместной деятельности; 

- для лизингового предприятия - стоимость имущества, выделенного предприятию 

собственником для организации хозяйственной деятельности строительной компании. 

При создании строительной компании средства, вложенные в ее уставный капитал (фонд), 
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могут быть в форме материальных и нематериальных активов. При передаче активов в 

уставный капитал (фонд) в форме акций имущественные права на них переходят к 

хозяйствующему субъекту, то есть к предприятию, то есть инвесторы, передавшие акции, 

теряют свои имущественные права на них. Когда строительная компания ликвидируется или 

участник выходит из товарищества или компании, он может требовать только часть 

оставшихся активов строительной компании пропорционально своей доле и не может 

требовать ранее инвестированные средства в этой форме и в полном объеме. С юридической 

точки зрения уставный капитал (фонд) отражает степень ответственности строительной 

компании перед инвесторами. 

Размер (или размер) уставного капитала (фонда) объявляется при регистрации строительной 

компании. Его увеличение (уменьшение) осуществляется только в соответствии с 

правилами, установленными законом и указанными в учредительных документах (в 

основном в Уставе). 

 

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (удельный вес в целом, 

в процентах) 

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в 

основной 

капитал, всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе 

финансовые 

источники: 

     

собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

49,4 50,9 45,0 43,7 43,8 

банковские 

кредиты 

5,4 6,5 6,3 5,4 4,8 

Бюджетные 

средства 

35,0 32,9 42,7 44,4 45,3 

Внебюджетные 

фонды 

6,2 5,7 3,1 3,7 3,0 

Личные средства 

населения 

4,0 3,8 2,7 2,6 2,6 
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Прочие фонды 0,0 0,2 0,2 0,2 0,5 

Источник: Azərbaycanda tikinti. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi,  

 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования увеличился 

объем строительно-монтажных работ, выполняемых за счет бюджетных средств, что 

связано с увеличением в последнее время строительства объектов государственного 

значения. 

Первоначальный капитал, вложенный в производство, создает стоимость, которая 

отражается в цене проданного продукта по мере его использования. После продажи продукт 

принимает денежную форму и зачисляется на расчетный счет строительной компании. Хотя 

доход от продаж является источником оплаты производства товаров и создания денежных 

и финансовых ресурсов на предприятии, это не доход. Таким образом, доход делится на 

составляющие, качественно отличающиеся в процессе использования. 

Прибыль - главный источник финансирования любой динамично развивающейся 

строительной компании. После уплаты налогов и других платежей в бюджет чистая 

прибыль остается в распоряжении строительной компании. Правила использования 

(распределения) прибыли должны быть указаны в Уставе строительной компании. Часть 

прибыли может быть распределена между акционерами, передана акционерам в качестве 

дивидендов или иным образом получена владельцем. Источником специальных средств 

считается только нераспределенная часть прибыли, средства и резервы, созданные за счет 

государства (Kəlbiyev, 2012). 

И амортизационные отчисления, и прибыль - особые финансовые ресурсы строительной 

компании. 

Прибыль является основным источником резервного фонда строительной компании. 

Резервный фонд создается для покрытия непредвиденных убытков и возможных потерь 

хозяйственной деятельности, т.е. носит страховой характер. 

В качестве источника специальных средств для строительной компании дополнительный 

капитал обычно создается в результате переоценки основных средств и других 

материальных активов (материальных активов). Его использование в потребительских 

целях запрещено законодательными актами. 

Доход строительной компании - это общая (валовая) экономическая выгода, полученная 

организацией (предприятием или строительной компанией) в результате притока денежных 

средств и других активов в течение года, увеличения размера капитала за счет выполнения 

своих обязательств. 
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Прежде чем интерпретировать экономическое содержание доходов строительной компании 

и классифицировать их по определенным характеристикам, необходимо прояснить 

некоторые моменты по этим вопросам. Таким образом, одним из таких моментов является 

суть понятия «расписки». 

Поступления определяются как этап расчетов по наличным и безналичным платежам 

строительной компании на расчетный счет (Гизатуллин, 2005). 

Если оплата товаров, отправленных строительной компанией потребителю, задерживается 

или задерживается, это называется дебиторской задолженностью, а не квитанциями. 

Один из следующих пунктов - деньги от продажи продуктов. Сумма поступлений и 

дебиторской задолженности называется выручкой от продажи. Таким образом, денежные 

средства от продаж - это доход в форме денег, который увеличивает чистую стоимость 

строительной компании в течение года. Не все денежные средства, полученные 

строительной компанией, могут увеличить ее чистую стоимость, и поэтому они не могут 

считаться доходом. Например, кредит, взятый строительной компанией в банке, не является 

для нее доходом. Потому что, с одной стороны, в ссуду уходит его имущество, а с другой 

стороны, из-за ссуды - строительная компания влезает в долги, поэтому нет изменений в 

стоимости его чистой собственности (Адамов, 2005). 

Наконец, валовая прибыль - показатель, характеризующий конечный результат 

производственной и коммерческой деятельности строительной компании. Он 

рассчитывается путем вычитания коммерческой (полной) стоимости из суммы выручки от 

продажи и выручки от внереализационных операций, за исключением статьи расходов на 

заработную плату. 

Кстати, следует отметить, что увеличение капитала за счет вкладов учредителей 

строительной компании не считается для него прибылью. Кроме того, поскольку 

строительство связано с получением денежных средств, активов и другого имущества, 

таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы на экспорт, полученные 

строительной компанией от третьей стороны, не считаются доходом для строительной 

компании. 

Доходы строительной компании по своему характеру, направлениям, условиям получения 

и происхождения относятся к следующим видам деятельности (Грибков, 2011): 

- доход от обычной (основной) деятельности строительной компании; 

- доход от операций строительной компании; 

- доход, не связанный с продажей продукции, услуг и выполненных работ; 

- Доходы от чрезвычайных ситуаций. 
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Только первое из вышеперечисленных считается доходом от основной (обычной) 

деятельности строительной компании, а остальное - от прочих доходов. 

При классификации видов доходов за основу взяты еще два признака (Адамов, 2005): 

- непрерывность получения доходов; 

- регулярные и нерегулярные. 

Это доходы «от чрезвычайных ситуаций», которые являются исключением с точки зрения 

постоянства и непрерывности. Это ожидаемо, но не обязательно, нежелательно; Хотя эти 

доходы случайны, они случайны. 

Выручка за отчетный период делится на текущую прибыль и будущую прибыль. 

Получение прибыли в рыночной экономике - основная цель строительной компании. 

Прибыль создает определенную гарантию существования и дальнейшей деятельности 

строительной компании. 

На рынке фирма выступает в роли специализированного производителя товаров. 

Строительная компания устанавливает цену на товар и продает его потребителям, в 

результате чего строительная компания получает деньги. В этом случае получается 

прибыль. Чтобы определить финансовый результат, необходимо сравнить стоимость 

продукта с доходом. Если доход превышает стоимость, это свидетельствует о прибыли. 

Строительная компания всегда старается получить прибыль. Если доход меньше стоимости, 

компания терпит убытки и становится банкротом. 

Прибыль как категория рыночных отношений выполняет следующие функции (Гизатуллин, 

2005).  

- характеризует экономическую эффективность, полученную в результате 

деятельности строительной компании; 

- ключевой элемент финансовых ресурсов строительной компании; 

- источник доходного формирования бюджетов разных уровней. 

Убытки также играют роль в деятельности компании. Имеется в виду неэффективность 

строительной компании или предприятия в использовании финансовых ресурсов, 

организации производства и реализации продукции. 

В строительных компаниях и предприятиях формируются четыре показателя прибыли в 

зависимости от их количества, экономического содержания и функционального назначения. 

В основе всех этих расчетов лежит балансовая прибыль, которая является основным 

показателем производственно-хозяйственной деятельности строительной компании или 

производственно-коммерческой деятельности строительной компании. Особым 
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показателем для расчета налога является валовая прибыль, на основе которой 

рассчитывается налогооблагаемая и необлагаемая прибыль. После налогов и других 

платежей в бюджет остальная балансовая прибыль называется чистой прибылью. Он 

характеризует конечный финансовый результат деятельности строительной компании. 

Балансовая прибыль включает три основных элемента: а) прибыль (убыток) от реализации 

продукции, работ, услуг; б) прибыль (убыток) от продажи основных средств и других 

активов строительной компании; в) финансовые результаты деятельности. 

внереализационные (сбытовые) операции (Kəlbiyev, 2012).  

 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) является финансовым результатом 

основной деятельности строительной компании. Прибыль от продаж определяется как 

разница между продажами и продажами (без НДС и акцизов) и затратами на производство 

и продажу (коммерческая стоимость). 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств и иного имущества строительной 

организации получена от продажи имущества, находящегося на ее балансе. 

Остаток полученных и уплаченных штрафов, пеней и других санкций за 

неудовлетворительные финансовые результаты, а также прибыль прошлых лет, 

обнаруженная в отчетном году, сумма, полученная от погашения дебиторской 

задолженности, списанной в предыдущие годы, проценты, уплаченные на счетах 

строительной компании, доля в доходах от участия в других компаниях, доходах от ценных 

бумаг и т. д. включает (Nuriyev, Zərdablı, 2011). 

После перечисления налогов и других платежей в бюджет чистая прибыль переходит к 

строительной компании. Строительная компания использует эту прибыль в соответствии со 

своим уставом. 

Прибыль, как было сказано выше, является основным источником формирования 

специальных фондов строительной компании и ее дальнейшего развития. Поэтому одним 

из наиболее важных вопросов финансового планирования является разработка политики 

распределения прибыли (или политики дивидендов). 

Результат 

Финансовое состояние - важная характеристика деловой активности и надежности 

строительной компании. Он определяет конкурентоспособность строительной компании и 

ее потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантией эффективной защиты 

экономических интересов не только строительной компании, но и ее партнеров. 

В теории финансово-хозяйственного и экономического анализа строительной компании 
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понятие «стабильное финансовое положение» рассматривается не только как качественная 

характеристика ее финансов, но и как количественная мера. Этот принцип позволяет 

сформулировать общие принципы создания научно обоснованной методологии оценки 

затрат, прибыльности и деловой активности. Такая оценка может производиться с 

использованием разных методов и разных критериев. В рыночной экономике возросла 

заинтересованность участников экономических процессов в получении объективной и 

точной информации о финансовом состоянии и деловой активности строительной 

компании. Все субъекты рыночных отношений (собственники, инвесторы, банки, 

грузоотправители, клиенты и др.) Заинтересованы в однозначной оценке 

конкурентоспособности и надежности своих партнеров. 
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Abstract 

Utilization of cost accounting frameworks in an endeavor The Article talks about the issue of allotment of expenses in 

the ordinary and real cost accounting frameworks. A method of dump (change) of the typical into genuine costs 

utilizing information streams has been introduced. In financial practice, different cost accounting frameworks are 

applied, which contrast by time skyline and accounting extension. Due to the distinctive data needs of different 

gatherings of partners (for example chiefs, proprietors, auxiliaries), there are frequently a few frameworks set up. This 

may prompt dissimilarity in outcomes. This doesn't just concern circumstances where there is one framework in 

monetary accounting (for example real cost accounting) and different frameworks in the administrative accounting 

(for example ordinary and arranged cost accounting). The Article presents an illustration of applying the planned 

technique representing the connections between cost focus, cost items and pay objects accounting. 

The difference brought about by the concurrent use of various cost accounting frameworks may prompt 

misinterpretations and erroneous business choices being made. This article presents associations between cost 

accounting trademark for administrative accounting and monetary accounting inside the ordinary and genuine cost 

accounting frameworks. The examination issue is to discover the response to the inquiry: is there a technique for 

accommodating outcome information indicated in typical and current cost accounting?  

Keywords: system, normal and actual cost, data flows, accounting system 

 

Cost accounting systems 

In regard of time skyline, there is genuine cost accounting, ordinary cost accounting and arranged 

cost accounting. Typical cost accounting is based for example on normal genuine qualities from 

past periods, and arranged cost accounting on regularizing or hypothesized values identifying with 

what's to come. 

Actual cost accounting  

It is a traditional cost accounting strategy that is limited to actual cost accounting, the use of 

creation components, and the business activities associated with the commencement of items or 

departments (results). Successful costs are estimated based on actual costs. This information is used 

to decide on the real profit in the profit account and to determine the cost per cost-object as a feature 

of the number of financing. However, this does not provide mandatory cost control because it 

mailto:chinara.valixanova@gmail.com
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excludes reference values as a basis for taking everything into account. This suggests that the use 

of real value accounting helps to address future cost and outcome (items, departments) business 

decisions that decide (Hoitsch, Lingnau 2007; Kasperowicz, 2009). 

In monetary practice, there is no such thing as 'unaddressed' real cost accounting, since a number 

of costs are built on regulated qualities. For example, the compositions in the apparatus are carried 

out with a predetermined useful life, because the actual period is determined only after the removal 

(approval or discount) of a certain source. In addition, costs that are excluded or non-recurring, 

such as protection costs, opportunity payments, or valuations on vehicles, are collected using 

average quality. Dividing such costs into the period in which they begin will lead to a strange 

change in costs in an enterprise. 'Adjusted' actual cost accounting will require a re-provision of 

calculation ratios and number of cost objects towards the end of each detail period (Schmidt 2008; 

Kużdowicz, Kużdowicz, Witkowski 2012). 

Normal cost 

The values of invented costs and results (items, departments) are determined to facilitate the 

accounting of actual costs and to make initial calculations. They depend on normal estimates of 

past costs that are adjusted for expected changes in current or future costs and amounts and are 

resolved in ordinary cost accounting. This methodology avoids the effects of periodic differences 

in operating amounts or costs and accidental changes. For example, additional costs, which 

sometimes begin as a submission of a lower or new item agreement, cannot be allocated differently 

than units produced over a period of time, but must be allocated to the intended annual amount or 

to the entire item. Such a methodology leads to a gradual improvement in funding ratios and 

calculation rates, which ensures valuation consistency (Kużdowicz, Kużdowicz, Witkowski, 

2012). 

Calculation rates are used to decide labor costs and machine hours. When calculating the base cost 

of the objects of calculation, evaluation rates called overpayment rates are used to decide on 

additional payments of additional costs. The rates decided in typical cost accounting, as ordinary 

rates, are applied in assignments and estimates in real cost accounting. This applies to specific real 

figures, where only ordinary tariffs can be applied at the time of delivery - for example, at the 

beginning of the announcement period. Actual prices will be known in a unique way until the end 

of the period. Given the framework, 'real cost accounting' seems realistic by all accounts as long 

as the amounts used generally depend on real qualities (Schmidt 2008). 

Stages of cost accounting 

Accounting, as a framework for preparing information, incorporates the development of required 

and intelligently related practices. The critical motivation behind these trainings is to interpret 

information about the use of assets related to the organization's responsibilities to information that 

reflects the costs of the reference objects (Nowak, Wierzbiński, 2010). 
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Reference objects include types of expenses. The record and cost distribution deals with 

accounting, cost and item accounting by type of expense. Item accounting is divided into the object 

of accounting, the costs of which are determined by a single valuation article. Financial accounting 

and part of it takes place in cash and administrative accounting, in which case the main costs (use 

or foreign assets) are recorded in cash and administrative accounting for the entire period. 

However, optional expenses are represented only in administrative accounting. Direct costs are 

reflected in each other as direct accounting items and additional costs (circular) costs. For example, 

in the types of costs and cost values, first in the cost object and then in the object of payment object 

accounting (Schmidt, A., Kostenrechnung. Grundlagen der Vollkosten, 2008).  

In monetary practice, there is no such thing as 'unaddressed' real cost accounting, since a number 

of costs are built on regulated qualities. For example, the compositions in the apparatus are carried 

out with a predetermined useful life, because the actual period is determined only after the removal 

(approval or discount) of a certain source. In addition, costs that are excluded or non-recurring, 

such as protection costs, opportunity payments, or valuations on vehicles, are collected using 

average quality. Dividing such costs into the period in which they begin will lead to a strange 

change in costs in an enterprise. 'Adjusted' actual cost accounting will require a re-provision of 

calculation ratios and number of cost objects towards the end of each detail period (Kużdowicz, 

Kużdowicz, Witkowski 2012). 

The values of invented costs and results (items, departments) are determined to facilitate the 

accounting of actual costs and to make initial calculations (Biernacki M., Kowalak R., 2010). They 

depend on normal estimates of past costs that are adjusted for expected changes in current or future 

costs and amounts and are resolved in ordinary cost accounting. This methodology avoids the 

effects of periodic differences in operating amounts or costs and accidental changes. For example, 

additional costs, which sometimes begin as a submission of a lower or new item agreement, cannot 

be allocated differently than units produced over a period of time, but must be allocated to the 

intended annual amount or to the entire item. Such a methodology leads to a gradual improvement 

in funding ratios and calculation rates, which ensures valuation consistency (Kużdowicz, 

Kużdowicz, Witkowski, 2012). 

Calculation rates are used to decide labor costs and machine hours. When calculating the base cost 

of the objects of calculation, evaluation rates called overpayment rates are used to decide on 

additional payments of additional costs. The rates decided in typical cost accounting, as ordinary 

rates, are applied in assignments and estimates in real cost accounting. This applies to specific real 

figures, where only ordinary tariffs can be applied at the time of delivery - for example, at the 

beginning of the announcement period. Actual prices will be known in a unique way until the end 

of the period. Given the framework, 'real cost accounting' seems realistic by all accounts as long 

as the amounts used generally depend on real qualities (Schmidt, 2008). 
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Figure 1. Stages of cost accounting 

 

Source: Schmidt 2008, p.40 

 

In general, direct costs can be 'transferred' to direct financing accounting. Sometimes, they are 

assigned to cost centers simply for educational purposes or as a reason for accounting for additional 

costs. Costs are always determined by cost centers. This is where they are represented and divided 

as a feature of inter-company executive trade. At this point, the cost rates are decided in relation to 

each funding location. Rates are used for calculation to allocate costs per unit of a particular cost 

object. In addition, the total costs of the period are recognized as inconsistent with payment. If so 

many or very few costs are distributed over a period of time, the resulting cost or deficit is 

recognized in the accounting for the object of payment. The object of payment accounting provides 

additional information about the sources, in addition to the result obtained during a particular 

announcement period, taking into account the appropriate distribution of objects (see: Schmidt 

2008). Payment items, such as article meetings, customers, regions, and so on. Accounting by type 

of expense and cost accounting routinely occur as a feature of an estimated expense sheet. Value 

and object of payment occurs through accounting and accounting for a shortage of funds 

(Biernacki, Kowalak, 2010). 

So simple market processes that hesitate to hesitate to hesitate to highlight products and sales, a 

growing proportion of recurring costs, and the result of total costs on the total value of total costs. 

As such trends intensify, there is a demand for information on the value of manufacturers of 

products and the cost of selling goods. The reported production costs and marginal revenue issues 

provide the “direct cost” of the management system. Detailed investigations have been carried out 
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in the previous sections of this system (Kotapski, Kowalak, Lew, 2008). In an ever-evolving market 

for product value and product managers must have operational knowledge of product value, 

maintaining guidelines, offices and other costs of managing this tribe. Currently in Western 

countries in Western countries is currently applied in Western countries (Schmidt, 

Kostenrechnung. Grundlagen der Vollkosten, 2010): the following calculation principle in the 

theory and practice of profit management and product practice, which reflects production, an 

example of services associated with the services provided. It is important that it is important to 

enter the volume of production between volume, costs and costs between the 'direct cost' system. 

This interaction can be found both in graphics and in analytics (Biernacki, Kowalak, 2010). To 

ensure the above analytical calculations, it is necessary to change the marginal revenue for products 

by calculation and fixed costs separately. The system of 'direct cost' is devoted to the change in 

marginal income (amount of payment) in the enterprise and the amount of maturity in the 

enterprise. In such cases, the company's management is interested in increasing the production of 

highly profitable products. Its normalization, accounting and control system is completely 

simplified by reducing points of yeast (Biernacki, Kowalak, 2010). The main advantage of the 

accounting system of payment amounts is that it is possible to make decisions on the management 

of operational management based on the information received through this system. First of all, this 

effective pricing policy is applied to the opportunity. Traditional classical pricing methods based 

on calculating the total real value of the real value will be in the background. Currently, pricing 

approaches are more popular in Western countries. At the same time, above all, demand factors are 

taken into account. When determining the price in prices, the company should analyze all its costs 

and try to minimize them. Along with information on the quantity of products, managers of the 

enterprise should have information on the properties of price reduction, depending on the impact 

of market factors (Schmidt, Kostenrechnung. Grundlagen der Vollkosten, 2010). Consequently, 

western control is available at longer and shorter term low forecasted prices. Low prices indicate 

that the product can pay for the cost of production and delivery. The indicator is equal to the total 

cost of production. Lower past short-term prices referring to payment of only independent 

(variable) costs. This indicator is equal to the cost of only the independent (variable or production). 

The situation is characterized by the fact that it is not fully used for the production of products for 

business. In this case, there are no free costs due to the lack of production capacity (Schmidt, 

Kostenrechnung. Grundlagen der Vollkosten, 2008). 

In such cases, the information obtained only at the “direct cost” of half of the control system can 

enable you to make the right decisions. The following management tasks can be solved by 

registration products at a limited cost and amount of payment (marginal revenue): optimization of 

a variety of products; Equipment selection and replacement and I.A. Salvation of Mara, accounting, 

pricing in market economy, macro and microeconomics. It is necessary to publish a large number 

of translated literature on the issues. With this, as an actor, some terms and concepts, for example, 

'Managerial accounting', 'Production accounting', 'controlled' and so on. Doesn't do the same value 
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(Kotapski, Kowalak, Lew, 2008).  

Some authors and translators believe that the conditions listed above are practically the same and 

do not cause any problem to make anyone in the accounting practice any of them. Others believe 

that the conditions listed vary greatly and must be careful not to use them in their respective eternal. 

In our opinion, we need to investigate the national root of any term and understanding. In general, 

management accounting is almost new in the national accounting system, such as steering teaching 

or control. In Western countries, these conditions have a completely different meaning in the 

various Lakers. It should be noted that in the United States, Germany and France, in the field of 

management methods, these or other conditions and concepts are not common in the tracts. 

Regardless of how each author explains these conditions, these events will be available in all cases, 

influenced by real events in all cases. The West has focused on the challenge of management 

accounting at the present level of market relations, especially for simplification (Biernacki, 

Kowalak, 2010).  

The main way to organize the “direct cost” of the system in the institutions of the country is to 

address issues related to methodology, technology and organization of accounting. For the first 

time in recent years, the concept of accounting policy of enterprises of enterprises in the registration 

practice of the republic was the opposite. Accounting policy of enterprises, the choice of methods 

of conducting the failure of the failure of the failure of accounting. These methods include: initial 

observation; The size of the valuables; Group of operations on the farm and summarize the results. 

The accounting rules are as follows: factor assessment, payment of asset values, organization of 

circulation and inventory of documents, methods of application of accounting accounts, use of 

accounting accounts, information processing, etc. Currently, one comprehensive accounting 

system in the Republic of Azerbaijan is a system. In our opinion, such an event, which is considered 

a cancellation policy, reflects the whole element of the modern registration system, including the 

“direct cost” system. The requirements for the accounting law are different from all regulations 

that are in the past, and, in fact, it is practically in the organization of independent speeds in 

enterprises (Biernacki, Kowalak, 2010). When the bride, the methodological aspects of accounting 

policy, this document is governed by the relevant legislation and accounting plan, when planning 

and filling out annual reports and other regulatory documents. So far, two options have been 

presented for spending on republican enterprises:  

1. The traditional version of the calculation is considered a tradition. According to this option, the 

accounting records of production costs during the reporting period (202 'operating expenses', 711 

'Selling expenses', 711 'Selling expenses', 721 'Administrative expenses', etc.) The debate is 

independent and not all expenses of the period Divided by independent costs are reflected. The 

expenses collected on accounts 711 and 721 are distributed between the current accounts in 

proportion to one or another base. These accounts are then closed. The result is the real cost of the 

finished product codon.  
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2. All costs of the reporting period are divided into production and recurring costs per version, 

which is completely new to our accounting. Production costs are associated with the direct 

production process, recurring costs are due to the long-term continuation of the reporting period. 

Independent production costs are collected in debit 202 of column, and indirect production in debit 

711 and 721, accounts for production and financial resources. At the end of the reporting period, 

when the cost of various types of products (works and services) is calculated, its independent 

production costs include the costs reflected in the reporting period in the reporting period in 721. 

Recurring costs collected on account 711 are not included in the cost estimate at the end of the 

combined objects in the second version (Biernacki, Kowalak, 2010). 

Will employees remove the wiretap of revenue directly from the sale of products at the end of the 

reporting period. More specifically, this time the value of the cost is calculated in limited costs that 

are not completely intact. For the first time in the history of the republic, for the first time, when 

calculating the cost of the cost of products (work and services) in the traditional method, conditions 

have been created that have formed the cost of value for many years. Although we are talking about 

both variations of accounting for production costs in our accounting literature. The application of 

the second option does not bring any fundamental changes to the system of accounting for 

production costs. The second option has practically not been imposed in recent years. In adopting 

accounting policies, other verdict elements are the possibility of using 701 'value of sales' to 

account for output. Account 701 application indicators are deprecated. The use of finished products 

and current records of work done with the plan or the standard cost of the plan or standard costs, it 

can be considered advisable to use the 701st account. After determining the volume of finished 

production at the end of the reporting period, the actual cost of finished products or work and 

services delivered to the warehouse. In this operation, accounting is recorded: Thus, the same 

amount of product (works and services) both in a quarrel, taking into account both the written off 

account and the value of the debit, and the regulatory (plan) in CRCDIT, 701st by opposing Debit 

and credit turnover Invoice, the amount of the real value of the real value is determined to remove 

the value of the value. The difference between the difference is either in addition to the additional 

letter or the Storno method from the 601st debit of the account. The cost of production costs and 

costs can be applied in both forms (the full value of the yeast, and only through production). Taking 

into account the organization of normative accounting, which is the same as the 'Standard-Cost' 

system in Western countries, today it has real possibilities for integrating the elements of the 'direct 

cost' system in accounting. The regulatory method has been developed at a high level with 

sufficient amendments to our accounting practice. The main feature of the 701st account is that 

finished products and departures in goods are evaluated on the balance sheet of the normative (plan) 

in the balance sheet. This can be said about materials. Thus, in recent years, the materials they have 

in the country have been assessed for various evaluations. According to regulatory documents, the 

balance of production in mass and serial enterprises is allowed to be reflected on the balance sheet 

or independent costs, as well as raw materials, materials and semi-finished products. Thus, as an 
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element of accounting policy, the manifestation of the liberalization of accounting in modern and 

modern stages is one of the most important conditions for the formation of management accounting 

in Azerbaijan (Biernacki, Kowalak, 2010). 

The article examines the utilization of various cost accounting frameworks in an undertaking. 

Exceptional consideration has been paid to the association among monetary and administrative 

accounting. A model representing the execution of ordinary and genuine cost accounting 

frameworks in an assembling endeavor was given. It was exhibited that in spite of applying typical 

cost rates for computation, the amendment of cost accounting utilizing cost focus excess/shortage 

consistently ensures total coordination between the cost community accounting and cost object 

accounting and pay object accounting, and subsequently assurance of the real outcome. The 

investigation has demonstrated the value of the methodology with regards to compromise of results 

in monetary accounting and cost accounting (Biernacki, Kowalak, 2010).  

Future examination will be committed to distinguishing proof of associations and streams between 

the cost community accounting, cost object accounting and pay object accounting.  
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Pandemi Sürecinde Uzaktan Çalışma 
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Özet 

Uzaktan çalışma kavramı farklı şekillerde uzun zamandan beridir iş yaşamında var olan bir uygulamadır. Özellikle 

internetin hayatımıza girdiği yakın tarih itibariyle bu çalışma şekli daha da artmıştır. Bireyin hayatına olan olumlu ve 

olumsuz etkileri ve yarattığı farklılıklar ile birlikte uzaktan çalışma, bireyin içinde bulunduğu tüm ortamlarda etkisini 

göstermektedir. 2019 yılının son günleriyle birlikte yayılmaya başlayarak kısa süre içinde tüm Dünya’da etkisini 

gösteren pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın da önemi ciddi derecede arttırmıştır. Bu dönemde çalışanların önemli 

bir kesiminin evden çalışma usulüne geçiş yapmasıyla birlikte özellikle çalışma hayatı dinamiklerinde, iş düzenlerinde 

ve işçi işveren ilişkilerinde değişimlere sebep olmuştur. Bu önem çerçevesinde çalışmanın amacı pandemi süreciyle 

birlikte oluşturulan yeni normal düzende Borusan Lojistik’in nasıl uyum sağladığının incelenmesidir. Araştırma 

yöntemi olarak birebir görüşme yapılmıştır. Birebir görüşme Borusan Lojistik İnsan Kaynakları departmanı yetkilileri 

ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ilgili personellerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler 

doğrultusunda elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19, işe Alım, oryantasyon, pandemi. 

 

Giriş 

İlk kez 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan’da ortaya çıkan ve Covid-

19 olarak adlandırılan bu virüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Türkiye bu salgından 11 Mart 

2020 tarihinde etkilenmeye başladı (Dogan,2020). Salgının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de yeni bir dönem başlamış oldu. Pandemi süreci sadece sosyal hayatı değil iş yaşamını 

da derinden etkiledi ve ‘Yeni Normal Düzen’ oluşturuldu (Batu, Aydin 2020).  

Makale çalışmamız adına bilgisine başvurduğumuz Borusan Lojistik, 1973 yılından beri hizmet 

vermekte olan, Nisan 2021 itibari ile bünyesinde 1236 adet beyaz yaka, 371 adet mavi yaka 

personel ve bunun yanı sıra 2386 adet taşeron mavi yaka personel ile yaklaşık 200 ayrı birimde 

faaliyet gösteren bir lojistik şirketidir. Özellikle Borusan Lojistik firması üzerinden pandemi 

sürecinde beyaz yaka personellerin çalışma düzeni, işe alım ve oryantasyon süreçlerinde yaşanan 

olumlu ve olumsuz durumların tespit edilmesi ve yorumlanmasını üzerinde durulmuştur. 

Yöntem 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak birebir görüşme kullanılmıştır ancak mevcut pandemi 

koşulları sebebi ile görüşme Borusan Lojistik İnsan Kaynakları Uzmanı Esra Öner ve İşe Alım 

dersoy21@gmail.com%20


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

443 

 

Uzmanı Gülşah Sancar Parlak ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme kayıt altına alınmış 

ve mülakat yazılarak analiz edilmiştir. Görüşme sorularının kapsam geçerliği için iki uzmanının 

görüşü alınmıştır.  

Bulgular 

Borusan lojistik firmasında pandemi öncesi süreci de kapsayan, yani 2019 yılı sonu itibari ile 2020 

yılı hedefleri arasında insan kaynakları yönetiminde dijitalleşmeye gidilmesi yönündeki araçları ve 

altyapı değişiklikleri amaçlanmış, bu konuda önemli çalışmalar yapıldığı  belirtilmiştir. Atılan 

adımlar ve yapılan çalışmalar doğrultusunda firmanın pandemi süreci etkisinden önce de birçok 

fonksiyonu online platformlara taşımayı ve oradaki yapıyı güçlendirmeyi hedeflemesi, pandemi 

sürecinde de uyumunun beklenene göre çok daha hızlı olabilmesine katkı sağlamıştır (Yıldırım, 

2020). 

Dijitalleşme konusunda yapılan çalışmalar doğrultusunda pandemi sürecinin Türkiye’yi 

etkilemeye başladığı Mart 2019 itibari ile Borusan Lojistik firması evden çalışma modeline 

çalışanlarının 45%’ ini kapsayacak şekilde geçiş sağlamıştır. Firma operasyonel bir şirket olması 

sebebi ile sahada çalışacak olan personellerin evden çalışma modeline geçememesi kaynaklı olarak 

55% oranla iş biriminde çalışmaya devam etmiştir. Türkiye’deki birçok işveren gibi bu düzene 

hızlı ayak uydurabilmesi de firmanın esnekliğini göstermektedir. Bu süreçte personeller evden 

çalıştıkları günleri dijital platformda izin sekmesinden flexi çalışma modeli (uzaktan çalışma 

modeli) şeklinde seçerek, şirkete gün bazında bilgi vermekte ve bu sürecin hem kendi yöneticileri 

tarafından hem de insan kaynakları yönetimi tarafından takibinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. 

Şirketin Türkiye içinde yaklaşık 200 ayrı birimde faaliyet göstermesi nedeni ile dijital 

platformlardan takip edilebiliyor olması sürecin izlenebilirliği açısından da fayda sağlamaktadır 

(Bick ve diğerleri, 2020). 

Pandemi sürecinde şirket aksiyonlarını ay bazında almıştır. Bu durum hem sürecin seyri hem de 

devletin aldığı önlemlerden kaynaklanmaktadır. İnsan Kaynakları uzmanından alınan bilgiler 

doğrultusunda bu süreç içinde şirketin çalışma düzeni aylara göre incelenecek olunursa, Mart ve 

Haziran ayları arasında vaka sayılarında gözlemlenen yükseliş sebebi ile tüm ofis çalışanlarının 

evden çalışma modeli ile çalışma süreci devam etmiştir. Haziran itibari ile ofis çalışanları %50 

dönüşüm modeline geçmiştir. Bu model kapsamında çalışan 15 gün boyunca çalışmış olduğu 

lokasyona giderek işini devam ettirirken diğer 15 gün için evden çalışma modeli ile işlerini 

sürdürmüştür. Eylül ayı itibari ile bu model aynı mantıkla devam etmiş ancak değişim süreleri 15 

günden 7 güne indirilmiştir. Bunun sebebi yukarıda belirtildiği gibi pandeminin seyri ile alakalıdır. 

Pandeminin şiddeti ve Borusan Lojistiğin aldığı tedbirlerin boyutunun paralel gittiği 

gözlemlenmiştir. Bu dönem boyunca müdür ve üzeri pozisyonlardaki çalışanlar 2 gün ofis 3 gün 

uzaktan çalışma modeli şeklinde işlerini yürütmüştür. Kasım ayı itibari ile ise vaka sayılarında 

gözlemlenen artışlarla birlikte tekrar tüm ofis personeller evden çalışma modeline geçilmiştir. 

https://www.mckinsey.com/our-people/raphael-bick
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Müdür ve üzeri roller için ise Salı ve Perşembe ofis diğer günler uzaktan çalışma modeli 

uygulanmıştır. Aralık ayı itibari ile ise personeller uzaktan çalışmaya devam etmiş müdür ve üzeri 

pozisyonlar ise sadece Salı günleri birime gelerek işlerini sürdürmüşlerdir. Bu düzen güncel tarih 

olan Nisan 2021 de de geçerliliğini korumaktadır (Dertli, 2020). 

Aylar arasında yaşanan bu değişimlerin sebebi, pandemi sürecinin yeni öğrenilen, adapte olunmaya 

çalışılan bir süreç olmasından ve vaka sayılarındaki dalgalanmalara göre aksiyonlar alınmasından 

kaynaklıdır. Firma bu dönemi, deneme yanılma yöntemleri adı verdikleri yöntem ile çalışanlarla 

birlikte uyguladıkları aksiyonlar sayesinde yönetmektedir. Herkesin yeni tanıştığı bu süreçte 

firmanın çalışmaları, çalışanımı korurum, işimi korurum, toplumu korurum adı verdikleri tema 

üzerinden kurulmuştur (T. S. Bakanlığı, 2020). 

Pandemi süreci boyunca çalışanlarla açık iletişim kurabilmek adına genel müdür liderliğinde 

gerçekleştirilen tüm personellerin katılım gösterebildiği online görüşmeler düzenli aralıklarla 

devam ettirilmektedir. Yönetim ekibi toplantıları da aynı mantıkla kesintiye uğramadan 

gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılar pandemi öncesinde de ritüel halinde yapılmaktaydı ancak 

pandemi bu iletişimi kesecek bir set şeklinde görülmeyerek bu buluşmaların online ortamlarda 

varlığını sürdürmesi sağlanmıştır. 

Pandemi süreci itibari ile COVID-19 a yönelik Borusan Lojistik’in aldığı en önemli fiziki tedbir 

çalışanların 45%’ inin evden çalışma modeline geçirilmesidir. Geri kalan 55%’lik kesim saha 

çalışanı olduğu için ve üretimin devamlılığının sağlanmasını adına görevine iş yerinde devam 

etmiştir. Tabi olarak saha çalışanların sağlıklarının korunması için gerekli hijyen önlemleri, 

tedbirler ve aksiyonlar alınmıştır. Bu aksiyonları örneklendirecek olursak personellerin bir arada 

bulunmasının tehlike yaratabileceği ortamlarda değişiklikler ve kısıtlamalara gidilmiştir. Örnek 

olarak; çay içme alanlarında personellerin yan yana oturmasını engelleyebilmek adına oturulacak 

yerler konusunda adet bazlı belirlemeler yapılmış ve stickerlar yerleştirilmiştir.  

Personelin ilgili tanımlanmış alan dışına oturması ve başka bir personelle yakın temasa geçmesi 

engellenmiştir. Mola sürelerinde herkesin ortak kullanımında olan çay, kahve makineleri 

kaldırılarak yerine tek kullanımlık su, meyve suyu seçenekleri konulmuştur. Başka bir örnek olarak 

yine personellerin yemekhane içerisinde yakın temasa geçmelerini önleyebilmek adına masa adet 

sayısında azalmaya gidilmiş ve masada karşılıklı oturmalar yasaklanmıştır. 4 kişilik masada 2 

kişinin karşılıklı çapraz şekilde oturmasına izin verilirken masa ortasında plastik bir şeritle 2 

personelin maskesiz bulunduğu bu ortamda birbirini etkileme ihtimalinin önüne geçilmiştir. Süreç 

boyunca çalışanlara gün bazında 3 adet olacak şekilde maskeleri dağıtılmıştır. Soyunma odalarının 

kullanımları bir amir kontrolünde ve personellerin birbiri ile temas etmeyeceği şekilde olmasına 

özen gösterilerek düzenlenmiştir. Bu sayılan örnek ve bunlar gibi birçok örnek doğrultusunda 

aksiyonalar, pandemi süreci ile birlikte hızlı olarak gerçekleştirilmeye başlanmış ve üzerine 

eklemeler yapılarak sürecin olumsuz etkilerinden korunmak hedeflenmiştir. 
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Borusan Lojistik Firması süreç boyunca çalışanın nabzını tutabilmek için düzenli anketlerle 

sonuçları takip etmektedir. Anket ile nabız ölçmek şirketlerin eski tarihlerden beri yapmakta 

olduğu bir uygulama olmasına rağmen pandemi sürecinde anket sonuçlarının hızlı değişimi yeni 

düzenin getirdiği bir sonuçtur. Yapılan anketler doğrultusunda aydan aya nelerin değiştiği takip 

edilmektedir. Yukarıda bahsedilen belli periyotlarla yapılan anket sonuçlarında insanların kaygı 

seviyeleri ve durumları ölçülmektedir. Sonuçların ise dönemsel değiştiği tespit edilmiştir. Ülkedeki 

vaka sayalarında artış varsa, ekipten biri ya da bir yakını hasta ise kaygının o dönem daha yüksek 

çıktığı, yaz döneminde ise daha düşük çıktığı tespit edilmiştir. Dalgalı olan bu süreçteki farkların 

ülke genelindeki kaygı seviyesi ile uyumlu olduğu saptanmıştır (Arıkan, 2018). 

Pandemi sürecinde çalışanlara kolaylık sağlaması amacı ile yolda geçen süreyi azaltabilmek adına 

merkez ofis mantığını geride bırakarak, 4 uydu ofis mantığına geçilmiştir. Bu mantıkla birlikte 

personel merkez ofise gitmek yerine, belirlenen bu 4 lokasyondan kendilerine yakın olan bir 

tanesine giderek işlerini sürdürebilmektedir. Bunun yanı sıra merkez ofis olan Kağıthane ofisi daha 

küçük hale getirilmiştir. Buradaki yapılmakta olan asıl amaç aslında pandemi sonrasında da eskisi 

gibi çalışılmayacağının mesajı olarak belirtilmektedir. Dünyada meydana gelen köklü değişimleri 

görerek ve ayak uydurarak yola devam etme yönünde önemli bir adım atılmıştır. Pandemi öncesi 

süreçte herkesin ofis içinde bireysel çalışma masası bulunmakta iken yine değişen bu düzenle 

birlikte bu mantık geride bırakılıp, sahiplik algısından uzaklaşılmıştır. Çalışanlar yeni düzende 

konumlandırılan masalarda istedikleri lokasyonda istedikleri masada çalışabilmektedir. Şirket bu 

süreçte hızlı aksiyonlar almış olsa da süreci her an canlı değerlendirmeye devam etmiş ve revize 

edilmesi gereken durumlarda aksiyon değişikliklerinden kaçınmamıştır. Gözden kaçabilecek 

noktaların tespiti konusunda çalışmalar sürdürülmüştür. 

Bu dönemde kazanımlar ve riskler olarak Borusan Lojistik olarak süreç değerlendirecek olunursa, 

oluşan bu esneklik algısı olumlu bir etki olarak değerlendirilmiştir. Yine bu esneklik algısının bir 

sonucu olarak yolda geçen sürenin (ev ile iş yeri arasındaki geçen sürenin) azalması, personel için 

zamandan tasarruf edilmesinin sağlaması yönünde olumlu bir kriter olarak değerlendirilmiştir. 

Bunun yanında personellerin evden çalışıyor olması ve hatta merkez birimde meydana gelen 

küçülme gibi durumlar operasyonel giderlerin azalmasına sebep olmuştur. Verimlilikte herhangi 

bir etki tespit edilememiş olması hızlı adaptasyon olarak değerlendirilip şirket tarafından olumlu 

bir sonuç olarak görülmektedir. Müşteri kaybı olarak da herhangi riskli bir durum 

yaşanmamaktadır. Riskler yönünden süreci ele aldığımızda ise, işbirliği ve koordinasyon bir soru 

işareti olarak süreçte yerini korumaktadır. Yan yana çalışmaya alışkın olan bireylerin uzaktan 

çalışması ile oluşan yeni dinamikler bulunmaktadır. Bu sebeple yukarıda vurgulamış olduğumuz 

ritüeller firma için çok önemli hale gelmektedir. 
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İşe alım süreci pandemi öncesi koşullar için açıklanacak olunursa, belirlenen adaylarla ilk adım 

olarak personel ile insan kaynakları personeli arasında yapılan telefon mülakatı gerçekleştirilir. Bu 

görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde aday genelde yönetici ile yüz yüze görüştürülmektedir. 

Bu yönetici görüşmeleri pozisyon detayına göre bir ya da iki kere gerçekleştirilmektedir. Bu süreci 

de olumlu bitirmesi halinde aday ilgili pozisyon ihtiyacına göre kişilik envanteri ve İngilizce test 

uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu aşamanın da olumlu sonuçlanması ile birlikte referans 

kontrolü ve en son teklif aşaması ile birlikte süreç tamamlanmış olur. 

Borusan Lojistik firmasının İşe alım sürecinde yukarıda bahsettiğimiz basamaklar arasından 

pandemi sürecinde farklılık gösteren tek basamak, yönetici ile olan yüz yüze görüşmeler 

olmaktadır. Bu görüşmeler sanal platformlarda online hale getirilmiştir. Pandemi öncesinde 

adaylarla olan mülakat yöntemleri ve pandemi süresinceki bu değişiklikleri birçok firmanın 

uyguladığı yöntemlerle paralel ilerlemiştir. Sonuç olarak adaylar da önemli bir değişiklik 

yaşamadan sadece sürecin bir bacağında, adayların hayatında ve şirket tarafında güvenliği 

sağlayabilmek adına online görüşmeler tercih edilmektedir. Bu durumdan işe alım basamaklarını 

aksatmayacak seviyede etkilenen Borusan Lojistik firması pandeminin ilk gününden bu yana işe 

alım süreçlerini hiç aksatmadan ve durdurmadan devam ettirmektedir. Bu durumun olumlu 

yönlerini belirtmek gerekirse; adaylar yüz yüze görüşme için gelip gitmek zorunda kalmamış, 

işyerinde izin alma ihtiyacı duymamıştır. Bu sayede belki de süre bulamadıkları için sürece dahil 

edilemeyecek olan adaylar çok daha kolay şekilde sürece dahil edilmiş olmuşlardır. Aynı zamanda 

da vakit sorununu ortadan kaldırılabildiği için pozisyonların kapanma süreleri kısalmış oldu 

(Altun, Kovancı, 2004). 

Borusan Lojistik Firmasında oryantasyon süreci konusunda ise bu dönemde yeni başlayan 

çalışana destek olabilmesi adına 1 badi personel tanımlanmaktadır. Bu personel kişiyi işe 

başlamadan 1 gün önce arayarak kendini tanıtır ve kişi işe başladığında kendisini karşılar. 

Bilgisayarını nereden alacağını, mutfağın ve IT departmanının nerede olduğunu gibi ihtiyaç 

duyabileceği tüm bilgileri en az bir hafta içinde rehberlik ederek aktarır, devam eden altı aylık 

süreçte ise her türlü soruna karşılık verecek bir iş arkadaşı olarak durumu sürdürmeye devam 

etmektedir. Personel online çalıştığı dönemde de bu yardımcı personel ile birlikte tüm süreçleri 

online platformlar üzerinden sürdürmeye devam etmektedir. Bu sayede adayın şirkette fiziksel 

olarak bulunmasının eksikliği dışında sistem ve süreçlere adapte olma konusunda eksiği kalmamış 

olur. 

Pandemi sürecinde, karşılıklı işe devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği deneme süresi olan 2 

aylık süreç işten çıkarma yasağı ile birlikte askıya alınmıştır. Personel bir iş günü dahi çalışmış 

olsa işten çıkarılamamaktadır. Sonuç olarak bu dönemde, Nisan 2021 güncel tarihi itibari ile 

deneme süresi olan periyodun bir önemi kalmamıştır. İşe yeni başlayan aday beklenen altında ve 

yetersiz bir performans gösterse bile yola onunla birlikte devam edilmektedir. Yasaklar kalktığında 

ilgili personellerin 2 aylık deneme süresi bitmiş olacak ve yasak olmasa deneme süresinden sonra 
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devam edilmeyecek olan adayların durumu hakkında henüz belirli bir genelge olmadığı için bu 

süreç de yaşanarak tecrübe edilecek bir konu olarak askıda beklemektedir. 

Oryantasyon süreci için Borusan Lojistik firmasında bir ritüel olan iki ayda bir, son iki aylık süreç 

içinde işe başlayan tüm personellerin genel merkezde toplanıp iki gün boyunca aldıkları şirket içi 

oryantasyon eğitimi de bir tam gün sürecek online eğitim olarak sanal platforma taşınmıştır. Eğitim 

içeriği aynı kalmış olup ilgili departmanların sunumlarını gerçekleştirerek çalışanlara bilgi vermesi 

şeklinde gerçekleşmektedir. Buradaki tek eksik yeni başlayan personelin genel merkeze çağırılıp 

oradaki atmosferi görememesi olarak değerlendirilmektedir. 

Bunun dışında oryantasyon süreci olarak değerlendirilen 2 aylık sürece bakış artık 3 aylık bir 

periyot olarak değerlendirilmektedir. Adayların işe adapte olma süresinde bir fark gözlemlenmiş 

ise de bu farkın ciddi bir sorun teşkil etmediği saptanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma 

Yapılan görüşmelerde alınan önlemlerle beraber Borusan Lojistik’in dijital platforma uygun 

altyapısı sayesinde büyük bir farklılık yaşamadığı anlaşılmış, işe alım ve oryantasyon sürecine ise 

kısa sürede adapte olduğu kanısına ulaşılmıştır.  

Pandemi süreci boyunca beyaz yaka personelin çalışma koşulları, işe alım ve oryantasyon süreci 

Borusan Lojistik firması örneği ile incelendiği bu çalışmada görüldüğü üzere, COVID-19 

pandemisinin hızlı ve birçok öngörülemez etkisi bireyin var olduğu tüm yapıları etkisi altına 

almıştır. Bu etkileri hem sosyal hem ekonomik yapıda her kesim için görebilmek kaçınılmazdır. 

Ancak afetlerden etkilenme düzeyi ülkenin refah seviyesi, afete hazırlık düzeyi gibi bir çok faktöre 

göre değişiklik gösterebildiği gibi bireyin ve bireyin içinde bulunduğu yapının da ne denli 

etkilendiği, başta afete karşı hazır olma, uygun alt yapı bulundurma sonrasında hızlı ve doğru 

kararlar alabilme durumları gibi bir çok farklı etkene bağlıdır. 

Makale Borusan Lojistik firması ile yapılan bir görüşme üzerinden ele alınarak pandemi sürecinde 

meydana gelen değişimlerin incelenmesi ile olumlu olumsuz taraflarının tespit edilmesini 

içermektedir. Borusan Lojistik firması ile yapılan görüşme sonrası firmanın hali hazırda pandemi 

öncesi dijital platforma uygun altyapısı, ritüel haline getirdikleri ülke genelindeki tüm 

lokasyonların katılımları ile yürüttükleri toplantılar ve hızlı aksiyon alabilme kabiliyetleri 

sayesinde pandemi sürecinde olumsuz anlamda majör bir farklılık yaşamadığı tespit edilmiştir. İşe 

alım ve oryantasyon basamaklarını kısa sürede ortama uygun hale getirebilen Borusan Lojistik, 

oryantasyon süresi sonunda devam etmeme kararı alma hakkını kullanamaması dışında önemli 

derecede olumsuz somut farklılık yaşamamaktadır. Sonuç olarak gerek birey gerek kurum ve 

kuruluş gerek ise ülke olarak afete hazır olmak, hızlı kararlar alarak uygulayabiliyor olmak 

pandemi gibi olağan dışı durumların olumsuz etkilerini azaltabilmek ve hatta giderebilmek adına 

önem arz etmektedir. 
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Abstract 

Crises are times of danger, but also moments that can be turned into opportunities. Organizations can benefit from the 

crisis when they are ready for the crisis and when they quickly implement the strategic goals they have developed. As 

a result, crisis can be defined as the process in which organizations and administrations pass through a good test. 

This paper discusses importance of strategic management in crisis time by reviewing international literature by 

showing link between crisis management and strategic management.   

Keywords: strategic management, crisis management, management, business management. 

 

Introduction 

Crisis; Although it can create an environment of opportunity for companies, its literal meaning is 

enough to create an environment of panic. In the competitive world, endless fussing and trying to 

keep the management in order are forcing companies. When we watch the perspectives, crisis and 

management are always together. The audience, that is, the area of responsibility, also becomes the 

public opinion. Firms that have achieved a strategic point of view and use strategic tactics in their 

management leave with less damage compared to companies that are managed by routine 

management in the crisis. Businesses have to make important decisions that will determine their 

fate in an uncertain competitive environment. If the critical decisions taken are not planned in 

advance and implemented in a timely manner so that a business can protect its existence and ensure 

its continuity, they will enter into sudden changes and difficult days. 

Crisis, which is used in negative meanings for businesses; It is defined as the moment of shrinkage, 

contraction and compression. The business crisis, which believes that an uncertainty is pouring in, 

sees it as a temporary process besides its negative meanings. Correct management methods are 

always the real savior of the business. What is the crisis first to determine the management style? 

It should learn the concept correctly. For businesses, the second stage should determine the crisis 

management and ensure its use when necessary. In this section, we will discuss the concept of 

crisis, its types, stages of crisis and crisis management. 

The moment of crisis, which cannot be ignored, can only be turned into an opportunity within the 

framework of good management. The impact of management is the most effective phase in both 

mailto:dilavar-karimi@mail.ru
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the process and people management. The enterprise should start to implement management styles 

within the framework of its strategic plans in crisis. In this section, we will examine the features of 

crisis management and tactics in crisis periods. Crisis management; It is the organization of 

planning against the dominant events and factors that suddenly arise, which adversely affects the 

organization's usual business activities and businesses, reduces the organisation's assets or public 

image, and sets out with the goal of reducing actions that threaten human health and safety (ls 

Pheng and David kh, 1999: 231).      

Major Types Of Crisis  

Incorrect use of resources, not controlling the current account deficit while making economic 

decisions, wrong investments, managerial mistakes are the causes of the crisis in general. Knowing 

the types of crisis always creates an alternative for management. 

Crises in business life come in many different types. The spectrum is so wide that it is impossible 

to count the types of crises one by one. Even product-related crises take a variety of forms, from 

initial bankruptcies to unforeseen side effects and increasingly redundant. Some product crises are 

completely beyond management's control. Another crisis category in business life is related to 

accidents such as plane and train accidents that cost human life and lead to a level of trust in the 

public (Augustine, 1995: 147). 

When we look at it from the other side, the attitudes of the company managers (or senior managers) 

at some points bring the companies to the crisis stage. 

Some of those; “We are a big company, nothing will happen to us”, “we have effective 

acquaintances everywhere, we solve it”. The feeling. Not preparing crisis scenarios, not training at 

regular intervals even if scenarios are prepared. This issue is never on the agenda of the company's 

general manager or management team. Not knowing who will make the decision “This is a crisis”, 

the studies on crisis processes not being defined properly, and the assumption that crises can be 

managed with the existing hierarchical structure. Failure to make decisions due to financial 

concerns in crisis environments, failure to communicate in the first 24 hours of crises, and 

anticipation of “nothing” to happen. Crises arise from the decisions taken by the managers of the 

company by managing the crises outside of the administrative areas such as natural disasters, fires, 

floods, both in technical and communication terms. 

It can be said that almost all types of crises have technical, economic, human resources, social, 

legal, administrative and / or operational origin, and can originate from both the internal and 

external environment of the organization (Pira and Sohodol, 2004: 56). 

Crisis types can be determined according to the situation of the organization. The development 

phase of the organization; It can be examined in five stages, namely beginning, existence, growth, 

development and maturity. The organization; As it moves from one phase to the next, it is possible 
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to experience a crisis period, depending on its strong and / or weak characteristics. There is a direct 

correlation between the size of the organization and its ability to act and adapt, and the 

minimization of the effects of this crisis period. The organization; a leadership crisis that follows 

an increase in creativity potential in the initial phase. The autonomy crisis following the growth of 

the management structure from the Varolus phase; the control crisis that follows growth with 

distribution of jobs in the growth phase; In the expansion phase, it is possible to encounter the 

bureaucracy crisis that follows growth by ensuring coordination, and finally the crisis of conflicts 

of interest that follows growth with cooperation in the maturity phase (Greiner, 1985: 241–243). 

Strategic Management  

It is not known enough what strategic management is in non-professional enterprises. Management 

staff also behave indiscriminately. In particular, products and sales techniques often do not fit. 

Thus, jobs that do not have sufficient knowledge and are not well managed may not go well due to 

undefined strategies. To put it in a simple definition, strategic management is "the body of decisions 

and activities aimed at developing and implementing effective strategies and controlling the results 

by evaluating them." (Crimea, 2006: 33). 

The main purpose of strategic management in a business is to ensure compliance between the 

resources and capabilities of the organization and the environmental conditions. Today, various 

strategies can be developed in the process of examining the current situation of the enterprise, 

identifying its strengths and weaknesses, and harmonizing them with environmental conditions, 

and situations that may be to the advantage of the institution can be created. Each corporate 

manager should carefully examine the implications of these strategic analyses and adapt them to 

the strategic sales process. 

Strategic management is a process that helps to remove the obstacles in decision making and 

decisions, contributes to the achievement of the goals of the business and creates regular 

(increasing) graphics by taking environmental conditions into account. It also makes it possible to 

plan, organize, coordinate, implement and control future activities. Thus, it enables institutional 

managers to prepare their goals more accurately and in a more accessible way. 

There are rules to be observed in crisis communication. These are to be honest, to accept the 

responsibility, not to pass it on to others, to inform the necessary parties sufficiently, to prevent 

whisper news, to express that you think of them to the society, that you look at the events from a 

humanitarian perspective, to provide accurate and timely information to the media and to keep 

mutual communication channels open with the relevant parties. Those who manage crises best are 

companies that have made decisions and established principles for the crisis even before the crisis 

broke out. During the freezing phase, the following four priorities should be considered. 

First, there must be a team working all of their time to freeze the crisis. 
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Secondly, only one person should be appointed as the company spokesperson to make a public 

statement. 

Third, the foundations of the company should not be allowed to be content with the information 

they will receive from the media, for customers, owners, employees and social circles. The 

company should inform those with special information needs. 

Finally, the crisis team must have a person who has the characteristics of "devil's advocate". This 

person will reveal the real situation in a candid and courageous way when necessary. 

Indirect impact 

Globalization and the intensification of competition as a result, result in strategic management 

gaining more and more importance day by day. Before revealing the characteristics of strategic 

management, it is useful to define the concept of "strategic management". The definition of John 

M. Bryson, who has important works in the field of strategic management, is as follows: "Strategic 

management is a management technique that reveals what an organization does, the reason for its 

existence and the goals it wants to achieve in the future." (Bryson, 1988: 5.) 

W. Barry, another researcher in the field of management science, defines strategic management as: 

"Strategic management analyses the goals that an organization wants to reach in the future and the 

process that shows how to reach this goal." (Barry, 1986: 10). Some management experts state that 

"strategic planning" and "strategic management" do not mean the same, and that strategic planning 

essentially constitutes a stage in strategic management. Indeed, when creating strategies to achieve 

the goals in an organization, these strategies are planned at the first stage, then these planned 

strategies are implemented, and at the last stage, the implementation results are reviewed and 

audited. Therefore, it is necessary to separate strategic planning from the concept of strategic 

management. 

Within the framework of the explanations above, it is possible to define strategic management as 

follows: Strategic management refers to the development, planning, implementation and control of 

effective strategies for an organization to achieve its goals. In other words, strategic management 

is an area of research that examines what companies, which are faced with intense competition, 

should do and follow what strategies to compete with their competitors. The basic point in strategic 

management is to have knowledge and knowledge. 

The information age is a period when businesses that see information as a strategic value continue 

their activities (http://www.apmforum.com/emerald/knowledgemanagement-3.htm). Economics is 

increasingly based on knowledge. Knowledge increases its role in the economy and contributes to 

the "solid economy" (Economist, 2000: 27). Knowledge is the main factor in creating new products 

and services (Gupta, 2000: 19). 

The main purpose of strategic management is to formulate strategies, to implement them and to 
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monitor their results. According to the knowledge-based firm theory, in an economy dominated by 

uncertainty, the only reliable source of continuous competitive advantage is information (Nonaka, 

2000: 208). Information is a strategic resource for organizations to be effective in the global market 

and to cope with competition (Bollenger, 2005: 28). Analyzing the following questions is of great 

importance in strategic management: 

1. What is Strategy? 

2. WHY should the strategy be established? 

3. WHEN will the strategy be formulated? 

4. WHERE is it aimed to reach by creating the strategy? 

5. HOW will the strategies be formulated? 

6. The strategies will be established by WHO (s)? 

In the field of strategic management, the questions mentioned above are addressed and analysed in 

detail. It is important to find appropriate answers to the questions of What, Why, How, When, 

Where and Who in formulating strategies. The analysis of these questions forms the foundations 

of strategic management. 

The Link Between Crisis Management and Strategic Management  

Successful activities for organizations depend on reducing the risks and uncertainties associated 

with them. One of the duties of the management is to establish methods to predict the negativities 

that will arise in the business activities and to make them work. To this end, senior managers who 

make strategic decisions must frequently try to predict how and in what direction environmental 

variables will move in the future. In this respect, it is of vital importance to define the information 

about the organization and its activities, to obtain data on environmental elements, to process and 

transform it into information, and to use this information in the decision process (Dinçer, 2002: 

49). 

Decision making process slower in rapidly changing environmental conditions is not appropriate. 

For this reason, the strategic management system may be more appropriate in uncertain 

environmental conditions, as it will increase the efficiency of the decision by providing speed and 

flexibility in the decision process. Senior managers have the opportunity to use a large part of their 

time to make effective strategic decisions for the future by predicting the speed and direction of 

developments concerning the organization with the strategic management system. Thus, they can 

become stronger than their competitors. 

Although the strategic management system brings a new perspective to crisis management, it 

should never be seen as a magic formula. It should not be forgotten that the strategic management 

system will help senior managers in crisis management, but they cannot decide on their behalf. In 
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other words, the quality of the manager is also important along with the existence and effectiveness 

of the strategic management system in the enterprise. 

The world is completely in strategic changes. These changes deeply affect societies / countries. 

Societies consist of basic units called organizations. Organizations, due to their nature, are 

extremely sensitive to these changes. The changes and developments in the technological, 

economic, political and socio-cultural fields and the diversity and increase in the demands and 

needs of the society formed accordingly affect the organizations deeply. Organizations that cannot 

manage these by foreseeing them in advance and cannot properly regulate the interactions between 

the external environment harmony and the sub-systems that form the internal environment, and 

therefore the societies they have created, often face crisis. Since frequent crises cause significant 

damage to organizations and society, the importance of the crisis issue increases. 

Various methods can be used to prevent the crisis and reduce its effects. One of them is the 

implementation of the strategic management system. The success in the strategic management 

system depends on the correct perception of the changes in the macro and micro environment and 

the development of appropriate strategies and taking the necessary precautions in a timely manner. 

In this way, one can be more successful in avoiding the crisis, detecting the crisis, solving the crisis, 

benefiting from the crisis and creating crisis to the competitors. Thus, with the increase of 

successful businesses, the negativities on our country can be eliminated, and our quality of life can 

be reached to the desired level by realizing social and sustainable development, which is based on 

economic development. 

The most distinctive feature of crisis management is the intense uncertainty caused by the sudden 

and rapid change in the environment. The only scientific way to reduce uncertainty is to increase 

the level of knowledge about the uncertain environment. Achieving the desired success especially 

in crisis management depends on the strategic information to be obtained by the senior 

management. Revealing and presenting strategic information to those who need it requires a 

strategic information system. For this reason, it is imperative that senior managers be supported by 

an effective strategic information system. 

Although it is primarily a management approach that organizations form a strategic information 

system; It is an expensive, difficult and demanding job. For this reason, the strategic information 

system is not yet common in organizations in our country. However, the importance of information 

is understood better day by day and the need for information systems is increasing in parallel with 

this. For this reason, to create a strategic information system in organizations that have reached a 

certain size; It will make important contributions in avoiding the crisis, protecting it or overcoming 

it with the least damage. 

Thus, organizations achieve their goals effectively and efficiently by using all the resources 

allocated to them optimally. Societies with effective and productive organizations will be 
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economically stronger. The bargaining power created by economic power will constitute a source 

for other powers. This will both increase social welfare and provide significant advantages in 

international competition. 

Conclusions  

It is understood that the strategic management system, the crisis management process, has problems 

in identifying the crisis and creating a crisis to the competitors. This situation supports the 

conclusion that the strategic management system works mostly based on internal processes. For 

this reason, it can be said that the system cannot provide sufficient support in detecting crises that 

are generally caused by external sources. Similarly, it is understood that the current system does 

not provide support in creating crises against competitors, who are a stage of the crisis management 

process. This may be due to the fact that the company does not have a domestic competitor in the 

domestic market and that it has very strong competitors in the international market. It can also be 

said that managers do not adopt such an attitude. This situation can be evaluated as beneficial in 

terms of business ethics. However, when evaluated according to the current national and 

international competitive environment, it may be against the long-term interests of the company. 

When the results of the five stages regarding the contribution of the strategic management system 

to the crisis management process are evaluated together, it can be said that the external 

environment-oriented structure of the system is not of the desired quality and therefore this aspect 

should be strengthened. However, considering that the system partially supports the stages related 

to the crisis management process (it cannot provide support completely), it may be useful to review 

its internal side. Thus, the system will be able to contribute more actively to the crisis management 

process of the company. 
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Xülasə 

İqtisadi idarəetmə sistemində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən elementlərdən uçot və nəzarət bazar iqtisadiyyatında  aktual 

xarakter daşıyır. Auditor xidmətin formalaşma prosesi maliyyə və uçot sisteminə dövlətin və özəl sektorun qarşılıqlı maraqları 

təşkil edir. Dünya təcrübəsinə əsasən iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə sahibkarla yanaşı dövlətin əmlaka dair maraqlarının 

təminatı müəssisələrin maliyyə fəaliyyətinə nəzarət prosesi auditorların azad fəaliyyətinə zəmin yaradır. Audit iqtisadi-hüquqi 

nəzarətin ən yüksək pilləsidir. Auditin  qarşısında duran öhdəlik yeni yaradılmış iqtisadi münasibətləri təhlükələrdən qorumaq, 

iqtisadiyyatda baş verən hüquq pozuntularına mane olmaq və ictimai hüquq şüurunu yüksəltməkdir. Müəssisənin maliyyə 

vəziyyəti haqqında informasiya və qanuni əmlak maraqlarının qorunmaq məqsədi ilə zəruri informasiya əldə etmək auditin 

vəzifələrindən  biridir. Auditin təşkili muhasibat hesabatının müstəqil şəkildə yoxlanılmasını və digər auditor xidmətlərin 

göstərilməsi sahibkarlıq fəaliyyətini əks etdirir. Auditor xidmətin hüquqi tənzimlənməsi prosesi qeydiyyat, sənədləşdirmə 

vasitəsilə gerçəkləşdirilir.  Bir çox təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan müsəssisələrdə qanuni aktların hazırlanması, maliyyə 

pozuntularına qarşı olan nəzarət autin əsas öhdəliklərindəndir. Auditorun təsdiqlənmiş sənədlərə əsasən peşə bacarığı 

olmalıdır. Bu səbəbdən auditor fəaliyyətinin təşkil edilməsi, onun təkmilləşdirilməsi böyük aktuallıq kəsb edir. 

Açar sözlər: audit, bazar iqtisadiyyatı, auditor xidmət, istehsal prosesi  

 

Giriş 

Audit fəaliyyətinin zəruriliyi bir sıra nəzəri prinsiplərə əsaslanır və dərin köklərə malikdir. Qeyri-dövlət 

müəssisələrinə birbaşa nəzarət və müdaxilə yolverilməz olduğundan bu tip müəssisələrin təsərrüfat-

maliyyə fəaliyyətinə bilavasitə dövlət nəzarət edə bilmir . Buna baxmayaraq dövlət bu müəssisələrin həm 

qərarlarının, həm qanunverici normativ sənədlərə əsaslanan tələblərin yerinə yetirilməsində, həm də 

müəssisələrin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti prosesində baş verən cinayət tərkibli maliyyə pozuntularının 

aşkar edilməsində maraqlıdır. Həmçinin, dövlətin bu tip müstəqil təsərrüfatların maliyyə işlərinə birbaşa 

müdaxiləsi məhdud olduğundan üçüncü şəxsin  audit xidmətinə ehtiyacı vardır. “Ümumiyyətlə, bazar 

iqtisadiyyatında dövlət və sahibkar,  idarəedici şəxs arasında maliyyə prosesində inam və etibarlılıq 

zəmanatinin olması vacib şərtdir”( İqtisadiyyat və audit, 2009). Belə  məsuliyyətli prosesin icrası 

yalnızca audit vasitəsilə həyata keçirilir. Sahibkarların sərəncamı ilə idarə edilən pul vəsaiti və mülkiyyət 

adətən menecerlər tərəfindən idarə edilir. Bu səbəbdən, təsərrüfat və maliyyə işinə daimi olaraq nəzarətin 

olması vacib şərtdir. Belə ki, nəzarət funksiyasını bir çox situasiyalrda audit xidməti həyata keçirir.  

Audit, müstəqil maliyyə nəzarətinin metod və üsullarının funksional bir elmidir. Mühasibat (maliyyə və 
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menecment), mühasibat və hesabat məlumatlarına əsasən iqtisadi fəaliyyətin təhlili, əməliyyat formaları 

(planların tənzimlənməsi, koordinasiyası və monitorinqi), maliyyə nəzarəti, o cümlədən müxtəlif 

formaları ilə əlaqəlidir. Audit, digər maliyyə komponentləri ilə birlikdə müstəqil maliyyə nəzarəti kimi 

maliyyə nəzarəti sisteminə daxil edilir: Buraya milli maliyyə nəzarəti, büdcə və maliyyə nəzarəti, 

departament maliyyə nəzarəti və ictimai nəzarət daxildir. 

Audit bir elm kimi müstəqil maliyyə nəzarətinin metodları və üsulları haqqında bir məlumat sistemidir. 

Audit təcrübə kimi mühasibat uçotunun müstəqil maliyyə nəzarəti və mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 

qiymətləndirilməsinə gedən idarəetmə fəaliyyətinin bir növüdür. Nəticə etibarilə, auditin əsas 

mahiyyətini təyin edən müstəqillik prinsipidir, bununla da digər nəzarət növlərindən fərqlənir və müstəqil 

elmi (və təhsil) bir intizam və təcrübədir. 

Yoxlamanın mövzusu, istifadəçilərə bu hesabatların istifadəçiləri tərəfindən qərarlar qəbul etmək üçün 

yoxlanılan qurumun mühasibat (maliyyə) hesabatlarından etibarlı məlumatlar vermək üçün sosial zəruri 

fəaliyyət növlərindən biri olan əsas idarəetmə funksiyalarından biridir. iqtisadi agentlər və istifadəçilər 

arasında geribildirim təmin edilir(Abbasov İ.M, 2007). 

Yoxlamanın məqsədi təşkilatların mühasibat (maliyyə) hesabatları və təşkilatların son istehsal və 

təsərrüfat fəaliyyətinin əks olunmasıdır. Bu cür hesabat yoxlamanın ən vacib obyektidir, lakin yoxlanılan 

qurumların iqtisadi fəaliyyətini öyrənərkən auditi məhdudlaşdıra bilməz. 

Maliyyə auditi nəzarəti, ictimai statusu, hüquqları, vəzifələri və vəzifələri qanunvericilik aktları ilə ciddi 

şəkildə tənzimlənən nəzarət subyektləri (audit təşkilatları və ayrı-ayrı auditorlar) tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Tədqiqata ümumi yanaşma kimi audit metodu, digər elmlərdə olduğu kimi, dialektikaya əsaslanır. Əsas 

xüsusiyyətləri analizin və sintezin birliyi, auditin metodologiyası və metodologiyasını müəyyənləşdirən 

göstəricilərin əlaqələrindəki, inkişafındakı və s. auditin bir elm kimi metodologiyası həm müəyyən 

fəaliyyət növlərinin məzmunu və ardıcıllığı, həm də faktiki olaraq həyata keçirilmiş fəaliyyətlərin 

təsvirləri qeyd olunduğu reseptlər və normalar şəklində olur. Audit texnikası bir sıra xüsusi texnika, yəni. 

mühasibat (maliyyə) hesabatlarının etibarlılıq dərəcəsi barədə rəyi əsaslandırmaq üçün istifadə olunan 

xüsusi prosedurlar, hesablamalar, riyazi modellər, müqayisələr mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 

etibarlılığını təsdiqləmək üçün auditor rəyini ehtiva edən ağlabatan nəticələr çıxarmaq üçün kifayət qədər 

dəlil əldə etmək lazımdır. 

Audit sübutu maddi prosedurlar və daxili nəzarət testlərindən əldə edilir. 

Müvafiq səylərdən fərqli olaraq, ayrı-ayrı elementlərin, maliyyə hesabatlarının tərkib hissələrinin və ya 

mühasibat uçotunun tədqiqi, tədqiqi və öyrənilməsi auditin aparılması metodologiyası kimi müəyyən 

edilə bilər. Həmçinin maliyyə hesabatlarının həqiqi auditini ətraf mühit, idarəetmə (istehsal), texniki, 

kadr auditi, kadr auditi, fəaliyyət auditi, əqli mülkiyyət auditi və s. Kimi "audit" növlərindən ayırmaq 

lazımdır(Abbasov S.A, 2007). 
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Audit - təşkilatların mühasibat (maliyyə) hesabatlarının və mühasibat uçotunun müstəqil nəzarətidir. 

Yoxlamanın məqsədi yoxlanılan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının etibarlılığı barədə fikir 

bildirməkdir. Etibarlılıq, bu hesabatların istifadəçisinə, məlumatlarına əsaslanaraq, yoxlanılan 

qurumların iqtisadi fəaliyyətinin nəticələri, maliyyə və əmlak vəziyyəti barədə düzgün nəticələr çıxarmaq 

və məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verən maliyyə hesabatları məlumatlarının dəqiqliyi dərəcəsi 

kimi başa düşülür. 

Yoxlamanın mahiyyəti yalnız mühasibat (maliyyə) hesabatlarının etibarlılığını təsdiqləmək və ya 

təsdiqləməmək deyil, eyni zamanda yoxlanılan qurumların iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyini, gələcək 

fəaliyyətlərini ən azı növbəti müddət ərzində davam etdirmək imkanlarını qiymətləndirməkdən ibarətdir. 

Auditin nəzarət qaydalarına aşağıdakılar daxildir: 

1) mühasibat uçotunun qurulması, bərpası və aparılması, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 

hazırlanması, mühasibat konsaltinqi; 

2) vergi konsaltinqi, səhnələşdirilməsi, vergi uçotunun bərpası və aparılması, vergi 

hesablamalarının və bəyannamələrinin hazırlanması; 

3) təşkilatların və fərdi sahibkarların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili, iqtisadi və maliyyə 

konsaltinqi; 

4) təşkilatların yenidən təşkili və ya onların özəlləşdirilməsi ilə əlaqəli olanlar da daxil olmaqla 

idarəetmə məsləhətləri; 

5) hüquqi məsələlərə dair məsləhətlər, mülki və inzibati məhkəmələrdə, vergi və gömrük hüquq 

münasibətlərində, dövlət orqanlarında və yerli özünüidarəetmədə müştərinin mənafelərinin təmsil 

olunması daxil olmaqla audit fəaliyyəti ilə əlaqəli hüquqi yardım; 

6) mühasibat uçotu və informasiya texnologiyalarının tətbiqi; 

7) qiymətləndirmə fəaliyyəti; 

8) investisiya layihələrinin hazırlanması və təhlili, iş planlarının tərtib edilməsi; 

9) audit fəaliyyəti ilə əlaqəli tədqiqat və təcrübə işləri aparmaq və nəticələrini kağız və elektron 

daşıyıcılar da daxil olmaqla yaymaq; 

10) auditlə əlaqəli sahələrdə təlim(Hacıyev F.S, Əliyev S.H, 2011). 

Audit standartları audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsi proseduru, auditin və əlaqədar xidmətlərin 

rəsmiləşdirilməsi və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, auditorların hazırlanması və ixtisaslarının 

qiymətləndirilməsi proseduru üçün vahid tələbləri əks etdirir(Abbasov İ.M, 2013). 

Ölkəmizin audit sisteminin yaradılması prosesində, inkişafının konseptual əsasları hazırlanmışdır ki, 

bunlar da ölkəmizin mühasibat və hesabatların orta müddətə inkişafı konsepsiyasına daxil edilmişdir. 
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Audit standartları audit üçün əsas normativ hüquqi bazadır. Hal-hazırda belə standartların iki qrupu var: 

beynəlxalq və milli standartlar kimi sinifləndirilir. 

Audit nəzəriyyəsinin nəzərdən keçirilmiş əsasları bitkin deyil, bununla yanaşı, islahatların əsas 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir, bu da ölkənin bütün maliyyə nəzarəti sisteminin inkişafı zamanı 

ziddiyyətlərdən və səhvlərdən qaçınmağa imkan verir. 

Audit fəaliyyəti - audit təşkilatları və ayrı-ayrı auditorlar tərəfindən həyata keçirilən audit və audit 

xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqəli fəaliyyətlərdir. 

Auditor müəyyən bir müddət ərzində bir müəssisənin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin vəziyyətini 

yoxlayan şəxsdir. Auditor auditordan mahiyyətinə görə fərqlənir: sənədlərin yoxlanılmasına yanaşmada 

müştəri ilə münasibət, yoxlamanın nəticələrindən çıxarılan nəticələr və s. audit yoxlama və nəzarət kimi 

anlayışlardan daha genişdir. Bu, yalnız maliyyə göstəricilərinin etibarlılığının yoxlanılmasını deyil, eyni 

zamanda eyni dərəcədə vacib olan, xərclərin rasionallaşdırılması və mənfəətin artırılması üçün iqtisadi 

fəaliyyətin optimallaşdırılması üçün təkliflərin hazırlanmasını da təmin edir. Audit fəaliyyətləri, 

yoxlamalardan əlavə, əlaqəli mühasibat uçotunun aparılması və bərpası, mühasibat uçotu, vergi, təlim və 

s. kimi digər xidmətlərin göstərilməsini də əhatə edir(Hacıyev F.S, Əliyev S.H, 2011). 

Audit nəzəriyyəsi və praktikası sahəsində tanınmış amerikalı mütəxəssis prof. J. Robertson, auditin 

sahibkarlıq riskini azaltmağa yönəlmiş bir fəaliyyət olduğunu vurğulayır. Onun fikrincə, audit maliyyə 

hesabatlarının istifadəçiləri üçün məlumat riskini məqbul səviyyəyə endirməyə kömək edir. Bu riski 

təxminən hesablaya (proqnozlaşdırmaq) və əlverişli hadisələrin olma ehtimalını təyin edə bilərsiniz. Eyni 

zamanda şirkətin (firmanın, təşkilatın) təşəbbüskarlıq riski birbaşa auditoru təsir etmir. 

Audit, məhkəmə mühasibatlığından da fərqlidir. Fərq ondadır ki, audit müstəqil bir yoxlamadır və 

məhkəmə mühasibat ekspertizası məhkəmə orqanlarının qərarı ilə həyata keçirilir. Məhkəmə 

mühasibatlığının spesifikliyi prosedur və hüquqi formada təzahür edir ki, bu da bir sübut mənbəyinin 

alınmasını və başa çatmış ticarət əməliyyatlarının məhkəmə araşdırması zamanı mühasibat sahəsində 

mütəxəssis biliklərinin tətbiq edilməsini təmin edir( Бородин В.А,2012). Audit cinayət və ya mülki 

prosesin olub-olmamasından asılı olmayaraq mövcuddur, məhkəmə mühasibat ekspertizası cinayət və ya 

arbitraj işindən kənarda mövcud ola bilməz, çünki bu prosessual və hüquqi formadır (bu növ 

ekspertizanın hüquqi tərəfi). 

Auditor məhkəmə mühasibatlığı zamanı ekspert mühasib kimi cəlb edilə bilər. Müstəqil bir prosedur 

xadimi kimi bir mütəxəssis, mühasibat və nəzarət sahəsində ixtisaslı bir mütəxəssis, nəticələrinin 

etibarlılığından məsul olduğu üçün tədqiqat metodlarını müstəqil olaraq müəyyənləşdirir. Peşəkar 

auditorların peşə vəzifələrini yerinə yetirmələrində hər hansı bir məhdudiyyət nəzərdə tutmur. 

Audit nəzəriyyəsi auditdə toplanmış təcrübəni sistemləşdirməyə və onun inkişafının sonrakı vektorunu 

təyin etməyə imkan verir. Quruluşunun ilkin mərhələsində vahid strukturlaşdırılmış audit nəzəriyyəsinə 

ehtiyac yox idi, çünki iş proseslərinin inkişafı və hesabatların uçotu və təsdiqlənməsi praktikasını dərk 
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etmək zərurəti audit sahəsində nəzəri tədqiqatlara ehtiyacdan üstün idi.  Bir qayda olaraq, inkişafın bu 

mərhələsində alimlərin və praktiklərin əsas diqqəti auditin təşkili və aparılması üçün metodoloji yanaşma 

və texnologiyaların inkişafına yönəldilmişdir. Təəssüf ki, auditin hazırkı mərhələsində nəzəriyyə 

fraqmentlərlə təqdim olunur. Nəşr olunmuş əsərlərdə audit nəzəriyyəsi ən çox başa düşülür və audit 

fəaliyyətinin qanunvericilik tənzimlənməsində əks olunur və auditin metodoloji aspektləri nəzərə alınır. 

Əlavə tədqiqat tələb edən, xüsusən auditin mövzusunun, obyektinin, funksiyalarının aydınlaşdırılması və 

auditin iqtisadi münasibətlər və əlaqəli elmlər sistemində rolunun qiymətləndirilməsi tələb olunan 

problemlərin hamısını ayırmaq mümkündür(Hacıyev F.S, Əliyev S.H, 2011). 

Araşdırmamızın nəticəsi olaraq, auditdə üç aksioma təklif etdik: məhdudiyyətlər haqqında; qaçılmaz risk 

haqqında; auditor hesabatındakı fikirlərin subyektivliyi barədə: 

• yoxlamada məhdudiyyətlər barədə aksioma. Daxili nəzarət və mühasibat sistemləri mükəmməl 

deyil; 

• auditorun qaçılmaz riski haqqında aksioma. Yoxlamanın bir hissəsi olaraq hər zaman səhvlərin 

və ya saxtakarlığın aşkar edilməməsi riski vardır; 

• auditor hesabatında fikir subyektivliyi ilə bağlı aksioma. Auditorun rəyi onun peşəkar 

mühakiməsinə əsaslandığından subyektivdir. 

Bazar iqtisadiyyatında istehsal prosesinin yüksək formada təşkili, yeni-yeni texnologiyanın meydana 

çıxması və tətbiqi, nəticədə istehsalın genişləndirilməsi vacib amillərdən biridir. Həmçinin, xarici 

dövlətlərlə əlaqələrin yaradılması, inkişaf etmiş ölkələrin tanınan şirkətləri ilə əməkdaşlıqların 

yaradılması vacib faktorlardandır. Sahibkarlar bu fəaliyyət proseslərini təhlil edən zaman ilk öncə tərəf 

müqabillərinin maliyyə vəziyyəti, texniki imkanları ilə yaxından maraqlanmalı və onu tədqiq 

etməlidirlər. Belə ki onlar, dəqiq məlumatlara yiyələnməlidirlər. Tərəf müqabillərinin maliyyə hesabatını 

dərindən təhlil etməlidirlər. Mənfəətin cari dövrdə həcmi,  məhsulların çeşidi, həm daxili, hə də xarici 

bazarda tutduğu mövqeyi, rəqabət potensialı araşdırılmalı və müəyyən variantlar müəyyənləşdirilməlidir. 

Bu tip mühüm  məsələnin həlli yolları həm xüsusi analitik qrupların fəaliyyəti ilə, həm də audit 

xidmətinin köməyi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. “Müstəqil ekspert hüququna və bacarığına malik olan 

audit xidməti müvafiq test sistemindən istifadə etməklə, tərəf-müqabilinin texniki-iqtisadi vəziyyəti 

haqqında maraqlı tərəflər üçün ekspert arayışı təqdim edə bilər”(Namazova C.B,2012). Audit arayışının 

hazırlanması prosesində müxtəlif növ test sistemlərindən, həmçinin yoxlama metodologiyasından 

istifadə edilir. Bu şəkildə tətbiq alınan sifarişlərdən, tərəflərin maraq dairəsindən asılıdır. 

İstehsalın səmərəli təşkil edilməsində mühüm şərtlərdən biri rəqabət qabiliyyəti olan məhsul istehsalı 

prosesində ehtiyatların səfərbər olunması və onların optimal əlaqələndirilməsidir. Bu mühüm problemin 

həlli üçün bir çox firma və şirkətlərdə xüsusi analitik qruplar fəaliyyət göstərir. Lakin ehtiyatlardan 

səmərəli istifadənin qiymətləndirilməsində audit nəticələrinə istinad edilməsi daha böyük səmərə verə 

bilər. Təcrübə göstərir ki, təsərrüfat-maliyyə prosesində əldə edilən uğurlar bir çox hallarda elm və 

texnikanın son nailiyyətlərinin istehsala vaxtında tətbiqi ilə bağlıdır(Abbasov S.A, 2007).. Belə ki, yeni 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

461 

 

növ məhsul, məhsuldarlıq, məsrəflərin minimum həddə çatdırılması, mənfəətin artırılması yeni texnika 

və texnologiya ilə bağlıdır. Yeni texnika-texnologiyanın əldə edilməsi, qabaqcıl təcrübənin tətbiqi bir 

çox amillərlə, o cümlədən kapital yığımı, mütəxəssislərin təhsil səviyyəsi, əməyin elmi təşkili və digər 

sosial-iqtisadi amillərlə də əlaqədardır. Ona görə də bu və ya digər texnika və texnologiya alınmazdan 

əvvəl bütün proseslərin audit tərəfindən öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi vacibdir.  

“Qeyd olunan prinsipial nüanslar audit fəaliyyətinin başlıca məzmununu təşkil edir”(Бородин В.А.  

2012).  Son zamanlar audit iqtisadi bir kateqoriyaya çevrilərək, idarəetmə sisteminə daxil olmuşdur. 

Bazar iqtisadiyyatında audit geniş məzmun və fəaliyyətə sahibdir. Audit fəaliyyəti yalnızca mühasibat 

və maliyyə hesabatlarının yoxlanması mahiyyəti kəsb edə bilməz. Müəssisələrdə uçot və nəzarətin 

yüksək səviyyədə təşkil olunması ilə resursların səfərbər edilməsi və onlardan səmərəli istifadə, 

məhsulun dəyərinin minimum endirilməsi tədbirlərini hazırlayarkən yüksək rəqabətə davamlı məhsul 

istehsalını təmin etmək  mümkündür. Bu səbəbdən də bütün bu sadalananlar audit fəaliyyətinin xüsusi 

diqqət yetirməli olduğu məsələlərdir. “Audit həmçinin, məhsul istehsalı və satışının planlaşdırılması, 

müqavilələr üzrə istehsal öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, istehsal proqramının gərginliyi, məhsul 

quruluşunun və çeşidinin dəyişməsi, onun ümumi məhsul istehsalına təsiri, istehsalın ahəngdarlığının 

dəyişməsi, məhsulun keyfiyyəti, satış həcmi, maliyyə vəziyyəti, mənfəətin optimal həcminin ekspertizası 

ilə yanaşı, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin və qabaqcıl təcrübələrin mənimsənilməsi, eyni 

zamanda bu gün üçün vacib amil olan sosial-iqtisadi problemlərin həlli, insan kapitalının formalaşması 

səviyyəsinin və digər mühüm göstəricilərin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirir”( Бородин 

В.А,2012). Auditin əsas məqsəd və vəzifələri sadalanan prinsiplər əsasında təşkil edilir.  

Tarixi faktlara əsasən audit yaranması XII-XIII əsrlərə təsadüf edir. “Audit peşəkar fəaliyyət növü kimi 

ilk dəfə İngiltərədə rəsmən elan edilmişdir”( Рогуленко Т.М., Пономарева С.В,2010). İngiltərə 

krallığının sərəncamı ilə 1324-cü ildə bir sıra qraflıqlara rəsmi olaraq auditorlar təyin olunmuşdur. XVIII 

əsrin sonunda audit fəaliyyəti təşkilati səviyyədə formalaşma mərhələsinə çatmışdır. İngiltərədə 1844-cü 

ildən etibarən müxtəlif mülkiyyət formalarının fəaliyyətinə imkan verən, onları tənzimləyən qanunverici 

aktların qəbul edilməsi auditin strukturnun formalaşmasına, təşkilati qaydada təşəkkül tapmasına 

səbəbiyyət vermişdir. Auditin Fransada və ABŞ-da  formalaşması 1867 və 1937-ci illərdə qəbul olunmuş 

qanunverici aktların nəticəsində reallaşmışdır. Rusiyada audtin formalaşmasına 1889-1912-ci illər 

ərzində bir sıra cəhdlər edilmişdir. Hazırda auditin bir sıra spesifik xüsusiyyətləri olmaqla bərabər,  

inkişaf etmiş ölkələrdə müxtəlif struktur-təşkilati formaları vardır.  

Təsərrüfat prosesinin genişlənməsi, bir sıra əməliyyatların mürəkkəbləşməsi audit fəaliyyətinin 

qarşısında yeni vəzifələr qoymuşdur. Azərbaycanda müstəqillik elan edildikdən sonra bazar iqtisadiyyatı 

münasibətlərinin qurulması və inkişafı auditin təşəkkül tapmasına zərurət yaratmışdır. “Respublikamızda 

bu sahədə ilk addım 1991-ci il iyulun 31- də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Təsərrüfat Hesablı Auditor Mərkəzi 

yaradılması haqqında” qərar qəbul etməsi oldu”( Azərbaycan Respublikasının Audit fəaliyyəti 

Qanunu,2007). Qərara əsasən, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi səbəbi ilə ölkədə audit xidmətlərinə 
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ehtiyacı olan bir sıra assosiasiyalar, səhmdar cəmiyyətləri, icarə kollektivləri yaradılır.  

Müstəqil audit xidmətinin yaradılması vacib idi. Məqsəd nəzarət-təftiş işini təkmilləşdirmək, mülkiyyət 

formalarının qorunmasına şərait yaratmaq, sui-istifadə hallarına mane olmaq üçün Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti Təsərrüfat Hesablı Auditor Mərkəzi barəsində Əsasnaməni təsdiq 

etmişdir. Azərbaycanda auditin inkişafı və formalaşması bu xronoloji ardıcıllıqla davam etdirilimişdir: 

müxtəlif mülkiyyət formalarının inkişafının təmin olunması, müstəqil audit müəssisələrin və auditorların 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə 1992-ci il 27 mart tarixində qəbul edilən qərara əsasən audit 

xidmətinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında Lisenziya Komissiyası yaradılmışdı. Bu Azərbaycanda 

auditin təşəkkül tapması və inkişafı üçün həyata keçirilən ikinci müsbət addım idi. Bazar iqtisadiyyatı 

münasibətlərinin inkişafı, çoxukladlı mülkiyyət formalarının fəaliyyətinə geniş inkişafın yaradılması və 

beynəlxalq standartlara cavab verən müstəqil audit sisteminin formalaşması məqsədi ilə tələbat getdikcə 

artırdı. Bu səbəbdən 1994-cü il 16 sentyabr tarixində  “Auditor xidməti haqqında” Qanunu qəbul edildi. 

Qanunun icrasını təmin etmək üçün 1995-ci il 20 iyun tarixində Milli Məclis “Auditor xidməti haqqında” 

qanununun qüvvəyə minməsi haqqında xüsusi qərar qəbul etmişdir. Qərara əsasən Auditorlar Palatasını 

yaratmaq və fəaliyyətini təmin etmək üçün  mütəxəssislərdən ibarət komissiya yaradılmışdır. Audit 

fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə atılan növbəti addım onun struktur və fəaliyyəti üçün 

əsasnaməsinin tərtib və təsdiq olunmasıdır. 

1995-ci il 19 sentyabr tarixində Milli Məclisinin qərarına əsasən “Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası haqqında” əsasnamə təsdiqlənmişdir. Auditin ölkəmizdə daha yüksək səviyyədə 

təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 1996-cı il 12 mart tarixində mühüm qərarlar qəbul 

edilmişdir”(Azərbaycan Respublikasının Audit fəaliyyəti Qanunu,2007). “Azərbaycan Respublikasında 

auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatı barədə”qəbul edilmiş qərarda Azərbaycanda fəaliyyətdə 

olan auditorların və auditor təşkilatlarının 1996-cı il 15 aprel taeixinə kimi qanunvericiliyə müvafiq 

formada qeydiyyatdan keçirilməsinin yekunlaşdırılması zərurəti göstərilməsi ilə bərabər, Auditorlar 

Palatasının hüquq və vəzifələrini daha da genişləndirmək üçün Milli Məclis 1995-ci il 19 sentyabr 

tarixində qəbul edilmiş qərarı ilə təsdiq olunmuş “Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə edilən 

dəyişikliklər haqqında qərar qəbul olunmuşdur.  

Beləliklə Azərbaycanda auditlə bağlı həyata keçirilən texniki və təşkilatı işlər yerinə yetirilməklə, 1996-

cı ilin 4 aprel tarixindən etibarən Azərbaycanda Auditorlar Palatası müstəqil qurum olaraq fəaliyyət 

göstərməyə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bununla bağlı  1996-cı il 11 aprel 

tarixində “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bəzi məsələləri haqqında” qərar 

imzalamışdır. 1996-1998-ci illərdə prezidentin imzaladığı fərmanlarda audit bazar infrastrukturunun 

vacib elementi və idarəetmə srategiyasının mühüm tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilmişdir. Müasir 

dövrdə Auditorlar Palatası ölkəmizdə auditor fəaliyyətini tənzimləməklə bərabər, onun inkişaf etməsi və 

daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mütəmadi olaraq tədbirlər sistemi hazırlayır, auditorların 

mənafeyinin müdafiəsinə çalışır, auditin beynəlxalq standartlara cavab verə bilməsi istiqamətində bir sıra 

işlər görür.   
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Auditor xidməti sahəsində həyata keçirilən zəruri islahatların əsas istiqamətləri ağıdakılardır: 

1)  auditə ictimai etimadın səviyyəsinin və nüfuzunun yüksəldilməsi 

2) iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi prosesində auditin rolunun artırılması  

3) auditin cəmiyyətdə iqtisadi demokratiyanın inkişafına şərait yaratması və vətəndaş cəmiyyəti 

təsisatları ilə yaradılan əlaqələrin dərinləşdirilməsi 

4) korporativ idarəetmədə tərəflərin maraqlarının maksimum səviyyədə qorunmasının təmin 

olunmasında auditin rolunun artırılması 

5) auditin mahiyyəti, əhəmiyyəti haqqında sahibkarların məlumatlandırılması 

6) gənc kadrların və qadınların auditin fəaliyyət prosesinə  geniş şəkildə cəlb edilməsi 

7) ictimai əhəmiyyətə malik olan təşkilatlara məcburi audit üzrə xidmət edən auditor fəaliyyəti 

müəssisələrinə nəzarətin artırılması 

Audit qanunvericiliyinə daxildir: auditin status dərəcəsinin yüksəldilməsi, müxtəlif tərəflərin 

maraqlarının uzlaşdırılması, auditin növləri arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi, auditor xidmətləri 

bazarının genişləndirilməsi, auditi tənzim edən normative hüquqi aktların daha da təkmilləşdirilməsi.  

Auditin təşkili və tənzimlənməsi dedikdə auditor xidmət sahəsində neqativ hallara qarşı mübarizə,  

əlaqəli xidmətlərin genişləndirilməsi, mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları zamanı şəffaflığın təmin 

edilməsi prosesində auditorların məsuliyyətinin artırılması, auditin təşkilinin ən yeni forma və 

metodlarının tətbiqi, auditdən yayınma hallarına mübarizə, auditin regional inkişaf problemlərinin aradan 

qaldırılması, sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması, auditor xidmətin tənzimlənmə işinin 

təkmilləşdirilməsi, auditin həyata keçirildiyi prosesdə şəffaflığın artırılması, auditin tənzimlənmə və 

idarə olunma prosesində etik normalara əməl edilməsi, milli auditin rəqabət dayanıqlılığının 

yüksəldilməsi, milli audit bazarının beynəlxalq bazara inteqrasiyasının sürətləndirilməsi,  xarici audit və 

milli audit arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, auditor xidmətlə bağlı metodoloji 

tövsiyələrin, materialların hazırlanması nəzərdə tutulur. 

Auditin keyfiyyəti: auditor xidmətinin fəaliyyətinə nəzarətin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, 

auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin artırılması, auditin keyfiyyətini müəyyənləşdirən amillərin təsir 

səviyyəsinin yüksəldilməsi daxildir. 

Nəticə 

Beynəlxalq təcrübənin tətbiqi: müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində dünya təcrübəsinin mənimsənilməsi 

və tətbiqinin genişləndirilməsi, beynəlxalq audit standartlarının və “Peşəkar Mühasiblərin Etika 

Məcəlləsi” nin bəndlərinə riayət edilməsinə nail olunması, auditor adı almaq məqsədi ilə meyarların 

beynəlxalq tələblərə əsasən təkmilləşdirilməsi, kiçik və orta müəssisələrdə  IFAC standartlarının tətbiqi,  

Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya etmək təşəbbüsünün təmin olunmasını nəzərdə tutan Avropa 
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Şurasının audit sahəsində direktivlərinin tələblərinin  təminatı. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çirkli pulların yuyulması və korrupsiya ilə mübarizə üzrə audit 

sahəsində bir sıra dövlət qurumları ilə birlikdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi. Sadaldığımız vəzifələrin 

həlli yolları audit sistemində əsaslı islahatların aparılmasını zəruri etmişdir.  
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Xülasə 

Təqdim olunan məqalə bazar iqtisadiyyatının əsas reallıqlarından olan qeyri-müəyyənlik və risklərin mövcudluğu 

halında müəssisələrdə maliyyə hesabatlılığı prosesində manipulyasiya ehtimallarının predikativ modellər əsasında 

qiymətləndirilməsinə həsr olunub. Müasir dövrdə daha çox investisiya cəlb etmək. Bazar nüfuzunu artırmaq, müxtəlif 

öhdəliklərdən boyun qaçırmaq və s. məqsədlərə müəssisələr Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və yerli 

qanunvericilikdə seçim hüququ verilən məsələlərdə və  hesablama prinsipindən istifadə edərək manipulyasiyaya 

meyillənirlər. Məhz bu halların maliyyə təhlilində qiymətləndirilməsi üçün ehtimala əsaslanan predikativ modellərdən 

istifadə olunur. Tədqiqatda kifayət qədər tanına “Healy”, “DeAngelo”, “Jones” və Beneiş “M modeli”nə yer verilmiş, 

modellərin elementləri, analitik imkanları, etibarlılıq dərəcələri, habelə üstünlük və çatışmazlıqları qeyd olunmuşdur. 

Bundan əlavə, yuxarıdakı modellərin törəməsi hesab olunan Spathis və Roksas modellərinə də nəzər yetirilmişdir. 

Sonda tədqiqatın yekunu olaraq müəyyənləşdirilmiş nəticə qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: predikativ, model, hesablama prinsipi 

 

Giriş 

Planlı iqtisadiyyatdan fərqli olaraq, bazar iqtisadiyyatında müxtəlif qeyri-müəyyənlik, təhlükə və 

risk amillərinin mövcuddur. İqtisadiyyatdakı bu qeyri-müəyyənliklər müxtəlif amillərin təsiri ilə 

formalaşır ki, bu amillərə ətraf mühit, iqtisadi, texnoloji, siyasi və hüquqi amillərlə yanaşı, sosial-

mədəni amilləri də aid edə bilərik.  

Bazar iqtisadiyyatında qeyri-müəyyənlik təhlükə və risk amillərinin mövcduluğu altında fəaliyyət 

göstərən müəssisələrdə maliyyə təhlilinin əsas məqsədlərindən biri də, bu amillərin mövcudluğu 

şəraitində müəssisənin maliyyə vəziyyətinin və nəticələrinin, habelə satışın və ya istehsal həcminin 

proqnozlaşdırılması, gələcək hədəflərin, invesitisyalarının müəyyən olunması üçün informasiya 

təminatını həyata keçirməkdir.  

Predikativ modellər və onun növləri 

Maliyyə təhlilinin proqnozlaşdırma funksiyasının həyata keçirilməsi üçün ən uyğun vasitə, 

zənnimizcə, təhlildə istifadə olunan predikativ modellərdir. Deskriptiv və normativ modellər kimi 

predikativ modellər də maliyyə təhlili metodologiyasında geniş istifadə olunur, onun analitik 

imkanlarının yüksəldilməsi üçün alət rolunda çıxış edir. 

mailto:elayzeynalli@yahoo.com
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Predikativ modellər müəssisənin gələcək maliyyə inkişafının ekspert proqnoz 

qiymətləndirmələrindən irəli gələn maliyyə hesabatı əsasında qurulmuş proqnoz modellərdir 

(Жилкина, 2019).  Hesab edirik ki, tərif bir azda təkmilləşdirərək müəssisənin dinamik 

məlumatları əsasında maliyyə problemlərini (financial distress) və maliyyə vəziyyətinin, o 

cümlədən nəticələrinin proqnozlaşdırılmasına xidmət edən, müəyyən ehtimala əsaslanan 

modellərdir. Məhz, xarici ədəbiyyatda ehtimala əsaslanan model termini də məhz bu yanaşmadan 

meydana gəlmişdir. Qeyd edək ki, dinamik maliyyə məlumatları dedikdə, maliyyə göstəricilərinin 

5-10 il və ya daha çox dövr üzrə məlumatları əsasında formalaşmış mühasibat-maliyyə, statistik və 

sair informasiyaları nəzərdə tutulur. 

Tədqiqatçılar tərəfindən predikativ modellərin iki növü fərqləndirilir. A.Jilkinaya görə müəyyən 

kəmiyyət göstəricilərin sərt determinləşdirilmiş və staxostik (ehtimal) səciyyəsi ilə (Жилкина, 

2019), İ.Kulalıya görə isə təkölçülü və çoxölçülü modellər olması ilə fərqləndirilir (Kulalı, 2014). 

Fikrimizcə, predikativ modellərin maliyyə problemlərini proqnozlaşdırılması və maliyyə 

manipulyasiyası ehtimalının qiymətləndirilməsi xüsusiyyətinə görə funksional istiqamət üzrə 

təsnifləşdirilməsi mümkündür.  

Maliyyə problemləri (çətinliyi) müəssisənin mövcud olan öhdəliklərini yerinə yetirmədə 

problemlər yaşandığı başladığı dövrdən iflasına qədər olan geriləmə prosesinə deyilir (Gör, 2018). 

Bu, kapitalın strukturuna, investisiya siyasətinə və firmanın məhsuldarlığına təsir edən 

uzunmüddətli bir prosesdir, Maliyyə problemlərinin proqnozlaşdırılması müəssisənin və ölkənin 

iqtisadiyyatı üçün yaratdığı sosial-iqtisadi problemlərlə əlaqədar olaraq son dərəcə vacibdir. 

Maliyyə problemlərinin proqnozlaşdırılması modeli biznesin idarə edilməsi siyasətinə öz töhfəsini 

verir, kreditlərin qiymətləndirilməsində, problemli kreditlərin proqnozlaşdırılmasında istifadə 

olunur və investorların düzgün qərarlar qəbul etməsinə kömək edir. Bu baxımdan predikativ 

modellər sahibkarlar, investorlar, kreditorlar, auditorlar və digər maraqlı tərəflər üçün böyük maraq 

doğurur. 

Manipulyasiya modelləri müəssisənin maliyyə hesabatı məlumatlarına əsasən maliyyə 

hesabatlarında qəsdi edilən təhrifləri müəyyənləşdirmək və bu ehtimalı proqnozlaşdırmaq üçün 

istifadə olunur. Maliyyə manipulyasiyası müəyyən maliyyə məqsədlərinə nail olmaq üçün həyata 

keçirilən düzgünlük əleyhinə fəaliyyətdir (Muxtarova et al, 2020). Maliyyə manipulyasiyalarının 

aparılması məqsədi bəzi hallarda müəssisənin uğurlu və səmərəli fəaliyyətini, stabil maliyyə 

vəziyyətini “sübut etmək” üçün informasiyaların “şişirdilməsi”, bəzən isə tam tərsi vergi və digər 

məcburi mükəlləfiyyətlərdən yayınmaq, müəssisə əməkdaşının qeyri-rəsmi mükafatın (bonusun) 

"potensial sərmayəçilər"dən alınması barədə razılığın icrası üçün müvafiq göstəricilər 

“hamarlanması”dır (Ocak & Güçlü, 2014). Bundan əlavə, yerli vergi qanunvericiliyinin və əlaqəli 

qanunların boşluqlarından istifadə etməklə qanunvericilik tələblərini pozmadan 

optimallaşdırılması da yuxarıdakı məqsədlərə aid edilir, lakin hər hansı hüquqi yaxud normativ 

ziddiyyət və pozuntu meydana gəlmədiyi üçün “pozitiv manipulyasiya” adlandırılır. 
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Müəssisənin gələcək fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması və rəhbərliyin uğurlu fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi maliyyə hesabatında qeyd olunan göstəricilərə əsasən aparıldığı üçün rəhbərlik 

bilavasitə mühasibat uçotunu manipulyasiya edir. Mühasibat uçotunda manipulyasiya aşağıdakı 

halları əhatə edir: 

 Mühasibat uçotu informasiyalarının və sənədlərinin saxtalaşdırılması və ya 

dəyişdirilməsi;  

 Maliyyə hesabatlarının, əməliyyatların və ya digər əhəmiyyətli məlumatların yanlış 

təqdim edilməsi və ya ümumiyyətlə təqdim edilməməsi (gizlədilməsi);  

 Məbləğ və hesablar təsnifatı, maliyyə məlumatlarının təqdim edilməsi və ya 

təsərrüfat əməliyyatları ilə bağlı mühasibat uçotu prinsiplərinin bilərəkdən tətbiq 

edilməməsi və ya səhv tətbiq edilməsi (Dereköy, 2020). 

“Healy” modeli 

Aparılmış uzunmüddətli tədqiqatlarda tədqiqatçılar maliyyə hesabatındakı manipulyasiyaları 

maliyyə əmsallarına və indekslərinə çevirərək aşkarlamağa çalışmış, bu istiqamətdə bir sıra 

modellər formalaşdırmışdır. Formalaşdırlmış ilk model 1985-ci ildə E.Hili tərəfindən yaradılmış 

“Healy model”idir. O, menecerlərin alacaqları bonus və mükafatlarını artırmaq üçün hesablama 

prinsipindən və mühasibat metodlarından istifadə edərək maliyyə hesabatında qeyd olunan 

məlumatları manipulyasiya etməyə təşviq etdiyini düşünərək, öz fərziyyəsini irəli sürmüşdür 

(Kuchukkocaoglu, Keskin, & Kuchuksozen, 2007). Belə ki, fərziyyəsinin doğruluğunu sübut 

etmək üçün şirkətdə bonus planları üçün limit təyin edilmiş və təyin edilməmiş illər üzrə müqayisə 

aparır, nəticədə limit təyin edilmiş dövrdə digər dövrlərə görə hesablamaların məbləği daha aşağı, 

nağd vəsaitlərinin hərəkəti isə daha stabil səviyyədə olmuşdur. “Healy model”ində ixtiyari 

hesablamalar (discretionary accruals, дискреционных начислений) aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

İHt = CHt-1/ CAt-1                    

Burada, İHt – ixtiyari hesablamalar 

CHt-1 – əvvəlki ildəki cəmi hesablamalar 

CAt-1 – əvvəlki ildəki cəmi aktivlər 

Cari dövrdəki ixtiyari hesablamaların əvvəlki il üçün cəmi hesablamaların bir hissəsi olduğu 

fərziyyəsinə əsaslanan bu modelə görə, ixtiyari hesablamaların 0 olması gözlənilir. Göstəricinin 0-

dan yuxarı qiymət alması mənfəəti manipulyasiya edilməsini, 0-dan aşağı göstərici isə mənfəətin 

azaldılması istiqamətində addımlar atıldığını göstərir (Killi & Evci, 2017). Modelin etibarlılığı 

müasir konyunktura uyğunluğu təhlil olunmasada, hazırda tək ölçülü model kimi geniş istifadə 

olunmur.  

Qeyd edək ki, iqtisadi ədəbiyyatda cəmi hesablamaları (Total Accruals) iki müxtəlif üsulla təyin 
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etmək mümkündür ki, birinci üsul PVHH informasiyalarına əsaslanır və xalis mənfəətdən 

əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul axını məbləğini çıxmaqla hesablanır. İkinci üsul isə MVHH 

informasiyalarına əsaslanır və aşağıda qeyd olunan düstura əsasən hesablanır (Yurt & Ergun, 

2015). 

CH = ΔCAt - ΔPVt - ΔCÖt - ΔQB
t
 - At  

 

Burada, CH – cəmi hesablamalar 

ΔCAt – t ilində cari aktivlərindəki dəyişiklik 

ΔPVt – t ilində pul vəsaiti və ekvivalentlərindəki dəyişiklik 

ΔCÖt – t ilində cari öhdəliklərdəki dəyişiklik 

ΔQBt – t ilində qısamüddətli borclardakı dəyişiklik 

At – t ilində amortizasiya (köhnəlmə) xərcləri 

Tədqiqatçılar hesablanmasının asan və sadə olması ilə əlaqədar olaraq birinci üsulu seçir, ikinci 

üsulun çatışmazlığı hesablanmasının nisbətən mürəkkəb olması və amortizasiya məbləğinin 

yüksək olması səbəbi ilə hesablamada mənfi cavabın alınması ehtimalıdır.  

“DeAngelo” modeli 

1986-cı ildə DeAngelo menecerlərin səhmləri birjada emissiya edilən səhmdar şirkətin bütün 

səhmlərini investorlardan satın almaq yolu ilə özəl şirkətə çevriləcəyi zaman səhmlərin dəyərini az 

göstərmək üçün maliyyə məlumatlarını manipulyasiya etməsi fərziyyəsini araşdırdı. Bunun üçün 

1973-1982-ci illər arasında səhmləri Nyu-York və Boston birjalarında əməliyyat olunan 64 şirkət 

və top menecerlərinin qərarlarını analiz etmişdir. DeAngelo bu fərziyyəni aşağıdakı modeldən 

istifadə edərək sınaqdan keçirdi. 

İHt = CHt/ CAt-1         

Burada, İHt  – ixtiyari hesablamalar 

CHt-1 – t ildəki cəmi hesablamalar 

CAt-1  – əvvəlki ildəki cəmi aktivlər 

Modelə görə normal şəraitdə illər ərzində cəmi hesablamalardakı dəyişikliyin 0 olması gözlənilir, 

səhmlərin geri alındığı dövrdə cəmi hesablamalar mənfi olarsa, menecerlərin manipulyasiya 

etdikləri qəbul edilir (Callao, Jarne, & Wróblewski, 2017). 

“Jones” modeli 

1991-ci ildə Cons tərəfindən irəli sürülən fərziyyə əsasında hazırlanan model əvvəlki modellərdən 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

469 

 

fərqlənirdi. Fərziyyəyə görə, maliyyə məlumatlarının yalnız manipulyasiya olunduğu dövrdə deyil, 

eyni zamanda proqnoz dövründə də cəmi hesablama ilə satış gəliri arasında laqeydliyin olduğu 

düşünülür. Beləliklə, yalnız gəlir dəyişikliyindən istifadə etmək əvəzinə, gəlir və debitor 

borclarındakı dəyişiklik çıxılaraq istifadə ediləcəkdir (Drábkavá, 2015). Başqa sözlə, gəlirlərdəki 

dəyişiklik, debitor borclarındakı dəyişiklik nəzərə alınaraq tənzimlənəcəkdir. Bu minvalla Cons 

modelində kreditli satışlardakı dəyişikliklərin dolayı yolla maliyyə məlumatlarının 

manipulyasiyasından qaynaqlandığı düşünülür.  

İHJ =  X1+ X2+ X3       

Burada, İHJ – ixtiyari hesablamalar 

X1 – 1/ t-1 ilindəki cəmi aktiv 

X2 – (Gəlirt - Gəlirt-1)/ t-1 ilindəki cəmi aktiv 

X1 – t ildəki TTA/ t-1 ilindəki cəmi aktiv 

Göstəricinin 1 olması arzu ediləndir, 1-dən çox olması şirkətin mənfəəti həddən artıq artırdığı və 

xərclərini xərc olaraq daha az yazdığı göstərir. Göstərici mənfi olarsa, bu, şirkətin qazancını 

olduğundan az qiymətləndirdiyini göstərir (Лукьянова, Никулин, & Зинченко, 2016). Qeyd edək 

ki, model məlumatları fərqli iqtisadi şəraitdə şirkətin hesablamalarını təyin etməyə əsaslanır. Cons 

modeli əvvəlki modellərdən daha analitikdir. Bundan əlavə, həm TTA və gəlirlərdəki 

dəyişikliklərə əsaslanan fərdi hesablamaların, həm də ixtiyari hesablanmaların yalnız əvvəlki 

dövrün cəmi hesablanmalarından asılı olaraq dəyişən olmaması əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş 

yaratmışdır. 

Beneiş “M modeli” 

Manipulyasiya modelləri arasında tanınan və analitik nəticələrinə etibar edilən ən əhəmiyyətli 

model M.D.Beneiş tərəfindən hazırlanan “M modeli”dir. M.D.Beneiş 1997-ci ildə apardığı 

tədqiqatlarda maliyyə məlumatlarının manipulyasiyasından fayda götürən şirkətlərin həmişə 

aqressiv hesablamalardan istifadə etmədikləri fikrini vurğulamış, maliyyə məlumatlarının 

manipulyasiyasını müəyyən etmək üçün müxtəlif dəyişənlərdən istifadə edilməsi ideyasına diqqət 

yetirmişdir. Onun fikrinə görə, bu dəyişənlər maliyyə hesabatlarında olan məlumatlara əsaslanır 

və şirkətlər tərəfindən yaradılan maliyyə məlumatlarının manipulyasiyasını müəyyənləşdirməyə 

kömək edə biləcək xüsusiyyətləri ehtiva edir. Buna görə də, onlar şirkətlərin mühasibat uçotu 

prinsiplərinə zidd olan hər hansı bir əməliyyatın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün vacibdir. 

O, tədqiqatını 1987-1993-cü illərdə mühasibat standartlarını pozaraq maliyyə hesabatlarını 

manipulyasiya edən və maliyyə nəzarəti qurumları tərəfindən aşkarlanan 64 şirkətin maliyyə 

hesabatları əsasında aparmış və sondan 8 dəyişəndən ibarət modelini formalaşdırmışdır  (Papík & 

Papíková, 2020): 
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M = -4.840+ 0.92X1 + 0.528X2 + 0.404X3 + 0.892X4 + 0.115X5+  0.172X6- 0.327X7+ 4.679X8 

Burada, M – Modelin yekun göstəricisi 

X1 – (Debitor borcut / Satışt) / (Debitor borcut-1 / Satışt-1) 

X2 – ((Satışt- SMMDt) / Satışt) / ((Satışt-1- SMMDt-1) / Satışt-1) 

X3 – ((Cəmi aktivt-TTAt-Cari aktivt- Qiymətli kağızlart)/ Cəmi aktivt) / ((Cəmi aktivt-1 -TTAt-1-Cari 

aktivt-1- Qiymətli kağızlart-1)/ Cəmi aktivt-1) 

X4 – Satışt / Satışt-1 

X5 – (Amortizasiyat/Amortizasiyat+TTAt) / (Amortizasiyat-1/Amortizasiyat-1+TTAt-1) 

X6 – (Adi fəaliyyət xərclərit/ Satışt) / (Adi fəaliyyət xərclərit-1/ Satışt-1) 

X7 – (Cəmi öhdəliklərt/ Cəmi aktivlərt) / (Cəmi öhdəliklərt-1/ Cəmi aktivlərt-1) 

X8 – (Xalis mənfəətt- Əməliyyat fəaliyyətindən pul axınıt)/ Cəmi aktivlərt 

Modeldə 2,94 - 5,99 intervalı boz zona hesab olunur. Yekun göstərici boz intervaldan az olması 

müəssisənin maliyyə hesabatlarına manipulyasiya etmədiyi, çox olması isə manipulyator olduğu 

qəbul edilir (Uğurlu & Sevim, 2015). Bunda əlavə, ayrı-ayrı dəyişənlər üçün də aşağıdakı hədlər 

təyin edilmişdir (Drábková, 2016): 

1. Debitor borcu indeksi (X1) ≥1,465 aktivlər şişirdilmişdir, debitor borcları dəyərində 

artırım; 

2. Ümumi mənfəət indeksi (X2) ≥1,193 iqtisadi çətinliklər; 

3. Aktivlərin keyfiyyət indeksi (X3) ≥1,254 xərclərin səhv kapitallaşdırılması; 

4. Satış artım indeksi (X4) ≥1,607 fiktiv gəlir; 

5. Amortizasiya indeksi (X5) ≥1,077 aktivlərin faydalı istifadə müddətinin və gəlirlərin 

artması; 

6. Adi fəaliyyət xərcləri indeksi (X6) ≤1.041 xərclərin manipulyasiyası; 

7. Leveric indeksi (X7) ≥1.111 qazancın manipulyasiyası; 

8. Cəmi hesablamalar (X8) ≥0,031 gəlirin tanınması.  

Tədqiqat nəticəsində maliyyə hesabatında manipulyasiya edənlər müəssisələrin əsas xüsusiyyətləri 

yeni qurulmuş, birjada az maraq göstərilən, borc hesabına maliyyələşmənin həcmi yüksək olan, 

debitor və hazır məhsul dövriyyəsi aşağı olan, aktivlərin keyfiyyəti və ümumi mənfəət marjası 

pisləşən müəssisələr olmasıdır. Aşkarlanan maliyyə hesabatı manipulyasiyalarına qazanılmamış 

gəliri reallaşdırılmış kimi qeyd etmək, qaytarılmış satışları uçotda əks etdirməmək, sair 

fəaliyyətdən gəliri adi fəaliyyət gəliri kimi qeyd etmək, olmayan ehtiyatı uçotda qeyd etmək, 
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ümidsiz borcları və xarab olmuş (zay) ehtiyatları xərc kimi qeyd etməmək, əməliyyat xərclərini 

kapitallaşdırmaq, borc və öhdəliklərini aşağı göstərmək və s. kimi hallar baş vermişdir.  

Beneiş modeli analitik təcrübədə geniş istifadə edilir, hesab edirik ki, modelin tətbiqi ölkəmizdə 

fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün də faydalı ola bilər. Paraqrafda istifadə olunan əksər 

modellərin milli iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən (uçotunu yerli qanunvericilik əsasında həyata 

keçirən) subyektlərdə tətbiqi üçün geniş elmi tədqiqat aparılmalı, müvafiq çəki göstəriciləri bütün 

ölkəni əhatə edən seçmə vasitəsi ilə seçilən müəssisələrin məlumatları əsasında ekonometrikanın 

qiymətləndirmələrdən sonra formalaşdırılan çəki göstəricilərini istifadə edilməklə həyata 

keçirilməlidir. 

Beneişdən sonrakı dövrlərdə onun tədqiqatları əsasında yeni modellər formalaşdırıldı. 2002-ci ildə 

C.Spathis Afina Fond Birjasında fəaliyyətdə olan 76 şirkətin məlumatı əsasında özünün 13 

dəyişənli logit modelini qurdu (Spathis, 2002). 2008-ci ildə M.Roksas Beneiş modelindəki 

dəyişənlərin sayını azaldaraq alternativ beş amilli maliyyə göstəriciləri modelini təklif etdi 

(Ветошкина, Сальцина, & Черепанова, 2018). Hər iki model Beneiş modeli ilə oxşar analitik 

göstəricilərə malik olduğu üçün dissertasiya işində ayrıca vurğulamağı məqsədəuyğun hesab 

etmirik. 

Nəticə 

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, bu modellər müəssisələrin təhlili üçün köməkçi vasitə kimi 

istifadə edilməlidir. Onların nəticələrinə tamamilə güvənmək ehtiyatsız və təhlükəlidir. Modelləri 

tətbiq etmək üçün gələcək tətbiq mühitini yoxlamaq və müvafiq düzəlişlərdən sonra həyata 

keçirmək lazımdır. Hesab edirik ki, predikativ modellərin proqnozlaşdırlması ilə əlaqədar olaraq 

olan modellərdə mühitin yoxlanması ödəmə qabiliyyəti riskinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə 

potensial borcalanların məlumatlarının işlənməsi, kredit şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi, 

müəssisənin alınması və ya satılması ilə bağlı əməliyyatlarla tanış olmaq, eləcə də əvvəlki hesabat 

dövrlərinin məlumatlarını istifadə edərək müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin trend təhlili vasitəsi 

ilə həyata keçirilməlidir. Bu zaman iqtisadi vəziyyətlərin simulyasiyalarında qəbul edilən 

qərarların yoxlanılması da olduqca vacibdir. 

Unutmamalıyıq ki, bütün tədqiqatçılar yaratdıqları modeldə öz fərziyyələrinə uyğun ən yaxşı 

şəkildə təsvir edən maliyyə əmsallarını tapmağa çalışmışdır. Fulmer modeli istisna olmaqla, əksər 

müəlliflər müəssisənin satışına böyük diqqət yetirmiş, satışı nə qədər yüksək olsa, maliyyə sabitliyi 

də bir o qədər yüksək olacağı ideyasına söykənmişdir. Müəssisələr tərəfindən daxili təhlil 

prosesində mövcud modellərin istifadəsi zamanı maliyyə vəziyyəti, rentabellik və səmərəliliyə dair 

qərarlar, daxili nəzarətin və planlaşdırma, zəif və güclü tərəflərin təyininin dərin təhlili aparılmalı, 

informasiyaların etibarlılığı qiymətləndirilməlidir. Beləliklə, model üçün xammal olan 

informasiyalar tələblərə adekvat olacaq və modelin proqnozlaşdırılan dəqiqliyi təmin ediləcəkdir. 
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Özet 

Günümüzün dünyasında işletmelerin en önemli misyon ve amaçlarından biri ürün ve ya hizmetin müşteriye vakti-

vaktinde aktarılması ve elde olunan kazancın işletmeye değer katmasıdır. Son yıllarda dünyada globalleşme etkisinin 

daha da kabarması, rekabetin artması fonunda artık işletmelerin ürün ve ya hizmetleri müşterilerine ulaştırmaları 

müddetinde farklılık yaratmasına yönelik faaliyyetleri Tedarik Zincirinin önemini ifade etmekdedir. Menajerler süreç 

içi faaliyyelerin kalite, maliyet ve gelişim üzerine ciddi bir etkisi olduğunu kavramışlar. Son yıllarda rekabet ve 

globalleşmenin etkilerinin artması firmaları ucuz maliyetle daha kaliteli ve güvenilir ürün sunmaya mecbur etmişdir. 

İşletmeler yalnız kendi yönetimlerinde yer almalarının yeterli olmadığını anlamışlardır. Kendilerine girdi sağlayan 

yukarı doğru işletmelerin yer aldığı ve çıkdını oluşturan, tüketicilere ürünleri ulaştıran ve satışsonu hizmet veren 

aşağıya doğru işletmelerin yer aldığı şebekenin yönetiminde var olmaları gerektiğinin farkına varmışlardır. 

Araştırmanın amacı Tedarik Zencirinin şirketler ve işletmeler için günümüzdeki değerinden bahsetmekdir. Azerbaycan 

perakende sektöründe Tedarik Zinciri Yönetiminin uygulanma özelliklerinin araştırılması çerçevesinde “Rahat 

Market” üzerinden mülakat yürütülmüş ve onlara Tedarik Zinciri Yönetimi faaliyeti ile ilgili bazı sorular yöneltilmiştir. 

Mülakatta Tedarik Zincirinin faydaları, şirket için neden önemli olduğu, hangi modelden yararlandıkları, hangi 

faktörün Tedarik Zinciri uygulamalarında daha ağır bastığı, hangi gelişmiş uluslararası teknikleri kullandıkları, 

pandemi dönemindeki zorluklar ve önlem tedbirleri, pandemi dönemindeki satış performanslarıyla ilgili sorular tespit 

olunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, ürün, perakende sektörü 

 

Tedarik Zinciri Yönetiminin Mahiyyeti 

Tedarik Zinciri Yönetimi anlayışını açıklamamışdan önce Tedarik Zinciri terimi ile tanış olalım. 

Tedarik Zinciri - hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren ve nihai ürünleri 

müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır (Salcan, 2012). Başka bir deyişle, 

Tedarik Zinciri kendi aralarında bilgi, ürün ve malzeme haraketliliği görülen tedarikçiler, lojistik 

hizmet temincileri, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendecileri içinde bulunduran bir sistemdir. En 

geniş tanım olarak Tan ve ekibinin açıklamasına göre Tedarik Zinciri Yönetimi – malzeme ve 

ürünlerin hammaddeden son ürüne kadar yönetilmesini kapsayan, rekabet üstünlüğü kazanmak için 

firmaların yeteneklerinden ve teknolojiden nasıl faydalanacağı üzerine fokuslanan, etkinlik ve 

optimizasyon hedefi ile ticari-ekonomik ortaklıklar oluşturan yönetim şeklidir (Özdemir, 2005). 

mailto:bm-aleddin.aghakishiyev@unec.edu.az
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Basitçe ifade etmek gerekirse, Tedarik Zinciri Yönetimi – mal ve hizmetlerin akışını kontrol eder 

ve bir işletmenin tedarik bazlı faaliyetlerinin etkin bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Bu pazarda 

rekabet avantajı elde etmek ve müşteri için değeri en üst düzeye çıkarmak için yapılır.  

Tedarik Zinciri Yönetimi hammaddeden son ürüne kadar gerçekleşen işlemde hem yukarı 

(upstream, girdi temin edenler), hem de aşağı doğru (downstream, dağıtım ve pazarlama sonrası 

faaliyetler) bilgi ve malzeme hareketinin koordinasyon ve kontrolünü sağlayan bir ekonomik ağdır. 

Burada bir alanın egemenliğinden bahs edemeyiz. Satın alma, üretim, depolama, dağıtım her biri 

farklı bir iştir. Amma her biri de bir-birine sık bağlıdır. Bu üretimden ürün geliştirmeye ve bu 

süreçleri yönlendirmek için gereken bilgi sistemlerine kadar kapsar. Tüm prosesler ve süreçler 

sağlam olduktan sonra Tedarik Zinciri yapısı da sağlam olacaktır. 

Şekil 1. Klasik Tedarik Zinciri Yönetim yapısı 

  

Kaynak: Özdemir, A.İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin gelişimi, süreçleri ve yararları. Erciyes Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 87-96. 

Tedarik Zincirini “Temel Tedarik Zinciri”, “Genişletilmiş Tedarik Zinciri” ve “Üst Seviye Tedarik 

Zinciri” olmak üzere üçe ayırmak mümkündür (Eymen, 2007). Temel Tedarik Zincirinde firma, 

müşteri, tedarikçi üçlüsü vardır. Üst Seviye Tedarik Zincirinden bahs ederken Tedarik Zinciri 

faaliyetlerine üçüncü parti tedarikçi, müşteri ve sağlayıcılar da girmektedir. 

Genişletilmiş yapı diğer ortakların da ortaya çıkmasıyla oluşturulan zincirdir. Genişletilmiş zincir 

ürün tasarımından, üretim ve satışa kadar tüm seviyelerde bulunan üretici, satıcı, müşteri, dağıtıcı 

ve bayi gibi çeşitli kanalların geniş şirket yapısı çerçevesinde bir-birine bağlanması ve alınmak 

potansiyeli olan ürün ve hizmetin oluşturulduğu önemli işbirliğidir. 

Tedarik Zinciri Yönetiminin Faydaları, Amaçları ve Önemi 

Tedarik Zinciri Yönetiminin esas maksatları şöyledir: Müşteri memnuniyyetini artırmak; Stokları 

azaltmak; Stokla alakadar mali yükü azaltmak; Aktivite maliyetini azaltmak; Ürün hatalarını 
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minimize etmek; Çevrim süresini azaltmak (Özdemir, 2005). 

Bu hedeflerin gerçekleşmesinde tedarikçi-firma-tüketici şebekesinde enfarmasyon ve haber 

paylaşımının rolü büyüktür. Bilgi, haber, plan paylaşımı tedarik zincirindeki rekabetcilliği ve 

gelişimi artırmaktadır. Tedarik Zincirinde bulunan firmalar arasında bilgi akışı ve koordinasyon 

talepteki bilinmezlikleri azaltmakta, stok maliyetlerini düşürmektedir. Günümüzün dünyasında 

artık yalnızca firmalararası rekabetden söz edilemez. Rekabet artık Tedarik Zincirleri arasında da 

görülmektedir (Özdemir, 2005).  

Tedarik Zinciri Yönetiminin bilgi ve haber paylaşımı, zaman ve kaynak israfını önlemesi gibi 

faydaları başta olmakla bir çok yararına değine biliriz. Bunlardan bazıları şöyledir: Stokların 

azalması; Tahmin doğruluğunun artması; Zincir boyu verimliliğin artması; Zincir boyu maliyetin 

azalması; Kapasite-gerçekleşme seviyesinin artması; Teslim performansının iyileşmesi; Çevrim 

zamanının kısalması; Katma değer yaratmayan, şirkete katkısı olmayan faaliyetlerin minimize 

edilmesi; Gereksiz malzemelerin minimize edilmesi; Stok dönme hızında artma; Gelirlerde artım; 

Tedarik Zinciri Yönetimi uygulamalarında maliyetleri kısmak; Ürün buluna bilirliği; Sipariş 

karşılama süresinin azalması; Sipariş karşılama oranında iyileşme; Talebi karşılama becerisinin 

gelişmesi; Ekonomik katma değer yaratılması; Sermayeden faydalanma; Pazara çıkış zamanında 

azalma; Lojistik harcamalarda tasarruf; Sipariş karşılama oranında iyileşme ve s. 

Etkin bir Tedarik Zinciri uygulaması şirketlere şu açılardan önemlidir: Girdilerin dahil olmasını 

sağlayarak üretimin uzunmüddetliliğini temin eder; Tedarik zamanını azaltarak pazardakı 

değişikliklere daha az sürede cevap verilmesine yardımçı olur; Tüketici ihtiyaçlarının araştırılıp en 

kaliteli şekilde karşılanmasına katkıda bulunur; Teknoloji kullanımıyla yenilik ve innovasyonu 

stimüle eder; Toplam harcamaları azaltır; Firmanın tüm materyal-malzeme, para ve bilgi akışını 

yönetilebilir hale getirir (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, 2011). 

Honeywell Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol İşletmesi Tedarik Zinciri uygulamaları sonucu hata 

seviyesinin 1990-1996 yılları arasında 90 % civarında azaldığını tespit etmiştir. NESİ Şirketinin 

araştırmasına göre, Tedarik Zinciri Yönetimi ile işletme maliyeti 32 %-den fazla azalmakta, 

dağıtım performansı 50 % üzeri artış göstermekte, stok listeleri 95 % üzeri azalmakta, stok dönüş 

hızı 100 % üstü artış, müşteri tatmini ise 5 % üzeri artış sağlamaktadır (Öztürk, 2016). 

Tedarik Zincirine Etki Eden Faktörler, Başarı Faktörleri ve Kritik Elementler 

Müşteri talepleri. Tedarik Zinciri Yönetimine etki eden esas faktörlerden biri yerli ve uluslarası 

seviyede yoğunlaşan rekabet şartlarında şirketlerin talepteki değişimlere hazır olmasıdır. 

Günümüzde müşterilerin talep ettikleri ürün ya da hizmetleri sağlayabilen işletme sayısının giderek 

artması, işletmelerin elindeki gücün zamanla işletmeden müşteriye geçmesine neden olmuştur 

(Öztürk, 2016). Bu halde şirketler müşteri isteklerini dikkate alarak ürün ve hizmetlerinde 

farklılaşma yaratarak müşteri değerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar.  
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Küreselleşme. Teknolojik gelişim ve müşteri taleplerinin değişmesi yalnız şirketler arasında değil, 

onların içinde olduğu Tedarik Zincirleri arasında da rekabet yaşanmasına neden olmaktadır. 

Ekonomik dengelerin değişimi ve küreselleşme yeni pazarların yaranmasına sebebiyyet vermiştir. 

Küreselleşmeyle birge oluşan Tedarik Zinciri üyeleri arasında ilişkilerin dinamik şekli, zincir 

şebekesinin çokboyutlu olması, farklı süreç ve girdilerin belirsizliği, kararalma sisteminin 

hiyerarşik biçimi gibi faktörler zincirin yapısını karmaşık duruma getirmiştir (Öztürk, 2016).  

Rekabet. Tedarik Zinciri yapısına yerli ve uluslarası piyasada yoğunlaşan rekabet şartları da etki 

etmektedir. Bazı görüşler Tedarik Zinciri yapısı ve rekabet stratejilerinin sistemin parçaları olduğu 

şeklindedir.. Günümüzde şirketler talebe dinamik yanıt vermek için pazara çıkış süresini ve 

maliyetleri azaltmaya, menfaati ve etkinliği çoğaltmaya çaba göstermektedirler.  

Bilgi ve İletişim. Teknolojideki gelişmeler müşterilere dünyanın her yerinde istedikleri ürünü alma 

imkanı sağlıyor. Bu da şirketlere yeni tedarikçi alternatifleri temin ediyor. Bilgi teknolojilerindeki 

gelişim sayesinde ürünlerle ilgili talep bilgileri satış yerlerinden alınmakta ve şirketler pazar 

bilgilerine hızlı biçimde ulaşmaktadırlar.  

Resmi etkiler. Zincirin gelişmesinde bazen hükümetin kamusal yararı korumak adına yaptığı bazı 

düzenlemeler etkili olabilmektedir. 2008-ci yılda ortaya çıkan ekonomik kriz ABD-de General 

Motors şirketini iflas haddine getirmişti. Hükümet firmanın tedarikçileri ve 3 milyon etrafındakı 

çalışanının işsiz kalmaması işin destek paketleri hazırlamıştı (Öztürk, 2016). 

Çevre. Zincire tesir eden diğer unsurlar olarak çevre verimliliği, geri dönüşüm, atıkların 

minimizasyonu ve s. gibi hususlardan bahs edebiliriz. Yeşil Tedarik Zinciri – ürün geliştirme ve 

çevreye hassas ürün ve hizmet üretme politikalarıyla birge yeni felsefedir (Öztürk, 2016). Tedarik 

Zincirini yeniden organize etmek için geri dönüşüm ve yeniden üretim faaliyetlerini üretim 

süreçlerine entegre etmekle ilgili anlayış olarak nitelendire biliriz. 

Çalışanların bilgi ve becerileri. Şirketin Tedarik Zinciriyle ilgili bilgi, beceri ve yetenekleri kendi 

personeline aşılamak için yürütdüğü aktiviteleri kapsar. İnsan kaynakları geliştirme işi olarak takım 

işine destek olmak için personelin yeteneklerinin geliştirilmesi ve birimlerin gerekli yeteneklerle 

donatılmasına fokuslanmaktadır (Öztürk, 2016).  

Başarı faktörleri. TZY projeleri için esas yedi başarı faktörü şunlardır: 

• Gerçekçi hedeflerin belirlenmesi; 

• Etkili bir plan yapılması; 

• Güçlü bir yönetici sponsorun bulunması; 

• İyi kaynakların bir araya getirilmesi; 

• Esnek kalınması; 
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• Teste karşı açık olmak; 

• Kullanıcı katılımının teşvik edilmesi (White Paper. Kinaxis, 2011). 

Ticaret savaşları, vergi reformu, Brexit, AB anti-damping kuralları ve benzerleriyle gördüğümüz 

olayların yakınsaması göz önüne alındığında, şirketler Tedarik Zincirlerini yeniden 

değerlendiriyorlar. Aşağıda Tedarik Zinciri sistemi açısından kritik öneme sahip 7 element 

gösterilmiştir: 

1. Esneklik; 

2. Veriler; 

3. Gelecek Düşüncesi; 

4. Son Müşteriyi Akılda Tutmak; 

5. Tam Entegrasyon; 

6. Yenilik (innovasyon);  

7. Performans Ölçümü (Britt, 2019). 

Azerbaycan Perakende Sektörü ve Pandeminin Etkileri 

Perakendecilik milyonlarca insanı istihdam eden ve satış geliri olarak yılda trilyonlarca dolar 

hasılat yapan devasa bir endüstriyi kapsayan çok geniş bir terimdir. Perakendecilik satış yaratmak 

için bir araya getirilen bir çok farklı sürecin sonucudur. Perakendecilik yalnızca malların 

tüketicilere satılmasıyla kısıtlı kalmamaktadır, alıcı tarafından kullanımı ve tüketilmesi ile de 

ilgilenmektedir. 

Perakendecilik bir satınalma noktasından doğrudan o ürünü kullanmak isteyen müşteriye mal 

satışını içerir. Satınalma noktası gerçek mekanda faaliyet gösteren bir perakende mağazası, bir 

internet alışveriş sitesi ve ya bir katalog olabilir. 

Perakende Tedarik Zinciri – üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve tüketiciden (son kullanıcı) 

oluşur. Perakendeci toptancıya bağlıyken, toptancı doğrudan tüketiciye bağlıdır. Kilit rolleri şöyle 

tanımlayalım: 

• Üreticiler: Makine, hammadde ve işçi kullanarak mal üretimi; 

• Toptancılar: Üreticilerden bitmiş ürünler satın alma, bu ürünleri büyük miktarda 

perakendecilere satma; 

• Perakendeciler: Ürünleri teorik olarak üreticilerin sunduğu perakende fiyatından son 

kullanıcıya daha yüksek fiyatdan küçük miktarlarda satma; 

• Tüketiciler: Perakendecilerden kişisel kullanım için mal satın alma. 
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Perakendecilerin hem işletme içinde, hem de daha geniş Tedarik Zincirinde ürün ve bilgi akışlarıyla 

ilgilenmesi gerekmektedir. Perakendecilerin ürünleri kullanılabilir kılmak için ürün hareketleri ve 

talep yönetimi açısından lojistiklerini iyi yönetmeleri gerekir. Mağazalarda neyin satıldığını 

bilmeleri ve bu talepteki değişiklikleri hem öngörmeleri, hem de hızlı tepki vermeleri önemlidir. 

Aynı zamanda, talebe göre daha az değişken olan ürünleri verimli ve uygun maliyetli bir şekilde 

hareket ettirebilmeleri vurgulanmalıdır (Fernie ve Sparks, 2009). 

Şüphesiz ki, bütün dünya ekonomisini yıpratan COVID-19 pandemisi bazı problemleri Azerbaycan 

ekonomisine de yansıtmıştır. Aynı zamanda koronavirüsün ortaya çıkardığı zorluklar Azerbaycan 

perakende sektöründen de yan geçmemiştir. Azerbaycanda perakende sektöründeki değişimi 

izlemek için bazı istatiksel verileri gözden geçirelim. 

İlk olarak 2019 yılında 2018 yılına nazaran satıştan elde edilen gelirleri kategoriler üzre 

gözlemleyelim. 

Tablo 1. Perakende ticaret devriyyesi çerçivesinde alanlar üzre satış geliri (2019) ve 2018-cı yıla nazaran, 

oranla. 

Ürün gruplarının adları Satıştan gelir, mln.manat 2018-ci yıla nazaran, oranla 

Perakende ticaret devriyyesi 39391.7 103.6 

Erzak ürünleri 18048.0 103.3 

İçecekler ve tütün ürünleri 1919.4 101.7 

Tekstil ürünleri, giyim ve 

ayakkabılar 

6910.9 104.1 

Elektrikli eşya ve mobilya 2363.0 103.2 

Bilgisayarlar, telekomünikasyon 

ekipmanı ve basılı malzemeler 

342.6 102.9 

Eczaçılık ürünleri ve tıbbi 

malzemeler 

528.1 103.6 

Otomobil benzini ve dizel yakıtı 2310.5 102.7 

Diğer erzak dışı mallar 6969.2 104.6 

Kaynak: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, stat.gov.az (21.01.2020) 

Tablodan görüldüğü gibi perakende ticaret devriyyesi içerisindeki malların 2018 ve 2019 yılları 

esas alınarak kıyaslaması yapılmıştır. Satış geliri 2018-ci yıla nazaran 2019-cu yılda 3.6 % 

artmıştır (kıyaslamalı fiyatlarla). Real ifadede satılmış ürünlerin değeri 2018-cı yıla nazaran 

erzak, içecek ve tütün ürünlerinde 3.2 %, erzak dışı mallarda ise 4.0 % artış göstermiştir. 

https://www.stat.gov.az/
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Şimdiyse 2020 yılındakı rakamlara 2019 yılına nazaran göz atalım. 

Tablo 2. Perakende ticaret devriyyesi çerçivesinde alanlar üzre satış geliri (2020) ve 2019-cu yıla nazaran, 

oranla. 

Ürün gruplarının adları Satıştan gelir, mln.manat 2019-cu yıla nazaran, oranla 

Perakende ticaret devriyyesi 40166.5 102.0 

Erzak ürünleri 19516.3 103.7 

İçecekler ve tütün ürünleri 2168.5 100.5 

Tekstil ürünleri, giyim ve 

ayakkabılar 

6415.1 90.9 

Elektrikli eşya ve mobilya 2172.3 91.8 

Bilgisayarlar, telekomünikasyon 

ekipmanı ve basılı malzemeler 

344.7 101.3 

Eczaçılık ürünleri ve tıbbi 

malzemeler 

748.9 140.5 

Otomobil benzini ve dizel yakıtı 2040.8 87.5 

Diğer erzak dışı mallar 6759.9 95.8 

Kaynak: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, stat.gov.az (18.01.2021) 

Tabloda 2020 yılı ve 2019 yılının rakamları arasında kıyaslamalı analiz yürütülmüş ve pandeminin 

etkileri sezilmiştir. Perakende ticaret devriyyesi genelde 2 %-lik bir artış gösterse de, burada 

eczaçılık ürünleri ve tibbi malzemelerdeki satış “boom”una ve az da olsa erzak, içecek ve tütün 

ürünlerinin satışına vurgu yapmalıyız. Real ifadede perakende ticaret devriyysi 1.3 %, erzak dışı 

mallar devriyyesi 6.1 % azalmış, erzak, içecek ve tütün ürünlei devriyyesi ise 3.4 % artış 

sağlamıştır. Tablo üzre söyleyebiliriz ki, 2020 yılında son tüketim maksadıyla harcanın paranın 

48.6 %-i erzak ürünlerinin, 5.4 %-i içecek ve tütün ürünlerinin, 16.0 %-i tekstil ürünleri, giyim ve 

ayakkabının, 5.4 %-i elektrikli eşya ve mobilyanın, 5.1 %-i otomobil benzini ve dizel yakıtının, 1.8 

%-i eczaçılık ürünleri ve tıbbi malzemelerin, 0.9 %-i bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanı ve 

basılı malzemelerin, 16.8 %-i ise diğer erzak dışı malların alınmasına gitmiştir. 2020 yılında 

tüketim ürünlerinin değer ifadesinde 22.7 %-i ticari girişimler, 54.6 %-i bireysel girişimciler 

tarafından, 22.7 %-i ise pazar ve yarmarkalarda satılmıştır. 2019-a kıyasla perakende ticaret 

devriyyesi real ifadede girişimler üzre 6.6 %, bireysel girişimciler üzre 3.8 % artmış, pazar ve 

yarmarkalarda 17.2 % azalmıştır. Pandemi yılında ülke vatandaşı ortalama hesapla ayda 335.6 

manat değerinde mal almıştır (181.2 manat erzak ürünleri, içecek ve tütün ürünlerine, 154.4 manat 

erzak dışı mallara harcama yapmıştır). 

https://www.stat.gov.az/
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Ülkede bir çok sektörün faaliyeti durdurulduğundan insanlar ne seyahet edemedi, ne de bir süre 

zarfında yakınlarla ve arkadaşlarla her hangi bir kafede çay bile içemedi. Haftasonu ulaşım-

taşımacılık kısıtlamaları, aynı zamanda SMS-izin sistemi evden ayrı geçirdiğimiz zamanı 

kısıtladığından değim yerindeyse paramızı harcamaya yer bulamadık. Bu devirde şehir merkezi, 

Denizkenarı Bulvar gibi alanlara gezintilerin  yerini erzak mağazalarına akın tuttu. İnsanlar hiç bir 

yere gidemediğinden paralarını ancak yemek yemeye yöneltdiler. Aynı zamanda bilgisayar, 

telekomünikasyon ekipmanı ve basılı malzemelere harcanan paranın miktarı da ülkemizde 

artmıştır. Bu da insanların sosyal aktifliğinin kısıtlanması ile ilgilidir. Evden çıkamayan insanlar 

daha çok televizyon karşısında zaman geçirmekte, bilgisayarda takılmakta ve internete 

girmektedirler. 

Listeye göz atdığımızda erzak malları, içecekler, tütün ürünleri, bilgisayar ve diğer 

telekomünikasyon ekipmanı, basılı malzemeler kategorilerinde artış görülmektedir. Erzak malları 

3.7 %, içecek ve tütün ürünleri 0.5 %, bilgisayar ve diğer telekomünikasyon ekipmanı, basılı 

malzemeler ise 1.3 % artış göstermiştir. Bu da insanların ara-sıra karantina dönemlerinde sokağa 

çıkma sınırlamarıyla ilgilidir. Evde kalan insanlar yemekle, içmekle, bilgisayar başında 

zamanlarını geçirmeyi tercih etmişler. Eczaçılık ve tıbbi ürünler ise 40.5 % artış göstermiştir. Bu 

da çok doğal bir sonuçtur. Maske, dezenfeksiyon ürünleri ve diğer ihtiyaç haline gelen 

ekipmanların satışında “boom” yaşanmıştır. Ancak diğer kategoriler üzre ise azalma görmekteyiz. 

Tekstil, giyim ve ayakkabıda 9.1 %, elektrikli eşya ve mobilyada 8.2 %, benzin ve dizel yakıtında 

12.5 %, diğer erzak dışı mallarda ise 4.2 % düşüş yaşanmıştır. İnsanlar her zamankına nazaran 

dışarı az çıktığından otomobil az kullanmış ve daha az benzin ve dizel yakıtı almışlar. Aynı 

zamanda yeni kiyafetlere, mobilya ve elektrikli eşyalara da talep azalmıştır. 

Azerbaycan Perakende Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetiminin Uygulanma Özellikleri 

(“Rahat Market” Üzerinden Araştırma) 

“Rahat Market” marketler zincirine bağlı “Rahat Supermarket”-in faaliyetine yönelik 

verilmiş cevaplar 

1. Siz kendiniz Tedarik Zinciri terimini nasıl açıklayabilirsiniz? 

Modern Tedarik Zinciri bir tedarikçi firmadan alınan hammadde ve materyallerin bir noktada 

buluşmasıdır. Yani tedarikçi firma şirkete gönderdiği hammadde ve materyalleri bir noktaya 

eriştirmekle mükellefdir. Böyle oldukda Tedarik Zinciri formalaşmakta olup ürünler bir noktaya 

toplaşmaktadır. Ve şirket kendisi buradan dağıtım fonksiyonunu hayata geçirmektedir. 

2. Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi bir şirkete ne gibi faydalar sağlayabilir? 

Tedarik Zincirinin işletmeciye ne gibi faydaları olduğuna aydınlık getirelim. Şirket işletmecisi 

tedarikçiden aldığı faizi fiyata yansıtmaktadır ve ürünü ucuz fiyatdan satmaktadır. Sonuçta şirketin 

rekabetkabiliyyetliliği artmaktadır. Diğer bir faydalı tarafsa ürünlerin rafda zamanında 
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sergilenmesinin sağlanmasıdır. Her kes malı alarken kazanır, hiç kimse satarken kazanmaz. Her 

bir malın pazarda kendi fiyatı var. Müşteri bunu her kesten iyi bilir. Satarken kazancımızı 

devriyyede yansıtmaktayız. Malı alırken parayı zamanında yatırıp malı zamanında alıyoruz. Yani 

dışarıdan her hangi şirketten ne kadar çok mal alıyorsak, bir o kadar indirimler elde ede biliriz. 

Tedarikçi firma bile malı neredense almaktadır. Maksimum miktarda mal almalıdır ki, mallar ucuza 

maal olsun. 

3. Şirketler açısından efektif Tedarik Zinciri Yönetimi neden önemlidir? 

Düzgün Tedarik Zinciri Yönetimi ve tedarik edilen ürünlerin bir noktada buluşmasıyla tedarikçinin 

lojistik harcamaları (benzin harcamaları, işçilere ödenen para ve s.) şirkete yöneltilmektedir. Diğer 

bir tarafdan her hangi girişimci etkili Tedarik Zinciri yönetimiyle piyasadakı ürünleri toplamakta 

ve dağıtımı hayata geçirmektedir. Böyle durumlarda diğer şebekelerde mal kıtlığı yaşana bilir. 

Etkin bir Tedarik Zinciri yönetimi global entegrasyona da yol aça bilir. Yerli piyasadakı 

devriyyenin artması uluslararası fırsatların çoğalmasına sebep olmaktadır.  Örneğin yerli piyasada 

karabuğday satın almaktayız. Aylık devriyyemizi ülkedışı şirketlere gösterip onlarla da ticaret 

yapma olanakları elde edebiliriz. 

4. Çeşitli yönlerden birçok Tedarik Zinciri modeli vardır. İşinizde hangi model ve ya modelleri 

uyguluyorsunuz? (Sizce modern piyasa ekonomisinde perakende sektörü için en efektif model 

hangisidir?) 

Somut bir modelden bahsedemesek de, sistematik olarak işlem prensiblerini açıklaya biliriz. 

Merkezi bir anbar alınıyor, inşa ediliyor, teknik parametreler düzenleniyor. Program yazılımı 

dizayn ediliyor. Her firmanın kendine has program yazılımı bulunmaktadır. Mal merkezi depoya 

geliyor ve program yazılımıyla (faktura, kaime) dağıtım gerçekleşiyor. Tedarik süreci kategori-

satınalma-satış şeklinde gerçekleşmektedir. Kategori malı seçmekte, satınalma malı almakta, satış 

ise satmaktadır. Ancak Azerbaycan piyasasında kategori ve satış birleştirilerek kategori ve satış 

bölümü oluşturulmuştur. 

5. Tüm Tedarik Zinciri süreçleri kapsamlı bir şekilde efektif yönetilmelidir. Sizce hangi sürece 

daha fazla odaklanılması ve diğerlerinden daha dikkatli yönetilmesi gerekiyor? 

Esas odaklanmalı olduğumuz nokta güvenilir ve düzgün tedarikçilerin seçilmesidir. Onlarla iyi 

iletişim kurup, maksimum miktarda mal satın alıp, maliyet avantajı elde ede biliriz. Diğer dikkat 

etmeli olduğumuz esas noktaysa sistemin teknolojik teminatının başarılı kurulumudur. Bu sayede 

bir çok işlemler kolayca çözüme ulaşmaktadır (depo işlemleri, fiyatlandırmalar, indirimli ticaret ve 

s.) 

6. Başarılı Tedarik Zinciri Yönetimini küresel entegrasyon, teknoloji, rekabet, çalışanların 

bilgililiği ve becerileri, çevre, resmi etkiler vb. faktörler etkiler. İşletmenizde başarı üzerinde en 

büyük etkiye sahip olan temel faktörler nelerdir? 
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Burada en esas faktör teknoloji olarak geçmektedir. Teknoloji teminat yüksek olmalıdır. Tedarik 

Zincirinde en önemli rol teknolojinindir. İşçi faktörünün rolü aşağıdır. Esas unsur “vahitleştirilmiş” 

operatörün bulunmasıdır. Teknoloji ürünlerin düzenlenmesi, seçilmesi gibi işlemlerde sistem 

yaratmaktadır. Ürünler farklı sıralardaysa teknolojik sistemin yardımıyla düzgün ve zamanında 

seçilerek kendi sipariş sepetine eklenmektedir. Teknoloji aynı zamanda sistemdeki indirim 

kampanyalarında, bununla ilgili fiyat belirlemelerde zorlukları aradan kaldırmaktadır. 

7. Tedarik Zincirinde dünyanın önde gelen perakende sektörü şirketlerinin çalışmalarını incelediniz 

mi ve şirketinizde herhangi bir avantaj ve başarılı taraflarını uyguluyor musunuz? 

Evet uygulamaktayız. Zincirdeki son aşamayla ilgili örnek olarak Private Label (Özel Marka) ve 

Cross Merchandising (Çapraz Satış) yöntemlerini göstere biliriz. Bu yöntemler dünyanın 

öndegelen şirketlerinin Azerbaycan piyasasına yansıtılan örnekleridir. Private Label her hangi bir 

ürünün kendi kategorisinde lider satış konumunda olduğu durumdur. Mesela, karabuğday kendi 

kategorisinde – denli, baklalı adetler kategorisinde en çok satılan ürünlerden biridir (adet ve kırmızı 

mercimek-adet). Burada kendi karabuğday markamızı yarada biliriz. Örneğin ürünün ismini 

“Rahat” koyup, en ucuz hammaddeyi uygun tedarikçiden elde edip kar açıklaya biliriz. Cross 

Merchandising de yavaş-yavaş bizim piyasaya girmektedir. Her hangi ürünün yanında onunla ilgili 

diğer ürünün rafa koyulması anlamına gelmektedir. Çay bölümünde fincanların yerleştirilmesi, 

makarna ve ketçapın yan-yana yerleştirilmesi gibi durumlar buna örnektir (bir-birini tartan 

kategoriler). Müşteri bir ürünü gördükde ilgisi diğerine de kaymaktadır. 

8. 2020'nin başından bu yana tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını şirketin Tedarik Zincirlerini 

nasıl etkiledi? Hangi zorluklara neden oldu? 

Salgın döneminde zorluklar yaşadık. Buna paralel olarak fırsatlar da yakaladık. Zorlukları klasik 

olarak sayabiliriz. Sınırların kapatılması, ülkelerarası ticaretin yavaşlaması ve s. Aynı zamanda 

mağazanın özel günleriyle ilgili toplantılar ertelendi. Üstünlüklerse, insanların bir-biriyle 

yardımlaşması gibi durumlar göze çarptı ve satışlarda artım yaşandı. 

9. Tedarik Zincirlerinde salgının neden olduğu zorlukları nasıl aştınız? Ne tür önleyici tedbirler 

aldınız? 

Alternatif tedarikçilerin seçimi esas konulardan biri oldu. Aynı zamanda şirketin toplantıları online 

platformlar üzerinden hayata geçirildi. 

10. Sizce perakende satış noktalarındakı hangi üstün taraflarınız müşterilerin sizi tercih etmesine 

sebep olmaktadır? 

Perakende satış noktalarımızdakı esas üstün taraflarımızdan biri personelimizin güleryüzlülüğüdür. 

Ürünlerin sunum biçimi diğer üstün taraflarımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı 

zamanda ürünlerin çeşitliliği, özellikle de dietik ürünlerdeki zenginlilik (ülkede bu kategoride en 

zengin mağazalardan biriyiz) önemli avantajlar olarak vurgulana bilir. 
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11. Pandemi döneminde şirketin gıda satışları nasıl değişti? 

Pandemi döneminde şirketin gıda satışlarında artımlar yaşandı. Dünyanın hiç birinde olmayan, 

ancak Azerbaycanda yapılan yardım kampanyaları genelde artımın yaşanmasına sebep oldu.  

12. Pandemi döneminde şirketin içecek ve tütün ürünleri satışları nasıl değişti? 

Pandemi döneminde şirketin içecek ve tütün ürünleri satışlarında artım yaşandı. İnsanların 

depresyon durumunda olması bu kategoriye daha fazla yoğunlaşmalarına sebep oldu. Genelde 

artmalar gözlemledik. 

13. Pandemi döneminde şirketin tekstil ve elektrikli eşya satışları nasıl değişti? 

Pandemi döneminde şirketin tekstil ve elektrikli eşya satışlarında artımlar yaşandı. Ülkemizde 

düzenlenen yardım kampanyaları genelde artımın yaşanmasıyla sonuçlandı. Yine de genelde iyi 

değişiklikler gözlemledik. 

Sonuç ve Öneriler 

Şirketlerin modern piyasanın rekabet koşullarına ayak uydurabilmeleri için dinamik çözümler 

gerekmektedir. Tüketici ihtiyaçlarına derhal cevapverebilme ve pazar fırsatlarını yakalama becerisi 

son derece hayati öneme sahiptir. 

Rekabetin yoğunlaşması, fiyatlandırma unsurları, ürünlerin pazara çıkış süresinde azalma 

işletmeleri yeni stratejiler ortaya çıkarmaya zorlamaktadır. Ekonomide çabuk ve köklü değişim 

yaşanırken, zaman ve kalite üzerinden farklılık göstererek şimdiki rekabet gücünü dengede tutmak, 

küresel Tedarik Zincirinin esas hissesi olarak yeni işbirliği üstünlükleri ve fırsatları elde etmek gibi 

önemli stratejiler belirlenmiştir. 

Modern ekonomide daim menfaatli kalmak ve kar maksimizasyonu temin etmek isteyen işletmeler 

üretim süreçlerini mümkün kadar kısa süreli ve akıcı teşkil etmek zorundadırlar. Mevcut kaynakları 

en optimize şekilde kullanmak, stok ve tedarik süreçlerini mümkün kadar etkinleştirmek, 

maliyetleri en aşağı seviyede tutmak, kısaca daha kaliteli “ürün ve hizmeti” daha az sürede ve daha 

düşük maliyetle üretmek modern piyasada faaliyette bulunan firmaların ortak hedefidir. 

Öneriler: 

• Tedarik Zinciri Yönetimi işlemlerine dahil olan bütün departmanlar bir-biri ile sık iletişim 

ve bilgi alış-verişinde olmalıdır; 

• Şirketdahili kommünikasyonların yazılı seviyede düzgün kurulması; 

• İhtiyaçların düzgün belirlenmesi; 

• Belirlenen ihtiyacın tam doğruluğunun öğrenilmesi; 

• İşlem zamanı gereken teknolojinin detaylarının öğrenilmesi (gecikmeleri önlemek için); 
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• Araştırmalara dikkat edilmesi; 

• Tedarikçilerle iletişimin dikkat merkezinde tutulması; 

• İşini doğru görmeyen, kusurlu mal satan tedarikçilerin “block list” olunması; 

• Tedarikçilerle yazışmaların esasen mail üzerinden yürütülmesi (telefon konuşmaları ispat 

açısından zorluk taşımaktadır); 

• Şirketdahili ihtiyaçların requisitionlarla (elektron platformlarda) belirlenmesi; 
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Abstract:  

Entrepreneurship is plays a vital role in the economic development of the big economies and it is rightly said that it is 

serving and will still serve as the driving force for economic growth in the African region. One of the vital targets of 

present-day financial aspects is to decide factors that impact the monetary turn of events. This paper, accordingly, tries 

to examine entrepreneurship as one of the elements that impact the economy of a country, either straightforwardly or 

by implication. Entrepreneurship has a critical influence in moulding the scene of a nation's economy. Market analysts 

and policymakers perceive this reality. Entrepreneurship is the driving force of economic development. It has come to 

be seen as a synergist specialist for the extension and advancement of gainful exercises in each circle of financial life 

everywhere in the world. This examination will zero in on discovering how entrepreneurship assumes a part in African 

Economic Transition. Nigeria, South Africa and Bostwana will be used as a narrow representative of the African 

countries. The principal objective of this paper is to show the critical impact of business visionaries on monetary 

thriving. The paper contends that business visionary is decidedly related to financial development than the unfamiliar 

guide. The paper shows that entrepreneurship emphatically clarifies the varieties in the development of African nations. 

It is, along these lines, sensible to fight that entrepreneurship in creating economies including Africa regardless of 

whether replicative is instrumental to opening economic development, do business, and diminish poverty. The paper 

further analyses a portion of the difficulties of business visionaries in Africa and gives some approaches, suggestions, 

and strategies. 

Keywords: African Economic Transition, entrepreneurship, entrepreneurial role, Discontinuance, ICT-related costs 
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Резюме 

Одной из стратегических задач, стоящих перед Азербайджанской Республикой, которая уже завершила 

переходный период в ответ на новые вызовы, является минимизация зависимости от нефти, ускорение 

трансформации в более диверсифицированную, высококонкурентную, производительную и эффективную 

экономику, ориентированную на экспорт. Будущий экономический прогресс Азербайджана, особенно 

развитие ненефтяного сектора, зависит от деятельности частного сектора и инвестиционной активности. В 

целях повышения конкурентоспособности экономики важна разработка и реализация эффективных мер 

стимулирования, которые создадут условия для привлечения дополнительных инвестиций в экономику 

Азербайджана, особенно в ненефтяной сектор. Целью исследования является определение направлений 

привлечения и стимулирования иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики Азербайджана 

как основы для структурных преобразований и развития ненефтяного сектора. Практическая значимость 

исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы при разработке стратегии 

экономического и социального развития Азербайджанской Республики а также документов, 

регламентирующих привлечение и использование прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор. 

Результаты исследования показали, что для стимулирования инвестиций необходимо улучшить процедуру 

регистрации прав собственности, провести реформы в судебной системе, принять меры по улучшению 

корпоративного управления.  

Ключевые слова: Азербайджан, инвестиции, стимулирование, ненефтяной сектор. 

 

Введение 

Конкурентоспособное развитие экономики и промышленности Азербайджана требует, 

прежде всего, перехода к экономике, основанной на знаниях, которая обеспечивает новое 

качество экономического роста. Его основными характеристиками являются динамичное 

развитие высокотехнологичных отраслей, интенсивные инвестиции в исследования и 

разработки, научный потенциал продуктов и услуг заключается в повышении 

рентабельности инноваций. 

Максимальное использование имеющихся ресурсов должно использоваться для 

удовлетворения потребностей ненефтяной промышленности.  Для реализации этого 

фактора необходимо осуществлять процесс дальнейшего развития производства и 

формирования современных комплексных производств на основе последних достижений 
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научно-технического прогресса. 

Качественные изменения в структуре ненефтяной отрасли должны стать важной частью 

экономической политики. Должна быть обеспечена задача модернизации новой 

технологической базы как основного источника устойчивого экономического роста. 

Необходимо продолжить процесс постепенного сокращения существующих старых 

производственных фондов и технологий и увеличения доли новых. 

Проблемы Развития Ненефтяного Сектора 

Несмотря на доминирование ненефтяного сектора в ВВП, нефтегазовый сектор по-

прежнему сохраняет доминирующее положение в экспорте, что ограничивает роль 

ненефтяного сектора в притоке иностранной валюты в страну.  Проблемы, влияющие на 

развитие ненефтяной промышленности в Азербайджанской Республике, характеризуются 

следующим образом (Alıyev İ., 2015): 

  - задержки в реализации мероприятий в ненефтяной отрасли; 

 - долгосрочная роль топливно-энергетического комплекса в экономике; 

 - остается проблема эффективного и льготного подхода к инвестициям в перспективные и 

потенциально развивающиеся территории и предприятия; 

 - отсталость технико-технологической базы ненефтяной отрасли от поступательного 

развития; 

 - рассеяние современного научного и интеллектуального потенциала в стране; 

 - несовершенство уровня подготовки высококвалифицированных, профессиональных 

специалистов, интеллектуально способных людей в этой сфере; 

- недостаточная развитость регулирующего механизма и инфраструктуры, обеспечивающей 

развитие инновационной деятельности; 

 - отсутствие стремления ненефтяных промышленных предприятий производить 

конкурентоспособную инновационную продукцию; 

 - недостаточное применение современных стандартов качества; 

 - по-прежнему существуют различия в региональном развитии и основная тенденция 

развития ненефтяных промышленных предприятий; 

 - слабый потенциал ненефтяных производств по проведению научных и инновационных 

исследований; 

 - низкая доля ненефтяных производств, экспортный потенциал предприятий в платежном 

балансе, внешней торговле; 
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 - высокий износ производственных фондов, технологического оборудования, низкий 

уровень использования нового и современного оборудования; 

 - высокий уровень материалоемкости и энергоемкости производства; 

 - уровень профессионализма системы менеджмента и менеджмента не соответствует 

современным требованиям. 

Государственные программы и конкретные меры, принимаемые для решения 

вышеупомянутых проблем, связанных с развитием ненефтяной отрасли в стране, должны 

открыть широкие возможности для экономической диверсификации и развития новых 

отраслей.  Исходя из всех этих положительных тенденций, приоритеты развития 

ненефтяной промышленности в Азербайджанской Республике на 2020-2025 годы включают 

следующее (Cabbarov M.,2021): 

 - создание в регионах предприятий, производящих конкурентоспособную и 

ориентированную на экспорт продукцию на основе современных технологий, 

стимулирующих экспорт продукции, произведенной в этих регионах, на региональные и 

мировые рынки; 

 - учет развития ненефтяных производств в экономических регионах в качестве 

приоритетного направления инвестиционной политики; 

 - реализация необходимых мер по созданию особых экономических зон, которые являются 

важной частью промышленной политики; 

 -создание индустриальных парков и комплексов для достижения развития ненефтяной 

промышленности, модернизации экономики, формирования инновационной и наукоемкой 

экономики, расширения конкурентоспособного промышленного производства на основе 

высоких технологий; 

 -расширение применения международных стандартов на предприятиях ненефтяных 

отраслей в рамках политики стандартизации; 

 - достижение реконструкции и развития химической промышленности, имеющей большое 

значение для экономики страны, повышение качества продукции, увеличение глубины ее 

переработки; 

 - ускорить развитие машиностроительной отрасли Азербайджана, обеспечить экспорт и 

конкурентоспособность продукции, восстановить развитие нефтяного машиностроения; 

 - развитие богатой сырьевой базы черной и цветной металлургии; 

 - адаптация развития легкой промышленности к современным требованиям, повышение 

конкурентоспособности этой продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
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 - ассимиляция продуктов с использованием местного сырья, богатого ценными 

биологическими компонентами, для обеспечения конкурентоспособности пищевых 

продуктов, повышения биологической ценности и вкусовых качеств этих продуктов; 

 - достижение развития нанотехнологий, новой и современной области в стране, 

мобилизация всех возможностей в этой области; 

 - ускорение работ по созданию и развитию космической отрасли в стране; 

 - расширение мероприятий в области судостроения и увеличение возможностей развития в 

этой области; 

 - расширение производства электронного и другого оборудования, углубление 

специализации в этой сфере; 

 - развитие индустрии строительных материалов, повышение экологической эффективности 

использования имеющегося сырья и ресурсов в этой сфере. 

Развивающаяся ненефтяная промышленность в условиях глобальной конкуренции должна 

характеризоваться не только традиционными отраслями, но и возникновением современных 

производств, основанных на производстве новой продукции. 

Анализ Современного Состояния Ненефтяного Сектора 

Известно, что экономика любой страны напрямую зависит от ее производства.  Какой сектор 

экономики приносит наибольший доход, варьируется от страны к стране.  При разделении 

структуры экономики на промышленность и сельское хозяйство мы будем рассматривать 

состав ВВП по нефтяным и несекторным, учитывая зависимость Азербайджана от 

индустриальной нефти. 
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График 1: Валовой внутренний продукт в нефтяном и ненефтяном секторах экономики Азербайджана 

 

 

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики (2019) 

В целом, за исключением 2009 и 2015 годов, с 2000 года наблюдается ежегодный рост ВВП.  

Независимо от нефтяного и ненефтяного секторов, ненефтяной сектор продолжал расти, но 

доходы от нефтяного сектора резко снизились в 2014 году до 6 миллиардов долларов из-за 

падения цен на нефть.  Со следующего года медленно восстановила своё прежнее 

положение. 

В процентном отношении доходы от нефти составили более половины ВВП, но в 2013 году 

начали снижаться.  После этого падение цен, а затем и снижение курса азербайджанского 

маната по отношению к доллару, проявляется в доходах.  С 2015 года наблюдается 

небольшой рост нефтяных доходов.  В том же году доходы от ненефтяного сектора были 

вдвое выше доходов от нефтяного сектора. 

Можно сказать, что вхождение прямых иностранных инвестиций в экономику независимого 

Азербайджана началось в 1995 году.  Политическая нестабильность в первые годы после 

восстановления независимости в 1991 году была в значительной степени устранена в конце 

1994 года, когда было объявлено о прекращении огня в ходе карабахской войны, особенно 

в сентябре 1994 года в связи с первым международным нефтяным соглашением страны, 

проектом Азери-Чираг-Гюнешли о разделе продукции (СРП) открыло путь для прямых 

иностранных инвестиций в страну (Mehtiyev A.,2018). 
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График 2: Инвестиции в экономику Азербайджана 

 

 

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики (2019) 

По данным ГКС, в 1995-2019 годах в экономику страны поступило 148,7 миллиарда манат 

иностранных инвестиций, из которых 97,4% (или 144,8 миллиарда манатов) пришлись на 

2000-2019 годы. 

По данным ГКС, в 1995-2019 годах в экономику было вложено 282,1 миллиарда манат из 

них 148,7 миллиарда манат иностранные инвестиции и 133,4 миллиарда манат внутренние 

инвестиции. В 2014 году наблюдалось снижение внутренних инвестиции, но затем с 2019 

года начали увеличиваться.  С 2017 года иностранные инвестиции сокращаются. 

Таблица 1: Валовой внутренний продукт в нефтяном и ненефтяном секторах экономики 

Азербайджана 

  2000 2006 2011 2012 2016 2017 2018 2019 

ВВП – всего: 4 718,1 18 746,2 52 082,0 54 743,7 60 425,2 70 337,8 80 092,0 81 896,2 

нефтегазовый 

сектор 
1 371,0 10 091,8 25 829,9 24 487,3 19 552,6 25 005,4 32 231,7 30 051,9 

ненефтяной 

сектор 
3 055,9 7 630,0 23 196,1 26 864,4 35 951,1 40 328,0 41 662,0 44 481,8 
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чистые 

налоги на 

продукты и 

импорт 

291,2 1 024,4 3 056,0 3 392,0 4 921,5 5 004,4 6 198,3 7 362,5 

нефтегазовый 

сектор 
1 371,0 10 091,8 25 829,9 24 487,3 19 552,6 25 005,4 32 231,7 30 051,9 

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики (2019) 

Данные таблицы 1 показывают, что из-за высоких цен на нефть и газ увеличилась добыча и 

произошел рост нефтегазового сектора, это способствовало уменьшению доли ненефтяного 

сектора с 64,76% в 2000 году до  40,7% в 2006 году. В 2011 году Азербайджан перешёл к 

новой стратегии развитии ненефтяного сектора,а также в 2014 году мировые цены на нефть 

и газ упали и динамика добычи нефти и газа сократилась, это вызвало необходимость в 

развитии ненефтяного сектора. Государством были предприняты программы по развитию 

регионов, туризма, сельского хозяйства и др., поэтому доля ненефтяного сектора возросла 

в ВВП и составила 54,31% в 2019 году.С другой стороны, следует отметить, что темпы роста 

в ненефтяном секторе были выше, чем в нефтегазовом секторе и ВВП.  Таким образом, 

анализ данных таблицы 1 показывает, что ВВП, произведенный в нефтегазовом секторе в 

2006-2011 гг. превысил ВВП ненефтяного сектора. Однако с 2012 года объем ВВП, 

произведенный в ненефтяном секторе, превысил нефтегазовый сектор.  По сравнению с 

2012 годом ВВП ненефтяного сектора в 2019 году увеличился на 39,6%, тогда как для 

нефтегазового сектора в анализируемом периоде этот показатель составлял всего 18,51%. 

Приоритеты Развития Ненефтяной Промышленности 

Реконструкция промышленных предприятий на основе современных технологий, их 

модернизация, создание промышленных комплексов, работающих с местными ресурсами и 

сырьем, производство экспортно-ориентированной продукции, расширение 

конкурентоспособного промышленного производства – основные приоритеты развития 

ненефтяной промышленности (Azərbaycan sənaye korporasiyası,2017).  Для этого в стране 

должны быть приняты необходимые меры. Во-первых, приоритетным направлением 

является развитие высокотехнологичных и наукоемких производств в сфере 

промышленности;  техническая и технологическая реконструкция предприятий, 

повышенное внимание к применению современных методов управления;  важно расширять 

производство сравнительно выгодной и конкурентоспособной промышленной продукции;  

стимулирование производства импортозамещающей и экспортно-ориентированной 

продукции;  создание промышленных кластеров и реконструкция структуры отрасли в 

соответствии с выбранными направлениями развития;  стимулирование инвестиционно-

инновационных процессов, ускорение внедрения экологически чистых технологий, 

сберегающих энергию и ресурсы;  определение источников инвестирования и повышение 
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эффективности;  обеспечение приоритета повышения темпов промышленного развития и 

производительности труда;  создание системы маркетинга с информацией о текущей и 

будущей ситуации на мировом рынке промышленных товаров;  совершенствование 

законодательной базы для повышения инновационной активности в ненефтяной отрасли и 

применение механизмов стимулирования в этой сфере;  создание индустриальных городков, 

технопарков, особых экономических зон для развития ненефтяной промышленности;  

совершенствование налоговой и таможенной политики, поддержка экспорта и укрепление 

системы защиты внутреннего рынка;  Необходимо решить вопросы расширения научно-

технических и конструкторских работ, усиления патентной деятельности. 

Взяв на себя роль основного потребителя товаров и услуг, топливно-энергетический 

комплекс должен обеспечить неразрывную связь между топливно-энергетическим 

комплексом, нефтяным машиностроением и металлургией, которые дополняют друг друга.  

Химическая и нефтехимическая промышленность являются привлекательными областями 

для инвестиционных проектов, и добыча нефти и газа должна сыграть важную роль в 

определении ключевых целей развития химической и нефтехимической промышленности 

страны. 

В стране будет усилена связь между использованием местного сырья и ресурсов в 

ненефтяной промышленности, что будет стимулировать развитие сырьевой, 

перерабатывающей и обрабатывающей промышленности. 

Определяющим направлением реструктуризации ненефтяных промышленных предприятий 

является развитие высокотехнологичного, наукоемкого производства, что обеспечит 

выпуск конкурентоспособной продукции и ее выход на внешние рынки. 

В регионах необходимо проводить политику по установлению качественно современного 

уровня деятельности промышленных предприятий на основе местного сырья и созданию 

новых предприятий. 

В период действия программы в стране будут построены новые предприятия в отраслях 

металлургии, судостроения, химии и переработки, которые не относятся к нефтяным 

отраслям.  Будет стимулироваться применение инновационных технологий на 

промышленных предприятиях, будут создаваться специализированные и 

специализированные индустриальные городки. Приоритет будет отдаваться созданию 

особых экономических зон и индустриальных лагерей с учетом потенциала экономических 

регионов страны. 

Наряду с развитием традиционных ненефтяных отраслей (металлургия, машиностроение, 

электротехника, легкая промышленность, пищевая промышленность и т.д.) и расширением 

экспортных возможностей будет поддерживаться создание новых конкурентоспособных 

производств. Будут применяться стимулы для интенсификации привлечения местных и 
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иностранных инвестиций в ненефтяную промышленность страны, а также будет 

осуществляться государственно-частное инвестиционное сотрудничество для развития 

экспортно-ориентированного ненефтяного сектора (Abdullayev Y., 2020). 

Особое внимание будет уделено производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции как одной из областей, имеющих особое значение с точки зрения 

продовольственной безопасности. По мере развития этого сектора будут приняты 

комплексные меры по увеличению производственных мощностей существующих 

перерабатывающих предприятий и созданию новых. 

Для достижения поставленных целей будут приняты меры по повышению 

конкурентоспособности и совершенствованию структуры ненефтяной отрасли по двум 

направлениям: повышение конкурентоспособности экономики, поддержание 

макроэкономической стабильности, усиление координации денежно-кредитной и 

фискальной политики, развитие рынка финансовых услуг, дальнейшее улучшение деловой 

среды и частной инициативы.  Достижение таких целей, как расширение поддержки, также 

придаст существенный импульс развитию ненефтяной отрасли. Созданный благоприятный 

инвестиционный климат и реформы, связанные с развитием экономической активности, 

обеспечат более интенсивное развитие ненефтяной отрасли в 2020-2025 годах (Qasımlı 

V.,2020). 

Направления Стимулирования Инвестиций В Ненефтяной Сектор 

Инвестиционная деятельность – ключевой компонент долгосрочной линии экономической 

политики, разработанной в соответствии с требованиями современной интеграции, 

глобализации, повышения эффективности производственного сектора страны и сферы 

услуг, повышения макроэкономических показателей национальной экономики (Əliyev 

T.,2016).  Направления инвестиций в ненефтяную промышленность включают: 

 - создание новых мощностей и развитие предприятий, работающих в соответствии с 

современными требованиями; 

 - расширение отдельных направлений деятельности или существующих цехов предприятий 

с целью увеличения производственных мощностей; 

 - техническое и технологическое оснащение предприятия или отдельных структурных 

подразделений, цехов за счет повышения технико-экономического уровня производства; 

 - модернизация основных средств предприятия; 

 - инвестиционная безопасность оборотных средств предприятия; 

 - вложения в предприятие через ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты); 

 - инвестиции в производство новой и оригинальной продукции; 
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 - инвестиции в производство новых видов продукции на существующих производственных 

площадях; 

 -инвестиции, направленные на развитие интеллектуальных ценностей (открытия, ноу-хау, 

изобретения, научные исследования). 

Инвестиционный сценарий будет направлен на улучшение материально-технической базы 

традиционных ненефтяных производств, выпуск в них конкурентоспособной продукции, 

совершенствование системы инфраструктуры, повышение экспортного потенциала 

предприятий.  Повышение качества производимого в стране оборудования и его адаптация 

к требованиям современного рынка будет осуществляться за счет капитальных вложений, 

что позволит постепенно производить в Азербайджане многие товары, ранее 

импортированные из-за рубежа (Mehtiyeva N.,2019). 

Заключение и Рекомендации 

Принимая во внимание обозначенные приоритеты развития ненефтяного сектора, основной 

целью стратегии стимулирования инвестиций является стимулирование притока 

импортозамещающих и экспортно-ориентированных иностранных инвестиций, увеличение 

ненефтяного экспорта и обеспечение доступа к новым рынкам в соответствии с 

приоритетами развития ненефтяного сектора (Abbasov İ., Əliyev T., 2017). 

Для достижения этой цели важно выполнить следующие задачи: 

 - устойчивое развитие делового и инвестиционного климата в ненефтяном секторе; 

 - определение ключевых направлений для привлечения иностранных инвестиций в 

ненефтяной сектор; 

 - увеличение объема и улучшение структуры иностранных инвестиций с высокой 

добавленной стоимостью в ненефтяной сектор экономики страны; 

 - развитие креативной (авторско-правовой) экономики, повышающей привлекательность 

инвестиционного климата; 

 - применение механизмов стимулирования для интенсификации привлечения иностранных 

инвестиций в ненефтяной сектор, развитие инвестиционного сотрудничества между 

государственным и частным секторами; 

 - усиление привлечения инвестиций через финансовый рынок; 

 - более интенсивное привлечение иностранных инвестиций в приоритетные направления 

ненефтяного сектора с целью диверсификации экономики и ориентации на создание 

отраслевых кластеров; 
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 - дальнейшее упрощение и постоянное совершенствование процедур внешней торговли с 

целью продвижения ненефтяного экспорта; 

 - создание новых эффективных механизмов увеличения государственной поддержки 

экспортеров; 

 - дальнейшее расширение объема информационных и консультационных услуг для 

увеличения экспортных возможностей хозяйствующих субъектов; 

 - улучшение брендинга, продвижение товаров и услуг на внешних рынках; 

 - расширение географии экспорта и обеспечение диверсификации продукции за счет 

стимулирования ненефтяного экспорта на внешние рынки; 

- дальнейшее совершенствование институциональной базы для стимулирования инвестиций 

и экспорта. 

В целом, в последние годы в Азербайджане наблюдались положительные тенденции роста 

иностранных инвестиций в некоторых странах, в то время как иностранные инвестиции в 

ненефтяной сектор были слабыми.  Ожидается, что глобальные потоки прямых 

иностранных инвестиций резко сократятся в последующий период из-за пандемии COVID-

19 (World Economic Forum,2020). Мы верим, что в этой ситуации наша страна изменит 

текущую ситуацию ради достижения целей развития и увеличит иностранные инвестиции в 

ближайшие годы. В связи с этим, для привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Азербайджана, вышеуказанные направления должны быть улучшены. Этим мерам следует 

уделять первоочередное внимание, следует пересмотреть налоговую политику, правовую 

базу для иностранных инвесторов. В целях улучшения макроэкономического развития и 

региональной конкурентоспособности, необходимо упорядочить регистрацию прав 

собственности и судебную систему, а также повысить эффективность корпоративного 

управления и корпоративную прозрачность. Осуществление улучшающих мероприятий в 

направлении эффективной деятельности инвесторов – требование современности (Əlixanov 

A. 2018). 

Качественные изменения в структуре ненефтяной отрасли должны стать важной частью 

экономической политики. Должна быть обеспечена задача модернизации новой 

технологической базы как основного источника устойчивого экономического роста. 

Необходимо продолжить процесс постепенного сокращения существующих старых 

производственных фондов и технологий и увеличения доли новых (Allahverdiyev H., 

Qafarov K., Əhmədov Ə.,2017). 

Приоритетными направлениями развития ненефтяного сектора являются:  

- развитие высокотехнологичных и наукоемких производств в сфере промышленности;  
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- техническая и технологическая реконструкция предприятий, повышенное внимание к 

применению современных методов управления;  

- стимулирование производства импортозамещающей и экспортно-ориентированной 

продукции;   

- создание промышленных кластеров и реконструкция структуры отрасли в соответствии с 

выбранными направлениями развития;   

- совершенствование законодательной базы для повышения инновационной активности в 

ненефтяной отрасли и применение механизмов стимулирования в этой сфере;  

- создание промышленных зон, технопарков, особых экономических зон для развития 

ненефтяной промышленности. 

Переход от сырьевой экономики к инновационной должен стать одной из основных целей 

ненефтяной отрасли. Азербайджан должен добиться производства конкурентоспособной 

продукции за счет укрепления связей между добывающей и перерабатывающей отраслями.  

В развитии промышленного производства должен быть обеспечен процесс обновления базы 

инновационного потенциала производства, формирование отраслевой структуры, 

отвечающей повышению его эффективности и конкурентоспособности. 
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The Effect of Food Quality, Health Consciousness and Price Sensitivity on 

Fast-Food Purchase Intention 

 

Francis Mumuluh Veuphuteh 

Hacettepe University 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effects of perceptions of food quality of fast-food products, health 

consciousness and price sensitivity of customers on purchase intention in fast-food restaurants. Also, within the context 

of these variables, the study examines whether differences exist between customers in Turkey and Canada. To achieve 

this aim, the hypotheses in the proposed model were tested with online survey data from 291 college students in Ankara 

and Toronto. Confirmatory factor analysis was used to test the model fit between the survey data and the food quality, 

health consciousness, price sensitivity and purchase intention scales. Path analysis and independent samples t-Tests 

are used to test the research hypotheses. According to the results of the path analysis, food quality and price sensitivity 

positively influence purchase intention while health consciousness negatively influences purchase intention of fast-

food products in Canada. Similarly, in Turkey, food quality positively influences purchase intention of fast-food 

products. However, health consciousness and price sensitivity do not influence fast-food purchase intentions in Turkey. 

Key words Quality, Fast-Food, Food Quality, Health Consciousness, Price Sensitivity, Purchase Intention, Obesity, 

Noncommunicable Diseases 
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İşgüzar Təşkilatlarda Strategiyanın Reallaşdırılması Prosesinin 

İdarəedilməsi 

 

Əli Axundzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Strateji idarəetmə günümüzün dinamik və rəqabətli mühitində şirkətlərin mühüm hissəsinə çevrilmişdir. 

Strateji idarəetmə bir-birinə bağlı və bir-birinə təsir göstərən üç ayrı prosesdən ibarətdir. Bu proseslər 

strateji planlaşdırma, strateji tətbiqetmə və strateji nəzarətdir. Şirkətlərdəki araşdırmalar ən vacib və ən az 

qiymətləndirilən hissənin strateji tətbiqetmə olduğunu göstərdi. Strategiyanın həyata keçirilməsi, 

müvəffəqiyyətin menecerlər, işçilər, onların təşkili və şirkət mədəniyyətinin çevrilməsi ilə şərtləndirilən 

strateji idarəetmənin bir hissəsidir. Əsas vəzifəsi strategiyanın həyata keçirilməsi şirkətin gündəlik qərar 

qəbuletmə prosesinin bir hissəsi kimi strategiyanı həyata keçirməkdir. 

Strateji idarəetmə prosesi vasitəsi ilə təşkilata təşkilati məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün sonradan həyata 

keçirilən qərarlar, tədbirlər və tədbirlərin (ümumi olaraq strategiya kimi tanınan) formalaşmasına imkan 

verir.Nəticə etibarilə rəqabətcil şirkətlər bazarda pay sahibi olmaq, möhkəmlənmək  ,xarici investisiyalar 

cəlb etmək üçün  strategiyalar seçir və reallaşdırılması yolunda addımlar atırlar. Strategiyanın 

reallaşdırılması prosesinin idarə edilməsinin vacibliyi isə şirkətin gələcək perspektivinin planlaşdırılması 

düzgün strategiyaların seçilməsi strategiyanın hazırlanması və həyata keçirilməsi mərhələlərində özünü 

göstərir.Tədqiqatın məqsədi işgüzar təşkilatlarda tətbiq olunan strategiyaların şirkətin rəqabət 

qabiliyyətliliyinə təsiri, marketing üzərində təsirləri, şirkətin bazarda ön plana çıxmasında rolunu əks 

etdirməkdir.Eyni zamanda strategiyaların işçilərə təsiri işçilərin strategiyaların həyata keçirilməsindəki 

rolu və bu qarşılıqlı əlaqələrin şirkətin inkişafındakı yeri nəzərdən keçiriləcəkdir .Çünki bir şirkət digər 

şirkətə qarşı üstünlüyə əsasən tətbiq etdiyi strategiyalar vasitəsilə nail ola bilərki, bu da tədqiqatı bizim 

üçün vacib qılan amillərdən sayıla bilər. 

Açar sözlər: Biznes prosesi, informasiya texnologiyaları, uyğunlaşdırma, idarəetmə 

Giriş 

Məqalə strateji idarəetmənin bir hissəsi kimi strategiyanın reallaşdırılması probleminə həsr 

edilmişdir. Strateji idarəetmə, strategiyanın formalaşdırılması və həyata keçirilməsi şirkətin 

gələcək inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin qorunması üçün vacib vasitədir. Müəyyən edilmiş 

strategiyaya effektiv şəkildə nail olmaq şirkətin gələcək uğurları üçün əsas amildir. Strategiyanın 

effektivliyinin qiymətləndirilməsi onun dəyişdirilməsi və həyata keçirilməsinə dair bir sıra 

qərarlarla şərtlənir. 

Müasir təşkilatların ən vacib məsələsi səmərəlilik və məhsuldarlıqdır. Texnoloji inkişaf rəqabət 

mühitini həm qloballaşdırmış, rəqabətə davamlı şirkətlərin sayını artırmışdır . Belə bir mühitdə ön 

plana çıxmaq artıq şirkətlərin əsas problemlərindən birinə çevrilmişdir. Nəticə etibarilə rəqabətcil 
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şirkətlər bazarda pay sahibi olmaq, möhkəmlənmək  ,xarici investisiyalar cəlb etmək üçün  

strategiyalar seçir və reallaşdırılması yolunda addımlar atırlar . Bu nöqteyi-nəzərdən günümüzdə 

Strategiya və onun reallaşdırılması prosesinin idarə edilməsinin araşdırılmasına xüsusi ehtiyac 

ortaya çıxmışdır. Strategiyanın formalaşdırılması - təşkilatın missiyasının, hədəflərinin və 

strategiyalarının müəyyənləşdirildiyi və təyin olunduğu yer - strateji idarəetmədə ilk mərhələdir. 

Hər şey elə buradan başlayır, yəni təşkilat bu mərhələni çox yaxşı nəticələrlə başa çatdıra 

bilməyibsə, şirkətin strategiya rəhbərliyi artıq başlanğıcdan uğursuzluğa düçar olmuşdur. Bir çox 

təşkilat, ilk mərhələdə qurumu istədiyi yerə aparacaq strategiyalar ortaya qoya bilməyəcəkləri 

mənasında uğursuzluqlar gətirir. Strategiyanın reallaşdırılması prosesi təşkilatın fəaliyyətinin "nə" 

və "nə üçün" həll olunduğu təqdirdə, strategiyanın tətbiqi, fəaliyyətlərin "necə" aparılması, 

"kimlər" tərəfindən yerinə yetirilməsi, "nə vaxt" və nə qədər olacağı ilə əlaqədardır. 

Strategiya anlayışı 

Son otuz il ərzində strategiya anlayışı menecerlərin gündəlik sözlərindən birinə çevrilmişdir. Lakin 

strategiya anlayışı yeni deyil. Hərbi-diplomatik strategiyalar prehistorik dövrlərdən bəri 

mövcuddur. "Strategiya" termini birbaşa "general" mənasını verən və hərbi qüvvələrə rəhbərlik 

sənəti və elmini birləşdirən qədim Yunan "strateqaları" ndan alınır. Sonrakı müddət siyasi aləmdə 

qəbul edildi və Makiavelli dövründə dövlətin siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün gücün və təsirin 

planlı şəkildə həyata keçirilməsi anlamına qədər genişləndirildi (Makiavelli 1950).  

Strategiya vacibdir, çünki hədəflərə çatmaq üçün mövcud mənbələr məhduddur. Strategiya 

ümumiyyətlə hədəf və prioritetlərin müəyyənləşdirilməsini, hədəflərə çatmaq üçün fəaliyyətlərin 

müəyyənləşdirilməsini və tədbirləri həyata keçirmək üçün resursların səfərbər edilməsini əhatə edir 

(Freedman, Lawrence (2013) ) 

Bir strategiya, məqsədlərin (mənbələrin) vasitə (qaynaqlar) ilə necə əldə olunacağını təsvir edir 

(Simeone, Luca (3 July 2020)) 

Strategiya, quruluş mühitinə uyğunlaşdıqda və ya rəqabət edərkən bir fəaliyyət nümunəsi olaraq 

təyin edilə bilər və ya ortaya çıxa bilər.  Strateji planlaşdırma və strateji düşüncə kimi fəaliyyətləri 

əhatə edir (James Brian (1996)). 

Təşkilatların 80% -nin 3 illik ‘Hədəfləri’ olduğu halda, çətin ki, müəyyən bir strategiyaya sahib 

olsunlar! 

Yaxşı müəyyən edilmiş strategiyaları olan bütün təşkilatların 80% -i onları yaxşı icra edə bilmir. 

İşçilərin 5% -dən azı bir təşkilatın iş strategiyasını başa düşür. 

Təşkilatların 60% -i strategiya ilə büdcəni əlaqələndirmir. 

 İri müəssisələr kiçik müəssisələrdən daha yaxşı deyildir.  

Əslində, əksər böyük müəssisələr yaxşı hazırlanmış bir iş strategiyasına sahibdirlər, lakin İcrada 
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uğursuz olurlar! (Large Research Organizations & Consulting firms such as Wharton, Renaissance 

Consulting, etc) 

Strategiyanın reallaşdırılması prosesinin əhəmiyyəti  

Strategiyanın həyata keçirilməsi strateji idarəetmənin ən vacib funksiyalarından biridir. İstədiyiniz 

hədəflərə çatmaq üçün plan və strategiyaları həyata keçirən prosedurdur. Bir sıra səbəblərə görə 

vacibdir. Bu səbəblər aşağıdakılardır: 

Məqsədlərə nail olmaq: Strategiyanın həyata keçirilməsi təşkilati hədəflərə çatmaq üçün vacibdir. 

Yalnız bir strategiya hazırlamaq təşkilati hədəflərə çatmaq üçün kifayət deyil; lazımi şəkildə həyata 

keçirilməlidir. 

Pul və səydən istifadə: Strategiyaların hazırlanması üçün əhəmiyyətli miqdarda pul və səy sərf 

olunur. Tətbiqetmə funksiyaları ilə bu sərmayə əsaslandırılır. 

Strategiyanın qiymətləndirilməsi: Tərtib olunmuş strategiyanın uyğun olub-olmaması, yalnız onun 

həyata keçirilməsinə görə qiymətləndirilə bilər. Məqsədlərə düzgün şəkildə nail olunduqdan sonra 

strategiya hazırlama tapşırığının düzgün yerinə yetirildiyini söyləmək olar. 

Boşluqların müəyyənləşdirilməsi: Strategiyanın hazırlanmasında boşluqların 

müəyyənləşdirilməsinə kömək edir. Yalnız strategiyanın düzgün tətbiqi səhvlərin və 

çatışmazlıqların düzgün müəyyənləşdirilməsini təmin edə bilər. 

Strategiyaın reallaşdırılması prosesinin əsas mərhələləri : 

Strategiyanın reallaşdırılması prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir ki ,bu mərhələlər bir birni 

tamamlayır. Mərhələlərdən birinin yerinə yetirilməməsi isə ciddi boşluqlara səbəb olur və 

Strategiyanın sonrakı inkişafına öz mənfi təsirini göstərir. Bu mərhələlər aşağıdakılardır: 

 Strateji Planın qiymətləndirilməsi və əlaqələndirilməsi 

Strategiyanın formalaşdırılması mərhələsində hazırlanmış strateji plan strategiyanın  həyata 

keçirilməsi üçün əsas mərhələdir. Bununla birlikdə, xüsusilə təşəbbüslər, büdcələr və performans 

baxımından planı qiymətləndirməyə ehtiyac var. Nəticədə, qiymətləndirmə zamanı artacaq, lakin 

strategiyanın hazırlanması zamanı qaçırılan girişlərin hələ də olması  

Strateji qiymətləndirmə, strategiyanın hazırlanması qədər əhəmiyyətlidir, çünki istənilən 

nəticələrin əldə edilməsində hərtərəfli planların səmərəliliyinə və effektivliyinə işıq tutur. 

İdarəçilər bugünkü dinamik dünyada mövcud strategiyanın uyğunluğunu sosial-iqtisadi, siyasi və 

texnoloji yeniliklərlə də qiymətləndirə bilərlər. Strateji Qiymətləndirmə strateji idarəetmənin son 

mərhələsidir. 

Strateji qiymətləndirmənin əhəmiyyəti menecerlər, qruplar, şöbələr və s.-nin fəaliyyətə nəzarət 

yolu ilə həyata keçirdiyi işi koordinasiya etmək qabiliyyətindədir. Strateji Qiymətləndirmə, 
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müxtəlif strateji planlaşdırma üçün girişlərin inkişafı, geribildirim çağırışı, qiymətləndirmə və 

mükafatlandırma, strateji idarəetmə prosesinin inkişafı, strateji seçimin etibarlılığını 

qiymətləndirmək və s. Kimi müxtəlif amillərə görə əhəmiyyətlidir.mümkündür. 

 Bir tətbiq strukturunun hazırlanması :  

Növbəti addım strategiyaların həyata keçirilməsi üçün bələdçi və ya çərçivə rolunu oynayacaq bir 

vizyon və ya bir quruluş yaratmaqdır.  

 Strategiyanın reallaşdırlmasına dəstək siyasət və proqramlarının hazırlanması :  

Bəziləri bunları “strategiya təşviq edən siyasətlər” adlandırır, bəziləri isə “davamlı inkişaf 

proqramları” adlandırırlar. Buna baxmayaraq, bunlar reallaşdırılma  üçün istifadə ediləcək siyasət 

və proqramlardır.. 

 Büdcə və mənbələrin bölüşdürülməsi  :  

İcraçıları tapşırıq və funksiyalarını yerinə yetirmək üçün alətlər və digər imkanlarla təchiz 

etməkdir.  

 Funksiyaların və fəaliyyətlərin başladılması : 

 Bu mərhələ isə İdarəetmə və liderlik üslublarından istifadə edərək strateji rəhbərliyin kömək etdiyi 

taktikaları işə salmağın və strategiyaları həyata keçirməyin vaxtının gəlib çatmasıdır.  

Strategiyaların Uğursuzluq Səbəbləri  

Hrebiniak (2006) bu maneəni zəif və ya qeyri-müəyyən bir strategiya kimi xarakterizə etdi. Giles 

(1991) yetərli olmayan strategiya tərifindən də bəhs edir. Lendel və Varmus (2011), xüsusilə 

yenilik strategiyasının tətbiqi vəziyyətində strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini 

vurğulayırlar. Allio-ya (2005) görə, səmərəli şəkildə konkret hərəkətlərə keçirilə bilməyən 

fikirlər şirkət üçün faydasızdır. Rasche (2008) ayrıca qeyri-müəyyənlikdən bəhs edir (planlar və 

strategiya formalaşdırma paradoksu.) 

Effektiv olmayan bir rəhbər heyət: 

Bu təsirsizlik Hrebiniak (2008) tərəfindən qeyd edildiyi kimi strategiyanı həyata keçirmək üçün 

məlumat və ya bacarıq çatışmazlığını göstərə bilər. Bu amil eyni zamanda strategiyanın həyata 

keçirilməsində rəhbərliyin öhdəliyinin olmaması ilə əlaqələndirilə bilər. Çünki mövzunun 

ədəbiyyatında idarəetmə heyəti üçün tövsiyə olunan cəlbetmə metodunun özünəməxsus bir tərifi 

yoxdur. Bu fakt, onların strateji idarəetmə prosesində yerinə yetirəcəkləri rolun 

müəyyənləşdirilməməsi (Brauer və Schmidt, 2008) və ya rəhbərliyin qəbul edəcəyi strategiyanın 

həyata keçirilməsi ilə əlaqəli əsas qərarların mövzusunun qeyri-kafi araşdırılması nəticəsində ola 

bilər. (Ravasi və Zanotti, 2006) 
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Uyğun olmayan strateji quruluş: 

Bir strategiyanı necə tətbiq edəcəyinizi düşünərkən, təşkilatınızın mövcud quruluşu barədə 

düşünmək üçün bir az vaxt ayırmanız lazımdır. Təşkilatınız qeyd etdiyiniz strategiyanı effektiv 

şəkildə həyata keçirməyə hazırdırmı? Bunun baş verməsi üçün hansı dəyişikliklərin edilməsi 

lazımdır? Bu, mövcud əməliyyata nə qədər qısamüddətli fasiləyə səbəb olacaq? Bəzi hallarda, bir 

təşkilatın quruluşu strategiya ilə uyğunlaşdırılmır. 

Resurs çatışmazlığı: 

Strategiya formalaşdırılarkən və həyata keçirilən zaman müəssisə bu strategiyanı reallaşdırmaq 

üçün kifayət qədər resursu olub olmadığını müəyyənləşdirməlidir.Resurs çatışmazlığı nəticəsində 

yarım qalan strategiyaların sayı da kifayət qədərdir. 

Zəif strategiya- Strategiyanın  məqsədlərindən biri yeni bir baxışdır. Bu, geniş alış və dar fokusla bir yol 

xəritəsi yaratmaq üçün bir fürsətdir. İşgüzar təşkilat  çalışmalıdır ki ,İşçiləri üçün fərdi mərhələlər, dəqiq 

rollar və dəqiq vaxtlar  yaratsın. Böyük şirkət daxilində bir təşəbbüs götürsəniz, hədəflərin idarə oluna bilən 

və əldə edilə biləcəyini təmin etmək üçün kiçik işə başlamaq daha yaxşıdır. Beləliklə, müəyyən edilmiş 

müddətlərdə son nəticə əldə olunana qədər mənbələr və hədəflər genişləndirilə bilər. 

İndi isə strateji qərar administrativ qərar və əməliyyat qərarı məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Çünki 

strategiyanın reallaşdırılması mərhələsinə gələnədək bir neçə mərhələdən keçilir ki, əsas 

mərhələlərdən biri məhz qərar verilmə mərhələsidir.Bəs strateji qərar digər qərarlardan nə ilə 

fərqlənir? 

Strateji qərarlar inzibati və əməliyyat qərarlarından fərqlidir. İnzibati qərarlar strateji qərarlar və 

ya əməliyyat qərarlarına kömək edən və ya daha da asanlaşdıran rutin qərarlardır. Əməliyyat 

qərarları strateji qərarların icrasına kömək edən texniki qərarlardır. Misal olaraq göstərə bilərik ki, 

Maliyyəti azaltmaq strateji qərar, işçi sayının azaldılmasına dair qərar əməliyyat qərarı ilə 

tənzimləmir və bu azaltmaları  necə həyata keçirdiyimiz isə inzibati qərar olacaq. 

Strateji qərarlar təşkilati qaynaq imkanlarını təhdid və imkanlarla uyğunlaşdırma ilə əlaqədardır. 

Strateji qərarlar bir sıra təşkilati fəaliyyətlərə aiddir. Hər şey təşkilatın necə olmasını 

istədiklərindən asılıdır  

Strateji qərarlar təbiət baxımından mürəkkəbdir. 

Strateji qərarlar ən yüksək səviyyədədir, gələcəyə münasibətdə qeyri-müəyyəndir və çox risk tələb 

edir. 

Yeni bir strategiya birbaşa reallaşdırma prosesi ilə başlamaz. Bunun əvəzinə, strategiyanın həyata 

keçirilməsi strateji idarəetmə prosesinin digər üç mərhələsini izləyir. İlk addım missiyanızı, 

vizyonunuzu, dəyərlərinizi və hədəflərinizi müəyyənləşdirməkdir. Bu, tədqiqat və təşkilati analiz 

aparmaqla həyata keçirilir. Bu analiz işin bütün aspektləri ilə əlaqəlidir. 

Bir müəssisə potensial inkişaf sahələrini müəyyənləşdirir. Sonra dəyişiklikləri ən yaxşı şəkildə həll 

etmək üçün bir strategiya hazırlanır. Strateji tətbiqetmənin ardından gəlir. Daha sonra liderlər tətbiq 

olunan yanaşmaları davamlı olaraq qiymətləndirirlər. 

( http://www.servicebrandglobal.com/understanding-the-strategic-implementation-process/) 
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Cədvəl 1: Strateji qərar,inzibati qərar və əməliyyat qərarları arasındakı əsas fərqləri 

 

Strateji Qərar İnzibati qərarlar Əməliyyat Qərarları 

Strateji qərarlar uzunmüddətli 

qərarlardır. 

İnzibati qərarlar hər gün qəbul 

edilir. 

Əməliyyat qərarlar tez-tez 

alınmır. 

Bunlar gələcək planlaşdırma ilə əlaqəli 

olduğu yerlərdə nəzərə alınır. 

Bunlar qısamüddətli əsaslı 

Qərarlardır. 

Bunlar orta müddətə əsaslanan 

qərarlardır. 

Strateji qərarlar təşkilati missiya və 

baxışa uyğun olaraq qəbul edilir. 

Bunlar strateji və əməliyyat 

qərarlarına əsasən qəbul edilir. 

Bunlar strateji və inzibati 

qərara uyğun olaraq alınır. 

Bunlar bütün Təşkilatın ümumi 

planlaması ilə əlaqədardır. 

Bunlar işçilərin bir təşkilatda 

çalışması ilə əlaqədardır. 

Bunlar istehsal ilə əlaqədardır. 

Bunlar təşkilati böyümə ilə əlaqədardır. Bunlar bir təşkilatda çalışan 

işçilərin rifahındadır. 

Bunlar istehsal və fabrik 

böyüməsi ilə əlaqədardır. 

  

Mənbə: https://www.coursehero.com/The-differences-between-Strategic-Administrative-and-

Operational-decisions 

 

Nəticə və təkliflər 

Şirkətin firavanlığı və rəqabətliliyi çevik strateji idarəetmə ilə də şərtlənir. Strateji rəhbərliyi 

olmayan şirkətlər uzunmüddətli rəqabət edə bilməzlər və uyğun strategiya olmadan strateji inkişaf 

uğursuz olur. 

Tədqiqatın nəticəsinə görə bir çox İşgüzar təşkilatlarda  Strategiya formalaşdırılan  və reallaşdırılan 

zaman ünsiyyət zəifliyi olur .Yəni təşkilatın işçiləri strategiyaları və dolayısı ilə məqsədləri bilmir 

və ya tam anlamır. Bu zaman da öz missiyasını yetərincə qavramır və ondan istənilən məhsuldarlıq 

öz nəticəsini verə bilmir.Eyni zamanda menecerlər arasında Menecerlə işçi arasında olan 

kommunikasiya boşluqları da qeyd oluna bilər . Burdan çıxarılan nəticə və təklif olunacaq ən 

optimal variant kommunikasiya problemlərinin həll olunması , onun strategiyanı reallaşdırılması 

prosesinə olan təsirinin zəiflədilməsi olacaq. 

 

https://www.coursehero.com/The-differences-between-Strategic-Administrative-and-Operational-decisions
https://www.coursehero.com/The-differences-between-Strategic-Administrative-and-Operational-decisions
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Prosesin ilk addımı isə sadədir:Yeni strategiyanın əldə etməli olduğu hədəfləri 

müəyyənləşdirməlisiniz. Nə əldə etməyə çalışdığınızın dəqiq bir mənzərəsi olmadan, ora çatmaq 

üçün bir plan qurmaq çətin ola bilər. 

Şəxsi böyümə, peşə inkişafı və ya iş ilə əlaqəli - hədəf təyin edərkən yayılmış bir səhv, çatmaq 

mümkün olmayan hədəflərin qoyulmasıdır. Unutmayın: Məqsədlərə çatmaq lazımdır. Həqiqi 

olmayan hədəflər təyin etmək sizin və komandanızın özlərini həvəsdən düşmüş, ruhlandırılmamış, 

sönmüş və potensial olaraq tükənmiş kimi hiss etmələrinə səbəb ola bilər. 

Digər problem isə Strategiya formalaşdırılarkən onun planlaşdırılma və kontrol edilmə 

mərhələləridir. Missiya aydın olmalı, məqsədlər müəyyənləşdirilməli , tətbiq ediləcək strategiyalar 

və onların alternativləri qiymətləndirilib təşkilat üçün ən uyğun olan optimal variant 

seçilməlidir.Plana əsasən Strategiya reallaşdırılmalı vaxtı - vaxtında nəzarət edilməli lazım 

gəldikdə planda dəyişikliklər edilməlidi. Strategiya hazırlamaq və həyata keçirmək intizamında 

dəyişməz bir həqiqət budur ki, strategiyalar və taktikalar şəraitdən asılı olaraq həmişə dəyişə bilər. 

Effektiv tətbiq düzəlişlərinin baş verməsi üçün cari strategiyanın effektivliyini qiymətləndirmək 

üçün vaxtında etibarlı bir məlumat axını olmalıdır.  Əgər plandan kənarlaşma halları varsa 

müəyyənləşdirilməli və həlli yolunda müəyyən addımlar atılmalıdı. 

Dünya təcrübəsinə nəzər saldıqda belə görə bilərik ki,qlobal səviyyədə tanınan 

şirkətləryaratdıqaları strategiyalarla milyonlarını milyardlara çatdıra bilmişlər. Bəs Strateji 

idarəetmə həmişə gözlənilən nəticəni verirmi ? Əlbəttə ki, Xeyr. 

Reallaşdırılan strategiyanın səhv olması nəticəsində iflas edən,milyardlar itirən,birdə dirçələ 

bilməyən şirkətlərin sayı da az deyildir. Bu səbəbdən strategiya seçərkən və onu reallaşdırarkən 

diqqət yetirilməli bir çox məqam vardır. Bu məqamlara isə tədqiqat mövzusu daxilində ətraflı yer 

verilmişdir. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, resurs bir şirkətə nə qədər vacibdirsə o resursu istifadə etmək və 

məqsədə çatmaq üçün reallaşdırılan strategiya da bir o qədər lazımdır.İşgüzar təşkilatlar strateji 

cəhətdən inkişafa nail omaq üçün öz strateji yol xəritəsini hazırlamalı,baş verən dəyişiklikləri 

müntəzəm olaraq izləməlidir. 
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Abstract 

The main purpose of the article is to study the theoretical and practical issues of the organization of internal audit in 

private enterprises in the context of the development of market relations, to develop proposals and recommendations 

for its improvement and harmonization with international standards. With the transition to market relations, the process 

of formation of an independent internal audit service in the Republic of Azerbaijan has begun. The basis of this process 

is the mutual interest of the state, business leaders and shareholders in reliable financial and accounting information. 

During the 25 years of development of the audit service in the Republic of Azerbaijan, significant progress has been 

made in this area. Despite all these achievements, there are a number of important problems in this area. The article 

analyzes the level of development of the country's audit services market and identifies existing problems. There are 

also views on the future development of this service area. The development of audit in the country, which is the basis 

of the form of financial control, is due to the fact that economic relations are based on free market principles and 

provide ample space for entrepreneurship, which is the locomotive of the economy. In this regard, the participation of 

the country in the implementation of a number of economic projects, the inflow of foreign investment into the country, 

the effective operation of joint ventures increase the economic importance of audit services in economic processes. 

Keywords: Audit, Service, Control 

 

Introduction 

The development of the Azerbaijani economy in accordance with market relations and its 

integration into the world economic system and the establishment of an information society in the 

country already necessitate the fundamental development of audit as a field. Thus, it is important 

to organize and regulate the financial control system that meets international standards, especially 

the audit in terms of new requirements, to increase the efficiency of the audit market. The 

introduction of new services in the market of audit services, the provision of a wide range of 

consulting services to enterprises and businesses is important. 

World experience shows that in developed market economies, the property interests of the owner 

and the state are monitored by a special independent organization-audit service that monitors the 

financial activities of economic entities. Internal audit is a higher level of economic and legal 

control, the task of which is to protect the newly established economic relations from unscrupulous 

entrepreneurship, as well as to prevent violations in the economy and to form a higher level of 

public legal awareness. obtaining information necessary for the protection of legitimate property 

mailto:jahangirzade7@gmail.com
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interests. 

Legal regulation of internal audit activity is carried out through registration, licensing, attestation 

of auditors, taxation. It is important to monitor the implementation of the requirements of the 

legislation, the norms set in all economic entities, regardless of the form of ownership, as well as 

the detection of violations in financial activities. It is possible to prevent violations through the 

audit service, for which an independent auditor or audit firms with the appropriate license must 

have sufficient scientific and practical knowledge. From this point of view, the issues of 

organization and improvement of internal audit activity in private enterprises are of great 

importance. All this led to the choice of the topic of the master's dissertation. 

Method 

The article uses methods of analysis, research and understanding. In order to achieve the objectives 

of the research, general scientific research methods (generalizations, comparisons, etc.), including 

special research methods (statistical methods, etc.) were used. from the results of research work of 

research institutes, reports on service organizations, economic literature, etc. has been widely used. 

Analysis 

Scientific-methodological approach to the organization of internal audit activities 

It is especially important from the scientific and practical point of view to determine the attitude of 

scientists and researchers against audits, to determine its interpretation from the point of view of 

modern times. Most scientists, researchers have done research. These helped to solve the scientific 

and practical problems of audit. However, in connection with the development of the economy, the 

problems of audit progress are also subject to a number of changes in terms of modernity. It is very 

important to take such innovations as a basis in terms of periodicity, to carry out purposeful 

research work in this direction. In particular, it is important to define the modern interpretation of 

audit in a broader form. The Committee of the American Association of Accountants on Important 

Accounting Concepts, developed in 1971, defines audit as follows; “An audit is a systematic 

process that assesses objective information about economic activities and events, determines their 

compliance with certain criteria, and directs the results to the parties concerned.” Many other 

committee members describe the audit differently: “A free and authorized person is a special 

activity in the audit process. obtains relevant information on economic entities interested in the 

types, evaluates them in accordance with the established criteria and expresses them in its opinion 

”(Namazova CB 2015: p.106). 

As a result of different approaches to audit, it is clear that its stage of development continues. Even 

if we look at the ideas and definitions put forward for an audit, or similar definitions in countries 

where it has very deep roots, it is important to note that the essence of an audit is to inform the 

public about the extent of the entity's confidence in that particular entity. 
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There may be internal audits of an entity's financial and economic performance based on a number 

of relevant criteria. In this case, the application of such a definition of audit in practice reveals its 

pros and cons. The mentioned positive aspects can be attributed to the entrepreneurial nature of the 

auditor's activity. Disadvantages include more limited audit activities. 

Well-known American economist J. Robertson, who is well versed in the practice and theory of 

auditing, argues that "audit is a type of activity aimed at reducing entrepreneurial risk." He goes on 

to say that “the audit reduces the information risk for MH users to an appropriate level. This risk 

can be estimated and the probability of appropriate cases can be determined. (Hacıyev .R.İ., 2015: 

p 211). 

An entity's entrepreneurial risk affects the auditor. The relationship between the auditor or audit 

organization and the client is regulated by civil and existing legislation. Identification of the content 

of the auditor's activity with the word "inspection", its use only "inspection", "control", 

"examination" and so on. Such an explanation is not considered expedient from the point of view 

of market relations. The same definition of MH is considered unreasonable when the audit is 

regularly defined. It should be noted that the equality sign is not appropriate here. “Audit is an 

independent audit of the correctness of accounting, financial and accounting statements of 

economic entities interested in the sale and production of goods, performance of work and 

provision of services” (Namazova CB, 2015: p. 286). 

According to Dodge, "an audit is the ability of an enterprise to freely inspect the board of directors 

and to express a serious opinion about it." Such an approach expresses the content of the audit, but 

does not fully explain the concept itself and does not imply its progress. According to Adams, "an 

audit can be defined as an activity of a limited liability company to provide the necessary services 

to the public to confirm the accuracy of the declared MH." Most authors consider it appropriate, 

while a group of authors point out some shortcomings in these definitions. 

Auditing does not end with a review of an entity's financial and economic performance. This type 

of activity involves the provision of different services by auditors to their clients in accordance 

with the contract. Such services include the organization and implementation of accounting, the 

preparation and submission of the Board of Directors, the development of the company's 

accounting system in accordance with certain standards, the automation of the accounting process, 

economic and financial analysis, financial forecasting, asset and at the same time Assessment of 

liabilities, consulting in the legal, marketing, financial, management sectors, preparation of 

constituent documents, special instruction and professional development of the company's 

accounting staff, information services, etc. belongs to. The practice of auditing in developed market 

economies has been widely developed. Under U.S. law, audits of the economic and financial 

performance of joint stock companies whose shares are listed on the document market are largely 

mandatory. In particular, many non-joint stock and limited liability companies, family firms and 
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firms belonging to different entrepreneurs are subject to mandatory audits (Musayev SI 2017: p. 

180). 

Ugolnikov KA comments on the form of audit control over accounting: "Audit is a completely 

correct form of accounting within the organization and the enterprise." As we have emphasized, 

the audit activity is carried out in accordance with the contract signed with the customer. The audit 

process is regulated by special legislation, normative-legal documents. (Rzayev GM, Sabzaliyev 

SM Abbasov GA, 2016). 

Organization of the audit service market in Azerbaijan and its level of development 

There are favorable opportunities for the development of audit services in Azerbaijan. However, 

the level of development of this service is still not high compared to other areas, especially other 

services. During the 25 years of development of the audit service, the volume of services provided 

increased from 3.3 million to 44 million manat. At the same time, during the comparable period, 

the volume of audit services increased by almost 20 times, reaching 80 billion manat, while the 

volume of audit services increased by 11 times. However, the share of audit in GDP has not 

changed over 25 years and has remained low (0.001%). Also, in the structure of services provided 

in the country recently, the share of this service is 0.01% of total services, which differs by its low 

level. The share of mandatory audit in the share of audit services performed in the service market 

is characterized by its high level (73%), but the share of voluntary (consulting services) and other 

audit services remains low (27%). This situation has not changed since the development of the 

audit and other audit services have been selected with a weak position(Musayev S. İ. 2017: p 180). 

In the national audit service market, the number of contracts executed by foreign audit 

organizations in 2016 increased by 4% compared to 2012 and amounted to 775. During the 

corresponding period, the number of contracts executed by local audit organizations decreased by 

20% to 1,048. The vast majority of entities subject to audit in the country (especially those subject 

to mandatory audit under existing legislation) are employed to use this service. In 2010, 50% of 

2679 municipalities, 18% of 1570 joint-stock companies, 2% of 23298 Limited Liability 

Companies, 26% of 1609 enterprises with foreign investment, 62% of 47 insurance companies, 

234 13% of joint ventures, 54% of 192 banks and credit organizations avoided this service. In 2017, 

the situation in this area did not change for the better. It should be noted that in 2016, only 3.2% of 

67,500 organizations, enterprises and economic entities subject to mandatory audit used this 

service, and in 2017, less - only 2.2%. Avoidance of mandatory audits is particularly noticeable in 

Limited Liability Enterprises (0.9%) and Joint Stock Companies (14.9%) and political parties 

(30.9%) (10). Such an abnormal situation is due to gaps in the legislation, imperfect organization 

and regulation of the audit service in the country, the need to use the service and the norms of 

responsibility in this area are not clear and, as in international practice, not fully expressed. On the 

other hand,(Guliyev F. M, Azizov R. N, Ibrahimov ZH, 2016: p. 328). 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

511 

 

The position of foreign audit organizations in the share of audit services provided in the Republic 

of Azerbaijan is more dominant (85% of audit services provided). Although there have been some 

changes in the development trend over the last decade, foreign audit firms have proven to be more 

competitive in the country's audit market. 

In terms of the average value of contract amounts in the country's audit services market, the 

performance of foreign audit firms differs from that of local audit firms and independent auditors. 

In particular, while the average contract value of foreign auditing organizations in 1996 was 12 

times higher than that of local audit organizations and 17 times higher than that of independent 

auditors, this figure was 9.3 times higher than that of local audit organizations and 39.4 times higher 

than that of independent auditors. (Compared to 2010, the number of independent auditors 

operating in the country's audit services market in 2017 increased by 12%. Also, the number of 

local audit organizations operating in this market increased by 46% during the corresponding 

period, and the number of foreign audit organizations 2,(Akbarova SD, 2018: p. 167). 

In Azerbaijan, foreign audit organizations provide services to large and financially developed 

economic entities, regardless of their field of activity and sectoral characteristics. Also, the services 

of foreign audit organizations are mainly used in the implementation of major economic projects 

in the country, obtaining loans from international financial institutions, attracting investment, 

mandatory audit of large economic entities. The reason for all this is the high reputation of foreign 

audit organizations in the country and world markets, developed material and technical capabilities, 

business contacts. Despite the recent significant increase in the number of local audit firms and 

independent auditors, the financial and technical capacity of most of them,(Bekirli A. Ş., 2017: p. 

187). 

In order to ensure the socio-economic development of the country's regions, state programs are 

approved and implemented. In modern conditions, based on these and other state programs, priority 

is given to the development of audit services in the regions. Thus, the activities of local audit 

organizations and independent auditors were organized in the Nakhchivan Autonomous Republic, 

Sumgayit, Ganja, Lankaran, Mingachevir, Shamkir, Jalilabad, Beylagan, Agjabadi, Agdash, 

Zagatala and other regions. The main activities of foreign audit organizations are mainly 

concentrated in the country's capital. Studies show that the volume of services has recently 

increased in some regions. Thus, if the share of Baku city in 2000 was 88% due to the share of 

contracts for this service, In 2017, this figure decreased to 75% (10). Regional differences in the 

development of audit services in Azerbaijan are sharp. The fact that the majority of audit service 

customers are in this region makes Baku and its environs still dominate in the share of services 

provided. Unsatisfactory financial condition of economic entities in the regions reduces their access 

to many types of services(Novruzov VT, Yagubov. Sh.H, Ganizade RT, 2016: p. 44). 
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The level of use of consulting services, which are of particular importance in the audit, depends 

only on the demand and supply factor of the service market. The share of economic sectors in the 

use of this type of service varies. The share of enterprises with foreign investment and banking and 

insurance organizations in the use of voluntary, consulting services is more than 70%. 

It is clear from the surface description of the table prepared as a result of observations that the tax 

forecasting work in banking institutions is not carried out at a satisfactory level. Observations show 

the importance of formality in tax planning, and the answers to the questions from this point of 

view reveal the same picture. The information in the table below shows that the application of 

corporate norms in the banking sector is not high in terms of financial planning. However, it should 

be noted that according to the internal audit control, the situation can be considered somewhat 

satisfactory. 

Observations revealed errors in the financial statements of banking institutions, improper 

application of existing regulations, partial failure to take into account the innovations in the 

regulations, and partial violations of taxation rules. also released. Observations have shown that in 

some cases there are discrepancies between the initial documentation and the financial statements, 

there are arithmetic errors in the reports, and the reports are sometimes late. 

Observations show that financiers of banking institutions often distinguish the form of current tax 

payments in the direction of late payment of real tax values. That is 2 million in the base year of 

the credit institution. man. If tax payment is forecasted, the organization does not pay the form 0.5 

+ 0.5 + 0.5 + 0.5 = 2.0, but the form 0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.8 = 2.0. chooses. 0.1 million manat 

saved in the previous quarter. Targeted use of "lost" 0.3 million in the last quarter. man. promises 

a lot of income. The decision can be considered effective if it is not analyzed using the methods of 

internal audit analysis. However, 1 million net cash receipts during the quarter. man. The decision 

cannot be considered correct if we accept the possibility of using these funds with a monthly return 

of 1% and discount the cash flows taking into account taxes. Because The current value of money 

at the disposal of the credit institution in the first form of taxation is 1914.5 thousand manat, and 

in the second form - 1896.9 thousand manat. becomes equal. 

Table 1: Dynamics of the reasons for the lack of internal audit in the private sector in Azerbaijan 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lack of information about the 

internal audit service 

 

 

8.8% 10.0% 3.0% 11.0% 12.7% 15.7% 6.7% 7.4% 

Non-implementation of 

internal control by 

management 

 

 

52.4% 57.3% 71.7% 46.7% 55.5% 59.8% 57.1% 52.1% 

Financial impossibility 

 
20.4% 10.0% 10.8% 19.1% 5.4% 7.9% 19.0% 21.5% 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

513 

 

Lack of controllability 

 
19.0% 20.7% 13.3% 8.4% 12.7% 10.2% 14.3% 14.0% 

Other reasons 11.6% 2.0% 1.2% 4.8% 2.7% 6.4% 2.9% 5.0% 

Source: Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan http://www.audit.gov.az/ (March 26, 1930)  

 

Some of the theoretical views we have studied sum up the results of observations made in a number 

of banking institutions, and it can be argued that the country's internal audit management needs 

serious development in the banking sector. If they do not develop, it can be done through the 

application of corporate governance methods. 

The result 

The development of auditing highlights the implementation of a number of important measures, 

and based on these measures, it is more appropriate to include the following: improving the legal 

and methodological framework of audit; expansion of cooperation between types of audit services; 

expanding the scope of the audit and the service market; expansion of related audit services; 

application of modern experience in organizing and regulating audits; conducting measures to 

prevent audit evasion; use all possible opportunities for the development of audit and its types in 

the regions. 

Despite the urgency of the problem of internal control, which can now function effectively, it 

remains in a state of complete incomprehension from a scientific point of view and in terms of its 

practical implementation.  

In the course of studying the existing international internal audit professional standards, the author 

clarified the definition of internal audit. Based on the study of external experience, the connection 

between internal audit and the risk management process, which characterizes the current stage of 

development of internal audit, was revealed. 

Significant problems remain in ensuring the independence of auditors during the audit. There are 

no legislative norms or ethical norms that establish that internal auditors are not directly dependent 

on the heads of economic entities and their divisions, or they are not followed. One of the existing 

shortcomings is that in the practice of most enterprises and organizations in Azerbaijan, the services 

and departments engaged in internal audit are not able to perform the tasks and functions specific 

to this area of activity. Therefore, we have proposed to strengthen the following main tasks and 

functions to the internal audit service.  

Attention should be paid to the issues of financial and legal regulation and improvement of internal 

audit and internal control in the public sector of the modern economy (in relation to economic 

entities with the participation of the state, budget departments, state corporations). 

http://www.audit.gov.az/
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Резюме 

Существует колоссальное количество исследований о влиянии организационного конфликта на 

эффективность сотрудников во многих частях мира. В процессе достижения целей организации обязательно 

возникнут разочарования, споры и конфликты. Возникновение ссор, злословий, перекладывание вины, 

сплетни и опровержения искоренить полностью в человеческом обществе невозможно.  Следовательно, 

компании какое-то время теперь сталкиваются с проблемой агитаций, связанных и не связанных с 

профсоюзами, со стороны сотрудников всех уровней. На сегодняшний день в мире наблюдается забастовки 

всех видов, бесцеремонные отставки, судебные иски и даже обмен ударов среди сотрудников. По мере того, 

как организации стремятся достичь свои цели, они часто сталкиваются с проблемами, которые необходимо 

преодолеть как команда. Хотя «конфликт» часто имеет негативный оттенок, последствия конфликта внутри 

организации могут быть как положительными, так и отрицательными.  Конфликт может оказать 

разрушительное влияние на организационную деятельность особенно если это потребляет энергию 

сотрудников вместо того, чтобы сосредоточиться на другой производственной деятельности. Более того, это 

может помешать групповому процессу и создать настолько сильную межличностную враждебность, что 

члены группы могут не захотеть сотрудничать друг с другом для достижения организационной цели. Кроме 

того, нерешенные конфликты могут порождать более серьезные разногласия, которые потенциально могут 

вызвать новые противоречия. Однако, несмотря на мрачную картину конфликта как организационного 

потрясения, это социальное действие может также способствовать развитию деловых отношений. При 

конструктивном и осмотрительном подходе конфликты могут произвести революцию новых идей, которые 

могут вывести бизнес-организации на беспрецедентную высоту в их усилиях.   

Целью этого исследования является найти причины, типы, эффекты и стратегии о том как управлять 

конфликтами в организациях дабы повысить производительность и организационный перфоманс. Таким 

образом, основная ответственность руководства заключается в том, чтобы разработать соответствующие 

стратегии минимизации конфликтов. Это исследование является частью существующей литературы; в 

частности, это вдохновит менеджеров на разработку соответствующих стратегий эффективного управления 

конфликтами в своих организациях. Для исследования была выбрана удобная выборка из пятидесяти 

работников из государственных ведомств, полугосударственных и частных компаний. Табличный метод 

использовался для анализа данных. Полученные данные показывают, что основной причиной 

организационного конфликта являются ограниченные ресурсы. 

Keywords: конфликты, эффекты, стратегия, организация  
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Введение 

В настоящее время предприятия работают в неспокойной среде, где организации ищут 

меры, которые позволят им улучшить свою производительность и конкурентоспособность 

(Dodd, 2003). Конфликт обычно рассматривается как разногласие по поводу интересов или 

идей (Esquivel and Kleiner, 1997). Кроме того, организационный конфликт рассматривается 

как разлад, который возникает, когда цели, интересы или ценности разных людей или групп 

несовместимы с целями, интересами или ценностями отдельных лиц или групп, блокируют 

или мешают друг другу в попытке достичь своих целей. Конфликты - неизбежная часть 

жизни организации, поскольку цели различных заинтересованных сторон, таких как 

менеджеры и персонал, часто несовместимы (Jones et al., 2000). Кроме того, эксперты 

утверждают, что конфликт - это вездесущий процесс в человеческих отношениях. Вот 

почему различные организации изменили свои подходы, чтобы эффективно управлять 

своими организациями и избегать конфликтов любой ценой. Конфликт - это факт жизни 

любой организации, поскольку люди борются за рабочие места, ресурсы, власть, признание 

и безопасность. Кроме того, разрешение конфликтов - серьезная проблема для руководства. 

Конфликты обычно возникают, когда сотрудники взаимодействуют в организациях и 

борются за ограниченные ресурсы. Сотрудники в различных организациях организованы в 

управляемые группы для достижения общей цели, поэтому вероятность возникновения 

конфликтов очень высока. В настоящее время в газетах появляются заголовки о самых 

серьезных конфликтах, что может сказаться на имидже компании. Конфликты имеют как 

отрицательные, так и положительные последствия для отдельных сотрудников и 

организации в целом. Нет единого источника конфликтов, который возникает в 

организациях на всех уровнях управления. В общественной жизни конфликты случаются, 

но ими управляют члены семьи, друзья и родственники. То же самое относится к 

организациям, когда возникают конфликты; это должно быть решено руководством ради 

роста организации, выживания и повышения производительности, однако конфликты редко 

разрешаются легко, в определенной степени большинство конфликтов разрешаются, 

поскольку отдельные лица улаживают различия. Конфликт может происходить внутри 

группы (внутригрупповой конфликт) или между группами (межгрупповой конфликт). 

Таким образом, основная цель этого исследования - изучить источники организационных 

конфликтов и их влияние на деятельность организации. В В исследовании есть попытка 

подробно изучить причины, типы, последствия и рекомендовать различные стратегии 

разрешения организационных конфликтов для повышения эффективности работы 

организации. В любой организации есть много причин конфликтов; однако конфликты 

внутри человека обычно возникают, когда человек неуверен в том, какую задачу он должен 

выполнять, если он четко не определен руководителем или ответственным лицом. Более 

того, если задачи людей, работающих в группе, не будут четко определены руководством, 

это приведет к еще большему количеству конфликтов. Конфликт между людьми может 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

517 

 

возникать в результате давления, связанного с ролями. Конфликты могут возникать между 

отдельными людьми и группами, если цели не указаны для отдельных лиц в группе (Duke, 

1999). Кроме того, существуют следующие источники конфликтов внутри организации, а 

именно: совместное использование ресурсов, особенно рабочей силы, денежных средств, 

оборудования и необходимого пространства между отделами. Ресурсов очень мало, людям 

всегда придется за них бороться, что в конечном итоге приведет к конфликту. 

Взаимозависимость также может привести к конфликту, это обычно происходит, когда два 

или более подразделения зависят друг от друга для завершения работы продукта, особенно 

когда продукт проходит через этапы, одно подразделение завершит работу вовремя, но 

другое подразделение может задержать результат весь продукт. Руководство может 

обвинить все подразделения, участвующие в каждом процессе, который может привести к 

конфликту. Несовместимые личности, имеющие психологический характер, могут повлиять 

на сотрудников, чтобы они не ладили друг с другом, и эта трудность может привести к 

конфликтам, которые возникают в результате формального взаимодействия с другими 

сотрудниками (Роббинс, 1987). 

Конфликты и их причины возникновения 

Три основных типа конфликта: конфликт задач, межличностный конфликт и процедурный 

конфликт. Члены группы могут не соглашаться с фактами или мнениями властей. 

Интерпретация доказательств может быть подвергнута сомнению. Несогласие по существу 

обсуждения называется конфликтом задач. Конфликт задач может быть продуктивным за 

счет повышения качества решений и процессов критического мышления. 

Еще одна потенциальная область конфликта - межличностные отношения внутри 

организации. Термин межличностный конфликт используется для обозначения 

разногласий, которые большинство людей называют конфликтом личностей. Это 

столкновение может происходить в форме антагонистических замечаний, которые 

относятся к личным характеристикам члена группы или игнорируют любые 

организационные цели по противодействию конкретному члену группы. Конфликт этого 

типа выражается в более тонком невербальном поведении. Могут быть ледяные взгляды 

или, в другой крайности, избегание зрительного контакта. Межличностный конфликт может 

быть неизбежен, и для оптимального сосуществования группы необходимо управлять им. 

Процедурный конфликт возникает, когда члены группы расходятся во мнениях 

относительно процедур, которым необходимо следовать при достижении групповой цели. 

Могут быть сформулированы новые процедуры и предложена новая повестка дня. Можно 

изменить даже групповую цель. Процедурный конфликт, как и конфликт задач, может быть 

продуктивным. Не все конфликты плохи и не все конфликты хороши. Hocker and Wilmot 

(1995), Люди склонны рассматривать конфликт как негативную силу, препятствующую 

успешному достижению групповых или общих целей. Конфликт может оказать негативное 
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влияние на группы, но может также привести к положительным последствиям в 

зависимости от характера конфликта. Положительные эффекты конфликта: повышение 

качества решений, стимулирование участия в дискуссии и построение сплоченности 

группы. Кроме того, конфликт также будет потенциально разрушительным в группах, 

особенно когда он потребляет энергию отдельных членов вместо того, чтобы 

концентрироваться на другой продуктивной деятельности организации. Однако конфликт 

может помешать групповому процессу и вызвать такую сильную межличностную 

враждебность, что члены группы могут не захотеть или не смогут работать с другими для 

достижения целей организации. Неразрешенные конфликты имеют тенденцию перерастать 

в более крупные конфликты, чем больше они разрастаются, тем выше шанс накопить 

больше проблем.  Точно так же некоторые из этих проблем, которые могут возникнуть из-

за конфликта, включают отсутствие сотрудничества, плохое общение, бесполезный и 

заразительный конфликт. Если конфликты управляются должным образом, применяя 

наилучший образ действий, организация повысит свою производительность с точки зрения 

использования ограниченных ресурсов и достижения целей организации. Конфликт 

улучшает результаты принятия решений, особенно в отношении связанных с задачами 

конфликтов и продуктивности группы, за счет повышения качества за счет конструктивной 

критики и принятия людьми роли адвоката дьявола. Исследования также показали, что 

конфликт, связанный с задачами, полезен для организации, поскольку он позволяет 

обмениваться идеями и способствует повышению эффективности среди членов группы 

(Jehn, 1995). Другие преимущества включают улучшение группового обучения и точность 

оценки ситуации (Fiol, 1994), содействие развитию новых идей и подходов (Baron, 1991). 

Другие преимущества включают улучшенное групповое обучение и точность оценки 

ситуации (Fiol, 1994), содействие развитию новых идей и подходов (Baron, 1991) и 

достижение высококачественных решений, поскольку люди сталкиваются с проблемами 

(Schwenk and Valacich, 1994). 

Конфликт рассматривается как производительная сила, которая может стимулировать 

членов организации повышать свои знания и навыки и вносить свой вклад в 

организационные инновации и производительность. Разработка стратегии необходима в 

любой организации для сдерживания или уменьшения конфликтов на начальной стадии. 

Эти стратегии разрешат существующие разногласия между собой и другими, некоторые 

ученые утверждают, что управление конфликтом в сторону конструктивных действий - 

лучший подход к разрешению конфликта в организации. 

Когда возникает конфликт, мы должны уметь управлять им должным образом, чтобы он 

стал положительной силой, а не отрицательной силой, которая угрожала бы отдельному 

человеку или группе. Паркер (1974) утверждал, что если конфликты возникают и не 

решаются должным образом, это приведет к:  
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- Задержкам в работе,  

- Отсутствию интереса и бездействию,  

-  В крайних случаях это может привести к полному распаду группы.  

Неуправляемый конфликт может привести к уходу людей и нежеланию с их стороны 

участвовать в других группах или помогать в различных программах групповых действий в 

организации.   

Хокер и Уилмот (1995) обсуждают несколько методов прекращения конфликтов: (1) 

избегание, (2) завоевание и (3) процедурное разрешение того или иного рода, включая 

примирение и / или компромисс и / или награду. Избегание конфликта часто приводит к 

усилению враждебности, а затем может вызвать большие проблемы для группы. Поэтому 

один из первых шагов в управлении конфликтом - это осознать, что конфликтная ситуация 

существует, и не игнорировать ее, поскольку она не может исчезнуть сама по себе. Боулдинг 

(1962) утверждает, что самая большая проблема в развитии институтов управления 

конфликтами в организации - это разработка плана действий по выявлению конфликтов на 

их начальной стадии. Конфликтным ситуациям часто позволяют развиться до почти 

неуправляемых масштабов до того, как с ними что-либо предпринять; к этому времени 

зачастую уже слишком поздно разрешать конфликт мирными и процедурными средствами. 

Книппен и Грин (1999) утверждают, что для объективного разрешения конфликтов нужно 

следовать шести процессам, которые описывают конфликтную ситуацию для другого 

человека, спрашивая другого человека, как он видит конфликтную ситуацию, и реагируя на 

то, как другой человек видит ситуацию. Совместное принятие решения о том, как разрешить 

конфликт и принятие обязательства по разрешению конфликтов путем обобщения 

действий, предпринятых каждой стороной для разрешения конфликтов, и обещания быть 

приверженным в будущем для продолжения разрешения конфликтов, которые могут 

возникнуть. Коммуникационная стратегия использовалась для разрешения конфликтов во 

многих организациях путем преодоления сопротивления среди сотрудников и повышения 

их уверенности в надвигающихся изменениях. (Graham and Lebron, 1994). Кроме того, когда 

группа достижения цели, создайте внутренние и внешние проблемы, и один из способов 

решения проблемы - общение (Appelbaum et al., 1999).  

Теория управления конфликтами утверждает, что в любой организации должны быть 

здоровые системы управления конфликтами. Системы управления конфликтами должны 

быть интегрированы в систему организации, и интеграция должна происходить на более 

высоком уровне иерархии организации, а не быть взаимосвязанной, управление 

конфликтами - это человеческая подсистема, которая достигается посредством типичного 

процесса разработки. Процесс начинается с оценки и исследования, касается разработки, 

внедрения и оценки. Это указывает на то, что в руководстве организации должна быть 
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система для разрешения конфликтов. (Ford, 2007).  

Метод анализа 

Для достижения цели и задач исследования был принят подход к исследованию с 

использованием опросов. Был использован метод опроса потому что он имеет свои 

преимущества в выявлении характеристик большого числа населения основываясь на 

данных малой группы. Выборка использовалась для получения мнений менеджеров, 

выбранных для исследования. 

План отбора проб 

Общее количество выборок, отобранных для исследования, состояло из 50 сотрудников. 

Респондентами являются младшие специалисты, средние специалисты и главные 

специалисты. Преследуя цели исследования, были разработаны анкеты. В анкете также 

были и закрытые вопросы. Перед тем как, адресовать вопросы всем участникам опроса, они 

были протестированы изначально на 10 респондентах, для того чтобы убедиться, что в 

составе анкеты нет неуместных вопросов. Использование анкеты было сочтено наиболее 

подходящим, чтобы обеспечить единообразие для всех респондентов. Инструмент 

исследования был разделен на две части. Часть I состоит из демографической информации, 

Часть II состоит из открытых вопросов, таких как причины конфликтов, типы конфликтов, 

влияние конфликтов на организацию и стратегии управления конфликтами. Это было 

сделано для того, чтобы получить представление от менеджеров по вопросам конфликтов, 

связанных с их причинами, типами, последствиями и стратегиями разрешения конфликтов.  

Результаты 

Анализ данных производился с использованием количественного подхода. Это 

исследование является более количественным, поэтому другие методы были исключены с 

точки зрения администрирования, а недостатки использования анкет ограничиваются тем 

фактом, что они вводились в рабочее время. Данные были проанализированы с помощью 

описательного метода, то есть использовались табличный и тематический методы. Всего 

респондентов было 96 человек. Вопросы были сгруппированы по шести переменным со 

схожими характеристиками. Эти переменные включают в себя участие сотрудников в 

конфликте, причины организационного конфликта, типы конфликтов, последствия и 

стратегии разрешения конфликтов. По вопросу о влиянии конфликта на переменную 

эффективности организации респондентов попросили указать, каковы преимущества 

организационного конфликта, результаты показывают, что конфликты имеют как 

положительные, так и отрицательные последствия для организации. Это означает, что, если 

конфликты не разрешены должным образом, это может отрицательно сказаться на работе 

организации в виде низкой производительности, отсутствия сотрудничества, растраты 

ресурсов и производительности. Кроме того, конфликт оказывает положительное влияние 
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на организацию, особенно в налаживании сотрудничества между сотрудниками, 

стимулирует организационную инновационность и улучшает качество решений при 

разрешении конфликтов.  Таким образом, долг руководства и сотрудников - разработать 

способы повышения сплоченности организаций и, если возможно, разрешать конфликты на 

начальном этапе для повышения эффективности организации. При разрешении конфликтов 

результаты показывают, что большинство конфликтов в организации разрешаются путем 

компромисса с вовлеченными сторонами. Однако в других ситуациях для разрешения 

конфликтов в организациях используется метод медиации, поскольку он поддерживается 

большинством менеджеров. Кроме того, при разрешении конфликтов дополняются и другие 

подходы. Респонденты согласны с тем, что в их организации используется более одного 

подхода к разрешению конфликтов. Это отражает то, что руководство применяет несколько 

подходов к разрешению конфликтов в организации. Хотя респонденты согласны с тем, что 

избегание и уход являются подходами, они также используются в их организациях при 

разрешении конфликтов, но им не отдается приоритет по сравнению с другими подходами 

к компромиссу или поощрению открытого общения, которые считаются более 

подходящими. Этот результат указывает на то, что руководство использует подходы, 

которые приведут к мирному и приемлемому решению для потерпевших. Таким образом, 

прерогативная обязанность руководства заключается в том, чтобы внедрить различные 

подходы к разрешению конфликтов в своих организациях, чтобы конфликты не оказали 

негативного воздействия на организации.  

Заключение 

Результаты исследования показывают, что в организациях действительно существуют 

организационные конфликты. Основные причины организационных конфликтов - это 

разделение ограниченных ресурсов. Сотрудники всегда борются за ограниченные ресурсы. 

Поэтому главной задачей руководства заключается в том, чтобы обеспечить правильное 

использование имеющихся ограниченных ресурсов на благо организации и других 

заинтересованных сторон. Такой подход в определенной степени минимизирует 

вероятность возникновения конфликтов в организации. Критерии оценки работы 

сотрудников должны быть четко сформулированы и доведены до сведения всех 

сотрудников. Сотрудников следует оценивать беспристрастно с учетом установленных 

стандартов производительности. Следовательно, во избежание возникновения 

конфликтных ситуаций в организациях, связанных с оценкой эффективности, стандарты, 

установленные руководством, должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и 

реалистичными. Эмпирические данные показывают, что на организации негативно влияют 

конфликты с точки зрения производительности и растраты ограниченных ресурсов. Точно 

так же организационные конфликты имеют положительное влияние на организацию, 

особенно в повышении организационной инновационности и улучшении качества решений 
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в организации. Кроме того, конфликты укрепляют дух совместной работы и сотрудничества 

между сотрудниками организации. Особенно это происходит, когда они собираются вместе, 

чтобы разрешить конфликт. Хотя конфликты имеют как отрицательные, так и 

положительные эффекты, руководство и сотрудники должны работать над достижением 

положительных эффектов, а не отрицательных. Менеджеры должны разработать 

соответствующие стратегии для разрешения конфликтов по мере их возникновения в их 

организациях. Руководству следует внедрить процедуры, которым необходимо следовать 

для разрешения любого конфликта, который может возникнуть в организации. О 

действующих процедурах разрешения конфликтов следует довести до сведения всех 

сотрудников, например, при возникновении каких-либо разногласий между сотрудниками 

следует сообщить об этом руководству, а затем руководство должно получить заявления от 

вовлеченных сторон, провести мозговой штурм и дать рекомендации о том, как разрешить 

конфликт. Результат урегулирования должен быть обязательным для всех вовлеченных 

сторон, и они должны взять на себя обязательство в будущем продолжать разрешать 

конфликты по мере их возникновения мирным путем. Поэтому, в зависимости от характера 

конфликта, рекомендуется, чтобы руководство применяло более одной стратегии для его 

разрешения. Менеджеры в различных организациях должны поощрять открытую политику 

общения, чтобы все сотрудники получали нужную информацию в нужное время. Это в 

некоторой степени сведет к минимуму степень подозрений в отношении финансового 

положения организации. Сотрудникам должен быть разрешен доступ к финансовой 

отчетности, чтобы видеть, как работает их организация. Основным недостатком этого 

исследования является то, что оно сосредоточено на размере выборки, которая не дает 

исчерпывающего представления о конфликтах. Следовательно, необходимо провести 

всестороннее исследование с обсуждением в целевых группах, чтобы сделать конкретные 

выводы об организационных конфликтах и разработать соответствующие меры для их 

эффективного управления. 
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The Role Of SME`s in Russian Economy After Transition 

 

Evgeny Dongak 
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Abstract 

Russia is becoming important economic partner for Turkey, and in this thesis studies were done on 

Russia's economic and historical events during and after Perestroyka, Russian Small and Medium Size 

Enterprises sector and Printing industry. The purpose of the thesis is to study Russian SME sector and 

determine its economic role and analyze Russian Printing industry.  

First of all, in introduction part of thesis are given its purpose and scope of research. In first chapter is 

given Russia's historical account of economic development process. There is also Russia's economic 

and historical events during and after Perestroyka. Additionally, market reforms characteristics of 

transitional economies were examined. In second chapter regulations on SME and Russian SME types, 

problems, advantages and disadvantages and SME sector's role in Russian economy were examined. In 

third chapter general review of Russian Printing industry was done and 2008 World Financial Crisis' 

effect on the industry was studied.  

Eventually in the conclusion, it is stated that Russian SME sector is in course of development and its 

total share and role in economy is growing bigger. In contrast, Russian Printing industry has old roots 

and it being part of production industry makes it important part of Russian economy. Printing industry 

was negatively affected by 2008 World Financial Crisis' and it tries to revive after damaging effects of 

the Crisis.  

Key Words: SME, Perestroyka, Soviet Union, Russia, Printing 
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Xülasə 

Məqalədə dünya təsrübəsi istiqamətində innovasiya fəaliyyətinin formalaşmasının nəzəri aspektləri araşdırılmış, 

fəaliyyətin formalaşmasının konseptual əsasları öyrənilmiş və bu fəaliyyəti zəruri edən amillərin əsas xüsusiyyətləri 

müəyyən olunmuşdur. Hər bir milli innovasiya sistemi yenilikçi inkişafa təsir göstərən iki vacib amil qrupunu əhatə 

edir. Birincisi bunlara daxildir: struktur və iqtisadi xüsusiyyətlər, xüsusən də kiçik və orta firmaların iqtisadiyyatda 

rolu, iqtisadi fəaliyyətin sahələr üzrə bölüşdürülməsi və yeniliyə tələb. İkinci qrupa sahibkarları və işçiləri yeniliklər 

yaratmağa təşviq edən sosial-mədəni və institusional şərtlər daxildir. Bu qrupların hər birinin ölkənin innovativ 

imkanları üzərində öz təsiri var. 

Son illərdə tədqiqatçılar özəyi ya ayrı-ayrı texnoloji istiqamətlər, ya da bazar seqmentləri, hətta sənaye sektorları olan 

sektor və sahələrarası innovasiya sistemlərinin formalaşması problemlərinə daha ciddi diqqət yetirirlər. Texnoloji və 

ya tədqiqat sahəsi çox dar  və ya daha geniş ola bilər. Sənayeyə xas bir yenilik sistemi ya bir spesifik texnologiyaya, 

ya da bir bilik sahəsinə, ya da bir sıra bilik sahələrinə və ya bir-birini tamamlayan texnologiyalara əsaslana bilər. Ən 

vacib texnoloji yeniliklər, yəni yüksək sosial əhəmiyyətə sahib olanlar, ümumiyyətlə bir sıra əlaqəli texnologiyalardan 

ibarət yeni bir texniki sistemin əsasını təşkil edir. 

Məqalənin informasiya bazası AMEA Mərkəzi Elmi Tədqiqat İnstitutunun, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin, 

Təhsil Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin və digər təşkilatların və dövlət orqanlarının statistik və analitik 

materialları və nəticələri təşkil edir. 

Açar sözlər: koseptual yanaşma, yenilikçi inkişaf, innovasiya fəaliyyəti, bazar iqtisadiyyatı, innovativ inkişaf.  

 

Giriş  
Milli yenilik sistemləri konsepsiyasında istifadə olunan hər bir termin müxtəlif şərhlərə sahib ola 

bilər. Əksər hallarda “yenilik” termini kifayət qədər geniş təfsir olunur, məsələn, “müəyyən bir 

şirkət və ya müəyyən bir ölkə üçün yeni olan və ya ümumiyyətlə dünyada analoqu olmayan 

məhsulların və istehsal proseslərinin yaradılaraq praktik olaraq tətbiq olunduğu bir prosesdir”. 

Konsepsiyanın “sistemli” cəhəti ondan ibarətdir ki, təsir göstərən bir-biri ilə əlaqəli institusional 

quruluşlar (kiçik və böyük firmalar, universitetlər və dövlət tədqiqat mərkəzləri, mərkəzi hökumət 

və regional idarələr, texnologiya transfer mərkəzləri, maliyyə bazarları və s.) yenilikçi inkişaf və 

onun istiqamətləri. Bununla birlikdə, sistemin bütün elementlərinin yalnız məqsədyönlü və şüurlu 
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şəkildə meydana gəldiyini və ya qurumların cəminin rəvan və vahid bir şəkildə fəaliyyət 

göstərdiyini söyləmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Sistem yanaşması əsas elementlərin, əlaqələr 

sistemlərinin və institutların milli yenilik sisteminin əsas hədəflərinə çatmaq üçün şüurlu və ya 

kortəbii şəkildə birlikdə hərəkət etmələrini nəzərdə tutur. Ancaq bu sistemin elementləri itaət etmir 

və heç bir quruluş tərəfindən yönləndirilmir. 

Məqalənin əsas məqsədi innovasiya potensialının informasiya-analitik təminatının tədqiqi 

məsələlərinin öyrənilməsidir. Tədqiqatın məqsədindən irəli gələn vəzifələr isə aşağıdakılardır: 

Milli innovasiya sistemlərinin yaradılmasının nəzəri əsaslarının təhlil edilməsi, MİS 

formalaşmasının dünya təcrübəsi, onların xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; İnformasiya resurslarının 

inkişaf aspektlərini öyrənmək; İnnovasiya fəaliyyətinin informasiya təminatı məsələrini tədqiq 

etmək; İnformasiya resurslarının təhlilini aparmaq, İqtisadi mühitdə informasiya proseslərin 

xüsusiyyətlərini araşdırmaq; Elmi-texnoloji inkişafın informasiya təminatının təşkilati 

problemlərini analiz etməkdir. Məqaləylə bağlı araşddırmalar bir çox ədəbiyyatlarda yerli və xarici 

alimlər təırəfindən öyrənilmişdir. Bu sahədə Lundvall V., Freeman S., Nelson R., İvanova N.İ., 

Qeys V.M., Seminojenko V.P., Fedulova L.İ., Solovyev V.P., Bubenko P.T., Koyuda A.P., 

Qasımov F.H., Əliyev T.N., Nəcəfov N.Z. və s. müəlliflərin adlarını çəkmək olar. 

Metod 

Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından da istifadə olunmuşdur. Belə ki, induksiya 

metodu ilə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəlillər toplanmış, araşdırılmış və sistemləşdirilmişdir. 

Sintez metodu, daha detallı bir araşdırma məqsədi ilə fərdi elementləri bütöv hala gətirmək üçün 

istifadə olunmuşdur. Bu metod təhlil metodu ilə olduqca sıx əlaqəlidir, çünki hər zaman fərdi analiz 

nəticələrini özündə cəmləyən əsas element kimi mövcuddur.  

Araşdırma Modeli 

Elm və texnologiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas məqsədi yenilikçi inkişafa keçiddir. İnnovativ 

inkişaf səviyyəsi həm yenilik prosesinin resurs komponenti (yenilikçi potensial), həm də yenilikçi 

texnologiyaların ötürülməsinin səmərəliliyi (sosial-iqtisadi sistem daxilində yeniliklərin yayılması) 

ilə müəyyən edilir. 

İnnovasiya menecmenti ilə əlaqəli tədqiqat sahəsindəki yerli və xarici inkişafların təhlili, regional 

səviyyədə bir yenilik mühitinin formalaşması üçün bir şərtin innovasiya fəaliyyəti bölgədəki 

yeniliklərin yayılmasına (diffuziyasına) kömək edən innovasiya inkişaf mərkəzlərinin inkişaf etmiş 

olduğu qənaətinə gəlməyə imkan verir. sosial-iqtisadi sistem və bütövlükdə sistemin yenilikçi 

inkişaf səviyyəsindəki nisbətləri düzəldərək yenilikçi inkişafını təmin edir (Bağırzadə, 2016). 

İnnovasiya idarəetməsindəki mövcud elmi inkişafları tamamlayır və inkişaf etdirir və regional 
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sosial-iqtisadi sistemdə yenilikçi bir mühitin formalaşmasının yalnız yenilikçi transformasiyaların 

təşviq edilməsi mexanizmləri olduğu təqdirdə mümkün olduğunu nəzərə alaraq müəllif regional 

sistemlərin qeyri-bərabər yenilikçi inkişafı faktını qeyd edir və “İnnovasiya İnkişaf Mərkəzi” 

konsepsiyasına aydınlıq gətirməyin zəruriliyini əsaslandırır. İnnovativ İnkişaf Mərkəzini müəyyən 

bir ərazidə kompakt şəkildə yerləşən, əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılar olan müxtəlif növ yeniliklər 

yaradan və təbliğ edən bir sıra şirkətlər kimi müəyyənləşdirir. 

- texnologiya şirkətlərinin sıxlığı, hər il ortaya çıxan texnoloji startupların sayı və yenilikçi 

müəssisələrin inkişaf dinamikası baxımından orta ölkə göstəricilərindən əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənən yenilikçi biznesin inkişafı üçün bir ocağın olması; 

- innovativ iş inkişafının mərkəzinin müəyyənləşdirilən coğrafi sərhədləri (lokalizasiya ehtimalı); 

- müvafiq ölkələrin milli innovasiya sistemləri ilə müqayisədə əhəmiyyətli keyfiyyət və ya 

kəmiyyət fərqlərinə malik olan mövcud innovasiya mühiti; 

- sosial-iqtisadi sistem daxilində yenilikləri yaymaq üçün motivasiyanın olması. 

Bu yanaşmanın “innovasiya mərkəzi” və “innovasiya klasteri” yaradan innovasiya mühitinin 

mövcud subyektlərindən fərqi yenilikçi inkişaf mərkəzinin təkcə yeniliklər yaratmaq və çoxaltmaq 

deyil, həm də onların təşviq edilməsini təmin etmək qabiliyyətindədir, bu da sosial-iqtisadi sistemin 

yenilikçi inkişaf proseslərinin aktivləşməsinə kömək edir.  

Aparılan tədqiqatlar regional sosial-iqtisadi sistemin yenilikçi inkişaf proseslərinin ən çox yenilikçi 

inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyətləri tərəfindən asanlaşdırılacağını göstərir, çünki onların 

funksiyaları yalnız yeniliklər yaratmaqla yanaşı, həm də bütün ərazilərdə fəal şəkildə yaymaqdır. 

Regional sosial-iqtisadi sistemlərin innovativ inkişaf təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi yenilikçi 

inkişaf mərkəzlərinin formalaşması və fəaliyyətinin aşağıdakı dövrlərini ayırd etməyə imkan verir 

(Əyyubov, Tağıyev, 2014). 

 ehtiyatların cəmləşmə dövrü; 

 innovasiya mərkəzinin yerləşdiyi bölgə iqtisadiyyatının çevrilməsi və innovasiya mühitinin 

formalaşması; 

 yenilikçi və texnoloji inkişaf; 

 İnnovativ inkişaf mərkəzinin yetkinliyi; 

 yeniliklərin yayılması (diffuziyası). 

Analiz 

Müasir şəraitdə yenilikçi inkişaf mərkəzləri strateji bir inkişaf amilinə çevrilir, ictimai istehsalın 

strukturuna təsir göstərir, cəmiyyətin iqtisadi təşkilatını dəyişdirir və bölgədəki sosial vəziyyəti 

sabitləşdirir. 

Bu problemi formalaşdırmaq və həll etmək üçün regional sosial-iqtisadi sistemin yenilikçi 

inkişafının səmərəliliyinin artırılması, yeniliklərin inkişafı və ötürülməsinin məqsəd və vəzifələrinə 
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yeni bir baxış təqdim edərək yenilikçi inkişaf mərkəzlərinin formalaşmasına konseptual bir 

yanaşma inkişaf etdirmək lazımdır (Qasımov, İsrafilov, Hacızadə, Ağayev 2016). 

Regional səviyyədə sosial-iqtisadi sistemlərin inkişafının spesifikliyi, təsis subyektlərinin dövlət 

orqanlarının məhdud fond və imkanlarına görə regional innovativ inkişaf üçün regional səviyyədə 

biznes strukturlarını həvəsləndirməyə imkan verir. Bu, büdcələrarası münasibətlər sistemində daha 

yüksək səviyyəli büdcədən maliyyə asılılığını təyin edən regional büdcənin vergi hissəsinin az payı 

ilə əlaqədardır. 

Regional sosial-iqtisadi sistemlərinin inkişafındakı bu spesifikliyi nəzərə alaraq müəllif, bazar 

iqtisadiyyatı subyektləri kimi yenilikçi inkişaf mərkəzlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsinin 

zəruriliyini qeyd edir, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yeniliklərin yaradılması və təkrar istehsalı deyil, 

həm də onların təbliği regional sosial-iqtisadi sistemin yaranmasına köməklik edir. 

Aparılan tədqiqatlara əsasən müəllif regional sosial-iqtisadi sistemdə innovasiya idarəetmə 

nəzəriyyələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və nəticələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ilə regional 

sosial-iqtisadi sistemin periferik elementlərinə yeniliklərin yayılması üzərində qurulan yenilikçi 

inkişaf mərkəzlərinin formalaşmasına yeni bir konseptual yanaşmanın əsas müddəalarını inkişaf 

etdirmişdir (Bağırzadə, 2016). 

-  sosial-iqtisadi sistemin regional səviyyədə inkişafının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onun 

innovativ inkişafına təsir göstərən amillərin tədqiqi və sistemləşdirilməsi; 

- yenilikçi inkişaf mərkəzini yeni məzmunla tamamlamaq və innovativ inkişafını aktivləşdirmək 

üçün regional sosial-iqtisadi sistemin periferik elementləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin inkişaf 

etdirilməsi ehtiyacının əsaslandırılması; 

- innovasiya idarəetmə nəzəriyyəsinin əsas müddəalarının işlənib hazırlanması və “innovasiya 

diffuziya dalğalarının müdaxiləsi” anlayışının innovasiya inkişaf mərkəzindən regional sosial-

iqtisadi sistemin periferik elementlərinə qədər fərqli bir yenilik diffuziyası kimi tətbiqi, müxtəlif 

növ yeniliklərin diffuziya dalğalarının qarşılıqlı təsiri və diffuziya effektinin artırılması. 

İnnovativ inkişaf mərkəzlərinin formalaşdırılması üçün qarşılıqlı əlaqəli idarəetmə tapşırıqlarını 

müəyyənləşdirmək üçün aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsaslanan yeni konseptual yanaşma 

çərçivəsində müəllif regional sosial-iqtisadi sistemin əsas inkişaf prinsiplərini ümumiləşdirdi və 

sistemləşdirdi (Schultz, 2013): 

- elmi əsaslandırma - İnnovasiya idarəetməsi nəzəriyyəsinin nailiyyətləri nəzərə alınmaqla, müasir 

informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək əldə edilmiş məlumatların 

qiymətləndirilməsi üçün yeni vasitələrin sınaqdan keçirilməsi ilə innovativ inkişaf mərkəzlərinin 

formalaşdırılması; 

- yenilikçi düşüncə - yenilikçi inkişafa ehtiyacın və onu həm fərd olaraq, həm də bütöv bir cəmiyyət 

olaraq həyata keçirmə qabiliyyətinin şüuru və qavrayışı; 
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- regional innovasiya mədəniyyəti - yenilik üçün geniş bir motivasiya sistemi qurmaq, yenilikçi 

inkişafın effektivliyini təmin etmək; 

- dövlət idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanlarının regional sosial-iqtisadi sistemin yenilikçi 

inkişafına təsirli idarəetmə təsiri göstərməyə hazırlığı; 

- yenilikçi inkişaf mərkəzi ilə periferiya arasındakı qarşılıqlı əlaqə (yenilikçi inkişaf mərkəzinin 

yeniliklərinin sosial-iqtisadi sistemin periferik elementlərinə yayılması prosesində yaranan 

qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirlərin təsirindən istifadə etməklə). 

Bu konseptual yanaşmanın müddəalarının formalaşması yeniliklərin yaradılması və təkrar 

istehsalını deyil, həm də regional sosial-iqtisadi sistemdə yayılmasını, yenilikçi fəaliyyətin 

aktivləşdirilməsinə kömək etməklə yenilikçi inkişaf mərkəzlərinin formalaşmasına inteqrasiya 

olunmuş bir yanaşmanı əsaslandırır. 

Milli bir innovasiya sistemi konsepsiyasının inkişafına başladığı andan bəri fərqli innovasiya 

sistemlərinin müqayisəli təhlili siyasətçilər üçün qərar qəbuletmənin vacib elementi kimi xidmət 

etmişdir. Siyasət hazırlayanlar digər ölkələrin təcrübəsini (innovasiya sisteminin real inkişafını 

qiymətləndirmək üçün düzgün göstəricilər əldə etmək üçün) öyrənməli və öz funksional modelləri 

ilə əlaqələndirməlidirlər (kritik funksiyaları və ya oxşar performans səviyyəsinə çatmağın müxtəlif 

yollarını müəyyənləşdirmək üçün). 

Tədqiqatçılar ümumiyyətlə siyasətçilərin bir yenilik sisteminin işinə təsir göstərməyə çalışarkən 

qarşılaşdıqları üç problemi müəyyənləşdirirlər. Birincisi, bir yenilik sisteminin stimullaşdırılması, 

yaradılması və inkişafı üçün ortaq bir “uğurlu model” mövcud deyil. İkincisi, sistemin 

mürəkkəbliyi çox yüksək ola bilər: bir çox fərqli mexanizm yenilik prosesinə təsir göstərir, hər 

mexanizm bir neçə funksiyanı təsir edə bilər və funksiyalar da öz növbəsində bir-biri ilə əlaqəli ola 

bilər. Üçüncüsü, hər hansı bir müdaxilənin (məsələn, bir siyasət) nəticəsini proqnozlaşdırmaq 

çətindir, çünki hər hansı bir siyasət və ya strategiya geri bildiriş şəklində ikinci dərəcəli təsir göstərə 

bilər, təsiri əvvəllər gözləniləndən daha güclü ola bilər. 

İnnovasiya fəaliyyətinin formalaşdırılmasının konseptual yanaşmaları. 

Ümumiyyətlə, milli bir innovasiya sisteminin formalaşmasına dair konseptual yanaşmaların 

əksəriyyəti aşağıdakı müddəalarla xarakterizə edilə bilər (Əhmədov, Hüseyn, 2012). 

1. Hazırda “tədqiqat - inkişaf - tətbiqetmə” sistemində tədarükə yönəlmiş ənənəvi xətti modeldən 

imtina və bütün elementlərin bir-birinə sıx bağlılığını və yeniliyin tələbə istiqamətlənməsini təmin 

edən yenilik prosesinin qeyri-xətt modelinə keçid mövcuddur; 

2. Təkamül inkişaf amillərinə böyük əhəmiyyət verilir. 

3. İnnovasiya prosesləri və sistemləri spesifik xüsusiyyətlərə malikdir və ölkənin iqtisadi və sosial-

siyasi tarixi inkişafının milli xüsusiyyətlərinin təsiri altında inkişaf edir. Bu səbəbdən bənzərsiz, 

optimal milli yenilik sistemi yoxdur, əksinə fərqli və güclü və zəif tərəfləri olan bu cür sistemlər 
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mövcuddur. Üstəlik dinamik milli yenilik sistemləri daim yeni imkanlara uyğun olaraq uyğunlaşır 

və dəyişir; 

4. Həm normaların, qaydaların və qanunların müəyyənləşdirilməsi baxımından, həm də 

proseslərin təşkili baxımından qurumların roluna xüsusi vurğu edilir. 

5. Müasir innovasiya sistemlərinin əsas elementləri arasındakı qarşılıqlı təsir formalarına və 

intensivliyinə diqqət artır. 

6. Konseptual olaraq, milli innovasiya sistemlərinə siyasət hazırlanmasında və planlaşdırılmasında 

istifadə edilə bilən analitik bir vasitə kimi baxılır. 

Ənənəvi elm və texnologiya siyasəti, bu biliklərin iqtisadiyyatda praktik istifadəsinə məhəl 

qoymadan yeni biliklərin yaradılmasına yönəlməsi ilə xarakterizə olunur. Siyasət yeniliyi daha 

bütöv bir yanaşma əldə edir və həm biliklərin yaradılmasına, həm də tətbiqinə yönəldilir. Yeni 

biliklərdən iqtisadi divident əldə edə bilsəniz, elmə yatırımlar daha cəlbedici olur. Beləliklə, bilik 

iqtisadi böyümənin vacib olmasa da əsas mənbəyi ola bilər (Əyyubov, Tağıyev, 2014). 

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya siyasəti elm və texnoloji siyasətinin sadə davamı deyil, elmi-

texniki, iqtisadi, sənaye və təhsil siyasətlərinin daha yüksək səviyyədə inteqrasiyasını təmsil edir. 

Buna görə də, innovasiya siyasətinin inkişafı yalnız müxtəlif dövlət qurumları arasında deyil, eyni 

zamanda iqtisadiyyatdakı müxtəlif tərəfdaşlar arasında koordinasiya və konsensus tapmağı tələb 

edir. 

Funksional olaraq uyğunlaşdırılmış metoddan istifadə edərək, innovasiya sisteminin aşağıdakı əsas 

funksiyaları konseptual olaraq formalaşdırıla bilər (Əhmədov, Hüseyn, 2012). 

1. İnnovasiya siyasətinin prinsiplərini dinamik bir rejimdə formalaşdırmaq lazımdır. Bu siyasət, 

innovasiya sisteminin bütün sistem yaradan elementlərinin rolunu və funksiyalarını və inkişaf 

istiqamətlərini müəyyənləşdirməlidir (yəni sinergetik təsir imkanlarını nəzərə almalıdır). 

2. İnnovasiya üçün ətraf mühitin institusional tənzimləmə sistemini formalaşdırmaq lazımdır. 

İnnovasiya sistemində çox sayda ziddiyyətli iştirakçı (fərqli maraqlarla) iştirak etdikləri üçün bir  

sıra qaydalar və qaydalar (əqli mülkiyyətin qorunması, antitrest qanunları, texniki standartlar, ətraf 

mühit və sağlamlığın qorunması və s.) Hazırlamaq lazımdır. 

3. Elmi və innovasiya prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və seçilməsi sistemi 

təkmilləşdirilməlidir. İnnovasiya prosesi bilik və ya yeni məhsulun yaradılması ilə məhdudlaşmır, 

onların nəticələrindən praktikada istifadə etmək və iqtisadi və ya sosial gəlir əldə etmək lazımdır 

(məsələn, tibbi tədqiqatlar sahəsində). Buna görə də, innovasiya sisteminin vacib bir funksiyası ən 

yüksək iqtisadi və ya sosial gəlir gətirən elmi və yenilik prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və 

seçilməsidir. 

4. İnnovasiyaya maliyyələşdirmə və ehtiyatların ayrılması sisteminin mövcud elementlərini 

yaxşılaşdırmaq və yeni elementlər yaratmaq lazımdır. İnnovasiyanın maliyyələşdirilməsi fond 

toplama və ayırma tələb edir. Yenilik üçün stimullar yaratmaq lazımdır. Təşviqlər həm maddi, həm 
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də maliyyə şəklində (vergi güzəştləri, subsidiyalar) və qeyri-maddi formada (prestij) həyata keçirilə 

bilər. Sonuncu formanın nümunəsi ilin ən uğurlu yenilikçi şirkətinin və ya ilin ən yenilikçi 

məhsulunun seçilməsidir (Bağırzadə, 2016). 

İnnovasiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini zəruri edən amillər 

Bir təşkilatın innovasiya strategiyası çərçivəsində tam mərkəzsizləşdirmə prinsipinin funksiyaların 

təkrarlanmasına və lazımsız məlumat axınlarının yaranmasına səbəb olmasına baxmayaraq, başqa 

bir sistem - mərkəzləşdirilməmiş innovasiya idarəetmə sistemi - təcavüzkar bir yenilik siyasətini 

həyata keçirən divizion təşkilati strukturu olan çoxşaxəli korporasiyalarda və ya konglomeratlarda 

istifadə olunur. Bu sistem vəzifəsi fundamental elmi tədqiqatların və tətbiqi işlərin bəzi 

mərhələlərini aparmaq olan ümumi bir korporativ tədqiqat mərkəzinin mövcudluğu ilə seçilir 

(Kwon, 2012). 

Müasir təşkilatların yenilikçi fəaliyyətinin xüsusiyyəti, tədqiqat və istehsalatı vahid bir “elm - 

istehsal” dövrü ilə birləşdirən vahid elmi-texniki komplekslərin yaradılmasıdır ki, bu da innovativ 

inkişafların bazar ehtiyaclarına yönəldilməsini, habelə bazar amillərinin təşkilatın strateji 

mövqeyinə əhəmiyyətli təsirinin tanınmasını təmin edir. Bu yenilik idarəetmə sistemləri ilk olaraq 

Yaponiyanın ən böyük maşınqayırma şirkətlərində tətbiq olundu. Bu vəziyyətdə mərkəzi xidmətlər 

və yenilikçi inkişaf şöbələri müxtəlif istehsal vahidlərində və mərkəzi xidmətlərdə həyata keçirilən 

müvafiq fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsini həyata keçirirlər. Bir sıra Amerika və Yapon 

təşkilatlarında bu vəzifələr mühəndislik şöbələri ilə qarşı-qarşıya qalır, digərlərində isə regional 

mərkəzləri olan texniki mərkəzlər və əlaqə xidmətləri bu sahədə ixtisaslaşır (Əliyev, Babayev, 

2013). 

Xarici praktikada yeniliyin idarə olunması üçün inteqrasiya olunmuş sistemlər geniş yayılmışdır 

ki, bunun da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsində və yeniliyin 

idarə olunmasında iştirak edən bölmələr idarəetmə strukturunun müxtəlif səviyyələrində paylansın, 

lakin qarşılıqlı təsir kanalları və koordinasiya sistemi mövcud olsun. İnnovasiya prosesinin bu cür 

təşkili, digər şeylər arasında şöbələr arasındakı üfüqi əlaqələrdən istifadə edərək, innovasiya 

idarəetməsi strukturlarının çevikliyinə nail olmağa imkan verir. 

Təşkilatın yenilikçi fəaliyyətlərini idarə etmək üçün inteqrasiya olunmuş bir sistem, təşkilatın 

uzunmüddətli inkişaf strategiyası, missiyası, texniki siyasəti və sahə xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla formalaşdırılmış bir innovasiya proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi yolu ilə 

həyata keçirilir. Bu tip bir sistemdə yenilikçi fəaliyyətlərin idarə edilməsi, təşkilatın uzunmüddətli 

hədəflərinin əsaslandırılmasından, şirkətin xarici mühit amillərinin yaratdığı proqnozlaşdırılan 

imkanlara və təhdidlərə uyğun fəaliyyət həyata keçirməkdən, habelə daxili mühitin 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqdan ibarətdir: əsas səriştələr, işin rəqabət üstünlükləri və zəif tərəfləri. 

İnnovasiya prosesi idarəetmə sisteminin inkişafının strateji istiqamətliliyi yeni texnologiyaların və 

texnikanın geniş miqyasda tətbiq edilməsini, fiziki aşınma və avadanlıqların, məhsulların, fikirlərin 
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köhnəlməsi və köhnəlmə problemlərinin həllini və təşkilatın istehsal və iqtisadi göstəricilərindəki 

artımı müəyyənləşdirir (Hüseynova, 2013). 

Xarici mühitin dinamik olaraq dəyişən şərtlərinə uyğunlaşma prosesində yenilikçi fəaliyyətlərin 

idarə edilməsi üçün təşkilati sistemlər dəyişir və dəyişdirilir. Real praktikada funksional və tematik 

sistemlər seçilir . Funksional tip, özlərinə təyin edilmiş innovasiya fəaliyyətinin hissələrindən 

məsul olan, profillərinə və ixtisaslarına qətiliklə uyğun gəlməsi lazım olan ixtisas bölmələr 

sistemidir. 

Avropa təşkilatlarında innovasiya idarəetmə sistemlərinin inkişafında xarakterik bir tendensiya 

təşkilatlar arasında inteqrasiya (sektorlararası, sektorlararası, kombinə üfüqi və şaquli) əlaqələrin 

qurulmasıdır. Bunun səbəbi maliyyə çatışmazlığı, həm kredit, həm də tədqiqat və inkişafın cəlb 

olunmasının yüksək qiyməti, bir məhsulun ömrünün azalması və bahalı texnologiyaların kompleks 

istifadəsinə ehtiyac ola bilər. Sektor institutları, universitetlər, holdinqlər, maliyyə və sənaye 

qrupları və digər dərnəklərə əsaslanan innovasiya mərkəzləri üçün kompleks yenilik sistemləri 

mümkündür. İnnovasiyanın idarə edilməsi üçün sahələrarası təşkilati sistemlərə texnoloji parklar, 

dövlət dəstəyi ilə elmi-texniki mərkəzlər və xüsusi müstəqil firmalar daxildir. 

Bu gün Rusiyada sənaye müəssisələrinin təxminən üçdə biri yenilikçi fəaliyyət göstərir, yenilikçi 

bir yanaşmaya yönəlmiş xidmət təşkilatlarının sayı daha azdır. Rusiya təşkilatları, ilk növbədə, 

innovasiya idarəetməsi sahəsində aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur (Алиев, 2014). 

 təşkilatların əhəmiyyətli bir hissəsində yenilik xərclərinin minimuma endirilməsi; 

 elmi və texnoloji tərəqqinin dünya səviyyəsindən geri qalması; 

 tədqiqat qruplarının, qrupların, məktəblərin və müəssisələrin olmaması; 

 yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin mühacirəti; 

 mövcud maddi-texniki, istehsal, iqtisadi və sosial-təşkilati strukturların işində çevikliyin 

olmaması; 

 innovasiya proseslərinin yüksək vaxt xərcləri; 

 yeniliklərin məhdud yayılması; 

 yeniliyə marağın olmaması. 

Rusiya təşkilatlarının sürətləndirilmiş yenilikçi inkişafının əsas maneəsi həm makro səviyyədə, 

həm də konkret təşkilatlar səviyyəsində iqtisadiyyatın bürokratiyasıdır. İnnovasiya işçilərdən 

təşəbbüskarlıq yaradıcılığı və şirkət rəhbərliyindən təşəbbüskar liderlik tələb edən sosial bir 

fenomendir. Üstəlik, problemlər yenilikçi fikirlərin olmaması ilə deyil, yenilik üçün daha əlverişli 

şəraiti olan inkişaf etmiş ölkələrə köç etmələri səbəbindən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin və 

sahibkarların çatışmazlığı nəticəsində yaranır. Bu gün Rusiyada yenilik proseslərinin 

tənzimlənməsi və dövlət tərəfindən qorunması üçün lazım olan bir nəzarət yoxdur 

Qlobal innovasiya menecmentinin inkişafındakı əsas tendensiyalar arasında mütəxəssislər, əksinə, 

yenilikçi inkişaflar üçün xərclərin artdığını və texnoloji şaxələndirilmədəki artımı, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

533 

 

patentləşdirmənin artdığını və texnologiyaların, istehsalın və marketinqin inteqrasiya olunmuş 

inkişafını qeyd edirlər.  

Sənayeləşmiş ölkələri elmi və yenilikçi inkişaf meyarına görə şərti olaraq üç qrupa bölmək olar 

(Allahverdiyev, Qafarov, Əhmədov, 2012): 

 elmdə liderliyə, ölkənin tədqiqat və istehsal dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən 

irimiqyaslı yenilikçi layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir: ABŞ, İngiltərə, Fransa; 

 innovasiyaya və əlverişli bir innovasiya mühitinin yaradılmasına yönəlmiş ölkələr: Almaniya, 

İsveç, İsveçrə; 

 qlobal elmi və texnoloji tərəqqiyə və ölkədə müxtəlif elm sahələrinin eyni vaxtda inkişafına 

yönəldilmiş yenilikçi bir infrastruktur inkişaf etdirərək yenilik proseslərini stimullaşdırmaq: 

Yaponiya, Cənubi Koreya. 

ABŞ-ın innovasiya siyasətinin prioritet sahələrindən biri də elmi-texniki tərəqqinin təşviq 

edilməsidir. Son on ildə elmi və texnoloji dəyişikliklər ticarət, bankçılıq, qida və dərman istehsalı 

sahələrini təsir etmişdir. Təşkilatların yenilikçi fəaliyyəti, avtomatizasiyanın sənayedə 

yayılmasına, inteqrasiya olunmuş innovasiya idarəetmə sistemlərinin istifadəsinə və yeni elmi 

tədqiqat metodlarının meydana çıxmasına kömək edir. 

Almaniya da ABŞ kimi böyük elmi potensiala sahibdir, bu ölkədəki tədqiqat və inkişaf maliyyəsi 

isə dünyada ən yüksək xərclərdən biridir. Almaniya adambaşına patent almaqda dünya 

liderlərindən biridir. Bununla birlikdə, maşınqayırma sənayesində, xüsusən də avtomobil 

sənayesində təşkilatlar artan yenilikçi fəaliyyət ilə xarakterizə olunursa, yeni texnoloji sahələr, 

məsələn, informasiya, rabitə və ya bioloji tədqiqatlar ABŞ, Yaponiya və Böyük Britaniyaya 

nisbətən daha az inkişaf etmişdir . Alman təşkilatların əksəriyyəti innovasiya fəaliyyətlərini 

özlərinə məxsus unikal innovasiya sistemlərinə əsaslanaraq idarə edirlər. Üstəlik, yenilikçi 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində sinergetik effekt əldə etmək üçün müxtəlif təşkilatları 

birləşdirməyə meyl var (Mehdiyev, 2015). 

Yaponiya müəssisələri yeni məhsul növlərinin inkişafı sayəsində dünya bazarındakı bazar paylarını 

artırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, kreditləşmə sahəsində dövlət tənzimləmələri sayəsində Yapon 

təşkilatları aşağı qiymətlərlə yeni texnologiyaların inkişafı və tətbiqi üçün əhəmiyyətli maliyyə 

mənbələri əldə edirlər. 

Nəticə 

Təşkilatların yenilikçi fəaliyyətinin mahiyyəti innovativ fəaliyyətin əsasən sənaye müəssisələri 

tərəfindən məcburi, epizodik idarə edilməsi. İnnovasiya fəaliyyətinin sistemli əsaslarla idarə 

olunması. Təşkilatlardakı yenilik proseslərini idarə etmək üçün sistemlərin inkişaf səviyyəsi 

idarəetmə keyfiyyətinin və bütövlükdə şirkətin fəaliyyətinin nəticələrinin ən vacib göstəricisidir.  

İnnovasiya idarəetmə sistemlərinin əsas üstünlükləri İnnovasiya idarəetmə sistemləri böyük ölçüdə 
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adaptivdir, bu da yenilik idarəetmə metodlarında böyük dəyişikliklərin mümkünlüyünü nəzərdə 

tutur. Geniş miqyaslı innovativ layihələrin həyata keçirilməsinə, çox məqsədli araşdırmalara və 

alternativ yeniliklərin tətbiqinə imkan verirlər.  

İnnovasiya idarəetmə sistemlərinin əsas çatışmazlıqları - İnnovasiya proseslərinin həddən artıq 

müddəti; - radikal yeniliklərin ümumi həcmdə aşağı payı; - yeniliyə marağın olmaması və ya 

yenilik proseslərinə kifayət qədər diqqət yetirilməməsi; - İnnovasiya fəaliyyətinin idarəedilməsində 

menecerlərin təcrübəsinin olmaması. İnnovasiya siyasəti sahəsində verilən qərarların 

tənzimlənməsi üçün əhəmiyyətli vaxt xərcləri. Təşkilatlar tez-tez bölmələrinin yenilik 

fəaliyyətlərinə rəhbərlik edəcək mərkəzi bir mexanizmdən məhrum olurlar. - Fundamental tədqiqat 

layihələrinə kifayət qədər diqqət yetirilməməsi; - uzunmüddətli perspektivdə ticari tətbiqi olan 

fikirlərin, yeniliklərin işlənib hazırlanmasının tez-tez rədd edilməsi. 

İnnovasiya idarəetmə sistemlərinin inkişafında dövlətin rolu - Təşkilatların innovasiya idarəetmə 

sistemlərinin inkişafında hökumətin rolu artır; - dövlət tərəfinin biznes strukturlarından yenilikçi 

fəaliyyətlərə motivasiya əhəmiyyətsizdir; - milli innovasiya idarəetmə sisteminin 

formalaşdırılması. Dövlət təşkilatların yenilikçi fəaliyyətinin koordinatorudur. Dövlət-özəl 

yenilikçi tərəfdaşlıq sistemi formalaşmışdır. Təşkilatların innovasiya sistemləri milli innovasiya 

idarəetmə sistemlərinə daxil edilmişdir. Dövlət elmi tədqiqat aparan təşkilatlara dəstək verir, 

sahibkarlığı stimullaşdırır, təşkilatlar yenilikçi layihələrin həyata keçirilməsində kommersiya 

riskini öz üzərinə götürür. 

Bu gün həm daxili, həm də xarici bazarlarda tələb olunan yeni məhsulların inkişafı və istehsalına 

yönəldilmiş müasir ölkələrin təşkilatlarında yeniliklərin idarə olunması üçün çevik və inteqrasiya 

edilmiş sistemlərin yaradılması və idarəetmə tərzi də daxil olmaqla təşkilati formaların və 

idarəetmə funksiyalarının dəyişdirilməsi əsas amildir.  
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Xülasə 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin əksəriyyətində müxtəlif bizneslər iqtisadi böyümənin və məşğulluğun inkişafında 

ön sıralarda yer alır. Belə ki, Dünya Bankına görə inkişaf etmiş ölkələrdə ayrı-ayrı bizneslərin və sahibkarlıq 

fəaliyyətlərinin Ümumi Daxili Məhsuldakı payı müvafiq olaraq 50 və 60 faizdən çoxluq təşkil edir.  

Beləliklə, dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri biznesin inkişafı üçün iqtisadi canlılığı artırmaq, rəqabət 

qabiliyyətini artırmaq və iqtisadi fəallığı təmin etmək üçün sistemli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Bunun nəticəsində 

rəqabətli bazar münasibətləri formalaşır ki, bu da öz növbəsində bazarda tələb və təklif tarazlığını yaradır, qiymətləri 

sabitləşdirir, məhsul və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini artırır, iqtisadi alətlərdən səmərəli istifadə, davamlı 

iqtisadiyyat və xarici təsirlərdən müdafiə mexanizmi formalaşdırır. Bu səbəblərdən hazırkı qlobal şəraitdə həm inkişaf 

etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar biznes və sahibkarlıq fəaliyyətləri vasitəsilə böhranlara çevik 

uyğunlaşmanı təmin etməyə çalışır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə orta müəssisələr əsas xidmət təminatçısıdır. Kiçik və orta bizneslərin qlobal 

tendensiyalarından biri də kiçik müəssisələri davamlılığını təmin edərək, orta müəssisələr səviyyəsinə gətirməyə 

çalışmaqdır. Beləliklə, bu, müəssisələrin davamlılığını və nəticədə onların rəqabət qabiliyyətini artırmağa 

yönəldilmişdir. 

Kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etmiş hər hansı bir iqtisadi mexanizmin müstəsna elementi olan, iqtisadiyyatın və 

bütövlükdə cəmiyyətin normal bir şəkildə mövcud olub genişlənə bilmədiyi bir sektordur. Kiçik və orta biznesin sürətli 

uyğunlaşması və dövlət bazarının demək olar ki, bütün sahələrinin geniş miqyası sabit iqtisadi genişlənmə üçün şərait 

yaradır və siyasi iqlimin sabitliyini təmin edir. Biznes sahələrinin uğurlu genişlənməsinin səbəblərindən biri də geniş 

miqyaslı istehsalın kiçik və orta bizneslərə qarşı olmamasıdır. 

Açar sözlər: KOB, Dünya Bankı, müəssisə, qlobal, tendensiya, ÜDM, böhran, BMT. 

 

Giriş  

Beynəlxalq müstəvidə biznesin inkişafı daha sürətlə davam edir, çünki dövlət orqanları kiçik 

müəssisələrə böyük əhəmiyyət verir və dövlət səviyyəsində dəstəkləyirlər. İnkişaf etmiş ölkələrdə 

iri, kiçik və orta sahibkarlığın əməkdaşlıq mövqeyi təşviq olunur, onların fəaliyyəti bir-birini 

tamamlayır, yalnız ayrı-ayrı sahələrin ixtisaslaşma sektorunda və son inkişaflarda (Переверзев, 

Лунева, 2017: 560). 

İnkişaf etmiş ölkələrdə kiçik biznes hazırda davamlı iqtisadi inkişaf üçün əsas rolunu oynayan orta 

sinif tərəfindən inkişaf etdirilir. Avropadakı kiçik biznes AB-nin sosial-iqtisadi genişlənməsinin 
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əsasını təşkil edir. Avropa Birliyində 23 milyondan çox kiçik və orta biznes krediti alınaraq, ümumi 

dövriyyənin və əlavə dəyərin yarısından çoxunu təmin edir. Avropada kiçik sahibkarlıqda 

çalışanların sayı təxminən 70% -dir və bu, ümumi dövriyyənin 57% -ni və əlavə dəyərin 53% -ni 

təşkil edir.  

Amerika Birləşmiş Ştatlarında 20 milyondan çox firma fəaliyyət göstərir. Təxminən 5 milyon firma 

- Avropa Birliyi olmayan ölkələrdə - Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Asiya (Yaponiya istisna 

olmaqla), Orta Şərq və Afrika, Çində 4.3 milyondan çox kiçik və orta biznes və 27.9 milyona yaxın 

firma vardır. Bu, ÜDM-in təxminən 60% -ni təşkil edən ölkədəki ümumi müəssisə sayının 99% -

ni təmsil etməkdədir. 

BMT-nin statistikasına görə, qlobal iqtisadi sistemdə kiçik və orta bizneslər dünyadakı işləyən 

əhalinin təxminən yüzdə 50-si üçün işəgötürənlərdir. Fərqli ölkələrdə biznes sahəsində istehsalın 

dəyəri ÜDM-in 33%-i ilə 67% arasındadır.  

Periodik böhranlar zamanı o cümlədən, iqtisadiyyatın yenidən qurulması və post-sənaye 

genişlənməsinə keçid dövründə məşğulluğun daim azalması ilə sənayenin milli sahələrində 

istehsalın azalması müşahidə olunur. Belə hallarda, kiçik və orta biznes sahələrinin müstəsna 

xüsusiyyətlərindən biri açıq şəkildə ifadə olunur - passiv bölgələrdə sosial gərginliyi xeyli azaldan 

yeni iş yerlərinin sürətli bir şəkildə yaranması burada başlıca xüsusiyyətdir (Mammadov and 

Ahmadov,2021). 

Bu göstəricilər hər bir dövlətin siyasi və sosial-iqtisadi həyatının biznes sahələrindəki əsas rolunu 

göstərir, çünki müəssisələrin böyük əksəriyyəti kiçik miqyaslı sektorda fəaliyyət göstərir, çox 

sayda iqtisadi fəal əhali toplanır və ÜDM-in təxminən yarısı istehsal olunur.  

Beynəlxalq təcrübədən danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki, 1000 nəfərə düşən biznes quruculuğu 

sayına görə, Estoniya və Çexiya kimi Şərqi Avropa ölkələri birinci yerdədir. Bu ölkələrdə hər min 

nəfərə düşən kiçik və orta biznes sahələrinin sayı müvafiq olaraq 71 və 88 nəfərdir. Bu ölkələrdə 

kiçik və orta sahibkarlığın yüksək inkişafı həm də bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə həyata 

keçirilən özəlləşdirmə siyasəti ilə sıx bağlıdır. Belə ki, burada həyata keçirilən kiçikmiqyaslı 

özəlləşdirmə siyasəti əsasən iaşə və kiçik müəssisələrdə aparıldığından, əhalinin mümkün qədər 

çox iştirakı üçün bizneslərin sayı kifayət qədər çoxdur. Bu baxımdan Malta Avropa ölkələrini 

qabaqlayır.  

Bundan əlavə, bir çox Avropa ölkəsində bu göstərici ÜDM-in 50 faizini, ABŞ, Yaponiya, 

Almaniya kimi ölkələrdə kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin payı ümumi sayının 99 faizini keçir. 

Yaponiyada 880 min sənaye müəssisəsindən yalnız 4 minində 300-dən çox, 700-də 1000-dən çox 

işçi vardır. AB ölkələrində 500-dən çox işçisi olan müəssisələrin sayı isə 12 mini keçmir. 

Fəaliyyət növünə görə Avropa və Asiyada kiçik sahibkarlıq iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün 

sahələrini əhatə edir (Сташков, Мрочковский, 2012: 368). 
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Qərbdə kiçik biznes sahələrinin genişləndirilməsi sürətlə inkişaf edir, çünki dövlət orqanları kiçik 

müəssisələrə böyük diqqət ayırır və dövlət səviyyəsində onları stimullaşdırırlar. Kiçik və orta 

bizneslərin inkişafı ilə keçmiş inkişaf etməkdə olan dövlətlər də böyük bir iqtisadi sıçrayış əldə 

etmişdir (Tayvan, Sinqapur, İndoneziya və s.). 

Avropadakı kiçik biznes sahələri sözügedən bölgənin sosial-iqtisadi genişlənməsinin əsasını təşkil 

edir. Avropa Birliyində 23 milyondan çox kiçik və orta səviyyəli biznes müəssisəsinə kredit verilir, 

bu da ümumi dövriyyənin və əlavə dəyərin yarısından çoxunu verir. Avropada kiçik müəssisələrdə 

işləyənlərin sayı təxminən 70% -dir və bu, ümumi dövriyyənin 57% -ni və əlavə dəyərin 53% -ni 

təşkil edir. Bunun sayəsində Avropa Birliyi sərhədləri daxilində kiçik biznes sahələrinin 

stimullaşdırılması siyasəti həyata keçirilir. Bu siyasətin əsas məqsədi ölkənin maraqlarını və biznes 

fəaliyyətlərini tarazlaşdırmaq, sözügedən fəaliyyət üçün əlverişli şərait yaratmaq və kiçik 

müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır. 

Sənayedə inkişaf etmiş dövlətlərdə biznesin genişlənməsinin xarakterik xüsusiyyəti onun dövlət 

tərəfindən stimullaşdırılmasıdır. 

Metod 

Müasir biznesdə maliyyə-kredit institutları xüsusi qurum kimi maliyyə bazarında özünəməxsus 

hərəkət müxanizmindən istifadə etməklə bütün bazar iştrakçıları tərəfindən qeyri-şərtsiz qəbul 

olunmuş öhdəliklərin vaxtında və tam həcmdə yerinə yetirilməsinə görə bilavasitə maddi 

cavabdehlik daşıyırlar. Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus sərbəst pul vəsaitləri, hər bir halda 

tərəflərin üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl olunması şəraitində bank müəssisəsinə toplanması 

prosesindən başlayaraq bankın tam məsuliyyəti altında müştərilərə pul borclarının verilməsi və qeri 

qaytarılması əməliyyatlarının nəticəsində kapital yığımını həyata keçirir.  

Müasir biznesdə maliyyə-kredit institutları ölkənin bütün maliyyə kredit, valyuta münasibətlərini 

tənzimləyən mərkəz olmaqla yanaşı daxili və xarici sərmayə qoyuluşlarında bir başa və ya vasitəçi 

kimi çıxış etmək imkanlarından istifadəyə meyilli olur. Maliyyə bazarı iştrakçıları arasında 

vasitəçilik nəğd vəsait qoyuluşlarında maliyyə kredit-valyuta əməliyyatlarının təşkili və 

aparılmasında vasitəçilik xidmətlərini göstərməklə daxili kapital yığımını sürətləndirə bilər. Eyni 

zamanda müasir maliyyə-kredit institutları özünü gündəlik və cari fəaliyyəti ilə sənaye 

müəssisələrinə, tikinti obyektlərinə, aqrar və nəqliyyat təsərrufatı sahələrinin maliyyə təminatında 

iştrak edir.  

Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyətinin hüquqi bazasının müəyyənləşdirilməsi əsas 

məsələlərdən biridir. Belə ki, maliyyə bazarını tənzimləyən bir sıra qanunlar verilmişdir. Bunların 

köməyi ilə həm qiymətli kağızların buraxılışı, həm də qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ aktlar mövcuddur. Bu eyni zamanda bankların fəaliyyətinə də aiddir.  

Azərbaycanda bank sisteminin fəaliyyətini müəyyən edən hüquqi baza təkmilləşdirilir. Sığorta 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

539 

 

Ticarət Ticarət 

İstehsal 

sisteminin inkişafına xidmət edən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi üzərində də iş 

aparılır. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilk dəfə olaraq 1993-cü 

ildə verilsə də 1999-cu və 2008-ci ildə yeni redaktədə təkmilləşdirilərək yenidən əlavə və 

dəyişikliklərlə qəbul olunmuşdur. İnvestisiya fəaliyyətini və maliyyə-kredit təşkilatlarının 

fəaliyyətini tənzimləyən qanunlar da beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmışdır. 

Araşdırma Modeli 

Kredit - bank sferası ölkənin banklarından və digər kredit idarələrindən ibarətdir. Ölkənin maliyyə 

sisteminə maliyyə fəaliyyətini həyata keçirən və tənzimləyən dövlət maliyyə institutları da 

(təşkilatlar və idarələr) aiddir. Maliyyə sisteminin ayrı-ayrı sferaları (bölmələrə) və həlqələri bir-

birindən hər bir həlqənin fəaliyyət xüsusiyyətləri, pul vəsaitləri fondlarının bölüşdürülməsi və 

istifadəsi metodları ilə və deməli, onların maliyyə sistemindəki rolu ilə fərqlənir. Buna görə də 

respublikanın maliyyə sisteminin inkişafında müasir maliyyə-kredit institutlarının rolunun 

müəyyənləşdirilməsi zərurəti meydana çıxır.  

İlk növbədə müasir maliyyə-kredit institutlarının əməliyyatlarının təsnifatı verilməlidir. Bu təsnifat 

maliyyə-kredit institutlarının əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq müxtəlif istiqamətlərdə 

aparıla bilər. Burada ilk növbədə bank və kredit təşkilatlarının əməliyyatlarını göstərə bilərik.  

Bankların əməliyyatları üç yerə ayrılır:  

1. Passiv əməliyyatlar.  

2. Aktiv əməliyyatlar.  

3. Vasitəçilik əməliyyatları.  

Passiv əməliyyatlar banklar tərəfindən vəsaitlərin cəlb olunması və onun resurslarının 

formalaşması üzrə əməliyyatlardır. Bu əməliyyatların köməyi ilə banklar mənfəət əldə etmək 

məqsədi ilə kredit verilməsi, qiymətli kağızlara sərmayə qoyuluşu və s. üçün vəsait toplayırlar. 

Banklardan passiv əməliyyatları nəticəsində onların resursları formalaşır (Рзаева, Рамазанов,  

2013: 546).  

Analiz 

Biznes iqtisadiyyatın formalaşması üçün ən əsas iqtisadi kateqoriyadır. Bizneslə   həm fiziki şəxslər, 

həm də hüquqi şəxslər yəni, müəssisələr, təşkilatlar, firmalar məşğul ola bilərlər.Belə aydın olur 

ki, bizneslə iqtisadi maraqı olan istənilən şəxslər məşğul ola bilər.Bizneslə məşğul olan istənilən 

fiziki və ya hüquqi şəxsin fəaliyyət məqsədi gəlir, qazanc, mənfəət əldə etməkdən 

ibarətdir.Biznesin əsas struktur sxemi olaraq bu sxemi göstərmək olar. 

Sxem 1: Biznesin əsas struktur sxemi 
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Mənbə: “Biznesin Təkili və İdarə edilməsi” dərslik, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı. Bakı 2011. 

 

Bu sxemin izahı olaraq deyə bilərik ki, bizneslə məşğul olan sahibkar hər hansı bir məhsul istehsal 

etmək üçün lazım olan xammal və matrealları ticarət vasitəsi ilə alır və müəssisəsinin xammala 

olan ehtiyacını ödəyir. İkinci mərhələdə isə lazımı materealla təmin olunan müəssisə fəaliyyətə 

başlayır və məhsul istehsal edir. Nəhayyət üçüncü mərhələdə müəssisədə istehsal olunan məhsullar 

satış bazarına çıxardılır.  

Müəssisənin əsas fəaliyyətinin quruluşu sadə şəkildə bu cür aparılır. Satılan məhsullardan əldə 

olunan gəlirlər müəssisənin maliyyə bölməsində cəmlənir və xərclər hesablanaraq ümumi gəlirdən 

çıxılır. Qeyd edək ki, məhsulun qiymətini təyin etmək üçün ona çəkilən xərclərin məcmusunu yəni, 

məhsulun maya dəyərini hesablamaq lazımdır. Bütün xərclər çıxıldıqdan sonra yerdə qalan vəsait 

müəssisənin mənfəəti hesab olunur. Müəssisənin mənfəəti geniş təkrar istehsala, əmək 

kollektivinin əməyinin stimullaşdırılmasına və s. üçün istifadə olunur. Bu da müəssisənin  uğurlu 

inkişafına zəmin yaradır. 

Biznesi həm kommersiyada, həm də istehsalatda görmək mümkündür. Ümumi  şəkildə göstərsək, 

bizneslə qeyd edilən əlamətlərə malik şəxslər məşğul ola bilər. 

• Respublikanın fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər hesab edilən bütün vətəndaşları; 

• Vətəndaşlığından aslı olmayaraq bütün şəxslər (xarici vətəndaşlar); 

• Mülkiyyətindən aslı olmayaraq bütün şəxslər. 

Biznes anlayışı sahibkarlıq anlayışı ilə yaxın mənalı anlayışdır. Lakin onları tam olaraq 

eyniləşdirmək olmaz. Bu iki anlayış arasında ən böyük ortaq xüsusiyyət isə hər ikisinin əsas 

fəaliyyətinin gəlir, qazanc, mənfəət əldə etmək istiqamətində yönəlməsidir. 

Biznesdə fəaliyyətdən öncə bir sıra araşdırmalar və analitik işlər görərək öz fəaliyyətini daha da 

stimullaşdırmaq lazımdır. Həmin yerinə yetirilməsi vacib amillərə aşağıda qeyd edilənlər aid edilir. 

 İlk növbədə, öz təcrübə və potensialını, əhalinin təlabatlarını, bazarda analoji sahədə rəqabətlilik 

dərəcəsini müəyyən edərək, əsas fəaliyyət istiqamətini müəyyənləşdirmək; 

 Öz əhatə dairəsini və işçi kadrlarının müəyyən edilməsi, lazımı çatışmayan kadırların tapılması; 

 Biznes-tsikl dövriyyəsinə başlamaq üçün lazım olan maliyyə vəsaitlərini, nizmanamə 

kapitalının həcmini müəyyən edərək fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri resursları müəyyənləşdirmək. 

Fəaliyyətə başlamazdan əvvəl sahibkar adətən SWOT təhlili adlanan metod vasitəsi ilə öz fəaliyyət 

mexanizmlərində təhlil apara bilər və həmçinin müəssisə və ya firmanın güclü və çatışmayan 

tərəflərini həmçinin istehsal imkanlarını müəyyən edə bilər və mövcud olan təhlükələri göz 
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qabağına gətirə və onlarda yaxa qurtara bilərlər (Дирлов Д. 2011: c.240). 

SWOT sözu ingilis mənşəli sözlərin baş həriflərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir və aşağıdakı 

kimi izah oluna bilər. 

Sxem 2: Biznes sahələrində SWOT analiz 

SWOT təhlili 

 

 

 

 

 

Strengths Weaknesses opportunites Threats 

(Güclü tərəflər) (Zəif tərəflər) (İmkanlar) (Təhlükələr) 

Mənbə: Hümbətova S.İ., Quliyeva İ.Q. “Biznesin(müəssisənin) qiymətləndirilməsi”, Bakı 2015. 

 

SWOT analizi vasitəsi ilə şirkətin qarşılaşa biləcəyi təhlükələrin müəyyən edilməsi, zəif tərəflərin 

göz önünə gətrilməsi, xarici eyni zamanda, daxili imkanların müəyyən edilməsini reallaşdırmaq 

olar. 

1. Sahibkarlıq fəaliyyəti iqtisadiyyata və eyni zananda maliyyə bazarının vəziyyətinə müsbət təsir 

etdiyini nəzərə alaraq dövlət tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin inkşaf etməsi üçün bir sıra 

tədbirlərin həyata keçrilməsi vacib bir məsələdir. Dövlətin bu sahədəki görülməsi vacib olan 

tədbirlərinə misal olaraq aşağıdakı punktlarda verilənləri göstərə bilərik. 

2. Sahibkarların uğurlu fəaliyyətini təmin etmək, onların fəaliyyətinin daha güvənli təşkil edilməsi 

üçün onların hüquqi mühafizəsi mexanizmini yaxşılaşdırmaq; 

3. Sahibkarlıq fəaliyyətində inkişafa mane olan risk amili dərəcəsinin  azaldılması, həmçinin qeyri-

müəyyən halların aradan qaldırılması; 

4. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların gəlirlərinin artırılması, onların bu sahəyə maraqının 

təmin edilməsi, eyni zamanda bir sıra dövlət güzəştlərinin həyata keçirilməsi. 

Nəticə 

Biznes fəaliyyətinin xarici auditi ixtisaslaşdırılmış audit təşkilatlarının yaradılmasını tələb edən bir 

sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələ burasındadır ki, müxtəlif bizneslərin və digər maliyyə və 

kredit təşkilatlarının yoxlamaları zamanı həm kredit sisteminin özü, həm də xidmət göstərən 

iqtisadiyyatın iqtisadi fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri nəzərə alınır.  
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Yoxlamaların nəticələri göstərdi ki, biznes qurumlarının uğurlu fəaliyyətinin vacib şərti həm 

biznesin, həm də maliyyə məsələlərində mühasibat və hesabatların etibarlılığının təmin edilməsi, 

gözlənilən nəaliyyətlərin əldə etməsinə mane olan səbəbləri müəyyənləşdirmək və aradan 

qaldırmaqda qarşılıqlı maraqlardır.  

Biznesin maliyyə-kredit infrastrukturunun inkişafı mövzusunda hazırlanan dissertasiya işində 

maliyyə bazarının təhlili, onun inkişafına təsir göstərən müsbət və mənfi halların müəyyən edilməsi 

və təhlili nəticəsində aşağıda göstərilmiş nəticə və təklifləri qeyd etmək olar: 

1. Ölkədə maliyyə bazarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir neçə tədbirlər və islahatlar həyata 

keçirilmişdir. Bu tədbirlərə misal olaraq maliyyə bazarının əsas tərkib hissəsi olan qiymətli kağızlar 

bazarının normativ-hüquqi bazasının formalaşdırılmasını misal göstərmək olar. Qiymətli kağızlar 

bazarına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsinə və bu sahənin inkişaf etdirilməsinə dövlət diqqəti 

artırılmalıdır. 

2. Dövlət tərəfindən qiymətli kağızların, səhmlərin buraxılmasının sürətinin artırılması, fond 

bazarının inkişaf xüsusiyyətləri üzrə qərb iqtisadiyatına inteqrasiya edilməsi təşkil edilməlidir. 

3. Respublikanın ticarət dövriyyəsinin əsasını neft-qaz ehtiyatlarının ixracı təşkil  edir. Ölkənin 

maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasında əsas payı biznes sahəsindən əldə edilən gəlirlər təşkil edir. 

Dünya bazarındakı mövqeyindən aslı olmayaraq ölkə iqtisadiyyatının tükənən və eyni zamanda 

bərpa olunmayan ehtiyatlar üzərində qurulması məqsədəuyğun deyildir. Təklif edirik ki, ölkənin 

xarici ticarət əlaqələrinin obyekti kimi qeyri-neft sektorunda biznes qurumlarında ticarət 

dövriyyəsində payının artırılmasına şərait yaradılsın. 

4. Kredit bazarının iştirakçıları olan bankların inkişaf etməsinə mane olan amillər əsasən girovlar 

və faiz dərəcələrinin yüksək olmasıdır. Bu zaman istənilən bir biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan 

sahibkar çatışmayan maliyyə ehtiyyatı üçün banklara müraciət etdikdə qeyd edilən amillər onların 

kredit vasitəsi ilə maliyyələşməsinə mane olur.Kredit risklərinin artırılmasına səbəb kredit götürən 

tərəfin aşağı dəqiqlikli məlumatlarının mövcudluğu və zəif korporativ idarəetmənin olması 

çıxış edir. Həmçinin kreditorların dövlət tərəfindən hüquqi müdafiəsi zəif olduğundan bu risk 

dərəcələri bir qədərdə artmış olur. K reditlərin verilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatlar toplayan 

qrumlar(kredit büroları) yaradılmalıdır ki, gələcəkdəki riskli halların vaxtında qarşısını almaq 

mümkün olsun. Həmçinin fikrimizcə Respublikamızda qərb təcrübələrindən istifadə edərək 

Korporativ İdarəetmə İnistitutlarının yaradılması ilə ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin və 

korporasiyaların inkişafında əsaslı irəliləyişlər əldə ediləcəkdir. 

5. Ölkədə bank sferasının inkişaf etdirilməsi və onların maliyyə bazarında rolunu artırmaq üçün 

mühüm addımlar atılır.Bu addımlara bank aktivlərininn dəyərlərinin artırılmasını aid misal çəkmək 

olar.Banklarda əhalinin yerləşdirmiş olduğu depozitlərin sığortalanması sistemində bir sıra 

təkmilləşdirmələrin reallaşdırılması bu sahənin inkişafı üçün mühüm məsələdir. 

6. Ölkədə sahibkarların maliyyələşdirilməsi üçün böyük rolu olan investisiya banklarının 

yaradılması zəruridir. İEÖ-in əksəriyyətində bu tip bankların olması həmin ölkələrin 
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sahibkarlığının inkişafına müsbət tövhə verir. 

7. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatına nəzər salsaq orada ölkəyə investorların fəaliyyət göstərə 

biləcəkləri şərait, yəni “sənaye meydançalarının” yaradıldığını və müsbət nəticə verdiyini 

görərik.Respublikamızda bu tip şəraitlərin yaradılması və nəticədə ölkəyə investisiya axınının 

təmin edilməsi maliyyə bazarının inkişafı üçün atılması lazım olan addımlardandır. 

8. Ölkənin xarici ölkələrdən aslılıq səviyyəsinin azaldılması üçün prespektiv sahələrin 

maliyyələşməsinə dövlət yardımı edilməlidir. Belə ki, kənd təsərrufatı üzrə çoxlu məhsullar 

yetişdirilməsi üçün əlverişli şəraitin olduğu halda bir sıra vacib məhsulları hələ də xarici ölkələrdən 

idxal edirik.Yerlərdə sahibkarların üzləşdikləri problemləri həll etməklə bu sahənin inkişafını 

stimullaşdırmaq lazımdır.Təklif edirik ki, dövlət sahibkarlara ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən kənd təsərrufatı məhsullarının yetişdirilməsi istiqamətində göstərişlər verərək, məhsul 

yığımında isə onlardan məhsulu məhz dövlət özü yüksək qiymətə alsın. Belə olan halda həm 

ölkənin xarici bazardan aslılıq dərəcəsi azalar həm də bölgələrdə bu sahəyə maraq və diqqət artmış 

olar.Həmçinin ölkənin bölgələrdəki məşğulluq problemi müəyyən qədər aradan qaldırılar. 

9. Ölkənin ÜDM-da neft sektorunun payının azaldılması eyni zamanda qeyri-neft sektorunun 

payının gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər görülməlidir. Mənfəət və ümumi vergi 

güzəştlərinin tətbiq edilməsi bu tədbirlərə misal ola bilər.Bu zaman istehsal olunan məhsulların 

qiymətləri də aşağı olar ki, buda ölkənin istehlak bazarına müsbət təsir edəcəkdir. Əhalinin maddi 

rifah halı yaxşılaşacaqdır. 

10. Gömrük sferasında islahatların aparılması vacib bir amildir. Belə ki, ölkəyə hər hansı bir 

məhsul istehsalı üçün gətirilən maşın, texnika və texnologiya və s. istehsal vasitələrindən gömrük 

rüsumları ləğv edilməsi yerli istehsalın artırılmasına geniş mənada köməklik göstərə bilər. 

Həmçinin ölkədə yerli istehsal məhsulları xaricdən idxal olunan məhsullara qarşı müdafiə 

olunmalıdır.Bu istiqamətdə isə bazarın tənzim olunması məsələsi yenidən gözdən keçirilməlidir. 

11. Düzgün pul-kredit siyasətinin tətbiqi nəticəsində ölkədə inflyasiyanın yüksəlməsinin qarşısını 

almaq lazımdır. İnflyasiyanın qoyulan hədd səviyyəsindən qaxmaması üçün ölkənin hər ayına 

uyğun eyni bərabər səviyyədə büdcə xərcləri təmin edilməli, başqa sözlə desək dövriyəyə xərclərə 

uyğun həcmdə pul ehtiyatları buraxılmalıdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin maliyyə bazarındakı və kredit sektorundakı geriliyinin 

səbəblərindən biri də informasiya təminatının aşağı səviyyədə olmasıdır.Bu geriliyin aradan 

qaldırılması və mövcud bazar infrastukturunun optimallaşdırılması ölkə iqtisadiyyatının 

canlanmasında müsbət rol oynayacaqdır. Xarici inkişaf etmiş ölkələrin sınaqdan keçirilmiş maliyyə 

siyasətinin tətbiqi ilə ölkənin maliyyə bazarının dayanıqlı inkişafını təmin etmək lazımdır. 

Banklarda sahibkarlara uzunmüddətli kreditlərin müxtəlif güzəştlərlə verilməsinə dövlət 

nəzarətinin artırılması, kredit bazarının tənzimlənməsi və kreditlərin verilməsi və ödənilməsində 

qeyri-müəyyənlik hallarının aradan qaldırılması kredit sektorunun inkişaf etməsinə səbəb olacaqdır. 
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Özet 

Yaşanan salgınların ekonomik krizleri doğurması kaçınılmazdır. Son olarak yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

COVİD-19 salgını döneminde tüm dünyada büyük bir arz yönümlü kriz meydana gelmiş, bu etki hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına almıştır. Salgının ekonomik etkilerinin ve sonuçlarının araştırıldığı mevcut 

çalışmada Azerbaycan ve Türkiye açısından salgının etkilerinin ağır olduğunun, her iki ülkenin ekonomisinde bir 

daralma meydana geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim, salgının sosyal ve ekonomik etkilerini azaltıcı tedbirler uygulayan 

ülkeler bu amaçla birçok alanı kapsayan tedbirler paketini salgının ilk dönemlerinden itibaren sunmaya başladı. 

Çalışma kapsamında Azerbaycan ve Türkiye`de uygulanan sosyo-ekonomik alanı iyileştirici tedbirler 

değerlendirilmiştir. Mevcut dönemde Türkiye`de istihdamı koruyucu tedbirler kapsamında, kısa çalışma ve ücretsiz 

izin uygulaması, bankalar tarafından sunulmuş düşük faizli kredi destekleri, sosyal yardım destekleri sunulduğu 

görülmüştür, Nitekim, aynı dönemde Azerbaycan`da insanlara minimum gelir seviyesini karşılamak için sosyal 

yardımlar sunulurken, işletmelere de çeşitli piyasayı koruyucu paket sunulmuştur. Bu çerçevede sunulan ekonomi 

paketlerinin dezavantajlı gruplar olan çalışanlar, işsizler ve sosyal yardımlara ihtiyaç duyan kesimlere yönelik olduğu 

gözlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ekonomik Kriz, Azerbaycan, Türkiye  

 

Giriş  

Tarih boyunca yaşanan salgınlar, doğal felaketler, toplumsal faaliyetleri sınırlayan tüm önceden 

saptanması zor olan durumlar en fazla yine toplumun temel yapı taşlarından olan insanları olumsuz 

yönde etkilemiştir. Mevcut olumsuz felaketlere karşı önceden tedbirsiz olan toplumlar hem 

ekonomik, hem sosyal, hem psikolojik yönden negatif yönde etkilenirler. Dünyanın en güçlü 

ekonomileri bile bazı durumlarda mevcut sorun karşısında aciz kalabilmektedir. Bu tür sorunlardan 

bir tanesini de 2020 yılının sonu 2021 yılının başlarında ve günümüzde de devam edecek şekilde 
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COVİD-19 salgını ile yaşadık.  

Aralık 2019 tarihinde Çin`in Wuhan kentinde başlayıp daha sonra ise tüm dünyayı etkisi altına alan 

Koronavirüs (COVİD-19) salgınının, günümüzde artık bazı ülkelerde ikinci ve üçüncü dalgasının 

yaşandığı görülmektedir. Koronavirüs salgınının hızla yayılması dünya ekonomisini de ciddi bir 

şekilde etkilemektedir. Salgının etkisi üretimin azalmasına, turizm ve diğer sektörlerde ciddi 

ekonomik düşüşlere neden olmuştur. 

Covid-19 salgını sürecinin yükselen şekilde devam etmesi salgının ekonomik etkilerinin tam olarak 

belirlenmesini mümkünsüz kılıyor. Etkinin boyutu, ülkelerdeki vaka sayılarının artması veya 

azalması ve ülkelerin dünya ticaretindeki rolleri, hangi sektörlerin ne şekilde etkileneceği, 

ekonomilerde yaşanan daralmaların boyutuna göre değişmektedir. Örneğin, salgının ilk yaşandığı 

Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde, salgının ekonomik etkilerine maruz kalan ülkelerin yine 

dünyanın en büyük ekonomisine sahip 10 ülkenin olması dikkat çekiyor. Bu ülkeler içerisinde 

ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya yer almaktadır. Dünya arz ve talebinin 

(GSYH) %60`ı, dünya üretim gücünün 65%i ve dünya ihracat ağının 41%`inin mevcut ülkelerde 

gerçekleştiği bilinmektedir (Eroğlu, 2020: 218). 

Krizin ekonomik etkisi halihazırda şiddetli bir şekilde kötüye doğru gidiyor. Eşzamanlı arz ve talep 

şokları, önemli Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarında ekonomik aktiviteyi 2008 Büyük 

Bukranına dönemine kıyasla daha şiddetli bir şekilde azalttı. OECD, küresel GSYİH`nin temel 

senaryosuna 2020 yılında  %4,5 oranında küçüleceğini öngörmüştür. Genel anlamda Çin dışında 

tüm G20 ülke ekonomilerinin küçülmesi bekleniyor. Pandeminin etkisinin azalması ve ekonomik 

etkinliklerin artması durumunda 2021 yılı için muhtemel %5`lik bir toparlanma öngörülüyor. Bu 

durum da 2021 yılının sonuna gelindiğinde GSYH`nin pandemiden önceki seviyesine ulaşacağına 

işaret ediyor (OECD, 2020). Tüm dünyada ağır sosyal ve ekonomik yaratan COVİD-19 salgını 

sonuçlarının yakın gelecekte daha da ağır olacağı bekleniyor. Bu bağlamda tüm umutlar dünya 

ülkelerinde aşının genişçe tatbik edilmesi ve etki göstererek normalleşme sürecinin hızlanmasıdır.  

Araştırma Yöntemi 

 Çalışmanın da ileriki bölümlerinde Azerbaycan ve Türkiye`de Covid-19 salgının oluşturduğu 

etkiler ve ülkelerin uyguladıkları sosyo-ekonomik tedbirler paketi değerlendirilecektir. 

Değerlendirmeler 2020 yılının Mart-Haziran dönemlerini kapsamaktadır. Araştırmanın sınırlılığı 

açısından değerlendirme yapılırken, ülkenin toplumsal yaşamı iyileştirici tedbirleri literatür 

taraması yöntemi ve istatistiksel verilerle değerlendirilecektir.  
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Analiz 

COVİD-19 Salgınının Türkiye`de Yarattığı Sosyo-Ekonomik Etkiler ve Uygulanan Politika 

Tedbileri  

10 Mart 2020 tarihinde ilk korona vakası görünmüş ve sayılar kısa sürede çok yüksek düzeyde 

artmıştır. Bu durum karşısında hükümet de kısıtlama tedbirlerini devreye sokmak zorunda 

kalmıştır. Kısıtlama  tedbirleri hızlı bir şekilde ekonomiyi daraltmıştır. Hükümetin tavsiyeleri ve 

tedbir politikalarıyla işletmeler de arz yönümlü çeşitli kısıtlama tedbirlerini uygulamaya 

sokmuştur. Bazı işletmelerde üretim ve hizmet tamamen durmuş, bazılarında ise kısmi bir 

daralmaya gidilmiştir.  

Avrupa Birliği Komisyonu`nun Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerince Türkiye ekonomisi 5,4% 

daralacak, 2021 yılında ise 4,4% oranında büyüyeceği yönündedir T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı`nın açıkladığı yıllık ekonomi raporuna göre ise,  2020 yılında Türkiye 

ekonomisi %3,1 oranında daralmıştır. (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020). 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerince ise, ekonomik etkinliklerin en önemli göstergelerinden olan 

işgücü istatistiklerince pandemi sürecinde etkilerinin çok da pandemiden önceki dönemin 

göstergeleriyle pek farklılık göstermediği görülmüştür. Nitekim, Ocak 2021 ayında açıklanan 

işgücü istatistiklerince mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,2 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Aynı dönem için açıklanan istihdam oranı ise %43,8 oranında olduğu görülmüştür 

(www.data.tuik.gov.tr). Pandemi sürecinin yaşanmasına rağmen, işsizlik oranlarının 

yükselmemesinin nedenini bir sonrakı kısımlarda anlatacağımız ücretsiz izin ve kısa çalışma 

ödeneği uygulamasıyla ilişkilendirebiliriz. 

Salgının ilk dönemlerinden itibaren Türkiye`de salgının ağır sosyo-ekonomik sonuçlarını 

indirgemek amacıyla hem kamu politikalarınca hem de yerel yönetim ve çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarınca birtakım sosyal tedbirler gerçekleştirildi. Devlet bu dönemde daha çok istihdamı 

koruma tedbirleriyle ön plana çıkarken, kamu bankaları da birtakım programlarını devreye soktu. 

Yine aynı dönemde yerel yönetimler ve vakıflar aracılığıyla toplumun dezavantajlı kesimine çeşitli 

düzeyde ayni yardımlar gerçekleştirildi.  

Devletin ilk olarak uygulama alanına dahil ettiği uygulama, ülke çapında istihdamın korunması ile 

ilgilidir. “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu” doğtultusunda çalışanların Kısa Çalışma 

Uygulamasına dahil edilmesine başlanılmıştır.. Kısa Çalışma Uygulaması kriz dönemlerinde 

gerçekleştirilen bir uygulamadır. Kısa Çalışma Uygulaması kapsamında ekonomik yönden zora 

sokucu nedenler içerisinde, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici bir süre en az üçte bir 

oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmadan, işyerindeki faaliyetlerin tamamen veya 

kısmen en az dört haftalık süre zarfında durdurulması durumunda uygulanmaktadır. Bu çerçevede 

çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve sağlık sigortası primlerinin karşılanması 

öngörülmektedir. Bu ödemelerin de karşılanması İşsizlik Sigortası Fonu tarafından gerçekleşir. 

http://www.data.tuik.gov.tr/
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İşverenlerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için mevcut istihdam düzeyini koruması ve aynı 

dönemde işçi çıkarmaması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin tutarı ise, sigortalılar için 

sigortalı çalışanların son 12 aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük brüt 

kazancın %60`ını karşılamaktadır. Ödenen miktar aylık asgari ücretin %150`sini geçemez. 

İşyerinde faaliyetlerin tamamen durması durumunda ödenen miktarın üst sınıtı 4.380.99 TL`yi 

(yaklaşık 522 ABD doları11) geçemez (Balcı ve Çetin, 2020: 49-50).  

İstihdamın korunması amacıyla devletin uyguladığı bir diğer sosyal tedbirlerden birisi de İş 

Kanunu`nun 22 maddesinde iş şartlarında esaslı değişik kapsamında dahil edilen ve çalışanların 

ekonomik kriz, salgın ve doğal afetler döneminde işletmelerin üretim ve hizmetleri 

gerçekleştiremez hale gelmesi sonucunda çalışanların en fazla üç aylık ücretsiz izne çıkarılma 

yetkisinin olması ile ilgilidir. Salgın döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla çalışanların altı aya 

kadar ücretsiz izne çıkarılması “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve 

Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenlenmektedir. Yine kanun kapsamında çalışanın tamamen gelir 

kesintisine uğramasını engellemek için devlet tarafından ücretsiz izine çıkarılmış çalışanlara 

günlük net 39,24  TL`lik (yaklaşık 4,7 ABD Doları) nakdi yardım yapılmasını düzenlenmiştir 

(Altunkaya , 2020). Mevcut uygulama kriz dönemlerinde sorunları gidermese de hafifletmektedir. 

İlk önce hem kısa çalışma uygulaması hem de ücretsiz izin uygulaması istihdam düzeyini 

korumaya yöneliktir. Bu şekilde çalışanlar işsiz kalmaz ve kriz sonrası dönemde işine dönebilir. 

Ama bir diğer tehlike oluşturan nokta, salgın döneminde çalışanın çok düşük bir gelirle yaşamaya 

zorlanması ile ilgilidir. Önceden en az asgari ücretle çalışan birisi bu dönemde o ücretin yarısıyla 

geçimini sağlamak zorundadır. Bu durum da yoksulluğu artırır. Üstelik ücretsiz izin uygulaması 

bazen işverenler için işçi çalıştırma maliyetlerinden kurtulma olarak da görülebilir. Nitekim, 

işveren, sigorta primleri maliyetlerinden kurtulmuş  olur. Bu alanda işverenlerin de düzgünce 

denetlenmemesi hak kayıplarının ortaya çıkmasına sebebiyet verir. 

Salgının birinci döneminde dikkat çeken uygulamalardan birtanesi de kamu bankalarının ihtiyaç 

sahiplerine yönelik çeşitli programları oldu. Öncelikle,  Mart ayı ortasından itibaren Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu yerel bankalardan müşterilerinin borçlarını ödeme taleplerini 

en az 3 ay ertelemelerini istedi. Aynı zamanda, sorunlu kredilerin sürelerinin gecikmelerini 80-180 

gün arasında uzatmalarını talep etti (OECD, 2021).  

Mart ayı itibariyle, üç ana kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) işverenlere 

mevcut istihdam düzeylerini korumaları şartıyla tüm işletmelere imtiyazlı işletme sermayesi 

kredisini sundu. Krediler 36  vadeli, ilk 6 ay ödemesiz ve yıllık %7,5 gibi düşük faiz seçenekleriyle 

sunuldu. Ayrıca, yine kamu bankalara esnaf ve sanatkarlara 36 ay vadeli ve %4,5 faiz oranıyla, 

                                                   
11 Çalışmanın yapıldığı tarih olan 24.04.2021 tarihinde dolar ve kuru 1 Dolar=8,39 TL şeklinde gerçekleşmiş ve 
çalışmadaki rakamlar da mevcut kur üzerinden gösterilmiştir.   
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düşük gelirli vatandaşlara ise “basit ihtiyaçlar için destek kredisi” ismiyle kredi imkanlarını sundu. 

Krediler aylık geliri 5000 TL`den düşük olanlara 10.000 TL`ye (yaklaşık 595-1191 ABD doları)  

kadar %6 faiz seçenekleriyle beraber sunuldu (OECD, 2021). Pandeminin ilk döneminde salgının 

kısa sürede kontrol altına alınabileceği ve piyasaların hareketlenebileceği yönünde tahminler 

bulunsa da, salgının yükselmesinin hızlı bir şekilde artması ve Eylül 2020 itibariyle yeni karantina 

tedbirlerinin uygulanmaya başlanması zor durumda olan vatandaşların kredilerini ödemede sorun 

oluşturmuştur.  

Büyük tartışmalara neden olsa da, hükümetin pandeminin ilk dönemlerinden beri uygulamaya 

koyduğu bir uygulama da TCMB`nın para basarak piyasaya nakit desteği sağlamasıdır. Bu tür 

uygulamalar genişce tüm dünyada uygulanmasa bile COVİD-19 pandemi sürecinin ilk 

dönemlerinden itibaren Türkiye`nin genişçe uyguladığı politikadır. Buna “helikopter para”  

uygulaması da denilebilir (Eryüzlü , 2020). Devletin uyguladığı vatandaşlara kredi sağlama 

politikasında da basılan paraların kullanıldığı göz ardı edilmemelidir. Böyle bir politikanın 

oluşturabileceği yan etki arz ve talep yönlü bir enflasyon oluşturacağı şeklindedir.  

Devletin bundan başka uyguladığı  tedbirler paketi de aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(www.isim.org.tr): 

 Devlet 2020 Mart ayında açıkladığı tedbirler paketi ile 2 milyondan fazla mükellefin 

yaklaşık 53,6 milyar TL`lik muhtasar, KDV ve sosyal güvenlik primi ödemelerini  

6 ay ertelediğini duyurdu. Sektörel bazda baktığımızda perakende, ticaret 

sektöründen, tekstik, metal, sinema, lojistik, yiyecek ve içecek sektörleri gibi çok 

geniş bir sektör alanlarını kapsayıcı olduğunu görmekteyiz.  

 Devlet Pandeminin ilk döneminde sosyal güvenlik kapsamında en düşük emekli 

maaşını 1000 TL`den 1500 TL`ye (yaklaşık 178 ABD doları) çıkardığı belirtildi. Bu 

uygulamanın kapsama alanı yaklaşık 650 bin emeklinin emekli ayılğını yükseltti.  

 İhtiyaç sahibi 2 Milyon 111 Bin Haneye 1000 TL (yaklaşık 119 ABD doları) nakdi 

yardım yapılarak 2 Milyarlık bir yardım paketi sunuldu. Ekim ayına kadar toplamda 

6.3 milyon aile de bu yardımlardan faydalandı.  

 Mevcut dönemde belediyeler tarafından nakdi ve ayni destek tedbirleri de sunuldu. 

Bazı belediyeler, maddi zorluk çeken ailelerin bakkal borçlarını ve doğal gaz ve su 

faturalarını ödemesine yardımcı olacak programları devreye soktu. Bu tarz 

uygulamaalar milyonlarca aileye fayda sağladı.  

Genel anlamda Türkiye`nin salgının ilk dönemlerinde uyguladığı politikalar hem işverenlerin hem 

de sade vatandaşların salgından derin şekilde etkilenmesinin önüne geçmeye yöneliktir. Yapılan 

politikalarda, salgının üzün süre devam edebileceği, ekonomik krizin daha da derine gidebileceği 

hesaba katmadan hazırlandığı dikkat edilmektedir. Nitekim, vatandaşlara ve işletmelere sunulan 

kredi imkanları da bunun somut göstergesidir. Nitekim, çalışmamız sadece pandeminin ilk 
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dönemini konu edinmektedir. Nitekim, devletin uzun vadede sorunları çözmedeki politikalarının 

incelenmesi için salgının ikinci dönemindeki politikaların da incelenmesi gerekmektedir. Genel 

olarak, salgın ilk dönemde kontrol altına alınabilseydi ve ekonomi eski düzenine dönmeye 

başlasaydı mevcut politikaların işlevsel olduğunu  görebilirdik.  

COVİD-19 Salgınının Azerbaycan`da Yarattığı Sosyo-Ekonomik Etkiler ve Uygulanan 

Politika Tedbirleri  

2 Mart 2020 tarihinden itibaren Azerbaycan Bakanlar Kurulu yanında Operatif Karargah`ı, 

koronavirüs salgını ilgili olarak Azerbaycan genelinde karantina rejimi ilan etmiştir. Pandemi 

nedeniyle ticari ilişkilerin durması, üretimin azalması ve ülkeler içerisinde karantina uygulamaları 

dünya ekonomisini etkilediği gibi Azerbaycan ekonomisine de ciddi sarsıntılar yaşatmıştır 

(Yusifzadə, 2020). Ülke genelinde bahsi geçen karantina rejimi ve uygulanan kısıtlamalar 

nedeniyle ekonomik küçülmeler yaşandı. Uluslararası Para Fonu (İMF)  tahminlerine göre cari 

hesap dengesinin GSYİH`nin %9,2`sine eşdeğer bir fazladan %8,2`lik bir açığa kayması 

bekleniyor. Hükümet yetkililerine göre, 2020 yılının Nisan ayında karantin tedbirlerinin ağır bir 

şekilde etkilendiği dönemde ekonomi günde 120-150 milyon AZN (70,4-88,4 milyon ABD doları) 

kaybediyordu. Azerbaycan İstatistik Komitesi`nin verilerine göre Ocak-Ağustos 2020`de 

Azerbaycan`ın GSYİH`sı bir önceki yıla göre %3 azaldı (OECD, 2020). 

Aylık gelirlerin azalması, COVİD-19 hastalığına yakalanma olasılığı gibi durumlar insanların, belli 

alanlarda daha az para harcamaları ile sonuçlanmıştır. Salgın döneminde en çok etkilenen 

sektörlerden birisi de turizm sektörü olmuştur. Salgının hızlı artması nedeniyle dünya ülkelerinde 

uygulanan kısıtlamaları ve ülkelerarası giriş, çıkışın kapatılması turizm sektöründe ekonomik 

düşüşlere neden olmuştur (Ələkbərov, 2020: 27-28). Bütün bölgelerde yaşanan bu kısıtlamalar 

ekonomik açıdan istihdamın azalması olarak değerlendirilmektedir. Azerbaycan`ın turizm 

merkezlerinden olan Şeki ve Zakatala bölgesi, pandemiden en çok olumsuz etkilenen bölge olarak 

bilinmektedir. Bölgedeki turizm aktivitelerinin durdurulması, bu sektör genelinde gelirlerin 

azalması ile sonuçlanmıştır. Bu alan bakımından işletmelerdeki harcamaların en aza indirilmesi, 

işçilerin işten çıkarılması ve ücretsiz izne gönderilmesi gibi kararlar bu bölgenin ekonomisine de 

ciddi sarsıntılar yaşatmıştır (Yusifzadə, 2020). 

Azerbaycan COVİD-19 krizinin ilk döneminde 3.3 milyon AZN`lik (Yaklaşık 2 milyon dolarlık)  

ekonomi paketini devreye soktu. Azerbaycan için açıklanan ekonomik destek programı ülkenin 

GSYH`nın 3%`ünü teşkil etmektedir. Kriz döneminde en çok etkilenmesi beklenen sektörlerde 

hükümet, işletmeleri için vergi indirimlerini karşılamaya, ipotek borçlularını ve nakliye şirketlerini 

desteklemeye ve kamu hizmeti ödemelerine yardımcı olmaya çalıştı. Temmuz ayı sonunda 

100.000`den fazla mikro girişimciye 63,55 milyon AZN (37,4 milyon ABD doları) yaklaşık 30 bin 

çalışanın ücretlerinin ödenmesine yardımcı olmak için 98 milyon AZN (57,7 miıyon ABD doları) 

tutarında yardım yapıldı. Yapılan yardımlardan toplamda 5.000.000 vatandaşın yararlandığı 
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belirtildi.  Hükümet genel anlamda Nisan Mayıs ve Ağustos aylarında 600.000 düşük gelirli kişiye  

toplu ödeme yapılırken, 20.000 vatandaşa işsizlik sigortası ve gıda yardımı sağlandı. Ayrıca, kamu 

sektöründe  mevcut dönemde 50, 000 yeni iş alanları oluşturulurken, birçok hassas gruplardan olan 

öğrencilerin öğrenim ücretleri kamu yardımları aracılığıyla karşılandı (OECD, 2020).  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 19 Mart 2020 tarihinde “Koronavirüs (Covid-

19) salgınının Azerbaycan ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisine, ülke genelinde istihdamın 

azaltılmasına yönelik bir sıra önlemler” hakkında 1950 sayılı Kararname imzalanmıştır. 

Kararnamenin 10.2. fıkrasına göre; salgın nedeniyle düşük gelirli ailelere ve Devlet İstihdam 

Hizmeti kurumlarında işsiz gibi kayıtlara geçmiş kişilere 190 manat (111 ABD doları) işsizlik 

ödeneği verilmiştir. Yapılmış olan bu yardımlar ilkin olarak Mart, Nisan ayları ve 200 bin kişiyi 

kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bahsi geçen yardım için devlet bütçesinden 70 milyon manat 

(yaklaşık 41.176.470 ABD doları) ayrılmıştır. Daha sonra bu rakam 600 bin kişiye ulaşmış ve 

karantina süreci uzatıldığından dolayı 5 ay bu kişilere yardım yapılmıştır. Toplam olarak devlet 

bütçesinden işsizlik yardımları için 450 milyon manat (yaklaşık 264.705.882 ABD doları) 

ayrılmıştır (www.president.az).  

Salgın döneminde yaşanan ciddi karantina sürecinde devlet kurumlarında çalışan personellerin 

aylık gelirlerinde hiçbir kesinti yaşandığı görülmemiştir. Bu dönemin ağır sonuçlarıyla karşılaşan 

kesimi ise genellikle özel sektörde çalışan personeller, iş sözleşmesi olmayan insanlar ve geçimini 

günlük çalıştığı işlerle temin eden kişiler olmuştur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Azerbaycan 

Hükümeti de salgının ağır ekonomik sonuçlarını en aza indirmek amacıyla büyük işletmelere, hatta 

küçük ve orta işletmelere de devletin maddi yardımlarını sağlamıştır (www.bbc.com, 2020). Bu 

amaçla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev`in 19 Mart 2020 tarihinde imzaladığı kararname 

ile “Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu” oluşturuldu. Bahsi geçen fonun bütçesini devlet 

kurumları, özel işletmeler ve halk oluşturmaktadır. Fonun oluşturulmasındaki amaç, Koronavirüsle 

mücadelede gerçekleştirilen faaliyetlerin maddi kaynağı temin etmektir. Fonun günümüzdeki 

bütçesi 113 milyon manat olarak görülmektedir (www.president.az). 

Kararnameye esasen COVİD-19`la mücadele kapsamı altında Azerbaycan hükümetinin işletmelere 

yapmış olduğu mali destek programları, pandemiden zarar görmüş işletmelerin ekonomik açıdan 

az da olsa yükünü hafifletebilmiştir. Aşağıdaki tabloda Azerbaycan hükümetinin, ciddi karantina 

sürecinde ülke nüfusuna ve işletmelere yapmış olduğu mali destek programları yer almaktadır 

(Ələkbərov, 2020: 29). 

Tablo 1: Covid-19 ile Mücadelede Devlet Tarafından Yapılmış olan Destek Programları  

Sıra 

 

Destek Programlarının Adları 

 

Destek Programları İçin 

Ayrılmış Paranın 

Miktarı (Milyon Manat) 

1 
Pandemiden etkilenen alanlarda çalışan 304 bin kişinin aylık 

215.0 

http://www.president.az/
http://www.president.az/
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 maaşlarının ödenmesi ile ilgili mali destek programı  

2 

Pandemiden etkilenen alanlarda faaliyet gösteren 292 bin 

işletmeciye yapılmış olan mali destek programı 80.0 

3 

Pandemiden etkilenen işletmelere yapılmış olan banka kredileri 

ile ilgili mali destek programı 500.0 

4 

Ülke nüfusunun maddi durumunun iyileştirilmesine yönelik 

mali destek programı 228.0 

5 

Sosyal açıdan hassas ailelerden gelen öğrenciler için öğrenim 

destek programı 40.0 

6 

Ülke nüfusunun elektrik tüketimi için kamu hizmeti ödemeleri 

ile ilgili destek programları 10.0 

  

Kaynak: Azerbaycan Devlet Ekonomi Bakanlığı www.economy.gov.az. (08.04.2021) 

Belirtilmelidir ki ülke genelinde ilk koronavirüs vakası 2020 Şubat ayının sonlarına doğru 

görülmüş ve bu nedenle aşamalı bir şekilde kısıtlama tedbirleri uygulanmıştır. Buna bağlı olarak 

pandeminin ülke ekonomisine etkisinin de 2020 Mart ayından başlayarak görüldüğü 

bahsedilmektedir. Ülke genelinde yapılmış olan kısıtlama tedbirleri ekonomik ilişkilerin kesilmesi 

ile sonuçlanmıştır. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere; devlet, ülke nüfusunun sosyal ve ekonomik 

durumunun iyileştirilmesi, pandemiden etkilenen işletmelerin desteklenmesi ve ekonominin 

kalkındırılması ile ilgili destek programları belirlemiştir. Devlet tarafından belirlenmiş destek 

programlarının icrası, merkezi icra kurumlarının sorumluluğuna verilmiştir. Bu destek programları, 

ciddi karantina rejimi sürecinde ekonomik açıdan etkilenmiş işletmelerin faaliyetlerini  kısmen de 

olsa onarmaya yardım etmiştir (Ələkbərov, 2020: 30). 

Azerbaycan Emek ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  2020 Temmuz ayında açıkladığı bilgilere göre 

pandemi döneminde gerçekleştirilen geniş çaplı sosyal destek paketi 5.000.000 insanı 

kapsamaktadır. Bu paket çerçevesinde kamu ve özel sektörde ücretli şekilde çalışan  1.665.000 

çalışanın iş yerlerinin ve ücretlerinin korunması, iki milyon vatandaşın ise emeklilik ve diğer 

müavenetler üzre gelirleri temin edilmiştir. Bu dönemde on iki bin aileye küçük girişimcilik detseği 

sağlanırken, 85.000 ailenin 350.000 üyesine çeşitli sosyal yardımlar yapılmıştır 

(www.sosial.gov.az).  

Sonuç 

Ekonominin krizde olduğu dönemlerde devletin sosyal destek tedbirlerini sunması sosyal devlet 

anlayışının en önemli göstergelerinden birisidir. Son olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-

19 salgını döneminde birçok ülke sosyal yaşamı iyileştirici yardım paketlerini sunmuştur. Bu 

http://www.economy.gov.az/
http://www.sosial.gov.az/
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kapsamında mevcut çalışmada da Türkiye ve Azerbaycan`da uygulanan sosyal yaşamı iyileştirici 

tedbirler incelenmiştir.  

İlk önce şunu söylemeliyiz ki her iki ülkede yapılan destek tedbirleri evrensellik ilkesi çerçevesinde 

uygulanmamıştır. Yani, uygulamalar tüm vatandaşları kapsamamaktadır. Genel olarak, 

pandemiden en fazla etkilenebilecek insanların yaşam standartları asgari şartlar dahilinde 

giderilmeye çalışılmıştır. Yapılan uygulamalar bir taraftan sosyal yaşamı iyileştirici tedbirler 

olarak atfedilirken, birçok kesim tarafından da imkanlara ulaşamadıkları ve sosyal desteklerin 

yetersizliği nedeniyle eleştiriye tabii tutulmuştur. Örneğin, karantina dönemlerinde Azerbaycan`da 

uygulanan 600.000 kişinin yararlandığı 190 AZN değerinde ödeme yardımı bazı noktalarda 

eleştirilmiştir. Yardımdan faydalanmak için kişinin herhangi bir mülkü olmaması, hane üyelerinin 

çalışmaması, emekli aylığı veya diğer sosyal yardımlardan faydalanmaması, şahsına mahsus 

herhangi bir mülkünün bulunmaması şartı bulunmaktaydı. Tüm bu hususlar yardımdan 

faydalanacak kesimlerin alanını daraltmakta ve gerçek şekilde yardımdan faydalanması gereken 

kişilerin belirlenmesinde de sorunlar oluşturmaktaydı.  

Her iki ülke bakımından dikkat çeken husus pandemi döneminde kamu çalışanlarının gelirlerinde 

herhangi bir kesinti olmadığı, fiilen çalışmadığı durumlarda bile kamu çalışanlarının ücretlerini 

alabildiği görülmüştür. Yaşamı ikame etme açısından önemli bir unsur olan ücretin, en azından 

mevcut kesimde kesilmemesi, sosyal yaşamı iyileştirme açısından olumlu bir uygulamadır.  

Her iki ülke genelinde kamu kesiminde çalışanlar ücret kesintisine uğramamakla beraber, özel 

sektörde sorunlar birçok uygulamaya rağmen devam etmiştir. Özellikle, Türkiye`de uygulanan kısa 

çalışma ve ücretsiz izin uygulaması istihdamı koruma amacını taşısa da salgının uzun süreli devam 

edecek olması, ileriki dönemlerde uygulamanın sonlandığı işletmelerde çalışanların işlerini 

kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca, şunu da belirtmeliyiz ki her iki uygulama kapsamında 

çalışanların ellerine gelen para onların sosyal yaşamlarını ikame ettirmede yetersiz kalmaktadır. 

Azerbaycan`da da salgının özel sektörler açısından sonuçları Türkiye`yle ortaktır. Nitekim, 

salgının uzun süre devam etmesi, işletmelerde ekonomik faaliyetlerin durmasına, çalışanların işsiz 

kalmasına ve gelir kesintine neden olmuştur.  

Salgın döneminde Türkiye`de yaygın olarak kullanılan bankaların hem işletmelere hem de hassas 

gruplara sunduğu uygun kredi imkanları salgının uzun süre devam etmesi sonucu vatandaşları derin 

ekonomik krize sokmuştur.  

Mevcut sorunları olmasına rağmen her iki ülkede uygulanan sosyal yaşamı iyileştirici tedbirler 

toplumun belirli kesimlerinin yaşam standartlarını iyileştirici olduğu görülmüştür. Bu çerçevede 

salgının ileriki dönemlerinde uygulanan tedbirlerin bir sonraki araştırmalarla incelenmesi ve 

kıyaslama yapılması bir öneri olarak sunulabilir. 
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Abstract 

In this study, the globalization of the labor force and its reflections on the labor markets are discussed. In this section, 

the results of the study will be evaluated.The fact that production can be divided into stages has enabled the production 

of each stage of production to be produced where it can be produced at the lowest cost internationally, thus production 

is organized in the form of global value chains.Global value chains have a hierarchical structure based on power 

relations. At the top of the chain is an oligopolist MNC, while at the very bottom there are a large number of micro-

production units that compete against each other with costly competition. This situation causes an asymmetric structure 

in international markets.The globalization of the workforce is in the form of such a production organization and 

participation in such international markets. The pressures that Çuş transfers to reduce the cost of production make them 

feel at different intensities depending on the level of labor force being added to a ring in the global value chain. 

Keywords: market, labor, global 

 

Introduction 

Starting from the 1980s, there is a ”globalization process in which trade and capital flows are 

increasingly liberalized. When it comes to globalization and crisis, the first problem that comes to 

mind is the financial area. However, as a result of deregulation and production globalization as a 

part of globalization in labor markets, the increase in unemployment, the shift to the precarious 

forms of employment, the decline in real wages, job security and so on. strengthened trends such 

as erosion of social rights and non-unionization point to the deepening crisis of the workforce. Even 

in the case of a financial crisis, the recovery in labor markets is very long. 

Efforts to look at where a production stage of the MNCs can be produced with the lowest cost 

result in a shift to non-standard work in the labor market. Due to the fact that non-standard jobs are 

less income generating and more precarious, the wages and rights of the labor force have been 

eroded. 

Analysis 

Globalization Of Production: Global Value Chains And Asymmetric Power Relations: Since 

the 1980s, the global trade volume has widened, but more importantly, there has been a qualitative 

change in the structure of international trade: the division of production (Milberg, 2004: 45). 

mailto:elisadiqov88@gmail.com
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Production can now be divided into various stages, each stage is produced where it is produced at 

the cheapest, and then assembled and final product is completed. In this framework, the increase 

in the value of absolute trade has been observed rather than comparative advantage in international 

trade (Milberg, 2004: 45). 

Japan, Singapore, Taiwan and Hong Kong, as well as Asian countries, such as Japan, Singapore, 

Taiwan and Hong Kong, have exported financial capital to poor Asian countries such as Indonesia, 

Thailand and China, where they have operated assembly factories (Hu Dehart, 2003: 246). Thus, 

developing countries that are relatively richer and industrialized (GOU) are now undertaking the 

duty of intermediary alt for large multinational companies as subcontractor. The production is 

organized in the form of global value chains by dividing the production stages to take place in other 

parts of the world. 

Global Value Chains: Global value chains are the new way to enter international markets for GOIs 

(World Bank, 2003: 45). Production in a value chain; capital density, labor skilled or unskilled etc. 

it is divided into different stages according to the requirements and each stage is shifted to where 

it can be produced at the lowest cost (World Bank, 2003: 46). Within this framework, the stages 

that were previously produced within the company are started to be done in the form of outsourcing. 

It is thought that technological advances in transportation, information and communication, 

development of product standards, reduction of tariffs, liberalization of services trade, development 

of new financial calculation methods and political reforms play a role in the development of global 

value chains (OECD, 2007: 13). Thus, in the 1950s and 1960s, multinational corporations (MNCs) 

established branches to enter other local markets. 

At this point, it would be appropriate to refer to the new method of calculation, which allows 

calculation of the expected returns of shareholders in the field of finance since the 1980s 

(Palpacuer, 2008: 395). Firms should now meet this expectation by creating returns at an expected 

rate and / or reducing costs. This has led to a risk transfer from shareholders to companies. 

Companies also reflected this risk to their suppliers and employees through the externalization 

strategy. Palpacuer emphasizes that this transformation in the field of finance should be considered 

as one of the important reasons for the shift to global value chains. According to Palpacuer, as a 

result of this transformation, the historical Fordist alliance established with the workers in the 

company came to an end and a kurulan transnational capitalist class bağlantı, which lost its 

connection with production, was born (Palpacuer, 2008: 397). 

The method of measuring the international outsourcing is to look at the ratio of the total number of 

searches to the total number of searches within the manufacturing category (World Bank, 2003: 

55). The increase in exports of parts and spare parts is another criterion for joining global value 

chains. 
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Subcontracting Relations and Asymmetric Structure in International Markets: In global 

value chains, there are various ownership structures, from elbows-based relationships to the 

production of standard products, to branch-building for specific product-specific spare parts 

production (World Bank, 2003: 59).   

The main company that is the leader of the value chain is a MNC. If the Leader MNC wants to 

protect technological knowledge of a production process, it follows the strategy of internalizing c 

the production process and makes foreign direct investments. However, if the MNC wishes to 

reduce the cost of labor by making use of the administrative costs (World Bank, 2003: 60) or by 

using the cheap labor force by contracting with a domestic firm which is much more dominant to 

the employees and the establishment of the company, it will prefer the strategy of çok externalizing 

firm the production process (Milberg, 2004: 45). 

Externalization strategies of firms are carried out within the framework of sub-contractual 

relationships. According to OECD (2007), the sub-contracting means that production is carried out 

outside the enterprise (OECD, 2007: 14). There is an organization based on cooperation or 

partnership relationship among non-branch firms. The contractor must satisfy the technical or 

commercial conditions of the product. The same firm may be the subcontractor of various 

customers, or may be a contractor of smaller firms. Participation in a global value chain with 

subordinates allows small-scale firms to enter the global markets indirectly at much lower costs 

than they would encounter when they moved on their own (OECD, 2007: 16). 

It should be noted that as the MNCs grow and grow stronger and the competition between the 

subcontracts in the lower link of the value chain grows, the asymmetric structure in the international 

markets is deepening. The emergence of such an asymmetric structure in the international markets 

and the strengthening of it should not be overlooked because of the hierarchical structure in the 

global value chains. 

Hierarchical Structure of Global Value Chains: The value chain has a hierarchical structure 

resembling a pyramid, and at the top there is a an parent company bulunmak, which maintains a 

vertical integration strategy and establishes links with suppliers. If we look at the scale of the main 

company, for example, the Japanese ITOCHU company has 138 offices in 74 countries and a 

company that manages multiple value chains including food, restaurant chain, textile and solar 

energy (Forbes Asia, 2009). 

MNCs are global buyers. It is observed that these giant firms are increasingly turning to planning 

and management in the global networks of suppliers and firms, while they are drawn from the 

stages related to direct production (Pietrobelli and Saliola, 2008: 949). 
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Figure 1: Hierarchical Structure of Value Chains 

 

Source: (Sachetti and Sugden, 2003: 683) 

As can be seen from Figure 1, in the hierarchical ranking, the main firm is followed by the first 

generation suppliers who are highly specialized in the common R & D and joint design projects 

together with the parent company. These are large or medium sized, few and extremely privileged 

suppliers. They do business in the framework of long-term contracts and single sourcing 

agreements Ana with the parent company. The two parties cooperate and exchange information 

until the problems in production are resolved. On the other hand, as we approach the bottom of the 

pyramid, it is seen that firms' scales are reduced, technological expertise levels decrease and 

competition rises. At the lowest level, there are a large number of small perspiration workshops 

that can be substituted for each other. 

According to product and process standardization, three types of supply relationship can be 

established between the parent company and its suppliers or suppliers and the suppliers under them 

(Pietrobelli and Saliola, 2008: 951): 1- turnkey supplier using flexible machines that can serve 

various customers produces goods adjusted to the receiver. 2- The captive supplier produces non-

standard goods on buyer-specific machines. 3 - standard goods supplier provides standard goods 

in the market relations based on the elbow contact. Which of these supply relations is preferred is 

based on the position in the pyramid, in other words the power relations. 

It should be noted that although the sub-contractual agreements between firms in the value chains 

formally appear to be voluntary, they are in fact a reflection of the economic power relations 

between the parties to the agreement (Sachetti and Sugden, 2003: 673). This concept of economic 

power is a concept that one side can implement its own policies in line with its own set of 

objectives, despite the other. For example, the contracting parent company may try to subtract sub-

contracting A, B, and C against each other and try to cut a lower price, and withdraw from the 

agreement with another to shift production to a lower-paid one (Sachetti & Sugden, 2003: 675). As 

can be seen from this example, the implementation of power is legally based on contracts between 

independent parties. However, although the agreement was reached between the parties, the sub-
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contractual relationship produces asymmetry (Sachetti and Sugden, 2003: 675). The parent 

company has the power to determine the price and decide to renew the contract. 

Chains Dragged by the Buyer and Produced by the Manufacturer: Global value chains are 

managed by the parent company, but there are two types of global value chains that differ from 

each other on the basis of the nature of the parent company: the value chain that the buyer has 

dragged and driven by the producer (OECD, 2007: 38; Milberg, 2004: 62). In the value chain driven 

by the producer, MNCs coordinate the production with forward and backward links in sectors 

where there are economies of scale, and maintain R & D and technology intensive production 

stages within the firm. It is a type of value chain dominated by capital and technology intensive 

industries such as automobiles, airplanes, computers, semi-permeable and heavy machinery. In the 

value chains that the buyer drags, the main companies are large retailers, grocery stores or branded 

manufacturers. In addition to various agricultural products, shoes, toys, household goods, 

consumer electronics and so on. The production of labor-intensive consumer goods based on 

economies of scale is carried out by a large number of small and medium-sized producers and even 

informal micro-units in GOUs in the value chains driven by the buyer. In this context, we can talk 

about the dominance of the value chain driven by the producer in the trade of intermediate goods 

and in the wholesale trade of agricultural products and final goods (Milberg, 2004: 55). 

Since 1980, large retailers have globalized value chains. They looked for suppliers all over the 

world who would be willing to sell their goods at the lowest price. Thus, medium and small-scale 

producers of GOUs who wanted to be integrated into globalized production found themselves in a 

destructive price competition. Since the parent company and the competing suppliers are located 

in other countries, there is no other way for small producers to break the price at all costs. However, 

the only consequence of the outsourcing system was that there was no price competition between 

the small producers around the world. 

Globalization Of The Labor: The globalization process of the workforce has brought about a 

radical transformation in the labor markets, where the global labor force is increasingly vulnerable 

to the strategies of MNCs to reduce costs and reduce costs. Undoubtedly, starting from the top of 

the global value chains, the pressures to lower the costs transferred to the following rings make 

their weights particularly felt on the laboring segments of the GOUs who have been joined to the 

following rings. 

Changing Employment Patterns: It is the opinion that the organization of production in the form 

of global value chains plays a major role in the proliferation of non-standard employment forms, 

including non-paid work, part-time or temporary jobs, self-employment and informal employment 

(Rani, 2008: 1). It should be noted that there is an increase in informal employment in developed 

countries (GU), especially in part-time and temporary forms of employment, and in developing 

countries (ILO, 2008: 115). However, the dominant form of employment in GUs is the standard 
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employment (ILO, 2008 : 115), which can be defined as work law, collective bargaining and social 

security system work on the basis of full-time, continuous employment agreements, but non-

standard employment including informal employment. increase in anxiety forms. 

Belt to non-standard forms of employment is also referred to as precariousness. Although these 

two concepts are often used interchangeably, it would be appropriate to emphasize that all non-

standard work is not precarious employment, whereas all precarious work is non-standard (Temiz, 

2004: 57). Precariousness of employment; It is a notion that the rights such as job security, 

employment stability, wage levels and working conditions have been eroded. In this context, it is 

worthwhile to look at the increasing non-standard forms of employment first. 

Fees and Income Inequality Issues: Asymmetric structure caused by global value chains in 

international markets affects wages from at least two channels (Milberg, 2004: 69). First, as 

suppliers have to lower the product price, they also reduce fees to protect their profits. Secondly, 

competitive pressures on suppliers and the host country encourage deregulation in the labor market 

or circumvent the existing regulations. Workers are pressured to accept the decline in wages and 

poor working conditions. It is called the modern Singer Prudish trap that the GOUs, which are 

competing with each other in the low value-added, labor-intensive production stages, have to lower 

the product prices by creating an excess capacity globally (Milberg, 2004: 75). Thus, the pressure 

on the costs against the falling prices is getting worse. 

The results of power relations in different rings on the global value chain can be evaluated in the 

striking example of Hu Dehart (Hu-Dehart, 2003: 247-8). In the 1970s and 1980s, Nike turned its 

production to outsourcing. Subcontractors have made contracts with intermediaries from richer 

Asian countries such as Taiwan, South Korea and Hong Kong. These intermediaries have set up 

assembly plants for Nike shoes in poor, cheap labor countries such as China, Indonesia and 

Vietnam. 

Intermediaries; they undertook all the tasks of managing the workforce, such as keeping workers, 

supervising, supervising production, determining wages and making payments, and carrying out 

tasks with Asian governments and local officials. With this system, Nike has been able to remain 

free of dealing with problems related to both labor and governments in factories in Asia for a long 

time. 

This global production system has been profitable in terms of subcontracted intermediaries, and 

has made Nike's boss the sixth richest man in the world. Basketci M. Jordan was paid an 

advertisement fee of 20 million dollars annually. In contrast, in 1992, the South Korean sub-

contractor operated in Indonesia, where 4 young girls were working 11 hours a day with an hourly 

rate of $ .15. By the end of the 1990s, Indonesian factories had 25,000 employees, and the workers 

were paid a daily wage of $ 2.23 per day, which was insufficient to satisfy a person's basic needs. 

When the annual wages of all workers were collected, they did not pay the annual advertising paid 
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to M. Jordan. 

Financial Markets Against Financial Crises: As a result of financial liberalization, the frequency 

of financial crises has increased unprecedentedly. The risk of a banking crisis worldwide is 10 

times higher in the 1990s than in the 1970s. Increasing instability in this way is seen to have 

significant effects on unemployment rates and increases in income inequality (ILO, 2008 : 39). 

Financial liberalization; This leads to increased flexibility of labor demand, transformations in the 

labor market regulations and institutions to insecurity, and thus contributes to the trend of 

decreasing the share of wages in GDP. It should be noted that the impact of financial liberalization 

on the share of wages is an important dimension. According to the ILO estimate, when the financial 

deficit increases by 1%, the share of labor income falls by 0.3% (ILO, 2008: 52). 

 On the other hand, due to the pressure on the realization of the kadar expected return kadar on 

them, managers do not respond to the demand for wage increases as before. In order to satisfy their 

shareholders in the search for short-term profits, managers prefer to invest in investment projects 

that will yield tangible profits in the short term. In this context, they are oriented towards 

outsourcing and downsizing strategies. This weakens the bargaining power of the workers and has 

very destructive consequences in terms of wages and employment assurance (ILO, 2008: 50). 

In addition to this, financial liberalization leads to a narrowing of the range of redistributive policies 

that states can implement. The contractionary fiscal policies implemented by GOIs in the face of 

crises have negative effects on income distribution and poverty. 

Social services such as health and education, agricultural support and anti-poverty programs, which 

are important in terms of welfare levels of low-income households, are being narrowed. 

Nation State's Shrinking Policy Area and Global Solution Suggestions: In global value chains, 

MNCs manage production from a long distance and without applying the right to property. This 

remote domination prevents nation states from regulating the activities of the MNCs in their own 

countries and the effects of these activities on labor and human rights. As far as six are so frequently 

drawn, with the globalization of production, it is necessary to maintain wage levels in labor 

markets, to improve working conditions, to bring labor standards at a certain level and to implement 

them strictly in line with the efforts of states of the GOUs to integrate into global value chains. The 

possibility of intervention in the form is greatly reduced. In fact, GOUs cannot afford to pay 

attention to lower wages, more flexible working conditions, wandering around labor standards and 

so on. subjects are forced to compete. MNCs pay fees, payments, overtime, health and safety, child 

labor, right to collective bargaining, etc. in the laws of the host country. violations of the provisions 

(Arnold and Hartman, 2006: 686). 

However, these laws are often violated by the knowledge of public authorities for the sake of 

economic efficiency. If public authorities behave in a way to eliminate disruptions in labor markets, 
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they fear that the MNC will collect and go to the factory. 

In this framework, three different solutions to the crisis in the labor markets against the deepening 

crisis are discussed. The first of these is the approach of introducing binding global labor standards 

to the ILO and the United Nations (UN). In 1977, the ILO proposed the introduction of international 

code, but failed to get it. The UN made a similar proposal in 1980, but no consensus could be 

reached after 10 years of negotiations. Then, in 1994, at the final stage of the Uruguay Round, it 

was proposed to add a social clause to the international trade regime, including the requirements 

for labor standards. However, this proposal has been the subject of the objections of GOUs, 

particularly with the concern that labor standards could serve to the implementation of confidential 

protectionism against them. The objections of GOUs are based on trade theory (Heintz, 2007: 65). 

Because of the lack of unskilled labor in the GOUs and the capital is the scarce factor, the cost 

advantages of the developing countries are in labor intensive production. They gain 

competitiveness over the cost of labor. GOUs are concerned that the introduction of global labor 

standards will take away these opportunities. 

Conclusion 

Global trends have emerged: 

- Fees; standard and non-standard work, skilled and unskilled labor are polarized among CEO and 

average employees. 

- Gini coefficients and income inequality, which can be expressed in two different ways as a share 

of wages in GDP, are increasing. 

- Employee poverty is increasing. 

- Unemployment and the instability of employment are increasing. 

Labor force has lost its consciousness and bargaining power as a class due to the increase in the 

standardization and diversification of employment. 

In this way, the globalization of the workforce has resulted in the labor force becoming increasingly 

unorganized and the individual employees alone. 

Unstable and insecure labor markets are becoming increasingly vulnerable to the growing financial 

crisis. Unemployment, long-term unemployment and informalization have increased sharply along 

with the crisis, but they do not return easily to the pre-crisis levels after the crisis. 

In the light of all those mentioned, it can be said that the crisis of the labor force has become 

permanent. 

While the determinations so far mentioned in the labor markets are of a global nature, exploitation 

and despair are increasing in the downstream circles of global value chains. It is clear that as the 
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global value chains are located at the top and the SWGs are in their downstream circles, the labor 

force in the GOUs is much darker. 
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Xülasə 

Tədqiqatda ABŞ-ın Texas ştatında yerləşən Frederiksburq qəsəbəsinin turizm klasteri modeli əsasında Azərbaycanın 

Göygöl rayonu (Yelendorf şəhər mərkəzi) üçün dayanıqlı turizm klasterinin yaradılması imkanı araşdırılmışdır. Bunun 

üçün turizm klasterlərinin inkişaf problemlərini müəyyən edilmiş, klasterin əsas elemetlərini təhlil olunmuş, 

Azərbaycanın Göygöl rayonunuda dayanıqlı turizm klasterinin yaradılmasına mane olan səbəblər öyrənilmişdir. 

Araşdırmada turizm klasterlərinin yaradılmasının nəzəri metodoloji əsasları, klasterlərin mövcudluq mərhələləri, 

klasifikasiyyası, müəlliflərə görə turizm klasterlərinin elementlər sistemi öyrənilmişdir. Turizm klasterlərinin 

dayanıqlı inkişaf amilləri araşdırılmış, təcrübə səfəri zamanı ABŞ-ın Texas ştatının Frederiksburq qəsəbəsində mövcud 

turizm klasteri tədqiq olunmuş, uğur amilləri öyrənilmiş və nəticələr qeyd olunmuşdur. Həmçinin, Azərbaycanın 

Göygöl rayonunun turizm klasteri tədqiq olunmuşdur, klaster və SWOT analiz aparılmışdır. Keyfiyyət yönümlü 

tədqiqat metodu vasitəsi ilə Göygöl rayonunda turizm klasterinin yaradılmasına mane olan əsas problemlər müəyyən 

olunmuş və aradan qaldırılması üçün təkliflər hazırlanmışdır. Modelin tətbiq olunması ilə Göygöl rayonu nümunəsində 

dayanıqlı turizm klasterinin yaradılması mümkün hesab olunur.  Gələcəkdə uğurlu təcrübə digər  rayonlarda da tətbiq 

oluna bilər. 

Açar sözlər:  turizm,  klaster analizi, Göygöl rayonu 

 

ABŞ-ın Texas ştatında yerləşən Frederiksburq qəsəbəsinin turizm klasteri modeli 

Xarici ölkələrin turizm planlamasında dayanıqlı turizm amillərinə əsaslanaraq klasterial 

yanaşmadan  istifadə olunmaqdadır. Bu tipli nümunələrdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

cənubunda Texas ştatında yerləşən Frederiksburq qəsəbəsidir. Frederiksburq hal-hazırda təqribən 

11.000 nəfər əhalisi olan Texas ştatının Gillespi regionunda yerləşən bir qəsəbədir. Əsası 1846-cı 

ildə qoyulmuş və Prusiya şəhzadəsi Fredrikin şərəfinə adlandırılmışdır. Qəsəbə həmçinin alman 

əsilli texaslıların ilk məskəni kimi də tanınır. Almaniyada yerləşən Mantbaur şəhəri ilə 

qardaşlaşmış şəhərdir. 14 Oktyabr 1970-ci ildən Frederiksburq Texas ştatının tarixi məkanların 

milli qeydiyyatına alınmışdır (Go Fredericksburg, 2016). 

Turizm baxımından Frederiksburq qəsəbəsi barədə qeyd olunmalı olan ən vacib fakt  təqribən 

11.000 nəfər əhalisi olan məkana il ərzində 1 milyondan çox turistin səfər etməsidir  

(Fredericksburg Magazine, 2016). Qəsəbənin turizm baxımından məşhurlaşdıran əsas səbəblər 

aşağıdakılardır:  

mailto:aligul.agayev@yahoo.com
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 Qəsəbənin əsasının alman etnik qrupu tərəfindən qoyulması, mövcud memarlıq üslubunun 

özünəməxsusluğu; 

 Kənd turizmi üçün ideal şəraitin olması,  şaftalı bağlarının çoxluqu və buna əsaslanan turizm 

məhsullarının olması, uzun illərdir turistlərin bura gətirmişdir; 

 Ərazidə yerləşən milli parklar, xüsusilə “Əfsunlu qaya” milli parkı turizm üçün cazibəli 

məkanlardan biridir;  

 Amerikada Kaliforniya ştatından sonra ən çox şərabçılıq Texas ştatında yayılmışdır. 

Frederiksburq qəsəbəsində yerləşən şərab zavodlarını görməyə gələn turistlər,  şərabı istehsal 

olunduğu yerdəcə dada və ən əsası il boyu özəl endirimlərin şamil olunduğu, ən nadir şərab 

növlərini daha əl çatan edən üzvlük vəsiqələri əldə edə bilirlər (Fredericksburg Magazine, 

2016); 

 Turistləri Frederiksburqa gətirən ən əsas səbəblərdən biri demək olar ki, hər həftə sonu keçirilən 

festivallardır.  Bu festivalların ən böyüyü şəhərin Alman etnik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 

1980-cı ildən bəri  hər il  oktyabr ayının ilk həftə sonunda keçirilən “Oktoberfest”-dir.  

 Qəsəbədə müxtəlif turizm növləri üçün şərait vardır və turistər əsasən həftə sonu səfər 

etdiklərindən maraqlı vaxt keçirə bilirlər. Bunlara: 

-Şəhərin mərkəzi küçələrindəki 150-dən çox alış-verişməkanları və incəsənət qaleriyaları, əl işləri, 

dəridən hazırlanmış geyimlər, aksesuarlar, hədiyyələr, rəsm əsərləri, heykəllər qonaqların 

marağına səbəb olur;  -Açıq hava  fəaliyyət növləri: velosiped, quşları izləmə, qayaya dırmanma, 

balıqçılıq, qolf, alpinizm, at üstündə gəzintilər, ovçuluq, üzgüçülük, piyada dağa qalxmaq fəaliyyət 

növləri vardır; -Qəsəbədə yerləşən Gillespi hava limanı turistlər xüsusi 4-6 nəfərlik təyyarələrdə 

hava gəzintisi təşkil edir; -Frederiksburqada bir-neçə muzey, teatr, ali məktəbin kənd təsərrüfatı 

fakültəsi, hospital vardır. Muzeylərə gəlincə xüsusilə qeyd olunmalı olan “Milli Sakit Okean 

Müharibəsi” muzeyidir ki, bura elə əslən Frederiksburqdan olan admiral Çester Nimitz muzeyi II 

Dünya Müharibəsinə aid olan bir çox eksponatların saxlanıldığı, interaktiv təşkil olunmuş  bir 

məkandır (Go Fredericksburg, 2016). 

 Frederiskburqun ən vacib özəlliklərindən biri burada turistlər üçün nəzərdə tutulmuş B&B 

(bed and breakfast) yataq və səhər yeməyi yerlənin sayının 917 olması, eləcə də 1178 otel 

otağı olmasıdır. Təqribən  11.000 nəfər əhali üçün bu öyünə biləcəkləri rəqəmdir (Go 

Fredericksburg, 2016). 

 Yuxarıda sadaladığımız faktlar Frederiksburq qəsəbəsinin turizminə klasterial yanaşmanın 

olduğunu göstərir. Artıq 31-ci ildir ki qəsəbədə “Oktoberfesti” təşkil edən Donna Brucks 

Mittel-in bildirdiyinə görə, uğurlu turizm  sisteminin yaradılmasında  əsasən iki səbəbə borclu 

olduqlarını bildirmişdi: “-İstənilən hətta ən ağlasığmaz ideyalara belə açıq olmaları, onu 

reallaşdırmağa cəhd etmələri və şəhər adminstrasiyasının bütün mütəxəssisləri ətrafında 

birləşdirərək, yerli icma ilə birgə davamlı turizm siyasətini hazırlaması, hər il baş verən 

yeniliklərə, trendlərə uyğun bu siyasətdə müəyyən dəyişikliklər edərək digər turizm məkanları 
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ilə müqayisədə ciddi rəqabət üstünlüyünü əldə etmişik.” Göründüyü kimi turizm yaşayış 

obyektlərindən, onların qidalanması, nəqliyyat  kimi ən adi turizm xidmətlərindən tutmuş, 

turistin  fiziki və mənəvi istirahəti üçün, ona məhz Frederiksburqa məxsus dəyərlərin təqdim 

olunması üçün uğurlu bir konsepsiya yaradılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, ildən ilə qəsəbəyə 

gələn turistələrin sayı artmaqdadır.  

Göygöl Rayonunun Göygöl (Yelenendorf ) Şəhərini Turizm Klasteri kimi Təhlili 

Azərbaycanın Respublikasında turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şərait 

mövcuddur. Təbii-coğrafi rəngarənglik, zəngin tarixi abidələr, etnik müxtəliflik hər bir regiona 

xüsusi bir makro-iqtisadi turizm məhsulu kimi yanaşmağa imkan verir. Seçilmiş istənilən bir 

regionda müəyyən olunmuş prioritet turizm növünün inkişafı üçün paralel olaraq klasterial 

yanaşmaya uyğun olaraq  gərəkli olan digər istehsalat və xidmət sahələrinin inkişafı regionun 

bütünlükdə iqtisadi cəhətdən inkişafına səbəb olacaqdır. Bir regionun özünəməxsusluğunu 

səciyyələndirən amillər onun təbiəti, orada yaşayan və ya yaşamış insanların etnik-milli 

xüsusiyyətlərinin  fərqliliyi, rayonda və şəhərdə olan tarixi abidələr, eləcədə ərazi ilə bağlı olan hər 

hansısa bir məşhurlaşmış bədii ədəbiyyat  və ya kino nümunəsi ola bilər (Ekber ve Mirzayeva, 

2017).  

Frederiksburq qəsəbəsi barədə qeyd etdiyimiz məqamlara əsaslanaraq Azərbaycanda bu 

konsepsiyaya uyğun məkan Göygöl rayonunun Göygöl (Yelenendorf ) şəhərini turizm klasteri kimi 

nəzərdən keçirdikdə aşağıdakı məqamlar qeyd olunmalıdır:  

 Frederiksburq kimi Göygöl (Yelenendorf ) şəhərinin əsası 1819-cu ildə Azərbaycan da ilk 

alman kolonistləri tərəfindən qoyulmuşdur (Azərbaycan qəzeti, 2016. ). Rus imperatritçası II 

Yekaterina Qafqazda xristian əhalinin sayını artırmaq məqsədi ilə almanları buraya 

köçürmüşdür.   1941-ci ildə Stalin hakimiyyətinin dönəmində ümümilikdə Azərbaycanda 

yaşayan 22.841 alman Qazaxıstana və Sibirə sürgün olunmuşdur.  

 1918-ci 28 May tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulan zaman Azərabaycanda 6000 

Alman yaşayırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin IX Milli azlıqlar fraksiyası 

dörd üzvündən biri əslən alman olan  Lorens Kun olmuşdur. 1884-cü 

ildə Yelenendorf şəhərində anadan olmuşdur. 1918-ci ilin 7 dekabr tarixində AXC parlamenti 

öz işinə başlayanda Lorens Kunda parlamentə qoşularaq, parlamentdə  Azərbaycan almanlarını 

təmsil etmişdir. Azərbaycan almanları barədə Xalq Cümhuriyyətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin 

rəisi  Nağı bəy Şeyxzamanlının “Xatirlər” kitabında (Nağı bəy Şeyxzamanlı; 2016.) eləcədə 

Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Məhəmməd Əsəd 

Bəyin “Şərqdə neft və qan”  əsərində kifayət qədər məlumatlar vardır (Məhəmməd Əsəd bəy, 

2015). 

 Hal-hazırda Göygöl (Yelenendorf ) şəhərində bir nəfər də olsun Alman yaşamasa da,  orada o 

dövrə aid 300-ə yaxın alman tikilisi qalıb. 1854-cü ildə tikilmiş  və hal-hazırda "Lüteran" 

https://az.wikipedia.org/wiki/1884
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Yelenendorf&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1918
https://az.wikipedia.org/wiki/7_dekabr
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adlanan  Müqəddəs Yohann kilsəsi qəsəbənin mərkəzi küçəsində yerləşən və diqqəti çəkən 

memarlıq abidələrindən biridir  Xüsusilə qeyd etmək vacibdir ki, Göygöl (Yelenendorf ) 

şəhərində yaşayan almanların əsas fəaliyyət sahələrindən biri şərabçılıq olmuşdur. Bütün bu 

sadalanan faktlar Göygöl (Yelenendorf ) şəhəri turizm baxımdan Azərbaycanın regionaları 

arasında xüsusilə seçildiyini və ən azından Texasın Frederiksburq qəsəbəsi qədər imkanlara 

sahib olduğunu görə bilərik.  

 30 avqust  2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti "Cənubi Qafqaz regionunda 

alman məskənlərinin salınmasının 200 illiyi haqqında" Sərəncam imzalamışdır. 

Klaster analizi 

 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərini turizm klasteri olararaq təhlil etdiyimiz zaman coğrafi 

baxımdan Azərbaycanının ikinci böyük şəhəri Gəncəyə yaxın yerləşməsi və rayon ərazisində 

“Göygöl Qoruğunun” olması qeyd olunmalıdır. 

 

           

Şəkil 1. Göygölün rayonunun yerləşməsi, Google xəritə (2017) 

 

 Göygöl rayonunda turizm infrastukturu ilə bağlı mehmanxana tipli yaşayış müəssisələrinin 

sayı, 2019-cu ilin statistikasına görə ümümlikdə 72 nömrə olmaqla, 5 ədəddir. Son iki ildə 

gecələmə sayı müvafiq olaraq 824 və 1268 gecə olmuşdur. Bununla yanaşı rayondavə qəsəbə 

mərkəzində 100-dən artıq ev öz otaqlarını günlük kirayə verir (Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsi [AR], 2019). 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/2016
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1n%C4%B1n_Prezidenti
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    Cədvəl 1 . Göygöldə  turistlər üçün yaşayış yerləri (ARDSK, 2019). 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayı, vahid 3 3 4 4 4 5 

Nömrələrin sayı, vahid 51 55 72 72 72 72 

Birdəfəlik tutum, yer 146 146 180 180 180 180 

Yerləşdirilmiş şəxslərin sayı, nəfər 280 2120 1896 2125 1109 663 

Gecələmələrin sayı 390 4590 2080 2321 1268 824 

 

Göygöl rayon mərkəzində və bütünlükdə rayon ərazisində iaşə obektlərində ümümi oturacaq sayı 

2019-cı ilin statistikasına görə 3401 yerdir. Qeyd etmək lazımdır ki, əksər iaşə obyeektləri 

mövsümi xarakterlidir (ARDSK, 2019). 

 

Şəkil  2. Göygöl rayonunda iaşə obyektlərinin ümümi oturacaq yerlərin sayı (ARDSK, 2019) 

 Rayonda keçirilən tədbirlərə, festivala gəlincə il ərzində yalnız bir dəfə mart ayının 20-21 

tarixlərində “Novruz” festivalı keçirilməkdədir.  

 Rayon ərazisində  yalnız 1 Göygöl peşə  məktəbi vardır ki, orada 6 ixtisas üzrə kadr 

hazırlansada, turizm istiqaməti bura daxil deyil (goygol-ih.gov.az) 
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 Göygöl rayonunda turizm sahəsində 2019-cı ilin statistikasına görə cəmi 10 nəfər şəxs turistlər 

üçün yerləşmə müəsisiəsində çalışmışdır (ARDSK, 2019).

 

 Şəkil  3.  Göygöl rayonunda bir başa turizm sahəsində çalışan işçilərin sayı (ARDSK, 2014.) 

Göygöl rayonunda yerləşən dövlət  istehsalat müəssisələri:  

 Çaykənd qızılbalıq artırma zavodu – qızılbalıq körpəsi yetişdirilir. 

 Camışçılıq üzrə Dövlət Damazlıq Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsi – damazlıq camış 

saxlanılır. 

 Ətlik maldarlıq üzrə  Dövlət Damazlıq Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsi – Hallavey və 

Zebu cinsindən olan iri buynuzlu mal qara saxlanılır. 

 Taxıl toxumçuluğu üzrə Bağmanlar Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsi – taxıl 

toxumu istehsal olunur. 

 Qızılca qırma daş zavodu – qırma daş istehsal olunur 

 

Göygöl rayonunda  yerləşən şəxsi müəssisə və səhmdar cəmiyyətlər: 

 "Aqrosənaye" ASC İstehsal gücü saatda 6000 ədəd butulka olan araq süzmə, istehsal gücü 

saatda 3000 ədəd butulka olan şərab süzmə, istehsal gücü sutkada 500 dekalitr olan konyak 

spirti, şampan şərabı sexləri, ümumi sahəsi 3000 m² olan zirzəmiləri vardır. Xammal mənbəyi 

olan 352 hektar üzüm bağı salınmışdır. 

 "Azəraqroinvest" MMC – 295 hektar üzüm bağı vardır. 

 Səmədoğlu şirkəti – 300 baş damazlıq üçün iribuynuzlu mal qara saxlanılır. 

 ASR şirkəti – Makaron, toyuq əti, yumurta, mineral su, limanad və lambrin istehsal olunur. 

 Fəhralı sahibkar müəssisəsi – mineral süfrə suyu və limonad istehsal olunur. 

Rayonda 264 şəxsi müəssisə vardır ki, bundan 14 kooperativ, 63 MMC, 131 kiçik müəssisə, 56 

kəndli fermer təsərrüfatı, 16 dövlət müəssisəsi fəaliyyət göstərir.  

 

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018 2019



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

571 

 

Göygöl (Yelenendorf ) rayonunun SWOT analizin nəticələri: 

Güclü tərəflər 

 Təbii olaraq Azərbaycanın ən səfalı yerlərindən biri olması, Kiçik Qafqazın möhtəşəm təbiəti, 

yaxınlıqda yerləşən Hacıkənd, Toğana, Kəpəz dağı, Göy-göl, Maral-göl, Zəli-göl, Ayna-göl 

turizm baxımdan geniş imkanlar yaradır;  

 Qədim tarixi abidələrin olması:  

-Göygöl rayonu 31 yerli əhəmiyyətli tarixi və memarlıq incəsənət abidələri mövcuddur, bunlardan 

8-i kurqan, nekropol və açıq düşərgə, digərləri isə bina və körpülərdir; -Göygöl şəhərində 1854-cü 

ildə tikilmiş "Lüteran" adlanan alman kilsəsi, XVI əsrə aid iki gözlü körpü, 1896-cı ildə tikilmiş 

üç gözlü körpü, XII əsrə aid Ağ körpü, XIX əsrdə almanlar tərəfindən tikilmiş 9 memarlıq 

incəsənət abidələri, Zurnabad  kəndində XII əsrə aid Qala, keçmiş Sarıqaya kəndində XVI əsrə aid 

Türbə, Dozular kəndində XVI əsrə aid bir gözlü körpü, Topalhəsənli  kəndində taixi məlum 

olmayan iki tağlı daş körpü,  Şəhriyar kəndində 1674-cü ildə tikilmiş Qabriyel kilsəsi, Çaykənd 

kəndində tarixi məlum olmayan Anahid məbədi və Müqəddəs Məryəm kilsəsi, Yeni-Zod 

kəndindən 300 m məsafədə Alban kilsəsi, 3 km məsafədə Alban məbədi, Balçılı və Üçbulaq 

kəndlərinin ərazisində tarixi məlum olmayan "Qız-qalası", Köşkü kəndində dəmir dövrünə aid 

kurqan, Balçılı və Quşqara kəndlərinin ərazisində Tunc dövrünün axırı, Dəmir dövrünün əvvəlinə 

aid qəbrlər vardır;  

 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərində mövcud olan Alman memarlıq quruluşu, məkana xüsusi 

gözəllik verir və özünəməxsusluğunu qabardır; 

 Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin dəmir yolu stansiyası rayon 

mərkəzindən 15 km məsafədə,  Gəncə hava limanı isə 12 km məsafədə yerləşir. Bu isə öz 

növbəsində turistlərin əraziyə rahat gəlməsini təmin edə bilər; 

 Regiona məxsus mətbəxin, adət-ənənələrin mövcudluğu; 

 İnfrastrukturun, yolların mövcudluğu; 

Zəif tərəflər 

  Rayonda planlaşdırılmış “Davamlı turizm”  strateji yol xəristəsinin  olmaması; 

 Qonaqlama obyektlərinin sayının kəskin az olması və turizmdə mövcud minimum standartlara 

cavab verməməsi; 

 Yerli əhali arasında turizm maariflənməsi işinin aparılmaması, böyük turist axınına  hazır 

olmaması; 

 Yerli əhalinin özünəməxsusluğunu ifadə edən istehsalat səhələrinin, sənət sahələrinin yox 

dərəcəsində olması; 

 Ərazinin özünəməxsusluğunu göstərən, ölkə daxilində və beynəlxalq məşhurlaşmasına səbəb 

olacaq heç bir tədbirin keçirilməməsi; 
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 Turizmlə bağlı “Göygöl” günlük turlarından başqa heç bir xüsusi turizm məhsulunun, 

marşurutunun olmaması; 

İmkanlar 

 Düzgün turizm strategiyası nəticəsində Göygöl (Yelenendorf) şəhərini regionun turizm 

mərkəzlərindən birinə çevirmək; 

 Göygöl rayonunda mövcud sənaye sahələri arasında əlaqələrin yaradılaraq turizm klasterinin 

formalaşdırılması;  

 Yerli əhalini və sahibkarları turizm nöqteyi nəzərindən maarifləndirmək və dayanıqlı turizm 

məhsullarının  yaradılması  üçün işçi qrupunun yaradılması; 

 Əraziyə uyğun yeni turizm marşrutlarının, müxtəlif konsepsiyalarda işlənilməsi; 

 Qonaqlama obyektlərinin yaradılması, kənd turizminə əsaslanaraq davamlı turizm 

konsepsiyasına  uyğun  yataq və səhər yeməyini təmin edən kənd evlərinin turisti qarşılamaq 

üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi; 

Təhlükələr 

  Müharibə ocağına yaxın ərazidə yerləşməsi; 

 Tektonik cəhətdən aktiv ərazinin olmasından dolayı istisna edilməyən təbii fəlakətlər; 

 Qonşu Gürcüstanda və Şimali Qafqazda bu qəbildən olan Alman məskənlərində daha tez 

hər hansısa bir turizm məhsulunun yaradılması və dünya bazarına təqdim olunması; 

 Bürokratik əngəllər və ya işin peşəkarı olmayan şəxslər tərəfindən layihənin uğursuz icrası; 

Nəticə və Tövsiyyələr 

Turizm klasteri modeli, tədqiqat institutları və innovasiya mərkəzlərinin,  təhsil sisteminin, dövlət 

qrumlarının və müvafiq turizm təşkilatlarının iqtisadi mühitdə iştirakı və əməkdaşlığı vasitəsi ilə 

iqtisadi inkişafı təmin edir.  

 Klaster və SWOT təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq Kunhanın (Cunha, 2005) tərəfindən irəli sürülən 

klasterin təsnifatına uyğun olaraq Göygöl rayonunu ən yaxşı halda qeyri-formal klaster 

mərhələsində qiymətləndirilə  bilər.  Dövlət, özəl, təhsil müəssisələri arasında demək olar heç bir 

qarşlılıqlı əlaqə mövcud deyildir. Dövlət qrupları yalnız nəzarət edici funksiya daşıyır, özəl qrumlar 

arasında heç bir rəqabət yoxdur. İcma tərəfindən turizm fəaliyyəti kortəbii şəkildə həyata keçirilir. 

Turistləri rayona cəlb etmək məqsədi daşıyan heç bir yaradılmış sövq edici amil yoxdur, rayonun 

marketing tanıtımı aparılmır, turizm məhsulları yaradılmamışdır. Mövcud yeganə təhsil 

müəssisəsində, turizm istiqamətində kadr hazırlanmır. Ümümiyyətlə, istehalatla təlim prosesi 

arasında heç bir mütənasiblik yoxdur. Turizm mövsümi xarakter daşıyır.  Dayanıqlılıq 

prinsiplərinin heç biri tətbiq olunmur.  

Dünya təcrübələrinə nəzər saldığda mövcud dayanıqlı turizm klasteri modellərinin nümunəsinə 

Azərbaycanda rast gəlmirik. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizneslər arasında deyil, klasterlər arasında 
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rəqabət mərhələsinə qədəm qoyan dünya turizm bazarı ilə ayaqlaşmaq üçün bu tələblərə cavab 

verən turizm layihələri hazırlanmalıdır.  

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, regionlarda turizm fəaliyyəti ilə məşqul olan orta və kiçik 

sahibkarların sayı azdır və bu müəssisələr arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq və eyni zamanda rəqabət 

aşağıdır. Paralel olaraq turizmlə əlaqəli olan digər sənaye sahələri ilə, turizm müəssisələri arasında 

ortaq işlənilmiş xidmət paketləri mövcud deyildir.  

Araşdırma nəticəsində  müqayisə olunan iki eyni qəbildən olan destinasiyaların uyğunluqları 

müəyyən olunmuşdur. Azərbaycanın  Göygöl rayonu Göygöl (Yelenendorf ) şəhərində ABŞ-ın 

Texas ştatının Frederiksburq qəsəbəsinin davamlı  turizm  klasteri modeli əsasında  işlənilməsi 

mümkündür. Nəticədə Azərbaycanın regionlarından birində ilk dəfə fərqli dəyərləri özündə 

birləşdirən dayanıqlı turizm məhsulunun yaradılması mümkün ola bilər. Aşağıdakı təkliflər 

tədqiqat nəticəsində ortaya çıxan nəticələrə əsaslanır və özündə klaster modelini və dayanıqlı 

inkişaf prinsiplərini əhatə edir: 

 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərində Frederiskburq qəsəbəsinin mövcud turizm modeləninə 

uyğun turizm layihəsinin işlənilməsi; 

 Dayanıqlıq prinsiplərinin  8-ci bəndinə uyğun olaraq əhalinin məşğuluğunu təmin etmək 

məqsədi ilə, turizm üçün zəruri olan bilikləri və praktiki bacarıqları  verən qısa müddətli 

kursların yaradılması. 

 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərinin tanıntımın marketing planının hazırlanması, o cümlədən 

saytın, logonun, məlumatlandırıcı jurnaların, bukletlərin hazırlanması; 

 Turizm konsepsiyasına uyğun olaraq Göygöl (Yelenendorf ) şəhərinin ilkin tarixi adının 

Yelenendorfun bərpa olunması və şəhər mərkəzdə bu adda qoruğun yaradılması; 

 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərinin tanıdılması üçün müxtəlif regional və ya beynəlxalq 

turizm  seminarlarının, tədbirlərinin keçirilməsi; 

 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərində müxtəlif festivalların, o cümlədən “Oktoberfestin” 

keçirilməsi; 

 Rayon ərazisində yerləşən  tarixi abidələrin, turizm məhsulu kimi dizayn olunması, şəhərlə 

əlaqəli birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli və əlavə turizm məhsularının yaradılması; 

 Yerli əhalini və sahibkarları turizm nöqteyi nəzərindən maarifləndirmək üçün işçi qrupunun 

yaradılması; 

 Əraziyə uyğun yeni turizm marşrutlarının, müxtəlif konsepsiyalarda işlənilməsi; 

 Qonaqlama obyektlərinin yaradılması, kənd turizminə əsaslanaraq davamlı turizm 

konsepsiyasına  uyğun  yataq və səhər yeməyini təmin edən kənd evlərinin turisti 

qarşılamaq üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi; 

 Göygöl (Yelenendorf ) konsepsiyasına uyğun çox böyük olmayan hotellərin, hostellərin, 

motellərin yaradılması 
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 Göygöl (Yelenendorf ) şəhərinin və onun təqdim etdiyi turizm məhsullarını tanıtmaq 

məqsədi ilə dünyanın müxtəlif yerlərində turizm şirkətləri ilə əməkdaşlıqların qurulması 

(Almaniya prioritet olaraq).  

 

Ədəbiyyat Siyahısı: 

1. Go Fredericksburg visitor guide (2016) Magazine, Fredericksburg Publishing Co. 

2. Fredericksburg Texas, (2016) Magazine,SouthComm Publishing Co. 

3. Göygöldə almanların tarixi irsi qorunur, (2016 aprel) məqalə, Azərbaycan qazeti. 

4. Şərqdə neft və qan; Məhəmməd Əsəd bəy; Kitabklubu; 2015 

5. Xatirələr;Nağı bəy Şeyxzamanlı; Xan; 2016 

6. Buhalis, D., Darcy, S. (2011).  Accessible Tourism: Concepts and Issues. Bristol, UK: Channel View Publications.  

7. Cunha,  C.J., Cunha,  S. K. (2005). Tourism Cluster Competitiveness and Sustainability:Proposal for a Systemic 

Model to Measure the Impact of   Tourism on Local Development, BAR, v. 2, n. 2, art.4, p. 47-62. 

8. Kim, N., Wicks, B.E. (2010). Rethinking Tourism Cluster Development Models for Global Competitiveness, 

International CHRIE ConferenceRefereed Track. Paper 28, 

http://scholarworks.umass.edu/refereed/CHRIE_2010/Friday/28.  

9. Ekber, Ş, Mirzayeva, G. (2017), Azerbaycan'da İç Turizmin Yerel Turistler Tarafından Değerlendirilmesi, 

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14 

10. Michopoulou, E., Buhalis, D.(2013). Information provision for challenging markets: The case of the accessibility 

requiring market in the context of tourism, Information & Management 50, pp.29–239.  

11. Porter, M. E. (2013). Development strategies for the 21st century social progress and competitive growth; 

www.socialprogressimperative.org 

12.  UNWTO annual report 2016,  http:// media.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2016 

13. Aleksandrova, A. Y. (2016). Typology of countries of the world according to the development level of 

international tourism. Geography and Natural  Resources, 37(1), 18-25. 

14. https://www.visitfredericksburgTX.com 

15. http://www.goygol-ih.gov.az/page/11.html 

16. https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

17. http://www.president.az/articles/20925 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialprogressimperative.org/
http://www.visitfredericksburgtx.com/
http://www.goygol-ih.gov.az/page/11.html
https://www.stat.gov.az/source/tourism/
http://www.president.az/articles/20925


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

575 

 

Theoretical Basics of Auditing Commercial Banks' Funds 

 

Alipasha Hasanov 

 Azerbaijan State University of Economics 

ali.hasanov1514@gmail.com 

 

Abstract 

Increasing the requirements for the quality of the report, the reliability and presentation of the information contained 

in it, strengthens the control over the quality of inspections. In this context, audit firms are required to develop measures 

to improve the quality of inspections without significantly changing the complexity and duration.The urgency of the 

problem of inspection of commercial banks in modern conditions, the theoretical and practical significance for the 

banking system and the economy as a whole determined the choice of topic, the formation of the problem, the goals 

and objectives of the study. 

Own funds are the most important indicator of commercial banks in Azerbaijan. Their importance is reflected in 

ensuring the normal operation of a commercial bank and its ability to meet its obligations. One of the main reasons for 

the financial difficulties and bankruptcy of commercial banks is the poor management of their capital. This is due to 

violations committed by banks during the formation and change of their capital, as well as incorrect calculation of its 

size and adequacy by the board. Banks enlist the help of external auditors to address problems with the use of their 

funds. In an environment of high competition and increasing risk, auditing should focus not only on validating the 

reliability of the reports, but also on in-depth analysis of their performance. 
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Introduction 

The increase in audit quality requirements indicates the need for further development of 

methodological tools for audits, helping to reduce the labor intensity of the work and the duration 

of their implementation. This can be achieved through the use of modern information technology 

(IT), which allows to obtain the necessary and sufficient audit evidence without compromising the 

quality of the audit. 

The important role of equity in the activities of commercial banks can be seen in the activities of 

the Central Bank of Azerbaijan. Based on the recommendations and methodological developments 

of the Basel Committee on Banking Supervision, it developed prudential requirements for 

commercial banks, including capital requirements for commercial banks. On July 25, 2012, the 

Central Bank of Azerbaijan formulated the “Rules for calculating the size and adequacy of capital 

in banks”. Auditing companies should be guided by these rules when inspecting commercial banks. 

Compliance with these standards by commercial banks is monitored by the Central Bank through 

the introduction of external audits in banks, as the Central Bank of Azerbaijan considers its capital 
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to be one of the key elements in ensuring the stable operation of commercial banks and sets strict 

requirements. Audit firms need to know the minimum capital requirements of the central bank. To 

calculate them, audit companies measure the liquidity of capital, its adequacy, adequacy, etc. 

should measure. 

Analysis 

A loan is the main product of the bank's service sector, a loan of a certain amount secured or 

unsecured for a certain period of time (with the right of extension) and interest (commission fee) 

in accordance with the contract. The concept of credit includes another right in connection with the 

requirement to repay any obligation under these conditions, to provide a cash, guarantee, collateral 

at a discount or interest, and to return any funds provided under the agreement (16) Law of the 

Republic of Azerbaijan "On Banks" dated January 2004, Article-1). 

The bank's own funds are a set of funds for various purposes, ensuring the economic independence 

and stability of the bank's activities. These include: authorized capital, reserve fund, balance sheet 

revaluation fund, retained earnings. 

Authorized capital (capital) creates the economic basis for the existence of the bank and is a 

prerequisite for the formation of the bank as a legal entity, and therefore special requirements are 

imposed on it. The authorized capital of a credit organization consists of the amount of 

contributions of its participants and determines the minimum amount of property that guarantees 

the interests of its creditors. According to the reserve requirements of the Central Bank, the 

authorized capital of commercial banks should not be less than 50 million manat. Borrowed funds 

cannot be used to create the authorized capital of a credit organization, ie the founders must not 

contribute to the authorized capital obtained on credit. The purpose of the inspection of the 

authorized capital is to determine the compliance of the procedure for the formation and 

replacement of the authorized capital with the existing legislation [3, Article 44]. 

The products of the bank's traditional activities are: loans; deposits; investments. Each product 

corresponds to a set of measures to create a service, a banking product. The service covers the 

execution of operations. Banking is a certain type of activity of bank employees to create a banking 

product (Abbasova SA, 2019). 

The principles of a commercial bank are: attention to customer requirements; mutual interest in 

cooperation between the bank and the customer; assessment of the borrower's creditworthiness, 

issuance of loans, etc. rational nature of the activities provided by; payment for banking products 

that constitute the bank's profit as a commercial organization (Abbasova SA, 2019). 

The market is the basic structure of the economy. L. Krasavina and N. Valentseva, defining the 

concept of market structure, note: "Market organization is one of the types of" information 

management "used in the conduct of mental operations to prepare a social agreement on the 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

577 

 

equality of social powers of individuals. Like any organization, it is the product of the mass, 

collective consciousness of the people, it synthesizes many individual ideas about the “value” of 

individual forces and is recognized by the majority of society for this situation ”(VG Hetman,: 

2018). 

According to Jeffrey Hodgson, an American economist, “the modern banking market is not a place 

where there is a lot of banking products on offer and it is subject to competitive scrutiny. ability to 

extract ”(OI Lavrushina, 2019). 

"Information" is the ability to reflect an item, to inform the observer about the object being reflected 

within certain tasks. Information is generally divided into irrelevant information, that is, 

information that is relevant to the problem under consideration, that is, relevant and irrelevant to 

the topic. The abundance of information can be as detrimental in the analysis of a borrower's 

creditworthiness as the lack of information. The content, composition and quality of the database 

determine the effectiveness of analytical research (Smirnov KA: 2017). 

Accounting information should be useful to internal and external users, play a key role in analysis 

and control, forecasting, planning, or in other words, be a tool for making effective management 

decisions. 

Financial information is understood as information used by the management of an economic entity 

to make management decisions. Financial information includes accounting (financial) report, 

management report, marketing research, economic stability of analytical departments and changes 

in the legal framework of the economic institution, etc. understood (Hetman V.G,: 2018). 

During the inspection of the bank's authorized capital, it is planned to carry out procedures such as 

checking the constituent documents and licenses for conducting banking operations, analyzing the 

minutes of the general meeting and the board of directors, checking the bank's maintenance. The 

auditor must confirm the reliability of the amounts included in the calculation of capital, the legality 

of their allocation to the main and additional sources of capital, compliance with the established 

capital structure. The procedure for checking the authorized capital of commercial banks depends 

on the organizational and legal form of the bank. The documents required to be audited are as 

follows: 

1) constituent documents, charter; 

2) reports on the results of the securities issue; 

3) Bank balance information. 

When securities are inspected, securities purchase and sale documents are checked, documents 

entitling to purchase shares and exchange agreements for a certain number of shares are checked. 

In addition, the initial documents confirming the fact of payment of the authorized capital, the 

completeness, timeliness and accuracy of the reflection of these operations in the correspondent 
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account of the bank, the cash account and the accounts of the authorized capital are checked. The 

auditors must determine whether the balance of the balance sheet accounts corresponds to the 

amount of the authorized capital specified in the bank's charter. An increase in the authorized 

capital of a joint-stock bank can occur both by increasing the nominal value of the declared shares 

and by placing additional shares. Additional shares may be placed only within the number of shares 

specified in the bank's charter. When reviewing the minutes of the general meeting of shareholders 

to increase the authorized capital, auditors should take into account that the decision to increase 

the authorized capital by issuing additional shares is made by a majority of votes, the decision to 

amend the charter requires at least 75% of votes. In addition, during the audit, auditors must ensure 

that the procedures for issuing shares are followed. The increase in the authorized capital can be 

achieved by increasing the nominal value of pre-placed shares or by placing additional shares. 

Whether the decision to increase the authorized capital by issuing additional shares is made by a 

majority of votes, the decision to amend the charter requires at least 75% of the shareholders' votes. 

In addition, during the audit, auditors must ensure that the procedures for issuing shares are 

followed. The increase in the authorized capital can be achieved by increasing the nominal value 

of pre-placed shares or by placing additional shares. Whether the decision to increase the 

authorized capital by issuing additional shares is made by a majority of votes, the decision to amend 

the charter requires at least 75% of the shareholders' votes. In addition, during the audit, auditors 

must ensure that the procedures for issuing shares are followed. The increase in the authorized 

capital can be achieved by increasing the nominal value of pre-placed shares or by placing 

additional shares. 

Table 1: Stages of authorized capital audit 

1. On the 1st day of each month, check the balance of the authorized capital from the balance account, the 

balance of individual account information. 

2. View the client's founding documents. 

3. Track the amount of actual investments of the founders and the actual ratio of shares of the founders, 

confirmed by the initial documents. 

4. Analysis of the period of formation of the authorized capital in accordance with the constituent documents 

5. Tracking of accounting records of investments 

6. Checking the accounting records when changing the authorized capital 

Source: Compiled by the author. 

 

The reserve fund is established to eliminate possible losses incurred by the bank and ensure the 

stability of its activities. The formation of a reserve fund is mandatory for a commercial bank. The 
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reserve fund is formed at the expense of deductions from the profit of the current year after the 

approval of the annual accounting report by the general meeting of shareholders of the bank. There 

are certain purposes for the use of the reserve fund, and the procedure for their use is determined 

by the decision of the bank's board or board. 

The stages of checking the reserve fund are as follows: 

Table 2. Stages of reserve capital audit 

1. Check the balance of the reserve fund on the 1st of each month with personal account information. 

2. To check the procedure for formation of reserve capital in accordance with the Charter. 

3. Check the intended use of reserve capital and the availability of board decisions. 

4. Tracking of the movement of reserve capital. 

Source: Compiled by the author. 

 

During the audit, attention should be paid to the adequacy, use and accuracy of the reserve capital. 

The targeting of an efficiency audit can be defined as economic, productivity, and outcome. An 

economic audit estimates how economically and rationally an enterprise acquires, maintains, and 

uses its resources, the reasons why its operations are inefficient and efficient, and how well its 

operations comply with laws and regulations regarding savings and efficiency. 

A performance audit involves assessing the level of productivity achieved by the audited entity, 

the adequacy and reliability of the systems or procedures designed to measure and report on 

performance, and the organization's efforts to explore and implement opportunities to increase 

productivity. 

The outcome audit is primarily aimed at verifying that the audited entity is performing properly 

and that the audited entity is achieving its objectives using appropriate methods to achieve optimal 

results. In this case, the audit is not only a comprehensive study of financial statements, but also a 

comprehensive analysis of economic activity, and thus should not be limited to the expression of 

formal compliance with accounting rules, but also analyze accounting information in a systematic 

manner. The success of the implementation of performance audits in practice depends primarily on 

the development of a methodological framework. 

Although most performance audit procedures can be derived from integrity audits aimed at 

detecting errors, irregularities, and signs of abuse, the development of a methodology generally 

appears to be a more difficult task. First of all, it is related to the selection and formulation of 

criteria for evaluating effectiveness. A study of performance appraisal methodologies in a number 
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of foreign countries has led to the following main conclusions: - the performance appraisal method 

repeats the provisions of generally accepted international auditing standards; - practical 

recommendations for the audit are adapted to each specific situation; - best practices of 

performance audit, defined criteria and performance indicators, less - based on the auditor's 

opinion. Performance audits are very expensive and, as a rule, often require significant resources 

and organizational support. In this regard, the results of the audit should be used to make 

management decisions to increase the efficiency of the enterprise. In today's context of 

globalization, this audit is undergoing significant reforms. 

Like some countries, Azerbaijan has achieved quite serious results in the development of auditing. 

A number of laws have been drafted and adopted, and accounting rules close to international 

standards have been developed. In this regard, it is safe to say that over the past 10 years, the audit 

market has become a fairly stable and popular sector of the economy. Also, the audit market can 

be interpreted as a fairly conservative sector of the market. However, at the same time, we can say 

that there are a number of problems that slow down the development of audit and thus reduce its 

effectiveness. In this situation, as a result, there is strong competition among market participants, 

which leads some participants to sharply reduce the cost of audit services. (Amudo, A., Inanga, EL 

2013) 

Experts predict the future development of the audit services market, which will be influenced by 

some factors. The dynamic growth of small and medium enterprises and the desire to attract 

additional financial resources inevitably lead to the desire of diversified companies in the economy 

to be more transparent and attractive to investors and creditors. In this regard, services for the 

preparation and audit of reports in accordance with International Financial Reporting Standards are 

becoming increasingly popular. As a result, the market has not stopped and more and more users 

of financial (accounting) reports have begun to make demands on the availability of financial 

statements in accordance with IFRS. Another trend of the common market can be identified - the 

process of continuous reform and consolidation of enterprises, the development and 

implementation of financial strategy and financial management system, accompanied by the 

emergence of new legal entities and the emergence of subsidiaries, leading to increased demand 

for a number of accounting services. From year to year, on the part of big business, the demand for 

services for the initial public offering (IPO) of companies is growing. As noted above, audit firms 

have strengthened their positions considerably. But at the same time, there are many tasks that need 

to be addressed to increase the competitiveness of internal audit. One of them is the problem of 

standardization of audit activities. development and implementation of financial strategy and 

financial management system. From year to year, on the part of big business, the demand for 

services for the initial public offering (IPO) of companies is growing. As noted above, audit firms 

have strengthened their positions considerably. But at the same time, there are many tasks that need 

to be addressed to increase the competitiveness of internal audit. One of them is the problem of 
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standardization of audit activities. development and implementation of financial strategy and 

financial management system. From year to year, on the part of big business, the demand for 

services for the initial public offering (IPO) of companies is growing. As noted above, audit firms 

have strengthened their positions considerably. But at the same time, there are many tasks that need 

to be addressed to increase the competitiveness of internal audit. One of them is the problem of 

standardization of audit activities. (Nikiforova N.A 2016) 

A thorough study of the standards reveals that the freedom of choice of an audit firm can be costly. 

As a result, there are some serious problems in the work of auditors. One is that, based on standards, 

auditors are able to independently apply the audit process and document forms designed to reflect 

the auditor's work in such an organization. However, there is a downside to the model, which raises 

the question of how to prove it to the supervisor during the inspection, how the audit firm prepares 

all the documents in accordance with the requirements of the law and does not violate anything. 

Another problem is that the content of audit standards does not disclose the specifics of the work 

of small audit companies, as well as individual entrepreneurs. (Danilevsky Y., Mezentseva T.M, 

2012), 

The increase in the efficiency of audit procedures is due to the use of computer technology during 

the audit. Efficiency is increased in the following cases by obtaining an assessment and certain 

audit evidence. 

- when checking large homogeneous data arrays on sites and accounting transactions; 

- use of a single standard system for registration of accounting transactions when inspecting a 

business entity; 

- use of an information retrieval system when decrypting and confirming the existence of relevant 

primary documents, accounting registers;  

- use of an automated system to monitor the implementation of approved rules for the solution of 

any accounting task. 

Automated processing of computer data by a business entity has a significant impact on the 

verification methodology, so audit companies and auditors need to address the issue of technical 

and organizational control support during the audit preparation phase and the need to engage 

specialized technical experts. I would recommend using AuditXP "Complex Audit" software 

product. The use of AuditXP "Complex Audit" software product has a number of advantages over 

others (Yagubov. S.H, Novruzov V.T, Ganizade R.T, 2018),: 

- automation of audit activities of not only large, but also medium and small audit organizations, 

as well as individual auditors in accordance with the existing audit rules (standards) and 

International Auditing Standards; 

-increases the effectiveness of quality control of working documents; 
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- ensures compliance of activities with audit and corporate standards; 

-The application of the standards proposed by this program allows to increase the professional level 

and quality of the work of auditors due to the correct organization of their work; 

- provides import and export procedures at all stages of the audit, which allows auditors to share 

responsibilities for the inspection of different units, working on the road using computers such as 

laptops; 

- Contains more than 500 procedures, forms, reference tables, reports on all stages of the inspection. 

- offers the use of original audit methodology, which includes calculations, planning, sampling and 

analysis, selection of detected violations and automatic drawing of conclusions with audit units and 

internal algorithms for the final result; 

- includes audit quality control methodology, block of analytical procedures and financial analysis; 

- The internal editor of the forms allows you to create new, modified forms of existing audit 

procedures and completely change the audit program to the internal standards of the organization. 

We also offer to complete the program with the following materials: 

- list of common errors during inspection;  

- reference information for the most difficult sections of the inspection; 

- "Analytical part of the result" section.  

Thus, in conclusion, I would like to note the need for the introduction of automated systems in the 

activities of audit companies. The use of specially licensed software will help increase the 

efficiency and quality of the work provided by the audit company. 

The auditor should audit not only the excess, but the entire amount of the discrepancy. The reason 

for the increased risk of material distortion may be covered by an unexplained discrepancy. The 

auditor should consider whether the nonconformity is related to factors that are overlooked in the 

first step in the formation of expectations, such as unexpected changes in work or accounting 

methods. (Namazova CB 2015) 

If the difference stems from previously overlooked factors, it is important to examine the new data 

and understand the possible consequences for the audit or accounting by assessing how the data 

will affect original expectations as previously considered. 

In summary, there is a direct relationship between the type of analytical procedure chosen and the 

accuracy it can provide. In general, the higher the accuracy of the analytical procedure, the higher 

the potential reliability of the procedure. (Aliyev Sh. H, Hajiyev F. Sh. 2015) 
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Conclusions and Recommendations 

Total capital is the capital used in prudential reporting, taking into account the sum of tier one and 

tier two capital, as well as deductions from these elements. The main purpose of the total capital 

requirement is to support the bank's business strategy, as well as to ensure financial stability in the 

face of uncertainty. The minimum requirement set by the central bank for total capital is 50 million 

manat. These include only cash or highly liquid assets. 

Level 1 capital (fixed capital and unallocated reserves) consists of paid-in portions of authorized 

capital and accumulated reserves. 

Tier 2 capital (additional capital) consists of hidden reserves, reserves for revaluation of assets, 

reserves to cover losses on loans and term subordinated debt. 

Total capital = (Level 1 capital - Level 1 capital deductions) + (Level 2 capital - Level 2 capital 

deductions). The adequacy of total capital must be at least 12%, and the adequacy of fixed capital 

must be at least 6%. Because the structure of the assets of each bank is individual, the capital 

adequacy for each bank is individual. Assets are divided into risk groups, weights vary from 0 to 

120%. 
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Xülasə 

Məqalədə müasir dövr üçün öhdəliklərin uçotu metodikası araşdırılmış və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ətraflı 

şəkildə təhlil olunmuşdur. Bazar şəraitində pul hesablaşmalarının dəqiq təşkil edilməsi məsələləri xüsusi aktuallıq 

qazanır, çünki kapitalın dövriyyəsinin pul mərhələsi iqtisadi subyektlərin fəaliyyətində böyük rol oynayır. Öhdəliklərin 

uçotu mühasibat sistemində vacib bir elementdir və onun aktuallığı şübhə doğurmur. Təchizatçılar və podratçılar 

arasında hesablaşmaların dəqiq bir şəkildə təşkil edilməsi dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin sürətlənməsinə və 

vəsaitlərin vaxtında alınmasına birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan, audit müəssisəsinin maliyyə və təsərrüfat 

fəaliyyətinin müstəqil bir auditinin təşkilinin yoxlanılması zərurəti yaranır.  Müasir iqtisadi ədəbiyyatda öhdəliklərin 

öyrənilməsinə həsr olunmuş çoxsaylı elmi əsərlər mövcuddur.  Öhdəliklərin məlumat məzmununun müəyyən 

öhdəliklərini, öhdəliklərin uçotu üzrə iş əməliyyatlarını təsvir edərək, həmişə onları ümumi qəbul edilmiş mühasibat 

sistemi ilə əlaqələndirirlər. 

Məqalənin əsas məqsədi istehsal müəssisələrində Qısa və uzun müddətli öhdəliklərin mühasibat uçotu 

xüsusiyyətlərinin etibarlı təqdimatıdır. Məqalədə bazar iqtisadiyyatının tələbləri nəzərə alınmaqla, uzun və qısa 

müddətli öhdəliklərin uçotunun müasir vəziyyəti araşdırılmış və onun beynəlxalq praktikada qəbul olunan normalara 

uyğunlaşdırılması imkanlarına nəzər yetirilmişdir. Məqalənin elmi yenilikləri bunları göstərə bilərik: Uzunmüddətli 

və qısamüddətli öhdəliklərin müxtəlif növlərinin mahiyyəti və məzmunu dəqiqləşdirilmişdir; Uçot, hesabat və təhlil 

üçün çox mühüm əsas hesab edilən öhdəliklərin təsnifatı dərindən araşdırılmışdır; İstehsal müəssisələrində 

öhdəliklərin uçotunun mövcud metodikasında müşahidə edilən bəzi çatışmazlıqlara tənqidi münasibət bildirilmişdir; 

Audit zamanı meydana gələn problemli məsələlər qiymətləndirimişdir. 

Açar sözlər: uzunmüddətli öhdəliklər, qısamüddətli öhdəliklər, audit, kreditor borcları, bazar iqtisadiyyatı. 

 

Uzunmüddətli öhdəliklərin uçotu metodikası 

Uzunmüddətli öhdəliklər müəssisənin balansında cari dəyəri ilə, yəni kredit xidmətləri üçün ödəniş 

öhdəlikləri (faiz, endirim və s.) nəzərə alınmaqla bu borcları ödəmək üçün lazım olan məbləğdə 

əks olunur. Uzunmüddətli öhdəliklər bölməsinin hesabları təsərrüfat subyektinin uzunmüddətli 

kimi təsnifləşdirilən, uzunmüddətli xarakter daşıyan borclarının və öhdəliklərinin mövcudluğu və 

hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Uzunmüddətli 

öhdəliklər aşağdakı yarımbölmələrdən ibarətdir (Mühasibat uçotunun hesablar planı və onun 

tətbiqinə dair Təlimat, 2007):  
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 40- Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  

 41- Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər  

 42- Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri  

 43- Uzunmüddətli kreditor borcları  

 44- Sair uzunmüddətli öhdəliklər 

Şirkət balansında uzunmüddətli borcların qiymətləndirilməsinin ümumi qaydası xüsusi 

cədvəllərdən istifadə etməklə hesablanan hazırkı dəyəri ilə qiymətləndirməsidir. Əksər hallarda, 

ortaya çıxan dəyər öhdəliklərin bazar dəyərinə bərabərdir (Sadıqov, 2015). Uzunmüddətli faiz 

xərcləri yaradan öhdəliklərin içərisində ən vacib əməliyyatlardan biri də istiqrazların 

ödənilməsidir. İstiqrazlar, şirkətlərin maliyyə cəlb etmək üçün istifadə etdikləri ən geniş yayılmış 

maliyyə alətlərindən biridir və beləliklə ən uzun müddətli borc növüdür. 

 

Cədvəl 1: Yeni hesablar planında uzunmüddətli öhdəliklərin təsnifatı 

4 UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

40 

  

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 
 

401 

 

Uzunmüddətli bank kreditləri 

 

402 

 

İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri 

 

403 

 

Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar 

 

404 

 

Uzunmüddətli borclar  

 

405 

 

Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(uzunmüddətli)  

 

406 

 

Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər  

 

407 

 

Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  

 

408 

 

Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 

41 

  

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 
 

411 

 

İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər  

 

412 

 

Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri 

 

413 

 

Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər  

https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=401
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=402
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=403
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=404
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=405
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=406
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=407
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=408
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=411
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=412
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=413
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414 

 

Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər  

  

414-1 Sığorta müqavilələri üzrə uzunmüddətli öhdəliklər  

42 

  

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 
 

421 

 

Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri  

 

422 

 

Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər  

43 

  

Uzunmüddətli kreditor borcları 
 

431 

 

Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları  

 

432 

 

Törəmə(asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları  

 

433 

 

Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları 

 

434 

 

Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları  

 

435 

 

Digər uzunmüddətli kreditor borcları 

44 

  

Sair uzunmüddətli öhdəliklər 
 

441 

 

Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri 

 

442 

 

Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri 

 

443 

 

Alınmış uzunmüddətli avanslar  

 

444 

 

Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar  

 

445 

 

Digər uzunmüddətli öhdəliklər  

Mənbə: Mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair Təlimat, 2007 

 

Uzun müddətli borcların yerləşdirilməsi və faizlərin hesablanılmasının qeydiyyata alınması üçün 

müəssisələrdə qaydaya əsasən uzun müddətli borcların sosial jurnal və ya istiqraz jurnalı kimi tərtib 

edilir (Sadıqov, 2015). Uzun müddətli borcların MMU-da əks olunması cari dəyərlə həyata 

keçirilir. Sadə hallarda faizin elan edilən stavkası bazar qiymətinə bərabər şəkildə tutulur. Bu halda 

borcların emitenitində (borclu), habelə borcu alanda (investor və yaxud kreditor) jurnallarda əks 

olunması bu qaydada həyata keçirilir. 

Beləliklə, hesabat həmişə istiqrazların cari dəyərini əks etdirir. Amortizasiya olunmamış endirim 

hesabı istiqrazların ödənilməli hesabına qarşı hesabdır və istiqrazların nominal dəyərini açıqlanmış 

dəyərə düzəldir və amortizasiya olunmamış mükafat hesabı da istiqrazın qiymətləndirilməsini 

https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=414
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=4141
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=421
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=422
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=431
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=432
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=433
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=434
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=435
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=441
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=442
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=443
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=444
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=445
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tənzimləyən əlavə hesabdır. Qeyd edək ki, bu hesab müstəqil bir borc kimi təsnif edilə bilməz 

(Səbzəliyev və Hacıyev, 2013). 

Ödənilməli uzunmüddətli istiqrazların uçotu, ödənilməli olan uzunmüddətli istiqrazların uçotu ilə 

demək olar ki, eynidir. Veksel gələcək pul çıxışlarının (faiz və əsas borc) cari dəyəri ilə ölçülür və 

hesabatlandırılır. Banknotun nominal məbləği ilə indiki dəyər arasındakı fərq - endirim və ya 

mükafat - faktura müddətində amortizasiya olunur. 

Uzunmüddətli borclar təşkilatın öhdəlik və borclarıdır. Uzunmüddətli borclara təxirə salınmış 

vergi öhdəlikəri də daxildir. Uzunmüddətli öhdəlikləri olan bir müəssisənin maliyyə vəziyyətini 

qiymətləndirərkən onların mövcudluğunun mənfi olduğunu söyləmək olmaz. Bundan əlavə, 

uzunmüddətli öhdəliklər öz fondlarına bərabərləşdirilə bilər. Həm də inflyasiya prosesləri nəzərə 

alınmaqla, uzunmüddətli öhdəliklərin mövcudluğu təşkilat üçün faydalı bir amildir, çünki onların 

qəbulu zamanı real dəyəri ödəmə anındakı xərcdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir (Гусева, 2015). 

Qısamüddətli öhdəliklərin uçotunun müasir dövr üçün vəziyyəti 

Qısamüddətli öhdəliklər dedikdə, onların ləğv edilməsi üçün istifadə olunan resurslar (cari aktivlər) 

başa düşülür. Bir şirkətin cari öhdəlikləri ümumiyyətlə bir il ərzində ödənməli olan qısamüddətli 

maliyyə öhdəliklərindən ibarətdir. Cari öhdəliklər, eyni zamanda bir şirkətin əməliyyat dövrü , 

inventar almaq və satışdan nağd pula çevirmək üçün lazım olan zamana əsaslana 

bilər. Qısamüddətli öhdəliklər balansda öhdəliklər bölməsində göstərilir və bir şirkətin əməliyyat 

fəaliyyətindən əldə olunan gəlirdən ödənilir. 

Qısamüddətli maliyyələşdirmə mənbələri, firmanın fəaliyyət dövrü ərzində (ümumiyyətlə bir ilə 

qədər) ödəməli olduğu borclara aiddir. 

Qısamüddətli maliyyə mənbələri beş əsas hissədə təhlil edilə bilər (Бакаева, 2014: 421): 

50- Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  

51- Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər  

52- Vergi və sair məcburi öhdəliklər  

53- Qısamüddətli kreditor borcları  

54- Sair qısamüddətli öhdəliklər 

Aşağıda, şirkət balanslarında olan ən çox yayılmış cari öhdəliklərin siyahısını və nümunələrini 

təqdim edək: 

 Bir şirkətin cari öhdəlikləri ümumiyyətlə bir il ərzində ödənməli olan qısamüddətli maliyyə 

öhdəliklərindən ibarətdir; 

 Cari öhdəliklər balansda göstərilir və bir şirkətin əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan gəlirdən 

ödənilir; 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/c/cashconversioncycle.asp&usg=ALkJrhhDpM-yIpzuWbeAYuHZJk5eRaEK1A
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Cari öhdəliklərə kreditor borcları, qısamüddətli borc, hesablanmış xərclər və ödənilməli dividentlər 

daxildir (Кутер, 2002). 

Cari öhdəliklər analitiklər, mühasiblər və investorlar tərəfindən bir şirkətin qısamüddətli maliyyə 

öhdəliklərini nə dərəcədə yerinə yetirə biləcəyini ölçmək üçün istifadə olunur. Bir sözlə, bir şirkətin 

qısamüddətli öhdəliklərini ödəmək üçün qısa müddətdə kifayət qədər gəlir və pul qazanması 

lazımdır (Səbzəliyev və Hacıyev, 2013). Nəticədə, bir çox maliyyə nisbəti hesablamalarında bir 

şirkətin onları nə qədər və ya nə qədər ödədiyini təyin etmək üçün cari borclardan istifadə edir.  

Aşağıda tez-tez görülən qısamüddətli öhdəliklərin siyahısı verilmişdir. 

Qısamüddətli kreditor borcları - Kreditor borcları bir şirkətin kreditorları və təchizatçıları 

qarşısında qısamüddətli borc öhdəlikləridir. Qısamüddətli borclar altında balansda görünür. Hesab 

borcları, hələ ödənməmiş fakturalar üçün təchizatçılara və ya satıcılara çatacaq ümumi məbləği 

təmsil edir. Tipik olaraq, satıcılar müştərinin ödəməsi üçün 15, 30 və ya 45 gün şərtləri təqdim 

edirlər, yəni alıcı tədarükü alır, lakin sonrakı bir tarixdə ödəyə bilər. Bu fakturalar kreditor 

borclarına yazılır və satıcıdan qısamüddətli borc kimi çıxış edir. Şirkət bir faktura ödəməyə vaxt 

verərək şirkət tədarük satışından gəlir əldə edə və nağd ehtiyaclarını daha təsirli şəkildə idarə edə 

bilər (Rzayev, 2014). 

İdeal olaraq, tədarükçülər daha qısa müddətdə istəyirlər ki, gecikmədən əvvəl ödəniş edilsin - nağd 

ehtiyaclarına kömək etsin. Təchizatçılar şirkətlərə vaxtında və ya erkən ödəmək üçün endirimlər 

təqdim edəcək qədər gedəcəklər.  

Əksinə, şirkətlər borc öhdəliklərinə nağd pullarını artırmağın bir yolu kimi istifadə edə 

bilərlər. Şirkətlər, qısamüddətli dövrdə nağd pul axınını artırmaq üçün tədarükçülərinə borcları 

üzrə şərtləri və ya vaxtı uzatmağa çalışa bilərlər. 

 

Cədvəl 2: Qısa müddətli öhdəliklərin siyahısı. 

5 QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 
 

50 

  

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 
  

501 

 

Qısamüddətli bank kreditləri 

   

501-1 Bank overdraft 
  

502 

 

İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri 

  

503 

 

Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar  

  

504 

 

Qısamüddətli borclar  

https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=501
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=502
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=503
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=504


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

589 

 

  

505 

 

Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(qısamüddətli)  

  

506 

 

Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  

  

507 

 

Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  

 

51 

  

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 
  

511 

 

İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər  

  

512 

 

Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri 

  

513 

 

Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər  

  

514 

 

Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları  

  

515 

 

Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

   

515-1 Sığorta müqavilələri üzrə qısamüddətli öhdəliklər  

 

52 

  

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 
  

521 

 

Vergi öhdəlikləri 

  

522 

 

Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər  

  

523 

 

Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər  

 

53 

  

Qısamüddətli kreditor borcları 
  

531 

 

Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları  

  

532 

 

Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları 

  

533 

 

Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar  

  

534 

 

Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları 

  

535 

 

İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları  

  

536 

 

Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları  

  

537 

 

Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları  

  

538 

 

Digər qısamüddətli kreditor borcları 

 

54 

  

Sair qısamüddətli öhdəliklər 
  

541 

 

Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri 

https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=505
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=506
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=507
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=511
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=512
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=513
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=514
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=515
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=5151
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=521
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=522
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=523
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=531
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=532
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=533
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=534
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=535
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=536
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=537
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=538
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=541
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Digər qısamüddətli öhdəliklər  

Mənbə: Mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair Təlimat, 2007 

 

Qısamüddətli öhdəlik - adətən növbəti il ərzində borc ödənişlərinin məbləğidir. Uzunmüddətli 

borcla müqayisədə qısamüddətli borcun miqdarı bir şirkətin maliyyə sağlamlığını təhlil edərkən 

vacibdir (Бакаева, 2014). Məsələn, deyək ki, eyni sənayedə olan iki şirkət eyni miqdarda ümumi 

borca sahib ola bilər. 

Bununla birlikdə, bir şirkətin borcu əsasən qısamüddətli borcdursa, öhdəliklərini yerinə yetirmək 

üçün kifayət qədər gəlir əldə etmədikdə, nağd pul axını problemi yarana bilər. Növbəti il ərzində 

nağd pulun sıx olması gözlənilirsə, şirkət dividend ödənişini əldən verə bilər və ya heç olmasa 

dividendini artırmır. Dividendlər şirkətlərdən səhmdarlarına səhmlərinə yatırım etdikləri üçün bir 

mükafat olaraq nağd ödənişlərdir. 

Qısamüddətli öhdəliklərin faiz xərcləri yaradan öhdəliklər yarımbölməsinə təchizatçılar və 

banklarla hesablaşmaq üçün istifadə edilə bilən qısamüddətli veksellər də daxildir. Ödəniş üçün bir 

veksel, borc və faiz məbləğini ödəmək məcburiyyətidir ki, bu da ümumiyyətlə rəsmi sənədlə 

təsdiqlənir - müəyyən bir ödəmə müddətini və miqdarını göstərən bir kredit müqaviləsidir. Faiz, 

krediti müəyyən müddətə istifadə etmək üçün ödənişdir. Faiz borcunun məbləği müəyyən edilir 

(Блейк Д, 2014). 

Alınan avanslar, inventar və ya xidmətlərin yaxınlaşan çatdırılması hesabına pul alındıqda 

yaranır. Belə bir vəziyyətdə pul qəbulu gəlirin tanınmasını üstələyir. Beləliklə, hesabat dövrünün 

sonunda xidmət göstərmək və ya gələcəkdə inventar göndərmək üçün cari bir öhdəlik vardır. 

Öhdəliklərin uçotunun metodikasının formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi yolları 

Bazar şəraitində müəssisələrin uğurlu fəaliyyəti üçün vacib şərt keçmiş əməliyyatlardan və ya 

hadisələrdən yaranan öhdəliklərin optimallaşdırılmasıdır. Öhdəlik, balans hesabatının tərkib 

hissələrindən biridir və müəssisələrin əməliyyat, investisiya və maliyyə fəaliyyətlərini 

maliyyələşdirmək üçün maliyyə mənbələrinin formalaşması kimi hesab olunur. Gələcəkdə öhdəlik 

müəyyən aktivlərin və ya xidmətlərin kreditorlara verilməsi yolu ilə həll edilməlidir (Rzayev, 

2014). Beləliklə, öhdəliklər kreditorların müəssisənin aktivləri ilə bağlı tələbləridir. 

Öhdəliklər, bir maliyyə institutu, təchizatçılar, müəssisə işçiləri və ya üçüncü şəxslər tərəfindən 

müəssisəyə verilən xarici maliyyə mənbələrini təmsil edir. 

https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=542
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=543
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=544
https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=545
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, bazar şərtləri daim dəyişdikdə, öz mənbələri hesabına dövriyyə 

aktivlərinin (hətta bəzən dövriyyəsiz olanların) formalaşması - pay gəlirlərinin nizamnamə kapitalı, 

bölüşdürülməmiş mənfəət və kapital ehtiyatları qeyri-kafi olur. Bu əsasda təşkilatlar müəyyən 

hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında təşkilatın öhdəliklərini təşkil edən toxumlu (cəlb edilmiş) 

mənbələrdən istifadə edirlər. Vəsaitlə cəlb olunan bank krediti, kreditor kimi fəaliyyət göstərən 

digər təşkilatlardan alınan borclar, təchizatçılara və podratçılara borc kimi borclar, büdcəyə və 

büdcədənkənar təşkilatlara müvafiq çıxılmalar üçün, eləcə də fiziki şəxslərə - əsasən personalın 

borclarıdır (Sadıqov, 2015). 

Geniş mənada bir borc, əmlakın bəzi təşkilatlardan və ya şəxslərdən sonrakı pul qaytarılması 

şərtləri ilə digərlərinə müvəqqəti istifadəyə görə faiz ödənilməsi ilə pul və ya natura şəklində 

verildiyi zaman ortaya çıxan iqtisadi münasibətlər sistemidir. köçürülmüş əmlak. Bank kreditləri 

və ticarət kreditləri var (Rzayev, 2014). Bank krediti, bir bank tərəfindən təşkilatlara və şəxslərə 

müəyyən bir müddətə və müəyyən məqsədlər üçün, geri qaytarılmaq şərti ilə və ümumiyyətlə faiz 

ödənişi ilə verilən pul vəsaitidir. 

Bir müəssisənin bank qurumları və digər kredit təşkilatları ilə kredit münasibətləri tərəflərin 

qarşılıqlı öhdəliklərini və məsuliyyətlərini müəyyənləşdirən kredit müqavilələrinə əsaslanır. Mülki 

Məcəlləyə uyğun olaraq, kredit müqaviləsinə əsasən bank borcalana müqavilədə nəzərdə tutulmuş 

miqdarda və şərtlərlə vəsait (kredit) verməyi və borcalan aldığı məbləği geri qaytarmağı və bunun 

üçün faiz ödəməyi öhdəsinə götürür (Бакаева, 2014). 

Kredit ödəmə, geri ödəmə, aktuallıq və hədəf dəyəri prinsiplərinə əsasən təqdim olunur. Ödəniş, 

borcun istifadəsi üçün faizlərin ödənilməsi, geri qaytarılması və təcili olması ilə müəyyənləşdirilir 

ki, kredit müəyyən bir müddətə verilir və bundan sonra təşkilatlar alınan kredit məbləğini 

qaytarmaq məcburiyyətində qalırlar. 

Öhdəliklər mülki hüquq normaları ilə tənzimlənən ən geniş yayılmış sosial münasibətlər növüdür. 

Öhdəliklər - bir şəxsin (borclu) başqa bir şəxsin (kreditorun) lehinə müəyyən bir hərəkət etməyi 

öhdəsinə götürdüyü hüquqi münasibət, məsələn: əmlak köçürmək, iş görmək, pul ödəmək və s. 

müəyyən bir hərəkət və kreditor borcludan öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb etmək hüququna 

malikdir (Цуркану u Бажерян, 2003). 

Beləliklə, öhdəliklər uçotunun layiqincə yerinə yetirilməsi tələbi onların mahiyyəti ilə əlaqədardır 

və qanunda aşağıdakı şəkildə formalaşmışdır: öhdəliklər, öhdəlik şərtlərinə və qanunun, digər 

hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq və olmadıqda düzgün şəkildə yerinə yetirilməlidir. Bu cür 

şərtlərin və tələblərin - iş adətlərinə və ya digər adətən qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq, icra 

müddəti və öhdəliklərin icrası metodu qanunla və ya müqavilə ilə müəyyən edilir (Səbzəliyev və 

Hacıyev, 2013). Mövcud qanunvericiliyə görə, öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək 

üsullarına aşağıdakılar daxildir: cərimə; girov; depozit; zamin; bank zəmanəti; borclunun 

əmlakının saxlanılmasıdır. 
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Nəticə 

Maliyyə vəziyyətinin gərginliyi və dövriyyə kapitalının çatışmaması şəraitində müəssisə özünün 

qısamüddətli borclarını uzunmüddətli borclara çevirməyə cəhd göstərə bilər. Belə halda müəssisə 

həmin xərclərin ödənməsini cari aktivlər hesabına uzatmaq imkanına malikdir. Beynəlxalq 

standartlara görə borclu müəssisə maliyyə hesabatında qısamüddətli öhdəlikləri uzunmüddətli 

öhdəliklərə çevirmək imkanını respublika müəssisələrinə də şamil etmək onların maliyyə 

sabitliyinin təmin olunmasına əlverişli şərait yaradardı. 

Uzun müddət fəaliyyət göstərən müəssisələrdə elə vəziyyət ola bilər ki, nizamnamə kapitalı 

dövriyyə vəsaitlərinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunsun. Bu o hallarda mümkün olur ki, 

nizamnamə kapitalı əvvəlcə əsas vəsaitlərə qoyulmuş, daha sonra belə əsas vəsaitlər tamamilə 

köhnəlmiş və təsərrüfatdan çıxmış, yeni əsas vəsaitlər uzunmüddətli kreditlər və yaxud mənfəət 

hesabına əldə olunmuşdur. Dövriyyə vəsaitlərini maliyyələşdirən nizamnamə kapitalının məbləğini 

müəyyənləşdirmək üçün nizamnamə kapitalının məbləğindən uzunmüddətli və qeyri-maddi 

aktivlərə qoyulan xüsusi vəsaitlərin məbləğini çıxmaq lazımdır. 

Müəssisədə təhlil aparan təhlilçi kreditor borclarının növləri və müddətləri haqda mövcud olan 

informasiyaların etibarlılığına tamamilə inanmalıdır. Bunun üçün rəhbərliyin birbaşa təsdiq etdiyi 

kontrakt və müqavilələrin öyrənilməsi, müəssisənin borcları və öhdəlikləri haqda məlumatların 

müqayisəsinə ciddi fikir verilməlidir. 

Müəssisədə öhdəliklərin uçotunu səhmana salmaq üçün aktivlərin, öhdəliklərin, kapitalın, 

gəlirlərin və xərclərin uçotu üzrə yeni təlimatlar hazırlanması və onların müxtəlif madələri biri-

digərini tamamlamalıdır. 

Öhdəliklərin uçotunun tənzimlənməsi prosesinə hər şeydən əvvəl qüvvədə olan Vergi Məcəlləsi 

ciddi təsir göstərir. Vergi məcəlləsinin müxtəlif maddələrinin (xüsusən də müəssisələrlə qarşılıqlı 

münasibətlərinə birbaşa aidiyyatı olan) şəffaflığının artırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Audit, fikrimcə, yalnız hesabatlılığın mühasibat qaydalarına rəsmi uyğunluğu ifadəsi ilə 

məhdudlaşmamalı, işin effektivliyini qiymətləndirmək üçün mühasibat məlumatlarını təhlil 

etməlidir. İnanıram ki, bu auditin gələcəyi, auditor peşəsinə xalqın inamını artırmağın bir yolu və 

eyni zamanda iqtisadiyyatın növbəti bir böhranın uçurumuna sürüşməsinin qarşısını alan mühüm 

vasitədir 
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Xülasə  

Dünya iqtisadiyyatının inkişafı kiçik və orta sahibkarlığın (KOB) milli iqtisadiyyatda rolunun vacibliyini bir daha 

sübut edir. Bir tərəfdən KOBİ-lər ölkədə yeni iş yerləri açaraq işsizlik problemini aradan qaldırır, digər tərəfdən 

rəqabət mühiti yaradaraq keyfiyyətli xidmətlər və aşağı qiymətlər təqdim edirlər. Kiçik müəssisələr istehlakçı tələbi 

və bazar şərtlərindəki dəyişikliklərə cavab verməklə iqtisadiyyata əlavə sabitlik təmin edir. Kiçik və orta sahibkarlıq 

fəaliyyəti müddətində çətin biznes maliyyələşdirmə problemləri ilə qarşılaşır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, kiçik və 

orta müəssisələr xarici maliyyə mənbələri kimi bank kreditlərinə üstünlük verirlər. Azərbaycanda kiçik və orta 

sahibkarlıq sayının artması fonunda onların ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr lazımi səviyyədə deyil. Bunun səbəbi 

iqtisadiyyatın neft sektorundan asılı olmasıdır. KOB-lərin inkişafını dayandıran amillərdən biri də maliyyə 

mənbələrinə çatışmazlıqdır. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki ticarət mühitini qiymətləndirərkən müəssisələrin 

öz işlərini inkişaf etdirmək üçün lazım olan maliyyə mənbələrini cəlb etməsinin çətin olduğunu qeyd edirlər. Bu 

səbəbdən KOBİ-lər maliyyə problemini daxili imkanlar hesabına həll etməyə çalışırlar. Azərbaycanda kiçik və orta 

sahibkarlığın (KOM) inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, məşğulluq, istehlak 

mallarına olan tələbatın yerli mənbələrdən ödənilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Klasterlər - eyni və ya bənzər sektorda fəaliyyət göstərən, əlaqəli və bir-birini tamamlayıcı 

fəaliyyət sahələrinin müəyyən coğrafi bölgədə yerləşməsi ilə meydana gələn, ümumi infrastruktur, texnologiya, vahid 

bazar, işçi qüvvəsi və xidmətləri paylaşaraq qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin qurulması, kommunikasiya və qarşılıqlı 

dialoq imkanlarına malik olan sahibkarlıq subyektlərindən ibarət sistemlərdir. Məqalədə KOB-ların inkişafı, mövcud 

vəziyyəti, KOB klasterlərinin inkişafında vergi güzəştlərinin rolu məsələsi araşdırılmışdır. 

Açar sözlər:. KOB, KOBİ, KOB klasterləri, Vegi güzəştləri, Milli iqtisadiyyat, Davamlı inkişaf 

 

Giriş 

Ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas prioritet istiqamətlərindən biri həyati əhəmiyyət kəsb 

edən və ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun əsas sektoru olan kiçik sahibkarlığın inkişafı 

olaraq qalır. Qlobal iqtisadi sistemin təcrübəsi göstərir ki, kiçik sahibkarlıq bir çox ölkədəki daha 

dərin iqtisadi böhrandan çıxmağa kömək etmişdir. Kiçik sahibkarlıq iqtisadi sahənin inkişafı üçün 

şərait yaradır və cəmiyyətdəki sosial və siyasi gərginliyi əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Günümüzdə 

kiçik biznes dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində ən inkişaf etmiş sahələrdən 

biridir. Beləliklə, kiçik sahibkarlığın inkişafı yeni iş yerlərinin açılmasında, texnologiya və 

texnologiyadan istifadə olunmasında, xarici ticarətin inkişafında, inteqrasiya proseslərinin 

sürətlənməsində, istehsal və satışların artmasında, işsizliyin aradan qaldırılmasında və digər 
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problemlərin həllində mühüm rol oynamışdır. bu fəaliyyətin geniş yayılması. Kiçik sahibkarlıq 

istehlak bazarında iqtisadi böyümə sürətinə, ümumi daxili məhsulun quruluşuna, məhsulun 

keyfiyyətinə və rəqabət qabiliyyətinə təsir edərək sağlam rəqabət mühiti yaradır (Kərimov, 2012). 

İqtisadiyyatda kiçik sahibkarlığın əhəmiyyəti böyükdür. İnkişaf etmiş ölkələrdə kiçik sahibkarlıq 

çoxsaylı kiçik sahiblərdən ibarətdir.Bir çox ölkədəki bu sahibkarlar sosial-iqtisadi və siyasi inkişaf 

səviyyəsini müəyyənləşdirirlər.Qərar vermə qabiliyyətində yüksək çeviklik və səmərəlilik, 

yeniliyə həssaslıq, xarici təsirlərə uyğunlaşma, sürətli nağd pul dövriyyəsi, yüksək keyfiyyətli 

istehsal və məşğulluq kiçik müəssisələrə mal və xidmətlərin əhəmiyyətli bir hissəsini istehsal 

etməyə imkan verir.Yalnız kiçik müəssisələr lazımi rəqabət mühiti və əlavə iş yerləri yaradır, 

dəyişən bazar şərtlərinə tez reaksiya verir və istehlakçı sektorundakı vakansiyaları dərhal doldurur. 

Kiçik sahibkarlıq daxili iqtisadi şərtlərdən də çox asılıdır. Kiçik müəssisələr satış bazarları üçün öz 

ölkələrinin müəssisələri və xarici kapital ilə rəqabət etmək məcburiyyətində qalırlar. Bunun üçün 

kiçik müəssisələr üçün davamlı dövlət müdafiəsi və müdaxilə lazımdır. Başqa sözlə, dövlət ölkədə 

sabitliyin və sərbəst rəqabət bazarının qarantı olan sahibkarlığın qorunmasında maraqlıdır (İmanov, 

2015). 

Azərbaycanda KOB Klasterlərinin İnkişafında Vergi Güzəştlərinin Rolu 

Bu gün Azərbaycanda ölkə iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi olan sahibkarlığın inkişafında 

yeni bir mərhələ başlayıb. Bunu Prezident İlham Əliyevin son qərarları da təsdiqləyir. 

Sahibkarlığın qeydiyyatı, gömrük, lisenziyalaşdırma, investisiyaların təşviqi sahəsində dövlət 

başçısının imzaladığı sərəncamlar sahibkarlığın idarəedilməsində və inkişafında köklü 

dəyişikliklərə səbəb olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən 

lisenziyaların sayı minimuma endirilib və verilməsi prosedurları sadələşdirilib. Kiçik müəssisələrin 

digər bir müsbət xüsusiyyəti də orta sinif yaratmalarıdır. Kiçik sahibkarlıq cəmiyyətdəki vəziyyəti 

sabitləşdirir və qütbləşməsinin qarşısını alır.Bu sahədə beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən 

aparılan bir araşdırmaya görə, Azərbaycanın bölgələrində iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 70% -i 

kiçik sahibkarlıqla əlaqəli özəl sahibkarlıqla məşğul olur (Гараев,  2019: 86).  

Ölkəmizdə siyasi və makroiqtisadi sabitliyin yaratdığı imkanlar və şərtlər kiçik sahibkarlığın 

inkişafını sürətləndirmək üçün tam istifadə edilə bilməz. Ölkə iqtisadiyyatında özəl sektorun 

payının artmasına baxmayaraq, struktur yaratmaq potensialı olan müəssisələr strateji baxımdan 

hələ də inkişaf etməyib. Kiçik müəssisələrin ölkənin ixrac potensialının artırılmasına və 

strukturunun yaxşılaşdırılmasına təsiri məhduddur. Sahibkarlığın mövcud regional inkişaf 

səviyyəsi ölkəmizin mövcud potensialına uyğun gəlmir. Beləliklə, kiçik müəssisələrin böyük 

əksəriyyəti Bakıda və onun ətrafında cəmləşmişdir (Hüseynli, 2016) Yerli istehsalçılar arasında 

münasibətlər zəifdir, kiçik, orta və iri müəssisələrin əməkdaşlığı və inteqrasiyası lazımi səviyyəyə 

çatmamışdır. Digər tərəfdən, kiçik müəssisələrin bir xüsusiyyəti, maliyyəyə böyük ehtiyacdır. 

Kiçik bir müəssisə maliyyələşdirilməyibsə, genişlənə bilməz və bağlanma riski vardır. Böyük 
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təşkilatlar səhm buraxaraq maliyyələşdirmə problemlərini həll edə bilərlər. Kiçik müəssisələrin 

belə imkanları yoxdur. Günümüzdə kiçik sahibkarlıq üç mənbədən maliyyələşdirilir: kapital, büdcə 

fondları və kreditlər. Eyni zamanda, büdcə fondları və kreditlər yalnız 10% -ni təşkil edir, əsas yük 

isə öz kapitalının üzərinə düşür. Bu tarazlıq kiçik istehsal dövriyyəsinin strukturuna təsir göstərir 

və çoxalma prosesinin geniş imkanlarını məhdudlaşdırır. Dövlətin tənzimləyici rolu ölkə 

iqtisadiyyatını daxili və xarici amillərin mənfi təsirlərindən qorumaq, iqtisadiyyatda və ictimai 

həyatın digər sahələrində davamlı inkişafa nail olmaq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (İmanov, 

2015).. Bazar mexanizminin özünütənzimləmə imkanları məhdud olduğundan, bütün iqtisadi 

proseslərin oradan keçməsi qeyri-mümkündür (Hüseynli, 2016). Xüsusilə, bu proseslərə dövlətin 

aktiv müdaxiləsi qaçılmazdır, çünki bazarın tənzimləyici gücü çərçivəsində inhisarçılıq, işsizlik, 

inflyasiya ilə mübarizə, iqtisadi tarazlığı qorumaq və ölkədəki işgüzar fəallığı qorumaq kimi 

vəzifələri yerinə yetirmək mümkün deyil. iqtisadiyyat. Güclü iqtisadi inkişafın optimal səviyyəsinə 

nail olmaq və saxlamaq yalnız dövlət tənzimlənməsi əsasında mümkündür. 2019-cu ildə kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı aşağıdakı qrafikdə verilmişdir. 

Qrafik 1. Fəaliyyətdə olan kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

 

Mənbə: Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq, Statistik məcmuə, 2020: s.9  

 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafındakı son islahatlar ölkənin milli iqtisadiyyatının inkişafına 

birbaşa və dolayı təsir göstərmişdir. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatında 

yeniliyin sürətləndirilməsinə, yeni metod və texnologiyaların, ixtiraların, yeni yaradılanların, yeni 
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istehsal metodlarının cəlb edilməsi və tətbiqi üçün şərait yaratdı. Beləliklə, kiçik və orta sahibkarlar 

sürətlə dəyişən bazar ehtiyaclarına sürətli və sürətli cavab verə bildilər. Qrafikdən də göründüyü 

kimi, dövlətimizin 2014-cü ildən bəri yaşadığı iqtisadi tənəzzül kiçik müəssisələrin sayını da təsir 

edib. 2016-cı ildə ümumi kiçik müəssisələrin sayı 187.598 idisə, 2017-ci ildə 61.165.386, yəni. 

azalma əsas səbəbi 24.912 fərdi sahibkarın ləğvidir. Bütün bu azalmaya baxmayaraq, hüquqi 

şəxslərin kiçik sahibkarlıq strukturundakı payı artdı və 2016-cı ilə nisbətən 16% artmışdır. Eyni 

zamanda, orta müəssisələrin sayı az da olsa, təxminən 3% artmışdır 2019-cu ildə kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı 5956, orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2726 olmuşdur.   

Qrafik 2^ Yeni yaradılmış və ləğv edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

 

 

Mənbə: Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq, Statistik məcmuə, 2020: s.11  

2017-ci ildə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas kapitalına qoyulan investisiyalar 468,4 

milyon manat artaraq 3 milyon 298,6 milyon manat təşkil etmişdir. 2016-cı illə müqayisədə bu 

artım 16,5% təşkil edib. Bu dövrdə kiçik və orta müəssisələrin əsas kapitalına qoyulan 

investisiyalar demək olar ki, eyni miqdarda, 23,2% artmışdır. 2019-cu ildə kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinə qoyulan investisiyaların cəmi 2906,7 mln. Manat olmuşdur. 

Cədvəl 1. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtisadi gostəriciləri 
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Yaradılmış əlavə dəyər*, milyon manat 11071.7 4900.8 1423.2 4747.7 

İşçilərin sayı, min nəfər 332.2 40.2 85.1 206.9 

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 531.0 332.5 437.0 624.6 

Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat 3422.2 515.5 494.2 2412.5 

Məhsul buraxlışı, milyon manat 19386.7 7523.8 2553.8 9309.1 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/ 

Azərbaycanda regional klasterlərin inkişafı üçün dövlət siyasətinin əsasları və istiqamətləri son 

illərdə qəbul edilmiş müxtəlif dövlət proqramlarında, konsepsiyalarında və hökumət 

strategiyalarında öz əksini tapmışdır. Məsələn, 2012-2020-ci illər üçün Üzümçülüyün İnkişafına 

dair Dövlət Proqramına görə, üzüm istehsalı və emalı sahəsində klasterlər yaradılmalıdır. 

Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyasında bildirilir ki, klasterlər əsasında iqtisadi 

inkişaf çərçivəsində neft və qaz emalı və neft-kimya zavodları kompleksinin inşası təmin olunmalı, 

ərazi istehsal klasterləri yaradılmalıdır. bölgələrdə. iqtisadiyyatın prioritet bölgələri. Eyni zamanda, 

2015-2020-ci illər üçün Dövlət Sənaye İnkişaf Proqramı sənaye klasterlərinin yaradılmasının 

vacibliyini əks etdirir. Nəhayət, 2016-cı ilin dekabrında təsdiqlənmiş Milli İqtisadi İnkişafa dair 

Strateji Yol Xəritəsi klaster yanaşmasının tətbiqinə yönəlmişdir və müxtəlif sektor inkişaf 

xəritələrində klaster mexanizminin tətbiqinə yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, Azərbaycan 

Respublikasının Milli İqtisadi Perspektivlərinə dair Strateji Yol Xəritəsinə əsasən, Azərbaycanın 

bölgələrindəki işçi qüvvəsinin Bakıdakından xeyli ucuz olması bölgələrdə işgüzar qrupların 

inkişafı üçün böyük potensial yaradır. Bu baxımdan bölgələrdəki təhsil prosesi və ixtisaslı kadrların 

hazırlanması, klasterlərin yaradılması təşəbbüslərinə dəstək əsas prioritetlər siyahısına daxil 

edilmişdir (Hüseynli, 2016).  

Universitet klasterlərinin təhsil-tədqiqat-innovasiya zəncirinin səmərəliliyini artıra biləcəyini 

nəzərə alaraq, bu klasterlərdə əldə edilmiş elmi nəticələrin tətbiqini stimullaşdırmaq üçün bəzi 

ixtisaslaşmış universitetlərdə klasterlərin yaradılmasını təşviq etmək planlaşdırılır. Strateji Yol 

Xəritəsinə əsasən, bazarlarda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin (KOS) mövqeyini qoruyub 

saxlamaq və istehsal xərclərini azaltmaq üçün üfüqi və şaquli klasterlər yaratmaq vacibdir. Sənəddə 

nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də KOBİ-lər üçün özəl investisiyalara əsaslanan yeni özəl sənaye 

klasterlərinin yaradılmasıdır (Ahmadov and Valiyev, 2019). Bundan əlavə, Yol Xəritəsi istehsal 

xarakterinə görə üzüm, pambıq, tütün və təbii çayın ilkin emalı müəssisələrinin bu məhsulların 

istehsal olunduğu bölgələrdə yerləşdiyini, lakin ərazi qruplarının yaranmasına səbəb olmadığını 

qeyd edir. Beləliklə, bu müəssisələrdə yalnız ilkin emal prosesləri aparılır. Əsas məhsul ya ixrac 

olunur, ya da istehlak bazarlarında yerləşən fabriklərdə son məhsula çevrilir. Bunu nəzərə alaraq 

hər bir bölgənin potensialına uyğun aqrar-sənaye klasterlərinin yaradılması, kənd təsərrüfatı 

https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
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parkları, aqrobiznes inkubatorları və start-up şəbəkələrinin genişləndirilməsi vacib vəzifələrdən 

biri idi. Bununla birlikdə, hökumət proqramları və strategiyalarında iqtisadi inkişafın alətlərindən 

biri kimi klasterləşdirmə tərifi nə qədər müsbət olsa da, bu mexanizmin uğuru üçün ciddi təhlillər 

tələb olunur. Hər şeydən əvvəl, klasterlərin inkişafına mane olan amilləri müəyyənləşdirmək və 

onların aradan qaldırılmasına strateji yanaşmalar təklif etmək lazımdır (İmanov, 2015). 

Beynəlxalq təcrübənin təhlili göstərir ki, ərazi qruplarının inkişafına mane olan bir sıra tipik əsas 

amillər mövcuddur. Əsas maneələrdən biri ölkədə yeniliklərin zəif inkişafıdır. Kümələrin inkişafı 

çətindir, xüsusən də iş sektoru yeniliyə az maraq göstərdiyi zaman. Dünya Bankı statistikasına 

görə, inkişaf etmiş ölkələrdə AR-GE xərclərinin ÜDM-də payı 2 ilə 4% arasındadır. Ən yüksək 

nisbətlər İsrail, Finlandiya və Koreya kimi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdədir. Eyni 

zamanda, bu ölkələrdə tədqiqat və inkişaf (AR-GE) xərclərinin əhəmiyyətli bir hissəsi iş sektoru 

tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, İsraildə araşdırma və inkişaf xərclərinin təxminən 80% -dən 

çoxu sahibkarların payına düşür. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə 

tədqiqat və inkişaf xərclərinin orta hesabla 50-80% -i biznes, qalan hissəsi dövlət və universitetlər 

tərəfindən ödənilir. Dünya Bankının məlumatına görə, Azərbaycanda ÜDM-də tədqiqat və inkişafa 

xərclərin payı təxminən 0,2% -dir. Tədqiqat və inkişaf xərclərinin strukturuna dair Goskomstat 

məlumatlarına görə, bu xərclərdə ticarət sektorunun payı cəmi 5% -dir. Bu problemi həll etməyin 

əsas yollarından biri də tədqiqatları kommersiyalaşdırmaqdır. Tədqiqat təşkilatlarında yenilik və 

texnoloji inkişafın bazar dəyəri müştərilərlə olmalıdır. Məhsullarını asanlıqla sata bilməlidirlər 

(http://edf.az/uploads/documents/rovshan-agayev_azerbaycanda-erazi-klasterlerinin-inkishaf-

perspektivleri-imkanlar-ve-problemler.pdf). 

KOS-ların klasterlərə zəif cəlb edilməsi növəti manelərdən biri hesab edilir. Klasterləşmənin 

uğurlu nümunələrinin yarandığı ölkələrin hamısında klasterlərin aparıcı oyunçuları sırasında KOS-

ların xüsusi yeri var. KOS-ların klaster inkişafında aktiv rol alması üçün onların bilik və 

bacarıqlarının yüksək olmasından savayı zəruri həcmdə ilkin kapitalın mövcudluğu da mühüm 

şərtlər sırasındadır. Xüsusilə də startaplar üçün maliyyəyə çıxışı asanlaşdıran mexanizmlərin zəif 

inkişaf etdiyi, KOS-ların müxtəlif təşviq mexanizmləri ilə rəqabət potensialının gücləndirilmədiyi 

şəraitdə klasterlərin formalaşması, iqtisadiyyatda aparıcı rol oynaması çətin baş verir. Bu 

problemin həlli üçün yollardan biri KOS-ları dəstəkləyəcək investisiya və vençur fondlarının 

yaradılması və inkişafı üçün insitutisional mühitin yaradılması ola bilər. Regional inkişafda klaster 

mexanizminə mane olan amillərin aradan qaldırılması üçün əsas vasitələrdən biri klaster inkişafına 

dair strategiyasının işlənməsi ola bilər. Klaster siyasətinin hədəfləri, hökumətin bu siyasətdən 

gözləntiləri, dəstək mexanizmləri, klasterlərin formalaşdırılması meyarları və klaster 

xəritələşməsinin prinsipləri, dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının çərçivələri bi strategiyada əks 

etdirilməlidir (Hüseynli, 2016).  

Strategiya çərçivəsində ərazi klasterlərinin inkişafın mane olan faktorların aradan qaldırılması üçün 

regionların rəqabətçilik analizlərinin aparılması çox önəmlidir. Nümunə üçün Avropa Birliyi 
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çərçivəsində regional klasterləşmə üçün “3 ulduz” adlanan statistik analiz üsülundan geniş istifadə 

edilir. Bu metodun mahiyyəti odur ki, hər bir regionun klasterləşmə potensialının aşkarlanması 

üçün 3 göstərici əsasında qiymətləndirmə aparılır. Həmin göstəricilərə “sahə ölçüsü”, “üstünlük” 

və “ixtisaslaşma” daxildir. “Böyüklük” göstəricisi regionun hər bir sektoru üzrə iqtisadi 

göstəricilərinin (məsələn, məşğulluğun, əlavə dəyərin, ixracın və s.) ölkə üzrə anoloji göstəricilərə 

nisbəti kimi hesablanır. Avropa Klaster Observatoriyasının tövsiyyəsinə görə, “böyüklük” əmsalı 

üçün 10% götürülməsi məqsədəuyğundur. Yəni, ixtiyari regionda hansı sektorun ölkə üzrə yekun 

göstəricidə payı 10% təşkil etdikdə, həmin sektor 1 ulduz alır və klaster potensialı olan sektor kimi 

qiymətləndirilir. “Üstünlük” göstəricisi regionun hər bir sektoru üzrə iqtisadi göstəricilərin 

(məsələn, məşğulluğun, əlavə dəyərin, ixracın və s.) həmin region üzrə anoloji məcmu göstəricilərə 

nisbəti kimi hesablanır. Avropa Klaster Observatoriyasının tövsiyyəsinə görə, “böyüklük” əmsalı 

üçün 10% götürülməsi məqsədəuyğundur. Yəni, ixtiyari regionda hansı sektorun region üzrə yekun 

göstəricidə payı 10% təşkil etdikdə, həmin sektor 1 ulduz alır və klaster potensialı olan sektor kimi 

qiymətləndirilir. “İxtisaslaşma” göstəricisini hesablamaq üçün “üstünlük” əmsalının “böyüklük” 

əmsalına nisbəti müəyyən edilir və nəticə “1”dən böyük olduqda, həmin sektor 1 ulduz alır və 

klaster potensialı olan sektor kimi qiymətləndirilir. Ümumilikdə isə “3 ulduz” statistik metodunun 

mahiyyətinə görə, klaster inkişafının hədəfi kimi araşdırmaya cəlb edilən regionda hər 3 göstərici 

üzrə ulduz alan sektorlar klaster potensialı olan sahələr kimi prioritet inkişaf istiqamətləri sırasına 

daxil edilmişdir (http://edf.az/uploads/documents/rovshan-agayev_azerbaycanda-erazi-

klasterlerinin-inkishaf-perspektivleri-imkanlar-ve-problemler.pdf). 

Beynəlxalq təcrübədə qrupların potensialının qiymətləndirilməsinə başqa bir yanaşma rəqabətli 

almaz metodudur (müxtəlif tədqiqatlarda rəqabətli almaz metodu kimi də tanınır). Bu metod 

Michael Porter tərəfindən “National Competitive Advantage” adlı tədqiqat məqaləsində öncülük 

etmişdir. Bu metoda görə hər bölgənin klaster potensialı 4 amil ilə qiymətləndirilə bilər. Bu amillər 

arasında istehsal amilləri, firmanın strategiyası və rəqabət potensialı, bölgədəki tələb potensialı və 

əlaqəli (həm də dəstəkləyən) sektorların mövcud vəziyyəti yer alır. Bu metod, müəyyən bir bölgə 

üçün klaster strategiyasının hədəfi olaraq seçilmiş sektorların hər birinin dərindən təhlilini əhatə 

edir (İmanov, 2015). "İstehsal amilləri" göstəricisi təhlil edilərkən bölgənin təbii ehtiyatları, 

potensial istehsal (xidmətlər) üçün xammalın mövcudluğu, ixtisaslı işçi qüvvəsi, infrastruktur, əsas 

xidmətlərə çıxış və investisiya üçün mənbələrin mövcudluğu kimi amillərdir. öyrənildi və 

qiymətləndirildi. Firma Strategiyası və Rəqabət mühiti göstəricisi, sektorda fəaliyyət göstərən 

firma və şirkətlərin hədəf qrupu olaraq seçilmək potensialını qiymətləndirir. Bu qiymətləndirmə 

biznes strukturlarının idarəetmə keyfiyyətini, xüsusilə hesabatlılıq standartlarının tətbiqetmə 

vəziyyətini, yeniliyə meylini, investisiya potensialını, işçi qüvvəsinin peşəkarlığı və 

keyfiyyətlərini, təlimə investisiya yatırmağı, xarici bazarlara çıxış, sağlam rəqabət və Peşəkar 

tələblərə əsaslanaraq rəqibləri ilə rəqabət etmək istədiyi kimi amillərin nəzərə alınması. "Bölgənin 

tələb potensialı" göstəricisi bölgənin daxili bazarındakı tələbin həcmini əks etdirir. İstehsal olunan 

məhsullar (xidmətlər) xaricə satılmadan əvvəl bölgədəki ev təsərrüfatları və ticarət sektoru 
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tərəfindən istehlak üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daxili tələb nə qədər çox olarsa, bölgədə 

klasterləşmə üçün bir o qədər əlverişli imkanlar mövcuddur. "Bitişik və dəstəkləyən sektorların 

cari vəziyyəti" göstəricisi də istənilən bölgədə klasterləşdirmə potensialının reallaşması üçün 

vacibdir. Beynəlxalq praktikada əlaqəli sahələr mallar (xidmətlər), xidmətlər (logistika, rabitə, 

maliyyə, konsaltinq və s.) İstehsalı üçün xammal tədarükçülərini əhatə edən sahələrdir. 

Dəstəkləyici qurumlar arasında klaster inkişafını tənzimləyən və dəstəkləyən əyalət və yerli 

rəhbərliklər, vətəndaş cəmiyyəti institutları, tədqiqat qurumları və universitetlər yer alır. 

Qiymətləndirmə zamanı bu qurumların hər birinin bölgədəki fiziki varlığı və fəaliyyətlərinin 

keyfiyyəti qiymətləndirilməlidir. Belə inteqrasiya olunmuş və peşəkarcasına inkişaf etdirilmiş 

strateji yanaşma əsasında regional qrupların inkişafını təmin etmək mümkündür 

(http://edf.az/uploads/documents/rovshan-agayev_azerbaycanda-erazi-klasterlerinin-inkishaf-

perspektivleri-imkanlar-ve-problemler.pdf).. 

Klasterlər müəyyən bir ərazidə şirkətləri, təchizatçıları, satıcıları və əlaqəli təşkilatları bir araya 

gətirir. Buraya ümumiyyətlə müvafiq maliyyə xidməti təminatçıları, təhsil müəssisələri və müxtəlif 

səviyyəli hökumətlər daxildir. Bu təşkilatlar və qurumlar müxtəlif xarici təsirlərə malikdir 

(istehsalın və istehlakçı fəaliyyətinin digər əlaqəli vahid üzərində müsbət və ya mənfi təsiri) və bir-

birini tamamlayır və ümumiyyətlə yaxınlıqdadırlar (http://edf.az/uploads/documents/rovshan-

agayev_azerbaycanda-erazi-klasterlerinin-inkishaf-perspektivleri-imkanlar-ve-problemler.pdf).. 

Beynəlxalq təcrübə və nəzəri və praktik tədqiqatların nəticələrinin təhlili Lənkəranın perspektiv 

inkişafının nəticəsinə gəldi və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları qrupların tətbiqi əsasında 

məsləhətlidir. Buna görə 2030-cu ilədək dövr üçün inkişaf layihələri hazırlanaraq Nazirlər 

Kabinetinə iqtisadi rayonların sosial-iqtisadi infrastrukturunun klasterlər əsasında yenidən 

qurulması metodologiyasından istifadə edərək təqdim edilmişdir. Bu layihələrin uğurlu icrası üçün 

həvəsləndirmə mexanizmlərini inkişaf etdirmək və tətbiq etmək lazımdır. Layihələrdə yaradılması 

planlaşdırılan texnoparklar bu baxımdan daha sərfəli vəziyyətdədir və orada işləyəcək fərdi 

şirkətlər vergi güzəştləri alacaqlar. Eyni zamanda texnoparkların ərazilərində və xaricində 

formalaşacaq klasterlərin beynəlxalq vergi təcrübəsini tətbiq etmək lazımdır. Avropa Birliyində və 

xüsusən də İtaliyada bu sahəyə fərdi yanaşılır. Vergilər klasterin inkişaf perspektivləri nəzərə 

alınaraq bütün dəyər zəncirinə və məhsullarına tətbiq olunur. Klaster daxilində vergi yükünün 

bölüşdürülməsi klasterə daxil olan müəssisələrin qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Regional 

klasterlərin inkişafında ikinci mühüm amil kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri (KOS) üçün 

güzəştli vergi sisteminin tətbiq edilməsidir. Beləliklə, inkişaf etmiş ölkələrdə iş yerlərinin və ÜDM-

in əsas hissəsi KOBİ-lərin payına düşür. Nəticə etibarilə, bu cür müəssisələrin tanınması və vergiyə 

cəlb edilməsi meyarları davamlı inkişaf və rəqabətli istehsalın tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır 

(Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu Elmi-praktik konfransın materialları 

Şamaxı, 2015: 246). 

2018-ci ildə Vergi Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər mikro müəssisələr, kiçik və orta müəssisələr üçün 
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mənfəət vergisi, mənfəət, əmlak vergisi, torpaq vergisi və əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azadolmaları 

nəzərdə tutur. Kiçik və orta sahibkarlıq (KOM) klasterinə daxil olan şirkətlər KOM-lar reyestrində 

qeydiyyata alındığı tarixdən etibarən 7 il müddətinə gəlir vergisi, torpaq və əmlak vergisindən azaddırlar 

(https://vergiler.az/news/taxes/242.html). Bu şirkətlər tərəfindən istehsal və emal üçün gətirilən texnoloji 

avadanlıq və qurğular da 7 il müddətinə ƏDV-dən azaddır. Bundan əlavə, kiçik və orta sahibkarlıq qrupları 

tərəfindən bir kiçik və orta sahibkarlıq qrupu ilə bir kapital xərcləri üçün istifadə olunan bir müqavilədə 

iştirak edən mallardan (işlərdən, xidmətlərdən) əldə olunan gəlirin bir hissəsi 7 il müddətinə gəlir 

vergisindən azad edilir (https://vergiler.az/news/taxes/242.html).  

Nəticə 

İndi sənaye və texnoparklardan əlavə, klasterlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi məsələsi 

hökumətin gündəmindədir. Ölkə Prezidentinin fərmanı ilə 2018-ci ildə Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyi Dövlət Agentliyi yaradıldı. Agentliyin fəaliyyətinin əsas hədəflərindən biri də 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq qruplarının yaradılmasıdır. Sənaye və texnoloji parklardan fərqli 

olaraq klasterlər daha böyükdür. Hətta bəzi sənaye və ya texnoparkların yaradılan qruplara daxil 

edilməsi mümkündür. İstər sənaye, istərsə də texnoparklarda qrupların fəaliyyətini stimullaşdırmaq 

üçün vergi güzəştləri təmin ediləcək. Məcəllədə “KOB klasteri şirkəti” və “KOM klasterinin üzvü” 

anlayışları açıqlanır. Bu o deməkdir ki, KOB klasteri ilə KOB klasterinin İştirakçılarına müxtəlif 

üstünlüklər verilmişdir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın sahibkarlıq subyektləri arasında ən böyük dövlət dəstəyinə, təşviq və 

təşviqinə ehtiyacı var: “Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq kiçik sahibkarlıq subyektlərinin gəlir və 

xərclərinin uçotu mədəniyyətini formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək. Vergi ödəyicilərinin öz 

təsisçilərinə (səhmdarlarına) gəlirləri və xərcləri barədə sənədli sübutları ilə ödədikləri 

dividendlərin vergiyə cəlb edilməsindən azad edilməsi, eyni zamanda mənfəət vergisi, mənfəət, 

əmlak, torpaq vergisi və ƏDV-dən azad olma qaydaları müəssisələr ölkədəki iqtisadi inkişafa 

əhəmiyyətli bir töhfədir Ümumiyyətlə, kiçik və orta sahibkarlıq qrupuna aid şirkətlərin xərcləri 

əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır. Güzəşt daha çox qazanmağa imkan verəcəkdir. Bir sözlə, gələn 

il ölkədəki mikro, kiçik və orta müəssisələr üçün tətbiq ediləcək təşviqat iki əsas məqsədə xidmət 

edir: xərcləri azaltmaq və daha çox gəlir əldə etmək üçün stimul yaratmaq. Bunlar inkişaf və 

artımın əsas şərtləridir.  
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Аннотация  

 

Данная статья посвящена изучению концепции инновационного обеспечения управления качеством 

производимой непродовольственной продукции, которая играет решающую роль в освоении предприятия на 

внешнем и внутреннем рынках, а также обеспечивает конкурентоспособность на всех стадиях производства с 

наилучшими показателями качества. Рассмотрена закономерность этапов развития инновационного 

обеспечения качества, дано графическое описание процесса создания продукции на основе этого подхода, а 

также установлена стадия воспроизводства инвестиций фирмы-производителя. Выделены границы инноваций 

и содержание теории инновационного обеспечения УКП. Выявлены базовые принципы построения данной 

теории, такие как принцип маркетинга, принцип партнерской взаимосвязи, потенциал предприятия и др. 

названы основные методы УКП, изложена математическая последовательность свойств и характеристик 

продукции, раскрыт пошаговый способ оценивания коэффициента весомости. Описан анализ расхода 

предприятия на качество. Доказана возможность повышения стоимости и оборота товарообмена при высокой 

затрате на качество продукции. В целях раскрытия темы, были применены такие методы, как системный 

анализ, экспертное оценивание, логическое обобщение. Выводы в конце статьи позволяют использовать 

теоретическую основу системного и профессионального подходов к формированию и поддержанию 

надлежащего уровня качества на всех этапах жизненного цикла продукции непродовольственной отрасли. 

Предприятия смогут целенаправленно применять инновационное обеспечение в УК, а также придерживаться 

описанной тенденции самооценки качества и технологии внутреннего и внешнего аудита. Это приведет к 

стабильному росту сбыта, прибыли, рентабельности и, в итоге, положительному характеру производства, 

уменьшению затрат.  

Ключевые слова: Инновационные Методы, Непродовольственные Товары, Эффективность, Управление 

Качеством 

 

Введение 

Темпы развития торговли и экономических отношений в современном мире ставят главной 

задачей для местных предприятий устойчивое положение и усовершенствование системы 

функционирования. В период формирования торговых отношений Азербайджанской 

Республики возникли такие факторы, как нехватка финансирования и оборотных денежных 
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вкладов, неустойчивое ценообразование, слабая программа государственного 

стимулирования и др. (Национальная система сертификации AZS, 1993). Это нашло отклики 

в разнообразных сферах непродовольственного хозяйства, что воздействует на развитие 

общественной производительности, динамичность интеграции современной технологии, 

скорость внедрения научной новизны и передовых методов. Продукты 

непродовольственной отрасли составляют порядка ¾ всего объема выпуска товара в 

Азербайджане и около 2/3 вовлеченных кадров из всей массы занятых работников. 

Количество размещенных предприятий непродовольственной сферы деятельности в Баку и 

пригородах с точки зрения географического аспекта составляет подавляющее большинство. 

Усовершенствование и поддержание качества выпускаемой продукции при таком условии 

становится стратегической задачей. Успешное и конкурентоспособное функционирование 

посодействует открытию новых рабочих мест, процветанию смежных и взаимосвязанных 

областей региональной активности (Исикава, 1988). На современном этапе нужен новый 

подход, свежий взгляд и действенная схема системы управления, в которой приоритетом 

становятся защита интересов потребителей, спонсоров, инвесторов и где ясно определен 

принцип и особенности системы менеджмента. 

Объективная закономерность процесса производства обуславливается жизненным циклом 

производимого продукта и формируется на базе основных и прикладных разработок, 

исследований, а также экспериментальных работ в области управления качеством 

производимого товара (Шокина,2010). Целью процесса является снижения расходов, 

повышение результативности работы предприятий и их подрядчиков, улучшение качества 

конечной продукции. В результате, функционирование предприятия по 

усовершенствованному методу будет означать формирование и применение нововведения 

для разработки новой либо улучшения имеющейся продукции и видов деятельности, таких 

как инвестиционную, операционную, финансовую и др. 

 

Основная Часть 

Комплекс запланированных и периодически исполняемых процессов формирования и 

содержания надлежащего уровня качества продукции с применением инноваций, более 

полно удовлетворяющих рынок и будет определять суть передового обеспечения качеством 

непродовольственного товара. Здесь, с полной отдачей и перспективой, одной из 

решительных мер станет формирование технической документации, творческих групп и 

организация их функционирования, организация работ по качеству, передовые технологии 

и нормы, новейшее оборудование, современные подходы организации производства 

(https://books.google.az). Такой подход при организации процесса управления качеством 

обеспечит многократное снижение самого цикла от создания до производства.  

https://books.google.az/
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Для того, чтобы максимально применить достигнутый в этой области опыт, необходимо 

обозначить главные тенденции в сфере качества за последние годы. Сюда можно отнести 

такие, как:  

- технические; 

- технологические; 

- информационные; 

-организационные. 

Также имеют влияние основные положения концепции TQM и международные стандарты 

ИСО, доступность внутреннего рынка, создание систем менеджмента качества. 

Последовательность действий при создании и применении инновационного обеспечения 

управления качеством производимой продукции представляет собой такие действия, как 

изучение рынка сбыта, оценка способностей организации, реализация концепции.  

Важно отметить, что теория инновационного обеспечения управления качеством на 

производстве нацелена на совершенствование всей цепочки маркетинга. Здесь 

присутствуют и продукция, и ее стоимость, стимулирование продаж и др. 

Внедрение теории инновационного обеспечения УКП осуществляется системой 

организационно-экономических механизмов (Lofthouse, 1999). 

Изучение развития инновационного обеспечения управления качеством 

непродовольственной продукции в мировом масштабе формирует такую закономерность 

этапов: 

1. Этап устранения несоответствующих деталей; 

2. Установление стандартизации и сертификации в качестве средств управления 

качеством; 

3. Непосредственно сам этап управления качеством непродовольственных товаров; 

4. Этап менеджмента качества (с недавних пор); 

5. Глобализация экономики, обеспечивающая организацию нового технологического 

подхода.  

Последний пункт имеет место в современном мире и требует комплексного подхода по 

вопросам управления качеством. Знание системного подхода к данному процессу станет 

хорошим началом освоения стандартов ИСО, рассчитанные на более современную 

организацию мероприятий управления качеством.  

При изучении свойств непродовольственных товаров, проясняется особенность 
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характеристик, назначений и применений этого вида продукции (Друкер,2010).  Спрос на 

непродовольственную продукцию непредсказуем, а рынок сбыта предприятий-

производителей часто монополистический.  

На рисунке 1 дано графическое описание процесса создания непродовольственной 

продукции на основе инноваций, а также параллельное создание вложений для 

воспроизводства и сохранения качества, меняющие свое содержание и состав при помощи 

некоего механизма в зависимости от этапа жизненного периода нахождения производимой 

продукции. 

По рисунку 1 можно сказать, что вместе с воспроизводством продукции установлена стадия 

воспроизводства инвестиций, которая формируется из следующих этапов:  

-  венчурные вложения; 

-  коммерческие вложения;  

-  доход; 

-  реинвестиции; 

-  чистый доход; 

-  образование венчурных доходов. 

 

Рис.1. Процесс создания и сохранения качества продукции и воспроизводства вложений на 

протяжении ее жизненного периода 

 

Источник: расчеты автора 
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Исходя из мирового опыта, можно изложить основные пункты инновационного 

обеспечения управления качеством производимой продукции (Шокина, 2009). Следует 

обозначить границы инноваций как во внутренней среде (внутри предприятия), так и во 

внешней (вне влияния производителя). Они заключаются в следующем: 

А) проектирование: при проектировании важно применять компьютерные технологии, 

а также осуществлять параллельное проведение конструкторских работ; 

Б) продукция: здесь важно установить политику «качеству нет предела»; 

В) работники: компетентность, ответственность и постоянное обучение персонала 

должны стать неотъемлемой частью работы сотрудников; 

Г) выпуск продукции: наиболее важный этап УКП подразумевающий применение 

информационных технологий и строгого входного и выходного контроля; 

Д) средства производства: передовое оборудование, наиболее качественное сырье и 

материалы; 

Е) клиентская база: создание надежных рыночных связей, основанных на доверии и 

партнерстве.  Цель производителя это наиболее полное удовлетворение требований 

потребителя;  

Ж) поставка сырья и оборудования: поставка, настройка и обслуживание необходимых 

агрегатов, своевременное обеспечение высококачественного сырья. 

 

Таблица 1:  Содержание теории инновационного обеспечения УКП 

 Область применения инноваций Средства и способы обеспечения 

1. Инновации проектирования, осуществление 

производства опытного образца, подготовка 

технологии производства и технической 

документации 

Программное обеспечение, компьютеры, 

международные стандарты ИСО 9000, 2000, 

2008, мировой опыт всеобщего управления 

качеством 

2. Инновация обеспечения ресурсов  Новейшее сырьевое обеспечение 

3. Инновация составных частей и комплектующих Новейшие материалы комплектующих частей  

4. Инновация создания самого процесса 

производства 

Создание современной организационной 

структуры. Переподготовка кадров 

5. Инновация в процессе производства Современные, передовые технологии 
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6. Инновация реализации продукции Создание механизма мотивации покупателей 

7. Инновация применяемого оборудования Передовые станки и приборы, опыт применения 

8. Инновация стимулирования улучшения качества 

продукции 

Эффективные способы мотивации работников 

9. Инновация послепродажного обслуживания и 

сервиса 

Создание и функционирование отдела 

монтажных работ, ремонта, а также закупка 

запасных частей и комплектующих, обучение 

работников 

Источник: расчеты автора 

 

Данная теория является универсальным методом УКП, так как подразумевает 

инновационный подход ко всем этапам процесса производства продукции. Здесь 

присутствуют формирование и поддержание качества на всех стадиях жизненного цикла с 

применением инноваций (таблица 1). 

Теория инновационного обеспечения качества производимой продукции базируется в 

основном на потенциале предприятия, заключает в себе принципы маркетинга, принципы 

развития производственной сферы, принципы партнерской взаимосвязи с поставщиками 

сырья и потребителями с учетом воздействия внешних факторов и внутреннего потенциала 

(Райхман, Азгальдов, 1974). 

Названная выше теория опирается на действующие правила и законы, содержит 

инструменты создания новейшего потенциала, а также применяет новшества в управлении 

качеством на всех стадиях производства продукции. 

Принимая во внимание непостоянный график развития экономики и другие аспекты 

товароведения, можно выделить базовые пункты типичной модели качества производимой 

продукции, содержащей в себе главные элементы создания и улучшения качества при 

производстве как создание качественного товара. Необходимость усовершенствования 

экономики осуществляется только лишь высококачественным товаром и гарантирует его 

конкурентоспособность у потребителей (Гембрис, Геррманн, 2013).  

Основные пункты составленной модели будут выглядеть так: 

- этап формирования конструкционного образца – производство и наладка типичной 

модели, соответствующей стандартам ИСО серии 9000; 

- этап производства непосредственно самой продукции, где применяются высшее 

качество расходных материалов, сырья, составляющих, качество производственного 

процесса и послепродажного сервиса; 
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- управление персоналом, который является главной производственной силой; 

- применяемые в процессе производства агрегаты и станки – стандарты и мерительные 

нормы, степень унификации и симплификации, анализ цен, востребованности и др. 

Таким образом, за счет параллельного выполнения работы по проектированию этот этап 

выполняется в несколько раз быстрее. Все этапы производства от разработки до выпуска на 

продажу могут осуществиться за календарный год (Версан, Сиськов, 1995). Системная 

процедура инновационного обеспечения качества продукции основывается на принципе 

Total Quality Management а также теории Джурана, включает три последовательные 

процедуры, направленные на процесс инновационного обеспечения управления качеством 

производимого товара, применение которых приводит к улучшению качества 

непродовольственной продукции. 

Что касается непосредственно самого управления качеством, то основными методами 

инновационного обеспечения УКП станут комплексный, статистический, метод 

регрессионного и корреляционного анализов. 

Наиболее быстрым способом определить качество помогут те параметры, которые 

характеризуют продукцию по изложенной последовательности: 

Q=N*t+V*q+D*m, 

где Q-качество, N-назначение, V-стоимость единичного образца по данному 

параметру(назначения), D- дифференциация продукции, t,q,m - коэффициенты весомости. 

Выводы специалистов (технологи и инженера) позволяют оценить коэффициенты 

весомости как 0,28, 0,38 и 0,31 соответственно. 

Пошаговый способ оценивания осуществляется в данной последовательности: 

а) отбор опытного образца; 

б) установление числового показателя экономических параметров этого образца; 

в) принятие параметра базового образца в качестве единицы; 

г) нахождение относительного коэффициента оцениваемого образца в сравнении с 

показателем базового;  

д) сопоставление и принятие итогового решения о качестве. 

Параметры качества производимой продукции, применяемые для сравнительного анализа – 

это параметры надежности, безопасности, технологичности, эргономичности, 

экономические параметры и патентно-правовые (Лысова, Грузинцева, Гусева, 2011). 

Судить о конкурентоспособности продукции исходя из его показателя качество-цена при 
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неизменной внешней среде можно по объему реализации (Ficalora, 2010). Если тенденция 

растет, то соответственно товар достаточно конкурентоспособен, если понижается – 

наоборот. 

Метод самооценки качества производимого товара непосредственно на предприятии-

изготовителе также станет одним из действенных рычагов повышения 

конкурентоспособности и минимизации появления брака. Применяемые программы 

проведения аудитов, как внешнего, так и внутреннего, помогут оценить эффективность 

СМК а также установить негативные направления в динамике качества производимого 

товара и разработать способы устранения несоответствий заданным стандартам (Адлер, 

Аристов, 2013). 

Повышение расходов на обеспечение качества производимой продукции оказывает влияние 

на материальные итоги фирмы – производителя. Этот фактор меняется пропорционально 

валовым, постоянным и переменным затратам. Если затраты на качество слишком высоки, 

показатель постоянных и переменных затрат также растет. Как видно на рисунке 2 высокий 

рост валовых издержек ведет к перемещению точки Е и стабильность материальной 

прочности становится отрицательной. Производимая продукция в такой ситуации 

становится убыточной. Таким образом высокий расход на обеспечение качества приводит к 

снятию с производства данной продукции как следствие убытка. 

Однако при достаточно высоком качестве производимой продукции вполне можно 

повысить стоимость и оборот товарообмена. Таким образом материальное положение 

стабилизируется даже если валовые затраты высоки. 

Очень важно спрогнозировать расходы на управление качеством производимой продукции 

(Гейтс, 2007). Стоимость продукции определенного качества оказывает решающее 

воздействие на выбор наилучшего уровня качества и расходов на достижение данного 

уровня. Цена товара устанавливается разницей качественных параметров продукции 

различной конструкции, которая выполняет те же функции. 
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Рис. 2.  Влияние повышения расходов на качество продукции и на материальное положение 

производителя 

 

 

Источник: Райхман и Азгальдов, 1974. 

 

В итоге, при стабильном росте товарооборота и как следствие прибыли предприятия, 

рентабельность производства также приобретает положительный характер, уменьшается 

постоянные затраты на единицу изделия. 

Выводы 

Концепция инновационного обеспечения управления качеством непродовольственной 

продукции основана на непрерывном процессе использования инноваций по всему 

жизненному циклу непродовольственной продукции. При этом воспроизводственный цикл 

инвестиций, включающий такие стадии логической последовательности как коммерческие 

инвестиции, прибыль, реинвестиции, формирование инвестиций, а также взаимодействие 

инноваций и рисков обеспечения повышения качества непродовольственной продукции 

позволяют теоретически обосновать оптимизацию инвестиций в повышение качества 

продукции. 

Сформулированная теория инновационного обеспечения управления качеством 

непродовольственной продукции во внутренней среде (на основе проектирования, товара, 

работников, производства) и во внешней среде (на основе покупателей, поставщиков 

ресурсов, производительности труда), позволяет использовать теоретическую основу 

системного и процессного подходов к формированию и поддержанию качества на всех 

стадиях жизненного цикла непродовольственной продукции и производства 

высококачественной продукции в данных отраслях. Рассмотренная теория обеспечения 
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управления качеством непродовольственной продукции, включает в себя научные подходы, 

объективно действующие законы, принципы и правила качества, инструменты и методы 

инновационного обеспечения управления качеством продукции и позволяет на 

инновационной основе формировать и поддерживать качество непродовольственной 

продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Кроме того, технология внутреннего и внешнего аудита состояния качества производимого 

оборудования предприятиями на основе самооценки качества непродовольственной 

продукции и отзывов потребителей позволяет на основе выявленных 

тенденций, целенаправленно использовать инновационное обеспечение в управлении 

качеством продукции. 

Применение описанных принципов и методик в качестве основной политики 

инновационного обеспечения УКП даст возможность предприятию освоиться и стать 

конкурентоспособным при всех остальных одинаковых показателях (Lofthouse,1999). 

Несоблюдение основных положений изложенной системы в итоге завершается тратой сырья 

и материалов, что может привести к экономической катастрофе. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin qlobal enerji sisteminə inteqrasiya prosesləri əhəmiyyətli 

dərəcədə artmışdır. Son illər ərzində ölkəmiz tərəfindən həyata keçirilən layihələr həm regionda, həm də Cənub-Şərqi 

Avropa ölkələri içərisində Azərbaycanın rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 2012-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə 

arasında müqavilə imzalanıb və 2014-ci ildə Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyulub. Cənub Qaz Dəhlizinin hissələrinə- 

Şahdəniz qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənilməsi, Cənub Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi, Trans-

Anadolu Boru Kəməri layihəsi, Trans-Adriatik Boru Kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi aiddir. Uzunluğu 3500 km 

olan Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın təbii qazını Türkiyə və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinə çatdıracaqdır. Layihənin 

Enerji təhlükəsizliyi Aİ və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ( Azərbaycan, Belarusiya, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, 

Ukraniya) arasında imzalanmış Enerji Birliyinə əsaslanır. Azərbaycanın yancaq-enerji kompleksinin inkişaf və 

səmərəliliyinin artırılması üçün Dövlət Proqramları və Strateji Yol Xəritələri işlənib hazırlanmış və qəbul edilmişdir. 

Hal-hazırda ixracın 90%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir. Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksində neft, qaz, 

elektrik enerjisi qlobal enerji sisteminə inteqrasiyasında üstünlük təşkil edir. Bu məqalədə əsas bu sahələrə önəm 

verilmiş və təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, son 5 ildə (2015-2019-cu illər) Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinə 

daxil olan neft, qaz, elektrik enerjisi sahələrinin hasilat, idxal, ixrac, nəql, inteqrasiya göstəriciləri müqayisəli təhlil 

edilmiş və çıxarılan nəticələr müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: Cənub Qaz Dəhlizi, qlobal enerji sisteminə inteqrasiya, TANAP, TAP, yanacaq-enerji kompleksi 

 

Giriş 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizin xarici-iqtisadi siyasətində və fəaliyyətində ümummilli 

lider Heydər Əliyevin rolu misli görülməmiş dərəcədə böyükdür. Belə ki, “Əsrin müqaviləsi”nin 

bağlanması ilə xarici investorların ölkəyə cəlb olunması, müstəqil bir ölkə kimi neftin dünya 

ölkələrinə inteqrasiyasının təməli qoyuldu. Əsrin müqaviləsi 7 ölkənin 11 aparıcı şirkəti arasında 

bağlanmışdır. Əsrin müqaviləsinin davamı olaraq 2017-ci ildə “Azəri -Çıraq-Günəşli” nəhəng neft 

yataqları blokunun işlənilməsində yeni dövr başlayıb. Hasilatın pay bölgüsünə görə BP 30,37%, 

AzACG (SOCAR) 25,00%, Chevron 9,57%, INPEX 9,31%, Statoil 7,27%, ExxonMobil 6,79%, 

TP 5,73%, ITOCHU 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) isə 2,31% təşkil edir və sazişin müddəti 

2050-ci ilə qədər uzadılır (Muradov, 2017). Bu sazişə görə SOCAR-ın payı 11 %-dən 25 %-ə 

artırılır, BP fəaliyyətini layihənin operatoru kimi davam etdirir,  mənfəət neftinin isə 75 faizi 
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Azərbaycana qalır və “Azəri-Çıraq-Günəşli”nin neft potensialı əvvəllər 500 milyon ton ehtimal 

edilirdisə, hazırda bu gözlənti 1 milyard tondan çoxdur. Azərbaycan bu müddət ərzində həm 

təchizatçı ölkə kimi, həm də etibarlı tranzit ölkə kimi çıxış edir. Xəzər dənizinin şərq sahillərində 

yerləşən ölkələr öz karbohidrogen ehtiyatlarını beynəlxalq bazarlara  Azərbaycan ərazisindən 

daşıyırlar. 2020-ci ildə müstəqilliyimiz dövründə kəşf edilmiş ilk neft yatağı Qarabağ yatağıdır və 

yatağın ilkin qiymətləndirilmiş geoloji ehtiyatları 60 milyon ton neftdən artıqdır (Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Rəsmi İnternet Səhifəsi, 2020). 

Azərbaycanın yanacaq-enerji resurslarının dünya ölkələrinə inteqrasiyasının inkişaf etdirilməsində 

İlham Əliyevin də rolu böyükdür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Nabucco, Bakı-

Supsa, Bakı-Novorosiski boru kəmərlərinin tikilməsi, Cənub Qafqaz Dəhlizi, TANAP, TAP 

layihələrinin həyata keçirilməsi qlobal enerji sisteminə inteqrasiyanı sürətləndirdi. Bundan əlavə 

yanacaq-enerji kompleksində inkişafın və səmərəliliyin artırılması üçün “Azərbaycan 

Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”, 

“Enerji resurslarından səmərəli istifadə və son tələbatçıların enerji effektivliyi üzrə Dövlət 

Proqramı (2015-2020-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektiki üzrə 

Strateji Yol Xəritəsi”, “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları 

daxil olmaqla) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”, “Azərbaycan Respublikasında kommunal 

xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”, 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” qəbul edilmişdir. 

Ədəbiyyata Önbaxış 

Yanacaq-enerji kompleksi üzrə (2005-2015-ci illərdə) Dövlət Proqramının 10 illik Yekun hesabatı 

və SOCAR-ın 2014-ci il hesabatlarına əsasən ölkənin neft-qaz sahəsinə böyük həcmli 

investisiyaların qoyulması və müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində respublikamızda neft 

hasilatı 1990-cı illərin əvvəllərində olan hasilatla müqayisədə 5,5 dəfə, qaz hasilatı isə 4 dəfə artmış 

və bu sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur.(Məmmədov və Babayev, 2016).  

Aİ və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Azərbaycan, Belarusiya, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, 

Ukraniya) əlaqələri içərisində  enerji stabilliyi üzrə Azərbaycanın rolu böyükdür. TAP, TANAP, 

Cənub Qaz Dəhlizi layihələri Avropaya neft və qazın inteqrasiyasında çox mühüm rola malikdir.  

Azərbaycanın yanacaq-enerji resurslarının qlobal enerji sisteminə inteqrasiyasında enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Milli Enerji Strategiyası və Avropa Enerji Birliyi Strategiyası 

əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın Milli Enerji Siyasətinin məqsədi alternativ enerji mənbələri və 

elektrik enerjisinə olan tələbatı təmin edib, əhalinin enerji xidmətlərinə olan tələbatını ödəməkdir. 

Bu vəziyyətdə yeni investisiyalar  cəlb etmək ölkə üçün prioritet istiqamətlərdəndir (Muradov and 

Hajiyev, 2014).  

Avropa Enerji Birliyi Strategiyasının əsas və vacib istiqamətləri aşağıdakılardır: 
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1. Həmrəylik və enerji təhlükəsizliyi 

2. Avropa Birliyinin enerji bazarına inteqrasiya 

3. Tələbin mülayimliyinə kömək edən enerji səmərəliliyi 

4. İqtisadyyatın dekarbonlaşdırılması 

5. Rəqabətlilik, Araşdırma və İnkişaf (AR-GE) və İnnovasiya (Jamalov& Alizada, 2015: Energy 

Union Package, 2015). 

Milli Enerji Strategiyası ilə Avropa enerji strategiyasının oxşar və fərqli cəhətləri var. Oxşar cəhəti 

odur ki, ikisi də inkişafyönümlüdür, Fərqli cəhəti isə Milli Enerji Strategiyasına görə Azərbaycanın 

məqsədi ölkənin Avropa qaz bazarına çıxışını təmin etmək və qazını Avropaya ixrac etmək, enerji 

mənbələrinin istehsalını artırmaq, bütün enerji sahələrində alterniv  enerji mənbələrinin payını 

artırmaq və öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək. Aİ məqsədi isə təbii qaz şaxələndirilməsini, 

tədarükünü və mənbələrini təmin etməyi hədəfləyir. Azərbaycan təbii qazla təmin etmək və yeni 

qaz layihələrini-Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP həyata keçirmək üçün Aİ-na yaxşı tərəfdaşdır 

(Jamalov & Alizada, 2015). 

TANAP layihəsi təbii qaz sahəsində təklif güvənliyini dəstələyərkən, Azərbaycanın sahib olduğu 

təbii qaz ehtiyatlarının yeni bazarlara çatdırılması kimi böyük qazancları da bərabərində gətirir. 

Azərbaycanın dövlət büdcəsini də nəzərə alsaq, bu layihənin həyata keçirilməsi üçün heç bir 

problem olmadığını da görə bilərik. Bu layihə Avropanın Rus təbii qazına olan asılılığını azaltdığı 

üçün Azərbaycan Şərq-Qərb enerji dəhlizində əhəmiyyətli ölkə nüfuzunu bir neçə il müddətində 

də davam etdirəcək ( Məmmədov, 2013). 

Azərbaycan təbii qazı Aİ üçün ən bahalı idxal variantları arasındadır, bununla birlikdə daha ucuz 

alternativlərin olmasına baxmayaraq, Rusiyadan təbii qaz idxalı Aİ -nin idxal olunanlar içərisində 

üstünlük təşkil etsə də, xüsusilə İtaliyada Aİ-na Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan təbii qazı 

üçün giriş nöqtəsi olacaq ( Hasanov, Mahmudlu, Dep, Abilov and Hasanov, 2020). 

Elektrik sektorunda ayrılmış bir quruluşun mənimsənilməsi, infrastruktur investisiyalarının 

azaldılmadan həyata keçirilməsi, ölkənin bərpa oluna bilən enerji potensialının düzgün 

dəyərləndirilməsi həm ölkənin enerji təklif güvənliyini təmin edəcək, həm də itirilmiş hidrokarbon 

ehtiyatlarının ixracatı üçün imkan yaradacaq ( Rzali ve Dikkaya, 2019). 

Azərbaycan 2030: sosial -iqtisadi inkişafın Milli Prioritetlərindən biri də təmiz ətraf mühit və 

“Yaşıl artım” ölkəsidir. Bu prioritetə əsasən yüksək keyfiyyətli ətraf mühit və yaşıl enerji məkanı 

məqsəd olaraq müəyyən olunmuşdur. Gələcək dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə alternativ və bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadə xüsusilə artacaqdır. Ona görə də enerji resurslarından səmərəli 

istifadə edilməli, daha dayanıqlı enerji mənbələrinə üstünlük verilməlidir. Mövcud və gələcək 

nəsillərin tələbatını yüksək səviyyədə ödəmək üçün ekoloji baxımdan əlverişli olan «yaşıl» 

texnologiyaların tətbiqi genişləndirilməlidir. Elmi-texniki inkişafa əsaslanaraq alternativ və bərpa 

olunan enerji mənbələrinin ilkin istehlakda payını artırmaq və iqlim dəyişikliklərinə təsirini 
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azaltmaq, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadə ətraf mühitə müsbət təsir göstərəcəkdir. 

(Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər, 2021) 

Metod 

Bu məqalənin yazılmasında müqayisəli təhlil üsulu, analiz, normativ, pozitiv yanaşma istifadə 

olunmuşdur. Müqayisəli təhlil nəticəsində illər üzrə yanacaq- enerji kompleksinə daxil olan neft, 

təbii qaz, elektrik enerjisinin hasilatı ixracı və idxal göstəriciləri müqayisə olunmuşdur. 

Analiz metodu ilə yanacaq-enerji kompleksinin hər bir sahəsinə fərdi yanaşılmış və təhlil 

olunmuşdur. 

Normativ və pozitiv yanaşma metodundan isə həm tədqiqatçının fikirlərinə, həm də bu sahədə 

tədqiqat aparmış şəxslərin ədəbiyyatlarına üstünlük verilmişdir. 

1.Cənub Qaz Dəhlizi 

Cənub Qaz Dəhlizi “Şahdəniz” qaz-kondensatının istismarı ilə təbii qazın Cənubi Qafqaz Qaz boru 

kəməri(Bakı-Tbilisi-Ərzurum), TANAP (Trans-Anadolu), TAP (Trans Adriatik) layihələri vasitəsi 

ilə Türkiyə və Cənub-Şərqi Avropaya ixracını təmin edəcəkdir. Şahdəniz 2 layihəsi Azərbaycan 

qazını Türkiyə və Avropaya çatdıracaq nəhəng bir layihədir və Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə 

Avropa bazarlarına qaz təchiz etməklə,enerji təhlükəsizliyini artıracaq. Cənub Qaz Dəhlizinin 

ümumi dəyəri təxminən 40 mlrd.ABŞ dollarıdır ( Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi 

[AR], 2020). 

Cənubi Qaz Dəhlizi demək olar ki, 3500  km çatacaq, Bakıdan İtaliyanın cənubuna kimi- 

Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Albaniya üzərindəndən, Azərbaycandan Balkan və Appenin 

yarımadasına kimi “mavi yancaq” daşınması üçün istifadə ediləcək. Layihəyə daxil olan Cənubi 

Qafqaza birləşən birləşdirici yollar qurmağı planlaşdırılır ki, bu da qazın Bolqarıstana keçidinə 

imkan verəcək. Türkmənistan və İranın gələcəkdə bu layihəyə qoşulmağı gözlənilir. CQD-nə görə 

ildə 16 milyard kubmetr qaz nəql edilməlidir. Bunlardan 6 mlrd.ı Türkiyəyə, geri qalan 10 mlrd.ı 

Cənubi Avropaya ixrac olunacaq. İlkin hesablamalara görə, ildə 8 mlrd kubmetr İtaliyaya, 

Yunanıstan və Bolqarıstanın hər ikisinə 1 mlrd kubmetr ixrac olunacaq.  

Cənub Qaz Dəhlizinin elementləri aşağıdakılardır: 

1. “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənilməsi 

2. Cənub Qafqaz Boru Kəmərinin (SCP) genişləndirilməsi  

3. Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP) layihəsinin həyata keçirilməsi 

4.Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsinin həyata keçirilməsi (AREN, 2020). 
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Şəkil 1. Cənub Qaz Dəhlizi 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi, www.mineregy.az , (05.11.2019) 

SOCAR  Şahdəniz-2 boru kəmərinin 16,2%-nə, TANAP 58%-nə, TAP qaz boru kəmərinin 20%-

nə sahibdir. Şahdəniz -2 mərhələsinin (BTƏ -nin genişləndirilməsi də daxil olmaqla) inkişafına 

edilən investisiyaların ümumi miqdarı 23 mlrd, TANAP-ın dəyəri 9,3 mlrd dollar, TAP - 6 mlrd 

ABŞ dolları olaraq qiymətləndirilir. TANAP layihəsinə görə Cənub Qaz Dəhlizi QSC 51%, 

STEAŞ 7%, BP 12% və Türkiyənin BOTAŞ şirkəti 30% hissə payına malikdir (Trans-Anadolu 

Qaz Boru Kəməri, 2014). 

 

TANAP 

TANAP layihəsi 2012-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmışdı. Cənub Qafqaz Boru 

kəmərinin davamı olaraq Yunanıstan sərhədinə kimi 1850 km ərazini əhatə edir. Layihənin 

reallaşdırılması 5 il ərzində 4 mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və layihə dəyəri 

7 mlrd ABŞ dollardır. 2018-ci ildə ilk mərhələsi uğurla həyata keçdi. Layihənin sonrakı mərhələləri 

uyğun olaraq 2020-ci ildə kəmərin buraxılış qabiliyyəti 16 milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-

ci ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacağı nəzərdə tutulur. İlkin ötürmə gücü 16,2 mlrd.m3, 

ümumilikdə isə illik 30,7 mlrd.m3 artırıla bilər. Dünya Bankı layihəyə 800 milyon dollar kredit 

vermişdir ki, bunun da 400 milyon dolları Türkiyənin BOTAŞ, 400 milyon dollar isə Azərbaycanın 

GGK A.Ş (SGC) şirkətinə düşür (Dünya Bankı, TANAP, 2016). 

TANAP layihəsi ilə Azərbaycan təbii qazı yeni bazarlara çıxarır və dünya enerji sistemində gücü 

daha da artır. Şahdəniz -2 təbii qazının Avropa bazarına nəql edilməsində 4 layihə irəli 

sürülmüşdür: 1. “Böyük Nabucco”, 2. “Trans-Adriatik”, 3. İTGİ ( Tükiyə-Yunanıstan-İtaliya), 4. 

SEEP (Cənub-Şərqi Avropa ). Aİ və ABŞ tərəfindən dəstək verilən layihə isə  Nabucco layihəsi 

idi. TANAP-ın iqtisadi və strateji nəticələri oldu. Belə ki, iqtisadi nəticələrinə, bu projenin 

maliyyələşməsində yaranan problemlər,  strateji cəhətdən bəzi ölkələrin qarşı çıxması, bəzi 

ölkələrin tərəf olub-olmamaq haqqında fikir irəli sürməməyi Azərbaycan və Türkiyə arasında 

imzalanmış son razılaşmaya görə Nabucco konsorsiumu “Böyük Nabucco” yu Nabucco Qərb 

http://www.mineregy.az/
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layihəsi ilə yenidən işləmək məcburiyyətində qaldı. 3440 km olan “Böyük Nabucco” nun  Türkiyə 

hissəsinin TANAP-a keçməsi ilə, Nabucco Qərb layihəsi azalmış oldu. Azərbaycan Türkiyə ilə 

anlaşdığı layihələrdən biri olan TANAP layihəsi ilə Türkiyə həm enerji koridoruna çevrildi, həm 

də iqtisadi-strateji yerini göstərdi. Strateji nəticələrinə isə, Şahdəniz yatağındakı təbii qaz potensialı 

1,3 trilyon kubmetr olan Azərbaycanın sahib olduğu digər qaynaqlardakı təbii qaz potensialı 

təqribən 2,6 trilyon kubmetrdir.Ümumilikdə Azərbaycanda 2020-2025-ci illərdə təbii qaz hasilatı 

50 milyard kubmetr olacağı gözlənilir. Bu təxminlər Azərbaycanı Avropa bazarında daha çox 

miqdarda təbii qaz ixracı və tədarükçüsü kimi önəmli yerə gətirir (Süleymanov, 2013). 

TAP 

TAP- Trans Adriatik Boru kəməri layihəsi TANAP layihəsinin davamı olaraq, Azərbaycan təbii 

qazının Türkiyə-Yunanıstan sərhədində uzunluğu  878 km olmaqla, Yunanıstan(550 km)  Albaniya 

(215 km), Adriatik dənizi(105 km), İtaliyaya(8 km) kimi transferini həyata keçirir. Səhmdarların 

pay bölgüsü BP (Böyük Britaniya) - 20%; CQD (SGC) - 20%; Snam (İtaliya) - 20%; Fluxys 

(Belçika) - 19%; Enagas (İspaniya) - 16%; Axpo (İsveçrə) - 5% təşkil edir. 2020-ci ildə istismara 

veriləcəyi gözlənilən TAP layihəsi ilkin ötürmə gücü illik 10 mlrd.m3, ümumilikdə isə 20 mlrd.m3 

artırıla bilər (AREN, 2020). 

TAP layihəsi ilə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi tamamlanmış olacaq. TAP layihəsində Yunanıstan və 

Albaniya daha çox faydalanacaqdır. Yunanıstanın  istehlak etdiyi təbii qazın yarıdan çoxu 

Rusiyadan idxal olunurdu. Belə ki, 2013-cü ildə Yunanıstanın 3.86 milyard kubmetr qazının 54 %-

i Rusiyadan istehlak olunur ki, hər min kubmetr üçün 478 dollar ödənilirdi. 2013-ci ilin iyun ayında 

Yunanıstanın DESFA (Public Gas Transmission System Operator) şirkətinin 66%-ni Azərbaycanın 

SOCAR şirkəti aldı. DESFA həmçinin İnterconnector Yunanıstan-Bolqarıstan layihəsinin də 

səhmdarıdır və 2016-cı ildə başlanacaq olan layihədə gecikmələr oldu. 2019-cu ildən isə 

Bolqarıstan bu boru kəməri ilə ildə 1 milyard kubmetr və 5 milyard kubmetr arta bilər. İtaliya və 

Yunanıstan Aİ üzvü, Albaniya isə Aİ daxili bazarı olan Enerji Birliyinin üzvüdür və tənzimləmə 

də TAP-a aiddir. Albaniya  3 il ərzində (2015-2018-ci illər) TAP-ın tikintisinə qoyduğu 

investisiyalardan təqribən 1,12 milyon dollar fayda əldə edəcək və bu Albaniyanın ən böyük 

birbaşa xarici investisiya layihələrindən biridir (Socor, Czekaj  and Assenova, 2015). 

TAP, İtaliyanın Snam Rete Gas tərəfindən idarə olunan təbii qaz şəbəkəsinə qoşulacaq və qaza 

İtaliyanın “çıxış nöqtələri” ilə digər Avropa ölkələrinə çatmasına icazə veriləcəkdir. Əlavə olaraq 

TAP-dan gələn qaz Avstriya və digər Orta Avropa ölkələrindən təbii qaz mərkəzi olan Baumgarten 

Avstriyaya Trans Avstriya Qaz Boru kəməri ilə çata bilər. Təbii qazın şimala nəqli üçün İoniya-

Adriatik Boru Kəməri (IAP) inşa edilməlidir. O, Albaniyanın Fier bölgəsindən Monteneqro və 

Bosniya və Herseqovinadan Xorvatiyanın Split bölgəsinə qədər uzanacaqdır. Fierdə IAP planlanan 

TAP ilə əlaqələndiriləcəkdir. IAP  Albaniya, Xorvatiya və Monteneqro nazirləri arasında Nazirlər 

Bəyannaməsinə əsaslanır (Azakov, 2018: Energy Community, 2018). 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

620 

 

 

Analiz 

Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin qlobal enerji sisteminə inteqrasiyası son dövrlərdəki 

işlər nəticəsində daha da artıb. Əvvəllər ixrac olunan məhsullar içərisində neft üstünlük təşkil 

edirdisə, indi qaz və elektrik üstünlük təşkil edir. 2008-ci ildən Postneft dövrünə keçid dövrü 

başladı, lakin hal-hazırda neft məhsullarının ixracda payı 90% -dir. Son 5 ildə neft və qaz hasilat 

göstəriciləri Cədvəl 1.-də qeyd olunmuşdur. 

Cədvəl 1. 2015-2019-cu illər üzrə neft-qaz hasilatı göstəriciləri 

                                                                                                                                                                        min ton 

Neft hasilatı 2015 2016 2017 2018 2019 

Respublika üzrə, Cəmi 41586,0 41034,5 38688,9 38814,3 37453,7 

SOCAR 8160,6 7522,4 7427,1 7542,3 7683,2 

AÇG 31159,0 31020,3 28906,4 28735,7 26237,0 

Şahdəniz (kondensat) 2266,4 2491,8 2355,4 2536,3 3533,5 

Qaz hasilatı           

Respublika üzrə, Cəmi 28977,2 29367,3 28597,9 30490,3 35616,5 

SOCAR 6871,5 6266,7 6089,1 6525,6 6818,6 

AÇG 12217,5 12425,7 12340,7 12505,8 11986,2 

Şahdəniz (kondensat) 9888,2 10674,8 10168,1 11458,9 16811,7 

 Mənbə: Energetika Nazirliyinin hesabatları www.minenergy.gov.az , (2015-2019)  

Cədvəl 1.-dən göründüyü kimi, neft hasilatında azalma qeydə alınmışdır və bunun səbəbi 2017-ci 

ildə Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatına (OPEC) üzv və qeyri-üzv dövlətlərin neft hasilatının 

azaldılmasına dair saziş imzalandı və Azərbaycan da bu ölkələr içərisinə qoşuldu. Son 5 ildə 

Respublika üzrə neft hasilatında (-4132,3) min ton azalma müşahidə olunmuşdur. Belə ki,2015-ci 

ildə Respublika üzrə 41586,0 min ton neft hasil olunmuşdursa, 2019-ci ildə 37453,7min ton, 

ümumilikdə 9,94% azalma olmuşdur. 2015-ci ildə SOCAR tərəfindən 8160,6 min ton, AÇG 

tərəfindən 31159,0 min ton, Şahdəniz (kondensat) 2266,4 min ton neft hasil olmuşdursa,2019-cu 

ildə müvafiq olaraq SOCAR 7683,2 min ton, AÇG 26237,0 min ton, Şahdəniz (kondensat) 3533,5 

min ton olmuşdur. Bunun nəticəsində də,SOCAR tərəfindən hasil olunan neft (-477,4) min ton 

5,85% , AÇG (-4922) min ton 15,8% azalma, Şahdəniz (kondensat) 1267,1 min ton və 55,9 % 

artım olmuşdur. Qaz hasilatında isə göstəricilər 2015-ci ildə Respublika üzrə 28977,2 min ton, 

http://www.minenergy.gov.az/
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2019-cu ildə isə 35616,5 min ton müşahidə edilib və qaz hasilatı 22,9% artıb. 2015-ci ildə SOCAR 

tərəfindən 6871,5 min ton, AÇG tərəfindən 12217,5 min ton, Şahdəniz (kondensat) 9888,2 min ton 

neft hasil olmuşdursa, 2019-cu ildə müvafiq olaraq SOCAR 6818,6 min ton, AÇG 11986,2 min 

ton, Şahdəniz (kondensat) 16811,7 min ton qaz hasil olunub. Bunun nəticəsində də, SOCAR 

tərəfindən hasil olunan qaz (-52,9) min ton 0,8% azalma, AÇG (-231,3) min ton 1,9 % azalma, 

Şahdəniz (kondensat) 6923,5 min ton və 70,02 % artım olmuşdur. 

Azərbaycan neftinin dünya ölkələrinə nəqli müxtəlif istiqamətlərdə Şimal kəməri, Qərb kəməri, 

BTC kəməri, NİCO ilə SOCAR və ya Konsorsiumdan daşınma həyata keçirilir. Dəmiryolu ilə son 

daşınma 2015-ci ildə Konsorsiumdan 292,0 min ton olmuşdur. Son 5 ildə Azərbaycan neftinin 

dünya ölkələrinə nəqlinin cəmi göstəriciləri üzrə azalma baş vermişdir. Bunun səbəbi hasilatın 

azalması ilə əlaqədardır. Şimal kəməri ilə neft daşınmasında SOCAR-ın, Qərb kəməri ilə 

Konsorsium, BTC kəməri ilə həm SOCAR, həm də Konsorsium, NICO isə Konsorsiumun hesabına 

nəql həyata keçirilmişdir. Statistik məlumatlara əsasən neftin nəql göstəriciləri 2015-ci ildə cəmi 

35084,8 min ton, 2016-ci ildə 34971,6 min ton, 2017-ci ildə 32881,6 min ton, 2018-ci ildə 32648,9 

min ton, 2019-cu ildə isə 31234,9 min ton və  son beş ildə 11% azalma olub. Azərbaycanın təbii 

qazının dünya ölkələrinə nəql göstəriciləri Cədvəl 2.-də göstərilib.  

Cədvəl 2. 2015-2019-cu illər üzrə təbii qazın nəql göstəriciləri 

min ton 

İstiqamətlər Ölkələr 2015 2016 2017 2018 2019 

Bakı-Tbilisi-

Ərzurum(ixrac) 

Türkiyə 5930,1 6245,7 6300,1 7207,4 9141,4 

Gürcüstana 720,6 792,6 814,9 916,4 2783,7 

Qazıməmməd-

Qazax (ixrac) 

Gürcüstana 1358,4 1166,0 1379,7 22,5 38,8 

Şirvanovka-

Qazıməmməd 

(idxal) 

Rusiyadan 0,0 0,0 349,3 1103,2 1176,4 

Astara-

Qazıməmməd 

(idxal) 

İran İR-dən 0,0 0,0 1490,1 146,6 129,5 

Culfa ölçü 

qovşağından-

Naxçıvan MR-a 

0,0 0,0 270,5 1105,0 1229,7 

Mənbə: Energetika Nazirliyinin hesabatları www.minenergy.gov.az , (2015-2019) 

Cədvəl 2.-ün məlumatlarına görə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə təbii qazın ixracında artım 

baş vermişdir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə təbii qazın Türkiyə Respublikasına 

http://www.minenergy.gov.az/
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inteqrasiyası son 5 ildə 3211,3 min ton, 54,6%, Gürcüstan Respublikasına isə 2063,1 min ton 2,9 

dəfə artım olmuşdur. Qazıməmməd-Qazax istiqamətində isə təbii qazın ixracında azalma müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, 2015-ci ildə 1358,4 min ton təbii qaz inteqrasiya olunmuşdursa, 2019-cu ildə 

38,8 min ton olub və bu (-1319,3) min ton, 97,1% azalma deməkdir. Təbii qazın idxalında isə həm 

azalma, həm də artma olduğu Cədvəl 4.-ün göstəricilərində qeyd olunub. Belə ki, 2017-2019-cu 

illərə əsasən Rusiyadan Şirvanovka-Qazıməmməd istiqamətində artım, İran İR-dan Astara-

Qazıməmməd istiqaməti ilə azalma, Culfa ölçü qovşağından-Naxçıvan MR-ı istiqamətində artım 

qeydə alınmışdır. Şirvanovka-Qazıməmməd istiqamətində idxalda 827,1 min ton 3,4 dəfə artım, 

Astara-Qazıməmməd istiqamətində isə (-1360,6) min ton 91,3% azalma, Culfa ölçü qovşağından-

Naxçıvan MR-ı istiqamətində isə 929,2 min ton, 4,5 dəfə artma müəyyən edilib. 

Neft və təbii qazın istehsalı və inteqrasiyası göstəriciləri təhlil olundu. Yanacaq-energetika 

kompleksinə daxil olan elektrik enerjisinin istehsalı, idxalı, ixracı göstəricilərində nəzərə çarpacaq 

dərəcədə artım müşahidə olmuşdur. Belə ki, elektrik enerjisinin istehsalı 2015-ci ildə 22525,2 mln 

kVts, 2019-cu illə müqayisədə 3561,9 mln kVts artım (2019-cu ildə 26087,1 mln kVts) baş 

vermişdir, o cümlədən İES 3277,3 mln kVts artım, SES (-60,1) mln ton azalma, Naxçıvan Günəş 

ES-də isə 344,7 mln kVts artım olmuşdur. Elektrik enerjisinin ixracında son 5 ildə artım qeydə 

alınmışdır. Belə ki, 2015-ci ildə 265,0 mln kVts, 2016-cı ildə 1095,5 mln kVts, 2017-ci ildə 1282,5 

mln kVts, 2018-ci ildə 1445,2 mln kVts, 2019-cu ildə isə 1490,9 elektrik enerjisi ixrac olunub. Son 

5 ilin müqayisəli təhlilində elektrik enerjsinin inteqrasiyası 1225,9 mln kVts, yəni 5,6 dəfə artıb. 

İxrac olunan elektrik enerjisinin böyük hissəsi İran, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstanın payına düşür. 

Elektrik enerjisinin idxalı isə müvafiq olaraq, 2015-ci ildə 107,5 mln kVts, 2016-cı ildə 114,4 mln 

kVts, 2017-ci ildə mln 107,8 kVts, 2018-ci ildə 131,2 mln kVts, 2019-cu ildə isə 136,9 mln kVts 

olmuşdur. Son 5 ilin müqayisəli təhlilində elektrik enerjsinin idxalında 29,4 mln kVts, yəni 27,3% 

artıb. İdxal olunan elektrik enerjisinin böyük hissəsi İran, Rusiya, Gürcüstanın payına düşür. 

Nəticə  

1.Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksinin qlobal enerji sisteminə inteqrasiyası müstəqillik əldə 

etdikdən sonra “Əsrin Müqaviləsi” ilə təməli qoyuldu. Azərbaycan enerji daşınmasında həm tranzit 

ölkə kimi, həm də öz təbii resurslarını dünya bazarına çıxaran bir ölkə kimi tanınır. 

2. Azərbaycanın beynəlxalq arenada tanınması, yanacaq-enerji resurslarının qlobal enerji sisteminə 

inteqrasiyası istiqamətlərində boru kəmərlərinin, layihələrin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. 

3. Son dövrlər postneft dövrünə keçid,  ixracda qaz , elektrik enerjisinin payını artırmışdır. Yaxın 

gələcəkdə yüksək səviyyədə artım gözlənilir. Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP layihələri bu 

göstəricilərin artımının əsasını təşkil edəcək. 

4. Son 5 ildə Respublika üzrə neft hasilatında və nəqlində azalma, qaz və elektrik enerjisinin 

hasilatı və nəqlində artma müşahidə olunmuşdur.  
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Təklif və Tövsiyələr 

1. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə İran və Türkmənistan kimi qaz ilə zəngin ölkələri cəlb etmək və 

tranzit ölkə kimi çıxış etmək. 

2. TAP layihəsində şaxələndirmə prinsipi aparmaq,Azərbaycan qazını daha çox ölkəyə çatdırmaq. 

3. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni SES, İES-lərin tikintikisinə başlamaq, elektrik enerjisi 

sektorunda dünya bazarında geniş arenaya sahib olmaq.  

4. Xam neftin satışından neft məhsulları ixrac edən ölkəyə keçid etmək. 

5. Neft məhsullarının istehsalı üçün ölkəyə yeni avadanlıqlar gətirmək. 
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Central Bank Monetary Policy Transmission Mechanisms and Assessment of 

Azerbaijan's Experience 
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Abstract 

It is known that the events that have taken place in our economy in recent years, in other words, the sharp decline in 

world oil prices, the gradual decline in foreign exchange earnings from the oil sector to the economy has led to a 

decrease in the value of local currency. As a result, the Central Bank decided to devalue a total of twice a year. All this 

made it necessary to determine the effectiveness of the exchange rate channel. Therefore, the exchange rate channel 

was analyzed for the Azerbaijani economy in this study. Many economists and politicians support monetary policy as 

the main way to maintain stability in the economy, because fiscal policy has lost its power in stabilizing the economy. 

In modern times, central banks are increasingly relying on monetary policy to ensure that price stability is not 

compromised in the fight against inflation. From this point of view, monetary policy is a very powerful tool for 

sustaining economic growth and low inflation. At the same time, the successful implementation of monetary policy 

requires a concrete assessment of its impact on the economy and its timing. The transmission mechanism of monetary 

policy means the process of influencing (transmitting) monetary policy decisions made by the central bank to the 

economy. 

Keywords: Money, Finance, Transmission 

 

Introduction 

In modern times, monetary policy interest rates, lending, exchange rates, stock prices, etc. 

transmission channels such as Monetary policy decisions affect the real economy through these 

channels, not immediately, but over time. It should be noted that in countries with economies in 

transition, the impact of these transmission channels of monetary policy is incomplete or limited. 

(Martinez, L. Sanchez, O. and Werner, A. 2011). In countries with economies in transition, the 

impact of monetary policy on these transmission channels is incomplete or limited. (Martinez, L. 

Sanchez, O. and Werner, A. 2011). In countries with economies in transition, the impact of 

monetary policy on these transmission channels is incomplete or limited. (Martinez, L. Sanchez, 

O. and Werner, A. 2011). 

If high inflation in the economy occurs even in the context of maximum narrowing of cash 

opportunities in the banking sector, this primarily indicates that the potential of the real sector is 

extremely limited. The disadvantage of the economy, the high inflation potential, is that it is 

impossible to achieve investment growth through stimulus monetary policy. In such a situation, the 
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business environment considers it expedient to use the available resources more carefully in the 

long run. Because the approach of the business environment is that in times of high inflation risk, 

central banks always pursue expensive monetary policy, which in the context of tight monetary 

policy limits income in the business environment and leads to narrowing of demand and slowing 

economic activity (Huseynov, E. & Jamilov). , R. 2013). 

The potential effect of monetary policy transmission mechanism is limited by factors such as 

exchange rate and credit volume.The transmission of monetary policy can be schematically 

described as follows: 

 

Scheme 1: Monetary policy transmission mechanism 

 
Source: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Pul-Siyaseti-ShAdigozalov.pdf 

 

The analysis shows that inflation has been affected by non-monetary factors in recent years. Thus, 

high volatility in external factors of inflation was observed, changes in administrative prices and 

inflation expectations affected inflation. Inflationary processes in trading partner countries, as well 

as changes in the supply-demand ratio for various commodity groups, were important factors in 

inflation in the context of stabilization of the foreign exchange market and even a slight 

strengthening of the manat throughout the year. 

The onset of a downward trend in oil prices in 2015 had a negative impact on the economies of 

resource-rich countries, including Azerbaijan. Thus, as can be seen from the table, in 2015 there 

was a real growth of 2.8% in GDP, in 2016 there was a decrease in the growth rate, and in 2017 

http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Pul-Siyaseti-ShAdigozalov.pdf
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there was no real growth in the oil sector (0%) and non-oil. In the sector, the contraction (-4.5%) 

led to a 3.1% contraction in GDP as a whole. However, the revival in the non-oil sector in 2017 as 

a result of the state programs adopted for the development of the non-oil sector since 2016, as well 

as reforms in fiscal policy in this area and state support for priority areas in the non-oil sector 

experienced that This had a positive effect on the overall GDP growth rate. Thus, in 2018, despite 

the contraction of oil GDP (-5.0%), a 0.2% increase in GDP was observed due to a 2.8% increase 

in non-oil GDP. In 2019, a real increase in GDP of 1.4% was achieved due to non-oil GDP. (State 

Statistics Committee of the Republic of Azerbaijanhttps://www.stat.gov.az/). 

Compared to 2015, per capita GDP decreased. Thus, the GDP per capita in 2015 was 7991 US 

dollars, while at the end of 2019 this figure was 4780 US dollars. For comparison, in 2019 the 

corresponding figure was $ 11,327 in Russia, $ 4,400 in Kazakhstan, $ 4,400 in Georgia and $ 

9,346 in Turkey (ARDSK, 2019). 

In 2019, the exchange rate of the manat against foreign currencies developed in line with trends in 

the balance of payments. The situation in the foreign exchange market has further stabilized due to 

the optimization of the balance of payments, the increase in the share of exports and the increase 

in foreign exchange inflows into the country due to the policy of import substitution. Due to 

macroeconomic policy measures taken in this situation, the exchange rate of the domestic currency 

against the US dollar increased by 4%. Since March 2017, the national currency has come under 

additional strengthening pressure. 

Method 

Methods of analysis, synthesis, as well as economic-comparative analysis, generalization, graphic-

statistical research, Calculations based on e-views program were used. 

The data taken for the analysis of the effectiveness of the exchange rate channel in Azerbaijan were 

taken into account on a quarterly basis for the period 01.01.2001-30.12.2019. The collected data 

were analyzed using the VAR model and based on the results, it was determined that the exchange 

rate channel in our country has an impact on total production and price levels. 

The main econometric method used in empirical studies on monetary transmission channels is the 

VAR methodology. Thus, the short-term reactions of the variables to a possible shock that may 

occur in one of them as a result of their dynamic relationships with each other are reflected. Greene 

(2013) argues that VAR models are more effective than other structural models to investigate the 

dynamic relationships between variables (Greene, WH 2013). there is no need to give (Smets, F. 

and Wouters, R. 2015). In this context, a standard VAR model can be expressed as follows: 

 

https://www.stat.gov.az/
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here; The variables yt and xt represent the constants a1 and c1, the estimated coefficients b and d, 

p represents the delay length, and vt represents the white-noise errors. 

In this study, the exchange rate channel in Azerbaijan was analyzed using quarterly data for the 

period 01.01.2001-30.06.2018. International empirical studies were taken into account in the 

selection of variables. The dependent variables are producer price index (PPI), consumer price 

index (CPI), interbank lending rates (INT), dollar exchange rate (EXC) and net exports (NX). The 

main variables are oil prices (OIL) and Federal Reserve rates (FEDFUNDS). Of these variables 

used, the producer price index represents the goods and services market, the consumer price index 

represents the overall price level in the country, and interbank interest rates represent the money 

market. All variables in the model were obtained from sources in the Fed, the Central Bank of 

Azerbaijan, and the State Statistics Committee of Azerbaijan. 

Analysis 

In order to be analyzed by the VAR model, the data on these variables underwent certain processes. 

At the initial stage, the logarithm of all variables except inflation was taken and brought to the 

same level. In the second stage, the stationary variability of the variables was investigated by an 

extended Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller: ADF) test. The results obtained are presented 

in Table 1 and show that not all variables at the level are stationary, but the first-order differences 

are stationary. In technical terms, it is I (1) and it is expected that there will be a cointegration 

relationship between them (Tekeli, I., 2017). 

Table 1: Advanced Dickey-Fuller Single Root Test Results 

Variable Level 

1. The 

differen

ce 

The result 

 k* t Tests 

P 

 The 

cost 

Critical  

The cost 
k* 

t  

Tests 

p  

The 

cost 

Critical 

 The cost 

 

Log (PPI) 4 -1.8189 0.3679 1% -3.5482 
3 -8.9357 0.0000 

1%  

 -3.5482 
İ (1) 

Log (CPI) 1 -2.5361 0.1121 5% -2.9126 
0 -5.9804 0.0000 

5%  

 -2.9126 
İ (1) 
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Log (NX) 2 -1.3835 0.5845 10% -2.5940 
1 -8.7739 0.0000 

10%  

 -2.5940 
İ (1) 

Log (EXC) 4 -1.9858 0.2921  0 -7.9959 0.0000  İ (1) 

Log (INT) 0 -0.3850 0.9040  0 -9.8214 0.0000  İ (1) 

(*) According to Shwarz's knowledge criterion 

(**) MacKinnon (1996) One-sided p values 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program.  

 

Before evaluating a VAR model, it is necessary to determine the optimal delay length of the model. 

If the number of delays is too small, the model will be deficient, and if the number of delays is too 

high, the degree of freedom will decrease. In order to determine the optimal delay size in the study, 

a VAR model containing all dependent variables was evaluated with a randomly selected delay 

length, and delay size determination tests were applied to the residuals. The results of these tests 

are presented in Table 2. Because the optimal delay level indicated a delay size of 5 for the three 

criteria, it was decided that the delay level was 5 in the analysis. 

Table 2: Delay Length Tests 

 Knowledge Criteria  

Do not be 

late 
Log.Olab. Olab.Oranı NTH Akaike Schwarz Hannan-

Quinn 

0 109.1692 NA   3.02e-08 -3.128743 -2.411883 -2.411883 

1 290.6704  305.6862  1.26e-10 -8.620013  -7.007078 *  -7.007078 * 

2  319.9311  44.14770  1.13e-10 -8.769511 -6.260501 -6.260501 

3  338.8006  25.15940  1.51e-10 -8.554407 -5.149322 -5.149322 

4  386.1063  54.77496  8.01e-11 -9.337061 -5.035901 -5.035901 

5  443.0702  55.96455 *  3.33e-11 *  -10.45860 

* 
-5.261367 -5.261367 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program. 

 

In addition, the Lagrange Multiplier-LM test was used to determine whether autocorrelation 

problems were present in the remnants of the evaluated VAR model. Hypothesis H0, which is 
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based on the hypothesis that there is no autocorrelation, is rejected because the marginal 

significance level value for the LM test is greater than 0.05 for the fifth delay. As a result, there is 

no autocorrelation problem between the remnants of the model evaluated for the fifth delay (Capie, 

F., 2019). 

Table 3: Autocorrelation Test with Lagrange Multiplier Test 

Do not be late LM statistics Probably 

1 32.91487 0.1332 

2 31.81708 0.1634 

3 20.01203 0.7462 

4 24.29138 0.5026 

5 24.00061 0.5193 

6 18.36892 0.8263 

7 37.04869 0.0571 

8 16.21236 0.9084 

9 14.13181 0.9594 

10 24.74846 0.4765 

11 27.18501 0.3467 

12 19.27952 0.7835 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program. 

 

AR roots are required to be less than 1 to ensure the stability of the VAR model. Figure 1 shows 

that each of the inverse roots is in a single circle. For this reason, the VAR model satisfies the 

condition of stability (Gunal, M., 2019). 
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Graph 1: Inverse Roots of the Characteristic Polynomial of the Republic of Azerbaijan 

 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program. 

 

The White Test was then used to determine if there were variable variants in the model. Here, the 

zero hypothesis represents a fixed variant. The results of these tests applied to the model residues 

are presented in Table 4. From the test results, it can be concluded that the zero hypothesis is not 

rejected and there is no problem of variability because the significance level is greater than 0.05 

(Kayla, Z., 2018). 

Table 4: The Variable Varians Problem with the White Test 

Chi Square df P 

 842.3814 825  0.3295 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program.  

 

The standard Granger Causality Test was applied within the VAR model to determine the presence 

of causality and its direction among the related variables. The results of the Granger Causality Test 

under the VAR model are as follows (Bakulina TS, 2018): 

Table 5: Granger Causality Test Results 

Hypothesis Zero  F-value  

 

 p-value  

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

632 

 

LOGEXC is not the cause of LOGPPI's Granger  

 

36.35944 

 

0.0000 

 

LOGPPI is not the cause of LOGEXC's Granger 

 

0.881887 0.9715 

LOGEXC is not the cause of LOGCPI's Granger  18.96405 

 

0.0020 

 

LOGCPI is not the cause of LOGEXC's Granger   0.757305 0.9797 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program.  

 

Due to the test results, the hypothesis H0 based on the assumption that there is no Granger causality 

relationship from the producer price index and the consumer price index to the exchange rate will 

not be rejected because the marginal significance level value is greater than 0.05. However, the 

hypothesis H0 based on the assumption that there is no Granger causality relationship from the 

exchange rate to the producer price index and the consumer price index due to the marginal 

significance level being less than 0.05 will be rejected. As a result, the exchange rate has a direct 

unilateral effect on producer and consumer price indices. The results obtained are aimed at the 

operation of the exchange rate channel in Azerbaijan (Abach, S., 2019). 

In addition to this test, an impulse-response analysis was performed to determine the effect of 

shocks on the variables. This means that after performing this test, it will be possible to see which 

variables are affected by the shocks and how they react. In this context, the aim is to determine 

how the variables will react to any shock in order to assess the effectiveness of the exchange rate 

channel in Azerbaijan. For this purpose, impact-response functions were calculated based on the 

Cholseky method for 10 quarters. The results are shown in Figure 2. 
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Graph 2: Results of effect-response functions 

 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program.  

 

As can be seen from Figure 2, the producer price index and the consumer price index give a positive 

result to the shocks in the exchange rate channel. This situation supports the earlier conclusion of 

this study. An increase in exchange rates (depreciation of the local currency) led to an increase in 

both the producer price index and the consumer price index during the first six periods. This 

suggests that the results of the study are consistent with exchange rate theory (Hoggarth, G., 2018). 

Conclusions and Recommendations 

Thus, the combinations identified between the final and intermediate goals of the recent monetary 

policy implemented in the Republic of Azerbaijan have created special conditions for ensuring 

macroeconomic stability within the country. The possibility of taking measures in a number of 

areas to increase the pace of monetary policy and ensure that it is adequate to the economic situation 

can be considered. 

1. Further development of the inflation forecasting system to develop the inflation model at the 

CBA; 

2. A more thorough study of the relationship between inflation and intermediate targets such as 

cash flow, interest rates and exchange rates through the application of econometric methods; 

3. Identify opportunities for the transition to a direct inflation targeting regime in the Republic of 

Azerbaijan in the future; 

4. To consider the issue of taking the net inflation indicator as the ultimate goal of the Central 

Bank's monetary policy in the coming years; 

5. We will also consider the inflation expectations of the Central Bank when setting the ultimate 

goal. Based on the fact that these expectations are one of the important factors influencing the level 
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of inflation, measures will be taken to improve its measurement. To this end, the possibility of 

organizing special surveys among economic agents based on world experience will be considered 

in the future; 

6. The tendency of the exchange rate in the Republic of Azerbaijan to significantly reduce the 

impact of the exchange rate on inflation in modern times creates a basis for reducing its role as an 

intermediate goal. 

7. According to the analysis, an increase in the exchange rate leads to economic growth by 

increasing net exports. In addition, the level of exchange rate transmission to inflation depends on 

the volume of imports, the degree of devaluation and the structural characteristics of the economy. 

In general, the exchange rate channel becomes more effective when the level of devaluation and 

the volume of imports increase. As a result, it was determined that the exchange rate channel is 

very important for Azerbaijan. 
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Özet 

Makalenin konusu tarımın Azerbaycan için önemini ve devletik politik girişimini içermektedir. Azerbaycan'ın tarım 

sektöründe reformların uygulanması ve derinleştirilmesi, mülkiyet ilişkilerinin ve girişimciliğin oluşturulması, yeni 

mülkiyet ilişkilerinin oluşturulması ve çeşitli ekonomik varlıklar tarım sektörünün devlet korumasının yönleri ve tarım 

piyasasının devlet düzenlemesinin yasal temeli oluşturuldu.  

Tarım reformları, kabul edilen yasal ve düzenleyici belgeler, tarımsal üreticilere kapsamlı devlet desteği, başta hububat 

ve bakliyat, patates, sebze ve kavun olmak üzere gıda ürünlerine yönelik artan talebi karşılayarak gıda güvenliğini 

sağlamaya yönelik hedeflenen önlemler sonucunda dinamik gelişme sağlanmıştır. 

Ekonomisini çeşitlendirme ve tarımsal kalkınmaya özel önem verme hedefi doğrultusunda hükümet, tarım sektörünü 

birçok farklı şekilde desteklemektedir. Tarımsal kalkınma için Stratejik yol haritası çerçevesinde son zamanlarda 

politikalar şekillenmiştir. Bu obje, üretimi teşvik eden ve ticareti doğrudan (ürünle ilgili) ve dolaylı (üretim araçlarıyla 

ilgili) müdahalelerle teşvik eden mevcut politikaların ana noktalarını kısaca özetlemektedir. 

Anahtar kelimeler: tarım, endüstiri, ekonomi, tüketim, ihracat 

 

Tarım politikası 

2017 senesinin son baharına kadar, tarımı desteklemeye yönelik hükümetin politikaları, hektar 

ödemeleri, ürün başına kg başına ödemeler, girdi sübvansiyonları ve vergi muafiyetleri gibi bir dizi 

unsuru içermektedir. Çiftçiler, topraklarında ne ekerlerse biçsinler, hektar başına 40 manat prim 

alırlar. Buğday ve pirinç üreten çiftçiler, hektar başına ek 40 manat, dolayısıyla 80 manat / hektar 

alıyorlar. Cumhurbaşkanının 2017 yılı ilanına göre pamuk, tütün ve şeker pancarı üretimi, yaklaşık 

190 olan kg başına (sırasıyla 0.1 manat, 0.05 manat 21 ve ton başına 4 manat) ödeme ile teşvik 

edilmektedir. 

Girdi desteği açısından, hükümet sulama suyu, seçkin tohumlar, yakıt ve gübreleri indirimli olarak 

sağlıyor (tüm mahsuller ve uzun ömürlü ürünler için 50 manat / ha) (buğday ve pirinç üreticilerine 

hektar başına ekstra 40 manat teklif ediliyor), makine satıyor ve (ithal) hayvanlar (özellikle 

düveler) devlete ait Agroleasing aracılığıyla tercihli koşullarda çiftçilere yöneliktir ( 

see:www.agro.gov.en,state support,retrieved on 22 June 2017). Kredi Garanti Fonu ve Tarım Sigortası 

Fonu oluşturma olasılıklarını değerlendirmeye çağıran 2017 yılı emri daha Nisan 2017'de 

imzalanmıştır. Ayrıca hükümet, işleme kapasitelerini artırmaya yatırım yapmalarına yardımcı 

olmak için tarımsal işleyicilere (örneğin süt veya kümes hayvanları) düşük faizli krediler 

mailto:elnurny@mail.ru
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sağlamaktadır. 

Daha sonra hükümet, suni tohumlama merkezinin inşasına ve bir ipekböceği yetiştirme 

istasyonunun restorasyonuna yatırım yaptı. Ayrıca, ekilebilir arazilerde su temini ve tohum 

üretiminin iyileştirilmesi için yatırımlar yapılmıştır; ikincisi, farklı mahsullerin tohumlarının 

üretimi ve depolanması konusunda uzmanlaşmış şirketler kurdu( The German-Azerbaijani Chamber 

of Commerce (2018), EU Business Climate Report Azerbaijan 2018, https://www.ahk-baku.de/en/market-

information/publications/ahkazerbaijan-publications/business-climate-surveys/eu-business-climate-report-

azerbaijan2018/ ). 

Açık Anonim Şirket'in kurulması, yerel üreticileri desteklemek için bir diğer araç olan “Gıda 

ürünlerinin tedariki ve temini” dir. Bu şirket, yerel üreticilerden sözleşme bazında gıda ürünleri 

satın alacak ve çiftçilere toplam sözleşme tutarının %25'i peşin ödenecek. OJSC, ordu ve hastaneler 

gibi devlet organlarına yiyecek sağlayan ana organ olacaktır. 

Tablo 1. Kredilerin sektörel dağılımı (dönem sonu) 

Yıllar Tarım ve işleme endüstrisine verilen krediler, milyon manat Toplam krediler içindeki payı 

(%) 

2005 97.6 6.8 

2006 136.5 5.8 

2007 197.2 4.2 

2008 261.5 3.6 

2009 394.8 4.7 

2010 441.3 4.8 

2011 466.7 4.7 

2012 546.2 4.5 

2013 733.3 4.8 

2014 847.3 4.6 

2015 508.1 2.3 

2016 441.3 2.7 

Kaynak: CBAR, https://www.cbar.az/assets/3579/Bulleten-2017_aprel.pdf 

Tarım politikasındaki bir diğer araç da vergi muafiyetlerinin tanınmasıdır. Çiftçiler vergi 

ödemekten muaftır - ayrıca çiftçiler tarafından satılan tarım ürünlerinden katma değer vergisi 

https://www.ahk-baku.de/en/market-information/publications/ahkazerbaijan-publications/business-climate-surveys/eu-business-climate-report-azerbaijan2018/
https://www.ahk-baku.de/en/market-information/publications/ahkazerbaijan-publications/business-climate-surveys/eu-business-climate-report-azerbaijan2018/
https://www.ahk-baku.de/en/market-information/publications/ahkazerbaijan-publications/business-climate-surveys/eu-business-climate-report-azerbaijan2018/
https://www.cbar.az/assets/3579/Bulleten-2017_aprel.pdf
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alınmaz. 1 Ocak 2017 itibariyle, vergi kanunu değiştirildiğinde, arazi sahiplerinin tarımsal amaçla 

kullanılmayan tarım arazilerinin 0.01 hektarında (hektar başına 200 manat) 2 manat ödemek 

zorunda kalacaklarını belirten önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu önlemin arkasındaki argüman, 

bir vergi cezasının, mülk sahiplerinin tarım arazisini boş bırakmadan kullanmalarını veya satmaya 

karar vermelerini teşvik edeceğidir. 

Vergi kanunundaki bir diğer değişiklik, çiftçilerin / yetiştiricinin tarımsal ürününde küçük bir 

değişiklik bile yapması (örneğin, hurma gibi taze meyvelerin kurutulması) ve ardından otomatik 

olarak vergi mükellefi olması ve kurallara göre vergi ödemesiyle ilgilidir. Bunun sonucu, bu 

önlemin çiftçileri değerler zincirindeki diğer adımlardan uzak tutması olabilir. 

Tablo 2. Fon tarafından olumlu değerlendirilen yatırım projelerinin kredi talebinin 

ekonomi alanlarına göre sınıflandırılması (Kabul edilen proje (kredi ihtiyacı miktarı), milyon 

manat 

Yıllar Tarım 

sektörü 

Çeşitli endüstriyel ve 

diğer alanlar 

Toplam 

2011 101 51 152 

2012 164 79 243 

2013 170 81 250 

2014 253 57 309 

2015 252 54 305 

2016 151 39 190 

Kaynak: Azerbaycan MoA'ya bağlı Tarım Kredileri Devlet Dairesi 

2017'de sipariş edilen ve tarım ve gıda ürünleriyle ilgili diğer önlemler, tek pencere ilkesi getirerek 

ticaret (ithalat ve ihracat) prosedürlerini basitleştirmek ve dijitalleştirmek, Azerbaycan ürünlerinin 

('Azerbaycan'da Üretildi') markalaşmasını desteklemek ve bir platform oluşturmaktır. Azerbaycan 

ürünlerinin dış ve iç pazarlarda satılması için (AZexport). Bu önlemler ticaret politikasının 

sınırındadır. 

Destek tahminleri sağlamak (örneğin sektörün üretim değerinin payı, OECD'nin tarım politikası 

değerlendirmelerinde sunduğu 'üretici sübvansiyon eşdeğeri' bir ölçü) karmaşıktır, ancak tüm 

destek araçlarının birlikte azaltılmasıyla sonuçlanması çok olasıdır. Desteğin üretim kararlarını ne 

ölçüde etkilediği ve verimli olduğu (anlamı: paranın karşılığını en iyi şekilde verdiği) 

değerlendirme çalışmaları (kamuya açık) eksikliğinden dolayı bilinmemektedir (Ahmadov and etc, 

2021). 
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Azerbaycan Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan Kredi miktarı ve vadesi: 

Kredi limiti Kredi türü Kredi vadesi 

1.000 manata kadar mikro kredi 12-24 ay 

1.000 ila 20.000 manat küçük kredi 18-36 ay 

20.000 ila 50.000 manat orta ölçekli kredi 18-36 ay 

50.000 ila 200.000 manat büyük kredi 24-60 ay 

Kaynak: http://aqrarkredit.az/az/credit-product-view/6-azerbaycan-respublikasinin-kend-

teserrufati-nazirliyi-yaninda-aqrar-kredit-ve-inkishaf-agentliyinin-vesaitlerinin-istifadesi kullanım 

kaynağına göre derlendi 

Ticaret politika 

1997'de Azerbaycan Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyelik başvurusunda bulundu. WTO, ticaret 

müzakereleri düzenleyerek serbest ticareti teşvik etmek ve ticaret anlaşmazlıklarının çözümünde 

bağımsız bir hakem olarak hareket etmek için tasarlanmış bir organdır. DTÖ, daha fazla serbest 

ticareti teşvik etmekte bir dereceye kadar başarılı olmuştur. Ancak, 20 yıllık müzakerelerden sonra 

bile Azerbaycan henüz bir DTÖ üyesi değildir ve bu nedenle DTÖ’nün başarılarından 

yararlanamamıştır. DTÖ üyesi olmayan bir üye olarak, tüm ticari ilişkiler ikili anlaşmalara tabidir. 

AB ile ilişkiler 

Azerbaycan'ın AB ile ikili ticaret ilişkisi şu anda 1999'dan beri yürürlükte olan Ortaklık ve İşbirliği 

Anlaşması (PCA) kapsamında düzenlenmektedir. Anlaşma tarife tercihlerini içermemekle birlikte 

ikili ticarette niceliksel kısıtlamaları yasaklamakta ve Azerbaycan mevzuatının AB müktesebatına 

seçici olarak yaklaştırılmasını öngörmektedir. PCA'nın hükümlerini geliştirmeye yönelik 

müzakereler devam etmektedir. AB, Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ve doğu ortaklık boyutları 

aracılığıyla Azerbaycan ile daha yakın ticaret ve ekonomik entegrasyonu desteklemektedir(24). 

Bugüne kadar, Azerbaycan'ın AB'ye ihracatı standart 'en çok tercih edilen ülke' muamelesine tabi 

tutulmaktadır, dolayısıyla herhangi bir tarifeye tabi değildir.  

Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği (FSU) cumhuriyetleriyle ilişkiler 

Azerbaycan, tarım ürünleri için ülkenin en büyük ihracat pazarı olan Rusya Federasyonu ile güçlü 

ticari ilişkilere sahiptir. Azerbaycan, 2015 yılında Ermenistan ve Kırgızistan'ın katıldığı Beyaz 

Rusya, Kazakistan ve Rusya tarafından 2014 yılında kurulan Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye 

değildir. Bunun yerine Azerbaycan'ın yedi eski FSU ülkesiyle ikili ticaret anlaşmaları vardır: Rusya 

Federasyonu (30 Eylül 1992), Moldova (26 Mayıs 1995); Ukrayna (28 Temmuz 1995); 

Türkmenistan (18 Mart 1996); Özbekistan (27 Mayıs 1996); Gürcistan (10 Haziran 1996); 

http://aqrarkredit.az/az/credit-product-view/6-azerbaycan-respublikasinin-kend-teserrufati-nazirliyi-yaninda-aqrar-kredit-ve-inkishaf-agentliyinin-vesaitlerinin-istifadesi
http://aqrarkredit.az/az/credit-product-view/6-azerbaycan-respublikasinin-kend-teserrufati-nazirliyi-yaninda-aqrar-kredit-ve-inkishaf-agentliyinin-vesaitlerinin-istifadesi
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Kazakistan (10 Haziran 1997); ve Tacikistan (13 Temmuz 2007) (www.export.gov). Bu eski FSU 

ülkelerinden yapılan ithalatlarda gümrük vergisi ödenmez, sadece %18 KDV uygulanır. 

Azerbaycan ihracatının aynı zamanda ilgili ülkelere serbest erişimi vardır. 

Sektörün rekabet gücünün artırılmasına olası hükümet katkıları  

Hükümet, tarımsal kalkınma için Stratejik yol haritasında, sektörün rekabet gücünü artırmaya 

yardımcı olacak bir dizi önlem almayı planlıyor. Kapsamlı analizlerle desteklenmesine rağmen, 

belge, önerdiği uzun önlemler listesinde herhangi bir önceliklendirme sağlayamıyor («Azərbaycan 

Respublikasında şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı. Bakı, 4 aprel 2017;). Anketlerimiz sırasında, tarımsal gıda iş geliştirme için 

Stratejik yol haritasının da ele aldığı birçok darboğazla karşılaştık. Bununla birlikte, sektörün 

fırsatlarını kullanmanın en önemli kısıtlamalarını, piyasalara ve girdilere (kredi ve bilgi / bilgi gibi) 

erişim eksikliği ve güvensiz mülkiyet hakları olarak değerlendiriyoruz. Bu sorunları çözmek, 

sektörün rekabetçi konumunu güçlendirmek için çok önemlidir. Bu nedenle, tarımsal kalkınma için 

bu temel koşulları ele almak için bir öncelikler listesi belirlenebilir. Bu, öncelikli alanlar olarak 

aşağıdaki konulara götürür: 

 Eğitim, yaygınlaştırma ve eğitim yoluyla beşeri sermayeyi artırmak; 

 Arazi mülkiyetini sağlayın, arazi piyasası kurun ve arazinin krediler için teminat olarak 

kullanılmasına izin verin; 

 Çiftçi birliklerinin kurulmasını teşvik edin, pazarlama ve girdi satın alımlarında işbirliğini 

teşvik edin, idari engellerden kaçının, çiftçiler arasında güven inşa etmek; 

 Sektörün bilgi tabanını genişletin: veri toplama ve analizi; politika döngüsünü beslemek 

amacıyla (politika tasarımı, uygulama, izleme ve değerlendirme) ve iş fırsatlarını 

belirtmek; 

Bu konular aşağıdaki paragraflarda daha ayrıntılı açıklanmıştır. 

Arazi özelleştirme sürecinin bir sonucu olarak, tarımsal geçmişi ve deneyimi az olan insanlar tarım 

arazisine sahip oldular. Daha sonra, tarım bilimi ve eğitim üssü, ülkenin bağımsızlığından bu yana 

hükümete çok az ilgi gösterdi. Sonuç olarak, tarım topluluğunun yalnızca çok küçük bir kısmının 

tarımsal çiftlik yönetiminde (teknik veya ekonomik) eğitim geçmişi olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak tarım, günümüzün teknik fırsatları ve güncel teknolojileri kullanmanın ekonomik koşulları 

hakkında çok az bilgi ile geleneksel yöntemler kullanılarak uygulanmaktadır. Geleceğe yönelik 

perspektiflere sahip tarım, günlük işlerine en son bilimsel ve pratik bilgileri uygulayan çiftçilere 

ihtiyaç duyar. Okullaşma, eğitim ve genişletmeye yönelik devlet yatırımları, çiftçi topluluğunun 

gelişmiş bilgi tabanı için kritik öneme sahiptir. 

Şu anda, belgelerde belirtilen arazi mülkiyeti, kullanılan arazilerin mülkiyeti ve koordinatları 

açısından her zaman gerçekliği temsil etmemektedir. Elektronik bir kadastro sistemi geliştirilme 

aşamasındadır, ancak bahsedilen bu sorun nedeniyle pratik sorunlarla karşı karşıyadır. Tarımsal 
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kalkınma için eksiksiz, gerçekçi, temsili ve iyi işleyen bir kadastro sistemi esastır. Daha girişimci 

çiftçiler araziyi satmak isteyebilecek kişilerden satın alabileceklerinden, arazinin verimli 

kullanımını artıracak bir araç olabilecek bir arazi piyasası oluşturmak için açık arazi mülkiyet 

hakları hayati önem taşımaktadır. Diğer ülkelerden örnekler (diğerlerinin yanı sıra Orta 

Avrupa'daki), bir kadastro sistemi ve arazi piyasasının işletilmesine yardımcı olan kurumların 

kurulmasının, tarımsal arazi yeniden yapılandırma sürecini hızlandırdığını göstermektedir. Şu anda 

sektöre küçük ölçekli üretim birimleri hakimdir; Daha büyük ölçekli çiftliklere yönelik yeniden 

yapılanma, daha verimli üretime yol açacaktır. 

Küçük ölçekli üretimleri nedeniyle, birçok küçük çiftçinin (Azerbaycan'daki tarım sektörünün 

%90'ından fazlası) yerel köylerinden başka pazarlara çok az erişimi vardır: kentsel veya 

uluslararası pazara bağlı işlemciler ve tüccarlar tedarikçileri tercih etmektedir. Ayrıca, tüccarlar 

piyasa gücü kullandığından, küçük üreticiler genel fiyat alıcılarıdır. Küçük ölçekli çiftçilerin 

tedarik zincirindeki konumunu geliştirmenin bir yolu, bir pazar organizasyonu olarak hareket eden 

çiftçi dernekleri veya kooperatiflerinin kurulmasıdır. Bu tür bir kolektif girdi satın almayı 

amaçlamaktadır (örneğin gübre veya yem) ve / veya bir alıcıya / tüccara ürün satışı bulunmaktadır. 

Bu, girdiler için daha az ödeme yapılması ve ürün için daha yüksek fiyatlar alınmasıyla 

sonuçlanabilir. Stratejik yol haritası, bu alandaki girişimlerin şimdiye kadar başarılı olmadığını 

gözlemliyor. Derneklerin kurulmamasının nedenleri, çiftçiler için olası kazanımlar, vergi önlemleri 

dahil olmak üzere idari engeller (kanunlar ve / veya kurallar) ve çiftçiler arasındaki güven hakkında 

bilgi eksikliği olabilir. Küçük çiftçiler arasında birlikte çalışma biçimlerini teşvik etmek için bir 

kamu kampanyası ve kamusal önlemler, çiftçi topluluğunun şu anda bu alanda yaşadığı 

darboğazları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir(«Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının 

inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncami. Bakı 11 aprel 

2017). 

Sektörün gelişimine etkili ve verimli destek sağlamak için, hükümetin sektörün mevcut ekonomik 

durumu hakkında içgörülere sahip olması gerekir. Geniş bir çiftçi havuzunun ekonomik 

göstergelerinin toplanıp analiz edildiği ve tarımsal üretimin politika etkilerini ve verimliliğini 

değerlendirmek için bir araç görevi görebilecek Çiftlik Veri İzleme Sistemi (FDMS) yakın 

zamanda kurulmuştur. Bugüne kadar makul bir kapsama rağmen, sistemin sektör ve bölgesel 

temsilinin yanı sıra dahil edilen göstergelerin kapsamı iyileştirilebilir. En önemlisi sistem, sektörün 

ihtiyaçlarının belirlenmesinde faydalı bir araç haline gelmesi için analizler ve politika 

değerlendirmelerinde giderek daha fazla kullanılacaktır. Dahası, ekonomik eğilimlerle ilgili 

güvenilir veriler ve bilgiler, özel sektör (çiftçiler, tüccarlar, işleyiciler) için faaliyetlerinin 

verimliliğini artırma fırsatları arayışında hayati önem taşır. 

Elbette tarımsal kalkınmanın önündeki önemli engeller olarak bahsedilmesi gereken daha çok acil 

konu var. Daha önce bahsedilen dört alana ek olarak iki ek konu daha ekliyoruz. Bunlardan biri, 

şeffaf mevzuat ve tüm alanlarda, özellikle de tarım ticaretinin vergilendirilmesi ve gümrük kuralları 
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ile ilgili olarak uygulamaların uygulanmasıdır. Tüccarlar ve üreticiler, kuralların genel olarak 

bağlayıcı olması gereken yerlerde kamu hizmetlerinin ihtiyari davrandığından şikayetçidir. 

İkincisi, yerel ve uluslararası pazarlarda önemi artan bir ürün niteliği olan tarımsal ürünün kalitesini 

iyileştirmek için gerekli kurumsal altyapıların oluşturulması ihtiyacıdır. İkincisine örnek olarak 

(bağımsız olarak çalışan ve uluslararası akreditasyona sahip) ürünleri gıda güvenliği 

gerekliliklerine göre analiz eden laboratuvarlar ve tüketici sağlığını korumak için ulusal güvenlik 

ve hijyen gerekliliklerini karşılaması gereken gıda ile ilgili işletmeleri kontrol eden devlet 

kurumları verilebilir. FAO ve diğer yabancı desteklerle bir gıda güvenliği kurumunun kurulması 

planlanıyor ve yakında faaliyete geçmesi bekleniyor. 

Sonuç  

Azerbaycan, tarım ve gıda ürünlerinin net ithalat yaptığı bir ülkedir. Son yıllarda, ülkenin ana döviz 

kaynağı olan fosil petrol ve doğal gazın fiyatları önemli ölçüde düştü. Bu arka plana karşı, eyalet 

hükümeti, diğerlerinin yanı sıra ülkenin gıda güvenliğini güçlendirmeye ve kırsal refahını 

artırmaya katkıda bulunacak rekabetçi bir tarım ve gıda sektörünün geliştirilmesi için iş ortamını 

iyileştirmeyi amaçlamaktadır( Tarımda Stratejik Yol Haritası, 2016). Ek bir stratejik hedef, ithal 

ikamesi veya ihracatın genişletilmesi için yerli üretim potansiyelini artırmaktır. Bu rapor, 

Azerbaycan'ın mevcut tarım ve gıda ürünleri için piyasa beklentilerini değerlendiriyor. Ayrıca, 

sektörün, belirlenen pazar fırsatlarına yanıt olarak üretim kapasitesini kullanma potansiyelini de 

değerlendirir. Raporun amacı, sektörün faaliyetlerine, güçlü yönlerine ve geliştirme potansiyelini 

kullanma yeteneğini nelerin etkilediğine dair kısa bir genel bakış sağlamaktır. Bu raporun 

gelecekteki yatırım fırsatları için ürüne özgü bulguları ve tavsiyeleri sunan değerlendirmelerini 

detaylandıran sektöre özgü raporlarda (süt ürünleri / sığır eti, kümes hayvanları, balıkçılık ve su 

ürünleri yetiştiriciliği, meyveler, sebzeler ve patatesler hakkında) daha ayrıntılı sektöre özgü 

analizler gerçekleştirilmektedir. 
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Xülasə 

Qastronomik turizm - turistlərin başqa ölkələrin milli mətbəx xüsusiyyətləri, mətbəx mədəniyyəti, süfrə adət və 

ənənələri  ilə tanış olmaq üçün turizm marşurutlarının təşkil olunması, unikal olan yemək və ya məhsullarla tanışlığıdır. 

İnsanlar səyahət etdikləri ölkənin milli mətbəxi, məhsul və yeməklərin istehsalı və hazırlanması xüsusiyyətləri ilə tanış 

olur, eyni zamanda təlim və peşəkar bilik əldə edirlər. Bəzi ekspertlərin fikrincə qastronomik turizmi həmişə digər 

turizm sahələrindən ayırmaq mümkün deyil. Lakin bu turizm növünün sürətli inkişafı onun  geniş imkanlara malik 

olmasının göstəricisidir. 

Əlbətdə bu xarici turist üçün  qastronomiya və yerli mətbəx, süfrə mədəniyyət haqqında dəyərli məlumat əldə etməyin 

bir yoludur.  

Qeyd etmək yaxşı olar ki, xarici turistin ölkəyə münasibəti çox vaxt ölkənin yerli mətbəxi ilə tanışlıqdan başlayır.  

Bunun üçün ölkəmiz geniş potensiala malikdir. Azərbaycan milli mətbəxi Azərbaycan mədəniyyətinin  bir hissəsidir, 

bu səbəbdən qastronomik turizmi milli mətbəx restoranları və milli xörəklərimiz olmadan təsəvvür etmək olmaz. 

Bu turizm növü Azərbaycanda yeni inkişaf edir və təssüf ki, müstəqil  formada belə turlar yoxdur, bu səbəbdən 

qastronomik turların komponentləri əsas proqramlara əlavə olunur.  Qastronomik turizmin dünyada sürətlə inkişaf 

etdiyini nəzərə alasaq, qədim  tarixə və mədəniyyətə malik olan ölkəmiz bu sahədə böyük uğurlar əldə edə bilər. Milli 

şərabların, milli məhsulların dünyada tanındılması ölkəmizdə  turizmin bu  formasınına dövlətin və yerli sahibkarların 

diqqətini artırır. 

Açar sözlər: turizm, qastroturizm, milli mətbəx, kulinariya,  şərabçılıq. 

 

Giriş  

Qastronomik turizmin inkişaf tarixi ilk dəfə 1998-ci il, ABŞ Bowling Green Universitetinin, xalq 

mədəniyyəti bölməsinin  dosenti  Lucy Long-un “kulinariya turizmi” ifadəsini işlətməsi ilə 

başlayıb. Buna görə qastronomik turizmə həmçinin kulinariya turizmi deyilir. Bu yeni ortaya çıxan 

turizm tendensiyası geniş  populyarlıq qazandı və 2001- ci ildən başlayaraq mütəxəssislər bu sahəni 

öyrənməyə və araşdırmağa başladılar. Folklorşünas Lucy Long hesab edirdi ki, “qastronomik 

turizm” termini ilk dəfə 1985- ci ildə Wilbur Zelinsky tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

restoranlarında  olan etnik qrupları analiz edərkən istifadə edilmişdir. (Long, 2014). Eyni zamanda 

digər terminlər, “kulinariya turizmi” (Long, 1998), “qastronomik turizm”, “qastronomik turizm və 

dequstasiya turizmi” (Henderson, 2009) istifadə olunmağa başladı. 

mailto:elnuraq.m@gmail.com
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2001- ci ildə isə Amerikalı iqtisadçı Eric Wolff dünyadakı kulinariya turizminə dair ilk məqaləni 

yazdı (Драчева и Христов, 2015).   

2003-cü ildə Beynəlxalq Kulinariya Turizm Dərnəyi  quruldu və onun devizi “Yemək bir xalqın 

əsası, xarakteri və tarixidir” ifadəsi oldu (Драчева и Христов, 2015). 

2006-cı ildə Beynəlxalq Kulinariya Turizmi İnstitutu yaradıldı. Kulinariya turizminin geniş inkişafı 

beynəlxalq qastronomik turizmdə ixtisaslaşmış turizm agentliklərinin yaranmasına səbəb oldu, 

bunlara misal olaraq "The International kitchen" (Böyük Britaniya) şirkətini misal göstərmək olar  

(Драчева и Христов, 2015).  

Maraqlıdır ki, The World Food Travel Association (Dünya Yemək Səyahətləri Birliyi), 2012-ci 

ildə “Kulinariya Turizmi” ifadəsini istifadə etməyi dayandırdı, çünki müxtəlif araşdırmalar bunun 

yanıltıcı təsir bağışladığını ortaya qoydu və onun yerinə “qida turizmi” termini gəldi. 

Metod  

Məqalədə qastronomik turizm, turizmin bir forması kimi təhlil edilib. Azərbaycan milli mətbəxinin 

tanıdılmasında rolu qeyd olunub. Xarici ölkələrin təcrübələri araşdırılıb. Bu sahə ilə bağlı  internet 

resurslarından və Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin materiallarından geniş istifadə edilib. 

Analiz  

Çox təssüf ki, Azərbaycanda bu turizm növünün hazır marşurutları yoxdur. Lakin son illər turizm 

şirkətləri bu sahənin inkişafına diqqət ayırmağa başlayıblar. Qastronomik turizm ölkələri turizm 

bazarında tanıtmaq üçün təsirli bir vasitədir və bəzi hallarda lokomotivdir. 2015-ci ildə Birləşmiş 

Millətlər Dünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) qastronomik turizmi ayrı bir sahə kimi elan etdi. 

Statistikaya görə, turistlərin təxminən 40% -i milli mətbəxlə tanış olmaq arzusunu səyahətin əsas 

motivi adlandırır və turizm büdcəsinin 30% -dən çoxunu qastronomiya ləzzətlərinə sərf edir. 2017- 

ci ildə  Rusiyanın analitik agentliyi «TurStat»-a görə, Azərbaycan Rusiya vətəndaşları  arasında 

qastronomik turizmin populyarlığına görə ilk üçlükdədir (Ekber ve Mirzayeva, 2017).  

Dünyada bu turizmin bu növü  əsasən  şərabçılığa və tanınmış mətbəxinə görə Fransa, İtaliya, 

İspaniyada daha geniş təşkil olunmuşdur. Pendir istehsalına və onu illərlə turistlərə yüksək 

səviyyədə təqdimatına görə  İsveçrə, İtalya, Danimarka, Niderland və xüsusən Fransa öndədir. 

Fransanın Elzasdan Normandiyaya və Pikardiyadan Korsikaya qədər hər bir əyaləti özünəməxsus  

pendir növləri ilə tanınır. Avropa turizm agentlikləri illərdir turistləri  pendirin hazırlandığı  yeraltı 

zirzəmilərə ekskursiyalara aparırlar. Bu ekskursiyalar turistlərə pendir hazırlamaqla bağlı  qədim 

ənənələri pozmadan yüksək keyfiyyətli pendirin necə istehsal edilə biləcəyi barədə maraqlı 

məlumatlar verir. Bu ekskursiyalar soyuq zirzəmilərdə ən azı 1- 2 saat davam edir. Bu səbəbdən 

turistlərə turlarda isti geyinmək tövsiyə olunur (Кляп, 2011). 

WFTA (World Food Travel Association) - ya görə hal – hazırda mövcud olan qastrotutizmi 

aşağıdakı 12 kateqoriyaya bölmək olar: (www.worldfoodtravel.org/what-is-food). 
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 Kulinariya peşə  məktəbləri və usta sinifləri. 

 Kulinariya ilə bağlı əyləncələrin təşkili. 

 Kulinariya istiqamətləri. 

 Kulinariya hadisələri. 

 Kulinariya mediada. 

 Kulinariya hazırlıqları. 

 Qida məhsulları mağazaları və supermarketlər 

 Agentliklərdən qida turları. 

 Qastronomik müəssisələr. 

 Fermer bazarları. 

 Qastronomik klublar. 

 Qida məhsulları istehsal edən müəssisələr. 

 Dünyada qastronomik turizm yerlə bağlı olaraq iki qrupa ayrılır: 

1. Kənd qastronomik turları  

2. Şəhər qastronomik turları  

Kənd qastronomik turlarına meşələrdə həmin ölkəyə məxsus olan vəhşi bitkilərin dadılması, üzüm 

bağları və fermer təsərrüfatlarına təşkil olunan turlar üstünlük təşkil edir.  

Şəhər qastronomik turları isə qida istehsal edən müəssisələr, milli mətbəx restoranlarında 

xörəklərin dadılmasıdır.  

Qastronomik turizm obyektlərinə mağaza, bazar, ferma, restoran və s. ilə yanaşı  qastronomik 

muzey və abidələrdə aiddir. Məsələn Praqada yerləşən muzeyin ümumi sahəsi 550 m2 olan iki 

mərtəbədən ibarətdir və hər gün açıqdır. Burda eksponatlar və bələdçilər, ziyarətçilərə yemək 

hazırlamaq tarixindən, oddan mikrodalğalı sobaya qədər, süfrə mədəniyyətindən və s. danışır, 

dequstasiyalar keçirir və sonda turistlərə xüsusi diplomlar verirlər (Bayramlı ve Quliyev, 2018).  

1978-ci ildə Nestlé kampaniyası belə bir muzeyin olması ilə bağlı ideya irəli sürdü. Lakin ideya 

1985-ci ildə həyata keçirildi və İsveçrədə açıldı. Yemək Muzeyi (Alimentarium; Musée de 

l'alimentation). 

Muzeyin daimi sərgisi iki mərtəbədən ibarətdir və bir neçə hissəyə ayrılmışdır 

Bura qidanın hazırlanması və istehlakının müxtəlif aspektləri ilə əlaqəli hissələr aiddir: yemək 

bişirməyə həsr olunmuş salon; yemək salonu; bəslənmə fiziologiyasına həsr olunmuş salon və s. 

Ayrı bir otaqda reklam plakatları sərgilənir. 1995-ci ildə bu hissələrə uşaqlar üçün "Alimentarium-

junior" əlavə edildi. Muzeyin əsas prinsipi interaktivlikdir. Muzeyin qarşısında Cenevrə gölünün 

sularından qalxan nəhəng bir çəngəl formasında qeyri- adi bir abidə var (Урядова и Савин, 2013). 

İçki istehsalı və istehlakı ilə məşğul olan bir çox ölkələrdə şərab muzeyləri var: Fransa (Paris, 

Bordo), İtaliya (Torgiano, WiMu - Barolo'daki Wine Museume və s.), İspaniya (Chipione'deki 
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Muskovit Muzeyi), Argentina (Mendoza, Rutini Muzeyi), Ukrayna (Odessa yaxınlığında Shabo 

Şərab Mədəniyyət Mərkəzi; Evpatoria'daki "Şərab Evi") və s. (Урядова и Савин, 2013). 

Muzeylərdə turistlərə şərab istehsalı, satışı və istehlakı üçün lazım olan hər bir məlumat verilir. 

Əsas şərabçılıq tarixindən danışılır, dequstasiya keçirilir. Bu muzeylərdə kurslar, mühazirələr, 

sommelier məktəbləri təşkil olunur. 

Qastronomik turizmin inkişafında mühüm rol oynayan bu cür muzeylər dünyanın bir çox 

ölkələrində turistlərin axınına səbəb olur. Şərab muzeylərindən başqa, kofe, pizza, çay, un 

məmulatları muzeyləridə turistlərə hər zaman açıqdı. 

Azərbaycanda da artıq bu sahədə bir sıra addımlar atılır. Məsələn Ağsu şəhərində yerləşəm 

AZGRANATA şərab zavodunun rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə bu zavoda qastroturlar təşkil edilir. 

Turistlər burda  şərab, abqora, şirə istehsalı ilə tanış olmaqla yanaşı, yerli şərabların dadına baxır, 

üzüm sahələri tanış olur. Məhz zavoda hazırlanan xörəkləri dadırlar. Qeyd edək ki, zavod da 

turistlərin Azərbaycan şərabları ilə tanış olması və  dequstasiya edə bilməsi üçün bütün şərait 

yaradılıb. 

Əlbətdə bu xarici turist üçün  qastronomiya və yerli mətbəx, süfrə mədəniyyət haqqında dəyərli 

məlumat əldə etməyin bir yoludur.  

Qeyd edək ki, xarici turistin ölkəyə münasibəti çox vaxt ölkənin yerli mətbəxi ilə tanışlıqdan 

başlayır.  

Artıq turizmin ayrı bir növünə çevrilən qastronomik turizm digər turizm növləri ilə sıx əlaqədədir.  

Əlbətdəki qastronomik turizm fərqləndirici xüsusiyyətləri var. Onlardan bəzilərini qeyd edək:  

 Mövsümü olmaması, yəni ilin istənilən vaxtı bu turizm növünün seçilə bilməsi. 

 Digər turizm növlərindən fərqli olaraq milli mətbəxlə tanışlıq qastronomik səyahətin əsas 

məqsədi olur. 

 Milli mətbəxin tanıdılması və təbliği üçün şərait yaradır. 

 Kənd təsərüfattının və qida istehsalı sahələrinə turistləri cəlb edir. 

Kulinariya və restoran biznesi üzrə bir sıra ekspertlərin fikrincə  milli mətbəx mədəniyyətin bir 

hissəsi olduğu üçün qastronomik turizm digər turizm növlərindən ayrıla bilməz (Урядова и Савин, 

2013). 

Qastronomik turizm ilk növbədə turistin yerli ekzotik yeməklərin dadına baxma arzusudur. 

Qastro turlar qida və içkilərin dequstasiyasını əhatə edən gəzinti turlarıdır. Gəzinti zamanı turistə 

yerli mətbəx haqqında, şərabın xüsusiyyətləri, pendirlər, məhsulların birləşməsi haqqında danışılır, 

şərabdan və ya hər hansı bir içkinin istehsalına və dadına  baxmaq üçün şərait yaradılır, istehsal 

texnologiyasını nümayiş etdirilir. Beləliklə, bir turist müəyyən bir ölkədə yerli məhsulların  

istehsalının nüanslarını öyrənə bilir (tonkosti.ru). 
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Bu cür səfərlər müxtəlif yeməklərin dadına baxılması və ya bişirilməsi üzrə təlimlərlə birlikdə 

ixtisaslaşmış şəxslər tərəfindən aparılır. Bütün səyahət boyu turistləri müşayiət edən peşəkar bir 

aşbaz məhsulu özü seçir, menyu hazırlayır, milli yeməklərin bişirilməsinə dair ustad dərsləri verir 

(tonkosti.ru). 

Dünyada hər il müxtəlif kulinariya hadisələri baş verir. Bu hadisələr Turizm agentlikləri tərəfindən 

peşəkarcasına istifadə edilir. Belə ki istər qədim adət ənələri özlərində yaşadan, istərsədə hər hansı 

bir dini ayinlərlə bağlı olan festivallar ölkələrə geniş turist axının gəlməsinə və həmin ölkənin 

turizmin inkişafında mühüm tol oynayır. Hər il dünyanın bir çox şəhərlərində “TASTE” festivalı 

keçirilir. Festival 18 şəhərdə ardıcıllıqla davam etdirilir. Bu festivalda tanınmış kulinarlar usta 

sinifləri təşkil edir. Bəzi şəhərlərdə pulsuz olsada dequstasiya üçün ən azı bir dollardan biletlər əldə 

edilir. Qeyd edək ki, ilk festival 2004- cü ildə Londonda baş tutub. Britaniyanın ən böyük qida 

festivallarından sayılan festival ənənəvi olaraq hər il iyun ayında keçirilir. Festivalda 40 ən 

tanınmış paytaxt restoranı və 200 istehsalçı istehsal etdikləri ən yaxşı məhsulları sərgiləyir. Bu 

festivallar turizmin inkişafında çöx mühüm rol oynayır. Məsələn hər il Almaniyada keçirilən 

Zwiebelmarkt festivalına 300 000- ə yaxın ziyarətçi gəlir (Урядова и Савин, 2013). 

Qastronomik turizm dünyada sürətlə inkişaf edir və qədim  tarixi malik olan Azərbaycan milli 

mətbəxidə bu inkişafdan geri qala bilməz. Bunun üçün ölkəmiz geniş potensiala malikdir: 

 Azərbaycan xalqının qədim mətbəx və süfrə mədəniyyəti var. 

 Bir çox millətlərin yaşadığı və mədəniyyətini yaşatdığı ölkədir. 

 Coğrafi mövqeyi, iqlimi və əsrarəngiz təbiəti var. 

 Zəngin tarixi irsə malikdir. 

 Azərbaycan milli mətbəxi Azərbaycan mədəniyyətinin  bir hissəsidir, bu səbəbdən 

qastronomik turizmi milli mətbəx restoranları və milli xörəklərimiz olmadan təsəvvür etmək 

olmaz.  

Bu sahədə Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası tərəfindən son illər çox mühüm addımlar 

atılıb. Belə ki, 2013 - 2017 – ci illərdə təşkil olunan şirniyyat (Şəki ), mürəbbə (Qəbələ), dolma ( 

Abşeron və Xaçmaz) festivallar təkcə peşəkar turistlər yəni kulinarlar tərəfindən deyil, həmçinin 

qeyri peşəkar turistlərin marağına səbəb olub. Əlbətdə turizm şirkətləri tərəfindən sosial 

şəbəkələrdə  bir il öncədən  yerləşdirilən reklam və elanların böyük rolu oldu.  Bu festivallar 

içərisində Qəbələ Beynəlxalq Mürəbbə Festivalının adını xüsusi çəkmək olar. 2014 - cü ildə 

festivalda iyirmi şəhər və rayon nümayəndələri və xarici ölkələr iştirak etmişdisə, 2015- ci ildə 

festivalda otuz şəhər və rayonla birlikdə yeddi  xarici dövlət (Rusiya Federasiyası, RF Çuvaşa 

Respublikası, Saxa (Yakutiya) Respublikası, Serbiya, Qırğızıstan, İran, Türkiyə) iştirak etdi. 2015- 

cı ildə festival Dünya Kulinariya Təşkilatları Birliyi və Dünya Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının 

himayəsi altında keçirilir. Tədbirdə UNESCO-nun Dünya Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının prezidenti 

xanım Karmen De Padilla da iştirak edir. 2016- cı ildə festivalda Türkiyə, İran, Rusiya, Şimali 
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Kipr, Ukrayna, Özbəkistan, Çin şirniyyatçıları, eləcə də Azərbaycanın otuz şəhər və rayonunu 

təmsil edən iştirakçılar hazırladıqları mürəbbələri sərgilədilər. Festivalda 2017- ci ildə 

Ümumdünya Kulinariya Təşkilatı  prezdenti Tomas Gugler, iyirmi beş xarici ölkədən gələn 

komanda və  qırx üç bölgəmiz iştirak etdilər. Festival həm yerli, həmdə xarici turistlərin geniş 

marağına səbəb oldu. 

Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının və Flame tour şirkətinin təşkilatçılığı ilə artıq bir 

neçə dəfə 5-10 nəfərdən xarici turistlərdən ibarət quruplara bu cür turlar təşkil olunub. Bu turlarda 

qonaqlara tanınmış aşpazlarımız tərəfindən Azərbaycan milli mətbəxi usta sinifləri keçirilib. 

Qonaqlar özləri peşəkar aşpazların rəhbərliyi ilə qutab, düşbərə, şahplov və digər Azərbaycan milli 

xörəklərini hazırlayıblar.  

Son illər tələbata uyğun olaraq daha çox milli restoranların açılması turizmin bu sahəsinin 

inkişafında böyük rol oynaya bilər. Xüsusən etno restoranlar təkcə milli mətbəxi qonaqlara təqdim 

etməyəcək, həmçinin ölkənin tarixini nümayiş etdirəcək. Bu sahədə “Xanədan” etno restoranını 

misal göstərmək olar. Restoran zalında qədim milli ornamentlərlə işlənmiş doqquz hücrə təşkil 

olunub. Bu hücrələrin hər biri bir xanlığa aiddir. Turistlərə həmin xanlıqların dövrünə aid dizayn 

edilmiş milli geyimlərdə  şəkil çəkdirmək imkanı yaradılır. 

Qastroturizmin inkişafı üçün ekspertlər bir sıra amilləri qeyd edirlər:  

1. Bölgələrdə olan dövlət turizm idarələri ilə sıx əməkdaşlıq;   

2. Milli mətbəxin, milli mətbəx ənənələrinin, milli süfrə mədəniyyətinin  daha öndə olması; 

3. Ekolojı təmiz məhsul;  

4. Qida istehsal edən müəssisələrdə və restoran, otel, kafelərdə  peşəkar və xarici dilə malik 

aşpazlar tərəfindən milli xörəklərdən usta siniflərinin təşkili; 

5.  Kənd təsərüffatının, xüsusən şərabçılığın inkişafı; 

6. Media ilə iş, reklam, sosial şəbəkələrdə təqdimat  və s; 

Bir sıra amillər son illərdə qastronomik turizmin aktiv inkişafına şərait yaradır. Bunlardan birincisi 

hal-hazırda bu turizm növünün tur operatorlar tərəfindən turistlərə daha çox təqdim olunmasıdır. 

Daha bir səbəb restoratorların bu turların təşkilatçısı kimi çıxış etməyə başlamalarıdır. 

Bu turizm növünün tək mənfi cəhəti daha baha olmasıdır. Lakin turistlər qeyd edirlər ki, milli 

mətbəx və içki turlarında iştirak etmək və zövq almaq əvəzolunmaz hisdir. Qida turizminin iqtisadi 

təsirini qiymətləndirmək çox çətindir, çünki yemək və içkilərin xərclərini təxmin etmək və 

səyahətçilərin səyahət zamanı qarşılaşdıqları digər xərclərdən ayırmaq çətindir. 

Business Wire-in hesabatlarına görə, 2019-2023-cü illər arasında dünyada  qastronomik turizm 

bazarının 9% böyüməsi gözlənilir. World Food Travel-in bu yaxınlarda apardığı bir sorğuya görə 

(worldfoodtravel.org): 

 45% respondentlər tətillərində ən azı beş fərqli kulinariya ilə bağlı tədbirdə  iştirak edib. 
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 81% respondetlər hesab edir ki, yerli qidalar onlara yerli mədəniyyəti tam anlamağa kömək 

edir. 

 82% respondentlər səyahət zamanı yerli mətbəx və içkilər ilə tanış olurlar. 

 47% respondentlər olduqları ölkədə ərzaq maqazinlərindən alış edirlər. 

  59% respondentlər yerli qida və içkinin turizm üçün beş il əvvələ nisbətən daha vacib 

olduğunu hesab edir. 

 70% respondentlər evlərinə xatirə, hədiyyə olaraq yerli yeməklər və ya içkilər gətirir. 

  82% respondentlər səyahət zamanı evlərində olduğundan daha çox yemək və içkiyə pul 

xərcləyir. 

 93%  respondentlər iki ildə ən azı bir özünəməxsus otantik qida, içki tədbirinə qatılıb. 

  83% respondentlər yeməyin ölkə haqqında dequstasiya təssüratları yaratdığını hesab edir. 

 62% respondentlər xarici yeməkləri və içkiləri xaricdə sınadıqdan sonra öz ölkələrində 

almağa başlayır. 

Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, qastronomik turizm dünyada  böyük əhəmiyyətə malikdir və 

bütün turizm bazarına güclü təsir göstərir.  

Nəticə və təkliflər 

Dünyada və Azərbaycanda bu turizm növü o qədərdə qədim tarixə malik deyil.  Azərbaycanın 

rəsmi olaraq 14-cü mədəni elementi olan “Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti”nin 

UNESKO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil 

edilməsidə bu istiqmətdə daha perspektivli addımlar atmağa imkan verir.Ölkəmiz və onun 

regionları  qədim və zəngin mədəniyyətə, milli mətbəxə malikdir. Azərbaycanda bir çox millətlərin 

yaşaması bu mətbəxi daha da zənginləşdirir və regionda Azərbaycanın qastroturizmin inkişafına 

daha böyük potensiala sahib olduğunu göstərir. Dövlətin bu sahədə göstərdiyi dəstəylə yanaşı 

turizm firmaları turizmin məhz bu növünə daha çox diqqət ayırır. Lakin bu turizm sahəsinin daha 

yeni - yeni inkişaf etməsi səbəbindən çox az sayda turizm şirkətləri bu növ tur paketlər hazırlayır.  

Bunlara əlavə olaraq bu sahənin inkişafı üçün otel və qonaqlama yerlərində milli mətbəxə önəm 

verilməsi “Azerbaijan breakfast” təqdim olunması  müsbət hal olardı. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə 

"Azerbaijan breakfast" — milli səhər yeməyi kompleksi menyusu həm də əmtəə nişanı kimi  dövlət 

reyestrindən keçib və müvafiq  şəhadətnamə alıb. 

Qastronomik Azərbaycan ilk növbədə bu növbənöv plovlar, kabablar, dolmalar, Novruz 

şirniyyatları deməkdir.   Dünyaya bu və ya digər xörəklərimizin tanıdılmasında bu sahə mühüm rol 

oynaya bilər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın hər bölgəsinin özünəməxsus milli mətbəx mədəniyyəti 

və xarici turistləri cəlb edəcək tarixi abidələri və təbiəti var. Azərbaycanda həm geniş miqyaslı qida 

ilə əlaqədar festivalların keçirilməsi, həmçinin milli mətbəx restoranlarının sayının artırılması bu 

sahənin daha tez inkişafına və xarici turistlərin marağına səbəb ola bilər. Əlbətdə ölkəmizdə də 

yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz ölkələrdə olduğu kimi müxtəlif muzeylər və sərgilər təşkil etmək 
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olar. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 1983- cü ildə istifadəyə verilən və 2800-ə yaxın eksponatı olan  

Ağdam Çörək Muzeyinin (1992- ci ildə ermənilər tərəfindən məhv edilib)  yenidən bərpası və 

ziyarətçilərə açılması bu qəbildən atılan addımlardan ola bilər. Qeyd etdiyimiz kimi bu sahənin 

inkişafı turizm şirkətlərinin, restoranların, qida istehsalçılarının, fermerlərin və s. birgə fəaliyyəti 

nəticəsində mümkündür. Həmçinin dövlətin, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, medianın və yerli 

bloggerlərin dəstəyinə böyük ehtiyac var. 

 Ümüd edirik ki, tezliklə turizm şirkətləri Azərbaycan milli mətbəxini dünyada daha da 

tanıdılmasında mühüm rol oynayacaq qastro turlar və onların marşurutlarını hazırlayacaq. 

Xüsusəndə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza təşkil olunmuş qastro turlarda xarici turistlərə 

qədim Qarabağ mətbəxini təqdim edəcəyik. Qeyd edək ki,  Şuşa şəhərində keçirilməsi 

planlaşdırılan Şuşa Beynəlxalq Kulinariya Festivalı qastronomik turizmin Azərbaycanda 

inkişafında mühüm addım ola bilər. 

Azərbaycanda mövcud turizm imkanlarına əsaslanaraq demək olar ki, qida turizmi yerli  irsin 

qorunmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Bundan əlavə milli mətbəxə və içkiyə turistlərin 

marağını artması yerli kənd təsərrüfatının, qida istehsalı müəssisələrinin və ictimai iaşə 

müəssislərinin inkişafına kömək edəcək. 

 

Ədəbiyyat 

1. Henderson, J. C. (2009). Food tourism reviewed. British Food Journal, 111 (4 - 5): 317 - 326. 

2. Long, L. M. (1998). Culinary tourism: a folkloristic perspective on eating and otherness. Southern Folklore, 

55 (3): 181 - 204. 

3.  Long, L. M. (2014). Culinary Tourism. In: Thompson, P. B. & Kaplan, D. M. (eds.) Encyclopedia of Food 

and Agricultural Ethics. (pp 1-8). Dordrecht: Springer Netherlands. 

4. Sajna S.Shenoy. Food tourism and the culinary tourist. A thesis presented to the Graduate School of Clemson 

University. Advisor Dr.William C. Norman, 2005. 210 p.  

5. Ekber, Ş, Mirzayeva, G. (2017), Azerbaycan'da İç Turizmin Yerel Turistler Tarafından Değerlendirilmesi, 

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14 

6. Bayramlı, K, Quliyev, O, (2018), Azerbaycan'da Gastronomi Turizmi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm 

Arayışları, International Gastronomy Tourism Studies, 504-510 

7. What Is Food Tourism? [Электронный ресурс]: World Food Travel Association, 2010 URL: 

http://www.worldfoodtravel.org/what-is-food  

8. Гастрономические туры. Интернет-справочник практической информации для туристов «Тонкости 

туризма» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://tonkosti.ru/ 

9.  Гастрономический и винный туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.weekendtour.ru/rest_types/ 

10. Гастрономический и винный туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.weekendtour.ru/rest_types/   

11. Гастрономия как искусство и наука. СпецТур - информация о самых разных видах туризма по 

интересам. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.spectours.ru/cooking/cooking-

toors/gastronomiya.html 

http://www.weekendtour.ru/rest_types/
http://www.spectours.ru/cooking/cooking-toors/gastronomiya.html
http://www.spectours.ru/cooking/cooking-toors/gastronomiya.html


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

651 

 

12. Драчева Е.Л., Христов Т. Т. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы. 2015. 

№3.  

13. Кляп М.П. Современные разновидности туризма. Учебное пособие. М.: Знание, 2011. С.250. 

14. Малыгина М.В., Герасева А.Ю. К вопросу о формировании винно-гастрономических туров в Крыму. 

Сборник статей и тезисов. Омск: Полиграфический центр КАН. 2015. С.67 

15. Советы – гастрономический туризм. Национальный туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.russia-open.com/tips/1966/ 

Урядова А.В., Савин Д. А. Специальные виды туризма. Учебное пособие: ЯрГУим. П. Г. Демидова. 

2013. С. 55.  
16. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin muzey və arxiv materialları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

652 

 

Kamu Hastanesinde Servis Etkinliklerinin Stokastik Sınır Analizi ile 

Değerlendirilmesi 

 

Fuad Selamzade 

Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 

f.salamov@alparslan.edu.tr   

 

Özgür Yeşilyurt 

Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

o.yesilyurt@alparslan.edu.tr 

 

Özet 

Çalışmanın amacı Muş Devlet Hastanesinin servislerinin 2019 yılı için etkinliklerinin parametrik yöntem olan 

Stokastik Sınır Analizi yöntemi ile analiz edilmesidir. Çalışmada Muş devlet hastanesinin 2019 yılı verileri ile 

poliklinik ve yatak servislerinin etkinlik analizleri Stokastik Sınır Analizi yöntemi ile yapılmıştır. Etkinlik analizlerinin 

yapılması için Servislere bulunan doktor sayısı, poliklinik muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve yatak doluluk oranı 

değişkenlerinin logaritmik değerleri kullanılmıştır. Çalışmada parametrik olan Stokastik sınır anaizinin En Küçük 

Kareler yöntemi ile analiz yapılmışdır. Regresyon analizleri yapılmadan önce regresyonda değişken varyans (White 

Testi), hata terimleri arasında otokolerasyon (Durbin-Watson Test) ve bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık 

(Varyans Enflasyon Faktörü - VIF) sorununun olup olmadığı test edilmiş, sorun olmayan modeller analize tabi 

tutulmuştur. Çalışma sonucunda, doktor sayısının muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve yatak doluluk oranı üzerinde 

pozitif anlamlı ilişkisinin olduğu, doktor sayısının %1 oranda artması sonucunda diğer değişkenlerin sırasıyla %1,31, 

%0,95 ve %0,099 oranında artabileceği tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenin yatak doluluk oranı olduğu regresyon 

analizinde yatan hasta sayısının bağımlı değişken üzerinde pozitif, Yatak sayısının ise negatif etkisinin olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Servis Etkinliği, Muş Devlet Hastanesi, Stokastik Sınır Analizi. 

 

Giriş 

Etkinlik ile ilgili konular Neoklasik Teori’nin varsayımsal değişkenlerinin ötesinde 

değerlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Üretim faaliyetlerinde ortaya çıkan girdilerin işletme 

açısından önemli bir maliyet unsuru olduğu unutulmamalıdır (Çetin, 2010: 196).  İşletmenin etkin 

olması aynı girdi miktarıyla ne kadar fazla çıktı üretmiş olduğu ile alakalıdır. Bu durum benzer 

şekilde maliyetler için de geçerlidir. Yani daha düşük maliyetle daha fazla çıktıyı elde eden işletme 

de etkin olarak değerlendirilmektedir (Öztürk ve Yıldız, 2016: 3).  

mailto:f.salamov@alparslan.edu.tr
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Küreselleşen dünyada işletmeler üretim süreçlerinde kullandıkları kaynakları rasyonel bir şekilde 

kullanarak çıktı miktarlarını artırmak ve etkinlik konusunda dikkatli olmak zorundadırlar. Bunun 

sebebi hem ulusal hem de uluslararası rekabetin ve karlılığın kaynak kullanımında etkinliğe bağlı 

olmasıdır. Diğer bir ifadeyle etkinlik konusu günümüzde işletmelerin rekabet gücünü 

göstermektedir. Etkinlik konusunun ölçülmesi sağlık işletmeleri için de dikkat çekilmesi gereken 

bir konudur. Sağlık kurumunun performansının ortaya konulması ve etkin olmayan birimlerin 

belirlenmesi çıktı düzeyinin artırılması konusunda yapılması gerekenleri bilmek adına önemlidir. 

Etkin çalışmayan birimlerle ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Sağlık kurumlarında ve diğer sektörlerde faaliyette olan işletmelerde etkinliğin ölçülmesinde farklı 

teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. Yöntemler etkin olmayan birimlerin ortaya konulması ve 

yönetimlerin rasyonel kararlar almaları konularında desteklenmesi konularında işletmelere destek 

olmaktadır. Bu çalışmada ölçme hatalarının da formüle dahil olduğu stokastik sınır analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmanın amacı Muş Devlet Hastanesi’ne ait 2019 yılına ait veriler kullanılarak 

26 servisin etkinlik analizlerinin yapılmasıdır. 

Metodoloji 

Aigner, Lovell ve Schmidt (1977) tarafından ilk defa kullanılmış stokastik sınır analizi, üretim 

fonksiyonuna bazı terimlerin dahil edilerek üretim fonksiyonunda logaritmik dönüşümler yapılarak 

yeniden modellenmesini ifade etmektedir. Fonksiyona dahil edilen terim, etkinsizliğin yanı sıra 

ölçeme hatalarını içeren hata terimini temsil eden tesadüfi sapmalardır (Tutulmaz, 2012; Aigner 

vd., 1977). Stokastik sınır analizi benzer birimlerin karşılaştırılmasının yapılarak rasyonel 

kararların alınmasına katkı sağlamaktadır. Buna ek olarak birimlerin etkinlik büyüklüklerini ortaya 

koyarak değişimlerin yönünü ve büyüklüğünü koyma konusunda katkı sağlamaktadır (Kalijaran ve 

Shand, 1999: 154; Bakırcı, 2010: 200). 

Bu çalışmada yapılan analizler Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılmakla aşağıdaki 

formülden yola çıkılmıştır: 

 

Yit = β0 + β1 Ln(X1) + β2 Ln(K2) + eit                                                                                       (1) 

eit  = vit + uit                                                                                                                    (2) 

Burada Y bağımlı değişkenlerin, X1 ve X2 bağımsız değişkenlerin vektörüdür ve e hata terimidir. υ 

bağımsız bir şekilde dağıtılmış olarak varsayılan ve N (0, συ2) dağılımı gösteren rassal değişken, u 

(u≥0) negatif değer almayan teknik etkinsizliği ölçen rassal değişkendir (Lovell (1994), Coelli 

(1996) ve Vitaliano ve Toren (1996)). Gözlemler i = 1, 2, . . . , n tane belediye indeksi ve t = 1, 2,. 

. . , T zaman indeksi indekslenir. 

Modellerde Farklı Varyans sorununun varlığının test edilmesi için White Heteroskedasticity Testi, 

çoklu doğrusallık sorununun belirlenmesi için VIF (Variance Inflation Factor - Varyans Enflasyon 
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Faktörü) analizi, artık terimlerin korelasyon durumunun hesaplanması için ise Durbin-Watson 

istatistik testi yapılmıştır. Çalışmada söz konusu sorunların olmadığı modeller ile analizler 

yapılmıştır. 

Veri ve Değişkenler 

Çalışmada Muş devlet hastanesinin 2019 yılı verileri ile poliklinik ve yatak servislerinin etkinlik 

analizleri Stokastik Sınır Analizi yöntemi ile yapılmıştır. Etkinlik analizlerinin yapılması için 

Servislere bulunan doktor sayısı, poliklinik muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve yatak doluluk 

oranı değişkenlerinin logaritmik değerleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler ile ilgili 

istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Değişkenlerin İstatistikleri 

 
Doktor 

Sayısı 

Muayene 

Sayısı 

Yatak  

Sayısı 

Yatan Hasta  

Sayısı 

Yatak Doluluk  

Oranı 

Max 10 372276 64 9282 161,45 

Min 1 166 3 20 12,42 

Ortalama 3,65 39444,38 15,83 1330,78 71,24 

Std. Sapma 2,50 69789,79 16,22 1961,42 38,78 

2019 yılında Muş devlet hastanesinde bulunan 26 serviste en çok doktoru bulunan birim 10 doktor 

ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi olmuştur. En az doktor sayısı ise Nefroloji, Endokrinoloji 

ve Metabolizma Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Gastroenteroloji ve Plastik, Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi birimlerinde 1 olmuştur. En fazla muayene sayısı 372276 ile Acil serviste, en az 

muayene sayısı ise 166 ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon biriminde olmuştur. 2019 yılında en 

fazla yatak sayısı 64 ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum birimlerinde 

en az yatak sayısı se 3 ile Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi birimlerinde olmuştur. 

Yatan hasta sayısı en çok olan birim 9282 ile Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde, en az ise 20 

ile Deri ve Zührevi Hastalıkları biriminde gerçekleşmiştir. Yatak doluluk oranı en çok olan birim 

161.45 ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi biriminde, en az ise 12,42 ile Deri ve Zührevi 

Hastalıkları biriminde gerçekleşmiştir. 

Etkinlik analizlerinin yapılması için aşağıda sunulmuş 5 farklı model oluşturulmuştur. 

LnMuayene Sayısı = β0 + β1LnDoktor 

LnYatan Hasta Sayısı = β0 + β1LnDoktor 

LnYatak doluluk oranı = β0 + β1LnDoktor 
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LnYatak doluluk oranı = β0 + β1LnYatan 

LnYatak doluluk oranı = β0 + β1LnYatan + β2LnYatak 

Bulgular 

Çalışmada Muş devlet hastanesinin 2019 yılı verileri ile poliklinik ve yatak servislerinin etkinlik 

analizleri Stokastik Sınır Analizi yöntemi ile yapılmıştır. Etkinlik analizlerinin yapılması için 

Servislere bulunan doktor sayısı, poliklinik muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve yatak doluluk 

oranı değişkenlerinin logaritmik değerleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler ile ilgili 

istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Değişkenlerin İstatistikleri 

 
Doktor 

Sayısı 

Muayene 

Sayısı 

Yatak  

Sayısı 

Yatan Hasta  

Sayısı 

Yatak Doluluk  

Oranı 

Max 10 372276 64 9282 161,45 

Min 1 166 3 20 12,42 

Ortalama 3,65 39444,38 15,83 1330,78 71,24 

Std. Sapma 2,50 69789,79 16,22 1961,42 38,78 

2019 yılında Muş devlet hastanesinde bulunan 26 serviste en çok doktoru bulunan birim 10 doktor 

ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi olmuştur. En az doktor sayısı ise Nefroloji, Endokrinoloji 

ve Metabolizma Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Gastroenteroloji ve Plastik, Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi birimlerinde 1 olmuştur. En fazla muayene sayısı 372276 ile Acil serviste, en az 

muayene sayısı ise 166 ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon biriminde olmuştur. 2019 yılında en 

fazla yatak sayısı 64  ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum 

birimlerinde en az yatak sayısı se 3 ile Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi birimlerinde 

olmuştur. Yatan hasta sayısı en çok olan birim 9282 ile Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde, 

en az ise 20 ile Deri ve Zührevi Hastalıkları biriminde gerçekleşmiştir. Yatak doluluk oranı en çok 

olan birim 161.45 ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi biriminde, en az ise 12,42 ile Deri 

ve Zührevi Hastalıkları biriminde gerçekleşmiştir. 

Etkinlik analizlerinin yapılması için aşağıda sunulmuş 5 farklı model oluşturulmuştur. 

LnMuayene Sayısı = β0 + β1LnDoktor 

LnYatan Hasta Sayısı = β0 + β1LnDoktor 

LnYatak doluluk oranı = β0 + β1LnDoktor 

LnYatak doluluk oranı = β0 + β1LnYatan 
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LnYatak doluluk oranı = β0 + β1LnYatan + β2LnYatak 

Bulgular 

Tablo 2’de Muş Devlet Hastanesinin 26 Poliklinik servisinde 2019 yılında doktor sayısının 

muayene sayısı üzerindeki etkisi sonuçları sunulmştur. Bağımsız değişken olan doktor sayısının 

%1 oanında artırılması sonucunda muayene sayısının %1,30 oranında artacağı tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Poliklinik Servislerinin SSA sonuçları (Bağımsız değişken: LnMuayene Sayısı) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 8.254592 0.489432 16.86567 0.0000 

LnDoktor 1.307421 0.384838 3.397327 0.0024 

R2 0.324739 Bağımlı değ. Ort. 9.646472 

Düzeltilmiş R2 0.296603 Bağımlı değ. Std. Sapma 1.627859 

Regresyon Std Hatası 1.365265 Akaike info criterion 3.534378 

Kalıntı kareler toplamı 44.73478 Schwarz criterion 3.631155 

Log likelihood -43.94691 Hannan-Quinn criter. 3.562246 

F-istatistik 11.54183 Durbin-Watson stat 2.525879 

Prob(F-statistic) 0.002373  

R2 ve Düzeltilmiş R2 değerleri doktor sayısındaki değişmenin muyene sayısındaki değişmeyi 

yaklaşık %30 oranında etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 3’te Muş devlet hastanesinin 25 yataklı servisinde 2019 yılında doktor sayısının yatan hasta 

sayısı üzerindeki etkileri sunulmuştur. Analiz sonucunda doktor sayısının %1 oranında artırılması 

sonucunda yatan hasta sayısının %0,95 oranında artacağı görülmüşdür. 

Tablo 3: Yatan Servislerinin SSA sonuçları (Bağımsız değişken: LnYatan Hasta Sayısı) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 5.502275 0.473218 11.62736 0.0000 

LnDoktor 0.953042 0.405870 2.348148 0.0278 

R2 0.193373 Bağımlı değ. Ort. 6.419301 
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Düzeltilmiş R2 0.158302 Bağımlı değ. Std. Sapma 1.456473 

Regresyon Std Hatası 1.336228 Akaike info criterion 3.494197 

Kalıntı kareler toplamı 41.06662 Schwarz criterion 3.591707 

Log likelihood -41.67746 Hannan-Quinn criter. 3.521242 

F-istatistik 5.513800 Durbin-Watson stat 2.163924 

Prob(F-statistic) 0.027835    

Tablo 4’te Muş devlet hastanesinin servislerinde doktor sayısının yatak doluluk oranı üzerindeki 

etkileri sunulmuştur. Analiz sonucunda doktor sayısının %1 oranında artırılması sonucunda yatak 

doluluk oranının yaklaşık %0,1 oranında artacağı görülmüşdür. 

Tablo 4: Yatan Servislerinin SSA sonuçları (Bağımsız değişken: Yatak doluluk oranı) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 3.986332 0.261487 15.24488 0.0000 

LnDoktor 0.099589 0.221467 0.449678 0.6575 

R2 0.009537 Bağımlı değ. Ort. 4.084487 

Düzeltilmiş R2 -0.037628 Bağımlı değ. Std. Sapma 0.677854 

Regresyon Std Hatası 0.690490 Akaike info criterion 2.180109 

Kalıntı kareler toplamı 10.01229 Schwarz criterion 2.278848 

Log likelihood -23.07126 Hannan-Quinn criter. 2.204942 

F-istatistik 0.202210 Durbin-Watson stat 2.073384 

Prob(F-statistic) 0.657550    

Tablo 5’te Muş devlet hastanesinin servislerinde yatan hasta sayısının yatak doluluk oranı 

üzerindeki etkileri sunulmuştur. Analiz sonucunda yatan hasta sayısının %1 oranında artırılması 

sonucunda yatak doluluk oranının yaklaşık %0,31 oranında artacağı görülmüşdür. 

Tablo 5: Yatan Servislerinin SSA sonuçları (Bağımsız değişken: LnYatak doluluk oranı) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 
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C 2.139892 0.473204 4.522133 0.0002 

LnYatan 0.306294 0.072624 4.217517 0.0004 

R2 0.458588 Bağımlı değ. Ort. 4.084487 

Düzeltilmiş R2 0.432806 Bağımlı değ. Std. Sapma 0.677854 

Regresyon Std Hatası 0.510507 Akaike info criterion 1.576118 

Kalıntı kareler toplamı 5.472974 Schwarz criterion 1.674857 

Log likelihood -16.12536 Hannan-Quinn criter. 1.600951 

F-istatistik 17.78745 Durbin-Watson stat 2.116001 

Prob(F-statistic) 0.000386    

Tablo 6’da Muş devlet hastanesinin servislerinde yatan hasta ve yatak sayılarının yatak doluluk 

oranı üzerindeki etkileri sunulmuştur. Analiz sonucunda yatan hasta sayısının %1 oranında 

artırılması sonucunda yatak doluluk oranının yaklaşık %0,48 oranında artacağı, yatak sayısının %1 

oranında artması sonucunda ise yatak doluluk oranının %0,41 oranında azalacağı görülmüşdür. 

Tablo 6: Yatan Servislerinin SSA sonuçları (Bağımsız değişken: Yatak doluluk oranı) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 1.991743 0.439857 4.528163 0.0002 

LnYatan 0.482851 0.104092 4.638708 0.0002 

LnYatak -0.406991 0.184180 -2.209747 0.0389 

R2 0.564833 Bağımlı değ. Ort. 4.084487 

Düzeltilmiş R2 0.521317 Bağımlı değ. Std. Sapma 0.677854 

Regresyon Std Hatası 0.468987 Akaike info criterion 1.444623 

Kalıntı kareler toplamı 4.398969 Schwarz criterion 1.592731 

Log likelihood -13.61316 Hannan-Quinn criter. 1.481871 

F-istatistik 12.97970 Durbin-Watson stat 2.225983 

Prob(F-statistic) 0.000244    
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Sonuç 

Çalışmada Muş Devlet hastanesi servislerinin 2019 yılı için etkinlik ölçümleri stokastik sınır 

analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada doktor sayısı, muayene sayısı, yatak sayısı, yatan 

hasta sayısı, yatak doluluk oranı değişken olarak kullanılmıştır.  

Çalışma sonucunda, doktor sayısının muayene sayısı, yatan hasta sayısı ve yatak doluluk oranı 

üzerinde pozitif anlamlı ilişkisinin olduğu, doktor sayısının %1 oranda artması sonucunda diğer 

değişkenlerin sırasıyla %1,31, %0,95 ve %0,099 oranında artabileceği tespit edilmiştir. Bağımsız 

değişkenin yatak doluluk oranı olduğu regresyon analizinde yatan hasta sayısının bağımlı değişken 

üzerinde pozitif, yatak sayısının ise negatif etkisinin olduğu görülmüştür. 
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Xülasə 

Dövlət iqtisadiyyatının inkişafı üçün ilkin şərt investisiya fəaliyyətində sabit inkişaf və yüksək investisiya 

aktivliyidir. İqtisadi tənəzzül şəraitində müstəqillik qazanan ilk illərdə Azərbaycan Respublikasında investisiya 

bazarının formalaşması prosesi başladı. Yüksək inflyasiya səviyyəsi ilə müşayiət olunan SSRİ-nin təmsil etdiyi vahid 

iqtisadi məkanın dağıdılması gəlirlərin və buna görə əhalinin ödəmə qabiliyyətinin azalması ilə nəticələndi. 

Həmçinin, Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların başlaması səbəbindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı ölkədəki 

iqtisadi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. 

Bu vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu dövlətin müdaxiləsi, qanunların ləğvi və investisiyaları stimullaşdırmaq üçün 

islahatlar idi. 

İnvestisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

H.Əliyev yalnız investisiya fəaliyyətinin deyil, həm də xarici investisiyanın hüquqi və iqtisadi prinsiplərinə uyğun 

gələn "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" və "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" qanunları təsdiqlədi. Nəticə 

etibarilə, ölkə iqtisadiyyatındakı xarici investisiyaların payının artması hələ də Azərbaycanın iqtisadi inkişaf 

strategiyasının zəruri hissəsidir. 

Bu mövzunun aktuallığı bir tərəfdən sənayedə yatırılan sərmayələrin miqyası və digər tərəfdən - investisiya 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin məlumatsızlığı ilə əlaqədardır. 

İnvestisiya fəaliyyəti əvvəllər iqtisadçıların metodiki işlərində və elmi araşdırmalarında nəzərə alınmışdır. İnvestisiya 

tərifləri çoxdur, lakin hər biri bu konsepsiyanın əsas məqsədini və mahiyyətini müxtəlif yollarla açmağa kömək edir. 

"İnvestisiya" termini Latın dilindəki investire - geyinmək sözündən gəlir. Feodalizm dövründə investisiyanı bir 

vassalın düşmənçiliyə daxil etməsi adlandırmaq adət idi. "İnvestor" (indi ümumi olaraq "sərmayəçi" adlanır) 

"sərmayə qoyma" həm yeni torpaqlar, həm də mülklər əldə etmək və bu mənbələrə çıxış əldə etmək, ərazilərin idarə 

olunmasında iştirak etmək, yəni ərazini artırmaq imkanı verdi.  

Açar sözlər: Azərbaycan sənayesi, Dövlət İnvestisiyası, Görülən tədbirlər 

 

Giriş  
Yerli və rus iqtisadçılarından, iyirminci əsrin sonlarına qədər prosesləri təhlil etmək üçün 

“investisiya” termini praktik olaraq istifadə edilmədi və bu terminin əsas istifadə sahəsi xarici 

iqtisadçıların kapital qoyuluşları sahəsindəki işləri tamamlamaq üçün əsərləri idi. Bununla 
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birlikdə, “kapital qoyuluşu” ifadəsi daha dar bir məna daşıyır. Ansiklopedik lüğətdə belə bir tərif 

var: "Əsas kapital qoyuluşları, bütün növ inşaat işləri və avadanlıqların quraşdırılması, avadanlıq, 

alət və inventarın dəyəri daxil olmaqla əsaslı tikintiyə ayrılan vəsaitdir." 

İnvestisiya fəaliyyəti həm ayrı-ayrı qurumların fəaliyyəti üçün, yəni mikro səviyyədə vacibdir; 

və bütövlükdə ölkənin makro səviyyədə sosial-iqtisadi inkişafı üçün. Aşağıda bu səviyyələrdə 

investisiyaların mahiyyətini ayrıca nəzərdən keçirəcəyik(Salahov S.V. , 2014). 

Makro səviyyədə investisiya vacibdir. Bunlar dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, istehsal 

olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, elmi-texniki 

tərəqqinin sürətləndirilməsi, iqtisadiyyatın yenidən qurulması və bütün sahələrinin bərabər 

inkişafı, sənaye üçün əskik xammal bazası yaratmaq, ölkənin müdafiə və təhlükəsizlik 

problemlərinin həlli və s. ... İnvestisiya bazarının inkişafının makroiqtisadi göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması ayrı-ayrı bölgələrin yanında iqtisadiyyatın sahələri və 

alt sahələrinin investisiya cəlbediciliyinin formalaşması üçün əsasdır. 

Mikro səviyyədə investisiyalar müəssisənin sabit fəaliyyətini, sabit maliyyə vəziyyətini təmin 

etmək və fərdi müəssisədən qazancları maksimum dərəcədə artırmaq üçün lazımdır. Bir 

müəssisəyə investisiya qoymadan istehsal etdiyi malların və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini 

təmin etmək, əsas fondların köhnəlməsinin mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq və s. 

Həm makro səviyyədə, həm də mikro səviyyədə investisiya fəaliyyətini təhlil etmək üçün 

nəticələr və asılı amillər barədə ətraflı məlumat əldə etmək lazımdır. 

İnvestisiya müəyyən dərəcədə iqtisadi artımdan asılıdır. İnvestisiyalar ölkədə sosial-iqtisadi 

sistemin inkişafı üçün ən vacib amillərdən biridir. İnvestisiyaların miqyası, səmərəliliyi və 

strukturu mahiyyət etibarilə bölgə iqtisadiyyatının vəziyyətini, inkişaf səviyyəsini, 

perspektivlərini və rəqabət qabiliyyətini müəyyənləşdirir. İnvestisiyaların dinamikasında baş 

verən dəyişikliklər həm ictimai istehsalın həcminə, həm də əhalinin məşğulluq səviyyəsinə, milli 

iqtisadi kompleksdəki digər struktur dəyişikliklərə təsir göstərir, iqtisadiyyatın sahələrinin və 

sahələrinin inkişafını stimullaşdırır. Məhz sərmayədəki dəyişiklik, istehlakın mövcud vəziyyəti 

ilə gələcək böyümək üçün bazanın formalaşması arasında resursların ilkin bölgüsünü və yenidən 

bölüşdürülməsini əks etdirən təkrar istehsal prosesinin həyata keçirilməsi üçün əsas fundamental 

parametrdir (Erdal, Kərimov, 2012).  

Azərbaycan üçün, əksər böhran şəraitində sahiblərinin çox vaxt öz fondlarına sahib olmadığı 

müəssisələrin çoxunun modernləşdirilməsi məsələsi aktualdır. Bu, onlara iş inkişafının yeni bir 

istiqamətini mənimsəməyə, bərpa etməyə və istehsalı optimallaşdırmağa imkan verir. 

Beləliklə, investisiyalar iqtisadiyyatın sabit işləməsi və inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 

İnvestisiyaların kəmiyyət nisbətlərindəki dəyişikliklər işsizliyin və ictimai istehsalın həcminə, 

iqtisadiyyatdakı struktur dəyişikliklərinə, iqtisadi sahələrin və sənaye sahələrinin inkişafına təsir 
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göstərir. Müəssisə fondlarının toplanması, təkrar istehsal potensialı, investisiyalar iqtisadi 

fəaliyyətin cari və gələcək nəticələrini birbaşa təsir edir. Eyni zamanda, vəsait qoyuluşu effektiv 

formalarda həyata keçirilməlidir, çünki köhnəlmiş əsas fondlara və texnologiyalara investisiya 

səmərəli işləməyəcək və müsbət iqtisadi nəticə verəcəkdir. Vəsaitlərin məntiqsiz bir sərmayəsi, 

qaçılmaz olaraq dondurulmasını və gözlənilən bir təsir olaraq - iqtisadiyyatda bir tənəzzül və 

istehsal həcminin azalmasını şərtləndirir. 

Metod 

İnvestisiyalar - mənfəət və ya hər hansı bir sosial fayda üçün maddi və qeyri-maddi mənbələr 

daxil olmaqla, ticarət obyektlərinə və digər fəaliyyət növlərinə yönəldilmiş maliyyə 

mənbələrindən ibarətdir. 

İnvestisiya fondlarına əsas vəsaitlər və cari aktivlər, pul vəsaitləri, elmi və texniki məhsullar, əqli 

mülkiyyət hüquqları və qiymətli kağızlara (səhmlər, istiqrazlar və s.) Mülkiyyət hüquqları 

daxildir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri, yəni investorlar istehsal, inşaat, innovasiya və maliyyə 

kapitalının dövriyyəsinə böyük diqqət yetirirlər. Aşağıdakı əsas investisiya tendensiyalarını 

ayırmaq məsləhətdir: elmə sərmayə qoymaq, istehsalın genişləndirilməsi, sənaye 

infrastrukturunun inkişafı, modernləşdirmə, maddi ehtiyatların inkişafı, sosial infrastrukturun 

inkişafı (Rzayev, 2017).  

Bugünkü pul axınları maddi aktivlərin və ya qiymətli kağızların əldə edilməsindən əldə olunan 

mənfəət kimi xarakterizə edilə bilər və investisiyaların kapital və maliyyə investisiyalarına 

bölünməsi ilə xarakterizə olunur. Maliyyə investisiyaları - səhmlər, istiqrazlar, qiymətli 

kağızların alınması üçün digər tədbirlər. Kapital qoyuluşları əsas fondların bərpasına və inkişafına 

sərf olunan maddi, əmək və puldur. İstehsala qoyulan kapital qoyuluşu, istehsal və qeyri-istehsal 

sahəsindəki investisiyalar kimi təsnif edilir. İstehsal layihələrinə istehsal sahələrinin, kənd 

təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının tikintisi və təchizatı, çoxillik əkin və bağların salınması və 

s. Daxildir. Mədəniyyət obyektləri və ictimai iaşə, mənzil və kommunal xidmətlərin tikintisi 

xərcləri qeyri-istehsal kapital qoyuluşlarına daxil edilir. Makroiqtisadi səviyyədə həlledici rol 

oynadığı üçün əhəmiyyətli bir investisiya obyekti birinci qrupdur. Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı 

istehsalının yaxşılaşdırılması bölgələrin sosial problemlərinin həlli ilə birbaşa bağlıdır və bu 

səbəbdən qeyri-məhsuldar kapital qoyuluşları da hər il artmalıdır (Ahmadov ve Salmanova, 

2013). 

Araşdırma Modeli 

İnvestisiyalar məqsədlərə çatmaq və ehtiyacları ödəmək üçün mövcud maddi, qeyri-maddi və 

maliyyə mənbələrindən istifadəni xarakterizə edir. Daha geniş mənada investisiya iqtisadi artıma 

stimullaşdırma mexanizmi kimi iqtisadi sabitliyə nail olmaq üçün maliyyə ehtiyatlarının 
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formalaşması kimi xarakterizə edilə bilər. İnvestisiyalar və onların strukturu müxtəlif aspektlərlə 

xarakterizə edilə bilər. Mühasibat qiymətləndirməsi baxımından, investisiyalar maliyyə və 

istehsal kapitalı daxil olmaqla aktiv növlərini əhatə edir. Məhsuldar kapital şəklində investisiyalar 

kapital və ya qeyri-maliyyə aktivləri kimi təsnif edilir və əsasən təkrar emala yönəldilir. Başqa 

sözlə, istehsal investisiyaları yenidən istehsal, əsas fondların yaradılması və onların 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Və maliyyə kapitalı şəklində fəaliyyət göstərən investisiyalar 

halında, qiymətli kağızlar və ya borc kimi xarakterizə olunur. Maliyyə kapitalı dövlətin 

sabitliyinin formalaşmasında mübahisəsiz rol oynayır. İnvestisiyalar pulun dəyərini qorumaq, 

miqdarını və gəlirliliyini artırmaq üçün bir vasitə kimi də qiymətləndirilir. Yəni sərbəst pul kütləsi 

investisiya hesab edilmir, çünki inflyasiya səbəbindən nağd pul mənfəət əldə etmədən dəyərini 

itirə bilər. Qeyd etmək vacibdir ki, müasir şəraitdə maliyyə qurumlarına görə istehsal 

investisiyalarının genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur(Daşdəmirov, İbrahimova, 

2009).  

İnvestisiya aktivlərindən istifadənin səmərəliliyi bir çox amillərdən asılıdır. İnvestisiyaların 

strukturu əsas olanlardan biridir. Müasir dövrdə real investisiyaların quruluşunu aşağıdakı kimi 

ayırmaq ədatlidir: 

1. Əsas fondlara investisiya qoyuluşu; 

2. Qeyri-maddi aktivlərə investisiyalar; 

3. Texnoloji işə investisiya. 

Analiz 

Uğurlu investisiya siyasətinin vacib şərtlərindən biri də makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artım, 

iqtisadi təhlükəsizlik, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, bir çox sosial-iqtisadi problemlərin həllində ölkədəki investisiya vəziyyəti və 

innovativ investisiyalardır. Balanslaşdırılmış iqtisadi böyüməni təmin etmək üçün investisiyaları 

iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə yönəltmək, iqtisadiyyatda bilik tutumlu sahələrin payını artırmaq 

lazımdır. Lakin bəzi hallarda investisiya mənbələrindəki məhdudiyyətlər iqtisadiyyatın müasir 

tələblərə cavab verən texnoloji bazasının yenilənməsinə imkan vermir və bu da iqtisadi tənəzzülə 

səbəb olur. İnvestisiya imkanları istehsal strukturunun dəyişən bazar şərtləri ilə əlaqəli olmasını 

təmin edir. 

 

İnvestisiyaların Təşviqi Sertifikatını alan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar sənəd alındığı tarixdən 

etibarən 7 il ərzində bütün növ vergi və idxal rüsumlarında endirimlər əldə edirlər. Qeyri-neft 

ixracatını təşviq etmək üçün ixracı qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olanlara dövlət 

büdcəsi vasitəsi ilə təşviq etmək həm də ixrac yönümlü məhsullara investisiya qoyuluşunu təşviq 

edən bir addımdır. İxrac olunan malların siyahısında göstərilən malların növündən asılı olaraq, 
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sahibkarlara ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının gömrük dəyərinin yüzdə 3-dən 6-dək hissəsi 

büdcədən ödəniləcəkdir. 

Qrafik 1. Qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiya layihələrinin sayı. 

 

Mənbə: www.anfes.gov.az  

 

Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna dövlət dəstəyi mexanizmi nəticəsində kredit stimullaşdırma 

proqramı quruldu. 

Dövlət siyasəti nəticəsində qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyalar, Qrafik 1-də ətraflı şəkildə 

göstərilən inkişaf dinamikasına sahib idi. 

Məlumdur ki, ölkə iqtisadiyyatına bütün investisiyalar iki mənbədən gələ bilər: daxili və xarici 

mənbələr. Https://www.bea.gov/ məlumatlarına əsaslanan hesablamalar göstərir ki, 2000-2019-cu 

illərdə ölkə iqtisadiyyatı ümumilikdə 158,6 milyard manat (təqribən 193,0 milyard ABŞ dolları) 

sərmayə qoymuşdur. Xarici investisiyaların 75,7 milyardı (90,6 milyard ABŞ dolları) və ya% 39,2-

si, 82,9 milyard manat (102,4 milyard ABŞ dolları) və ya% 60,8-i daxili investisiyalardır 

(müqayisə üçün, 2000-2019-cu illərdə ümumi sərmayə 201,5 milyard manat təşkil etmişdir ki, 

bunun da 51,1% -i qalan 48,9% - yerli mənbələrdən). 
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Qrafik 2. İnvestisiya layihələrinin sayının sahələrə görə nisbəti, 2012-2019 

 

 

Mənbə: http://anfes.gov.az  

  

Xatırladaq ki, 2000-ci illərin əvvəllərində hökumətdə bəzi böyük dövlət müəssisələrinin 

səmərəliliyinin artırılması və investisiya cəlb etmək üçün təcrübəli xarici şirkətlərin rəhbərliyinə 

verilməsi barədə müzakirələr başladı. Həm də illik vaxt idarəetməsi üçün Bakıelektrikşəbəkə və 

Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə müqavilələr imzalanmışdır. Bununla birlikdə, bu neft gəlirləri 

ölkəyə gətirildikdən sonra bu addımlar nəinki davam etdi, əksinə 2006-cı ildə sözügedən 

müqavilələr ləğv edildi və bu vahidlər yenidən hökumətin nəzarətində idi. Yəni böyük neft gəlirləri 

iqtisadiyyatın səmərəliliyini artırmaq üçün davam edən proseslərin sona çatmasına səbəb oldu. 

 

2005-2019-cu illər ərzində Azərbaycanda qeyri-dövlət mənbələrindən əsas kapitala qoyulan 

investisiyaların həcmində tədricən artım müşahidə edilmişdir: bu cür investisiyaların həcmi 2005-

ci ildə 1,3, 2010-cu ildə 1,9, 2015-ci ildə 3,3 və 2018-2019-cu illərdə 4.1 milyard manat 

məbləğindədir olmuşdur. 

 

sənaye sektoru

aqrar sektor

digərləri

http://anfes.gov.az/
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Əsas kapitala dövlət və özəl daxili mənbələrdən investisiya nisbətlərinin artması ilə bağlı maraqlı 

bir tendensiya var: 2009-cu ilə qədər olan dövrdə dövlət investisiyalarının artım sürəti yüksək 

olduğu halda, özəl investisiyaların artım tempi azalmış və əksinə özəl investisiyaların artım tempi 

artmışdır. 

Təhlil olunan dövr üçün minimum dövlət investisiyası həcmi 10,0 milyard ABŞ dollarıdır. 2013-

cü ildə qeydiyyata alındı: yerli mənbələrə qoyulan kapitalın% 76,3-ü eyni ildə dövlət investisiyaları 

idi. Dövlət investisiyaları bu il ÜDM-in 16,9 faizini və qeyri-neft ÜDM-nin yüzdə 30,1-ni təşkil 

etdi (müqayisə üçün Avropa ölkələrində dövlət investisiyaları illik ÜDM-in 3-5 faizini təşkil edir). 

Sonrakı illərdə belə investisiyaların həcmində kəskin azalma baş verdi: 2019-cu ildə dövlət 

investisiyalarının həcmi (5,0 milyard manat) 2017-ci ilə nisbətən 2 dəfə az oldu. 

 

Qrafik 3. Əsas kapitala yönəldilmiş daxili investisiyaların strukturu, milyon manat.  

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 

 

Dövlət investisiyalarına dövlət büdcəsinin investisiya fondları, habelə büdcədənkənar fondların 

(məsələn, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (SOFAZ) və s.) Və dövlətə məxsus 
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müəssisə və təşkilatların kapital qoyuluşları daxildir. Bununla birlikdə, əsas kapitala qoyulan 

dövlət investisiyalarının böyük hissəsi dövlət büdcəsinə və ARDNF-ə məxsus idi. 

Dövlət büdcəsi və ARDNF hesabına həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihələr Dövlət İnvestisiya 

Proqramına daxil edilir və bu proqram çərçivəsində maliyyələşdirilir. 

"Azərbaycan Respublikası dövlət investisiya proqramının hazırlanması, həyata keçirilməsi, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi qaydaları" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin proseslərin 

tənzimlənməsi və icrasına dair 17 mart 2010-cu il tarixli (239 nömrəli) Fərmanı ilə təsdiq 

edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında Nazirlər Kabinetinə iki ay 

müddətində dövlət investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası ilə 

bağlı təlimatların hazırlanması və təsdiq edilməsi tapşırılmışdır.  

İqtisadiyyat Nazirliyi müvafiq tövsiyələr hazırlasa da, layihənin qiymətləndirilməsi ilə bağlı heç 

bir müddəa olmamışdır. Beləliklə, dövlət investisiya layihələrinə ildə bir neçə milyard dollar 

xərclənməsinə baxmayaraq, hələ də bu layihələri qiymətləndirmə mexanizmi yoxdur. 

Nəticə etibarilə, dövlət yalnız tənzimləmə orqanı olaraq deyil, eyni zamanda investisiya 

fəaliyyətində birbaşa iştirak etməklə də investisiya fəaliyyətinin inkişafında əhəmiyyətli rol 

oynayır. 

İnkişaf proqramları tənzimləyici olaraq ləğv edilmiş və 2.3-cü bənddə bu fəsildə daha da təsvir 

edilmişdir. Sənayenin qeyri-neft sektoruna qeyri-hökumət investisiyaları üçün dövlət təşviqlərinin 

mövcud vəziyyəti. 

Sənaye sektorunda əsas kapitala qoyulan investisiyalar ən böyük paya sahibdir. Son 10 ildə 

Azərbaycanda əsas kapitala sahələr üzrə investisiyalar Cədvəl 1-də göstərilən inkişaf dinamikasına 

sahib olmuşdur. 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasında əsas kapitala qoyulan investisiyaların dinamikası, milyon man. 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Hasilat sənayesi 3498  2883  2088  2952  3244  3857  5095  5948  7145  8577  

Xam neft və təbii qazın 

çıxarılması 
3470  2825  1960  2933  3022  3822  5069  5926  7121  8560  

Qeyri-neft məhsullarının 

çıxarılması 

28  58  128  19  222  35  26  22  24  17  

Emal sənayesi 298  352  333  491  849  855  879  617  459  403  

Qida məhsulları, içkilər, tütün 

məmulatları istehsalı 

64  77  69  72  88  163  178  107  112  68  
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Toxuculuq, geyim istehsalı 16  4  3  25  16  6  10  38  29  11  

Ağac emalı sənayesi, kağız və 

mebel istehsalı 

4  1  4  0  133  58  53  56  74  45  

Neft məhsullarının istehsalı 42  44  34  25  48  33  26  33  16  88  

Kimya sənayesi və əczaçılıq 

məhsullarının istehsalı 

9  7  9  1  2  2  4  2  7  19  

Rezin və plastik məmulatlar 

və tikinti materialları istehsalı 

44  96  37  195  167  72  94  72  59  45  

Metalurji sənayesi, hazır metal 

məhsulları və elektron 

avadanlıqların istehsalı 

116  114  175  171  394  314  417  173  103  96  

Maşın, avadanlıq və nəqliyyat 

vasitələrinin istehsalı və 

onların təmiri 

4  10  3  2  1  208  98  136  58  32  

Elektrik, qaz və buxar 

istehsalı, paylanması və 

təchizatı 

538  608  450  423  769  566  489  424  287  370  

Su təchizatı, təmizlənməsi və 

çirkab sularının təmizlənməsi 
256  363  332  392  509  756  1026  623  585  579  

Ümumi: 4590  4207  3204  4257  5370  6033  7490  7612  8475  9929  

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, Azərbaycan sənayesindəki əsas kapitala qoyuluşların strukturunda 

ən böyük payı xam neft və təbii qaz hasilatı tutur. Bu səbəbdən, hazırda, sənayenin qeyri-neft 

sektorlarına investisiya quruluşunun inkişaf etdirilməsi məsələsi açıqdır. 

29 noyabr 2011-ci il tarixində sənaye müəssisələrində yenilikçi texnologiyaların istifadəsini, 

ixtisaslaşmış sənaye şəhərciklərinin yaradılmasını, iqtisadi rayonlarda sənaye şəhərciklərinin 

infrastrukturunun formalaşdırılmasını stimullaşdırma planlarını nəzərdə tutan qeyri-neft emalı 

sənayesinin inkişafı üçün dövlət investisiya siyasəti “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 

Konsepsiyası qəbul edildi, bu da öz növbəsində əsas diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu baxımdan, 

hazırda əsas məqsədlərdən biri xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və iqtisadi rayonların iqtisadi 

potensialına uyğun sənaye şəhərciklərinin təşkili. 
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Cədvəl 2. Sənayenin əsas kapitalına yatırımlar, milyon adam. 

İndeks 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Sənaye, cəmi (milyon 

adam) 

4591  4249  3225  4276  5370  6040  7500  7640  8500  9950  

Xarici investisiyalar 

(milyon man.) 

2676  2011  1403  1917  2125  2668  3996  4269  5742  7351  

Daxili investisiyalar 

(milyon adam) 

1915  2238  1822  2359  3245  3372  3504  3371  2758  2599  

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 

Qeyri-neft sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrini inkişaf etdirmək və ixrac imkanlarını artırmaqla 

yanaşı, yeni rəqabətli istehsal sahələrinin yaradılmasına dəstək genişləndiriləcəkdir. Bu konsepsiya 

çərçivəsində ölkənin qeyri-neft sektoruna həm yerli, həm də xarici investisiyaların cəlb edilməsini 

və bununla da bu sektorun inkişafını genişləndirmək üçün təşviq mexanizmləri tətbiq edilməlidir. 

Cədvələ baxsaq. ən yüksək göstəricilərə sahib olan sahələrdə son 10 ildə bu sahələrə yatırımların 

orta hesabla 2 dəfə artdığını görə bilərsiniz. 

Qrafik 4. Sənayenin əsas kapitalına investisiya, milyon man. 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 
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Azərbaycan sənayesindəki xarici və daxili investisiyaların səviyyələrini təhlil etsək, son 10 ildə 

statistik məlumatlara görə xarici investitorların 34,158 milyon adam olduğunu, daxili 

investisiyaların isə 20% az olduğunu, yəni 27,128 milyon investor olduğunu görərik. Növbəti 

illərdə ümumi sərmayə səviyyəsi artmışdır ki, bu da 2010-2012-ci illər xaricində iqtisadiyyatda 

müsbət dəyişikliklərin olduğunu göstərir. Bu dövrdə investisiyaların azalmasına səbəb bəzi 

ölkələrdə 2019-cu ilə qədər davam edən və hələ də mənfi nəticələrə səbəb olan Dünya İqtisadi 

Böhranı idi. 2020-ci ildə isə bu iqtisadi böhrana pandemiyada qoşuldu. 

Bu dövr üçün dövlət investisiya proqramları əsasən hasilat sənayesinin inkişafına yönəldildiyi üçün 

ən böyük sıçrayış bu sənayedə, daha doğrusu, on ildə demək olar ki, 2,5 dəfə müşahidə olunur. 

Sənayedə investisiyaların payına görə hasilat sənayesindən sonra ikinci yeri su təchizatı və çirkab 

sularının təmizlənməsinə qoyulan investisiyalar tutur, çünki son illərdə infrastrukturun 

yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir. 

Beləliklə, son illərdə bu hədəfə yönəlmiş dövlət proqramları sayəsində sənayedə investisiya axını 

artmağa meyllidir, lakin problem yalnız axının artırılmasında deyil, qoyulmuş vəsaitin səmərəli 

istifadəsindədir. 

Nəticə 

Hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi investisiya fondlarının payı ilə müəyyən edilir. 

İnvestisiya həcminin yüksək olduğu bir çox ölkədə iqtisadi inkişaf səviyyəsi də yüksəkdir, yəni 

aralarında birbaşa əlaqə mövcuddur. Sənayedə investisiya cəlb edilməsi, ilk növbədə iqtisadi 

dövriyyəyə əlavə mənbələrin cəlb edilməsi üçün şərait yaradır. Nəticədə məşğulluq faktorları 

müəyyən dərəcədə artır və bu da milli gəlirin artmasına səbəb olur. Bundan əlavə, investisiyaların 

cəlb edilməsi əməliyyat və idarəetmə işçilərinin ixtisaslaşmasına, istehsalın texnoloji səviyyəsinə 

və milli sənayenin məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır ki, bu da rəqabət 

qabiliyyətini artırmağa və dünya bazarına çıxmasına kömək edə bilər. 

İqtisadi aktyorlar texniki və iqtisadi inkişafları üçün ən vacib və strateji hədəflərini inkişaf 

etdirərkən bu hədəflərin xarici mühit tərəfindən necə qəbul ediləcəyinə üstünlük verməlidirlər. 

İnvestisiya mühiti mikro və makro mühitdən ibarətdir. Mikroiqtisadiyyat birbaşa müəssisə və 

müştərilərin, treyderlərin, marketoloqların, agentlərin, müştərilərin, rəqiblərin və müxtəlif rabitə 

qruplarının xidmətləri ilə əlaqəli qüvvələrlə təmsil olunur. Makro mühit demoqrafik, iqtisadi, 

siyasi, hüquqi, texnoloji, coğrafi, təşkilati, sosial-mədəni amillərin birləşməsidir. Müəssisələrin 

istehsal potensialından tam istifadə olunmayan bir ölkədə investisiya fəaliyyəti zəifdir, çünki 

investisiya əlavə istehsal potensialının yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. İnvestisiya fəaliyyətinə 

təsir edən amillərdən biri də sahibkarların ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı gözləntiləri ilə əlaqədardır. 

Ölkədəki iqtisadi vəziyyətin nəticələri və iqtisadi inkişaf tempi investisiya qərarlarına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərir. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi dövlət investisiyalarının 

idarə edilməsini, habelə investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsini və investisiya fəaliyyətinin 
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bütün subyektləri tərəfindən bu şərtlərə əməl olunmasına nəzarəti əhatə edir. Bundan əlavə, dövlət 

orqanları, şirkətlər üçün maliyyətləri, riskləri və rəqabət qabiliyyətini təsir edən imkanlar və 

təşviqlər yaradır. Buna görə də dövlət ölkədə investisiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün bir 

mexanizm hazırlamalıdır. 

Sənaye iqtisadiyyatının mürəkkəb sahəsi olaraq iqtisadi sistemin müxtəlif elementlərinin 

inkişafını tələb edir və inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq rəqabət qabiliyyəti formalaşır. 
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Xülasə 

İslam qanunvericiliyində müqavilələr öz mahiyyətinə görə siyasi, ictimai, ticarət və nigah müqavilələri kimi 

təsnifləşdirilir. Şəriət tələbləri əsasında tərtib olunmuş İslam ticarət qanunları, müxtəlif növlü müqavilələr vasitəsi ilə 

iqtisadi münasibətləri tənzimləyir və hüquqi çərçivəsini müəyyən edir. Müqavilələr tərəflərin iştrakına görə bir tərəfli 

və iki tərəfli kimi təsnifləşdirilir. Bir tərəfli müqavilə, yalnız bir tərəf üçün öhdılik müəyyən edir və mahiyyətcə daha 

çox xeyyriyə müqavilələsidir. Hər iki tərəf üçün öhdəlik yaradan müqavilələr iki tərəfli müqavilələrdir və onların 

mətnində qeyri-müəyyənlik ifadə edən şərtlərin mövcudluğu yol verilməzdir. İslam Ticarət müqavilələrinin əsasını 

satış müqvilələri təşkil edir ki, bunlarda satılan məhsulun maya dəyərinin açıqlanmasından aslı olaraq Etibarlı satış 

(Amanah) və Razılaşdırılmış satış (Musavamah) kimi təsnifləşdirilir. İslam ticarət qanunlarına əsasən Amanah 

(Murabaha, Tavliyah, Vadiah) və Musavamah müqavilələri üzrə malların dəyərinin ödənişi yerində (dərhal) və yaxud 

möhlətli ödənişlə həyyata keçirilə bilər. Lakin, həmin müqavilələr üzrə malların çatdırılması yerindəcə (saziş 

imzalanan kimi) həyata keçirilməlidir. Bay Al-Arbun (Urbun), Salam və İstisna məhsulları üzrə, avans və yaxud bütöv 

müqavilə məbləğinin ödənilməsinə icazə verilir, malların çatdırılması isə satıcı tərəfindən gələcək zamanda həyata 

keçirilir. Həmin müqavilələr üzrə sifariş, məhsulların texniki xarakteristikaları əsasında həyata keçirilir.  

Açar sözlər: İslam ticarət qanunları, Şəriət, müqavilə, satış, ödəniş, çatdırılma.     

 

Giriş 

İslam qanunvericiliyinin tarixi Qurani Kərimin nazil olunmasından başlayır və cəmiyyətin bütün 

sahələrini, o cümlədəndə sosial, iqtisadi, mədəni və hüquqi sferalarında mövcud məsələləri əhatə 

edir. Müqəddəs Qurani Kərimdə mövcud olan İlahi qanunlar heç zaman dəyişdirilə bilməz və bu 

qanunlar bəşər üçün  müqəddəs və vahid Konstitusiyadır. Zaman etibarı ilə elm və texnikanın 

inkişafı dünyada yeni ənənələrin yaranmasına səbəb olur hansı ki, cəmiyyətin iqtisadi və sosial 

həyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsirlər göstərməkdədir. Həmin təsirlərin zərərli nəticələrindən 

qorunmaq və cəmiyyətin mənəvi inkaşafının inkişaf edilməsi üçün, Şəriət alimləri tərəfindən 

Quranı Kərimə əsaslanan muasir fətvaların verilməsi tələb olunur ki. Başqa sözlərlə, İslam dini o 

muasirliyi dəstəkləyir ki, həmin muasirlik cəmiyyətin mənəvi, elmi və sosial-iqtisadi inkişafına 

təkan verir və ədalətlilik prinsipinin əsaslarını sarsıtmır (Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa 

Alhabshi, Effendy Rahaman, 2011). 
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İslam ticarət qanunları ərəb dilində Fiqh al-Muamalah adlandırılır və hüquqi qanununvericilik 

bazası olmaqla  müqavilə məsələlərini, o cümlədəndə müqavilə əsasında yaranan hüquq, vəzifə və 

öhdəlikləri tənzimliyir (Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, Effendy Rahaman, 

2011). Müqavilənin nəticəsi, müqavilədə razılaşdırılmış şərtlərdən aslıdır və gələcəkdə tərəflərin 

öz hüququ və vəzifələrini yerinə yetirmək səviyyəsindən aslı olaraq, qüvvəyə minmiş, qüvvədən 

düşmüş və yaxud mübahisələndirilmiş hesab oluna bilər. Müqavilə hüququ, insan həyatanın bir 

çox aspektlərini əhatə etməklə insanların bir-birlərinə olan münasibətlərini ədalət və qanun 

baxımından nizamlayır. İslam qanunvericiliyində müqavilələr öz mahiyyətinə görə siyasi, ictimai, 

ticarət və nigah müqavilələri kimi təsnifləşdirilə bilər. Müqavilə şərtlərini tənzimləyən əsas 

qanunverici sənəd Məcəllə adlandırılır. İlk dəfə İslam Mülkü məcəlləsi (Majallah-Ahkam al-

Adliyyah) Osmanlı İmperiyası tərəfindən 1876-cı ildə qəbul edilmişdir (Dr Mohd Daud Bakar, 

Dr Syed Musa Alhabshi, Effendy Rahaman, 2011). 

Müqavilə ərəb dilinə Əqd sözü kimi tərcümə olunur və mənası bağlamaq (düyünləmək) fikrini 

ifadə edir. Sadə dildə desək müqavilə təklif edəni və təklif qəbul edəni bir biri ilə bağlayır. 

Müqavilə tərəflərin bir birlərinə olan niyyətlərini açaıqlayır, tərəflərin hüquq və öhdəliklərini 

müəyyən edir (Dar Al Sharia and Dubai İslamic Bank. Dubai 2013). 
 

Cəmiyyətin hüquqi təlablərinin təmin edilməsindən irəli gələrək müqavilələlər bir neçə növə və 

klasifikasiyalara ayrılır. İqtisadiyyatda bu tələblər satış müqaviləsindən başlayaraq, şəriklik və 

girov müqavilələrinə qədər əhatə olunur (Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, 

Effendy Rahaman, 2011). Müqavilələrin müxtəlifliyi və yaranma səbəbi insan tələblərinin 

çoxluğu və mürəkkəbliyindən irəli gəlir ki, bunların hamısı Şəriət qanunları çərçivəsində öz 

hüququ əksini tapmalıdır. Müqavilələrin təsnifləşdirilməsi və hüquqi təhlili aşağıda qeyd olunan 

meyarlar əsasında aparılır: 

 Hər bir müqavilə növünün özünə məxsus xüsusiyyət və özəlliklərinin müəyyən edilməsi 

 İslam maliyyə bazarında məhsul inkaşıfının təmin edilməsi məqsədi üçün mövcud 

müqavilə növlərinin təkmilləşdirilməsi 

 Müasir cəmiyyətin fərqli tələblərini ödəmək məqsədi ilə müqavilələrin yeni iqtisadi 

sahələrdə tətbiqi və əlaqəli istifadə edilməsi, misal üçün törəmə maliyyə alətləri üçün tətbiq 

edilməsini təmin etmək (İslamic Finance Glossary of terms and contracts (Arabic-English), 2011).  

Bir tərəfli və iki tərəfli müqavilələr  

İslam ticarət qanunvericiliyində bütün müqavilələr makroperspektiv baxımından iştrak edən 

tərəflərin sayına görə bir tərəfli (unilateral) və iki tərəfli (bilateral) müqavilələrə bölünür. Bu 

təsnifləşdirmənin vacibliyyi ondan irəli gəlir ki, hər bir müqavilənin özünə məxsus davranış və 

xüsusiyyətləri mövcuddur (M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis, 2009). Həmin xüsusiyyətlər 

aşağıda göstərilən cədvəldə öz əksini tapmışdır: 
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Cədvəl 1. Müqavilələrin təsnifləşdirilməsi və xüsusiyyətləri. 

Müqavilənin xüsusiyyətləri İki tərəfli Bir tərəfli 

Müqavilə iştirakçılarının sayı İki tərəf Bir tərəf 

Müzakirələrin aparılması Tələblər Tələblər mövcud deyil 

Qarşı tərəfin şərtləril qəbul etməsi Tələblər Tələblər mövcud deyil 

Məqsəd Ticarət Maddi təzminat 

Qeyri müəyyənlik amilləri (Ğərar) Qadağandır Qismən icazə verilir 

 

Bir tərəfli - müqavilənin mahiyyəti, bir tərəfin digər tərəfə əvəzsiz və qarşılığında heçnə 

gözləmdən (tələb etmədən) xidmət göstərməkdir. Burada məqsəd qarşı tərəfə, qayğının ehtiramın 

və minnətdarlığın ifadə edilməsindən ibarət olur. Bu halda müqavilənin etibarlı olması üçün qarşı 

tərəfin (yardım ünvanlanan şəxsin) təsdiqi tələb olunmur və yalnız bu cür müqavilələrdə müəyyən 

qeyri-müəyyənliklərə yol verilməsi icazəlidir (Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, 

Effendy Rahaman, 2011). Misal üçün, “A” Şirkəti 2021-ci il ərzində vətəndaş A.Məmmədovun 

borcunun qaytarılması haqqında həmin şəxslə müqavilə imzalamışdır. Şərtdən görünür ki, borcun 

qaytarılmasına dair konkret tarix və məbləğ göstərilmir. Şirkət öz imkanları çərçivəsində bunu 

etməyi öz üzərinə götürmüşdür. Bir tərəfli müqavilələr adətən xeyriyyə, borcun bağışlanması və 

ya qarşı tərəfin xeyrinə öz maddi payından imtina etmək, məqsədi daşıyır (Mahmoud A. ElGamal, 

2015).  

Bir tərəfli müqavilə növləri aşağıdakılardır: 

Təbərru – xeyriyyə müqaviləsi. Bir tərəfin digər tərəfə əvəsiz olaraq yardım göstərilməsi, hansı 

ki, qarşı tərəfə heç bir öhdəlik yaratmır.   

İbra – borcun azaldılması müqaviləsi. Borclunun vaxtından əvvəl borcu qaytardığı halda 

borcverənin şəxsi qərarı əsasında borcun bir hissəsinin bağışlanması. İslam ticarət qanunlarına 

əsasən satış müqavilələsinə qiymətin azaldılması ilə bağlı əlavə  müqavilə bağlana bilməz. Belə ki, 

bu halda satış müqaviləsi və həmin müqavilə arasında qiymətin müyyən edilməsinə dair qeyri-

müəyyənlik yaranır (M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis. – Canberra, 2009).   

Tənazul – imtina müqaviləsi. Bir tərəfin öz faydasının bir hissəsini, digər tərəfin xeyrinə  imtina 

etməsi. Adətən cəlb olunmuş menecerlərin səmərəli fəaliyyətinə görə şirkətlərin əlavə ödədiyi 

mükafat və yaxud Mudaraba müqaviləsi əsasında banka ödənilən komissiya nəzərdə tutulur.  

Vəsiyyah – vəsiyyət müqaviləsi. İslam ticarət qanunlarına əsasən vəsiyyət edən şəxs, vəsiyyət 

olunan şəxslər arasında ola bilməz. Qurani Kərimdə vəsiyyət olunan əmlakın düzgün 

bölüşdürülməsi haqıında dəqiq göstərişlər verilmişdir. Vəsiyyət müqaviləsi o kəslarə də şamil 

edilir ki, onlar vəsiyyət edənin bir başa varisi deyirlər və əmlakın 1/3 hissəsinə bir başa irs 
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aparmıllar. Şəriət əhkam qanunlarına əsasən bir şəxs öz əmlakının yalnız 1/3 qədər kənar şəxsə 

vəsiyyət edə bilər. Əgər vəsiyyət edən şəxs kənar şəxsə öz əmlakının 1/3 qədər vəsiyyət etmək 

istəyirsə bu halda digər varislərin razılığı tələb olunur (Law Business Research. 2016). 

İki tərəfli - müqavilə ən azı iki eyni hüquqi səlayihət və imkanlara malik olat tərəflər arasında 

imzalanır. Tərəflər bu müqvilədə kommersiya səmərəsi əldə etmək üçün iştrak edirlər və 

məntiqlidir ki müqavilənin, qiymət, mübadilə məqsədi, ödənişin müddəti və qaydası, həmçinin 

çatdırılma şərtlərində heç bir qeyri-müəyyənlik qalmamalıdır ki, bu gələcəkdə tərəflər arasında 

mübahisələrə səbəb olmasın. Ticarət məqsədi ilə imzalanmış müqavilə üzrə mübahisələr adətən 

tərəflər arasında o vaxt yaranır ki, müqavilədə göstərilmiş şərtlər onların arzu etdikləri nəticəni 

vermir və onlar üçün bu müqaviləni səmərəsiz edir. İslam hüququna əsasən, bütün iki tərəfli 

müqavilələr özündə qeyri-müəyyənlik ifadə edən şərtləri əks etdirməməlidir və yalnız bu halda 

müqavilə hüquqi cəhətdən etibarlı hesab edilir (Law Business Research. 2016).  

Qard Al-Həsən - Ərəb dilindən tərcümədə gözəl borc deməkdir və xeyriyyə müqaviləsi hesab 

edilmir. İslam ticarət qanunlarına əsasən borc müqaviləsində (Qard/Hasan) pula əmtəə kimi 

yanaşılır bu mənada ki, pul eyni miqdarda borca verilə bilər və eyni miqdarda geriya alına bilər. 

Borcun üstündə əlavə şərtləri tətbiq edərək əlavə pul və yaxud digər əmtəənin alınması yol 

verilməzdir və Riba hesab edilir (Law Business Research. 2016). 

Peyğəmbər (s.a.s) gələn hədisdə buyrulmuşdur: “Borc üstündə borc verənin əldə etdiyi əlavə 

səmərə riba hesab edilir.” 

Borc müqaviləsi borcalana borcun vaxtında və eyni miqdarda ödənilməsinə dair öhdəlik yaradır. 

Borcun vaxtılı-vaxtında ödənilməsinə dair əminliyin yaranması üçün borcverən zəmatən və yaxud 

girov tələb edə bilər. Borcalan vəfat etdiyi təqdirdə onun borc öhdəliyi varislərinə keçir. İslam 

ticarət qanunlarına əsasən borc müddətli ödəniş əsasında və hissə-hissə ödənilə bilər. İslam dinində 

borcunun əsas mahiyyəti borcalana kömək göstərmək məqsədi daşıyır. 

Bəy satış müqaviləsi. İslam ticarət qanunları əsasında tərtib edilən ən vacib müqavilə növlərindən 

biri satış müqaviləsi hesab edilir. Tarixən ticarət dünya xalqları arasında mövcud olduğu üçün 

ticarət (satış) müqaviləsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Qurani Kərim Ribanın əksinə olaraq ticarəti 

müsəlmanlara halal etmişdir. Bəy termini mülkiyyət hüququnun satışından əlavə, istifadə etmək 

hüququnun da satışını nəzərdə tutur. Mülkiyyət hüququnun satışında, əmtəə üzrə sərəncam vermək 

hüququ bir tərəfdən tam olaraq digər tərəfə keçir. İstifadə etmək hüququnun satışı əsasən lizinq 

müqavilələrin tərkib hissəsi kimi istifadə edilir. Geniş mənada ticarət müqavilələri, bir əmtəənin 

digər əmtəəyə dəyişdirilməsi (barter ticarəti), əmtəənin pula dəyişdirilməsi (satış) və yaxud pulun 

pula mübadiləsi (valyuta ticarəti) əməliyyatlarında istifadə edilir (Mahmoud A. ElGamal, 2015). 

Satış müqavilələri maya dəyərinin bəyyan edilməsindən aslı olaraq olaraq iki hissəyə ayrılır:  

 Etibarlı satış Amanah   

 Razılaşdırılmış satış Musavamah  

Etibarlı satış müqaviləsi – Amanah 
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Amanah – etibarlı satış müqaviləsidir ki, bu halda satıcı satdığın malın maya dəyərini qarşı tərəfə 

açıqlayır. İslam dini bu cür ticarət əlaqələrinin qurulmasını bəyənir və təşviq edir. Lakin bu şərtlər 

əsasında müqavilə imzalayan satıcı məlumatları düzgün vermədiyi ve qeyri səmimi davranış 

nümayiş etdirdiyi halda, müqaviləyə xitam verilir və mallar satıcıya qaytarılmalıdır. Amanah 

müqavilələri üç hissəyə bölünür: 

Bay’al-Murabaha – əmtəənin maya dəyərinin üzərinə mənfəət əlavə etməklə satılması. 

Bay’ al-Tavliyah – əmtəənin maya dəyərinə satılması. 

Bay’ al-Vadiah – əmtəənin maya dəyərindən aşağı qiymətə satılması. 

 
Cədvəl 2. Amanah müqavilələrinin mahiyyəti 

Müqavilə növü Maya dəyəri Satış qiyməti Mənfəət Zərər 

Bay’al-Murabaha $ 5,000 $5,500 $500/10% × 

Bay’ al-Tavliyah $ 5,000 $ 5,000 × × 

Bay’ al-Vadiah $ 5,000 $4,200 × $800 

 

Cədvədə göstərilən hər üç müqavilə üzrə satılan malların maya dəyəri satıcı tərəfindən bəyyan 

edilməlidir, belə ki, etibarlı satış qaydası bu şərtə riəyyət olunması tələb edir (Stability Report 

2019). 

Murabaha Tavarruq - üç tərəf arasında bağalanan müqavilədir, haradakı məqsəd, müştərini nəğd 

pulla maliyyələşdirməkdir. Burada nəğd pul maliyyələşdirilməsinə ehtiyacı olan tərəf aktivi 

bankdan müddətli ödəniş şərti ilə baha alıb, üçüncü tərəfə nisbətən ucuz qiymətə satıb nəğd pul 

əldə edir. Misal üçün, Bank müştərinin sifarişi əsasında “A” Saticisından  20 000 ABŞ dollara 

avtomobil alır. Sonradan həmin avtomobili müştəriyə 25 000 ABŞ dollarına 36 ay müddətinə 

dəyərinin ödənilməsi şərti ilə satır. Müştəri həmin avtomobili “B” satıcısına ela həmin zamanda 20 

000 ABŞ dollarına satıb nəğd pul əldə edir. Bu əməliyyatın aparılmasına dair xüsusi Şəriyət şərtləri 

mövcuddur (M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis. – Canberra, 2009): 

 Əmtəə təsbit olunmalı və satıcının digər mallarından ayırd edilməlidir 

 Əmtəə üçüncü tərəfə satılmamışdan öncə müştərinin mülkiyyətinə keçirilməlidir 

 Əmtəə, əqdin bağlanıldığı yerdə mövcud olmadığı halda, malın xüsusiyyətləri, miqdarı və 

mövcud olduğu yer müştəriyə göstərilməlidir. 

 Əmtəənin təhvil alınmasına  mane ola bilən heç bir səbəb olmamalıdır 

 Əmtəə malın ilk satıcısına satıla bilməz  

Tavarruq müasir dövrdə İslam bankları tərəfindən, pul maliyyələşməsinə ehtiyacı olan müştərilərə 

dəstək vermək üçün istifadə olunur.  
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Razılaşdırılmış satış müqaviləsi - Musavamah  
 

Qarşılıqlı etibara əsaslanmayan satış müqaviləsi Musavamah adlanır. Bu müqavilənin şərtləri 

(xüsusəndə qiymət) alıcı və satıcı arasında danışıqlar vasitəsi razılaşdırılır və maya dəyərinə istinad 

edilmir. Başqa sözlərlə: 

Musavamah – razılaşdırılmış satışdır, harada kı, malın qiyməti alıcı və satıcı arasında danışıqlar 

əsasında razılaşdırılır və satıcı tərəfin maya dəyərinə və yaxud çəkdiyi xərclərə istinad edilmir.  

İslam ticarət qaydalarına əsasən Amanah (Murabaha, Tavliyah, Vadiah) və Musavamah 

müqavilələri üzrə malların dəyərinin ödənişi yerində (dərhal) və yaxud möhlətli ödənişlə həyyata 

keçirilə bilər. Lakin, malların çatdırılması yerindəcə (saziş imzalanan kimi) həyata keçirilməlidir. 

Bu qayda, həmin müqavilələri forvard müqavilələrindən fərqləndirilir, harada kı, satış malların 

sonradan hissə-hissə ilə çatdırılması həyata keçirilir (Stability Report 2019). 

 

Cədvəl 3. Satış müqavilələrinin xüsusiyyətləri 

Müqavilələrin növü Çatdırılma Ödəniş Qeydlər 

Musawamah Yerində (spot) Yerində/hissə-hissə 

Maya dəyəri açıqlanmır. 

Qiymət maya dəyərinə, 

maya dəyərində yuxarı və 

ya maya dəyərindən aşağı 

olur hansı ki, alıcıya 

açıqlanmır. 

Murabaha Yerində (spot) Yerində/hissə-hissə 

Maya dəyəri açıqlanır. 

Qiymət maya dəyərindən 

baha  olur. 

Tavliyah Yerində (spot) Yerində/hissə-hissə 

Maya dəyəri açıqlanır. 

Qiymət maya dəyərinə 

bərabər olur. 

Vadiah Yerində (spot) Yerində/hissə-hissə 

Maya dəyəri açıqlanır. 

Qiymət maya dəyərindən 

aşağı olur. 

 

Ticarət müqavilələrində ödəmə şərtləri 

İslam ticarət qanunlarına əsasən müqavilələr, ödəmə şərtlərindən aslı olaraq bir neçə növə 

təsnifləşdirilə bilər. Həmin müqavilələrin təsnifləşdirilməsi, müqavilə məbləğinin ödəmə qaydası 

və ödəmə müddəti meyyarları əsasında aparılır. Təsnifləşdirmə aşağıda göstərilən müqavilələri 

nəzərdə tutur (Law Business Research. 2016): 

Bay al-Muajjal – müqavilə üzrə əmtəə dəyərinin alıcı tərəfindən möhlətli ödənilməsi. 
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Bay al-Sarf – valyuta mübadiləsi müqaviləsidir, harada kı, mübadilə olunan valyuta məbləğləri 

yerindəcə razılaşdırılmış qiymətə mübadilə olunmalıdır. Bu müqavilə üzrə möhlətli ödəniş və 

yaxud çatdırılma qadağandır. 

Bay al-Arbun – müqavilə üzrə əmtəə dəyərinin bir qisminin öncədən ödənilməsi, qalan hissəsinin 

isə tərəflər arasında razılaşdırılmış müddətlərdə və məbləğlərdə ödənilməsi və sonradan əmtəənin 

təhvil alınması. Bu müqavilə  bir növ beh müqaviləsidir, lakin alıcı təyyin olunmuş müddətdə malın 

dəyərinin qalan hissəsini ödəyə bilməyəndə, beh satıcının xeyrinə ləğv edilir. 

Salam – müqavilə üzrə əmtəə dəyərinin bütöv məbləğinin qabaqcadan (avans) ödənilməsi, hazır 

məhsulun müəyyən dövrdən sonra alıcıya çatdırılması. 

İstisna– gələcəkdə istehsal olunacaq malın/aktivin dəyərinin istehsalçıya qabaqçadan hissə-hissə 

ödənilməklə hazır məhsulun sonradan alıcıya çatdırılması. 

Bay al-Arbun, Salam və İstisna müqavilələri üzrə sifariş, məhsulların texniki xarakteristikaları 

əsasında həyata keçirilir. 

Ticarət müqavilələrində çatdırılma şərtləri 

İslam ticarət qanunları üzrə tərtib olunan iki tərəfli müqavilərin digər vacib xüsusiyyəti, malların 

çatdırılması şərtidir. Çatdırılma şərtinin vacibliyi, müqavilə şərtlərinin müzakirəsi zamanı malların 

fiziki mövculuğu amili ilə bağlıdır. Belə ki, əgər danışıqlar Murabaha, Tavliyah, Vadiah və 

Musavamah müqavilələri ətrafında gedirsə, demək mallar istehsal edilib və çatdırılmaya hazırdır. 

Qeyd olunan dörd növ müqaviləni fiziki mövcudluğu olmayan mallar üzrə bağlamaq qadağındır. 

Eyni şərt, valyuta mübadiləsi müqavilələrinə də aid edilir (Stability Report 2019). 

Lakin Salam və İstisna müqavilələrinə əsasən mallar (aktiv) gələcək zamanda çatdırıla bilər. Belə 

ki, Salam öz mahiyyətinə görə forvard (kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında daha çox istifadə 

edilir), İstisna isə tikinti-quraşdırma müqaviləsidir. Hər iki müqvilə üzrə qiymət öncədən 

razılaşdırılaraq bağlanır (locked price). Salam və İstisna müqavilələri arasında fərq bundan 

ibarətdir ki, İstisna müqaviləsi üzrə ödəniş qismən tikinti mərhələləri yekunlaşdıqca aparıla bilər, 

Salam məhsulunda isə müqavilə məbləği tam olaraq avans ödənilir. Satış müqavilələrinin 

müqaisəli xüsusiyyətləri Cədvəl 4-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 4. Satış müqavilələrinin xüsusiyyətləri 

Xüsusiyyətlər Murabaha Musavamah İstisna Salam 

Ödəniş Yerində Yerində 
Qismən avans 

ödənişlər 

Müqavilə məbləğinin 

tam avans ödənişi 

Çatdırılma Yerində Yerində Gələcəkdə Gələcəkdə 

Mənfəətin əldə 

olunması         
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Məhsul/Aktiv 

Fiziki mövcudluğu 

əsasında ticarət 

olunur 

Fiziki mövcudluğu 

əsasında ticarət 

olunur 

Texniki 

xarakteristikası 

əsasında sifariş olunur 

Texniki 

xarakteristikası 

əsasında sifariş olunur 

 

Ədəbiyyat 

1. CİMA “İslamic Commercial Law” Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, Effendy Rahaman. London 

2011. 

2. CİMA “İslamic Banking and Takaful products” Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, Effendy Rahaman 

London 2011. 

3. CİMA “İslamic Capital Market and Instruments” Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, Effendy 

Rahaman CIMA London 2011. 

4. CİMA “Accounting for İslamic Financial İnstitutions” Dr Mohd Daud Bakar, Dr Syed Musa Alhabshi, Effendy 

Rahaman CIMA London 2011. 

5. Islamic Financial Service Industry Stability Report 2019 

6. İntroduction to İslamic Banking and Finance Dar Al Sharia and Dubai İslamic Bank. Dubai 2013  

7. CİMA, İslamic Finance Glossary of terms and contracts (Arabic-English) London 2011 

8. Kabir Hassan, М. Handbook of Islamic Banking / M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis. – Canberra, 2009. (464 р) 

9. Islamic Finance Law: Economics, and Practice made by Mahmoud A. ElGamal, 2015 // Rice University, Houston 

(45 p) 

10. Islamic Finance & Markets 2016 // Law Business Research. 2016. – (P. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

680 

 

 

Korporativ Mədəniyyətin  İdarəolunmasında Aktual   Problemlər Və Müasir 

Yanaşmalar 
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eltuntagiyevv@gmail.com 

 

Xülasə: 

Məqalədə korporativ mədəniyyəti idarəçiliyi yeni müasir metod və yanaşmalar da araşdırılır. İqtisadiyyatının və 

cəmiyyətin inkişafının modernləşdirilməsinin hazırkı mərhələsində korporativ mədəniyyətin formalaşması və idarə 

edilməsi məsələləri xüsusi rol oynayır.  Korporativ mədə- niyyət, şirkətin fəaliyyətinin bütün səviyyələrində 

fəaliyyətlərin koordinasiyasını təyin edən danışılmamış qaydalar və təlimatlardır. Cəmiyyətin inkişafının və 

iqtisadiyyatının modernləşdi- rilməsinin hazırkı mərhələsində korporativ mədəniyyətin formalaşması və idarə edilməsi 

məsələləri xüsusi rol oynayır. Korporativ mədəniyyət, şirkətdə paylaşılan ən ümumi və sabit dəyərlər, fikirlər, hədəflər, 

prinsiplər və davranış qaydaları sistemi olmaqla, təşkilatın xarici mühitə daha təsirli uyğunlaşmasına, əlverişli xarici 

əlaqələrin qurulmasına kömək edir. Təşkilatlardakı mövcud koporativ  mədəniyyətin öyrənilməsi mərhələsində əsas 

problem işlənmiş,  uzunmüddətli inkişaf strategiyasının və müəyyənləşdirilmiş dəyərlərin əsas fikirlərinin 

ayrılıqlarının olması ilə ilə ortaya çıxır. Belə bir uyğunsuzluq təşkilatın mövcudluğunun mənası ilə bağlı əsaslı bir sual 

qaldırmaqla yanaşı, insanı gələcək perspektivləri barədə düşünməyə vadar edir. Bir çox hallarda təşkilatlarında 

koporativ mədəniyyətin ən problemli mövqeləri ya menecerlər tərəfindən görünmür, ya da böyük maliyyə yatırımlarına 

ehtiyac olduğu üçün qəsdən nəzərə alınmır. Bu problem xidmət sektorunda qlobal xarakter daşıyır, lakin hər təşkilat 

subyektiv olaraq həll yoluna yaxınlaşır. Koporativ mədəniyyətin və korporativ ruhun formalaşmasının ilkin 

mərhələlərində təşkilati səhvlərə yol verildiyi təqdirdə müsbət dəyərlər, prinsiplər və normalar zərər görəcəkdir. 

Koporativ mədəniyyətin təsirinin uğurunu dəyərləndirərkən  yalnız rəhbərliyin deyil, həm də təşkilatın işçilərinin 

fikirlərini nəzərə almaq lazımdır. Bu mərhələdəki problemin həlli , görülən tədbirlərin və tətbiq olunan dəyişikliklərin 

təsirinin qiymətləndirilməsinin subyektivliyidir. Aktual problerdən biridə müəssisənin gündəlik həyatında aktiv iştirak 

etməyən xidmət təşkilatlarının rəhbərləri maliyyə baxımından proseslərin  obyektiv qiymətləndirmək qabiliyyətinə 

malik olmamasıdır. Korporativ mədəniyyətin formalaşmasında həlledici amil şirkətin fəlsəfəsi və ya başqa sözlə şirkət 

rəhbərliyinin izlədiyi prinsiplərdir. Korporativ mədəniyyət post-sənaye dövrün fenomeni olaraq öz dərk etməsini və 

post-klassik elmi paradiqmanın müddəalarına əsaslanan yeni idarəetmə metodologiyasının formalaşmasını tələb edir. 

Açar sözlər: korporativ mədəniyyət, aktual problem, şirkət, davranış, dəyər, metod. 

 

Giriş 

Müasir dövürdə yeni iqtisadi paradiqmaya keçid idarəetmə prosesində və kadr idarəçiliyində özünü 

göstərir. Cəmiyyətin inkişafının postindustrial mərhələsinin başlanğıcı müasir iqtisadiyyatda qeyri-

maddi resursların rolunu başa düşmək üçün keyfiyyətcə fərqli yanaşmaların inkişafını zəruri edir. 

İntellektual amillərin ayrı-ayrı iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin səmərəliliyinə və bütövlükdə 
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iqtisadi artıma təsir dərəcəsi durmadan artır. Müvəffəqiyyəti əsasən maddi və maliyyə 

mənbələrindən səmərəli istifadə ilə müəyyən edilən ənənəvi korporasiyalar tədricən yeni rol 

oynayan korporasiyalarla əvəz olunur ki, bu da qeyri-maddi resursların iqtisadi dövriyyəsində 

iştirak ilə xarakterizə edilir. Məqalədə korporativ mədəniyyətin, bir şirkətin fəaliyyətinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək ən vacib qeyri-maddi mənbələrdən biri olduğundan bəhs 

edilir. Sürətlə dəyişən xarici və daxili korporativ mühit kontekstində mədəni potensiala müraciət 

iqtisadi sistemə daha çox sabitlik, yenilik həssaslığı və davamlı inkişaf bacarığı təmin edə bilər. 

Korporativ mədəniyyət, şirkətdə paylaşılan ən ümumi və sabit dəyərlər, fikirlər, hədəflər, prinsiplər 

və davranış qaydaları sistemi olmaqla, təşkilatın xarici mühitə daha təsirli uyğunlaşmasına, sabit 

və əlverişli xarici əlaqələrin qurulmasına kömək edir , həm də da- xili korporativ proseslərin 

inteqrasiyası üçün təsirli bir mexanizm kimi xidmət edir . Korporativ mədəni potensialın bacarıqlı 

idarə edilməsi onu şirkətin misilsiz rəqabət üstünlüyünə çevirmək və bununla da bazarda rəqabətçi 

mövqeyini möhkəmləndirmək üçün hər cür şansa malikdir. Korporativ mədəniyyət araşdırmaları, 

dərinliyinə baxmayaraq, mədəniyyətin konkret bir korporativ varlıq kimi deyil, bir şirkətin iqtisadi 

fəaliyyətinin ikinci dərəcəli yan faktoru kimi başa düşülməsinə əsaslanır. İqtisadi bir qurumun 

misilsiz rəqabət üstünlüklərinin formalaşması üçün zəmin yaradan və nəticədə şirkətin dəyərinin 

yaradılmasında iştirak edir. Buna görə, iqtisadi sistemlərin ən vacib qeyri-maddi mənbəyi kimi 

korporativ mədəniyyətin idarə olunması problemi daha dərindən nəzəri bir anlayış və metodoloji 

rəsmiləşdirmə tələb edir. 

Məqalədə müasir dövürdə idarəetməyə xas olan sosial-mədəni əsasları nəzərə almaqla və inkişaf 

etdirməklə, işgüzar münasibətlərin sivil formalarının inkişafına güclü təsirindən, milli 

iqtisadiyyatların davamlı inkişafı üçün ilkin şərtlər yaradılmasından bəhs edilir. İqtisadi 

subyektlərin uğurlu və dayanıqlı fəaliyyətinə can atmağın niyyətləri tamamilə aydındır. Bununla 

birlikdə, səmərəli strateji idarəetmə, yüksək əmək və yaradıcılıq fəaliyyətini, mənəviyyatı və 

gələcəyə yönəlmiş yaşayış mühitinin rahatlığını təmin edən suallar var. Baxılan problemin əhə- 

miyyətinə baxmayaraq, müasir təşkilatların korporativ mədəniyyəti kifayət qədər öyrənilməmiş 

qalır və müasir yanaşmaların  araşdırılmasına zamin yaranır. Bu məqalədə korporativ mədəniy- 

yətin mahiyyətinin ətraflı nəzəri təhlili verilir, təşkilati mədəniyyətin idarə olunmasından irəli 

gələn problemlər təhlil olunur. Beləliklə, aparılan tədqiqatlar müasir elmi ədəbiyyatda “korporativ 

mədəniyyət” anlayışının tərifinə vahid yanaşma olmadığı qənaətinə gəlməyə imkan verir 

(Ahmadov, 2018). 

Məqalədə korporativ mədəniyyəti idarəçiliyi yeni müasir metod və yanaşmalar da araşdırılır, çünki 

məzmunu, quruluşu və hədəfləri baxımından müasir korporativ mədəniyyət, xüsusən daxili bazar 

üçün keyfiyyətcə yeni bir prosesdir. İdarəetmə konsepsiyalarında korporativ mədəniyyət 

müəssisənin iş proseslərinin səmərəliliyinin artırılmasında ən təsirli amillərdən biri kimi tanınır.  

Ortaq bir dəyər sistemi, işçilərin bağlılıq və iştirak hissi yaratmaqla formalaşmış mədəniyyət 

müəssisənin fəaliyyətinin təbii tənzimləyicisinə çevrilir. Buna görə də mədəniyyətin rəhbərliyi 
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rasional davranışın sərt sxemlərindən uzaqlaşaraq daha yüksək bir nizamın ortaq kollektiv 

dəyərlərini yaratmalıdır. Bu çevrilmə prosesi hələ də korporativ mədəniyyət problemlərinə həsr 

olunmuş yerli elmi ədəbiyyatda zəif təmsil olunur və dəqiq müəyyənləşdirilməyib, bu səbəbdən bu 

mövzu bu gün aktualdır. 

Metod 

Məqalədə mövzusunun öyrənilməsi zamanı təşkilatlarda korperativ mədəniyyətin idarə- olunması 

prosesində dəyərlərin konsolidasiyasına mane olan problemlər araşdırılır və həlli yolları 

menecerlər ilə adi işçilər arasında təşkilati mədəniyyət və korporativ ruh barədə fikirləri 

birləşdirməyə imkan yaradacaq bir əlaqə formalaşdırmaq metodundan istifadə edilir. Eyni zamanda 

korporativ mədəniyyətin formalaşması sahəsində proseslər və onları tənzimləyən qanunlara dair 

yeni fikirlərə əsaslanan metodlardan istifadə olunur. 

Analiz 

Korporativ mədəniyyət, bir təşkilatın xarici mühitə və daxili inteqrasiyaya uyğunlaşma prosesində 

əldə etdiyi, effektivliyini göstərmiş və təşkilat üzvlərinin əksəriyyəti tərəfindən paylaşılan 

davranışlar məcmusudur. Ölkə iqtisadiyyatının və cəmiyyətin inkişafının modernləşdirilməsinin 

hazırkı mərhələsində korporativ mədəniyyətin formalaşması və idarə edilməsi məsələləri xüsusi 

rol oynayır (Спивак, В.А.,2016). Təşkilati və korporativ mədəniyyət bu sistemlərin effektivlik, 

uyğunlaşma, şəxsiyyət, bütövlük kimi keyfiyyətlərini müəyyənləşdirərək sosial sistemlərdəki 

münasibətlərin və qarşılıqlı əlaqələrin tənzimlənməsi yolu kimi formalaşır. Bir təşkilatın korporativ 

mədəniyyəti, işçilərinin əksəriyyəti tərəfindən paylaşılan təməl mənəvi dəyərlər, etik normalar, 

inanclar və davranış standartları məcmusudur. Korporativ mədəniyyət, şirkətin fəaliyyətinin bütün 

səviyyələrində: idarəetmə səviyyəsində, bölmələrdə və ayrı-ayrı işçilərdə fəaliyyətlərin 

koordinasiyasını təyin edən danışılmamış qaydalar və təlimatlardır. Korporativ mədəniyyət, 

idarəetmə obyekti kimi təyin olunmasından asılı olmayaraq, hər hansı bir şirkətdə mövcuddur, 

çünki kadrları cəmiyyətin üzvləri olduğundan, digər insanların icması ilə eyni qanunlarla yaşayır 

və idarə olunur. Buna görə də mədəniyyətin idarəedilməsində məqsəd davranışın sərt sxemlərindən 

uzaqlaşaraq daha yüksək bir nizamın ortaq kollektiv dəyərlərini yaratmaqdır. Post-sənaye 

dövrünün ruhuna uyğun gələn korporativ mədəniyyət, özünü çoxaltmaq və özünütəşkil etmək üçün 

üzvi qabiliyyətlərinə görə “sosial sistem” kontekstindən kənara çıxır. Əksər nüfuzlu iş 

mütəxəssisləri, təşkilatlar kimi millətlərin də öz mədəniyyətlərinə sahib olduqlarını qəbul edirlər. 

Bu konsepsiyanı təsvir etmək üçün mənaca oxşar, lakin məzmunu bir qədər fərqli olan müxtəlif 

terminlərdən istifadə edirlər: "təşəbbüskarlıq mədəniyyəti", "təşkilati mədəniyyət", "iş 

mədəniyyəti", "daxili şirkət mədəniyyəti", "korporativ mədəniyyət" (Одегов, Ю.Г.,2009). 

Cəmiyyətin inkişafının və iqtisadiyyatının modernləşdirilməsinin hazırkı mərhələsində korporativ 

mədəniyyətin formalaşması və idarə edilməsi məsələləri xüsusi rol oynayır. Təşkilati və korporativ 

mədəniyyət bu sistemlərin effektivlik, uyğunlaşma, şəxsiyyət, bütövlük kimi keyfiyyətlərini 
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müəyyənləşdirərək sosial sistemlərdəki münasibətlərin və qarşılıqlı əlaqələrin tənzimlənməsi yolu 

kimi formalaşır. Günümüzün liderləri və menecerləri öz təşkilatlarının koporativ mədəniyyətini 

bütün bölmələri və şəxsləri ortaq hədəflərə uyğunlaşdırmaq, işçilərin təşəbbüskarlığını səfərbər 

etmək və aralarında məhsuldar ünsiyyəti asanlaşdırmaq üçün güclü bir strateji vasitə kimi görürlər. 

Hər bir təşkilat üçün öz mədəniyyətlərini yaratmağa çalışırlar ki, bütün işçilər bunu başa düşsünlər 

və ona əməl etsinlər. Müasir təşkilatlar, bir qayda olaraq, çoxmədəniyyətli təşkilatlardır. Hər bir 

təşkilat müxtəlif mədəniyyət növlərinin xüsusiyyətlərini daşıyır və təşkilatın analizini aparan 

tədqiqatçının vəzifəsi, inkişaf edən meylləri unutmamaqla yanaşı, əsas tipləri müəyyən etməkdir 

(Спивак, В.А.,2016). 

Korporativ mədəniyyət, bir şirkətin fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək ən vacib 

qeyri-maddi mənbələrdən biridir. Korporativ mədəniyyət, şirkətdə paylaşılan ən ümumi və sabit 

dəyərlər, fikirlər, hədəflər, prinsiplər və davranış qaydaları sistemi olmaqla, təşkilatın xarici mühitə 

daha təsirli uyğunlaşmasına, əlverişli xarici əlaqələrin qurulmasına kömək edir, eyni zamanda 

daxili korporativ proseslərin inteqrasiyası üçün təsirli bir mexanizm kimi də xidmət edir . 

Korporativ mədəni potensialın bacarıqlı idarə edilməsi onu şirkətin misilsiz rəqabət üstünlüyünə 

çevirmək və bununla da bazarda rəqabətçi mövqeyini möhkəmləndirmək üçün hər cür şansa 

malikdir . Təşkilatın korporativ mədəniyyəti, işçilərinin əksəriyyəti tərəfindən paylaşılan təməl 

mənəvi dəyərlər, etik normalar, inanclar və davranış standartları məcmusudur (Скляревская, 

В.А.,2017). Korporativ mədəniyyət, şirkətin fəaliyyətinin idarəetmə səviyyəsində, bölmələrdə və 

ayrı-ayrı işçilərdə fəaliyyətlərin koordinasiyasını təyin edən danışılmamış qaydalar və təlimatlardır 

(Теплова, Л.Е.,2017).  

Korporativ mədəniyyət, idarəetmə obyekti kimi təyin olunmasından asılı olmayaraq, hər bir 

şirkətdə mövcuddur, çünki kadrları cəmiyyətin üzvləri olduğundan, digər insanların icması ilə eyni 

qanunlarla yaşayır və idarə olunur. Bu, yalnız şirkətin daxili proseslərinin deyil, həm də bütövlükdə 

cəmiyyət üçün xarakterik olan xarici əlaqələr sisteminin bir hissəsidir. Təşkilatın korporativ 

mədəniyyətinin formalaşmasına aşağıdakı amillər təsir göstərir (Теплова, Л.Е.,2017):  

 Baş direktorun şəxsiyyəti;  

 İstehsalın sahəsi və texnoloji xüsusiyyətləri, iş sahəsi;  

 Daxili və xarici mühitin normaları və parametrləri;  

 Müəssisənin inkişaf mərhələsi. 

Müasir sosial-mədəni proseslərin inkişafının məntiqini anlamaq təşkilati və korporativ mədəniyyət 

kimi vacib hadisələrin rolunun öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır. Mədəniyyətin inkişafını, forma və 

şərtlərini, habelə müasir korporativ mədəniyyətin formalaşması üçün zəruri olan metodologiyanı 

təhlil edən məsələlər daha az vacibdir. Təşkilatlarda koporativ mədəniyyətin formalaşması prosesi 

dəyərlərin konsolidasiyasına mane olan problemlərin ortaya çıxması ilə müşayiət olunur, bu 

davranış stereotipləri və qrupdaxili normalardır. Bu problemlər sistemli bir xarakter daşıyır, buna 
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görə hərtərəfli bir analiz tələb edirlər. Çünki onları aradan qaldırmaq vəzifəsi mürəkkəb və çox 

mərhələlidir. Problemin mənfi təsirinin mahiyyətini və dərəcəsini öyrənmək üçün yaranmış 

təşkilati mədəniyyətin formalaşma mərhələsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Koporativ 

mədəniyyətin inkişafında mövcud olan bütün problemlərin kökü missiyanın, əsas hədəflərin və 

dəyərlərin səhv bəyanatında ola bilər . Əvvəlcə təşkilat rəhbəri öz fəlsəfəsinə xas olan əsas inancları 

və dəyərləri missiyasını qarşıya qoyur. Təşkilatlarda koporativ mədəniyyət və korporativ ruhun 

formalaşmasının ilkin mərhələsindəki problem bu dəyərlərin və normaların yalnız müştərilərin 

ehtiyaclarını ödəmək üçün nəzərdə tutulması ola bilər (Спивак, В.А., 2016). Eyni zamanda, 

təşkilatın fəaliyyətində kadrların rolu barədə öz fikirlərinə  olan menecerlər, işçilərin istəklərini və 

işçi qüvvəsi daxilində təşkilati mühitin əhəmiyyətinin zəruriliyini nəzərə almırlar (Теплова, 

Л.Е.,2017). Təşkilatlardakı mövcud korporativ mədəniyyətin öyrənilməsi mərhələsində əsas 

problem işlənmiş uzunmüddətli inkişaf strategiyasının və müəyyən edilmiş dəyərlərin əsas 

fikirlərinin ayrılması ilə ortaya çıxır. Belə bir uyğunsuzluq təşkilatın mövcudluğunun mənası ilə 

bağlı əsaslı bir sual qaldırmaqla yanaşı, insanı gələcək perspektivləri barədə düşünməyə vadar edir. 

Ayrıca ortaq fikir olmaması səbəbiylə xidmət sektoru üçün xarakterik kadrların yüksək dövriyyəsi 

nəticəsində yaranmış müəssisənin daxili mühiti, dəyər sisteminin mürəkkəbliyi məhv edilir, 

nəticədə hər bir təşkilat üzvü öz təbiətini və əhəmiyyətini fərqli qəbul edir . Xidmət sektoru, 

məsələn, dövlət xidmətindən fərqli olaraq, arzu olunan dəyərlərin və davranış qaydalarının 

formalaşmasına, inkişafına və konsolidasiyasına yönəlmiş təşkilati tədbirlərin inkişafı üçün böyük 

potensiala və bir çox fərqli istiqamətə malikdir. Bu baxımdan səhv prioritetləşdirmə təhlükəsi var. 

Müasir xidmət təşkilatlarında bir çox hallarda təşkilati mədəniyyətin ən problemli mövqeləri ya 

menecerlər tərəfindən görünmür, ya da böyük maliyyə yatırımlarına ehtiyac olduğu üçün qəsdən 

nəzərə alınmır. Bu problem xidmət sektorunda qlobal xarakter daşıyır, lakin hər təşkilat subyektiv 

olaraq həll yoluna yaxınlaşır (Спивак, В.А.,2016). Mənfi dəyərləri aradan qaldırmaq üçün təşkilat 

mədəniyyətinə təsirlər təşkilat üçün fəlakətli ola bilər. İlk növbədə təşkilati mədəniyyətin və 

korporativ ruhun formalaşmasının ilkin mərhələlərində təşkilati səhvlərə yol verildiyi təqdirdə, hər 

hansı bir dəyişiklik əks istiqamətdə ola bilər, nəticədə müsbət dəyərlər, prinsiplər və normalar zərər 

görəcəkdir (Одегов, Ю.Г., 2017). Daha sonra bu cür təsirlər əksər işçilər tərəfindən şəxsi inanc və 

baxışlarına görə qəbul edilmir, bununla əlaqədar bir təşkilatın işçilərinin təcrid olunmuş şəkildə 

işləməsi, bəzən quruluşu bütövlükdə mənfi təsir edən münaqişə vəziyyətlərinə səbəb olur. Bu 

baxımdan ən həssas olanlar xidmət sektorundakı təşkilatlardır, çünki bu cür təşkilatlarda təşkilati 

intizam çox vaxt aşağı səviyyədədir. Koporativ mədəniyyətin təsirinin uğurunu qiymət- 

ləndirərkən yalnız rəhbərliyin deyil, həm də təşkilatın işçilərinin, qurulmuş işçi qüvvəsinin birbaşa 

iştirakçılarının fikirlərini nəzərə almaq lazımdır. Bu mərhələdəki problem, görülən tədbirlərin və 

tətbiq olunan dəyişikliklərin təsirinin qiymətləndirilməsinin subyektivliyidir. Komanda daxilində 

müəssisənin gündəlik həyatında aktiv iştirak etməyən xidmət təşkilatlarının rəhbərləri maliyyə 

baxımından uğurlarının dərəcəsini obyektiv qiymətləndirmək qabiliyyətinə malik deyillər. 

Korporativ mədəniyyəti şirkətin hədəfləri və strategiyası ilə sinxronlaşdırmaq idarəetmə 
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imkanlarını yaxşılığa yönəlməsinə imkan yaradır. Korporativ mədəniyyətin formalaşmasında 

həlledici amil şirkətin fəlsəfəsi və ya başqa sözlə şirkət rəhbərliyinin izlədiyi prinsiplərdir. Bu 

prinsiplər reklam materiallarında, şirkətin qurucularının çıxışlarında, məlumat sənədlərində 

formalaşır. Bu cür prinsiplərin formalaşması işçilərinin nəzərində və xarici mühitdə korporasiyanın 

müəyyən bir imicinin yaradılmasına yönəldilmişdir (Могутнова Н.Н., 2005). 

        Müasir şəraitdə sadalanan problemlərin aradan qaldırılması mürəkkəb və çox mərhələli bir 

prosesdir. Hər şeydən əvvəl, menecerlər və adi işçilər arasında müxtəlif tərəflərdən formalaşan 

təşkilati mədəniyyət və korporativ ruh barədə fikirləri birləşdirməyə imkan yaradacaq bir əlaqə 

qurmaq lazımdır. Bundan əlavə, bu işin praktik hissəsində nəzərdən keçiriləcək təşkilati 

mədəniyyətin inkişafına yönəlmiş bir sıra metodlar mövcuddur. Xidmət sektorunun yüksək 

dinamizmi şəraitində təşkilati mədəniyyət və korporativ ruhun formalaşması problemlərinin 

qarşısını almaq çox vacibdir. Yaxşı işləyən profilaktik tədbirlər sistemi yalnız maliyyə resurslarına 

deyil, qiymətli vaxta da qənaət edəcəkdir. Beləliklə, xidmət sektorundakı təşkilatlardakı korporativ 

mədəniyyətin və korporativ ruhun formalaşdırılması sistemində səhv missiya bəyanatı, strategiya 

və dəyərlər arasındakı uyğunsuzluq, səhv təyin edilmiş prioritetlər, dəyişikliklərin mənfi təsiri və 

təsirlərin səhv qiymətləndirilməsi ilə bağlı aktual problemlər mövcuddur  və  bu problemlər uğurlu 

bir yanaşma ilə həll edilə bilər. 

Koporativ mədəniyyətin əsas elementi onun daxili dəyərləridir. Daxili dəyərlər sisteminə şirkətdə 

qəbul edilən əsas fəlsəfi mövqelər və fikirlər daxildir. Dəyər sistemi, təşkilatın kredosunun 

hazırlanmasında əks olunur. Şirkət kredosuna fəaliyyətinin məqsədi, əsas prinsipləri, üslubu, 

müştərilər, səhmdarlar, iş ortaqları, kadrlar, cəmiyyətlə əlaqəli müəyyən öhdəliklər daxildir. 

Firmanın sənədlərində açıq şəkildə təqdim edilmiş, ifadə edilmiş və sənədləşdirilmiş bu prinsiplər 

işçiləri ümumi müəyyən edilmiş məqsədlər və dəyərlər ətrafında birləşdirməyə kömək edir. Bir 

təşkilatın iş kredosu, rəhbərlik tərəfindən elan edildiyi və həyata keçirildiyi, eyni zamanda  şirkətin 

işçiləri tərəfindən paylaşıldığı fəlsəfə və siyasətinin konsentrə bir ifadəsidir. Korporativ dəyərlər, 

duyğular və davranış arasında ən yaxın əlaqəni təmin etdikləri üçün müəssisənin ən vacib təməlidir. 

Eynilə dəyərlər də işdə naviqasiya vasitəsi kimi xidmət edir. Dəyərlərin forması və məzmunu bir 

sıra amillərlə müəyyən edilir, xüsusən (Эйген М., 2012): 

 müəyyən bir işin həqiqi məzmunu; 

 şirkətin yerləşdiyi ölkənin siyasi və sosial ənənələri; 

 firma işçilərinin şəxsi fikirləri. 

Korporativ mədəniyyətin növbəti elementi simvollardır. Korporativ dəyərlər sistemi ilə bir şəkildə 

əlaqəlidirlər. Mif və əfsanələr inkişaf etmiş bir korporativ mədəniyyətin vacib hissələridir. Bir 

qayda olaraq, şirkətdə daim dolaşan və bir nəsil rəhbərlər və işçilər tərəfindən başqalarına ötürülən 

canlı, məcazi hekayələr, lətifələr şəklində mövcuddurlar. Miflər, əfsanələr, qəhrəmanlar şirkətin 

folklorunun yeganə elementləri deyil. Öyrənilən material praktik olaraq müəllif üçün korporativ 
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mədəniyyət kontekstində də əhəmiyyət kəsb edən mahnı, şeir, epiqram, aforizm, lətifə, şayiə, tost, 

"korporativ" zarafat kimi şifahi yaradıcılıq formalarını əks etdirmir. Korporativ mədəniyyətin 

görünən təzahürləri ayinlərdir. Rituallar şirkətin dəyər istiqamətlərini əyani şəkildə nümayiş 

etdirmək üçün bir vasitədir, işçilərə şirkət tərəfindən gözlənilən davranış standartlarını, 

komandadakı münasibət normalarını xatırlatmaq üçün hazırlanmışdır. Kadr siyasəti, korporativ 

mədəniyyət üçün əsas komponentdir. Bununla birlikdə, şirkət mədəniyyəti tərəfindən 

"ruhlandırılmalı", "canlandırılmalı" və şirkətin bütün işçilərinin duyğu dünyasının bir hissəsi halına 

gəlməlidir (Эйген М., 2012).  

Müasir korporativ mədəniyyət məzmunu, quruluşu və hədəfləri baxımından keyfiyyətcə yeni bir 

prosesdir. Kororativ mədəniyyət tarixdə mühüm rol oynamış, işçilərin həmrəyliyini təmin etmiş, 

sənaye dövrünün ideal təşkiledici təməli olmuş və  "bərabərlik", "kollektivin fikri", "sosial 

ehtiyaclar", "yaxınlarınızın maraqları" kimi anlayışların yüksək əhəmiyyətini təmin etmişdir. İşə 

ehtiyac sosial baxımdan əhəmiyyətli bir dəyər oldu, özünü ifadə etmə yolu, işdəki müvəffəqiyyət 

xalqın tanınması ilə mükafatlandırıldı. Tədricən ağır montaj xətti işi mənasını avadanlıqların 

texniki cəhətdən təkmilləşdirilməsi, bacarıq və təcrübənin artırılması axtarışında və nəhayət, 

işçinin işində yaradıcılığın təzahüründə tapdı. Bu dəyərlər bir çox cəhətdən, əməyin elmi təşkili, 

Veberin "rasional təşkilatlanma" modeli sayəsində formalaşdı, baxmayaraq ki, mexanik xarakter 

daşısa da, idarəetmə və təşkilati inkişaf üçün başlanğıc nöqtəsi oldu. Korporativ mədəniyyət post-

sənaye dövrün fenomeni olaraq öz dərk etməsini və post-klassik elmi paradiqmanın müddəalarına 

əsaslanan yeni idarəetmə metodologiyasının formalaşmasını tələb edir. Koporativ mədəniyyət 

sənədlərdə, əmrlərdə, təlimatlarda ifadə olunan imperativ bir xarakterə sahib olan təşkilatın çox 

strukturunu əhatə edir (Хакен Г.,2018).  

 Korporativ mədəniyyətin yaranması, inkişafı və işləməsi üçün sosial-mədəni mühit, istehsal və 

iqtisadi fəaliyyətdə bilik, məlumat və “insan kapitalı” nın üstünlük təşkil etdiyi postindustrial bir 

cəmiyyətdir. Korporativ mədəniyyət postindustrial istehsalın hər bir iştirakçısının intellektual və 

mənəvi enerjisinin inkişafının effektivliyini təmin edir. Korporativ mədəniyyət konsep- siyasının 

inkişafı, kadrların idarə edilməsi məsələlərinə diqqətin artması və psixoloji iqlimin yaradılması, 

rəhbərlik və işçilər arasında dialoqa yönəldilməsi ilə əlaqədardır. Korporativ mədəniyyət, 

gözlənilən davranış münasibətlərini, stereotipləri, normaları əhatə edən bütün əmək fəaliyyətinin 

iştirakçıları üçün ümumi olan oyun qaydalarını müəyyənləşdirir. Korporativ mədəniyyətin 

quruluşu daxili güc, sabitlik, elementlərin yüksək dərəcədə birləşmə və sistem bütövlüyünü təmin 

edir. 

 Mədəniyyətin müasir mənası daha genişdir və təşkilati mədəniyyət üçün müəyyən edilmiş dar 

sərhədləri aşır. Korporativ mədəniyyət idarəçiliyinə müasir yanaşmalardan danışarkən, fikrimizcə, 

bir neçə metodoloji paradiqmanın liderliyindən danışmaq məsləhətdir: sosiomədəni, sinergetik və 

prakseoloji (Могутнова Н.Н..,2005).  
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 Sosiomədəni sintez təşkilati inkişafın sinerjisini, korporasiyanın daxili və xarici 

bütövlüyünü, kadrların qloballaşan dünyada baş verən dəyişikliklərə effektiv 

uyğunlaşmasını, sosial tərəfdaşlıq və məsuliyyət dəyərlərinin qurulmasını təmin edir.  

Korporasiyanın inkişafına sosial-mədəni yanaşma, menecerlərin idarəetmə 

mədəniyyətinin bir törəməsi kimi çıxış edərək, təşkilati inkişafda sinergetik təsiri 

müəyyənləşdirir, daxili inkişaf ehtiyatlarına, personalın mənafelərinin harmonik 

birliyinə etibar etməyi nəzərdə tutur; 

 Sinergetik paradiqma, müxtəlif təbiətdəki, o cümlədən sosial-mədəni sistemlərdəki 

özünütəşkilat proseslərinin ardıcıllığına xüsusi diqqət yetirir, böhran cəmiyyətinin 

işləmə və çevrilmə proseslərini təsvir etməyə və izah etməyə kömək edir. Sinergetik 

paradiqmanın müxtəlif nümayəndələri eyni fikirdədirlər. Sinergetik paradiqmanın 

korporativ mədəniyyət idarəetməsində istifadəsi, onun formalaşma imkanlarına, 

inkişaf və işləmə qanunlarına yeni bir şəkildə baxmağımıza imkan verir. Gələcəyin 

cəmiyyətində biliklərin rolunu artırmaq və dəyişiklikləri sürətləndirmək kimi 

tendensiyalarla əlaqəli aktual məsələləri həll etmədən müasir bir korporativ 

mədəniyyət modelinin qurulmasını təsəvvür etmək çətindir. Bir mədəniyyət tərtib 

edərkən, bilik rəqabət qabiliyyətində həlledici bir amil halına gəldiyi şərtlərdə mövcud 

idarəetmə təcrübəsini nəzərə almaq lazımdır; 

 Prakseoloji yanaşma mövcud idarəetmə təcrübəsini yeni şəraitdə ümumiləşdirməyə 

imkan verir. Prakseoloqlar istehsal və idarəetmə problemlərini həll edir, mövcud 

biliklərlə işləyirlər, onlardan nəticə çıxarırlar, prosesin bütöv bir mənzərəsini 

yaradırlar və ortaya çıxan problemlərin səbəblərini həll edərkən fəal düşüncə 

prosesindən istifadə edərək daha da inkişaf etdirirlər; 

 Müasir daxili şəraitdə intellektual varlıqların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və 

qiymətləndirilməsi son dərəcə çətin olmasına baxmayaraq, korporativ mədəniyyətin belə bir 

qiymətləndirilməsi xərc metodundan istifadə etməklə müəyyən edilə bilər. Bu, ümumilikdə iş 

həyatının keyfiyyətini yüksəltmək üçün həm şirkətin, həm də işçilərinin sosial məsuliyyətinin 

artması ilə nəticələnir. Bu gün yerli şirkətlər beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq və təsirli bir 

inkişaf strategiyası yaratmaq üçün xarici  şirkətlərinin təcrübələrindən istifadə edirlər. Bu cür 

hədəflərə çatmaq və yüksək iqtisadi göstəricilər nümayiş etdirmək üçün komanda ilə daim işləmək 

lazımdır. Bu, xüsusilə bir insanın ömrünün çox hissəsini işdə keçirdiyi bir vəziyyətdə doğrudur. 

Beləliklə, korporativ mədəniyyət, təşkilatın bütün üzvləri tərəfindən paylaşılan təməl dəyərlər, 

inanclar, ənənələr, normalar və fərdlərin korporasiyanın fəaliyyətinə mənsub olduqları və iştirak 

etdikləri barədə məlumatlandırılması kimi müəyyən edilə bilər. 

 Korporativ mədəniyyət idarəolunması idarəetmənin köhnəlmiş həqiqətlərinə deyil, sosial 

proseslər və onları tənzimləyən qanunlara dair yeni fikirlərə əsaslanmalıdır. Beləliklə, dünya birliyi 

səviyyəsində mədəniyyətin ayrı-ayrı dövlətlər səviyyəsində inkişaf istiqamətini təyin edən 
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korporativ mədəniyyətin inkişafında qlobal tendensiyalar meydana çıxmaqdadır. Hər bir dövlətdə 

korporativ mədəniyyətin inkişafındakı ümumi tendensiyalar milli xüsusiyyətlər, tarix, din və 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla dəyişdirilir. Bu da öz növbəsində ölkədəki ayrı firmaların, 

təşkilatların, müəssisələrin korporativ mədəniyyətlərinə təsir göstərir. Qloballaşma, sosial-mədəni 

mühitdəki dəyişikliklər, dövrün yeni çağırışları korporativ mədəniyyətin formalaşması sahəsində 

yenilikçi həllərin qəbul edilməsini məcbur edir (Хакен Г.,2018). 

Nəticə 

 Bu və digər oxşar aktual problemlərin araşdırılması  koporativ mədəniyyətinin idarə edil- məsi 

məsələlərinə münasibəti dəyişdirə biləcəyi və korporativ mədəniyyət yaradıcılarının səylərini ən 

təsirli həll yollarına yönəldə biləcəyi düşünülməlidir. Təşkilatın  hədəfləri və dəyər- ləri ilə ən 

uyğun olan korporativ mədəniyyət müasir müəssisələrdə iş proseslərinin səmə- rəliliyinin 

artırılmasında ən təsirli amillərdən biri kimi tanınır və bu da onun birmənalı müəyyənləşdirilməsinə 

və araşdırılmasına marağı artırır. Müəssisələrdə korporativ mədəniyyətin formalaşması və inkişafı 

bir çox amillərlə müəyyən edilir. Bu amillərdən biridə dövlətin milli və mədəni aspektləri, 

mentaliteti, qanunvericiliyi və ideologiyası, rəqabət qabiliyyətli mühit, iş tərzi və s. Sözün ümumi 

mənasında mədəniyyət kimi, korporativ mədəniyyət insanların birgə fəaliyyəti prosesində 

formalaşır, lakin təşkilatlarda inkişafının sonrakı idarəolunması ilə insanlar tərəfindən şüurlu 

şəkildə müasir yanaşmalar əsasında  tərtib edilir və yaradılır. Korporativ mədəniyyət iqtisadi bir 

qurumun əməliyyat xərclərinin azaldılması mexanizmində mühüm rol oynayır. Korporativ 

mədəniyyət, bir təşkilatın xarici mühitə uyğunlaşma və daxili inteqrasiya prosesində əldə etdiyi, 

effektivliyini göstərmiş və təşkilat üzvlərinin əksəriyyəti tərəfindən paylaşılan davranış 

modellərinin məcmusudur. 
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Operators Influencing Customer Satisfaction Levels In An E-Commerce 

Platform 

  

Belal Mahmoud 

 Istanbul Aydin University 

 

Abstract 

While technology and shopping culture are advancing rapidly, electronic commerce has succeeded in creating a great 

revolution and creating an easier and simpler shopping concept. This understanding has made it easier for customers 

to reach more options at more affordable prices. Now, if customers don't like any product, they can change the store 

they shop more easily and quickly. For this reason, the concept of customer satisfaction in electronic commerce can 

be different from common shopping platforms. In the Middle East and especially in Egypt, electronic commerce has 

become more widespread recently. This has led to a great competition between shopping sites. 

According to the findings obtained in the research; there is a positive relationship between customer satisfaction and 

all of these factors. Among these factors, trust and payment methods have the greatest impact. Considering these 

results, administrative factors and problems have been emphasized and some inferences have been made. The results 

of the questionnaire are expected to support electronic commerce platforms to gain the trust of their customers and 

better understand their needs and expectations. Thus, it is aimed to contribute to these platforms in terms of increasing 

customer satisfaction, providing competitive advantage and reaching larger customer masses. 

Keywords: E-commerce, Online Shopping, Customer Satisfaction 
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Xülasə 

Son dövrlərdə internetin sürətlə inkişaf etməsi və hamı üçün əlçatan olması biznesləri burada olmağa məcbur etmişdir. 

Belə ki, artıq bizneslər sosial şəbəkələr, əyləncə və xəbər portalları, vebsayt, e-poçt, mobil tətbiq və s. kimi rəqəmsal 

alətlərlə öz potensial müştəriləri ilə əlaqəyə keçməyə çalışırlar. Təbii olaraq istifadəçilər də artıq həm vaxta qənaət 

etmək, həm də daha geniş seçim şansı və məlumat verən rəqəmsal platformalardan öz alışları üçün aktiv istifadə edirlər. 

Rəqəmsal marketinqin nisbətən ucuz olması bu sahədə olan rəqabəti də çox kəskinləşdirir. Buna görə də şirkətlər artıq 

rəqəmsal marketinqə daha ciddi yanaşır və ondan daha məqsədyönlü istifadə etməyə çalışırlar. Təbii ki, bu zaman bir 

sıra suallar yaranır ki, rəqəmsal platformalar istehlakçıların alış davranışlarına hansı səviyyədə təsir edir. Hansı 

rəqəmsal marketinq alətləri daha effektivdir, hansı hədəf kütlə üçün, hansı marketinq kanalından, hansı reklam 

növündən istifadə etmək daha yaxşı olar. Bu suallara cavab tapmaq üçün rəqəmsal platforma istifadəçiləri arasında bir 

araşdırma keçirilmişdir. Araşdırmada 330 nəfər respondent iştirak edib. Bu respondentlərin hamısı Azərbaycanda 

yaşayır və 18 yaş və daha yuxarı şəxslərdir. Araşdırmanın əsas məqsədi isə rəqəmsal kanalların, rəqəmsal reklam 

növlərinin və ümumilikdə rəqəmsal marketinqin onların alış davranışına hansı səviyyədə təsir etdiyini öyrənmək olub. 

Bundan sonra isə bu dəyişkənlərin cinslər üzrə necə fərqləndiyi müəyyənləşdirilib. 

Açar sözlər: Rəqəmsal marketinq, istehlakçı davranışı, rəqəmsal marketinqin cinslər üzrə təsiri, rəqəmsal marketinq 

alışa təsiri. 

  

Giriş 

Son dövrlərdə internetin insanlara yeni imkanlar verməsi nəticəsində, artıq insanların bir çoxu 

interneti öz şəxsi həyatının ən əsas parçalarından birinə çevirib. Bu da öz növbəsində internetin 

çox böyük sürətlə böyüməsinə və hamı üçün əlçatanlılığını təmin etmişdir. Artıq günümüzdə 

demək olar ki, 60% dünya əhalisi internet istifadəçisidir. Texnologiyanın sürətli inkişafı və mobil 

cihazların istifadəsinin artması insanların həyat tərzini dəyişdirməklə yanaşı alış-veriş vərdişlərini 

də dəyişdirdi. Texnologiyanın özünün marketinqi və texnologiya sayəsində məhsulların marketinqi 

ilə müəssisələr rəqəmsal marketinqə büdcələrində yer ayırırlar (Ryan, 2016). Əvvəllər internet 

sadəcə məlumat və tanışlıq məqsədi ilə istifadə olunurdasa, günümüzdə çox böyük ticarət 

platforması kimi istifadə olunmağa başlayıb. İnsanlar rəqəmsal platformalar vasitəsilə almaq 

istədikləri məhsul və xidmətlər haqqında məlumat alır, hətta alışlarının bir hissəsini bu 

mailto:elvin.batiyev97@gmail.com
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platformalardan edirlər. Məhsul və ya xidmət satışının artırılması, şirkətə loyallıq yaratmaq, marka 

tanınırlığını artırmaq üçün şirkətlər, müştərilərin olduğu hər yerdə olmağa çalışır və onlarla birbaşa 

əlaqə qurmaqda maraqlı olurlar. Çünki artıq alıcılar həm də şirkətlərin onların qayğısına qalmasını 

və özlərini dəyərli hiss etmək istəyirlər. Bunun əsas səbəb isə, istesal və xidmət sahələrinin ciddi 

böyüməsi ilə şirkətlər arası rəqabətin kəskinləşməsidir. Öz markasını tanıtmaq, daha yaxşı müştəri 

təcrübəsi yaşatmaq, satışları artırmaq üçün şirkətlər, bir növ müştərinin olduğu hər yerdə olmağa 

məcbur olurlar. 

Artıq demək olar ki, bütün şirkətlər rəqəmsal marketinqin gücünü və üstünləklərini tam başa düşüb 

və bu sahəyə ciddi maraq göstərirlər. Rəqəmsal marketinq günümüzdə şirkətlərə və alıcılar bir çox 

üstünlüklər verir. Belə ki, şirkətlər rəqəmsal marketinq vasitəsilə daha az büdcə xərcləyir, daha 

dəqiq geri dönüşləri hesablayır, müştəriyə fərdi yanaşma göstərir, 7/24 müştəri ilə əlaqədə olmaq 

kimi imkanlar əldə edirlər. Artıq istehlakçılar da daha az vaxt itirmək, istədikləri vaxt alış-veriş 

edə bilmək, məhsul və xidmətləri daha rahat müqayisə edə bilmək üçün rəqəmsal platformalardan 

ciddi istifadə edirlər. Bu zaman müştərinin qarşısına bir çox seçim çıxır ki, burada müştəri tərəfində 

seçilmək və alınmaq çətinləşir. Buna görə də artıq şirkətlər rəqəmsal marketinq aktivlikləri ilə öz 

məhsullarını fərqləndirməyə çalışırlar ki, müştərinin alış qərarına təsir edə bilsinlər. Şirkətlər öz 

məhsullarını müxtəlif video roliklər, vizual effektlər, bloq yazılar və s. kimi vasitələrlə 

fərqləndirməyə cəhd edirlər. Bunlardan hansının daha effektli olması, hansı tip müştərilərə hansı 

kanallar vasitəsilə çatmağın rahat olması, bu kanal və reklam vasitələrinin müştərinin alış 

davranışlarına hansı səviyyədə təsir etməsi kimi sualların yaranması rəqəmsal marketinqin 

alıcıların alış davranışındakı təsiri mövzusunu aktuallaşdırır. Təbii ki, müxtəlif səviyyədə olan bu 

təsir alıcıların cinslərinə görə də müxtəlif fərqliliklər göstərir. Buna görə də bu məqalənin əsas 

məqsədi rəqəmsal marketinqin alıcıların alış davranışına təsiri və bu alış təsirlərinin cinslərə görə 

necə fərqlənməsi ilə bağlı olmuşdur (Mirzayeva, 2014).  

Ədəbiyyat İncələməsi 

Rəqəmsal marketinq 

Günümüzdəki müəssisələr və istehlakçılar üçün rəqəmsal marketinq güclü bir ikitərəfli ünsiyyət 

kanalı və danılmaz dərəcədə əhəmiyyətli bir bazar faktorudur (Leeflang, Peter S.H., Peter C.V., 

Peter D., Tjark, 2014). Rəqəmsal alətlərin istifadəsi ilə həyata keçirilən və bütün marketinq 

fəaliyyətlərinin rəqəmsal mühitdə həyata keçirildiyi metod olan rəqəmsal marketinq anlayışı, 

rəqəmsal sahədə ənənəvi marketinq fəaliyyətlərinin reallaşdırılması kimi təyin olunsa da, ənənəvi 

marketinq təcrübələri ilə müqayisədə çox böyük üstünlüklərə malikdir (Dholakia və Bagozzi, 

2001). Rəqəmsal marketinq elektron cihazlar vasitəsilə aparılan hər hansı bir marketinq 

fəaliyyətidir. (American Marketing Association). Başqa sözlə rəqəmsal marketinq rəqəmsal 

platformalar vasitəsilə aparılan marketinq fəaliyyətidir. Hazırda rəqəmsal platformalar kimi 

“Google”, “Yandex”, “Bing” kimi axtarış platformalarını, “Facebook”, “Instagram”, “Linkedin”, 
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“Twitter”, “Tik-Tok” kimi sosial şəbəkələri, “Youtube” kimi video izləmə platformasını, “Gmail”, 

“Email”, “Yahoo” kimi e-poçt sistemlərini, bloq, elan və s. digər məqsədlərlə istifadə olunan 

vebsaytları, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan vebsaytları nümunə göstərə bilərik. Rəqəmsal 

marketinq şirkətlərə iki vacib üstünlük təqdim edir. Hədəf auditoriya düzgün seçilə bilər və 

marketinq aktivlikləri ölçülə bilər. Bu qazanclar sayəsində rəqəmsal marketinqin mənası şirkətlər 

üçün hər gün artır (Royle and Laing, 2014: 68)  

Tarixdə ilk rəqəmsal marketinq kampaniyası e-poçt vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Bu e-poçt 

amerikalı Ray Tomlinson tərəfindən göndərilmişdir. (Guinness World Records). Buna baxmayaraq 

rəqəmsal marketinqin əsas inkişaf dövrü 1990-cı illərdən başlayır.   1990-ci ildə  istifadəçilərə 

lazımi məlumatları tapmaqda kömək edən   WEB 1.0 platforması hazırlandı. Amma bu dövrdə də 

marketinq mütəxəssisləri rəqəmsal marketinqlə elə də tanış deyildilər. 

1994-cü ildə ilk dəfə  AT&T şirkətinin banner reklamı HotWired.com saytında nümayiş olundu.  

AT&T şirkətinin  verdiyi reklamda belə bir mətn mövcud idi.  “Sən heç mausunu (siçanını) düz 

BURA vurmusan? SƏN EDƏCƏN!” Statistikaya görə bu reklam bannerini görən istifadəçilərin 

44%-i buna daxil olublar. 

1994-cü ildə Yahoo ictimaiyyətə təqdim olundu. 1 il içində Yahoo 1 milyon giriş sayına nail oldu.  

1996-cı ildə bəzi axtarış motoru alətləri HotBot, LookSmart və Alexa təqdim ictimaiyyətə təqdim 

olundu. 

1997-ci ildə ilk sosial şəbəkə sayılan Sixdeegres.com ictimaiyyətə təqdim olundu. 

1998-ci il rəqəmsal marketinqin ən əsas illərindən biri sayılır. Belə ki, bu ildə Google təqdim 

olundu. Eyni zamanda Microsoft MSN-i və Yahoo isə Yahoo axtarış sistemini təqdim etdi. 

2002-ci ildə daha peşəkar sosial şəbəkə sayılan Linkedin istifadəyə verildi. 

2004-cü ildə isə Facebook sosial şəbəkəsi istifadəyə verildi və hazırda dünyada ən böyük sosial 

şəbəkə hesab olunur. Bütün bu hadisələr rəqəmsal marketinqin inkişafına töhvə verən ən əsas 

hadisələr sayılır. 

Rəqəmsal marketinq bir çox hallarda veb saytının olması və ya sosial şəbəkələrdə təmsil olunmaq 

kimi qiymətləndirilir. Amma ümumilikdə baxanda rəqəmsal marketinq istehlakçılarla qarşılıqlı 

əlaqə qurmaqdan və onu idarə etməkdən ibarətdir. Bu əlaqələri yaxşı idarə etmək üçün ortaya 5R 

(5D) anlayışı çıxmışdır (Chaffey, 2018). 5R nədir: 

1. Rəqəmsal cihazlar (Digital devices) 

2. Rəqəmsal platformalar (Digital platforms) 

3. Rəqəmsal media (Digital media) 

4. Rəqəmsal məlumatlar (Digital data) 
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5. Rəqəmsal texnologiya (Digital technology) 

1. Rəqəmsal cihazlar (Digital devices). İstehlakçılar bizim şirkət, məhsullar haqqında məlumat 

almaq üçün bizim veb saytımızdan, mobil tətbiqimizdən, sosial şəbəkə hesablarımızdan buna cəhd 

edirlər, eyni zamanda bizim şirkətlə əlaqəyə keçərkən telefon, kompüter, tablet və s. kimi 

cihazlarını istifadə edə bilərlər. Bu kimi amillərin bilinməsi şirkət üçün çox zəruridir ki, gələcək 

kampaniyalarda həm müştərilərinə rahat çata bilsin, həm də daha az xərclə daha çox effekt görsün. 

2. Rəqəmsal platformalar (Digital platforms). Eyni zamanda bu cihazlardan istifadə edib bizim 

şirkət və ya məhsulla əlaqəyə girdikləri zaman onların hansı platformadan istifadə etdiyini də 

bilmək zəruridir. Onlar Google kimi axtarış sistemlərindən və ya Facebook, Instagram kimi sosial 

şəbəkələrdən əlaqə qura bilərlər. İstənilən halda bu daha çox məhsulun hədəf kütləsindən asılıdır.  

3. Rəqəmsal media (Digital media). Şirkətlərin əsasən 3 rəqəmsal media kanalları olur: 

1.Ödənişli media kanalları. Bu kanal vasitəsi ilə şirkətlər müəyyən ödəniş qarşılığıdan öz 

hədəf kütlələrinə çata bilərlər. Onlar istehlakçılara çatmaq üçün Facebook, Google, Youtube kimi 

platformaların ödənişli reklam imkanlarından istifadə edirlər. 

2. Özünə məxsus media kanalları. Bu kanallar şirkətin heç bir ödəniş etmədən özünə 

məxsus olan kanallarıdır. Misal olaraq sosial şəbəkələri göstərmək olar. İstənilən şirkət Facebook, 

Instagram, Linkedin, Twitter və s. kimi sosial şəbəkələrdə öz şirkət hesablarını yarada bilərlər. Bu 

özünə məxsus olan kanallarda şirkətlər reklam xarakterli paylaşımlar edərək ödənişsiz şəkildə öz 

izləyicilərinə məhsulları və ya şirkəti haqqında məlumat verə bilərlər. 

3. Qazanılmış media kanalları. Qazanılmış media kanalları da ödənişsiz media kanalı 

sayılır. Bu kanal əsasən şirkətin keyfiyyətli xidmətindən və ya məhsulundan yaranır ki, itehlakçılar 

bu şirkət haqqında sosial şəbəkələrdə və ya digər yerlərdə paylaşım edərək tanıdırlar.  

4. Rəqəmsal məlumatlar (Digital data). Bu istehlakçılardan, istehlakçının öz istəyi ilə alınmış 

məlumatlar sayılır. Bir çox ölkədə bu məlumatlar qanunla tənzimlənir. Bu məlumatlar əsasında 

şirkətlər potensial alıcılarını yenidən hədəfləyə bilərlər. 

5. Rəqəmsal texnologiya (Digital technology). Bu şirkətlərin istehlakçılarla müəyyən interaktiv 

əlaqə yaratmasından ibarətdir. Şirkətlər veb sayt, mobil tətbiq və ya e-mail vasitəsi ilə daha yaxşı 

müştəri təcrübəsi yaşatmaq üçün müxtəlif kampaniyalar edirlər. 

İstehlakçı davranışları 

İstehlakçı müxtəlif şəxslər tərəfindən müxtəlif cür adlandırıla bilər. Məsələn marketoloqlar bəzi 

məqsədlər üçün istehlakçıları yaş, cins, gəlir, vəzifə və s. xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif qruplara 

bölürlər. Belə ki, ümumilikdə istehlakçılar demoqrafik, psixoloji, coğrafi və davranışa görə 

müxtəlif qruplara bölünə bilirlər. Ümumilikdə istehlakçı, ehtiyaclarını ödəmək və məmnuniyyətini 

təmin etmək üçün mal və xidmətlərdən istifadə edən bir şəxs və ya cəmiyyətdir (Solomon, Russell-
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Bennett, Previte, 2013). İstehlakçı, alıcılıq qabiliyyətinə sahib olan və satıcı tərəfindən satılan mal 

və xidmətləri satın almaq istəyinə və bu istəyə çatmaq üçün təsirli gücə sahib bir insandır. (Tokatlı, 

2015). Bəşəriyyətin başlanğıcından bu günə qədər olan müddətdə istehsal və istehlak anlayışlarına 

daima əhəmiyyət verilmişdir. İstehsal amili istehlak amilindən asılı olaraq reallaşdığından istehsal 

amilinin iqtisadi dəyəri istehlakçı amilindən asılıdır. Bu vəziyyət, istehlakçıların tələb və 

ehtiyaclarına diqqət yetirməyin, istehlakçı ilə sıx ünsiyyət qurmağın və istehlakçıları yaxşı analiz 

etməyin zəruriliyini ortaya qoydu. (Erdoğan Tarakçı, 2018).  Müştəriləri başa düşmək hər bir 

biznes üçün açar amillərdən biri sayılır. Ümumilikdə istehlakçıların alış davranışına təsir edən 4 

amil mövcuddur: mədəni, sosial, demoqrafik, psixoloji amillər. ( Kotler, Armstrong, 2013)  

1. Mədəni amil. Bu amillərdən ən geniş yayılanıdır. Mədəni amil demək olar ki, bizim ətrafımızda 

olan hər şeyi əhatə edir. Mədəni amylin özü 3 qrupa bölünür: 

1. Mədəniyyət 

2. Alt mədəniyyət 

3. Sosial siniflər 

2. Sosial amillər. İstehlakçı bir çox hallarda yaşadığı sosial mühit tərəfindən də bir sıra təsirlərə 

məruz qalır. İstehlakçının alış davranışın aşağıdakı 3 sosial amil təsir edir: 

1. Qruplar və sosial ətraf 

2. Ailə 

3. Vəzifə və status 

3. Şəxsi amillər. Şəxsi amillər birbaşa insanın özünə bağlı olan və onun alış davranışına təsir edən 

amillərdir. Kotlerə görə şəxsi amillər 5 yerə bölünür: 

1. Yaş və həyat mərhələsi 

2. İş, vəzifə 

3. İqtisadi vəziyyət 

4. Həyat tərzi 

5. Şəxsiyyət 

4. Psixoloji amillər. Sonuncu vacib amil isə psixolji amil sayılır. Psixoloji amil özlüyündə 4 yerə 

bölünür. 

1. Motivasiya 

2. Qavrama 

3. Öyrənmək 
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4. Münasibət və inanclar 

Hər hansı bir məhsulun alış qərarını vermək üçün istehlakçılar əsasən 5 mərhələdən keçirlər:  

1. Problemin müəyyənləşdirilməsi 

2. İnformasiya axtarışı 

3. Alternativlərin qiymətləndirilməsi 

4. Alış qərarı 

5. Alışdan sonrakı müddət  

1. Problemin müəyyənləşməsi. Problemin tanınması bizim həyatımızda hansısa problemin olması 

ilə başlayır. Problemlər 2 səbəbə görə meydana gələ bilər: daxili səbəblər və xarici səbəblər. Daxili 

səbəblər istehlakçıda gündəlik yaranan problemlərdi. Hansı ki, istehlakçı acır və ya susayır bu 

zaman problem yaranır. Xarici səbəblər isə müxtəlif ola bilər, bir insan şəkil çəkməyə ciddi meyl 

sala bilər və bu zaman onda bir kameraya ehtiyac olar. Artıq kameraya ehtiyacının olması onda 

problemin yaranması deməkdir. Ehtiyacların şiddəti və vacibliyi istehlakçıdan istehlakçıya 

fərqlənir. İstehlakçı tərəfindən ehtiyacın ortaya çıxmasında zərurilik və xarici amillər çox vacibdir 

(Altunışık və İslamoğlu, 2017). 

2. İnformasiya axtarışı. İstehlakçının qərarvermə mərhələsinin növbəti mərhələsi informasiya 

axtarışı sayılır. Artıq bu mərhələdə istehlakçı problemi müəyyənləşdirir və nəyə ehtiyacının 

olduğunu yaxşı bilir. Bunun üçün o aktiv axtarışa başlayır. Hoyer və McInnis qeyd edir ki, bu 

mərhələdə istehlakçı əsasən iki mənbədən istifadə edir: daxili informasiya mənbələri və xarici 

informasiya mənbələri. (Hoyer və McInnis, 2007). 

3. Alternativlərin qiymətləndirilməsi. İstehlakçı məhsullar haqqında məlumat topladıqdan sonra 

alternativləri qiymətləndirmə mərhələsinə keçirlər. İstehlakçıların qiymətləndirərkən diqqət 

yetirdiyi bəzi amillər aşağıdakılardır (Aktaran Özsaçmacı, 2011): 

  - Məhsulların / xidmətlərin xüsusiyyətləri, 

  - Məhsulların qiyməti və ödəmə şərtləri, 

  - Məhsulların fərqli xüsusiyyətlərinə aid dəyərlər, 

  - Marka şəkil dəsti, 

  - İstehlakçıların məhsulların hər biri üçün faydası və faydaları. 

  - Fərqli markalar haqqında qiymətləndirmələr nəticəsində yaradılan yanaşmalar. 

4. Alış qərarı. Ellerinde bulunan alternatifleri değerlendiren tüketiciler nihai kararlarını verir ve bu 

kararın sonucunda değerlendirilen alternatiflerden birinin seçilebileceği gibi hiçbirini satın 

almamayı da seçebilirler (Baycan, 2017). İstehlakçı alış qərarını verərkən bir çox seçim üsulu 
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mövcuddur. İstehlakçının seçimi onun keçmiş alış təcrübəsi əsasında da ola bilər. Məsələn 

istehlakçı hər hansı məhsulu alıb və ondan razı qalıb, növbəti alış zamanı istehlakçı yenidən o 

məhsulu almağa meyilli olur. Amma burada istehlakçı daha ucuz məhsulu və ya digər seçilən 

məhsulu da yoxlamaq istəyə bilər. Buna görə də bu seçim üsullarının özü də 2 yerə bölünür: 

1. Düşüncə əsaslı qərarvermə (rasional) 

2. Hislər əsaslı qərarvermə (emosional) (Hoyer və McInnis (2007) – s. 254-255) 

5. Alışdan sonrakı müddət. Nəhayət bu mərhələdə istehlakçı etdiyi alışın nə qədər düzgün olduğunu 

təcrübə edir. Bu təcrübə müsbət nəticələnərsə, yəni istehlakçı aldığı məhsuldan məmnun qalarsa, 

növbəti alışda da bu məhsulları almağa üstünlük verir. Eyni zamanda istehlakçı, bu məhsulları 

digərlərinə məsləhət görməyə daha meyilli olur. Əgər istehlakçının təcrübəsi müsbət 

nəticələnməzsə, şirkət həm müştəri itirir, həm də şirkətə qarşı mənfi imic yaradır. İstehlakçılarda 

şirkətə qarşı yaranan mənfi imici reklam, qablaşdırma, satışdan sonrakı xidmət vasitəsilə silmək 

mümkündür (Aktaran Cengiz,2019).  

Cins faktorunun rolu. 

Hər hansı bir məhsulun alışı zamanı qadınların və kişilərin davranışı bir çox hallarda eyni olmur. 

Çünki kişi və qadınların istəkləri, gözləntiləri, ehtiyacları və həyat tərzləri müxtəlif olur, bu 

müxtəliflik də onların alş qərarlarında özünü göstərir (Akturan, 2009). Buna görə də məqaləmizdə 

6 hipotez mövcuddur. 

H1. Sosial medianın alış davranışına təsiri qadınlarda daha çoxdur 

H2. Mobil tətbiqlərdə olan reklamların alış davranışlarına təsiri kişilərdə daha çoxdur  

H3. Məşhur şəxslərlə olan reklamların alış davranışına təsiri qadınlarda daha çoxdur 

H4. Axtarış zamanı çıxan reklamların alış davranışlarına təsiri kişilərdə daha çoxdur 

H5. Hər hansı məhsulu almamışdan öncə internetdə məhsul haqqında məlumat axtarmağa qadınlar 

daha meyillidir 

Araşdırma metodu. 

Araşdırmanın əsas məqsədi rəqəmsal marketinqin alıcıların alış davranışına təsirini araşdırmaq 

olmuşdur. Bu təsir araşdırılıqdan sonra isə bu təsirin cinslərə görə necə dəyişdiyi müəyyənləşdirilir. 

Araşdırma rəqəmsal marketinq haqqında olduğuna görə təsadüfi seçmə üsulu ilə rəqəmsal 

platformalarda həyata keçirilmişdir. Sorğuda Azərbaycanda yaşayan 18 yaş və üzəri əhali iştirak 

etmişdir. Sorğunun məqsədinə uyğun “Google Forms” vasitəsilə sual kitabçası hazırlanmışdır. 

Sorğuda 330 respondent iştirak edib. 
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Analiz. 

Demoqrafik göstəricilər. 

İlkin olaraq araşdırmada respondentlərin demoqrafik vəziyyətləri öyrənilmişdir. Demoqrafik 

göstəricilərin nəticələri haqqında məlumatı Cədvəl 1-də görə bilərsiniz. 

Cədvəl 1: Demoqrafik göstəricilər 

 

Dəyişkənlər 

 

 

Kateqoriya 

 

 

Say (N) 

 

 

Faiz (P%) 

 

Cinsiyyət 

Kişi 187 53.1 

Qadın 165 46.9 

Yaş  

Qrupları 

18-25 141 42.7 

26-35 117 35.5 

36-49 56 17 

50+ 16 4.8 

Mənbə: Aparılmış anket sorğusundan əldə olunub 

Araşdırmada 2 müxtəlif demoqrafik xüsusiyyət müəyyənləşdirilib. Bunlar cins və yaş qruplarıdır. 

Göründüyü kimi cins olaraq 51.2% kişilər çoxluq təşkil edir. Yaş olaraq ümumilikdə 35 yaşa qədər 

şəxslər ümumi respondentlərin 78.2% hissəsini təşkil edirlər. 

Araşdırmada aparılmış frekans analizləri və onların nəticələri. 

Cədvəl 2: Reklam kanallarının təsiri 

 

Ölçülmüş amil 

 

 

Ortalama nəticə 

 

 

Ortalama nəticə 

(kişi) 

 

Ortalama nəticə 

(qadın) 

Sosial media 4.18 4.17 4.20 

Vebsayt/Bloqlar 3.52 3.66 3.38 

Youtube 3.26 3.36 3.15 

E-poçt 2.95 2.96 2.93 

Mobil tətbiqlər 3.25 3.18 3.34 
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Mənbə: Aparılmış anket sorğusundan əldə olunub 

Nəticələrdən görünür ki, alıcıların alış davranışına təsir edən əsas kanal ortalama 4.18 qiymətlə 

sosial mediadır. Ayrı-ayrılıqda cinslər üçün bölsək nəticə yenə dəyişmir. İnsanların alış davranışına 

ən az təsir edən kanal isə e-poçt olmuşdur 

Cədvəl 3: Rəqəmsal platformada olan reklamın növlərinin təsir gücü 

 

Ölçülmüş amil 

 

 

Ortalama nəticə 

 

 

Ortalama nəticə 

(kişi) 

 

Ortalama nəticə 

(qadın) 

Video formatda 3.68 3.79 3.58 

Məşhur şəxslərlə (influnserlər) istifadə 

olunan reklamlar 

3.53 3.41 3.65 

Foto formatda olan reklamlar 4.07 4.11 4.02 

Axtarış zamanı axtarış sistemlərində çıxan 

reklamlar 

3.51 3.56 3.47 

Mənbə: Aparılmış anket sorğusundan əldə olunub 

Reklam formatı olaraq foto formatda olan reklamların təsir gücü daha çoxdur. Ayrı-ayrılıqda 

götürsək foto formatdan sonra kişilərə video formatda olan reklamlar (3.79) daha çox təsir edirsə, 

qadınlara məşhur şəxslərlə olan reklamlar (3.65) daha çox təsir edir. 

Cədvəl 4: Rəqəmsal aktivliklərin istehlakçıların alış davranışına təsir gücü 

 

Ölçülmüş amil 

 

 

Ortalama nəticə 

 

 

Ortalama nəticə 

(kişi) 

 

Ortalama nəticə 

(qadın) 

Ehtiyacım olmasa belə internet reklamı 

məhsul almağa sövq edir 
3.49 3.62 3.35 

İnternetdə gördüyüm reklam marka seçimimə 

təsir edir 

3.99 4.11 3.86 

İnternetdə reklamını daha çox gördüyüm 

məhsulları daha çox alıram 

3.48 3.56 3.38 

Hər hansı məhsulu almamışdan qabaq 

internetdə onun haqqında məlumat axtarıram 

3.78 3.67 3.89 

Şirkətlərin sosial media paylaşımları alış 

qərarıma təsir edir 

3.88 3.86 3.91 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

700 

 

Şirkətlərin vebsaytlarının dizayn və 

funksionallıqları alış qərarıma təsir edir 

4.02 4.03 4 

Mənbə: Aparılmış anket sorğusundan əldə olunub 

Ümumilikdə nəticələr bir-birinə yaxın çıxmışdır. Əsas təsir edən amillər 4.02 qiymətlə vebsayt 

dizaynı və 3.99 qiymətlə internetdə görülən reklam olmuşdur. Ayrı-ayrılıqda isə qadınlar üçün 2-

ci ən vacib amil ümumi cavablardan fərqli olaraq şirkətlərin sosial media paylaşımı olmuşdur. 

 Nəticə  

Ümumi olaraq bu araşdırmanın əsas məqsədi rəqəmsal marketinqin alıcıların alış davranışlarına 

təsiri və bu təsirin cinslər üzrə müxtəlifliyinin müəyyənləşdirilməsi olmurşdur. Bunun üçün də 

araşdırmaya 5 əsas hipotez əlavə olunmuşdur. Cədvəl 5-də hipotezlər və onların nəticələri ilə tanış 

ola bilərsiniz. 

Cədvəl 5: Araşdırma hipotezləri nəticələri  

Hipotez Ana hipotez Qəbul Rədd 

H1. Sosial medianın alış davranışına təsiri qadınlarda daha çoxdur +  

H2. 
Mobil tətbiqlərdə olan reklamların alış davranışlarına təsiri kişilərdə daha 

çoxdur 
 - 

H3. 
Məşhur şəxslərlə olan reklamların alış davranışına təsiri qadınlarda daha 

çoxdur 
+  

H4. 
Axtarış zamanı çıxan reklamların alış davranışlarına təsiri kişilərdə daha 

çoxdur 
+  

H5. 
Hər hansı məhsulu almamışdan öncə internetdə bunun haqqında məlumat 

axtarmağa qadınlar daha meyillidir 
+  

Mənbə: Araşdırma nəticəsində müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur 

Araşdırma nəticəsində irəli sürülmüş hipotezlərdən 4-ü qəbul olundu və 1-i rədd edildi. 

Ümumilikdə yerli və xarici bir çox ədəbiyyata rəqəmsal marketinqin təsirinin qadınlarda daha çox 

olduğu qəbul olunmaqdadır. Amma apardığımız araşdırmada göründü ki, Azərbaycanda müxtəlif 

amillər müxtəlif cinslər üzrə fərqli təsir gücünə malikdir. Buna görə də araşdırmanın nəticəsinə 

uyğun olaraq şirkətlər öz hədəf kütləsinə daha uyğun olan rəqəmsal kanal vasitəsilə çata bilərlər. 

Belə ki, araşdırma nəticəsində belə məlum oldu ki, respondentlərə ən çox təsir edən rəqəmsal 

marketinq kanalı sosial mediadır. Deməli bütün şirkətlər bir rəqəmsal marketinq kanalı kimi sosial 

mediaya daha çox üstünlük verməlidirlər. Ayrıca sosial medianın təsir gücü qadınların üzrənində 

daha çox olduğuna görə hədəf kütləsi qadınlar olan şirkətlər buna daha ciddi yanaşmalıdırlar.  
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Göründüyü kimi rəqəmsal marketinqin alıcıların alış davranışına təsiri kifayət qədərdir. Bu 

marketinq növünün daha ucuz və ölçüləbilən olduğunu nəzərə alaraq şirkətlərin bu amilə daha çox 

diqqət və büdcə ayırması daha məqsədə uyğun olar. Əsas hədəf kütləsi qadınlar olan şirkətlər daha 

çox sosila media vasitəsilə öz məhsullarının tanıtımında məşhur şəxslərdən istifadə etsələr daha 

uğurlu nəticələr əldə edə bilərlər. Eyni zamanda qadınlar məhsul almamışdan əvvəl daha çox 

axtarış etməyə meyilli olduqlarına görə qadınlara yönələn şirkətlər məhsullar haqqında daha ətraflı 

məlumat verməklə, eyni zamanda bloqlar yazıb, maarifləndirici videolar çəkməklə daha uğurlu 

nəticələr əldə bilərlər. 

Əsas hədəf kütləsi kişilər olan və rəqəmsal marketinq kanalları ilə onları hədəf alan şirkətlər isə 

təkmil, həm funksional, həm də dizayn cəhətdən yaxşı bir vebsayt hazırlamağa xüsusi diqqət 

etməlidirlər. Eyni zamanda axtarış reklamlarından istifadə etmək də onlara daha çox fayda verər. 

Ümumi olaraq isə şirkətlər bu müştəriləri cəlb etmək üçün daha çox foto kontentlərdən istifadə etsə 

daha məqsədə uyğun olar. 
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Abstract 

Employment in the construction industry is often seen as a way out of poverty for those with little education or skill. 

Construction work also provides a traditional point of entry into the urban labour market for migrant workers from the 

countryside. It is often the only significant alternative to farm labour and has special significance for the landless. The 

demand for labor in the construction industry changes from day to day. It has always been customary to employ a 

proportion of the construction workforce on a casual and temporary basis to cope with variations in the contractor’s 

workload and demand for different skills. But there is evidence to show that the number employed in this way has 

grown substantially in recent years as construction enterprises around the world (in common with enterprises in other 

sectors) have shed their permanent labour force in favor of employing workers on a casual (often daily) basis, or of 

outsourcing their labour supply through intermediaries. Evidence is presented in the same report of an increase in the 

practice in some countries in recent years as workers who had previously been employed directly by the main 

contractor have been laid off and re-employed through labour contractors 

Keywords: construction, industry, labor, market, investment 

 

Introduction 

The changing situation in the economy sets new rules for the labor market. The revival of 

construction will lead to an increase in the need for specialists in this field. Until 2020, the demand 

for builders themselves, specialists in the field of trade, services and real estate operations will 

grow. Izvestia was informed about this by the press service of the Ministry of Labor. The number 

of people employed in manufacturing, on the contrary, will decline due to automation. As HR-

companies add, the real sector, agriculture, information technology, research and development 

work (R&D) will also show a high demand for personnel. A third of all employed people will have 

to improve their qualifications, primarily through soft skills (flexible skills), which are especially 

lacking in technical professions .   

Analysis 

Investments in the construction of residential and commercial real estate 

The optimal solution for investing your own funds is investment in residential and commercial 

construction. They are distinguished by high liquidity and reliability, while the investment object 

mailto:az.elvinazhdarli@gmail.com
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subsequently becomes the property of the investor. In addition, there is another argument proving 

the impeccability of such deposits - the Comments (1) 

Basic concept and benefits of investment in construction 

One of the forms of modern capital investment is investment in facilities under construction. It 

represents a stable and highly profitable deposit of free funds for a long period of time and with 

minimal risks. With the right tactics, investments from construction projects can generate 100% 

returns. Their principle of operation lies in the following rule: the higher the possibility of incurring 

losses, the greater the income (Davies, S., N. Hammer 2019: s.125) 

Is it profitable to invest in housing construction 

The cost of housing upon commissioning, in comparison with the price at the initial stage of 

construction of a new building, increases by 40-70%. This is provided that the construction period 

of the house is approximately 12-24 months. The goal of the developer company is to attract as 

many buyers as possible, which is why they set minimum prices for apartments at the planning 

stage or during preparatory work. A significant difference in the value of real estate can be seen 

between the construction of residential areas and large-scale microdistricts (Lawrence, R. and E. 

Werna  2019). 

Since the construction of such complexes is carried out in stages, the task of developers is to reduce 

the initial cost per square meter. This will help attract early customers and create a positive image 

of the company. It follows from this that it is obvious for investors to invest in the construction of 

residential real estate, because by investing at the initial stage of the construction of the facility, 

they have the opportunity to get twice as much profit when putting the house into use. However, 

investors tend to worry about probable risks, including delaying the construction process or 

completely stopping it for a number of objective reasons (Davies, S., N. Hammer 2019: s.126). 

In order to visually consider the profitability of investing in housing construction, it is proposed to 

draw a parallel. So, the cost of each square meter of living space increases in price by 2-3% as the 

building is erected. Using simple mathematics, you can easily calculate the approximate size of the 

return on investment. In addition, investment in construction projects has many positive aspects: 

 high liquidity and profitability; 

 many options for financing; 

 stability of the investment process (housing prices rarely fall in price, especially in 

megacities); 

 the ability to further use the property for rent or resale. 

Successful investment in real estate construction will help a businessman to receive passive income 

for a long period (Wells, J. and J. Hawkins 2018, p.101) 

https://finswin.com/vlozheniya/kuda/investicii-v-stroitelstvo.html#coms
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Types of construction investments 

There are several types of construction projects in which you can invest your own funds. Among 

them there are those that are perfect for aspiring entrepreneurs, as well as for investors with 

extensive experience and impressive capital. The main types of investment in construction are: 

Lodging 

Residential real estate occupies a significant share of the investment market, since almost 50% of 

investments in the Russian Federation are directed to the construction of apartments for the 

population. The uniqueness of this type is that the process of building houses does not stop even in 

difficult economic situations. This is due to the fact that the Russian government is interested in 

the growth of construction volumes, since this indicator has a positive effect on the image and 

position in the country (Ahmadov and Salmanova, 2013). 

Every year the demand for housing is increasing at a rapid pace, which means that the price of 

living space in a new building rises with it. Investing in the construction of residential real estate 

has a number of tasks, including: 

 

 buying an apartment to improve living conditions; 

 purchase of square meters at the planning stage for the purpose of resale at a higher price; 

 investment in new housing for its subsequent renting. 

Investors should understand that investing in housing is a more profitable solution than opening a 

deposit in a banking institution (Lawrence, R. and E. Werna  2019). 

Commercial real estate 

Commercial real estate refers to objects intended for private activities and profit from it. Such 

premises include offices, warehouses, production workshops, retail space and others. The 

advantage of commercial real estate over housing is the reduction in the time it takes to generate 

income. For example, for an entrepreneur who has invested in opening a store, profit will be 

available 2 times faster than for an investor in an apartment located in a residential complex under 

construction. 

Unfortunately, investment in commercial premises is not available to all those who spare, since the 

minimum investment is quite high. Consequently, individuals have the opportunity to indirectly 

participate in the construction of such structures. This can be done by purchasing shares of the 

object or using the services of a dealer. It is possible to invest money directly under certain 

conditions: the conclusion of an investment agreement or a purchase and sale transaction (Pocock, 

B., and Skinner, N., 2018: p.48). 
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The average payback period for this type of investment in Russia is at least 10 years, while the 

annual profit rate varies between 10-12%. If an investor has at least 10 million rubles available, he 

has the opportunity to receive a small share of the construction of a shopping and entertainment 

center. However, such situations often lead to conflicts between owners, which means that if you 

have a larger amount of free funds, you should think about buying an entire floor or an entire 

building (Davies, S., N. Hammer 2019: s.128). 

Cottages 

Investments in the construction of cottages is another type of investment, which today is the most 

effective way to save and increase your own assets. At the same time, an investor who decided to 

try to work in this direction should take into account the fact that at the design stage and the start 

of construction he will need serious cash injections. 

The suburban real estate market is especially in demand among residents of large cities. Therefore, 

before investing, an entrepreneur is advised to consider in the future the purchase of cottages, 

mansions and villas that are at the stage of pouring the foundation. In addition, before buying, you 

should pay attention to the infrastructure, communications and other conditions that are necessary 

for a comfortable life of a modern person (Wells, J. and J. Hawkins 2018, p.101). 

Hotels 

Investing in the hotel business is a rare occurrence for Russian entrepreneurs. However, relying on 

the statistics of foreign investors, the funds invested in the construction of the hotel pay off on 

average in 3-7 years. Especially in demand are prestigious hotels with a good level of service in 

megalopolises, where there is an increased flow of tourists and people who come on business trips. 

Industrial facilities 

Industrial investment is suitable for experienced investors with a large bank account and real estate 

investment skills. Most often, entrepreneurs who pursue a specific goal prefer to invest in 

industrial-type real estate. 

 

Table: To understand what type of real estate to invest capital, it is proposed to conduct a 

comparative analysis presented: 

Objects Payback period 

Lodging from 1 to 2 years 
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Objects Payback period 

Commercial property at least 5 years 

Cottages about 2 years 

Hotels from 5 to 8 years old 

Industrial premises at least 7 years 

Source: Wiley-Blackwell Lerche, J. 2020: p.123. 

 

Step-by-step instructions for investing in construction projects 

Investing in real estate under construction consists of several steps: 

1. Collecting start-up capital. For this, the entrepreneur must acquire personal funds available 

for investment. If the investor is limited in material resources, he should consider the following 

options: 

o Buying a room for resale or rent. 

o Purchase of living space with a mortgage. 

o Taking part in shared construction. 

2. Monitor the state of the real estate market (Wells, J. and J. Hawkins 2018, p.103) 

 

After choosing the option of buying an apartment, you need to start studying the property 

sphere. This process can take a long time, but you shouldn't make a purchase in a hurry. To do this, 

carefully read each ad and focus on such aspects as the duration of the sale of real estate and its 

location. 

3. Registration of the contract. To conclude a deal, it is recommended to use the services of a 

professional lawyer. In addition, in Russia it is customary to first notarize the agreement, and after 

registering it in the Unified State Register of Real Estate. In this case, a notary can draw up a sale 

and purchase agreement, which means that the investor will not need the help of a lawyer. 
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Successful ways to make money 

Many investors want to know how to generate income that can outperform their investment. For 

this, there are several proven investment options for increasing money, which are characterized by 

reliability and success: 

 Renting out the purchased property. This method will bring the investor a stable profit for a 

long time. It should be borne in mind that such an offer is not quick in terms of payback, however, 

the living space in which the funds were invested will remain in the ownership of the investor. 

 Buying a home for the purpose of resale. This option implies the purchase of an apartment at 

the initial stage of building a house for its subsequent sale at a higher cost. Undoubtedly, such a 

scheme is profitable and quickly pays off, for example, the minimum period for reimbursement of 

investment is no more than 2 years. 

 Taking part in collective investment. Earning tactics allows the investor to become one of 

the parties to the investment project, while not buying it into property. Therefore, he must be the 

owner of a share of a collective investment fund, receiving a good profit from participation. This 

type of investment is not available in all regions of the country (Wiley-Blackwell Lerche, J. 2020). 

Potential risks 

Any type of investment carries the risk of losing capital investments, while some are less than 

others are more. Investing in construction is no exception. To reduce the level of risk, there are a 

number of tips that will help prevent the potential likelihood of being caught by scammers and 

other unscrupulous individuals involved in real estate fraud. Investors should be aware of the most 

common threats, including: 

 "Bubble".  

One of the common methods of scams, which involves dishonest business conduct and taking 

money away from the investor. The essence of such risks lies in the creation of fly-by-night firms 

that, by deception, sell non-existent objects to depositors. To divert the eyes of the investor, a 

demonstration of construction work at the construction sites is possible. Many scammers enter into 

agreements with legal structures to make the frauds more realistic. In fact, after the fraudsters have 

obtained the required amount, they transfer clients' funds to foreign accounts, and they themselves 

disappear without a trace. First of all, what investors should pay attention to is the value of real 

estate. Too low a price should alert the investor and induce him to conduct a comparative analysis 

with the housing offered by other developers nearby. In addition, to check the legality of 

construction companies, you can study their certificates in a single register, which contains all the 

official legal entities involved in the construction business (Wiley-Blackwell Lerche, J. 2020: 

p.96). 
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1. The devastation of the developer. The reasons for the bankruptcy of a construction company 

can be poor management, lack of finance and their improper distribution, as well as high costs. In 

the absence of funds to continue the construction of structures, not only the developer, but also the 

investors go to zero. To avoid such dangers, the investor is advised to choose among large and 

experienced developers who, as a guarantee, can provide dozens of objects that have been 

successfully put into operation. 

2. Failure to meet the deadlines for the construction project. Disruption to the planning of 

activities, which ultimately led to the duration of construction, is not the worst outcome, but for 

novice investors it can leave a negative imprint. According to analysts, a week of delay could lead 

to a reduction in profitability by 0.01%. 

 Force majeure and unforeseen circumstances of the real estate market. 

Economic difficulties in the country may become a clear sign of unpredictability. Also, the number 

of force majeure can be attributed to military operations, natural disasters and all kinds of industrial 

disasters. You can protect money from the above risks with insurance (Wiley-Blackwell Lerche, J. 

2020: p.98). 

The review can be summed up by a kind of analysis of the types and investment options 

presented. First of all, it should be noted that investing in real estate construction is an effective 

and stable way of investing free capital on a long-term basis. It should be borne in mind that the 

purchase of housing or commercial premises on credit for private investors is an unprofitable 

decision than, for example, large developer companies for further resale. 

Measures to expand employment opportunities 

In many countries the possibilities for unskilled workers to find work in other sectors of the 

economy are often limited. The main objective should therefore be to increase employment 

opportunities in the construction sector. The following sections highlight three ways in which this 

might be done: by increasing investment, by changing the technology to favour employment-

intensive methods and by increasing the local content of projects. 

Construction materials in the development of the construction sector in the Republic of Azerbaijan: 

The role of industry is irreplaceable. Currently in the development of this area by the state 

certain reforms are being implemented. Already some construction materials from foreign 

countries. It is not brought to Azerbaijan. I would also like to note the situation in the construction 

materials market directly depends on other segments of the real estate market. 

Currently, the construction materials industry in our country is the construction of our country 

has the ability to adequately meet the needs of the sector. An example of this Steel smelter meeting 

modern requirements, produced in Garadagh cement and sawn stone, plasterboard produced by 
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Gilan holding, etc. to show they are. Lets` noted that, armature, cement, sawn stone and 

plasterboard produced in our country does not lag behind products produced abroad, and in some 

cases even them exceeds. These products are competitive and international meets the standards. 

The effectiveness of financial policy in the construction industry, its development depends on the 

level. This in turn produces its material and technical base potential, the level of expertise of the 

executors and the scientific and technical nature of the project solutions depends on the degree. At 

the same time the quality of construction, production and management.Proper organization and 

financing of the overall activities of all participants in the construction process is one of the factors 

influencing the policy. Given that the development of the construction complex is socio-economic 

in each country is one of the important areas that ensure the growth of In this regard, the 

construction complex. The importance of conducting targeted financial and credit policy is 

growing.  

 Investment in the construction complex operating in our country in modern conditions. The 

activity is financed from the following sources: 

1. At the expense of budget funds. 

2. Foreign investments. 

3. Attraction of borrowed funds of other organizations. 

4. At the expense of own funds of enterprises and organizations. 

5. Bank loans. 

6. Special funds of citizens and other means (Hawkins, J., C. Herd and J. Wells 2016). 

The economy needs builders 

The Azerbaijan labor market in the future 2-3 years will undergo changes. Some of them will reflect 

global trends, some will be a response to domestic Azerbaijan challenges.  

According to the estimates of the Ministry of Labor, which Izvestia got acquainted with, until 2020 

the downward trend in the number of workers in manufacturing will continue, which will lead to a 

decrease in the proportion of people employed in this type of economic activity from 14.2% in 

2016 to 14% in 2020. At the same time, the share of those employed in real estate transactions, 

rentals and the provision of services will increase (from 9.9 to 10.1%). The share of those employed 

in construction (from 8.6 to 8.8%) and in trade (from 18.9 to 19.2%) will increase. According to a 

Izvestia source familiar with the operational statistics of employment services, the latest data on 

the labor market already speaks of an increase in companies' demand for construction 

professions. This demand is slightly ahead of the forecasts of the Ministry of Labor. 
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According to Georgy Ostapkovich, Director of the Center for Business Studies at the Higher School 

of Economics, the decline in the number of people employed in the manufacturing industry is a 

rather long-term trend. However, the expert urged "not to exaggerate." 

- This is largely due to the development of technology. Automation and robotization of production 

is underway, old machines are replaced by new ones, where only one operator is enough. Russia, 

together with the whole world, is entering the fourth industrial revolution, which, among other 

things, is reflected in employment, the expert explained 

According to the Gaidar Institute, in the industry, the shortage of workers to ensure the current 

output dropped to the lowest level since 2010. Now only 20% of enterprises are experiencing a 

shortage of personnel. However, skilled workers in Russian industry have been considered the most 

scarce resource since the end of last year. Even the lack of working capital is mentioned by 

enterprises less often as a risk factor. 

The expected positive dynamics in construction is associated with the recovery of the sector. Since 

2015, development has been experiencing crisis phenomena: freezing of projects, reduction of 

investments and orders. Now the situation is recovering in sync with the economic 

recovery. Housing construction is experiencing a particular upswing due to the record drop in 

mortgage rates. 

According to the forecast of Tatyana Smirnova, head of the Kelly Services Recruitment Center, in 

the coming years, traditionally, the maximum demand will be for specialist-level employees. 

- Speaking from the point of view of the industry - most likely, it will be the real sector, agriculture, 

information technology, R&D. If we talk about the level, there will be a demand for candidates 

with project management skills, she said (Hawkins, J., C. Herd and J. Wells 2016). 

At the same time, the very approach to personnel is changing, HR experts point out. If earlier 

employers presented a demand for mono-professions with an appropriate set of parameters - for 

example, a mathematician “must be able to count”, now the labor market is becoming more 

syncretic. The mathematician should already be able to work in a team and solve problems in a 

non-standard way. This is more of a “humanitarian” skill set. Thus, the boundaries between 

technical and humanitarian specialties will increasingly blur. 

As indicated in the report of the World Economic Forum (WEF), the global labor market in the 

coming years will show demand for specialists in the field of business and financial operations, 

management, computers. At the same time, more and more office workers, lawyers, specialists in 

the field of art and design, as well as industry will be released. 

In a rapidly changing world economy, states will have to realize that the main asset is not oil or 

gas, or even corporations like Apple or Google. A person is important as a unit of progress, pointed 

out Georgy Ostapkovich. Therefore, increasing investment in human capital is vital to the success 
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of the economy. It is individuals and their intellectual product that create the main added value in 

the economy (Wells, J., 2019: p.120). 

Increase the labour intensity of construction activity – opportunities in rural and urban areas 

All investment in infrastructure will create employment but the quantity of employment largely 

depends on the ‘technology’ employed – where technology is defined to embrace the combination 

of labour, materials and equipment required to deliver the outputs. Employment generated from 

any given investment may be increased by changing the labour/equipment balance to favour the 

use of labour, or by using materials with a high labour content 

A further challenge lies in the fact that employment-intensive implementation generally requires a 

longer programme than equipment-based construction. In addition to the time needed to build 

capacity, implementation of some tasks (e.g. transporting materials) will inevitably take longer 

when using employment-intensive methods. 

 A further problem was the very short duration of employment contracts with a ‘temporary job 

opportunity’ defined as being of any duration even a single day. The emphasis upon ‘temporary’, 

plus the increasing concern about meeting numerical targets, distracted attention from seriously 

considering ways and means of achieving longer durations of employment. Although very grateful 

for some opportunity to earn money, the workers accepted the shortness of duration with 

reluctance. A longer period of steady work would have a far more beneficial effect for both 

individual and family and would have also allowed for a much greater depth of training.  

Time pressure is often due to the slow disbursement of funds forcing the use of equipment in order 

to complete the project within the contract period. Small enterprises undertaking labour-based 

work are particularly sensitive to payment delays as they have little capital and need to make 

regular payment to the workers. Good practice requires the payment of significant advances upfront 

which may not always be compatible with the rules of public finance. It may be concluded that 

planning and implementing an employment intensive construction programme is not an easy 

option. It requires a long time horizon, a lot of capacity building, a guaranteed and regular flow of 

funds and serious commitment on the part of all involved. But when all of these are present, the 

evidence strongly suggests that the adoption of employmentintensive approaches can generate 

additional employment opportunities for construction workers. If not spread too thinly these 

opportunities can make a significant impact on chronic poverty amongst both rural and urban 

populations (Wells, J., 2019: p.124) 

The main goal of our state since gaining independence is the country adapting the infrastructure to 

the modern market economy. Exactly The main investment policy of the country in the first years 

of independence was the industrial sector was aimed at implementing infrastructure projects for 

development. A quick one At the time the country was high in many industries along with the 

construction industry development was achieved. Especially in recent years, the visible 
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development of capital construction in the country especially worth mentioning. In recent years, 

this field, both foreign and domestic. 

Millions of manats were invested at the expense of sources. In the construction industry there has 

been a sharp increase in private investment in recent years. The state in this area investment is 

mainly aimed at improving the socio-economic situation of society,if the focus is on strengthening 

infrastructure, private investment in housing construction directed. 

In recent years, both public and private investment in capital construction high growth exists, 

regulating public investment Improving the legal framework, using world experience in this field 

and made it necessary to adapt it to the national economy. Especially the last for many years, the 

mass inflow of foreign investment in this area into the country on a regulatory basis 

the problem of protection of the rights of foreign investors, their legal status In recent years, both 

public and private investment in capital construction high growth exists, regulating public 

investment improvement of the legislative framework, use of world experience in this field and 

made it necessary to adapt it to the national economy. Especially the last for many years, the mass 

inflow of foreign investment in this area into the country on a regulatory basis the problem of 

protection of the rights of foreign investors, their legal status updated the definition. 

Conclusions and Recommendations 

The above review has suggested a number of possible levers that could be used to improve the 

quantity and/or quality of work for construction workers, either of which could enable them to 

increase their economic security. Procurement is one such lever. Key decisions taken during the 

process of identifying, planning, designing and implementing construction projects can have a big 

impact on both the quantity and quality of work in construction. Governments have this tool at 

their disposal and some examples have been found where it has been used to generate additional 

employment, or to improve the health, safety and working conditions of construction workers on 

publicly funded construction projects. 

 Leverage can also be exerted at the international level where key investors such (notably the IFC) 

are beginning to take construction labour issues seriously and global union federations are working 

with MNCs to create space for the development or strengthening of local trade unions. However 

what impact, if any, these developments might have on the casual and unorganised workers (the 

majority in construction) is not known. 

With the help of investments, you can change the share in the capital of joint-stock companies, 

participate in transactions for the sale and purchase of economic objects, export and import of 

capital, lending economic activities of organizations, in the implementation of industrial and social 

projects and programs at the macro and micro levels. 
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Investments in fixed assets are of particular importance. Exactly these investments determine the 

structure of the economy, labor productivity, material and energy consumption of production, 

consumer properties of products, work performed and the services provided. Essentially, they 

define the future look economy. 
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Abstract 

Electronic payments are widespread with the development of e-commerce and Internet banking. Plastic cards have 

traditionally been the main means of payment in e-commerce. The latest payment instruments, in addition to ensuring 

customer satisfaction, have strengthened security measures against possible intrusions by online fraudsters. Creating a 

digital environment is the formation of effective relationships between government agencies, citizens and business 

relationships. Thus, the provision of basic services to citizens, ie individual documents, certificates, income tax and 

labor-related services, helps government agencies to provide services to citizens. In addition, company registration, 

social security, corporate taxes, and VAT-related services for businesses on the Internet help government agencies 

provide services to citizens. If we look again at the above ideas, we will see how relevant and modern the thesis is. 

Digital payment systems now play a very important role in people's lives, in real life, because payments can be made 

at home, at the nearest ATM, on the street vending machines, and so on. It saves time, which is one of the most valuable 

human resources, and creates a safe environment for health at a time when the Covid 19 epidemic is in full swing.The 

main purpose of the study is to study the causes of the digital economy, the characteristics of its development and the 

impact of information technology on the development of the digital economy.  

Keywords: digital payment, service, e-commerce 

 

Introduction 

Recently, a number of normative legal acts aimed at promoting cashless payments have been 

adopted in our country, based on interstate experience.  

The work done in our country in connection with the digital economy: 

➢Establishment of EASY service 

➢State Program on Expansion of Digital Payments in the Republic of Azerbaijan in 2018-2020 

➢ Creating a "Friend" network 

➢Laws and decisions on the establishment of e-government 

➢ The level of digitization of the functions and responsibilities of many government institutions 

that are in direct contact with economic entities and the population. 

mailto:elvinsemedzadeh@gmail.com
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➢Strategic Road Maps and Elimination of Financial Illiteracy of the Population. 

Analysis 

The main purpose of the legislation on non-cash payments is to ensure control over the money 

supply, increase the transparency of tax obligations and protect the rights of consumers. 

(Abdullayeva O., 2019) 

The main purpose of the legislation on non-cash payments is to ensure control over the money 

supply, increase the transparency of tax obligations and protect the rights of consumers.  Article 

971 of the Civil Code defines the scope of cash and non-cash transactions: “Payments with the 

participation of individuals may be made in cash or non-cash form without restrictions, unless they 

are related to their commercial activities. Cashless payments are made through banks, other credit 

institutions and the national postal operator. " 

Article 972 of the Civil Code defines the forms of non-cash payments. Non-cash settlements can 

be made by payment orders, settlements by letter of credit, collection, checks, payment cards, e-

settlements, as well as other forms provided by the legislation, banking rules and tools used in 

banking practice (Abdullaeva O., 2019: p.101) 

Non-cash payments are regulated by law. Taxpayers registered for VAT purposes in accordance 

with Article 3.3 of this Law and taxpayers engaged in trade and catering whose volume of taxable 

transactions in a certain month of the next 1-year period exceeds 200,000 manat. Payments for 

other taxpayers with a total amount of more than 30,000 manat and settlements with a total value 

of more than 15,000 manat in a calendar month should be applied only in cash (http://www.e-

qanun.az/framework/34474) 

Recently, the President approved the "State Program for the Expansion of Digital Payments in the 

Republic of Azerbaijan in 2018-2020." This document, in fact, contains the main stages and 

measures planned to increase the interest of citizens and businesses in non-cash payments and their 

implementation in government agencies, to minimize the volume of cash turnover. At the same 

time, the main goal of each of the projects described in the program is to strengthen the financial 

resources of the banking sector. Perhaps the term “digital payments” is difficult to understand 

because of its specificity, and so let’s explain why it does. But the document itself says it in a more 

accessible form (Freedman, C 2015: p.145). 

The strategic goal of the State Program is to expand the type of non-cash payments between 

citizens, businesses and government agencies, to minimize the cash payment system and thus 

expand the resource base of the banking sector. And to make this statement even clearer, let's 

remember the sections installed at the entrances of all metro stations, in small supermarkets and 

even on the sidewalks along the road. Through such terminals, many of us have long been paying 

for utilities, replenishing the balance on a mobile phone, and even paying taxes and many other 
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financial transactions. All of them are called digital payments through bank accounts. If the 

payment was made to pay the debt for electricity used, The money passes from the bank to the 

account of the state structure that distributes electricity, and if the entrepreneur has paid the tax, 

then the money flows in digital form to the state budget in the form of tax receipts through bank 

accounts. Therefore, in addition to strengthening the form of cashless payments, the State Program 

primarily aims to strengthen the financial stability of local banks, as it will allow them to earn more 

than the increase in the volume of such transactions (Uygun, M. 2019). 

Of course, since we are talking about digital payments, the new State Program has been prepared 

taking into account the measures envisaged in the "Strategic Roadmap for the Development of 

Telecommunications and Information Technologies in the Republic of Azerbaijan", which came 

into force in December. 

However, taking into account the final direction of the document, the Central Bank of Azerbaijan 

has been instructed to coordinate the implementation of the measures outlined in it, which will have 

to report to the President on the progress every year. of work carried out. At the same time, at the 

request of the Central Bank, monitoring and evaluation of the implementation of measures is 

entrusted to the Center for Economic Reforms Analysis and Communication of the Republic of 

Azerbaijan. How will the government strengthen the institutional and legal framework for digital 

payment services, expand their scope, quality and coverage, and most importantly, make them 

more widespread? 

Before moving on to the list of planned events, let's focus on the work already done in Azerbaijan 

in this area. This will help us to have a clearer idea of where this State Program started and what 

socio-economic reforms it started from. By the way, for this reason, the title contains the words 

"expansion of digital payments", because back in 2016, Azerbaijan had already adopted the law 

"On cashless payments", where the possibilities of digital payments, the types of payments were 

clearly defined and should be made only in cash. Maximum levels of payments for a month and 

more have also been set. On behalf of the President, all work in this direction was entrusted to the 

Central Bank, which carries out it together with a number of other government agencies. 

For example, the National Payment System created in this way was based on two main systems - 

AZIPS (allows real-time interbank money transfers) and XOHKS (facilitates small and recurring 

payments via electronic media and facilitates the development of clearing operations in the banking 

system). In 2015, in addition to the international SWIFT platform, AZIPS launched the Local 

Telecommunication Network of Azerbaijan to provide internal systems for cashless payments and 

money transfers from external interference, more simply, from cyber attacks from abroad. As a 

result of the establishment of the National Payment System by the country's main bank, which has 

modern technology and architecture, the volume of non-cash turnover in the country has increased 

significantly over the past decade. Since 2003, the share of cash in total money supply has 
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decreased by 20 percent. During 2013, the volume of payments through the infrastructure of the 

electronic National Payment System amounted to 128 billion manat, which is 2.3 times more than 

GDP. Last year, the volume of transactions through the National Payment System amounted to 

210.2 billion manat, an increase of 77% over the past five years (Myrusmonov M.I 2018). 

In order to fulfill its tasks and provide tax revenues, duties, rent and other budget payments through 

non-cash payments, the Central Bank has also implemented another specialized project to create a 

Government Payment Portal. Thus, the entire internal information system of the country's five 

municipal services and seven government agencies has been integrated into a single electronic 

portal. Taking into account all of the above, we can say with confidence that the State Program for 

the Expansion of Digital Payments in the Republic of Azerbaijan in 2018-2020 is not the beginning 

of any new work in this area, but already a logical continuation of ongoing programs and projects. 

The document identifies three main areas, each with its own goals, to accelerate the measures 

identified. For example, " 

One of the important factors expanding the scope of cashless payments is the holding of incentives 

among cardholders. These measures play a driving role in increasing the use of digital payment 

services by the population and the volume of non-cash payments. On February 3, 2020, the 12th 

drawing of the incentive event "Pay without cash, win a gift" was held, 412 citizens who made 

non-cash payments over 400 manat were presented with various gifts worth 25,000 manat in 

accordance with the amount paid. In general, in the first quarter, 2,989 people were presented with 

gifts in the amount of 190,000 manat (https://www.cbar.az/page-45/payment-system-indicators, 01.01.2021). 

When talking about non-cash payments, it is necessary to provide information on a number of 

indicators. Since non-cash funds make up a certain part of the means of payment in general, it is 

necessary to provide information about money. When we look at the issue statistically, there are 

many types of payment systems in international practice. However, historically, payment systems 

have gone through three stages: The period when there is no cash but there is an exchange. It is 

basically a form of payment that existed in times when money was not invented, but operated with 

a very mixed logic. The reason for this can be stated as the fact that the concept of value was not 

thoroughly studied at that time. Later, with the advent of money in the middle stage, people were 

able to act more actively. In the past, the existence of subsistence farming brought issues such as 

transport and security to the forefront of mass trade. However, at this stage, the issue of transport 

has already been resolved. Forms of cash payments, which are able to maintain their influence for 

a long time, show themselves in very high numbers in modern times, but with the advent of the 

already registered economy model at the upper stage, the emergence of cashless payment systems 

has become real. Thus, with the development of the cashless payment system, as noted above, 

many dangerous situations have been eliminated. This can be considered the most convenient form 

from the point of view of both the state and the citizen. In Azerbaijan, banks have already started 

to use the non-cash part of the active form, while maintaining the form of cash payment (Burykin 

https://www.cbar.az/page-45/payment-system-indicators
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D., 2016). 

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan has the following types of funds: 

 M0 - This includes cash in use. (coins, paper money) 

 M1 - M0 and on-demand deposits and savings accounts in banks, etc. includes. (Non-cash funds 

are also located in this section.) 

 Consists of M2 - M1 and urgent investments. 

 M3 - M2 and in addition to deposit accounts, bonds, etc. can be attributed. 

 

Table 1: Time change of card number, transaction volume and number 

Province 

Total number of payment 

cards, thousand, (at the end 

of the period) 

Debit and credit card transactions 

Number, thousand 

operations 
Volume, million manat 

2008 3626 38510 4122 

2009 3974 45291 5454 

2010 4231 46502 6056 

2011 4580 50954 7230 

2012 5008 57169 8827 

2013 5673 67810 10297 

2014 5965 79228 11870 

2015 5659 85218 12472 

2016 5334 83383 12781 

2017 5800 96770 14729 

2018 6511 117644 17773 

2019 7266 162285 23241 

Source : https://www.cbar.az/page-45/payment-system-indicators, 01.01.2021 

 

In Azerbaijan, as in the rest of the world, the interest in cashless payments continues to grow every 

https://www.cbar.az/page-45/payment-system-indicators
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year compared to the previous year. In particular, as seen in the example above, the development 

in this area in our country over the past 11 years is obvious. Compared to 2008, the growth rate in 

2019 was 2, the relative growth was 100%. In addition, from 2018, the total number of transactions 

exceeded 100 million and reached a total of about 17.8 billion manat. For the first time in 2013, 

the volume of transactions reached 10 billion manat (https://www.cbar.az/page-45/payment-system-

indicators, 01.01.2021) 

It should be noted that the spread of non-cash payments in countries around the world can occur 

"voluntarily", ie without legal restrictions on cash payments, and "compulsorily" with the 

application of similar restrictions. Moreover, not all countries are going to implement them, citing 

the fact that these measures are unconstitutional and the lack of these needs due to the widespread 

use of cashless payments in the economy. In addition, there are countries that restrict cash flow 

(Schwandar K.V, 2019). 

The shadow economy, or in other words the shadow economy, the informal economy, arises when 

such an economy cannot control the economic activity of the state. Income from such activities is 

hidden, which creates an opportunity to evade taxes. Effective application of cashless payment 

system helps in the fight against the shadow economy (Petrova G.V, 2018). 

The National Interbank Settlement System (AZIPS) was launched on 16 February 2001, and the 

Small Settlement Settlement Clearing System (SMPC) was launched in late 2002. As a result of 

the commissioning of these systems, a favorable environment has been created for the integration 

of utility companies and organizations, government agencies engaged in a large number of small 

payment transactions into the infrastructure of the MOS.  

 According to Vahid Gurbanli, Deputy Director of the Central Bank's Payment Systems and 

Settlements Department, cashless payments are one of the main indicators of dynamic economic 

development of each country. As a result of the implementation of orders, a number of new 

payment systems have been established, the Central Bank and the Ministry of Taxes have 

implemented important projects in this direction, "Gurbanli said. One of the important measures to 

increase cashless payments is to create modern infrastructure. According to him, Azerbaijan 

already has modern systems for cashless payments and their security is protected at a high 

level. "As a result of joint measures taken by the Central Bank and the Ministry of Taxes, the 

interest of citizens in cashless payments both through POS-terminals and the Internet is growing. 

The growth dynamics of transactions with national payment systems in recent years gives serious 

grounds to say that these measures have yielded practical results. 

Farid Pay, the founder of Golden Pay, an expert, considers the exchange of information, knowledge 

and knowledge to be extremely important for everyone working in the economic sphere. According 

to him, in this regard, holding seminars on increasing the volume of non-cash payments is 

important, mainly for the exchange of new information (Freedman, C 2015: p.145). 

https://www.cbar.az/page-45/payment-system-indicators
https://www.cbar.az/page-45/payment-system-indicators
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The expert also noted that as a result of recent organizational measures in the country, the interest 

of citizens in payments via the Internet has increased, and numerous Internet portals have been 

created that allow e-commerce. He noted that the measures to expand the volume of non-cash 

payments serve to strengthen financial discipline in economic entities, increase transparency in the 

corporate sector, eliminate tax evasion, more efficient use of funds by state enterprises and 

organizations. 

Speaking about the measures taken by his company to expand non-cash payments via the Internet, 

Ismayilzadeh said that the portal "www.hesab.az" created for this purpose will be further improved 

in the near future: "We believe that as a result of the measures taken, the volume is growing 

rapidly. I myself cashless payments wide use. " 

One of the main measures of the State Program was the development of internal information 

systems of utility companies and the implementation of technological integration into the 

infrastructure of the MES and the involvement of financial turnover in this area in the banking 

system. In order to implement this measure, the Central Bank has conducted long-term research, 

studied foreign experience in the collection of utility bills, analyzed the functional capabilities of 

existing information systems in this area. As a result of all these studies, the concept of a new 

component of the MOS - the Centralized Information System for Mass Payments (CMIS) was 

developed and approved. 

According to him, the organization of such events is a serious support for the expansion of relations 

between representatives of various government agencies, commercial structures and civil society 

institutions. Evaluating the rapid development of the country's card market and the expansion of 

non-cash turnover as a positive trend, Ibrahimov said that the company currently serves 11 

commercial banks and 1 insurance company and has a special strategy for the development of 

cashless payments. we hold. Customers who use non-cash payments when shopping receive 

various prizes for the bonuses they collect. Of course, the goal is to develop the country's card 

market faster every year. Banks are also interested in developing cashless payment systems with 

the support of the Ministry of Taxes and the Central Bank. The increase in the number of citizens 

with different payment cards has a positive impact on the business activity of banks. At the same 

time, we are implementing certain projects to expand e-commerce. " The increase in the number 

of citizens with different payment cards has a positive impact on the business activity of banks. At 

the same time, we are implementing certain projects to expand e-commerce.  The increase in the 

number of citizens with different payment cards has a positive impact on the business activity of 

banks. At the same time, we are implementing certain projects to expand e-commerce. (Freedman, 

C 2015: p.145 

Ibrahimov believes that strengthening the confidence of citizens in the cashless payment system is 

one of the important conditions for the development of the habit of using plastic cards. "The 
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cardholder can immediately be notified of transactions against its will, which is an important step 

in terms of security. The company uses third-generation international security systems to ensure 

the confidentiality of card transactions in e-commerce." 

Economists believe that in all cases it is better to strengthen control over social payments than to 

increase tax rates. Expert Vugar Bayramov said that at the same time, an electronic payment system 

for social payments should be introduced, elements of e-government should be used, and payment 

principles should be improved. According to him, not only in developed countries, but also in 

neighboring countries, there is a tendency to reduce rates of social payments: "For example, in 

Estonia, there is a reduction in social taxes. This is important both in terms of protecting the social 

status of workers and business incentives." 

Comparing social payments in other countries, Bayramov said that social payments in the United 

States are 19.51%, in Kazakhstan 11% and in Turkey 21.5%. At the same time, although tax rates 

in Russia are considered higher than in other countries, they are lower than the interest rates they 

want to apply in Azerbaijan. That is 26%. 

The expert believes that it is more expedient to reduce rather than increase social taxes: "In all 

cases, reducing taxes allows to reduce tax evasion, as well as to attract funds to the fund and the 

budget. Pension reforms make social tax rates acceptable to employers and employees. It should 

be borne in mind that there are a number of problems with the payment of social taxes today. Most 

large companies have a double-entry system, including if foreign workers come to Azerbaijan on 

business contracts. and very few of them are taxed.At present, work should be intensified to attract 

foreign and local companies evading social taxes to social payments. " 

As noted, as a result of purposeful activities carried out under the State Program, a system fully 

adapted to local requirements was created on the basis of the CheckFree i-Series information 

system, which is widely used in many countries around the world, and was launched on July 11, 

2008. 

As a result of the launch of this system based on the latest technology and software, subscribers 

can receive complete information about utility debts at any payment service point of financial 

institutions connected to the system and pay through any payment mechanisms (cash, plastic cards, 

bank transfers, "Internet Banking"). created an opportunity to conduct. Information on payments 

received in favor of public service enterprises connected to the system is delivered to those 

organizations within 30 seconds. At the same time, changes in the electronic subscriber base of 

these organizations are transmitted to the central database in real time through a high-level 

information exchange interface created by the internal information system of the participating 

organizations. 

The main organizations operating in the utilities sector in our country, such as Bakielektrikshebeke 

OJSC, SOCAR's Azerigas PU, Azersu OJSC and Azerenergy OJSC, have been integrated into the 
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system, and information about about 4 million subscribers has been uploaded to the system. All 

service zones of Bakielektrikshebeke OJSC, SOCAR's Azerigas PU and Azerenergy OJSC have 

already been covered, and work is underway with Azersu OJSC in this direction. 35 banks 

connected to the system and about 700 payment points of Azerpocht LLC provide information on 

debts and service fees to the subscribers of these organizations. Currently, the number of 

documents processed daily in the system varies between 35-50 thousand. Also "MilliKart" LLC 

and . 

Taking into account the widespread use of SMART-type electronic meters by utilities, KOMIS has 

worked to improve the system's ability to accept payments from subscribers served by this type of 

meter. The project was implemented on the example of Azerenergy OJSC, which has just joined 

the system, which is engaged in the widespread use of this type of meters. Azerenergy OJSC, as 

well as other public service enterprises, will start the actual operation of the newly created 

functionality as soon as the preparations in this direction are completed (Yanygin S.A, 2019: p.185). 

Finally, the process of improving electronic payments has come a long way, from cash to checks, 

from checks to payment cards such as credit and debit cards. Each payment method has done its 

job very well, but as the level of cybercrime continues to rise, more sophisticated technology and 

radical changes are needed. 

Conclusions and Recommendations 

Examining the process of digitalization in the Azerbaijani banking sector, it is seen that in parallel 

with technological development, faster and easier-to-use services and products have emerged and 

alternative distribution channels have been highlighted. A survey of the number of branches and 

employees between 2015 and 2020 revealed a gradual downward trend. On the other hand, the 

number of ATM and credit card, Internet and Mobile Bank users has increased significantly every 

year. Of course, these statistics can be said without taking into account the performance of banks 

whose licenses have been revoked. These results show that the process of digitalization in the 

Azerbaijani banking sector has been active for many years.  

The following measures are proposed for the effective operation of digital banking: 

1) With the information obtained, banks are expected to accelerate their activities to improve the 

quality of service in this area, with the forecast that the use of Internet banking will increase in the 

coming years. 

2) Banks need to increase their investment in information technology and improve their websites 

in terms of security and convenience. 

3) Banks should inform their customers more about internet banking, help raise awareness and 

strengthen their work by taking incentive measures. 

4) Systematic meetings should be organized where all banks can discuss international practices, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

724 

 

security systems and legal regulations in the field of digital banking. 

5) Cooperation is important in terms of interbank information exchange and innovation. 

6) For the direct application of emerging technologies in practice, banks may be offered to provide 

an environment in which IT staff can increase their knowledge and invest more in FS research for 

the development of new technologies. 

7) The necessary technology infrastructure must be delivered to all geographical regions of the 

country as soon as possible to ensure the convenient use of digital banking applications by a wider 

audience. 

8) It is important to improve and develop the infrastructure to present the development of banks in 

the field of digital banking to the wider public. 

9) Organizing computer literacy trainings, especially for certain age groups, using the state's 

resources and informing people about the Internet and mobile applications within these trainings 

will also help to spread mobile banking applications. 

10) It is important to organize public advertising and propaganda campaigns to ensure that citizens 

use e-Government applications more and that citizens accept the need for e-Government 

applications. Banks' ability to provide customers with an encrypted and secure e-government 

connection could increase the number of customers. 
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Azərbaycanda İşsizliyin İqtisadi Artıma Təsirinin Qiymətləndirilməsi 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

bm-emel.ahmadova@unec.edu.az 

 

Xülasə 

Tədqiqat işində Azərbaycan timsalında işsizliyin iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ÜDM artımına təsiri 

araşdırılmışdır. Asılı dəyişən kimi adambaşına düşən ÜDM, sərbəst dəyişən kimi isə əsas kapital və işsizlik səviyyəsi 

istifadə edilmişdir. Statistik göstəricilər Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin, Dünya Bankının 

və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının elektron informasiya mənbəyindən əldə edilmişdir. 2003-2019-cu 

illəri əhatə edən rüblük məlumatlardan istifadə edilərək dəyişənlər arasındakı əlaqəni və kointeqrasiyanın 

mövcudluğunu müəyyən etmək üçün “Unit Root” və Məhdudiyyətsiz kointeqrasiya sıralama (Unrestricted 

cointegration rank) testləri edilmişdir. Dəyişənlər üzrə həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli dövr üçün VEC modeli 

qurulmuşdur. Tədqiqat işində qısamüddətli dövr üçün ÜDM-in əmsalının -0.064 olması tənzimləmə sürətinin təqribən 

6.37 faiz olduğunu əks etdirir. Bu, ümumi iqtisadi tarazlıqdan kənarlaşmalar olduğu təqdirdə, 1 il müddətində iqtisadi 

artımın yalnız 6.37 faizinin bərpa olunmasını göstərir. Əldə olunan nəticələrə əsasən, işsizlik səviyyəsinin 1 faiz 

artması, iqtisadi artıma qısamüddətli dövrdə 0.826 faiz, uzunmüddətli dövrdə isə 17.076 faiz əks təsir göstərir. Modelin 

nəticələri qarşıya qoyulan hipotezlə uyğunluq təşkil edir və bu isə alınan nəticələrin etibarlı olmasından xəbər verir 

Açar sözlər: İşsizlik, İqtisadi artım, Azərbaycan İqtisadiyyatı, Vektor Xəta Düzəliş (VEC) modeli. 

 

Giriş 

İqtisadiyyat üçün ən əhəmiyyətli üç ünsür məhsuldarlıq, gəlir bölgüsü və işsizlikdir. Dünyada baş 

vermiş maliyyə böhranlarının, mövcud pandemiyanın dövlət və özəl sektora təsiri işsizliyə diqqəti 

daha da artırmağa səbəb olmuşdur. İqtisadiyyatda, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artım sürətinin 

məşğulluğu artırdığı və işsizliyi azaltdığı geniş qəbul edilmiş bir fikirdir. Məhsul və işsizliklə 

əlaqəli bu nəzəri təklif Okun (1962) tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu münasibət, makroiqtisadi 

nəzəriyyədə ən məşhur olanıdır və əsasən, inkişaf etmiş ölkələrdə bir neçə ölkə və bölgə üçün 

əlaqələndirilmişdir (Christopoulos, 2004; Daniel and Ejara, 2009). 

Azərbaycan üzrə işsizlik ilə iqtisadi artım arasında əlaqənin müəyyən edilməsinə ehtiyac duyulur. 

Bu əlaqənin müəyyən edilməsi mövcud vəziyyətə uyğun siyasət qərarlarının verilməsinə öz müsbət 

töhfəsini verə bilər.  

Məqalədə işsizlik ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqənin müəyyən edilməsi üçün Kobb-Duqlas 

istehsal funksiya əsaslı Solou modeli seçilmişdir. Asılı dəyişən kimi adambaşına düşən ÜDM, 

mailto:bm-emel.ahmadova@unec.edu.az


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

727 

 

sərbəst dəyişən kimi isə əsas kapital və işsizlik səviyyəsi istifadə edilmişdir. Statistik göstəricilər 

2003-2019-cu illəri əhatə edir və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin, 

Dünya Bankının və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının elektron informasiya 

mənbəyindən əldə edilmişdir. Bəzi illər üzrə göstəricilər yalnız illik hesablandığından EViews 

proqramının köməyi ilə rüblük göstəricilərə çevrilmişdir. Məqalədə həm qısamüddətli, həm də 

uzunmüddətli dövr üçün Vektor Xəta Düzəliş (Vector Error Correction-VEC) modeli qurulmuşdur. 

Ədəbiyyat İcmalı 

İşsizlik ilə iqtisadi artım arasında əlaqənin müəyyən edilməsi xarici ədəbiyyatlarda geniş yer 

almışdır. Belə ki, Akeju, Olanipekun (2014) Nigeriyada Okun qanununun etibarlılığını yoxlamaq 

məqsədilə işsizlik nisbəti ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqəni araşdırmışlar. Araşdırmada istifadə 

olunan dəyişənlər arasında həm qısa müddətli, həm də uzunmüddətli əlaqələri təyin etmək üçün 

Xəta Düzəliş Modeli (Error Correction Model - ECM) və Johansen kointeqrasiya testi istifadə 

edilmişdir. Empirik nəticələr göstərmişdir ki, Nigeriyada işsizlik nisbəti ilə istehsal artımı arasında 

hər iki dövrdə əlaqələr mövcuddur. 2002-2014-cü illəri əhatə edən dövr üzrə Türkiyə üçün edilən 

tədqiqatın nəticəsi isə Okun qanununa dəstək vermir (Mucuk, Edirnegil and Gerçeker, 2017).  

Nigeriya timsalında aparılan digər bir araşdırmada isə ƏKKÜ (Ən Kiçik Kvadratlar Üsulu) 

çoxsaylı reqressiya analitik metodundan istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda istifadə olunan 

göstəricilər (işsizliyin səviyyəsi, əhalinin və işçi qüvvəsinin sayı) 1980-2016-cı illəri əhatə etmişdir 

(Imoisi, Amba and Micheal, 2017). 2005-2019 dövrü ərzində Türkiyə üzrə ƏKKÜ metodu ilə 

aparılan araşdırma işsizlik və iqtisadi artım arasında mənfi və əhəmiyyətli bir əlaqənin mövcud 

olduğunu göstərmişdir (Atgür, 2020). 

Kukaj (2018) 2001-2015-ci illəri əhatə edən göstəricilərdən istifadə edərək, Qərbi Balkanın yeddi 

ölkəsi üzrə işsizlik və ÜDM artımı arasındakı əlaqəni araşdırmışdır. Nəticə olaraq, Qərbi Balkan 

ölkələrində qeyd edilən dəyişənlər arasında əks əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir.  

Makun, Azu (2015)  Ficidə 1990-cı illərdən bəri mövcud olan yüksək işsizlik problem ilə iqtisadi 

artım arasındakı əlaqəni  Johansen kointeqrasiya testi vasitəsilə müəyyən etmişdir. Tövsiyə olaraq, 

iqtisadi siyasətin investisiyaların yaxşılaşdırılmasına yönləndirilməsi təklif olunmuşdur.  

Cənubi Afrika üzrə avto reqressiv paylanma lag (Auto Regressive Distribution Lag - ARDL) 

modelindən istifadə olunaraq aparılan araşdırmada işsizlik ilə iqtisadi artım arasında həm uzun, 

həm də qısa müddətli dövrdə mənfi bir əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir (Makaringe & Khobai, 

2018). 

Zagler (2003) öz araşdırmasında dörd böyük Avropa ölkəsinin (Fransa, Almaniya, İtaliya, 

İngiltərə) iqtisadiyyatında iqtisadi artım və işsizliyin bir vektor xəta düzəliş (Vector Error 

Correction - VEC) modelini təhlil etmişdir. Qısamüddətli dövr üzrə əldə olunan nəticə Okun 

qanununa uyğun olsa da, uzunmüddətli dövrdə iki göstərici arasında pozitiv əlaqə mövcuddur. 
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Louail, Riache (2019) 1991-2017-ci illər ərzində Səudiyyə Ərəbistanın iqtisadiyyatında Okun 

qanununun mövcudluğunu araşdırmaq üçün avtoreqressiv paylanmış lag limit test (Auto 

Regressive Distribution Lag Limit Test) üsulundan istifadə etmişlər. Empirik nəticələr göstərmişdir 

ki, ümumi daxili məhsulda 1 faiz artımı işsizlik səviyyəsində 0.29 faiz azalmaya səbəb olur. 

Metodologiya 

Məqalədə istifadə olunan model Kobb-Duqlas istehsal funksiya əsaslı Solou modelidir:  

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐻𝛽  

Burada Y-istehsal həcmi; A-sabit ədəd, K- fiziki kapital; H-insan kapitalı;  və   isə modelin 

parametrləridir və α + β = 1 

Əgər bərabərliyin hər iki tərəfini loqarifmləsək, qeyri-xətti tənlikdən xətti tənlik əldə etmiş olarıq: 

𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼 ∙ 𝑙𝑛𝐾 + 𝛽 ∙ 𝑙𝑛𝐻 + 휀 

Əldə edilmiş yeni modeldə asılı dəyişən əvəzinə mövsümi amillərdən təmizlənmiş nominal ÜDM, 

sərbəst dəyişənlər əvəzinə isə mövsümi amillərdən təmizlənmiş kapital həcmi və işsizliyin 

səviyyəsi götürülmüşdür. Modeldə rüblük statistik göstəricilərdən istifadə olumuşdur.  

Modeldə həmçinin bütün göstəricilər arasında fərqli kombinasiyalarda multikollinearlıq 

yoxlanılmışdır. Solou modelində olduğu kimi, bu modeldə də hər bir göstərici işçi qüvvəsinə 

bölünərək qısamüddətli və uzunmüddətli dövrləri əhatə edir (Ismayilov, Kasumov and Ahmadova, 

2020). 

𝑌 𝐿 = 𝐴𝐾𝛼𝐻𝛽 𝐿⁄⁄  

𝑦 = 𝑎𝑘𝛼ℎ𝛽 

ln𝑦 = 𝑙𝑛𝑎 + 𝛼 ∙ 𝑙𝑛𝑘 + 𝛽 ∙ 𝑙𝑛ℎ 

Araşdırmada əldə edilmiş statistik göstəricilər əsasında fərqli ekonometrik modellər nəzərdən 

keçirildikdən sonra Vektor Xəta Düzəliş (VEC) modeli qurulmuşdur.  

Qurulmuş qısamüddətli və uzunmüddətli modellər aşağıdakı kimidir: 

dln𝑦 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝛼 ∙ 𝑑𝑙𝑛𝑘 + 𝛽 ∙ 𝑑𝑙𝑛ℎ + 𝑒𝑟𝑐(−1) 

ln𝑦 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝛼 ∙ 𝑙𝑛𝑘 + 𝛽 ∙ 𝑙𝑛ℎ 

Bu modeldə işsizliyin iqtisadi artıma mənfi təsir göstərdiyini fərz edirik. 

Statistik Göstəricilərin Mənbəyi 

Məqalədə ölkə üzrə mövcud statistik göstəricilərdən istifadə edərəl empirik təhlil aparılmışdır. 

Modeldə istifadə olunmuş göstəricilər Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin, 

Dünya Bankının və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının elektron informasiya 
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mənbəyindən əldə edilmişdir. Ölkə üzrə əmək bazarına aid göstəricilərin çoxu illik 

hesablandığından EViews proqramının köməyi ilə rüblük göstəricilərə çevrilmişdir. İllər üzrə 

verilmiş göstəricilərin rüblük göstəricilərə çevirilməsi xarici ədəbiyyatlarda da çox istifadə olunan 

bir metoddur. Buna misal olaraq, illik hesablanmış kapital həcminin rüblük dataya çevirilməsi üçün 

aşağıdakı formuladan istifadə olunur (Rudolf & Zurlinden, 2010):  

𝐾𝑡+1 = (1 − 𝜂)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡+1. 

Burada,  t − zamanı, I − rüblük investisiyanı, 𝜂 isə amortizasiya dərəcəsini göstərir. 

Modelin Müzakirəsi 

Tədqiqat işində istifadə olunmuş model VEC modelidir. Bu model qurulan zaman ilk öncə bütün 

dəyişənlər üçün genişləndirilmiş Dickey-Fuller test statistikası 1, 5 və 10 faiz səviyyəsində 

(əminlik intervalı 90, 95 və 99 faiz) yoxlanılmışdır. Alınmış nəticələr Cədvəl 1-də verilmişdir. 

Testin nəticəsi göstərir ki, dəyişənlər arasında kointeqrasiya əlaqəsi yoxdur və VEC modelini 

istifadə etmək olar. 

Cədvəl 1. Unit Root testinin nəticələri 

 LOGCAPSTOCK_SA LOGGDP_SA LOGUNEMPLOY 

 t-Statistic Prob* t-Statistic Prob* t-Statistic Prob* 

Augmented Dickey-

Fuller test statistic 

-4.125 0.0010 -1.913669  0.0000 -2.053691  0.2639 

Test crtical values:                 

1% level 

5% level 

10% level 

 

-3.451 

-2.870 

-2.571 

  

-3.451214 

-2.870621 

-2.571679 

  

-3.452066 

-2.870996 

-2.571880 

 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

VEC modelinin qurulması zamanı növbəti mərhələ sərbəst dəyişənlərin hansı müddətdə asılı 

dəyişənə optimal təsirini öyrənməkdir. Cədvəl 2-də 8 lag götürülmüşdür və EViews proqramı 

tərəfindən bunların içərisində ən optimal lag 2 götürülmüşdür. 

Cədvəl 2. Optimal lag-ın tapılması 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -285.9812 NA 0.001443 1.972568 2.010249 1.987660 

1 2076.466 4660.391 1.52e-10 -14.09192 -13.94120 -14.03155 
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2 2503.322 833.3154* 8.79e-12* -16.94418* -16.68041* -16.83854* 

3 2506.275 5.705076 9.16e-12 -16.90290 -16.52609 -16.75199 

4 2508.159 3.601075 9.61e-12 -16.85433 -16.36448 -16.65814 

5 2509.814 3.128924 1.01e-11 -16.80419 -16.20130 -16.56272 

6 2511.912 3.922824 1.06e-11 -16.75708 -16.04114 -16.47033 

7 2512.487 1.064502 1.12e-11 -16.69957 -15.87059 -16.36755 

8 2514.448 3.587781 1.18e-11 -16.65153 -15.70950 -16.27423 

* indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

Optimal lag-ın seçilməsindən sonra modeldə məhdudiyyətsiz kointeqrasiya sıralama testindən 

(unrestricted cointegration rank (trace) tests) istifadə edilmişdir.  

Cədvəl 3. Məhdudiyyətsiz kointeqrasiya sıralama testinin nəticələri 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Eigenvalue Trace Statistic 0.05 

Critical Value 

Prob.** 

None * 0.100327 42.65937 29.79707 0.0010 

At most 1 0.023588 11.15365 15.49471 0.2022 

At most 2 * 0.013467 4.040322 3.841466 0.0444 

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

Cədvəl 3 və 4-dən göründüyü kimi, modeldə əhəmiyyətli təsirə malik olan ən azı iki konteqrasiya 
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tənliyinin 5 faiz əhəmiyyətli səviyyədədir. Cədvəl 3-də “trace” statistikanın (42.659 və 4.040) 5 

faiz əhəmiyyətli səviyyədən (29.797 və 3.841) çox olması fərz edilən sıfır hipotezin (𝐻0) qəbul 

edilməməsi deməkdir. Bununla yanaşı, 1 kointeqrasiya vektorunun sıfır fərziyyəsi qəbul edilir 

(11.154<15.495). Cədvəl 4-də göstərilən maksimum “Eigenvalue” testinin nəticələri, 

kointeqrasiyanın olmadığı sıfır fərziyyəni rədd etdiyi üçün Cədvəl 3-dəki nəticələrə oxşar nəticələr 

əldə edilmişdir. Hər iki metod da 2 kointeqrasiya  vektorunun olduğunu göstərir. Buna görə də, bu 

testin nəticəsi dəyişənlər arasında əhəmiyyətli bir uzunmüddətli əlaqənin olduğunu bildirir.  

Cədvəl 4. Məhdudiyyətsiz kointeqrasiya dərəcəsi testinin (maksimum Eigenvalue) nəticələri 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

Eigenvalue Max-Eigen 

Statistics 

0.05 

Critical Value 

Prob.** 

None * 0.100327 31.50572 21.13162 0.0012 

At most 1 0.023588 7.113325 14.26460 0.4758 

At most 2 * 0.013467 4.040322 3.841466 0.0444 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

Sərbəst dəyişənlərin asılı dəyişənə təsiri qısa və ya uzunmüddətli ola bilər. Bu təsirlərin öyrənilməsi 

üçün ən optimal model VEC modelidir. Bu modelin digər modellərdən üstünlüyü işsizliyin iqtisadi 

artıma həm qısa, həm də uzunmüddətli dövrdə təsirlərini öyrənməkdir. Kointeqrasiya testlərindən 

əldə edilən nəticələrdən istifadə edərək, VEC modeli qurulmuş və nəticələr Cədvəl 5 və 6-da 

verilmişdir. 

  

Cədvəl 5. Uzunmüddətli dövr üzrə kointeqrasiyanın nəticələri 

Dəyişənlər Əmsallar Standart xəta t-statistika 

LOG(GDP)(-1) 1.000000 - - 

LOG(CAPSTOCK_SA)(-1) -6.614699 1.10669 -5.97704 

LOG(UNEMPLOY)(-1) -17.07636 4.59852 -3.71344 

Sabit 74.50955 - - 
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Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

Cədvəl 5-də alınmış göstəricilərdən istifadə edərək uzunmüddətli dövr üçün işsizlik səviyyəsinin 

iqtisadi artıma təsiri tənliyini qurmaq olar: 

𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐷𝑃) =  74.50955 − 6.614699 ∗  𝐿𝑂𝐺(𝐶𝐴𝑃𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾_𝑆𝐴) − 17.07636

∗  𝐿𝑂𝐺(𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝐿𝑂𝑌) 

Bərabərlikdə CAPSTOCK_SA  və UNEMPLOY-un mütləq t-statistik qiyməti 2-dən çox olduğu 

üçün statistik cəhətdən əhəmiyyətlidir. Belə ki, işsizlik səviyyəsinin 1 faiz artması, ÜDM-in 17.076 

faiz azalmasına səbəb olur.  

Cədvəl 6: VEC (Vector Error Correction) modelinin nəticələri 

Dəyişənlər Əmsallar Standart xəta t-statistika 

D(LOG(GDP)) -0.063702 0.06777 -0.94001 

D(LOG(CAPSTOCK_SA)) 0.047142 0.04374 1.07785 

D(LOG(UNEMPLOY)) -0.825995 0.46285 -1.78460 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

Cədvəl 6-da  qısamüddətli dövr üçün dəyişənlərin əmsalı, standart xətası və t-statistikasının qiyməti 

verilmişdir. ÜDM-in əmsalının -0.0637 olması tənzimləmə sürətinin təqribən 6.37 faiz olduğunu 

əks etdirir. Bu, ümumi iqtisadi tarazlıqdan kənarlaşmalar olduğu təqdirdə, 1 il müddətində iqtisadi 

artımın yalnız 6.37 faizinin bərpa olunmasını göstərir. Qısamüddətli dövrdə də işsizlik səviyyəsi 

ilə iqtisadi artım arasında əlaqə mənfi olmuşdur. Belə ki, işsizlik səviyyəsinin 1 faiz artması, 

iqtisadi artıma 0. 826 faiz əks təsir göstərir. 

Nəticə 

Araşdırmada qısamüddətli dövr üçün ÜDM-in əmsalının -0.0637 olması tənzimləmə sürətinin 

təqribən 6.37 faiz olduğunu əks etdirir. Bu, ümumi iqtisadi tarazlıqdan kənarlaşmalar olduğu 

təqdirdə, 1 il müddətində iqtisadi artımın yalnız 6.37 faizinin bərpa olunmasını göstərir. 

Qısamüddətli dövrdə də işsizlik səviyyəsi ilə iqtisadi artım arasında əlaqə mənfi olmuşdur. Belə ki, 

işsizlik səviyyəsinin 1 faiz artması, iqtisadi artıma 0. 826 faiz əks təsir göstərir. Uzunmüddətli 

dövrdə isə işsizlik səviyyəsinin 1 faiz artması, ÜDM-in 17.07 faiz azalmasına səbəb olur. 

Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, modelin nəticələri ilə qarşıya qoyulan hipotez 

uyğunluq təşkil edir. Qısamüddətli və uzunmüddətli dövrdə işsizliyin 1 faiz artmasının iqtisadi 

artıma təsirinin mənfi olması, bu təsirin qısamüddətli dövrdə az, ancaq uzunmüddətli dövrdə isə 

çox  olması bir daha alınan nəticələrin etibarlı olmasından xəbər verir. 
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Abstract 

The Covid-19 pandemic, which began in December 2019 in the Chinese city of Wuhan, began to spread in Turkey in 

March and has led to a deepening economic crisis since April. This article will analyze the impact of the pandemic on 

the Turkish economy with macroeconomic data. The study will shed light on the extent to which the crisis has affected 

inflation, foreign trade, the balance of payments, employment, domestic and foreign debt levels in the Turkish 

economy, and how much it has caused a gross decline in gross domestic product. 

Keywords: Pandemic, crisis, Turkey, GDP 

 

Macroeconomical data before pandemic began 

The coronavirus pandemic, which occurred in 2019, first spread to neighboring China, and then to 

Europe, America and the rest of the world. In January-February, the effects of the virus were not 

significant, but quarantine measures applied globally since March have paralyzed services, 

especially tourism. The decline of tourism to almost zero has also had a negative impact on the 

transport sector, and the world's largest airlines have begun to sink. Global oil prices collapsed as 

demand for oil declined, and even in April, global oil reserves fell to unprecedented levels as they 

reached record levels. As a result of the almost closure of the service sector, tax revenues in many 

countries have declined, and budget deficits have risen to record levels globally. Unlike other 

crises, the coronavirus has generally degraded global value chains and consumption. Especially in 

China, which is considered the world's production center, factories began to close one after another 

as a result of quarantine measures in the first months. Even after the virus spread to Europe, the 

same events took place there. 

According to many economists, the crisis caused by the Covid-19 virus is bigger than the crisis of 

2009, and its effects will be felt for a long time(Yesilada 2020). Since March, global central banks, 

led by the Fed, have announced monetary expansion programs, cut interest rates to zero and 

pledged to pursue a softer monetary policy in the long run to stave off employment, value chains 

and a recession in the industry. Governments have also supported quarantine-reduced employment 

through stimulus programs and saved some important companies from sinking. All these measures 

have resulted in an increase in global debt. 

mailto:emilbagirli@gmail.com
mailto:emilbagirli@gmail.com
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Prior to the pandemic, there were optimistic expectations about the stock markets of developing 

countries, including Turkey, but since March, there has been a large portfolio of investment 

outflows from these countries, which turned all expectations upside down. The MSCI Emerging 

Market Currencies Index, which measures the currencies of developing countries, fell 8 percent in 

March from a year earlier. In particular, the Turkish lira and the Brazilian real were the most 

declining currencies. 

The effects of the crisis in Turkey have been felt since April. As a result of quarantine measures, 

the government closed shopping centers across the country and was able to carry out other work in 

the service sector. As a result of the decline in foreign trade, there was a crisis in the processing 

industry. The balance of payments deficit began to widen and the lira began to fall to record levels, 

especially as a result of the almost complete cessation of the tourism sector, which is important for 

the Turkish economy. 

This article will assess the impact of the pandemic crisis on the Turkish economy on the basis of 

statistics. First, the general state of the economy before the crisis will be analyzed with statistics. 

Second part will assess the impact of the pandemic on various sectors and macroeconomic 

indicators. At the end, the results of the study will be announced. 

According to the Turkish Statistical Institute at the end of 2019, before the crisis, Turkey's gross 

domestic product was $ 753 billion. As a result of the currency crisis in 2018, GDP increased by 

only 0.9 percent compared to 2018 in real terms. Inflation fell from 20.30 to 11.84. Unemployment 

was 13 percent, and the level of employment of the able-bodied population was 52.3 percent. The 

real effective exchange rate decreased by 23% to 76.1. With the help of the depreciating lira, 

exports increased by 2.2 percent compared to the previous year to $ 180.72 billion, while imports 

decreased by 9.1 percent to $ 210.26 billion. The trade deficit of $ 29.5 billion was fully offset by 

strong revenues from the balance of services, resulting in a balance of payments surplus of $ 9 

billion. The state budget revenues amounted to 876 billion liras and expenditures to 999 billion 

liras. The resulting deficit of 123 billion liras accounted for 2.9 percent of GDP. Public sector debt 

in 2018 increased by 24.5 percent and amounted to 1.329 trillion lira. 

The chart below shows the gross domestic product of the Turkish economy between 2013 and 

2020. 
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Graph 1. Turkish economy in 2013-2020 

 

Source: Turkish Statistical Institute 

The graph shows that since 2013, as a result of the sharp depreciation of the lira, GDP has fallen at 

current prices. In 2018-20, the currency crisis pushed the economy back to 2008 levels. The real 

effective exchange rate has fallen from 108 in 2013 to 62 in 2020. Although Naci Agbal rose to 70 

after being appointed chairman of the Central Bank, Shahap Kavcioglu fell back to record lows 

after taking over the bank. 

When we look at real economic growth, we are faced with a very turbulent schedule. Thus, the 

Turkish economy has grown by 3-7 percent in real terms due to the crisis. Given that Turkey's 

economic growth potential is 4.5-5% for many economists(Altinsac 2018), we can say that the 

growth rate is not at the desired rate. In general, according to some political and economic analysts, 

the reason for Turkey's economic decline in recent years is the ruling party's various pre-election 

incentives, the fact that money sent to the economy causes economic growth beyond the country's 

potential and the Central Bank's de facto independence. is the lack of. In particular, the country 
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suffered a loss of $ 230 billion between 2017 and 2020 due to the Central Bank's inability to 

proactively react to the fluctuations in the lira exchange rate. 

The effects of the pandemic on the Turkish economy 

Real GDP growth 

The economy, which grew by 0.9% in 2019, ended 2020 with a growth of 1.9% due to strong 

indicators in the last quarter of the year. According to government expectations, this year's growth 

will be 5%. 

The start of quarantine measures in March has significantly slowed the economy. The government's 

decisions have led to various closures, especially in the manufacturing sector of the economy. The 

closure of some enterprises and the introduction of limits on the number of employees have led to 

a decrease in productivity, especially in the service and retail sectors. 

Various foreign organizations forecast economic growth of 4.4-5.5% in 2021. Goldman Sachs 

expects GDP to grow by 5.5% this year, JP Morgan by 4.8%, Barclays by 4.4% and the IMF by 

5.2% this year, taking into account declining nominal GDP and base effects. 

Deloitte, a consulting firm, expects the economy to grow in a wide range of 0.6-8%, in contrast to 

the above institutions. This is due to problems in governance due to the growing risks to the 

economy and the erosion of institutions against the background of deteriorating macroeconomic 

indicators. 

Infilation 

Inflation, which ended 2019 at 11.84%, rose to 14.6% in 2020 as a result of declining productivity 

levels as a result of exchange rates and quarantine measures. Although the decline in commodity 

prices had a positive effect on inflation, rumors about the Central Bank's reserves pushed the lira 

lower and raised inflation. In this context, the Central Bank raised its inflation expectations for 

2021 from 9.4% to 12.2% and for 2022 from 7.0% to 7.5% in its inflation report released on April 

29. The report highlighted the rise in world food and commodity prices and their impact on 

inflation. It was also brought to the public's attention that interest rates will be kept above the 

inflation rate, given that the depreciation of the lira creates additional inflationary pressure. The 

lira rose 0.50% after the report. 
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Graph 2. Infilation rate 2018-2020 

 

Source: Turkish Statistical Institute 

 

International organizations such as the World Bank have focused on fighting the pandemic, raising 

inflation estimates for Turkey to 11% for 2021 and 9.5% for 2022. But rising food and oil prices 

in recent months could put additional pressure on inflation. Thus, the price of Brent oil has almost 

doubled compared to the previous year, and oil demand is expected to increase due to the 

acceleration of the vaccination process. JP Morgan forecast that oil could reach $ 80 in the third 

quarter of this year. Every $ 15 increase in oil prices has a negative effect on inflation of 0.7-

1.1%(Uzun 2017). If we take into account that oil prices in 2021 may be $ 25 more than in 2020, 

we can already add 1.8% to inflation. 

Food prices, which play an important role in the inflation basket, also reached a 7-year high in 

April 2021. Over the past year, the index increased by 25 points and reached 120.9. 

Foreign trade 

According to the Turkish Statistical Institute, in 2020, exports amounted to $ 169.5 billion and 

imports to $ 219.4 billion. The foreign trade deficit was $ 49.9 billion. From April to September, 

when the closures began in the country, foreign trade fell to record levels compared to previous 

years, and resumed in the last quarter of the year with reports that the pandemic was coming to an 

end. In the first four months of 2021, exports rose to $ 68.8 billion, the highest quarterly level. 
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Graph 3. Turkish exports 2019-2021 

 

Source: Turkish Ministry of Trade 

 

The chart clearly shows a sharp decline in April-May due to the impact of the pandemic and a 

record increase in exports due to the impact of global economic stimulus packages. Even the 

Turkish export climate index, which is based on export orders, reached an all-time high of 54.7 in 

March. The Turkish Exporters' Assembly changed its export targets this year from $ 180 billion to 

$ 200 billion. According to foreign reports, Turkey's exports will increase, given the weakness of 

the lira and trends in global markets. 

As for imports, the structural problems of the Turkish economy are clearly felt. In 2020, such 

imports tend to increase. That is, the growth of exports is directly related to imports. If we look at 

the figures for the first three months of 2021, we can see that the quarterly trade deficit is higher 

than the previous two years. Thus, if in January-March 2021, imports amounted to $ 61.1 billion, 

in the same months of 2019 and 2020, imports amounted to $ 50.5 and $ 55.6 billion, respectively. 

If the real effective exchange rate of the lira had not been at historically low levels, it is likely that 

the import and trade deficit would have been higher. 
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Current account balance 

 

Graph 4. Current account balance 2019-2021 

 

Source: Central Bank of Republic of Turkey 

 

Although the economic slowdown led to a balance of payments surplus of 0.9% of GDP in 2019, 

quarantine measures brought global tourism to a standstill, negatively affecting Turkey's balance 

of services and the country's balance of payments deficit of $ 36.7 billion in 2020. 

Lira exchange rate and declining of foreign exchange reserves 

The Turkish lira has started at 5.95 against the dollar in 2020. As a result of the crisis, the outflow 

of capital from developing countries has accelerated, and as a result, exchange rates have risen. 

According to the central bank, foreign investors sold $ 3 billion in bonds in the first three months 

of the year. Before Naci Agbal was appointed chairman of the central bank, the dollar rose to a 

record high of 8.50, after falling to 7.20 in interest rate decisions, but has been moving between 

8.20 and 8.40 in recent months. 

The central bank's sale of more than $ 100 billion in the foreign exchange market and declining net 

reserves also increase pressure on the lira. Even in recent months, opposition parties have made a 
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number of accusations against the government over the sale of foreign exchange reserves during 

the pandemic(T24). 

Employment 

With the crisis that began in 2018, the already rising unemployment rate rose to 14.0%, the highest 

level since 2009, due to the pandemic. The youth unemployment rate was 25.4%. The number of 

employed people decreased from 27.16 million in January 2019 to 25.2 million in April 2020. The 

main reason for this is the sharp decline in the service and retail sectors. 

Foreign debt 

Graph 5. Foreign debt 2003-2020 

 

Source: Central Bank of Republic of Turkey 

Conclusion 

Turkey's gross foreign debt rose from $ 130 billion in 2003 to $ 450 billion in 2020. The ratio of 

total external debt to gross domestic product exceeded the level of 2001 and was 62.8%. As can be 

seen from the graph, foreign debt also increased rapidly during the years of high economic growth. 

The decline in gross domestic product since 2013 has led to an increase in external debt relative to 

it. 

The coronavirus pandemic is a health crisis that has hit the world in an unprecedented way. This 

crisis has caused a global economy comparable to 1929 and has had a serious impact on people's 

well-being. The world economy is facing a crisis of 5% in 2020, and in developed countries such 
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unemployment has risen to double digits. According to the OECD, the effects of the coronavirus 

will continue in the coming years, and the economy will only reach the level of 2019 in 2023. 

With this crisis, Turkey will end the last 3 years with an economic downturn. While the currency 

crisis in 2018 led to economic stagnation in 2019 and a decline in per capita income, the Covid-19 

crisis also led to a deterioration in all macroeconomic indicators. 

We can list the results of the article as follows. 

- The decline in GDP has continued, and if the lira depreciates further, a return to 2013 

levels does not seem realistic. 

- Inflation is also rising mainly due to exchange rates. If the real effective exchange rate 

does not reach at least 80 levels and strengthen there, it is impossible to achieve inflation 

targets 

- Foreign trade, especially exports, is on a positive trend. In 2021, it is expected to exceed 

$ 200 billion a year for the first time 

- Although the balance of payments deficit will increase in 2020 with a decrease in  tourism 

revenues, it is possible that with the opening of tourism, GDP will fall to 3% 

- Employment may also increase with the decline of the tourism and retail sectors 

- External debt is high. Therefore, it is necessary to take a preventive step 

- Structural problems of the economy continue 
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Özet 

Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin gelişimi ile artan rekabetin de etkisiyle yetenekli insan faktörüne ihtiyaç ve 

yetenek yönetiminin önemi son yıllarda artmıştır. Yetenek yönetimi şirketler için rekabet avantajı yaratır ve 

sürdürülebilir gelişimine yardımcı olur. Şirketin performansı, çalışanlarının performansına bağlıdır. Bir 

kurumun çalışanları benzersiz bir yeterliliğe sahipse, bu onları rakiplerinden farklı kılacaktır. İşletmeler 

rekabet ortamında başarılı olmak ve öne çıkmak için ihtiyaçları ve planları doğrultusunda yetenekli çalışanları bulmak, 

işletmeye cezb etmek, elde tutmak ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bununla da, son yıllarda yetenek yönetiminin 

uygulanması ve önemi şirketler için daha da artmıştır. Yetenek yönetimi literatürü, yetenek yönetiminin çalışan 

performansı ve işletmeye olan bağlılığı arasında pozitif etkisi olduğunu öne sürmektedir. Bu araştırma yetenek 

yönetimi ile işletmenin performansı arasındakı ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, 

şirketlerde yetenek yönetimi sürecinin işletmeye, çalışanlarına sağladığı faydalar ve onların performansları üzerinde 

olumlu etkiler olmasıdır. Becerikli ve yüksek potansiyelli çalışanları yetenekleri doğrultusunda doğru pozisyonda 

yerleştirilmesi, elde tutulması ve ödüllendirilmesi, gelişim ve eğitimlerine gereken önemin verilmesi, çalışanların 

performans değerlendirilmesi ile onların performansı ve işletmenin faaliyeti üzerindeki etkisi görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: yetenek, yetenek yönetimi, performans değerlendirme 

 

Giriş 

Günümüz işletmeleri artan rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek adına yetenekli çalışanın 

önemini kavramışlardır. Gelişen teknoloji, değişen çevresel şartlar, karlılık oranlarını arttırma ve 

başarılı olmanın yetenekli çalışanlara sahip olmayı anlayan işletmeler varlıklarını 

sürdürebileceklerdir. İşletmelerin rekabette üstünlük sağlamanın, karlılıklarını arttırmanın belirli 

yetkinliklere sahip ve gelişime açık yetenekli çalışandan geçtiğinin farkına varmışlardır. Artık 

işletmelerin yeni rekabet ortamı, yetenekli çalışanları bünyelerine katmaktır. Doğru yetenekleri 

doğru pozisyonlara yerleştirerek çalışan verimliliğini arttırma beklentisi insan kaynakları 

stratejileri açısından son derece önem arz etmektedir. Çalışan beklentilerinin yıllar içindeki 

değişimi, çalışanların yeteneklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamlarını 

tercih etmeleri işletmeleri çalışanlara bu imkanları sunmasını gerekli kılmıştır.  

Yetenek yönetimi, organizasyonlar için karmaşık bir prosedürdür, ancak organizasyonların 

performanslarını en üst düzeye çıkarmak için yetenekli çalışanlara ihtiyaçları vardır. Başarılı 

yetenek yönetimi süreci için önemli olan şirketin hedeflerine ve kültürüne uygun yeteneği ortaya 
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çıkarmak ve yönetmektir. Yetenek yönetimi sürecine geçiş kapsamlı ve uzun vadeli bir süreçdir. 

Şirketler stratejileri doğrultusunda işgücü planlaması yaparak, mevcut çalışanlarının yetenekleri 

incelenmeli, ihtiyaç duyulan ve ya gelecekte ihtiyaç ola bilecek çalışan özelliklerinin ve sayısını 

belirlemelidir. 

Yetenek yönetimi, şirketler tarafından son zamanlarda uygulanan hem çalışanlara hem de şirketin 

faaliyetine önemli faydalar sağlayan bir yaklaşımdır. Bu araştırmanın amacı, Azerbaycandakı 

şirketlerde yetenek yönetiminin uygulanmasının çalışan performansı ve kurumun performansı 

üzerindeki etkilerinin öğrenilmesidir. Araştırmada mulakat yöntemi kullanılmıştır.  

Yetenek Yönetiminin Tanımı 

Yetenek yönetimi kavramı 1997 yılında McKinsey & Company tarafından ortaya çıkmıştır. 

Yetenek yönetimi, mevcut ve gelecekteki organizasyonel ihtiyaçları karşılama yeteneği ve 

becerisine sahip insanları çekmek, dahil etmek, geliştirmek ve elde tutmak için bir girişimdir. 

Yetenek yönetimi, günümüzün iş zorlukları karşısında zorunlu hale geldi. Şirketler, başarılı 

yetenek yönetiminin yüksek performansın anahtarı olduğunu giderek daha fazla fark ediyor. 

Yetenek yönetiminin amacı, şirketin stratejik ve operasyonel hedeflerini ve gereksinimlerini 

karşılayan, yüksek performanslı ve sürdürülebilir bir organizasyon kurmaktır. 

Yetenek yönetmi, organizasyonun şimdi ve ya gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yetenekli 

kişilerin çekilmesini, elde tutulmasını, motive edilmesini ve geliştirilmesini sağlama süreçleridir. 

Yeteneğin önemli bir kurumsal kaynak olduğunu dikkate alarak yetenek akışını güvence altına 

almak amaçlanmaktadır. Yetenekli, kuruma bağlı ve kararlı bir işgücünden oluşan yetenek 

havuzunun geliştirilmesi ve sürdürülmesidir. (Armstrong M., 2006: s. 390). 

Yetenek yönetimi aynı zamanda, yetenekli çalışanlar için yalnızca kazanç değil, hem de 

yeteneklerini geliştirerek kariyerlerinde ilerleme, motivasyonunu artırmak ve s içermektedir. 

Sadece olarak yeteneklere odaklanmamakla birlikte, yetenekli çalışanların takım işinde en iyi 

şekilde yer almalarını sağlamak ve şirketin başarısına odaklanmalıdır. (Horvathova ve Davidova, 

2011).  

Yetenek yönetimi, kilit performans gösterenlerin proaktif olarak belirlenmesi, seçilmesi ve 

beslenmesi, anahtar personel için yedeklerin tedarik edilmesi, geliştirilmesi ve kaynakların kilit 

yeteneklere ve potansiyellere ayrılması sürecidir (Berger ve Berger, 2004). 

Yetenekli bireyleri ve yüksek potansiyele sahip bireylerin tespit edilip şirkete cezb edilerek 

katılması ve şirkete katılan şahısların elde tutulması veya şirketdeki mevcut çalışanların işletmeye 

değer katacak şekilde bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi, performanslı 

çalışanların değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesini içeren sistemler bütünü veya yetenek yönetimi 

uygulamasıdır.  Kısa bir deyimle, doğru çalışanın doğru zamanda, doğru yerde ve pozisyonda 

istihdam edilmesidir. 
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Yetenek Yönetiminin Önemi ve Yararları 

Şirketler sektörde rakiplerine karşı öne çıkmaları, daha fazla kar elde ede bilmeleri, aynı zamanda 

varlığını sürdüre bilmesi ve büyümesi gerekir. İşletmelerin kendine özgü ve taklit edilemez kuruluş 

olmasını sağlayacak olan nitelikli ve kendini daim geliştiren yetenekli çalışanlarıdır. Yetenek 

yönetimi şirketler için dikkat etmesi gereken en önemli araçlardan biridir ve temel gerekliliktir. 

Şirketlerin faaliyet alanlarında ve birimlerinde yüksek performans gösteren ve çalışanlardan 

yüksek verimlilik almak için yetenekli insan kaynaklarına ihtiyacı vardır. İşletmeler için başarı elde 

etmede, rekabetde üstünlük sağlayarak öne çıkmalarında ve büyümesinde yetenekli çalışanlar en 

önemli faktördür, bu yüzden, yetenek yönetimi ve üstün performans gösteren çalışanlara sahip 

olmak şirketler için büyük önem arz etmektedir. 

Doğru ayarlanmış ve uygulanan bir yetenek yönetimi sisteminin ana faydaları; yetenekli çalışanlar, 

organizasyonun stratejisinin ve ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesine daha büyük ölçüde 

katkıda bulunur; yeni çalışanların kazanılması maliyetleri düşer; organizasyon aranan ve çekici bir 

işveren haline gelir; yetenekli çalışanlar belirlenir ve tutulur; kilit pozisyonlar için yedekleme 

planlaması daha verimlidir ve çalışanların iç kaynaklardan ve motivasyonlarından sağlanması; 

yetenekli çalışanlar uygun pozisyonlara atanır ve potansiyelleri daha iyi kullanılır (Horvathova P., 

2011: s. 51). 

Etkili yetenek yönetimi, aynı zamanda çalışan memnuniyetini de artırmaya yardımcı olur. Adil, 

şeffaf ve çalışanlarla ilgili politikalar geliştirmek ve bunların sorunsuz bir şekilde uygulanmasını 

sağlamak, yetenek yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yetenek yönetiminin işletmeler ve 

çalışanlar için yararlarını kısaca özetlersek: Yüksek performans sağlaması ve başarı oranının 

artması; Çalışanların motivasyon, sadakat ve bağlılığın artması; Şirketlere üstünlük ve karlılık 

sağlaması; İşletmenin gelecekteki yönetim pozisyonları ve önemli mevkiler için yedekleme imkanı 

sağlaması; Şirketler için doğru yeteneklere sahip çalışanların seçilmesi ve elde tutulması; Yaratıcı, 

kreatif ve yenilikçi özelliklere sahip işçilere sahip olması; Kurumu cazibeli hale getirerek işden 

çıkma oranının azalması. 

İşletmelerde Yetenek Yönetimi Süreci - Yetenekli çalışanları seçme ve yerleştirme  

İşletmelerin rekabetde öne çıkmaları ve başarı elde ede bilmelerinde ki en önemli etkenlerden biri 

de yetenekli insan kaynaklarına ulaşa bilmesi, en kritik süreçlerden biri ise ise yetenekli bireyleri 

seçme ve yerleştirmedir. Kendilerine fark yaratacak çalışanları bulmak işletmeler için büyük önem 

taşımaktadır. Şirketler potansiyeli yüksek, gelişime açık ve sürekli kendisini yenilemek isteyen, 

organizasyona değer katacak yetenekli kişileri şirket içerisinden belirleyerek ve ya gerektiğinde 

işletme dışından temin edebilirler.  

Yetenek yönetimi sürecinin ilk aşamasında ihtiyaç olan pozisyonlar için yönetim tarafından 

kendisine verilecek görevleri yüksek verimlilikte yerine getire bilecek potansiyele sahip bireyler 

belirlenir. Planlama doğrultusunda doğru seçme araçları ile yetenekli ve potansiyelli çalışanların 
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arasından en iyilerini seçmek ve onları doğru işle görevlendirmek başarılı yetenek yönetimi için 

önceliktir. Potansiyel yetenekler sürekli olarak aranmalı ve onları elde ede bilmek için sürekli 

rekabet edilmelidir (Bahadınlı H.S., 2013). 

Kurumlar önce kilit rolleri belirleyerek gelecekte ihtiyaç duyulacak anahtar yetkinliklere sahip 

mevcut çalışanların olup olmadığını değerlendirmek zorundadır. Mevcut çalışanları arasından veya 

dış kaynaklardan, işgücü piyasasından, rekabetçi firmalardan yetenekleri transfer ederek 

yetenekleri bulması gerekir. Yeteneklerin belirlenmesi, bireylerin performanslarının 

değerlendirilmesiyle veya potansiyellerinin tahmini ile yapılır. Performans değerlendirme, bireyin 

yetkinliklerin ölçülmesidir. Potansiyel tahmini, bir çalışanın geçmiş ve mevcut performans 

değerlendirmesi, eğitimi ve gelişimi, kariyer tercihleri, mevcut ve planlanan yetkinlik seviyeleri 

temelinde organizasyon içinde kaç seviye ilerleyebileceğinin bir tahminidir. Şirket dahilinden 

belirlenen yetenekler, genellikle belirlenen hedeflere göre değerlendirme yöntemi, değerlendirme 

merkezi, kritik olayların analizi ve 360º geri bildirimi yöntemleriyle değerlendirilir. Dış 

kaynaklardan şirkete seçilen yetenekleri belirlemek için uygunluk testleri, bir değerlendirme 

merkezi yöntemi ve davranışsal görüşmeler kullanılabilir. Daha sonra, yetenekli çalışanlardan 

oluşan bir yetenek havuzu oluşturulur. Organizasyona ve yeteneklerin sınıflandırılmasından asılı 

olarak bu yetenekli bireyler grubu en iyi yetenekler, yetenekler ve potansiyel yetenekler olarak üç 

gruba ayrılabilir (Horvathova P., 2011).  

Yetenek yönetimi, şirketin yetenek yönetimi havuzu ortaya çıkarmak için işletmeye uygun 

çalışanını işe alması sürecidir. Şirketin stratejik hedefleri, misyonu, vizyonu, kültürü doğrultusunda 

onları işletmeye çekmesi, aynı zamanda, işe alma zamanı şirketin bütçe planlamasıda önemlidir 

(Altınöz M., 2018).  

Yetenekli çalışanların elde tutulması ve ödüllendirilmesi 

Yetenekli bireylerin elde tutulması önemli olan ve dikkate alınması gereken aşamadır. Becerikli 

çalışanların şirketler için önemli olduklarını hiss ettirmek, onların şirkete olan katkılarının ve 

yüksek performans faaliyetlerinin, güvenli, uygun ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, farklı ödül 

politikalarıyla onların işletmeye olan bağlılığının güçlendirilmesi şirketlerin yerine getirmesi 

gereken uygulamalardır.  

Yetenek yönetiminde yetenekli çalışanları elde tutmak ve onların şirkete olan bağlılığını artırmak 

ve onları kaybetmemek için yürütülen faaliyetler en önemli unsurlardan biridir. Uzun vadede 

faaliyet gösteren şirketlere bakıldığında çalışanlar ile işletme arasında güçlü bir kimlik ve 

çalışanların işletmeye karşı olan bağlılığı görülmüştür. Şirketler rakiplerine karşı avantaj sağlaması 

için yetenekli ve becerikli çalışanları cezb etse bile, uzun sürede varlığı devam ettire bilmesi ve 

avantajı koruması için onları elde tutması önemlidir (Atlı D., 2010). 

Şirketler başarılarını sürdürebilmesinde en önemli etkenlerden biride, yetenekli çalışanları cezb 

etmekden ziyade, şirket dahilindeki yetenekleri elde tutabilmesidir. Günümüzde ise şirketler 
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değişen rekabet koşullarında baska şirketler tarafından çekici teklifler karşısında yetenekleri elde 

tutmakda zorlanmaktadır (Altınöz M., 2018). 

Rekabet döneminde demografik değişimler ve işçi davranışlarının değişmesi onların sadakatinin 

sağlanmasını ve elde tutulmasını zorlaşmıştır. Şirketler ise yetenekli bireyleri elde tutmaya 

çalışarak ve stratejiler uygulayarak uzun vadede onların sadakatini arttırmayı hedeflemektedir. Son 

zamanlarda, işçilerin işini değiştirme eğiliminde olması işletmelerin kritik pozisyonlardakı 

çalışanlarının elde tutulmasına daha fazla önem vermesi gereklidir (Bahadınlı H.S., 2013).  

Yetenekli çalışanların eğitimi ve gelişimi 

İşçilerin performansı ve verimliliği şirketler için önemli olduğundan şirketler onlara eğitim ve 

gelişim fırsatları sunması gereklidir. İşletme çalışanların yetenek ve becerilerini geliştirerek onların 

kariyerlerinde ilerleme ve gerekli altyapıyı sağlamalıdır. Yetenekli işçiler de kendilerini daim 

geliştirmek istemekdedir ve şirketler de onlara gereken önemi vermeli ve eğitimleri için onlara 

destek olmalıdır. İşçilerin eğitimi ve gelişimine yapılan harcamalar ve onların şirketler için önemli 

varlıklar olması şirkete uzun süreçte kazanç sağlayacaktır. Bu eğitimlerle onların beceriklerinin 

daha da artacağı, performansları artarak daha da verimli olacağı ve paralel olarak memnuniyeti de 

artacaktır.  

Öğrenme ve geliştirme programları, çalışanların ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinlikleri 

edinmelerini ve geliştirmelerini sağlar. Eğitim ve gelişim faaliyetleri, yöneticileri geliştirmek ve 

yetenekli personele mevcut rollerinde büyüme ve üst düzey rollere ilerleme fırsatı vererek onların 

işletmeye olan bağlılığını kazanması için de önemlidir (Armstrong M., 2006: s. 393). 

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle de şirketlerin rekabet ede bilmek için kendini geliştiren ve 

kreatif fikirlere sahip olan çalışanlara ihtiyacı vardır. Bundan dolayı da şirketdeki mevcut 

çalışanlara ve yeni katılan bireylere kendilerini geliştirebilecek imkan ve ortamlar sunulması 

gereklidir ve bu eğitimler hem işçi hem de şirket için önemli bir kazançtır. Bununla da kariyer 

geliştirme programları ile şirketlerin uzun vade de üst birimler için ihtiyaç olan çalışanı 

yerleştirmeni gerçekleştirmek ve gerekli bilgi, tecrübe, deneyim ve yönetici özelliklerinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Performans Değerlendirme  

Performans değerlendirme, her çalışanın sonuçlarının ve organizasyonda elde ettiği başarıların 

belirli dönemlerde yöneticiler tarafından analizi ve değerlendirilmesidir, onların gelişim 

potansiyellerini tespit ederek geliştirmektir. Başka bir deyişle, çalışanın verimliliğinin, 

potansiyelinin ve kapasitesinin kontrolü olarak görülebilir. Çalışanların organizasyondaki başarısı, 

kişisel nitelikleri ve yetenekleri, işi başarma arzusu, bu arzuyu harekete geçirme kabiliyeti ve 

sağlanan çalışma ortamı ile belirlenir. Performans değerlendirmesi için iki genel hedef vardır. 

Birincisi, çalışanın başarılı veya başarısız olduğu konularının belirlenerek mevcut performans 
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kalitesinin değerlendirilmesidir. Yani, çalışan ile ilgili yönetsel kararların alınmasına yardımcı 

olacak iş performansıdır. İkincisi, organizasyonun yönetim potansiyelini belirlemektir. Üst 

yönetimde yer alabilecek kişilerin yetenekleri ve performansları ile belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Çalışanlarla ilgili geri bildirim sağlamakla, onların geliştirilmesi gereken yönlerinin kendilerine 

bildirilmesidir.  

Performans değerlendirilmesi önceden belirlenmiş standartlar doğrultusunda onların farklı yönleri 

ele alınarak performanslarının karşılaştırılması ve elde edilen sonucların değerlendirilmesi 

sürecidir (Tunçer P., 2013) 

Performans değerlendirme süreci belli aşamalardan oluşarak performansın doğru değerlendirilmesi 

için etkili bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Değerlendirme adil ve sistematik olmalıdır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çalışanlar performanslarına göre terfi ettirilirek 

ödüllendirilir, ve ya eksik oldukları özellikleri geliştirilir. Sonuç olarak performans değerlendirme, 

çalışanların yeteneklerini geliştirmede ve performanslarını artırmada önemli bir yer tutmaktadır. 

Yetenek yönetiminde performans değerlendirmenin önemi 

Performans değerlendirme uygulamalarında farklı değerlendirme yöntemleri olsada, genellikle 

yetkinlik bazlı değerlendirmeler ve 360 derece performans değerlendirme yöntemi kullanmaktır. 

360 derece değerlendirme yönteminde sadece üst yönetim tarafından değil, takım arkadaşları ve 

müşteriler gibi çalışanın performansı gözlemleyen daha geniş grub tarafından geri bildirim alınır. 

Yetkinlik bazlı değerlendirme yöntemide çalışanın sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri öğrenilerek 

çalışanın kendini geiliştirmesine imkan sağlanmaktadır. İşletmeler çalışanlarına yetkinliklerini 

sergileyebilecekleri uygun çalışma şartlarını sağlamalıdır (Atlı D., 2010). 

Performans değerlendirmesi şirketde çalışanlarının eksikliyini görerek onları eğitmesi ve elde 

tutması için önemlidir. Organizasyonda değerlendirme yapılmazsa çalışanın şirkete katkısı ve 

performansı tespit edilemez. Bununla da, tüm çalışanların aynı performansı gösterdikleri ve aynı 

düzeyde hizmet etmeleri kabul edilir ve bu da onların motivasyonlarının düşmesine neden olur 

(Tunçer P., 2013) 

Çalışan performans değerlendirme süreci, kuruluşların çalışan üretkenliğini artırması ve 

sonuçlarını iyileştirmesi için çok önemlidir. Performans değerlendirmeleri, bir çalışanın 

performansının ve üretkenliğinin önceden belirlenmiş bir dizi hedefe göre değerlendirildiği yıllık, 

altı aylık ve ya üç aylık bir süreçtir. Performans yönetimi, yalnızca bir çalışanın ücret artışında ve 

terfisinde belirleyici faktör olduğu için değil, aynı zamanda bir çalışanın becerilerini, güçlü 

yönlerini ve eksikliklerini doğru bir şekilde değerlendirebildiği için de çok önemlidir. Doğru 

performans değerlendirme yöntemiyle işletmeler, kurum içindeki çalışan performansını arttırarak 

şirketin performansını da artırabilir.  
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Araştırma Yöntemi  

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak yapılandırılmış mulakat yöntemi ile gerçekleştirilmişdir ve 

nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırmanın evrenini Azerbaycanda faaliyet gösteren 

şirketler oluşturmaktadır ve toplam 2 şirketin insan kaynakları ve ya yetenek yönetimi alanındakı 

uzman kişilerle uzaktan mulakat şeklinde görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmecilere yetenek 

yönetimi ile ilgili toplam 15 açık uçlu soru sorulmuştur. İki şirketden mulakat yöntemi ile elde 

edilen veriler ve cevaplar sonucunda, şirketlerde yetenek yönetiminin uygulanması ve yetenek 

yönetimi ile işletme performansı arasındaki ilişkisine etki eden faaliyetlere yönelik şirketlerden 

alınan cevaplar doğrultusunda analiz edilmiştir. 

Araştımanın Amacı  

Yetenek yönetimi, şirketler tarafından son zamanlarda uygulanan hem çalışanlara hem de şirketin 

faaliyetine önemli faydalar sağlayan bir yaklaşımdır. Ancak, yetenek yönetiminin ülkemizde 

uygulanmasına ilişkin gelişmeler yeterli değildir ve yalnızca önde gelen şirketler tarafından 

uygulanıyor.  

Şirketler Hakkında Bilgi 

Azersun Holding - Azerbaycanda qida, tarım, finans, perakende, sığorta, inşaat, spor ve ihracahat 

alanlarında faaliyet gösteren ülkenin en büyük şirketlerden biridir. Ülke ve bölge genelinde gıda 

üretimi, perakende ve çiftçilik sektörlerinde güçlü bir pazar lideri konumundadır.  

Azercell Telekom - Azerbaycanda faaliyet gösteren en büyük telekomunikasyon şirketlerinden 

biridir. Pazarın lideri ve çok dinamik bir şirket olarak Azerbaycan'da mobil telekomünikasyon 

pazarında yeni teknolojileri uygulayan ve müşteri ihtiyaçlarının ötesinde ürünler ve hizmetler 

sunan trend belirleyici olarak biliniyor. 

İçerik Analizi 

Azersun – şirketde yetenek yönetimi 4 yıldan fazla zamandır uygulanıyor. İşletmede yetenek 

yönetimi sürecinin uygulanmasında kullanılan yöntem önce potansiyeli olduğu düşünülen veya 

terfi öncesi aday olan personellerin değerlendirme/gelişim merkezine tabi tutulması. İç 

değerlendiriciler tarafından beklenen davranıış göstergelerinin ölçülmesi ile adayın yetkinlik 

seviyesine karar verilmesi. ihtiyaç duyulan başlıklarda eğitim ve koçluk desteğinin sağlanmasıdır. 

Yetenekli çalışanın seçimi ve işletmeye cezb edilmesi için yönetici görüşleri, performans sonuçları, 

terfi içi aday gösterilen personeller. Kurum dışından cezb etmek için piyasa koşullarında fark 

yaratacak yan hakların sağlanması şart olduğu belirtilmiştir.  

Azersun şirketinde çalışanların eğitim ve gelişimi için uygulanan yöntemler sırasında şirketde iç 

ve dış eğitimler, özel koçluk desteği ve proje sorumlulukları var. 

Şirketde çalışanların ödüllendirilmesi, işletmede kalması ve bağlılığını artırmak için uygulanan 
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yöntemler, onların yıllık performanslarına göre primler üzerinden ve fark yaratan uygulamaların 

komisyon tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmesidir. 

Yetenek yönetiminin işçiler üzerindeki etkisi ve verimliliğini takip etmek için performans 

değerlendirilmesi, değerlendirme merkezi uygulamasının belirli aralıklarla tekrarlanması, yönetici 

görüşleri, terfi süreçlerinden sonra performans takibi yöntemlerin uygulandığını belirtmişdir. 

Çalışanların performanslarını değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme periyodu olarak şirket 

tarafından 360 derece yetkinlik değerlendirilmesi ve smart performans hedeflerinin tanımlanarak 

çalışanların performanslarının yıllık takipi yapılıyor.  

Yetenek yönetiminin işçiler üzerindeki etkisi ve verimliliğini takip etmek için, değerlendirme 

merkezi uygulamasının belirli aralıklarla tekrarlanması, yönetici görüşleri, terfi süreçlerinden sonra 

performans takibinin uygulandığını ifade etmekdedir. 

Yetenek yönetiminin uygulanmasında yaranan problemler ve engellerin, yeteneklerin beklenti 

içine girmesi, bu kapsamda değerlendirilmeyen personellerde motivasyon düşüklüğünün 

yaşanması gibi sorunlar olduğu belirtilmişdir. 

Azercell - şirketinde de yetenek yönetimi uzun zamandır uygulanıyor. Görüşmeciden alınan yanıta 

göre işletmede yetenek yönetimi sürecinin uygulanmasında kullanılan yöntem: Yetenek Yönetimi 

süreci şirketde performans yönetimi sürecinin devamı olarak uygulanmaktadır. Şirketde, çalışan 

performansı bir dizi önceden tanımlanmış hedef ve yetkinlikle ölçülür ve ardından çalışanların 

yetenek seviyesi, hem performans puanına göre hem de çalışanın potansiyeli dikkate alınarak 

belirli bir hazır şemaya göre belirlenmesidir.  

Yetenekli çalışanın seçimi ve işletmeye cezb edilmesi için genelde başvuru yapan adaylar belirli 

yetkinliklere göre değerlendirilir, çalışanlarla görüşmeler yapılır ve adaylara özel testler yapılır.  

Azercell şirketinde ayrıca olarak son sınıf universite öğrencileri ve yeni mezunlar için eğitim 

akademisi mevcuttur, bununla da yetenekli öğrencilere eğitim ve gelişim imkanları sunarak 

şirketde staj yapmalarına ve daha sonra şirkete cezb olunmasına imkan tanıyor. 

Azercell şirketinde çalışanların eğitim ve gelişimi için uygulanan yöntemler sırasında farklı eğitim 

programları ve kurslar teşkil olunuyor. Bu sadece çalışanın hangi alanda çalıştığına ve hangi alanda 

geliştirmek istediğine bağlıdır. Planlama, eğitim ve geliştirme sürecinin bir parçası olarak her yıl 

gerçekleştirilir. Her departman için ayrı bir bütçe tahsis edilir. Bu bütçe dahilinde belirli eğitimler 

düzenlenir. 

Çalışanların ödüllendirilmesi, işletmede kalması ve bağlılığını artırmak için uygulanan yöntemlere, 

çalışanlar hem yıl içindeki gösterdikleri performanslara göre hem de katıldığı ve özel önem taşıyan 

projeler için ödüllendirilme dahildir. Ayrıca olarak şirket dahilindeki çalışanlar tarafından iş 

pozisyonları için şirkete aday cezb etmesi için ayrıca ödüllendirme sistemi mevcuttur. 

Şirket tarafından uygulanan performans değerlendirme yöntemi ve değerlendirme dönemi yarı 
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yıllık olarak gerçekleştiriliyor. Altı ayda bir performans değerlendirme süreci şirketde mevcuttur. 

Çalışanlara hedefler ve hedefler için belirli ölçütler verilir. Hedeflerin yanı sıra çalışanların 

yetkinlikleri de değerlendirilir. 

Performans değerlendirmede yöneticiler ve diğer çalışanlardan değerlendirme için geri bildirimler 

alınıyor. Bunun sayesinde işçinin performansını iyileştirilmesi ve kendini geliştimesi için eğitim 

programları belirleniyor, onların gelişim ve kariyer planlaması düzenleniyor. Performans sonuçları 

çalışanların kariyer ilerlemesinde, gelişiminde ve ödüllendirilmesinde önemli fırsatlar sunuyor.  

İşgörenlerin yüksek performans göstermelerinde etkili olan başlıca faktörler: kendilerine uygun iş 

ve sorumluluklarla kendilerini geliştirebilme, onlara şirket tarafından öğrenme/gelişme konusunda 

sürekli eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanması, yüksek performans beklentileri, onların başarı 

ve yeteneklerinin ödüllendirilmesi ve şirket için zor olan ve ilgi çekici özel projelerde çalışması 

bireylerin yüksek performans göstermeleri için başlıca faktörlerdir.  

Şirketde yetenek yönetimi sürecinin ve şirketin performansına etkisinin şirkete olan faydaları, 

gelecekete liderlerin yerini alma planı belirlenir ve yetenek havuzu oluşturularak gelecekte onların 

yerini ala bilecek çalışanların listesi yapılıyor. Bununla da, şirket kiminle devam edeceyini önceden 

bilir ve onları geliştirmek için zaman ayırır. İşçiler için faydası ise onların sürekli gelişimi ve 

motivasyonun artırılması sağlanıyor. 

Şirkete göre yetenek yönetiminin uygulanmasında yaranan problemler ve engeller, çalışanların 

kariyer gelişimleri nedeniyle belirli beklentilerinin olmasıdır. Ya da şirket tarafından özel olarak 

seçilmiş ve eğitim ve gelişimine yatırım yapılan bir yetenek ve ya çalışan şirketten hemen 

ayrılmaya karar verdiği zaman onun yerini doldurmanın zor olduğu görülmesidir. 

İşe alma yöntemleri her iki şirkette işletmenin içinden veya dışından, potansiyelli çalışanları 

belirlenir. Yetenek yönetimi uygulayan işletmeler, yetenekli çalışanların seçiminde farklı 

araçlardan yararlanmaktadır. Bu araçların stratejik boyutları dikkate alındığında değerleme 

merkezi uygulamaları, kariyer programı, yedekleme yönetimi ve yetenek havuzları gibi 

uygulamaların kullanıldığı görülmektedir. Şirketler stratejik planlar doğrultusunda şirketin 

geleceği için potansiyelli insan kaynağı ihtiyaçlarını belirlemek, yetenek havuzu oluşturmak, 

öncelikle bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanları tespit etmek için 

kariyer planlaması yapmaktadır. Belli bir bekleme süresi, gerekli sertifika ve yeterliliğe sahip olan 

çalışanlar en üst pozisyona ulaşabilir.  

Şirketler çalışanların eğitim ve gelişimine büyük önem veriyor ve şirket dahili eğitim akademisinde 

işçilerin çalışmak ve gelişmek istediği alanlarda eğitim porgramları uygulanıyor. Öğrenme ve 

gelişim programları, çalışanlarının kariyerleri boyunca performanslarını arttırmak ve onların 

gelişimlerini destekleyerek şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yürütülmektedir. 

Çalışanlar kariyerleri boyunca uygun teknik ve yetkinlik bazlı eğitim programları ile desteklenir.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

752 

 

Şirketler, çalışan bağlılığını artırmak için bir dizi çalışma yaptığını belirtmiştir. Çalışan bağlılığını 

artırmak, yalnızca kritik yetenekleri değil, tüm personeli kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Performans puanı yüksek olan çalışanlara ücretlendirme gibi olanaklar sunulur.  

Her iki şirkette şirketin vizyon, misyon ve stratejik plan hedeflerine uygun olarak yetenekli 

çalışanları bulmak ve cezbetmek, onların eğitimi ve gelişimi için, işletmeye bağlılığını, 

motivasyonunu, iş tatminini artırmak için insan kaynakları planlamasını yapıyorlar. Çalışan 

performansını ölçmek için performans değerlendirme programı uygulayarak, çalışanların konulan 

hedeflere ulaşımını ve başarısını takip ederek onları ödüllendiriyor. Bununla da, onları şirket 

bünyesinde tutarak kariyer ilerlemelerine imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Şirketler yetenek 

yönetimini etkin şekilde uyguladıklarını ve işletmeye pozitif etkisini olduğunu bildirmektedir. 

Yetenek yönetimini uygulayan şirketlerde, yani yetenekli çalışanların seçilmesi ve cezb edilmesi, 

ödüllendirme, onların eğitim ve gelişiminin desteklenmesi işletmelerin performansı ve faaliyeti 

üzerinde pozitif etkisi vardır. Sonuç olarak, kullanılan yetenek yönetimi uygulamaların şirketin 

performansına etkisi arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Sonuç 

Yetenek yönetiminin öneminin farkına varan ve uygulayan şirketler için başarıya ulaşmasında 

önemli olan yetenek yönetiminin şirketin hedefleriyle uyumlu olması, işletmelerin onlar için büyük 

önem arz eden çalışanlarının farkında olmasıdır. Diğer önemli etken ise, gelecekte ihtiyaç 

doğrultusunda potansiyel bireyler belirlenerek, onların yetkinlikleri ve performansları 

değerlendirilerek yetenek havuzları oluşturulması ve gelişim programları uygulanmasıdır. 

Yetenek yönetimi uygulamasının işletmeler açısından önemi ise şirketin gerekli yeteneği elde etme 

ve elde tutmada başarılı olmasını sağlar, yetenekli ve üstün nitelikli çalışanların şirkete 

bağlılıklarını artırır ve çalışanların iş tatminini, motivasyonunu ve performanını artırır. Bu 

şirketlerde, yetenekli ve değerli çalışanları cezbetmek, mevcut çalışanları geliştirmek, elde tutmak 

ve çalışan performansını en üst düzeye çıkarmak için çalışanlarının yetenek temelli gelişim 

fırsatlarına sahip oldukları görülmektedir.   

Son yıllarda dünyada hızla önemi artan yetenek yönetimin Azerbaycanda da büyük ve önde gelen 

şirketler tarafından önemi anlaşılmıştır. Bu araştırma yalnızca yetenek yönetimini uygulayan 

işletmelerde yapılmıştır. Yetenek yönetimini uygulayan şirketlere bakıldığında, bu şirketlerin 

başarılı ve lider konumda oldukları görülmektedir. Sonuç olarak, yetenek yönetimi, işletmenin 

performansıyla pozitif yönde ilişkilidir. Başka bir deyişle, yetenek yönetiminin işletmelerde 

performans üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırma, yetenek yönetiminin şirketler için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Yetenek yönetimi süreci şirketler tarafından özellikle son yıllarda uygulamaya başlanmıştır ve 

araştırmalardan da göründüğü üzere yetenek yönetimi, performans değerlendirmesi ve performans 

yönetiminin şirketlerin faailiyeti üzerinde de olumlu etkisi görülmektedir. Ülkemizdeki şirketler 
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performanslarını ve karlılıklarını artırmak için yetenek yönetimini uygulamalı, rekabetde başarılı 

ola bilmek için bunu iş planları veya stratejileriyle entegre etmelidir. Yetenekli çalışanları 

önemseyen, onların gelişimi için stratejiler ve programlar üreten ve yetenek yönetimini doğru 

şekilde uygulayan şirketlerin performanslarında da artış olacaktır. 

 

Kaynakça 

1. Armstrong M., (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice 10th edition 

2. H. Scullion, D. Collings (2011). Global Talent Management. 

3. Horvathova P. (2011). The Application of Talent Management at Human Resource Management in Organization 

3rd International Conference on Information and Financial Engineering vol.12 

4. Horvathova P. Davidova M. (2011). Application of Talent Management With The of Information and 

Communications Technology in the Czech Republic and Other Developing, Emerging and Transitions 

Economies, World Academy of Science, Engineering and Technology. 

5. Berger L.A., Berger D.R. (2004). The Talent Management Handbook 

6. Altınöz M. (2018). Yetenek yönetiminin algılanması üzerine kapsamlı bir araştırma, “Selçuk Universitesi” Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi 39 

7. Tunçer P., (2013). Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon. 

8. Akar F. (2015). Yetenek Yönetimi, Ankara: “İmge Yayıncılık”. 

9. Yalçın M. (2018). Sürdürülebilir Rekabette Yetenek Yönetimi: Kurumsal İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, 

Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, Cilt 11, Sayı 59 

10. Bahadınlı H.S. (2013). İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini ve Örgüte 

Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul. 

11. Atlı D., (2010). İnsan Kaynaklarının Yeni Vizyonu Yetenek Yönetimi ve Basın İşletmelerinde Bir Uygulama. 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

12. Karaçoban A.M. (2019). Yetenek Yönetimi ve Çalışan üretkenliğine etkisi, Yüksek lisans tezi, “Başkent 

Universitesi” 

13. Akar H., (2018). İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansına 

Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, “Bahçeşehir Universitesi” 

14. Yıldırım E. (2016). Stratejik yetenek yönetimi ve işletmelerde yetenek yönetimi uygulamaları üzerine bir 

araştırma. Yüksek lisans tezi, “Bahçeşehir Üniversitesi”. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

754 

 

Azərbaycanda Dövlət Büdcəsinin Vəsaitlərinin Səmərəli İstifadəsində Cari 

Büdcə Nəzarətinin Rolu və Onun Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri 

 

Emin Mirzəyev 

 Azerbaijan State University of Economics 

emin_lacinli41@mail.ru  

 

Abstract 

Məqalədə neft gəlirlərindən səmərəli istifadənin yolları və qeyri-neft sektorunun inkişaf perspektivləri göstərilmişdir. 

Ümumilikdə qısa və uzun müddətdə neft gəlirlərindən asıllığın azaldılması yolları da şərh olunmuşdur. Milli 

iqtisadiyyatın müasir tərəqqi dövrü inteqrasiya və qloballaşmanın tədricən güclənməsi, maliyyə vasitəçiliyinin 

tərəqqisinin sürətlənməsi, neft və fiskal ekspansiya şəklində olan faktorların aktivləşməsi ilə səciyyələnir.  Neft gəlirləri 

ilə dövlət xərclərinin intensiv olaraq artırılması iqtisadiyyat sahəsində zamanla yaranmış sosial-iqtisadi problemlərin 

həll edilməsinə zəmin yaradır və iqtisadiyyat sahəsinin növbəti tərəqqisi üçün şərait yaradır. Burdan belə nəticəyə 

gəlirəm ki, məqalənin mövzusu günümüz üçün olduqca aktual mövzudur və yaxın dövrlər ərzində də ölkəmizdə önəmli 

iqtisadi mövzulardan biri kimi qalacaqdır. Dövlət büdcəsi barəsində söz açarkən onun inkişaf mənbələri, xərclərinin 

yaranma meylləri barəsində söz açmaq mümkünsüz olardı. Büdcənin gəlirləri, o cümlədən, gəlir və xərclər arasındakı 

balans nə dərəcə yaxşı olsa dövlət də o qədər güclü olur.  

Keywords: siyasət, neft gəlirləri, nəzarət 

 

Introduction 

Hazırkı qlobal mühit və neft qiymətlərinin dəyişkənliyi maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsini, 

təbii ehtiyatlardan əldə edilən gəlirlərdən rasional istifadəni və ciddi makroiqtisadi çərçivənin 

qəbulunu obyektiv zərurətə çevirir. Bu baxımdan fiskal siyasət üçün çərçivənin təmin edilməsi və 

təbii ehtiyatlardan əldə olunan gəlirlərə kifayət qədər qənaət edilməsi üçün görülən tədbirlərlə 

yanaşı, mövcud iqtisadi vəziyyət nəzərə alınmaqla neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə transfertinin 

optimal həddinin müəyyən edilməsi zəruri məsələlərdəndir. 

Analysis 

Materialların qiymətləndirilməsi  zamanı analiz, sintez, həmçinin iqtisadi-müqayisəli təhlil, 

ümumiləşdirmə, qrafik-statistik tədqiqatlar üsullarından istifadə olunmuşdur.  

Dövlət büdcə gəlirləri obyektiv iqtisadi kateqoriya kimi: 

Dövlət gəlirlərinin yaxşılaşdırılması bu nöqteyi-nəzərdən onun inkişaf etməsi, bölgüsü və istifadə 

edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi sistemidir. Burada əsas məsələ cari və 

proqnozlaşdırılan bir müddətdə dövlət gəlirlərinin ən uyğun səviyyəyə çatdırılması prinsiplərinə 

mailto:emin_lacinli41@mail.ru
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riayət edilməsidir. Dövlət gəlirlərinin artırılması meyarları, vəzifələri və funksiyalarını aşağıdakı 

sxem şəklində vermək mümkündür. 

Cədvəl 1: Dövlət gəlirlərinin idarə olunması meyarları, vəzifələri və funksiyaları 

Meyarları Vəzifələri Strateji funksiyaları 

Dövlət gəlirlərinin ortaya 

çıxmasının 

mütəmadiliyi, ardıcıllığı. 

Gəlirlərin ortaya çıxmasında cari və 

strateji məqsədlərin bir-birilə 

əlaqələndirilməsi. 

.Gəlirlərin hüquqi və normativ 

tənzimləyicilərini təyin olunması. 

Dövlət gəlirlərinin ortaya 

çıxmasının 

olun sistemli xarakteri. 

Dövlət gəlirlərinin maksimum 

həddə çatdırılması. 

Dövlət gəlirlərinin idarə edilməsi 

üzrə məqsədli konsepsiya və 

proqramların 

hazırlanması 

Gəlirlərin idarə olunmasının çox 

variantlılığı və büdcə proyektlərinin 

alternativliyi 

Dövlət gəlirlərinin ortaya 

çıxmasında şirkətlərin özünün 

maliyyələşdirmə zəruriyyətinin  

əsas götürülməsi 

Gəlirlərin ortaya çıxması, bölgüsü 

və istifadəsinin planlaşdırılması. 

Dövlət gəlirlərinin ortaya 

çıxmasının 

məcburi, qismən könüllü xarakteri. 

Dövlət gəlirləri və xərcləri 

strukturunun yaxşılaşdırılması və 

onun həqiqi vəsaitlər ilə 

uzlaşdırılması. 

Gəlirlərin bazar tənzimləyicilərinin 

inkişaf etməsi 

Mənbə: Gülməmmədov V.İ; Məmmədov R.A  “Büdcə vəsaitləri ölkənin inkişafına və xalqın rifahına xidmət etməlidir” Azərbaycan 2019 

.- 22 aprel.- s.7 

 

Büdcənin gəlirləri dedikdə, AR-nın qanunvericiliyinə əsasən geri ödənməmək şərti ilə dövlət 

hakimiyyəti və yerli idarələrin sərəncamına aid pul vəsaiti nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsinin 

gəlirləri dövlətin əsas MB-nı təşkil edir. Büdcənin gəlirləri dövlətin pul vəsaiti fondunun yaranması 

zamanı dövlət və şirkət, təşkilat və ölkə əhalisi arasında iqtisadi əlaqələri ifadə edir. Dövlət 

büdcəsinin gəlirləri hal-hazırda qeyd edəcəyimiz daxilolmalar hesabına yaranır və inkişaf edir:  

 

 

 

 

 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
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Sxem 1: Dövlət büdcə gəlirlərinin mənbələri 

 

Mənbə: Ələkbərli N. İ. (2018), Vergilər və qiymətləndirmə : qanunvericilik sənədləri. Bakı, “Biznes Universteti”, s.96 

 

Dövlət büdcəsindəki vergilərin nisbəti hər il üçün “Dövlət büdcəsi barəsində” AR-nın qanunu ilə 

təyin olunur. Qanun vergi daxilolmalarını gəlirlərin büdcə tənzimləməsi formasında fərqli 

səviyyəli büdcələr arasında bölgüsü nisbətini təyin edir. Belə bölgü gələcək büdcə ilinə dövlət 

büdcəsi barəsində AR-nın qanunu ilə təsdiq olunur. 

Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadəyə yeni yanaşmalar 

Neft gəlirlərindən rasional istifadə edilməsi üçün yeni yanaşma və dövlət borcunun idarə edilməsi 

üçün zəruri fiskal çərçivə, güclü büdcə idarəçiliyi və onun nəticəəsaslı büdcə təşkilinə 

uyğunlaşdırılması dövlət xərclərinin səmərəliliyinin təmin edilməsi və neft gəlirlərinin 

dəyişkənliyinin azaldılması üçün görülən tədbirlərin davamı olmalıdır. Azərbaycan 

iqtisadiyyatında baş verən proseslər ölkədə neft hasilatı və dünya bazarında neftin qiymətindəki 

dəyişkənliklə əhəmiyyətli dərəcədə bağlı olmuş və bu cür dəyişkənliklərin Ümumi Daxili Məhsula 

təsiri ardıcıl təkanverici mexanizmlər şəklində baş vermişdir. Neftin qiymətindəki dəyişikliklər 

bilavasitə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) dövlət büdcəsinə 

transfertlərinə təsir göstərmişdir. Təbii olaraq ARDNF- in dövlət büdcəsinə transfertinin 

həcmindəki dəyişikliklər dövlət xərclərində də öz əksini tapmışdır. İqtisadiyyatda dövlət 

xərclərinin payını nəzərə alaraq, dövlət xərclərindəki dəyişikliklərin ÜDM-dəki dəyişikliklərlə üst-

üstə düşdüyünü görmək olar. Bu səbəb-nəticə əlaqəsi və ötən illər ərzində neft qiymətlərindəki 

volatillik səbəbindən Azərbaycanda ÜDM artımı çox fərqli olmuşdur. Bununla yanaşı qeyd 

olunmalıdır ki, neft gəlirlərlərinin ÜDM-də çəkisinin artıb azalmasına baxmayaraq müsbət hal kimi 

qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı son illərdə artan trendlə müşahidə olunmuşdur. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının təbii ehtiyatlardan və xüsusən də neftdən asılılığının həm qısa, həm də 

Dövlət 
büdcəsinin 

gəlir mənbələri

vergi gəlirləri
qeyri-vergi 

gəlirləri

ötən ilin sonuna 
vəsait qalığı, 
sair gəlirlər.
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uzunmüddətli perspektivdə azaldılması zəruridir. 

Azərbaycanın dövlət büdcəsinə ARDNF-in transfertində sabitliyi təmin etmək üçün “qızıl 

qayda”nın tətbiqi nəzərdən keçirilməlidir. Hazırda ARDNF- in dövlət büdcəsinə köçürdüyü 

vəsaitlərin məbləği neftin qiymətindən asılı olaraq dəyişir. Fond ilə Maliyyə Nazirliyi arasında 

“qızıl qayda” adlanan daha ciddi köçürmə mexanizmi köçürülən məbləğləri sabitləşdirərək, dövlət 

xərclərini (və beləliklə də ÜDM-in artımını) neftin qiymətindəki dəyişkənliklərdən daha yaxşı 

qoruya bilər. Bu mexanizm bir sıra üstünlüklərə malikdir və bunların ən əsası sabitlikdir. “Qızıl 

qayda” ÜDM-in dəyişkənliyini azaldaraq Maliyyə Nazirliyi üçün əlçatan vəsaitlərin həcminin və 

manatın mübadilə məzənnəsinin proqnozlaşdırılmasını daha da asanlaşdıracaqdır. 

Proqnozlaşdırma imkanları da öz növbəsində uzunmüddətli artım və şaxələndirmə, habelə 

uzunmüddətli planlaşdırma və dövlət xərclərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün şərait 

yaradacaqdır. Əlavə olaraq, ARDNF-dən dövlət xəzinədarlığına vəsaitin köçürməsinin optimal 

məbləği dəqiq müəyyən edilmədiyindən, Fond tərəfindən daha yüksəkgəlirli və uzunmüddətli 

investisiya edilməsində çətinlik yaranır. Büdcəyə transfertlərin məbləğinin məhdudlaşdırılması 

ARDNF-ə toplanan vəsaitlərin həcmini artıraraq, gələcək nəsillər üçün faydalı olacaqdır.( 

Qurbanova T.T, 2016: s.20) 

Aşağıdakı cədvəldə təsbit olunan məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, son illərdə qeyri- neft 

sektorunun payı həm ÜDM-də həm də dövlət büdcəsində artmışdır. Lakin neft gəlirləri dünya 

bazarında neftin qiymətlərindəki volatillikdən asılı olaraq artıb azalmışdır. Cədvəlin tərtib 

edilməsində məqsəd ölkə iqtisadiyyatının neft amilindən asıllığının azaldılmasını və qeyri-neft 

sektorunun inkişafını rəqəmlərlə göstərməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı qeyri-neft sektorunda 

müşahidə olunan müsbət inkişaf gələcəyə nikbin baxmağa əsas verir. Ancaq bu müsbət trend 

dayanıqlı və davamlı olmalıdır.( Belobjeskiy İ.A., 2009). 

Cədvəl 1: Makroiqtisadi göstəricilərin inkişaf dinamikası (mly. manat) 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ÜDM 52082 54744 58182 59014 54380 60425 70135 79797 

 Neft ÜDM-i 26787 25482 25 70 22825 16682 20605 26073 32904 

 Qeyri-neft ÜDM-i 25296 29262 33112 36189 37698 39820 44062 46893 

Dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 

15701 17282 19474 18401 17498 17506 16517 22509 

 Neft gəlirləri 11592 12640 14247 12144 10217 9225 7884 13401 
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 Qeyri-neft gəlirləri 4109 4642 5226 6257 7281 8281 8633 9108 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi https://www.stat.gov.az/ 

 

Büdcənin neft gəlirlərinə maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi: 

İqtisadi Təsəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin ekspertləri 2018-cı ilin təsdiq edilmiş dövlət 

büdcəsi ilə bağlı zəruri araşdırma və təhlil işləri aparmaqla, rəy hazırlamışlar. Rəydə növbəti ildə 

büdcə gəlirlərinin və xərclərinin formalaşmasında müşahidə olunan əsas meyllər müəyən edilmis, 

habelə gələn il həyata keçiriləcək büdcə siyasətinin igtisadi proseslərə təsiri qiymətləndirilmişdir. 

Təsdiq edilmis proqnozlara əsasən, gələn il dövlət büdcəsində daxilolmalann yerli gəlir l ə rinin 

payı çox azdır. Belə ki, daxilolmalann 94,7%i (yaxud 13799,6 mln.manatı) mərkəzləşdirilmiş 

gəlirlərin, qalan 5,3%-i (766,3 mln.manatı) isə yerli gəlirlərin hesabına baş  tutacaq.( 

http://www.sei.az/) 

- Dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşmasında qeyri-neft sahələrindən daxilolmalann xüsusi 

çəkisində əhəmiyyətli artım olsa da, bu, əsasən büdcə gəlirlərinin ümumi mabləginin və 

büdcənin neft gəlirlərinin mütləq mabləginin azalması ilə bağlıdır. 

- Qeyri-neft gəlirləri 2016-cü illə müqayisədə yalnız 8,5% çoxdur. 2018-cı il üzrə dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin 46,5% qeyri-neft sahələrindən gəlirlərin təşkil edəcəyi proqnozlasdınlır 

ki, bu da 2016-cü ilin faktiki göstəricisi ilə müqayisədə 12,6% bəndi yüksəkdir. Lakin 2018-ci 

ildə büdcənin qeyri-neft sahələrindən gəlirlərinin mütləq mabləgi (6776,0 mln. manat) 2016-

cü ildə bu sahələrdən olan faktiki büdcə daxilolmalan mabləgindən (6243,9 mln. manat) cəmi 

532,1 mln. manat (yaxud 8,5%) çoxdur. Bunun müqabilində belə qəl irlərin ümumi büdcə 

gəlirlərində xüsusi çəkisinin 12,6% bəndi artması, əsasən 2018-ci ildə dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin 2014-cü ilin faktiki gəlirləri ilə müqayisədə 3834,0 mln. manat yaxud 20,8% az 

proqnozlaşdırılması ilə izah olunur. 

- Eyni zamanda neft gəlirlərinin azalmasının dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin 

formalaşmasına təsiri 2018-ci ilin büdcə proqnozunda yetərincə nəzərə alınmayıb. Neft 

gəlirlərinin azalması həm dövlət sifarişlərinin (büdcə xərcləri vasitəsiylə olan), həm də neft 

şirkətlərinin sifarişlərinin kəskin ixtisan ilə nəticələnir ki, bu da belə sifarişlərlə işləyən 

təşkilatlann gəlirlərinə, uyğun olaraq həm də onlann dövlət büdcəsinə ödənişlərinə birbaşa təsir 

göstərir. Məsələn, 2018-ci ildə neft şirkətlərinin gəlirlərinin (mənfəətinin) kəskin azalması heç 

şübhəsiz onlann sifarişlərinin də ixtisanna gətirib çıxaracaq. Bu isə o deməkdir ki, neft 

şirkətlərinin sifarişləri ilə işləyən təşkilatlann gəlirləri və büdcə ödənişləri ciddi azala bilər. 

Amma, buna baxmayaraq, 2018-ci ilin dövlət büdcəsində HPBS üzrə subpodratçı təşkilatlann 

mənfəət vergisi hesabına daxilolmalann mabləgi (175,0 mln.manat) 2014-cü ilin müvafiq 

faktiki göstəricisindən 38,3 mln. manat (yaxud 28,0%) çox proqnozlaşdırılmışdır. Yaxud başqa 

https://www.stat.gov.az/
http://www.sei.az/
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bir misal: 2018-ci ilin büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsait 

(3554,8 mln. manat) 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən həmin istiqamətə xərclənmiş faktiki 

(6259,5 mln. manat) vəsaitdən 2704,7 mln. manat azdır. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə 

sifarişlərin əsasən rezident müəssisələr tərəfindən həyata keçirildiyini nəzərə alsaq, onda dövlət 

sifariş lərinin belə kəskin azalması həm rezident müəssisələrin mənfəət vergisi üzrə 

ödənişlərinin, həm də ƏDV üzrə daxilolmalann azalmasına gətirib çıxarmalıdır. Lakin 2016-cı 

ilin dövlət büdcəsi layihəsi ilə birgə hökumətin Milli Məclisə təqdim etdiyi nə büdcə layihəsinə 

dair izahatda, nə də digər sənədlərdə büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılması zamanı belə 

təsirlərin nəzərə alınması ilə bağlı hesablamalar və ya başqa qeydlər yoxdur.( Belobjeskiy İ.A., 

2009). 

- 2016-cı ilin dövlət büdcəsində fizikişəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnoz 957,0 mln manat 

mabləgində müəy ən edilib ki, bu da 2014-cü ilin faktiki göstəricisinə nisbətən 23,3 mln manat 

yaxud 2,4% azdır. Azalma muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisi, o cümlədən, büdcə 

təşkilatlannda işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirləri üzrə nəzərdə tutulub. Bu 

da əsasən gəlir vergisi üzrə Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklə izah olunur. Amma dövlət 

sifarişlərinin azalması, habelə ölkədə igtisadi fəallığın azalması üzündən işyerlərinin gözlənilən 

ixtisarlannın fizikişəxslərin gəlir vergisi üzrə büdcəyə ödənişlərinin mabləginə mümkün 

təsirləri nəzərə alınmayıb. 

- Dövlət büdcəsi gəlirlə rinin 83,1%-i 4 mənbə hesabına təmin olunur: 

Büdcə gəlirlərinin 41,2%-i Dövlət Neft Fondunun, 22,9 %-i ƏDV-nin, 12,4 %-i hüquqişəxslərin 

mənfəət (gəlir) vergisinin və 6,6%-i fizikişəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmalann payına düşür. 

Nəzarət idarəetmə sisteminin əsas tərkib hissəsi hesab edilir. Qəbul edilmiş standartlardan 

yayınmalar, qanunvericiliyə riayət edilməməsi halları, günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması, 

ziyanın ödənilməsi və bu cür bir vəziyyətin təkrarlanmaması üçün ciddi tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, məhsul-materiallardan istifadənin əlverişliliyinin çoxalması və s. idarəetmənin tərkib 

hissəsi olmalıdır. İdarəetmədə mühüm yer maliyyə nəzarəti, bu nəzarətin proqnozlaşdırılması və 

idarə edilməsidir( Rzayev Q.M, Səbzəliyev S. M. və Abbasov Q. Ə., 2016). 

Maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün təsərüfat strukturlarının maliyyə əsaslarının nəzərdən 

keçirilməsinin fərqli forma və üsullarından istifadə edilə bilər. Bu dövlətin əsas funksiyalarından 

biri hesab edilir. Orda dövlətin material, maddi, valyuta vəsaitlərindən istifadə olunması 

mənimsəmələri, talan olunmalarını istisna edən tədbirlər həyata keçirmək nəzərdə tutulur. Əsas 

məqsəd qanunvericilik prinsipinə riayət etməkdən ibarətdir (Улюкаев А., 2014). 

İqtisadiyyatda demokratik proseslərin, sərbəstliyin geni slənməsi birtərəfli ba sa dü sülməməlidir. 

Sərbəstlik eyni zamanda ciddi məsuliyyətdir. Xalqın vəsaiti olan dövlət büdcəsi, necə formala sır 

necə bölü sdürülür, hansı istiqamətlərə yönəldilir, necə istifadə edilir və hansı nəticələr əldə olunur? 

Nəzarətin qar sısında duran ən vacib məsələlər məhz bunlardır. 
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Dövlət başçımız İ.Əliyev büdcə resurslarından doğru şəkildə faydalanmağa, xərcləri təyinatı üzrə 

və ən yüksək əlverişlə faydalanmağa böyük əhəmiyyət verərək qeyd edir: “Əgər biz maliyyə 

sistemimizdə şəffaflığı təmin etsək hər bir məsələ həll edilə bilər. İndi ayrılan resurs ilə bir çox 

işlər həyata keçirmək olar. Ancaq bu vəsaitdən doğru istifadə edilsin. Bu məqsədlə, biz şəffaflıq 

yaradaraq, lap da gücləndirməliyik. Xərclər üçün təşkil edilən nəzarət daha da güclü olmalıdır və 

xərclərdən düzgün, səmərəli istifadə edilməlidir.” 

Büdcənin icra olunmasına nəzarət iqtisadi üsullar, vasitələr və mexanizmlərlə tətbiq edilir. Bu 

üsulların ən effektivi maliyyə vasitələridir –valyuta, kredit, qiymət, vergi rüsumu, tarif və s. 

Büdcənin icra olunmasına nəzarət ancaq büdcədən maliyələşmənin edilməsinin valyuta 

vəsaitlərinin büdcədən maliyələşən qurumlara verilməsini deyil, onların inkişaf etməsi, təyinatı və 

bölgüsü üzrə, əlverişli şəkildə istifadə edilməsi proseslərini təşkil edir. Bu nəzarət maliyyə 

fəaliyyəti üçün qanuni şəkildə təyin edilmiş qaydalara, standartlara, prinsiplərə riayət edildiyinə, 

ayrılmış vəsaitlərin ölkənin əsas vəzifələrinə uyğunluğuna, iqtisadi əsasa sahib olmasına və 

əlverişliliyinə MN-ni əhatə edir.( Hacıyev .R.İ 2015). 

Maliyyə sisteminə nəzarət dövlət büdcəsinin hazırlanmasına, büdcə, vergi, bank qanunvericiliyinin 

irəli sürülmüş tələblərinə riayət edilməsinə, büdcə və büdcədənkənar dövlət vəsaitlərinin təyinatı 

üzrə, düzgün şəkildə istifadə edilməsinə, büdcə vasaitləri və büdcədənkənar maliyyə ilə bank və 

kredit qurumlarında həyata keçirilən əməliyyatların qanuni şəkildə həyata keçirilməsinə nəzarəti 

təşkil edir. Eyni zamanda, bu büdcə gəlirlərini çoxaltmaq, maliyyə vəsaitlərinə qənaət etmək, 

maliyyə özbaşınalıqlarını aradan qaldırmaq, müqəsirlərin ödənişlər etməsinə nail olmaq, maliyyə 

intizamına riayət olunması üçün tədbirlər həyata keçirməkdir.  

Bu o cümlədən, büdcə prosesinin müəyyən mərhələlərini əhatə edən, kifayət qədər ciddi 

məsuliyyətdir. Büdcənin icra olunmasına nəzarət qanunverici və icra strukturlan tərəfindən həyata 

keçirilir. Parlament nəzarəti əsasən üç cür həyata keçirilir: 

İlkin nəzarət – Dövlət başçımız AR-nın Konstitusiyasının 196-cı və 109-cu madalərinə əsasən 

“AR-nın 2010-cu il dövlət büdcəsi barəsində” AR-nın qanun proyektini və onunla əlaqəli olan 

materialları Milli Məclisə göndərməsi və sənədlərin tədqiq edilməsi ilə başlanır. Bu dövlət 

büdcəsinə parlament tərəfindən nəzarət edilməsinin başlanğıcıdır. İlkin nəzarət – büdcə layihəsinin 

yaranması proseslərindən ibarətdir. Burada proqnozların gerçəkliyinə, onların sosial-iqtisadi 

tərəqqisi, tərəqqi meyillərinin necə var elə əks etdirilməsinə nəzarət edilməsidir. Bu işin keyfiyyətli 

şəkildə görülməsi sosial-iqtisadi tərəqqi proqnozları ilə onların icra prosesi arasında kənarlaşmaları 

ən aza endirə bilər (http://www.sai.gov.az/ 2019, 2019). 

Cari nəzarət – bu forma özü də məhz bir nəzarət sistemdir. Büdcənin icra olunmasına cari nəzarətin 

təşkilində Maliyyə Nazirliyi əsas rol oynasa da, orada VN-nin, AMB-ın, Banklar və kredit 

təşkilatlannın, Dövlət Neft Fondunun, Dövlət sosial müdafiə fondunun, Sığorta sisteminin və s. 
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əsas funksiyalara sahib olduğu danılmaz məsələdir. 

Büdcədən xərclərin təyinatı üzrə həyata keçirilməsi və onların düzgün şəkildə istifadə edilməsi 

birbaşa xəzinədarlığın funksiyasıdır. Xəzinədarlıq ancaq büdcə vəsaitlərindən deyil, o cümlədən 

dövlət neft və sosial müdafiyə fondundan, büdcə qurumlarının büdcədənkənar fondlarından 

maliyələşdirilmələrin həyata keçirilməsini təmin edir. Bu nəzarətin əsas funksiyası, israfçılıq 

etməmək, dövlət vəsaitinin hər manatından düzgün şəkildə istifadə edilməsini təmin etməkdir. Bu 

istiqamətdə mənfi halların əngəllənməsi üçün sistemli şəkildə iş görülür (Zaur Vəliyev, 2010). 

Ölkənin iqtisadiyyatında həyata keçirilən struktur islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri büdcə 

gəlirlərini artırmaq, davamlı iqtisadi artımı və istehsalın tərəqqisini təmin etmək üçün vergi 

xidmətinə nəzarətin gücləndirilməsidir. Bu da nəticə etibarilə vergi orqanları tərəfindən vergi 

nəzarətinin doğru şəkildə təşkilinin səviyyəsindən asılıdır. Vergi orqanları tərəfindən vergilərin 

yığılmasına nəzarət prosesini tətbiq etmək üçün vergi sistemi mühüm iş prinsipləri ilə 

uzlaşdırılmalı və onu davamlı olaraq tərəqqi etdirmək məsləhətdir. Bu məqsədlə vergilərin sayı və 

dərəcəsi elə müəyyən edilməlidir ki, könüllü vergi ödəyicilərinin sayı mütəmadi olaraq artsın, vergi 

qanunvericiliyindəki mövcud boşluqlar yox edilsin və gələcək dövrlərdə vergi ödəyicilərinin 

iqtisadi vəziyyəti əsas götürülərək vergi dərəcələri bu cür vergi ödəyicilərinin könüllü formada 

ödəyə biləcəyi yol və müvafiq bir sistem mühasibatlığı yarada bilmək. Müvafiq uçotu olmayan bir 

dövlətin maliyyə, iqtisadi, kredit, vergi və qiymət siyasətləri başqa fərqli iqtisadi siyasətlərlə 

uzlaşdırıla bilməz. Nəzərə alınmadan ÜDM-un tutumunu, vergi mənbələrini, pul dövriyyəsini, 

dövriyyə kapitalının dövriyyəsinin dərəcəsini, dəyər və qiymət anlayışını, o cümlədən, 

iqtisadiyyatın istənilən bir atributunu tapmaq qeyri-mümkündür. Bütün strukturlarda dövlətin uçot 

siyasəti iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edərək öz fəaliyyətini göstərmişdir. Mühasibat uçotunun 

son nəticəsi olan doğru şəkildə qurulmuş hesabatlar istifadəçilər üçün ən ideal nəzarət sistemidir. 

Hesabatlar mütəmadi olaraq dövlət nəzarəti altında olmalı, uyğun icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən toplanmalı və öyrənilməli, analiz edilməli və müvafiq təkliflərə çatdırılmalıdır. Yeni bir 

mühasibat sistemi qurmaq, mühasibat siyasətini dövlət büdcəsinin tələb olunan səviyyəsinə 

istiqamətləndirmək, davamlı olaraq tərəqqi etdirmək, mühasibat uçotunun dövlət tənzimlənməsi 

metodlarını və o cümlədən, mühasibat xidmətlərini, tərəqqi etdirilməsini və təkmilləşdirilməsini 

təmin etmək lazımdır. İqtisadi islahatların yeni mərhələsində beynəlxalq standartlar səviyyəsində 

cari büdcə nəzarətinin təşkil edilməsi, nəticə etbarilə maliyyə mənbələrindən əlverişli istifadəyə 

gətirib çıxarır. Mövcud büdcə nəzarəti sisteminin yeni tələblər tərəqqi etdirilməsi səviyyəsində 

təşkili və dövlətlərarası kompüter şəbəkəsinə qoşulması bu sektorda konkret bir informasiya 

şəbəkəsi qurulması və dünyaya inteqrasiyası da zəruridir (Bağırov D.A., Həsənli M.X.2011). 

Zənnimizcə, dövlətin maliyyə sisteminin idarə edilməsində əsas vasitə hesab edilən maliyyə 

intizamının gücləndirilməsinin dövlət siyasətinin zəruri istiqamətlərindən biri hesab edildiyi bir 

zamanda, dövlət nəzarəti sisteminin təmin edilməsi üçün daim yenilənməsi daha zəruri bir problem 
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iqtisadi tərəqqi və dövlət vəsaitlərinin əlverişli şəkildə xərclənməsidir. İqtisadiyyatın bütün 

sektorları üzərində dövlət nəzarətinin zəruriliyini vurğulayaraq, dövlət maliyyə sistemini və onun 

təsirli idarə olunmasını daha da gücləndirmək üçün mövcud büdcə nəzarəti sisteminin inkişaf 

etdirilməsi prosesindən başlamaq məsləhətdir. 

Conclusions and Recommendations 

Dövlət büdcəsi iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin və idarəedİlməsinin zəruri vasitəsidir. Büdcənin 

gəlirlərinin optimal və balanslaşdınlmış strukturunun formalaşdırılması milli iqtisadiyyatın 

dirçəldilməsinin mühüm şərtidir. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, milli 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsində birbaşa  vergilərin rolu, habelə onun artırılması imkanları tədqiq 

edilmiş və mühüm nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələr əldə edilmişdir. 

Son dövrlərdə neft qiymətlərinin dünya bazarında dəyişməsi təbii olaraq dövlət büdcəsində 

gəlirlərin azalmasına səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində bəzi xərclərin təmin olunmamasına 

gətirib çıxarmışdır. Bununla əlaqədar olaraq dayanıqlı fiskal siyasətin işlənib hazırlanması neft 

gəlirlərindən ölkə iqtisadiyyatının asıllığının azaldılması əsas iqtisadi prioritetlərdən hesab olunur  
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Abstract 

Data analysis is one of the key factors separating small and large enterprises. Large enterprise revolve their strategies 

around the data they gather during the years, while most small companies do not even keep a clear record of their data. 

Small companies based their future strategies based on gut, while larger and more successful companies have actual 

data and analysis validating their next strategy. This is a big factor why some companies succeed, while the others fail. 

In this research, data was collected and interpreted in order to have a better understanding of the company, Delice Vert. 

With the data collected, different hypothesis where formulated in order to see how the company has evolved over the 

years. Based on the findings, we could conclude that the company has had a steady production and revenue stream 

since its conception. This is not an ideal situation as most small businesses are highly susceptible to fail, and also the 

percentage increases for the ones that are not able to grow. Different strategies can be used in order to increase the 

demand, allowing the company to grow. Selling the product to companies that are not in a near proximity and financial 

aid from government institutions are two avenues that could be used by Delice Vert, in order to grow, which should 

also be examined in future studies. 

Key Words: Data analysis, Demand Forecasting, ABC analysis, Small-sized business 
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Abstract 

The appropriation of International Financial Reporting Standards (IFRSs) in Europe and around the globe speaks to 

maybe the main bookkeeping administrative change lately. The utilization of IFRSs as a widespread monetary detailing 

language is acquiring energy across the globe as more nations are embracing IFRS or combining their nearby guidelines 

with it. Most nations have set a guide towards the reception of IFRS from January, 2012. In spite of the fact that there 

are contentions that IFRS are immaterial to agricultural nations yet they are embracing it in light of the fact that IFRS 

is an item with "network impacts". IFRS is seen as an excellent bookkeeping standard, contrasted with most nearby 

bookkeeping norms, which can assist with encouraging expanded equivalence of budget summaries by speculators. 

Globalization, expanded boundary posting, fascination of unfamiliar venture and helps, and other institutional 

components have been the inspiring elements for IFRS appropriation. Despite the fact that IFRS guarantees a ton of 

advantages for monetary revealing by adopters, there are numerous difficulties and hindrances which should be 

survived. Exercises from as of now adopters of IFRS uncover that for viable IFRS selection, there must empowering 

institutional system, bookkeeping schooling and preparing, effective limit building project to set up the different 

partners for the approaching progress and difficulties. 

Key words: Problems, challenges, IFRS adoption, first adoption process 

 

Introduction 

In the previous few years, many created and agricultural nations have embraced International 

Financial Reporting Standards (IFRSs) as their reason for monetary announcing .The European 

Union (EU) started to lead the pack when she commanded all recorded organizations in the 

European Union to begin the appropriation and execution of the IFRS in their monetary detailing 

since 2005. Truth be told the year 2005 to 2009 was respected by the IASB to give a steady stage 

to EU organizations that began execution in 2005. As of now more than 120 nations are accounted 

for to have received or merged with IFRS1. IFRSs are a bunch of bookkeeping rules that is quickly 

acquiring acknowledgment on an overall premise. They are distributed by the London-based 

International Accounting Standards Board (IASB). IFRS is more centered around destinations and 

guideline based.They imply to be a bunch of decides that preferably would apply similarly to 

monetary announcing by open organizations around the world. The reception of IFRS as given by 

the International Accounting Standards Board (IASB) is relied upon to bring about the utilization 

of a typical arrangement of monetary announcing principles inside and between nations in Europe 

mailto:eziz.agayev6@gmail.com
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and numerous different nations that require or license use of IFRS. Be that as it may, likeness is 

probably not going to emerge from IFRS reception (Ball, Robin &Wu,2000, Christensen Lee and 

Walker 2008, Sunders, 2010). In particular, Ball (1995, p29) presumes that "internationalization 

will diminish a few or a large part of the variety in bookkeeping rules and practices across countries, 

it won't dispose of it. Nor should it". Ball (2006) communicates worries that the utilization of IFRS 

won't be uniform and that this will influence the announcing and impression of IFRS quality by 

clients.  

For nations wishing to embrace IFRS Sunder (2010) proposes six bases for choice as : commitment 

to thriving what's more, abundance of society, consideration of pertinent data from all pieces of the 

economy, solidness after some time, versatility to changes in monetary climate, power against 

controls, and protection from catch by tight vested parties .The discussions of IFRS appropriation 

isn't just about the advantages and expenses yet additionally the worldwide monetary revealing 

union ramifications if IFRS were altered because of the reception cycle. There is the concerns of 

various renditions of IFRS and changes in usage (Nobes, 2006, Ogiedu, 2011) and IFRS just in 

names (Daske, Hail and Leuz, 2008). For example, Zeff and Nobes (2009, p178) reacting to 

Thomson (2009) that Australia has certainly received IFRSs by contend that "Australian technique 

for execution is distinctive in significant manners from those utilized in such nations as Israel and 

South Africa ".Similarly, Nobes and Zeff (2008) analyze the reports by 255 organizations and their 

examiners in four European nations and Australia concerning consistence with IFRS. They found 

that in any event, when they consent to full IFRS, there were no unmistakable review reports or 

there were double detailing in uncommon cases. The explanation cited was because of prerequisites 

by guideline in these nations.  

The selection and execution of the IFRS in the EU and more than 120 different nations is related 

with a great deal of difficulties for nations (creating and created) which are mulling over IFRS 

appropriation or confronted with the issues of whether to and why, when and how to meet or receive 

IFRS 

Harmonization, Convergence and Adoption of IFRS: The explanation  

The worries for harmonization of bookkeeping principles and later, combination during the 1990s 

with IFRS are because of the globalization of the capital business sectors. Truth be told, it is 

accepted that bookkeeping harmonization is important for the globalization of capital business 

sectors (Quigley, 2007). Speculators currently look for venture openings everywhere on the world. 

Numerous business substances keep on extending their activities across public boundaries. 

Organizations are looking for capital at the most reduced expense anyplace. Protections markets 

are crossing public limits (and expanding cross-line capital stream). Consolidation talks among a 

portion of the world's biggest stock trades proceed and the gleaming venture exchanges through 

the web. There is need for straightforwardness in organization reports so speculators, moneylenders 
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and different clients of monetary data of organizations could contrast their exhibition from one 

nation with another. Additionally, there is the need to give data that are applicable, dependable and 

justifiable to address the issues of speculators, for simple likeness of organizations' exhibition and 

the choice to purchase, hold or sell made simple through decrease or disposal of contrasts in 

bookkeeping arrangements and standards between nations.  

The term harmonization signifies "the compromise of various bookkeeping and monetary detailing 

frameworks by fitting them into regular wide orders, so that structure becomes standard while 

content holds huge contrasts" (Mathews and Perera, 1996, p. 322). Assembly implies the way 

toward merging or uniting worldwide norms gave by the IASB and existing guidelines gave by 

public standard setters, with the point of taking out choices in representing monetary exchanges 

and occasions. A definitive goal of combination is to accomplish a solitary arrangement of inside 

predictable, top notch worldwide bookkeeping guidelines, given by the IASB and received by all 

the public standard setters (IASB, 2003). 

Advantages of IFRS Adoption  

It is pushed that appropriation of IFRS will prompt: more noteworthy straightforwardness and 

understandability, lower cost of funding to organizations and higher offer costs (because of more 

prominent certainty of speculators and straightforward data), diminished public standard-setting 

costs, simplicity of guideline of protections markets, simpler similarity of monetary information 

across borders and assessory venture openings, expanded validity of homegrown business sectors 

to unfamiliar capital suppliers and possibilities unfamiliar consolidation accomplices, and to likely 

moneylenders of fiscal summaries from organizations in less-created nations. It will likewise 

encourage simpler global versatility of expert staffs across public limits. For the global 

organizations, it will assist them with satisfying the exposure prerequisite for stock trades far and 

wide (Armstrong, Barth,Jagolizer and Riedl , 2007., Covrig, Defond and Hung 2007, Daske et al 

2008). Different advantages include: the lower weakness to political pressing factors than public 

principles, continuation of neighborhood usage direction for nearby conditions and the inclination 

for bookkeeping guidelines to be raised to the most elevated conceivable quality level all through 

the world. (Choi, et al, 1999; Alfredson et al,2004). The net market impact of assembly is an 

element of two impacts. The first is the direct enlightening impact - regardless of whether 

intermingling increments or diminishes bookkeeping quality. The second is the skill procurement 

impact or whether speculators become specialists in unfamiliar bookkeeping, which relies upon the 

fact that it is so expensive to build up the ability. In this manner, ex risk net market impact of 

intermingling is dubious. 

Difficulties of IFRS Adoption  

The chief obstructing factors in the reception cycle of IFRS in Europe, America and the remainder 

of the world are not really specialized but rather social issues, mental models, lawful obstacles, 
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instructive requirements and political impacts (Obazee, 2007). As indicated by Rong-Ruey Duh 

(2006), the usage challenges include: convenient understanding of norms, ceaseless change to 

IFRS, bookkeeping information and skill controlled by fiscal report clients, preparers, evaluators 

and controllers, and administrative motivating force (Ball, Robin and Wu 2000). The recorded 

contrasts in bookkeeping thought, setting, ethos and practice in the expansive partitions: Anglo-

Saxon, Continental Europe and Southern American (Nobes,1983., Ball,1995) make harmonization 

and moving starting with one custom then onto the next trouble.  

Despite the fact that IFRS has the possibilities to encourage cross-line similarity, increment 

announcing straightforwardness, decline data costs, lessen data deviation and in this manner 

increment the liquidity, rivalry and productivity of business sectors (Ball 2006, Choi and Meek 

2005), Armstrong et al.,(2007) and Soderstrom and Sun (2007) have discovered that social, 

political and business contrasts may likewise keep on overwhelming critical snags in the 

advancement towards a solitary worldwide monetary correspondence framework in light of the fact 

that a solitary arrangement of bookkeeping guidelines can't mirror the distinctions in public 

strategic approaches emerging from contrasts in organizations and societies. The view of IFRS 

quality by clients is basic to IFRS reception. For example, in a new review by McEnroe and 

Sullivan (2011), singular financial specialists felt happy with the current US bookkeeping show 

and don't want development towards IFRS reception. Essentially, Winney et al (2010) found that 

private ventures in the US were not ready for IFRS on the grounds that they don't see benefits in 

changing from GAAP to IFRS.  

IASB financing, staffing and administration structure, reliable appropriation  

Adopters need confirmation of IASB genuine autonomy with stable financing, master staffing, 

suitable administration to guarantee principles liberating measure is from excessive impact and 

politicization moves. This will guarantee IASB authenticity and guarantee the certainty of market 

members and embracing countries around the globe (Saudagaran,2006).  

Strength of the created nations and Political campaigning  

The created nations need to predominant the IASB structure and principles setting cycle to the 

hindrances of the non-industrial nations. There is additionally solid campaigning and resistance by 

these gatherings to IASB's norms (Ball,1995,Nobes and Zeff,2008).  

Consistent selection, application and administrative audit  

As of now most IFRS selections are in marks ( Daske et al ,2007) and with different renditions 

which are conflicting with IASB's solution (Ball,2006).Besides there are loads of lopsided 

applications, rearing distinctive IFRS variants (Tsakumis et al, 2009).Nobes (2006) has 

demonstrated the inspirations and open doors for various IFRS to proceed. There must a planned 

administrative survey and implementation instrument to encourage reliable application. The 
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multifaceted nature of certain IFRSs and expense direction of most countries have been recognized 

as the two most critical obstacles to intermingling (Larson and Street,2004).  

Compliance issues and authorization instruments  

There have been changing degrees of consistence with IFRS regardless of cases by organizations 

that their fiscal summaries conforming to IFRS. Similarly upsetting is inspectors neglected to 

communicate assessment on IFRS consistence or resistance (Cairns, 2001). A significant test is 

requirement systems of IFRS particularly in locales with feeble organizations and implementation 

offices.  

Cultural and underlying changes in the different organizations in a nation  

The difficulties face in embracing IFRS regarding changing society and creating frameworks of 

guideline and responsibility are very colossal. There are social, language, administrative and 

bookkeeping calling difficulties just as requests for more prominent responsibility and more 

extensive political cooperation and grasping of essential political changes looked by nations in 

receiving IFRS. Truth be told grasping globalization and embracing IFRS has difficulties as it 

makes essential changes to a nation's administrative, lawful and monetary structures and adaption 

of its way of life toward the West. There is expanded requirement for preparing and instruction for 

speculators, bookkeepers, inspectors, preparers and clients of monetary reports and so forth, 

advancement of IFRS educational plans at the college and different levels , change of the 

bookkeeping preparing and training to join IFRS. The overall set of laws should be familiar with 

the new IFRS norms as it applies to burden issues and different utilizations of laws. The reception 

of IFRS should include the reinforcing of the different organizations which will improve its 

successful usage, for example, preparers (supervisors) and masters (inspectors (status, autonomy, 

preparing, remuneration, extreme judgment), overall sets of laws and courts, controllers, 

bookkeeping sheets, proprietorship structure/block investors, legislators, officials, investigators, 

rating offices, bookkeeping proficient bodies, charge specialists and capital market 

regulators),corporate administration structure, the press, public, instructive foundations and 

business colleges, monetary market (structure,depth and intermediation) and so on (Ball,2006). 

Conclusion  

The appropriation of IFRS proceeds with numerous nations setting schedule or guide for selection 

hoping to receive the rewards of IFRS reception. By the by there are various difficulties a nation 

should stand up to and survive. A basic evaluation of nations where IFRS has been embraced and 

actualized uncovers that nations have quite recently received IFRS or those nations going to receive 

or combine their nearby GAAP with IFRS should be satisfactorily arranged However for viable 

IFRS appropriation, coming up next are proposed:  

(i) Effective execution of IFRS requires cautious arranging and broad government funded training, 
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the portion of assets, a lawful and administrative emotionally supportive network and institutional 

help with solid administration systems.Unless the different partners are essentially included a lot 

being developed plans and how they are influenced, they will be hesitant to help the change and 

IFRS selection may not succeed.  

(ii) The interchanges framework for illuminating clients regarding the adjustments in announcing 

prerequisites should be powerful and responsive. Clients of fiscal summaries must have the option 

to decipher monetary reports and bring up issues about a substance's presentation. Endeavors to 

fabricate great corporate administration and upgrade corporate straightforwardness will be fruitful 

just when the key partners have the ideal information to comprehend the monetary reports and 

examine announced data. Additionally, the progress plans to IFRS and its suggestions for preparers, 

clients, teachers and different partners must be adequately conveyed. 

(iii) Adequate assets should be set up to help the reasonable usage of IFRS. This incorporates 

having consultative gatherings accessible to react expeditiously to worries by clients and to 

accommodate their continuous preparing. Helping key partners, incorporating controllers with 

preparing, and having the necessary assets to decipher and apply the prerequisites of IFRS is a 

basic component fundamental the fruitful execution of IFRS.  

(iv) Suitable principles should be created to encourage acknowledgment of the little and medium 

scale ventures (SMEs) on the grounds that the vast majority of the norms incorporate mind 

boggling and itemized revelation issues appropriate to bigger organizations which are recorded in 

the stock trade.  

(v) Continual preparing of reviewers, controllers, experts and different clients is a significant factor 

in the progress to IFRS. Truth be told, limit working of the different partners by the bookkeeping 

calling is a need.  

(vi) The appropriation of IFRS has sway on a nation's public measurements. Information on 

profitability, productivity and benefit are generally gathered by the public authority measurable 

expert for public detailing.  

(vii) Introduction of a mindfulness program by government to improve the level of consistence 

with bookkeeping prerequisites by determined business ventures. Administrative offices should 

work together to plan a mindfulness program on the significance of consistence with bookkeeping 

prerequisites of IFRS.  

(viii) On the premise of legitimate consistence of IFRS, the administrative specialists can give 

critical advantages to firms announcing routinely and agreeing with IFRS and other fundamental 

prerequisites like loosening up the posting measures or giving motivations in either financial or 

non-money related structures.  

(ix) A framework for selection of norms and checking ought to be built up that can chip away at 
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an agreement perspective on all the invested individuals. Hence, openness drafts are to be flowed 

for remarks from different experts and the overall population on the loose. This regularly has 

brought about limiting discords and expanding acknowledgment of bookkeeping guidelines (Hove, 

1990).  

(x) Implementation of specific necessities of IFRSs ought to be a steady cycle on the grounds that 

receiving IFRSs isn't only a bookkeeping exercise however progress that necessitates that 

everybody concerned needs to get familiar with another dialect and better approach for working. 

Indeed, usage of IFRS is certainly not a one-time measure, yet rather an on-going exertion that 

needs proceeded with institutional help.  

(xi) where the reasonably predominant bookkeeping medicines endorsed in different IFRS are in 

clash with the relating legitimate prerequisites of the nearby GAP , the standard sets out the 

methodology suggested by the IFRS, while perceiving that until a change is made in the significant 

lawful necessities, the law will win. This makes the right bookkeeping treatment gets perceived in 

a bookkeeping standard in the nation, it additionally gets perceived that an adjustment in law is 

basic. There should be adequate lawful sponsorship of IFRSs as announcing principles in a nation.  

(xii) Successful execution of IFRS needs broad and on-going help from proficient bookkeeping 

bodies like Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN).They can add to the successful 

usage of IFRS through prerequisites that consider their individuals liable for seeing due 

consideration in actualizing these norms Therefore, an IFRS usage program needs to enough 

evaluate the condition of availability of pertinent expert bookkeeping associations in the nation so 

the important assets are accessible to guarantee capable and persistent help from such associations.  

(xiii) Integrating IFRS into college bookkeeping schooling and refreshing the educational plans for 

the preparation of bookkeepers by tertiary foundations and expert bookkeeping bodies in Nigeria. 

There ought to recruit and preparing of staff/workforce educated in IFRS and monstrous 

distribution of bookkeeping reading material. Instructive organizations should adjust their lessons 

to represent the predicted change to IFRS and to enough get ready understudies. This is on the 

grounds that organizations will rely upon colleges and the bookkeeping callings to connect the 

IFRS information hole and give administration 
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Abstract   

Private sector involvement in Public Private Partnership (PPP) projects may raise public suspicion, as PPP is often 

mistaken as merely a partnership between private and government agencies without consideration for greater “public” 

(community). Opinion of greater public is often neglected, and in many occasions, turning a PPP project into merely 

an opportunity for both private and government agents to make as much profit as possible. This public marginalization 

is crucial to the projects because undermining opinion of public may cause problems such as protests and/ or low 

demand. In some events of public opposition, public opposition can even turn into violent riots, causing high financial 

loss to the host country and disrupting the economic activities inside the country. This paper proposes a game theory 

approach that shows probability of public acceptance towards a project is affected by overall public’s perception on 

Private sectors’ total profit from the project. When greater public perceives the private consortiums as honest and 

trustworthy (can be done with positive media coverage), the chance of public acceptance on a PPP project increases 

significantly. On the contrary, goodwill of government and private coalition alone is not enough to minimize the 

probability of public opposition towards a PPP project. Even though both government and private sectors have pure 

altruistic goal on a PPP project, if the project is not wellperceived as greater public, the chance of public acceptance 

towards the project will not be maximum. Additionally, threat of loss or damage raised from public opposition does 

not affect the profit-maximization behavior of Private sectors. This means no matter how dangerous and extreme 

negative reaction from the public, this will not prevent the opportunistic behavior of private consortium from 

excessively taking advantage from the project.    

Keywords—community satisfaction, game theory, non-cooperative, PPP, public policy 
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Abstract 

Commercial banks provide free services by conducting active operations in the economic and social spheres. Active 

operations of banks affect the development of the country both indirectly and directly. Therefore, this topic remains 

relevant today. The urgency of the issue also stems from the development of active operations. Thus, the expansion of 

the securities market, increased investment in the country, the issuance of mortgage loans, expanded the active 

operations of banks. In the context of rapid economic development, there is always a need for bank funds. Therefore, 

this topic will remain relevant for a long time. The importance of the quality of active operations is one of the factors 

influencing the development and evolution of commercial banks. The volume of assets is one of the most important 

elements for banks. From an economic point of view, a loan is an economic benefit provided on the condition that it is 

repaid in exchange for a certain interest income. Banks and financial institutions are forced to lend to bring together 

those in need of finance and others. One of the main tasks of banks is to save money by using the funds they have 

collected or used and give them to those in need. Because, as already mentioned, the banking system is based on the 

principle of saving and lending. Banks charge interest on the loans they use. When using loans, banks can establish a 

number of regulations and systems. Banks determine the reliability of loans in terms of income and need. 

Keywords: economy, banking, active operations 

 

Introduction 

Research makes it easier to measure the solvency and financial structure of the economic system 

of these individuals or organizations. Banks may reject loan requirements from low-reliability 

customers or provide loans on very difficult terms. As for the essence of lending operations, it is 

understood as an economic term given to the borrower for a certain period of time, which brings 

bank income at a certain interest rate and at the same time creates a whole with the economy. The 

advantage of credit is that it plays an important role in the establishment and rapid development of 

many organizations and various enterprises. 

Analysis 

From an economic point of view, a loan is an economic benefit provided on the condition that it is 

repaid in exchange for a certain interest income. Banks and financial institutions are forced to lend 

to bring together those in need of finance and others. One of the main tasks of banks is to save 

money by using the funds they have collected or used and give them to those in need. Because, as 

already mentioned, the banking system is based on the principle of savings and lending. 

mailto:fatima.cerkezova.98@gmail.com
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Banks charge interest on the loans they use. When using loans, banks can establish a number of 

regulations and systems. Banks determine the reliability of loans in terms of income and need. 

Banks determine the reliability of customers (creditors) as a result of research. 

Research makes it easier to measure the solvency and financial structure of the economic system 

of these individuals or organizations. Banks may reject loan requirements from low-reliability 

customers or provide loans on very difficult terms. As for the essence of lending operations, it is 

understood as an economic term given to the borrower for a certain period of time, which brings 

bank income at a certain interest rate and at the same time creates a whole with the economy. The 

advantage of credit is that it plays an important role in the establishment and rapid development of 

many organizations and various enterprises (Sadigov EM 2010: p.86). 

Through credit, businesses use the money in circulation to make a certain profit. With the opening 

of certain institutions or organizations on credit, producers are already investing in the product, the 

number of employees is increasing, the workforce is estimated, and the money supply is increasing. 

The volume of credit transactions varies from year to year. 

 

Graph 1: Credit investment structure by credit organizations, in% (01.01.2020)  

 
Source: Central Bank of the Republic of Azerbaijan, 

https://uploads.cbar.az/assets/fda7f4b02b46b495ceb27290e.pdf 

 

If we look at loans issued by credit institutions, we see that the share of private banks is 81% before 

state and non-bank credit institutions. In other words, the share of loans to state banks was 16%, 

and the share of non-bank credit institutions was very small - 3%. If you look at last year's statistics, 

you can see that there is no increase or decrease in credit investments in credit institutions. 

Loan repayment is one of the main principles of credit operations. This means that the loans must 

be repaid. The terms of the loan are reflected in the loan agreement signed between the bank and 
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the customer. Another important principle of the loan is the term. The repayment period of the loan 

depends on the nature of the purpose for which it is used and the expiration date of the capital 

period. The bank should pay close attention to these factors when preparing a loan agreement 

(Sadigov EM 2010: p.86). 

One of the principles of lending is purposefulness. Lending refers to individuals and customers 

who know the purpose for which the loan will be used. Therefore, the borrowing company prepares 

the documents required by the bank in accordance with the instructions to build trust in the bank. 

Another different principle is the principle of debt repayment. In other words, the borrower must 

pay to use the loan. Interest rates on credit operations are part of the bank's income. There are some 

features to consider when determining your loan interest rate. In addition, at the very least, the 

principle of diversification of lending, ie the bank should treat its customers differently when 

lending. To do this, the bank uses creditworthiness indicators. 

The loan portfolio is always under the control of the bank. Monthly and quarterly reports are also 

monitored by commercial banks. The bank's lost profits and non-repayable bank payments are 

spent on loans and cause losses on the loan agreement. The risk of a bank loan is the probability 

that the debtor will not be able to repay its personal debt in full or in part ahead of time. Credit risk 

can also come from financial sources. 

 

Graph 2: Structure of loan portfolio by sectors, in% (01.01.2019) 

 

 
Source: https://www.cbar.az/page-42/monetary-indicators, 

https://uploads.cbar.az/assets/fda7f4b02b46b495ceb27290e.pdf 

 

The graph shows that in the development of the loan portfolio, the first place is occupied by the 
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loan portfolio formed by households with 42%, the second place is occupied by trade and services 

with 19%, and the third place is occupied by agriculture and processing 

(16%).https://uploads.cbar.az/assets/fda7f4b02b46 b495ceb27290e.pdf). 

Compared to the results of last year, the share of components of the loan portfolio increased by 

only 1-2%. This shows that the elements that affect the development of the loan portfolio do not 

change much during the year. The high share of households is mainly due to the high demand for 

mortgage loans (Beloglazovoy G, 2017). 

It should be noted that the main purpose of the bank's active-passive operations management is to 

form, organize, manage and plan the bank's balance sheet in the perspective of sustainable 

economic development, taking into account the principles of banking risk. 

 

Table 1: Summary balance of the banking sector (in million manats) 

Assets 01.01.2020 

1. Cash 1,318.7 

2. Correspondent accounts in the Central Bank * 2,093.6 

3. Nostro accounts (correspondent accounts with other banks) 3,028.8 

4. Deposits in financial institutions, including banks 5,145.7 

5. Securities 3,950.3 

6. Loans to financial institutions, including banks 273.3 

6.1 net loans 259.7 

7. Loans to customers 13,872.1 

7.1 Targeted provision for possible loan losses 1,488.2 

7.2 Net loans 12,383.9 

8. Fixed assets 968.1 

9. Intangible assets 164.5 

10. Other assets (excluding target reserves) 2,050.0 

11. Total assets 31,363.3 

Liabilities 30.09.2019 

1. Deposits (excluding financial institutions) 20,062.6 

https://uploads.cbar.az/assets/fda7f4b02b46
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1.1 Deposits of individuals 8,491.3 

1.1.1 term 5,465.5 

Required 1.1.2 3,025.8 

1.2 Deposits of legal entities ** 11,571.3 

1.2.1 term 2,700.6 

1.2.2 including required 8,870.7 

Source: https://uploads.cbar.az/assets/1938fbbeb834c4945bba0b113.pdf 

 

If we look at the table above, we can see that it represents the consolidated balance sheet of the 

banking sector for years. If you look at the difference between the two years, you can see the share 

of total assets increased by 1.562 million. If we analyze the assets that play a special role in the 

formation of total assets, we can see that in 2020, the funds decreased by 1.2883 million manat 

compared to 2018. This is due to the recent rapid development of online payment systems, the 

increase in the number of ATMs and plastic cards, as well as the increase in non-cash payments. 

Then the share doubled. This is mainly due to the investment nature of securities. Other assets had 

very little increase or decrease. The biggest difference is observed in monetary transactions. 

Given the importance of credit in the bank's financial results, it is also important for the bank to 

determine the level of profitability of credit operations. To determine the level of profitability of 

these operations, profitability is calculated per 1 manat loan. As a result, the profitability of credit 

operations is determined. 

 

K - loan profitability 

Fm- interest income 

Km - the amount of the loan 

 

Table 2: Report on total income of “Gunay bank” OJSC 

 Note December 31, 2020 December 31, 2019 

Interest income 18 3,180,311 2,550,225 

Interest expenses 18 (2,910,506) (2,876,461) 

Net interest income before depreciation  559,816 754,064 

Provision (expense) / recovery on interest-bearing assets 9.1 (226,048) (2,763,496) 

Net interest income  454,767 (2,109,352) 
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Net loss on foreign exchange transactions 19 12,025 (7,426) 

Fees and commission income 20 49,563 58,038 

Fees and commissions 20 (21,789) (8,445) 

Other incomes  23,783 54,371 

Net non-interest (expense) / income  61,532 76,559 

OPERATIONAL INCOME  485,259 (2,033,803) 

OPERATIONAL COSTS 2 1 (545,734) (494,861) 

Pre-tax (loss) / profit  (69,466) (2,427,754) 

Current tax expenses 22 (44,929) 2,762 

NET (LOSS) / BENEFIT FOR THE CURRENT YEAR  (84,394) (2,426,884) 

OTHER COMINGS FOR THE CURRENT YEAR    

TOTAL INCOME FOR THE CURRENT YEAR  (94,384) (1,535,894) 

Source: https://uploads.cbar.az/assets/1938fbbeb834c4945bba0b113.pdf 

 

In modern times, credit operations are an important part of the activities of most commercial banks 

in the banking system of the Republic of Azerbaijan. There are also banks that carry out most of 

their activities with credit operations. An example is Gunay Bank OJSC. The table also shows that 

in 2020, interest income decreased by 468,709 manat. During the same period, interest expenses 

decreased by AZN 276,659. As a result, the bank received a net interest income of 469,936 manat. 

This is 158,249 manat less than in 2019. Interest income expenses decreased from AZN 1,763,396 

to AZN 682,5048 in 2020, and as a result, the bank earned a net interest income of AZN 334,757. 

At the beginning of 2020, net interest expenses amounted to AZN 1,109,342. This is 452,240 manat 

more than in 2019. (https://uploads.cbar.az/assets/ fda7f4b02b46b495ceb27290e.pdf). 

The development of credit relations in a market economy is regulated by the monetary policy of 

the state, which is based on the use of the stimulating role of credit, which manifests itself in its 

distribution function. As you know, in a two-tier banking system, the central bank provides 

incentives for tier two banks to expand (or reduce) lending to the real sector, and commercial banks 

themselves decide as professional lenders and seek compromise between their own interests and 

the interests of customers. In order to achieve the intended results, commercial banks must 

formulate their own development strategies, clearly linking their strategic goals with the goals and 

objectives of the development of the country's banking sector. 
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Today, the prospects for the development of credit activities of commercial banks are actively 

discussed at the state level and in the economic literature. The need to improve the credit activity 

of banks in response to changes in the macroeconomic and political environment in the country 

and the world, the priorities of public policy in various fields (economic, monetary, social), changes 

in the legal space, customer base, increasing competition from foreign banks (primarily in terms of 

capital and quality of services) , due to the emergence of new financial instruments and 

technologies in the market. The study showed that two main directions have emerged within the 

framework of the approaches proposed today to assess the prospects for the development of credit 

activity of local banks (Limitovsky MA, 2018). 

The draft Concept of long-term socio-economic development of the Republic of Azerbaijan defines 

the ways and means of improving the welfare of citizens, strengthening national security and 

dynamic economic development in the long run. The draft concept aims to include Azerbaijan in 

the list of developed countries in terms of GDP by 2025. Achieving this goal implies the transition 

of the national economy from the export of raw materials to an innovative form of development. 

This requires a number of changes and qualitative changes in the economy, namely: improving the 

working environment and creating a favorable investment climate; introduction of mechanisms to 

ensure innovative activity of companies; effective long-term investment financing, 

Achieving these goals belongs to the banks, which are the suppliers of resources for the 

implementation of high-quality transformations in the economy, as they occupy a leading position 

in the segment of lending to enterprises, organizations and the population. According to the 

Ministry of Economy, the level of bank lending to the economy may increase from 40.7% of GDP 

in 2007 to 70-75% of GDP in 2015 and 80-85% of GDP. It could more than double its GDP in 

2020 to 2025. 

All these factors predetermine the high role of banks in the financial support of innovative forms 

of development of the domestic economy. To do this, it is necessary to ensure a transition from a 

"distributive" economy to a "credit" economy, which will allow for more effective fiscal policy 

and a several-fold increase in debt, not interest. In the context of the forthcoming modernization of 

the economy of the Republic of Azerbaijan, the study of the development trends of the modern 

credit market in the country, the prerequisites for its operation, as well as the factors determining 

its status is especially relevant and practical. (Maslenchenkov Yu.S. 2019) 

When looking at the economic cycle (especially for transition economies), reforms are usually 

preceded by a fairly high inflation rate, followed by a period of financial stabilization designed to 

stimulate economic growth, followed by an active economic phase, followed by growth and then 

recession. A similar turnover is observed for developed economic systems. The main parameters 

that determine the stability of the financial and banking system are changes in inflation, growth in 

loan portfolios and changes in the exchange rate of the national currency. 

In the conditions of Azerbaijan's transition to the market, credit is a form of movement of debt 

capital, ie money capital given in loans. Credit provides the conversion of money capital into credit 
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capital and expresses the relationship between lenders and borrowers. Let's emphasize the main 

directions of credit operations (Kamyshanov PI, 2016: p.211): 

1. In a market economy, credit is needed primarily as a flexible mechanism for the transfer of 

capital from one industry to another. 

2. The loan is mainly aimed at maintaining the continuity of the turnover of operating enterprises, 

to serve the process of selling industrial products, which is especially important in the formation 

of market relations. 

3. Credit capital is distributed among industries, taking into account market criteria in areas with 

higher returns or preferred in accordance with the national economic development programs of 

Azerbaijan. 

4. The loan is aimed at actively influencing the volume and structure of money supply, payment 

turnover, velocity of money circulation. By implementing various forms of credit money, it can 

provide a basis for the rapid development of cashless payments during the transition of Azerbaijan 

to the market, the application of new methods. All this will help save on distribution costs and 

increase the efficiency of social reproduction as a whole. 

5. Thanks to credit, there is a process of faster capitalization of profits and, consequently, the 

concentration of production. 

6. Credit aims to stimulate the development of scientific productive forces, to accelerate the 

formation of sources of capital for the expansion of reproduction based on the achievements of 

scientific and technological progress (https://www.stat.gov.az/source/finance/). 

Without credit support, it is impossible to ensure the rapid and civilized formation of farms and 

small businesses and the introduction of other entrepreneurial activities. However, the effectiveness 

of a bank's credit operations is determined by its credit policy. Credit policy is the main direction 

of loans. Credit investments must be reliable and profitable for the bank. The bank's task is to 

achieve an optimal combination of risk and profitability in credit operations. An important direction 

of credit policy is the selection of potential borrowers, the types of services provided, the optimal 

organization of lending, the bank's interest tactics, the analysis of the borrower's financial 

capabilities. When lending, the "golden banking rules" should not be violated, so the terms of the 

loan should not exceed the terms of the sources in the hands of the bank (Achkasov AN, 2017: 

As for the current credit policy in Azerbaijan, the following can be noted. 

The main directions of the unified state monetary policy envisage "consideration of the issue of 

expanding the state's participation in the capital of individual banks in order to expand its work 

with the real sector of the economy." This is completely inadequate. In addition, the state does not 

intend to participate in the capital of banks. With the collapse of government and corporate 

securities markets, banks must look for an opportunity to invest their funds efficiently, and the 

most promising direction is to lend to the real sector of the economy. This helps them to grow and 

creates a solid foundation for the development of commercial banks themselves. However, lending 

to the real sector of the economy today is higher than ever before, and this is associated with an 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

781 

 

increased risk due to the solvency of borrowers. Many businesses are on the verge of collapse, with 

about half of the total operating at a loss. Non-repayment of loans is largely due to poor control 

over the issuance and use of banks. (Sadigov EM 2010 :: p.102) 

Conclusions and Recommendations 

World experience shows that banks are gradually moving from a broad growth model to an 

intensive growth model, and the concept of profit is increasingly associated with the concepts of 

operational efficiency and service quality. One of the decisive factors here is the reduction of the 

difference between interest rates, which is the main source of profit for banks, as a result of market 

forces, and the other is the change in customer demand for more information and choice. These 

trends are becoming increasingly relevant for AR banks, and one of the main ways to grow is to 

provide customers with a variety of products in an efficient and quality manner. Management of 

bank resources is complex and multifaceted. To solve this problem requires not only a daily 

analysis of the bank's assets and liabilities, but also an analysis of the state of the country's economy 

as a whole. 
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Xülasə 

Məqaləni yazmaqda məqsəd müəssisələrin təchizat zənciri qərarlarına təsir edən bir faktor kimi kredit reytinqinin təhlil 

olunmasıdır. Məqalədə ilkin olaraq müasir dünyamızda həm böyük korporasiyaların, həm də kiçik və orta ölçülü 

müəssisələrin rəqabət şəraitində öz fəaliyyətlərini davam etdirə bilmələri üçün təchizat zənciri məsələlərinə xüsusi 

diqqət ayırmalı olduqlarından, eləcə də kredit reytinqinin müəssisələrin təchizat zənciri üçün əhəmiyyətindən bəhs 

olunur. Daha sonra isə ardıcıl olaraq kredit reytinqi anlayışından, onun müəyyən olunması metodlarından danışılır. 

Burada kredit reytinqinin müəyyən olunması metodologiyası kimi nüfuzlu reytinq agentliklərindən biri olan 

Standard&Poor’s-un reytinq metodologiyası qeyd olunmuşdur. Həmin metodologiya vasitəsilə də seçdiyimiz 

müəssisənin 5 il üçün kredit reytinqi müəyyən olunmuşdur. Məqalədə göstərilmiş metodologiya ilə müəssisənin kredit 

reytinqi müəyyən olunduqdan sonra onun kredit reytinqinin təchizat zənciri qərarlarına təsirini tədqiq etmək məqsədilə 

onlar arasındakı korrelasiya əmsalı hesablanmışdır. Bunun üçün də müəssisənin son beş il üçün kredit reytinqi və 

kreditlə aldığı malların yerli valyuta ilə dəyəri istifadə olunmuşdur. Burada kredit reytinqi müstəqil dəyişən, kreditlə 

alınan malların yerli valyuta ilə dəyəri isə asılı dəyişən kimi istifadə olunmuşdur. Burada məqsəd müəssisənin kredit 

reytinqi dəyişdikcə onun kreditlə xammal və məhsul təchizatının necə dəyişdiyini yoxlamaqdır. 

Açar sözlər: kredit reytinqi; kredit riskləri; təchizat zənciri; maliyyələşmə;  

 

Giriş 

Bugün dünyada inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, eləcə də bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi 

vəziyyət get-gedə çətinləşməkdədir. Xüsusən də COVİD 19 pandemiyası bir sıra bizneslərin 

bağlanmasına gətirib çıxardı. Bu zaman təchizat zəncirində də əhəmiyyətli dərəcədə çətinliklər 

yaranmağa başladı. Eləcə də öz biznesləri pandemiya səbəbindən müvəqqəti olaraq bağlanmış 

müəssisələrin öz təchizatçılarına olan borclarını ödəyə bilməmələri ciddi problem yaratmağa 

başladı. Bu vəziyyət xüsusən də kiçik və orta ölçülü bizneslər üzərində öz təsirini göstərdi. Belə 

ki, orta və kiçik ölçülü müəssisələr nisbətən böyük müəssisələrlə müqayisədə maliyyələşmə 

məsələlərində daha böyük problemlərlə qarşılaşırlar. Məlum olduğu kimi bütün müəssisələr üçün 

maliyyələşmənin daxili və xarici olmaqla iki mənbəsi mövcuddur. Daxil mənbəyə müəssisələrin 

təsis olunduğu zaman onun səhmdarları tərəfindən toplanan və sonrakı illərdə də müəssisənin illər 

üzrə bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına çoxala bilən kapital aiddir. İstər böyük, istərsə də orta və 

kiçik ölçülü müəssisələr üçün kapital çox əhəmiyyətli maliyyələşmə mənbəyi hesab olunur. Buna 

mailto:bm-fatima.mustafayeva@unec.edu.az


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

783 

 

baxmayaraq xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ortaqlıq mədəniyyətinin inkişaf etməməsi, 

sərmayenin daha az olması və s. səbəblərə görə orta və kiçik ölçülü müəssisələr yarandığı anda 

biznesə daha az kapitalla başlayırlar. Əlbəttə ki, qeyd etdiyimiz kimi sonrakı illərdə 

bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına bu kapitalı artırmaq da mümkündür. Lakin, kiçik və orta ölçülü 

müəssisələr bazarda fəaliyyət göstərdiyi ilk illərdə artıq bazarda illərdir fəaliyyət göstərən 

müəssisələr tərəfindən yüksək rəqabətə məruz qalırlar və rəqiblərə nisbətən daha az mənfəət əldə 

edirlər, bu səbəbdən də kapitalı mənfəət hesabına artırmaq bir o qədər də asan olmur. Məhz bu 

anda əvvəldə qeyd etdiyimiz xarici maliyyəşmə mənbələri alternativ kimi çıxış edir. Xarici 

maliyyəşmə mənbələrinə əsasən müxtəlif bank və bank olmayan kredit təşkilatlarından alınan 

kreditlər, müəssisənin öz səhmlərini və istiqrazlarını investorlara təklif etməklə onlardan cəlb 

etdiyi vəsaitlər şamil edilir. Təəssüf ki, bu da bir o qədər asan başa gələn proses olmur. Çünki istər 

kredit verən maliyyə institutları, istərsə də müəssisənin səhm və istiqrazlarını əldə etmək barədə 

düşünən investorlar ilk öncə həmin müəssisənin borclarını ödəmə qabiliyyəti ilə maraqlanırlar. 

Müəssisənin borclarını ödəmə qabiliyyətini göstərən ən etibarlı göstəricilərdən biri onun kredit 

reytinqidir. Kredit reytinqinin təchizat zənciri üçün əhəmiyyəti bu nöqtədə daha aydın olmağa 

başlayır. 

Ədəbiyyat İcmalı 

Kredit reytinqinin təchizat zənciri üzərindəki təsiri ilə bağlı 2017-ci ildə Panos Kouvelis və Wenhui 

Zhao adlı iki müəllif tədqiqat aparmışdır.  Bu tədqiqat işinin müəllifləri bir-birindən fərqli kredit 

reytinqlərinə sahib olan təchizatçılar və pərakəndə satıcılar arasında imzalanan ticarət krediti 

müqavilələrini təhlil edirlər. Tədqiqat işində həmçinin təchizat zəncirinin ticarət kreditləri ilə 

yanaşı bank kreditləri və müəssisənin öz işlək kapitalı ilə maliyyələşdirilməsindən də bəhs 

olunur.Tədqiqatın nəticə hissəsində qeyd olunub ki, təchizatçılar üçün hər zaman yuxarı kredit 

reytinqinə malik olan pərakəndə satıcılarla ticarət krediti müqavilələri bağlamaq sərfəli və fayda 

gətirən olduğu halda, pərakəndə satıcılar üçün heç də həmişə yüksək kredit reytinqinə malik olan 

təchizatçılarla ticarət krediti müqavilələri imzalamaq sərfəli hal hesab olunmur.  

Bu mövzuda həmçinin 2018-ci ildə Antonella Moretto, Laura Grassi, Federico Caniato və Marco 

Giorgino adlı müəlliflər tərəfindən də tədqiqat aparılmışdır. Onlar bununla bağlı öz məqalələrində 

qeyd edirlər ki, maliyyə institutları tərəfindən müəssisələrin kredit riskini qiymətləndirmək üçün 

istifadə olunan ənənəvi reytinq modelləri müəssisələri sırf maliyyə perspektivindən dəyərləndirir, 

buna görə də təchizat zəncirində kiçik və orta ölçülü müəssisələri qiymətləndirmək üçün uğurlu 

yol hesab olunmur. Digər tərəfdən də alıcılar məhsulların keyfiyyəti, qiymətlərin uyğunluğu, 

çatdırılma müddəti kimi amilləri də nəzərə alaraq öz təchizatçılarının əməliyyat performanslarını 

qiymətləndirirlər. Bununla da təchizatçı reytinqini müəyyənləşdirmiş olurlar. Tədqiqatın 

müəllifləri də müəssisənin maliyyə reytinqi və təchizat reytinqlərinin bir-birlərinə inteqrasiyası ilə 

“Təchizat zənciri kredit reytinqi” modelinin yaradılması imkanlarını, eyni zamanda da belə bir 

modelin müəssisələr üçün faydalarını və problemlərini araşdırırlar. Bu məqsədlə onlar müxtəlif 
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təchizatçılar, müştərilər və maliyyə institutlarının daxil olduğu fokus qruplar ilə bir çox keys 

üzərində çalışıblar. Müxtəlif keyslər üzərində işləndikdən sonra tədqiqatın nəticə hissəsində qeyd 

olunur ki, təchizat zənciri ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi zamanı müəssisələrin kredit reytinqləri 

ilə bərabər təchizat reytinqlərinin də diqqətə alınması daha məqsədə uyğundur.  

Təchizat Zənciri Və Kredit Reytinqi Haqqında 

“Təchizat zənciri bir termin olaraq ilk dəfə 1975-ci ildə Banbury tərəfindən istifadə olunmuşdur” 

(Mikihisa, 2020). “Təchizat zənciri dedikdə məhsul istehsalı üçün mal-material ehtiyatlarının əldə 

edilməsi, onların son məhsula çevrilməsi və bu son məhsulun da müştərilərə, son istehlakçılara 

ötürülməsini təmin edən proseslər zənciri başa düşülür.” (Hugos, 2018).        “Təchizat zəncirində 

yer alan müəssisələr arasında material və məlumat axını, eləcə də maliyyə axını mövcud olur.” 

(Alexander, 2014). 

“Qloballaşmanın sürətinin artması ilə müəssisələr arasında yaşanan rəqabətin həcmi də artmış, eyni 

zamanda bu rəqabətin istiqaməti də dəyişməyə başlamışdır. Belə ki, artıq dünyada müəssisələrin 

təchizat zəncirləri arasında rəqabət yaranmışdır.” (Balkan, et al, 2011). 

Kredit reytinqi hər şeydən əvvəl müəssisəyə öz əməliyyatlarını maliyyələşdirməkdə kömək edir. 

Müəssisənin maliyyələşməsi və əməliyyatları bir-biri ilə sıx bağlıdır. Belə ki, şirkət əməliyyatlarını 

yerinə yetirmək üçün maliyyə vəsaitlərinə ehtiyac duyur, əməliyyatlardan əldə etdiyi vəsaitlərlə də 

yenidən özünü maliyyələşdirə bilir. Əməliyyatlar və maliyyələşmə müəssisədə bir qəpiyin iki ayrı 

üzü hesab olunur. (Zhao, Huchzermier, 2018). 

Müəssisənin kredit reytinqi müxtəlif iqtisadi subyektlərə onun kredit ödəmə qabiliyyəti haqqında 

təsəvvür yaratmaqda köməkçi olan bir göstərici kimi qəbul olunur. Böyüklüyündən asılı olmayaraq 

hər bir müəssisə gələcəkdə təchizat zəncirində problemlə üzləşmək istəmirsə həm öz 

müştərilərinin, həm də təchizatçılarının kredit ödəmə qabiliyyətləri ilə yaxından maraqlanmalıdır. 

Bunun üçün də ən yaxşı vasitə onların kredit reytinqinə nəzər yetirməkdir. Müəssisənin 

təchizatçılarının kredit reytinqinin əhəmiyyətini qısa olaraq onunla izah edə bilərik ki, hər hansı bir 

təchizatçnın öz borclarını ödəməkdə çətinlik çəkməsi onun müflis olma və bağlanma ehtimalının 

olmasından da xəbər verir. Ani bir vaxtda hansısa bir təchizatçısını itirmiş müəssisə öz təchizat 

zəncirində qırılmarla qarşılacaqdır, bu da istehsalın axsaması deməkdir. Təchizatçıların olduğu 

qədər müştərilərin də kredit reytinqləri böyük əhəmiyyətə malikdir. Əgər müəssisə öz 

müştərilərindən debitor borclarını geri ala bilmirsə özü də nağd pul problemi ilə qarşılacaqdır, 

bunun nəticəsində də özü təchizatçılara olan kreditor borclarını ödəyə bilməyəcəkdir, bu da yenə 

təchizat zəncirində problemlərin yaranması deməkdir. Müasir dünyada demək olar ki, bütün 

müəssisələr kredit reytinqinin biznesin inkişafı üçün nə qədər əhəmiyyət kəsb etdiyindən 

xəbərdardırlar. “Yükəsk kredit reytinqi müəssisənin dəyərini potensial investorların gözündə 

qaldırır, borclanmanı, sərmayə cəlbini daha əlçatan edir. Yüksək kredit reytinqi eyni zamanda 

biznes əlaqələri qurmağı da asanlaşdırır." (Joetta, 2007). 
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Kredit reytinqləri əsasən hərflərlə ifadə olunmuş şkalalar vasitəsilə təyin olunur. Adətən belə 

şkalalarda ən yüksək reytinq “AAA”, ən aşağı reytinq isə “D” ilə ifadə olunur. Kredit reytinqləri 

investisiya reytinqləri və spekulyativ reytinqlər kimi kateqoriyalara bölünürlər. Hər bir reytinq 

dərəcəsi özündə müəssisənin borc ödəmə qabiliyyəti haqqında yığcam fikir əks etdirir. Bu reytinq 

dərəcələrindən bəziləri aşağıdakı kimidir:  

AAA – bu reytinq dərəcəsi ən yüksək investisiya reytinqidir. AAA reytinqinə malik iqtisadi 

subyektlər öz maliyyə öhdəliklərini ödəmək baxımından hədsiz dərəcədə yüksək imkanlara malik 

müəssisələr kimi tanınırlar. 

AA – bu reytinq dərəcəsinə malik subyektlər maliyyə öhdəliklərini ödəmə baxımından çox böyük 

imkanlara malik hesab olunurlar. 

A – bu reytinq dərəcəsinə sahib olan müəssisələr maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmək 

baxımından böyük imkanlara malik hesab olunsalar da, əlverişsiz iqtisadi şərtlərə və dəyişikliklərə 

qarşı bir qədər həssas hesab olunurlar. 

BBB – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər öz maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək 

üçün adekvat imkanlara sahibdirlər, lakin əlverişsiz iqtisadi şəraitlərə qarşı daha həssasdırlar. 

BBB- – bu reytinq dərəcəsi investisiya reytinqinin ən aşağı pilləsi hesab olunur. 

BB+ – bu reytinq dərəcəsi spekulyativ reytinqin ən yüksək pilləsi hesab olunur. 

BB – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər yaxın perspektivdə daha az həssasdırlar, lakin 

zaman keçdikcə əlverişsiz iqtisadi və maliyyə şəraitlərində böyük qeyri-müəyyənliklərə üzləşirlər. 

B – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər əlverişsiz iqtisadi şəraitlərə qarşı daha həssas 

hesab olunsalar da, hələ də öz maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmək üçün müəyyən imkanlara 

sahib hesab olunurlar. 

CCC – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər hal-hazırda həssas hesab olunurlar və bu 

iqtisadi subyektlərin öz maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsi əlverişli iqtisadi, maliyyə və 

biznes şəraitinin olmasından asılıdır. 

CC – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər hal-hazırda çox həssas hesab olunurlar, tam 

defolt halında olmasalar da bu halın baş verməsi əminliklə gözlənilir.  

C – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər də hal-hazırda çox həssas hesab olunurlar, öz 

maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirəcəkləri gözlənirmir, hətta nisbətən yüksək reytinqli öhdəliklərini 

də ödəmə imkanları çox aşağıdır. 

D – bu reytinq dərəcəsinə malik iqtisadi subyektlər hal-hazırda defolt halında hesab olunurlar və 

heç bir maliyyə öhdəliyini yerinə yetirmək imkanına malik olmadıqları hesab olunur. Bundan əlavə 

bu reytinq dərəcəsi artıq iflas ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət etmiş iqtisadi subyektlərə də verilir. 
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(Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi, 2020). 

Standard&Poor’s və Fitch kimi nüfuzlu beynəlxalq reytinq agentlikləri yuxarıda təsvir etdiyimiz 

reytinq şkalasından istifadə edirlər. Bir digər nüfuzlu reytinq agentliyi olan Moddy’s isə bir az 

fərqli reytinq şkalasına malikdir. Aşağıdakı cədvəldə bu fərqi daha dəqiq görə bilərik: 

Cədvəl 1: Müxtəlif reytinq agentliklərində reytinq şkalaları 

Reytinq agentlikləri İnvestisiya Spekulativ 

Yüksək Orta Aşağı Çox aşağı 

Moody's Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C D 

Standard&Poor's AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 

Mənbə: Standard&Poors və Moody’s reytinq agentlikləri, 2020 

 

Kredit reytinqinin necə müəyyən olunmasına gəldikdə isə burada ilk öncə qeyd etmək lazımdır ki, 

hər bir reytinq agentliyinin özünə məxsus metodologiyası ola bilər. Lakin ümumilikdə demək olar 

ki, bütün reytinq agentlikləri müəssisələrin kredit reytinqlərini müəyyənləşdirməyə çalışırkən 

həmin müəssisənin yerləşdiyi ölkəni, fəaliyyət göstərdiyi sənaye sahəsini, likvidliyini, kapital 

strukturunu və s. bu kimi amilləri təhlil edirlər.  

Biz də məqalədə seçdiyimiz müəssisənin kredit reytinqini müəyyən edərkən Standard&Poor’s 

reytinq agentliyinin metodolgiyasına müraciət etmişik. Sözügedən reytinq agentliyi korporativ 

müəssisələrin kredit reytinqini müəyyən etmək yuxarıda sadaladığımız amillərin bir çoxunu təhlil 

edir. Belə ki, ilk öncə müəssisənin biznes risk profili və maliyyə riski profili ayrılıqda müəyyən 

olunur. Daha sonra isə biznes və maliyyə risk profillərinin kombinasiyası ilə onun ilkin baza 

reytinqi təyin olunur. (Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi, 2020). Ən sonda isə müəssisənin baza 

reytinq dərəcəsinə təsir edə biləcək başqa amillər də gözdən keçirilir, ehtiyac yarandıqda baza 

reytinq dərəcəsi bir və ya bir neçə pillə dəyişdirilir. Bu amillərə əsasən müəssisənin investisiya 

portfelinin diversifikasiya olunma səviyyəsi, maliyyə siyasəti, menecment və korporativ idarəetmə 

formaları aid olunur. 

Müəssisənin biznes risk profili 1-6 arası sıralama ilə qiymətləndirilir. Burada 1 əla, 2 güclü, 3 

qənaətbəxş, 4 kafi, 5 zəif, 6 çox həssas biznes risk profilini ifadə edir. 

Müəssisənin biznes risk profilini müəyyən etmək üçün ilk öncə həmin müəssisənin sənaye riski, 

ölkə riski və rəqabət vəziyyəti analiz olunur. (Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi,2020). 

Müəssisənin sənaye risklərini təhlil etmək üçün “tsiklik qiymətləndirmə” və “rəqabət riski və 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

787 

 

böyümə imkanlarının qiymətləndirilməsi” həyata keçirilir. Müəssisə üçün ölkə risklərini təhlil 

edərkən iqtisadi, institutsional, eləcə də maliyyə sistemi və hüquq sistemi ilə əlaqədar risk faktorları 

ayrı-ayrılıqda təhlil olunur. (Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi, 2020). 

Müəssisənin sənaye riski və ölkə riskinin kombinasiyası qısaca “CİCRA” (Corpoarte İndustry and 

Country Risk Assessment) adlandırılır. CİCRA müəyyən olunduqdan sonra müəssisənin rəqabət 

vəziyyəti analiz olunur. (Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi, 2020). 

Müəssisənin rəqabət vəziyyətini təhlil edərkən onun rəqabətdə üstünlüyü, miqyası, əhatə dairəsi və 

müxtəlifliyi, əməliyyat səmərəliliyi və mənfəətlilik kimi faktorlar ayrı-ayrılıqda təhlil olunur.  

Biznes risk profilinin müəyyən olunmasında son addım olaraq isə CİCRA və rəqabət vəziyyətinin 

kombinasiyasına baxılır. (Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi, 2020). 

Biznes risk profili müəyyənləşdikdən sonra isə artıq müəssisənin maliyyə risklərini 

müəyyənləşdirirlər. Müəssisənin maliyyə riskləri 1-6 arası sıralama ilə qiymətləndirilir. Burada 1 

minimal riski, 2 qənaətbəxş riski, 3 orta riski, 4 ciddi riski, 5 aqressiv, 6 isə yüksək leverecli 

vəziyyəti ifadə edir.  Bu zaman müəssisənin maliyyə hesabatlarına baxılaraq müxtəlif əmsallar 

hesablanır.  Bu maliyyə nisbətləri də əsas və əlavə olmaqla iki yerə ayrılır. Əsas əmsallara aşağıdakı 

əmsallar daxildir: (Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi, 2020). 

1) 
ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑔ə𝑙ə𝑛 𝑣ə𝑠𝑎𝑖𝑡𝑙ə𝑟

𝑏𝑜𝑟𝑐𝑙𝑎𝑟
 

2) 
𝑏𝑜𝑟𝑐𝑙𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑟𝑔𝑖,𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑣ə 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑠𝑖𝑦𝑎𝑑𝑎𝑛 ö𝑛𝑐ə𝑘𝑖 𝑚ə𝑛𝑓əə𝑡
 

Əlavə əmsallar isə geri ödəmə əmsalları (payback ratios) və əhatəlilik əmsalları (coverage ratios) 

olmaqla iki yerə ayrılır. Geri ödımə əmsallarına (payback ratios) aşağıdakı əmsallar aiddir: 

(Standard&Poor’s Reytinq Agentliyi 2020). 

1) 
ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑔ə𝑙ə𝑛 𝑛𝑎ğ𝑑 𝑝𝑢𝑙

𝑏𝑜𝑟𝑐𝑙𝑎𝑟
 

2) 
𝑠ə𝑟𝑏ə𝑠𝑡 ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡 𝑝𝑢𝑙 𝑎𝑥𝚤𝑛𝚤

𝑏𝑜𝑟𝑐𝑙𝑎𝑟
 

Sərbəst əməliyyat pul axını (free cash flow from operations) dedikdə burada əməliyyatlardan gələn 

ümumi pul axını və kapitallaşdırma xərcinin fərqi nəzərdə tutulur.  

3) 
𝑖𝑥𝑡𝑖𝑦𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑢𝑙 𝑎𝑥𝚤𝑛𝚤

𝑏𝑜𝑟𝑐𝑙𝑎𝑟
 

İxtiyari pul axını (discretionary cash flow) dedikdə burada sərbəst əməliyyat pul axınları ilə adi 

səhmlər və imtiyazlı səhmlərə ödənilmiş dividendlərin fərqi başa düşülür. 

Əhatəlilik əmsallarına (coverage ratios) isə aşağıdakılar aid edilir: (Standard&Poor’s 2020). 

1) 
ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑔ə𝑙ə𝑛 𝑣ə𝑠𝑎𝑖𝑡𝑙ə𝑟+ö𝑑ə𝑛𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑥ə𝑟𝑐𝑙ə𝑟𝑖

ö𝑑ə𝑛𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑥ə𝑟𝑐𝑙ə𝑟𝑖
 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

788 

 

2) 
𝑣𝑒𝑟𝑔𝑖,𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑣ə 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑠𝑖𝑦𝑎𝑑𝑎𝑛 ö𝑛𝑐ə𝑘𝑖 𝑚ə𝑛𝑓əə𝑡

𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑥ə𝑟𝑐𝑙ə𝑟𝑖
 

Aşağıdakı cədvəldən biznes risk profilini və maliyyə risk profilini təyin etdikdən sonra onların 

kombinasiyası ilə müəssisənin baza reytinqinin necə təyin olunduğunu görə bilərik:  

Cədvəl 2: Baza reytinq dərəcəsinin təyin olunması 
 

Maliyyə riski profili 

    

Biznes riski profili 1 (minimal) 2 (qənaətbəxş) 3 (orta) 4 (ciddi) 5 (aqressiv) 6 (yüksək 

leverecli) 

1 (əla) aaa/aa+ aa a+/a a- bbb bbb-/bb+ 

2 (güclü) aa/aa- a+/a a-/bbb+ bbb bb+ bb 

3 (qənaətbəxş) a/a- bbb+ bbb/bbb- bbb-/bb+ bb b+ 

4 (kafi) bbb/bbb- bbb- bb+ bb bb- b 

5 (zəif) bb+ bb+ bb bb- b+ b/b- 

6 (çox həssas) bb- bb- bb-/b+ b+ b b- 

Mənbə: Standard&Poor’s 2020 

Seçdiyimiz müəssisə üçün Standard&Poor’s-un yuxarıda qeyd etdiyimiz metodologiyası vasitəsilə 

son 5 il üçün kredit reytinqi dərəcəsini müəyyən etdik. Müəssisənin 2016-cı ildəki reytinq dərəcəsi 

A, 2017-ci ildəki reytinq dərəcəsi A-, 2018-ci ildəki reytinq dərəcəsi BBB-, 2019-cu ildəki reytinq 

dərəcəsi BBB, 2020-ci ildəki reytinq dərəcəsi isə BB+ olduğunu müəyyən etdik. 

Bundan sonra isə müəssisənin kredit reytinqi ilə təchizat zənciri məsələlərinin əlaqəsini müəyyən 

etməyə çalışdıq. 

Metod 

Müəssisənin kredit reytinqi müəyyən olunduqdan sonra onun kredit reytinqinin təchizat zənciri 

qərarlarına təsirini tədqiq etmək məqsədilə onlar arasında korrelasiya əmsalı hesablanmışdır. 

Bunun üçün də müəssisənin son beş il üçün kredit reytinqi və kreditlə aldığı malların yerli valyuta 

ilə dəyəri istifadə olunmuşdur. Burada kredit reytinqi müstəqil dəyişən, kreditlə alınnan malların 

yerli valyuta ilə dəyəri isə asılı dəyişən kimi istifadə olunmuşdur. Burada məqsəd meəssisənin 

kredit reytinqi dəyişdikcə onun kreditlə xammal və məhsul təchizatının necə dəyişdiyini 

yoxlamaqdır. 

Analiz 

Kredit reytinqinin təchizat zəncirinə olan təsirini müəyyən etmək üçün kredit reytinqi ilə kreditlə 
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alınan malların yerli valyuta ilə dəyəri arasında korrelasiya əmsalını hesablayacağıq. Korrelasiya 

əmsalı statistikada “R” hərfi ilə işarə olunur və onun dəyəri [-1; +1] arasında dəyişir. “Korrelasiya 

əmsalının dəyəri 1-ə hər nə qədər yaxındırsa iki dəyişən arasında əlaqə də bir o qədər güclüdür 

deməkdir.” (Anderson et al, 2011). 

Ilk öncə müəssisənin son beş ildəki kredit reytinqi dərəcələrinə nəzər yetirək. Son beş il üçün 

müəsssisənin kredit reytinqi dərəcələri aşağıdakı kimidir: 

                               Cədvəl 3: Müəssisənin 5 il üçün kredit reytinqi 

 

 

 

 

 

 

                                     Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

Statistikada 2 dəyişən arasında korrelasiya əmsalını hesablayarkən ədədlərlə ifadə edilmiş 

məlumatlardan istifadə etmək lazım gəlir. Lakin bizim əsas dəyişənimiz olan müəssisənin kredit 

reytinqi dərəcələri ədədlərlə yox hərflərlə ifadə edilib. Buna görə də biz reytinq dərəcələrini 

ədədlərlə ifadə edilmiş məlumata çevirməliyik. Müəssisənin beş il üzrə reytinq dərəcələrinin 

ədədlələ ifadəsi aşağıdakı kimi olacaq: 

                                               

                                              Cədvəl 4: Reytinq dərəcələrinin ədədlə ifadəsi 

 

                                        

 

 

 

 

                                       Mənbə: Researchgate 

Müəssisənin son 5 il ərzində təchizatçılarından kreditlə aldığı məhsulların yerli valyuta ilə dəyəri 

aşağıdakı cədvəldəki kimidir:  

  

Müəssisənin son 5 il üzrə 

 kredit reytinqləri 

 

 

 

2016 A 
 

2017 A- 
 

2018 BBB- 
 

2019 BBB 
 

2020 BB+ 
 

 

Reytinq dərəcələrinin  

ədədlərlə ifadəsi 
 

A 75 
 

 A- 70 
 

BBB- 55 
 

BBB 60 
 

BB+ 50 
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                                      Cədvəl 5: İllər üzrə kreditlə alınmış malların dəyəri  

 

    

 

 

 

 

                                       

                                               Mənbə: Müəssisənin maliyyə hesabatları 

Artıq həm əsas dəyişən, həm də asılı dəyişənə sahib olduğumuza görə korrelasiya əmsalını 

hesablaya bilərik:                                            

                                                  Cədvəl 6: Əsas və asılı dəyişənlər 

 

 

 

 

 

 

Korrelasiya əmsalının düsturu aşağıdakı kimidir: 

r = ∑((X - My)(Y - Mx)) / √((SSx)(SSy)) 

Düsturda göstərilən hesablamalar aşağıdakı cədvəldəki kimi olacaqdır:  

Cədvəl 7: Korrelasiya əmsalı üçün lazım olan hesablamalar 

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

 

 
İllər üzrə kreditlə alınan malların dəyəri 

(manatla) 

2016 218,436 

2017 240,785 

2018 185,436 

2019 195,638 

2020 210,364 

 

X 

Values 

Y 

Values 

75 218,436 

70 240,785 

55 185,436 

60 195,638 

50 210,364 
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Cədvəldə göstərilən qiymətləri düsturda yerinə qoyaraq korrelasiya əmsalını hesablaya bilərik: 

r = ∑((X - My)(Y - Mx)) / √((SSx)(SSy)) = 552252 / √((430)(1828585100.8)) = 0.6228 

Nəticə 

Hesablamanın nəticəsində müəssisənin kredit reytinqi və kreditlə aldığı malların dəyəri arasında 

korrelasiya əmsalının 0.6228 olduğunu gördük. Bu da iki dəyişən arasında orta ölçüdə pozitiv 

əlaqənin olduğuna işarə edir. Yəni, müəssisənin kredit ödəmə qabiliyyəti ardıqca təchizatçısından 

kreditlə əldə edə bildiyi malların dəyəri də bir qədər artır. Lakin bu ciddi ölçüdə bir atım hesab 

olunmur, çünki bu əmsal 1-ə o qədər də yaxın deyil. Bu da o deməkdir ki, müəssisənin kredit 

reytinqinin onu təchizatına az ölçüdə təsiri vardır.  
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Abstrakt 

Each industry has its own risks, and there is always a need to insure against these risks. Banking is also one of the most 

risky activities. Depending on the analysis of the construction of banks and the solution of prospective risks, risk 

managers pay attention to this area, work to reduce the degree of risk and bring innovations. One of the subjects of 

these innovations is banking risk insurance. The main area of market risk is the risks associated with the products used 

by banks in their commercial activities.Bank risk insurance to some extent prevents banks from going bankrupt. Thus, 

one of the risks that has a significant impact on the capital of banks is credit risk, which is reflected in the credit of 

banks that are associated with problem loans. However, at a time when the volume of problem loans exceeds 1 billion 

manat, insurance companies are not interested in insuring credit risks and other risks of banks. Effective risk control 

should be used to limit the risks associated with commercial activities, analyze potential losses and establish a system 

for risk management. In this context, it is important to develop a model appropriate to the Bank's structure and use 

digital and analytical analyzes to test the sample with retrospective tests to identify the financial products needed to 

monitor market risks. Market risks can be classified as general market risk, turnover risk and interest rate risk, and 

liquidity risk. 

Keywords: risk, trade, banking, insurance 

 

Introduction 

Banks are a big payment in the financial system of Azerbaijan and each of them, depending on its 

functions, plays a very important role in the economy. As for banks that work with special foreign 

funds, banks that work with other people's money have serious obligations as guardians and are 

accountable to the people. From this point of view, taking preventive measures against risks comes 

to the fore for the banking system. In addition, joint research and studies in the international arena, 

especially in BIS, will have a significant impact on every bank in the world. In this context, the 

adoption of precautionary measures against risks will increase in the coming period. 

Taking preventive measures to take risks highlights the importance of risks and a proactive process. 

Therefore, banks need to develop strategies and plans to reduce risks. One of the key concepts 

related to the success of risk-taking measures is the culture of risk. All employees should be 

informed about the operations they provide and the opportunities they create by working. Although 

there are many types of risks faced by banks, the overall market can be divided into credit and 

operational risk (Xudiyev N.N,2015: p.125) 
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Analysis 

Liquidity risk is the risk that an enterprise will not have the money to pay its debts or work to pay 

off bank deposits and a number of other liabilities. Although the bank's reserves are sufficient to 

repay its debts, liquidity risk is high if liquidity is low in the short term. In the Republic of 

Azerbaijan and similar countries, the repayment structure of one asset exceeds debt, major banks 

are underdeveloped globally and are underfunded. In this situation, banks are exposed to high 

liquidity risk, which forces banks to constantly take measures against liquidity risk. Liquidity risk 

processes include controls: preferential terms, deteriorating asset quality, unpredictable outflow of 

resources, reduced stability, and crises. The bank can be divided internally and externally to use 

liquidity risk. The internal instruments used to measure the bank's liquidity risk are used: 

- Risk Impact Analysis 

- Increased risks (for example, limiting debt risk by preventing loans that create liquidity problems 

by setting credit limits) 

- Debt restrictions on specific groups (for example, sectors) 

- Increased liquidity due to continued short-term treatment payments 

- Minimum investment in fixed assets 

- Diversify resources as much as possible (decisions, bonds, foreign debt, etc. included). 

The first of the Bank's external liquidity management tools is the open market for Central Bank 

operations. The second way is to take advantage of the interbank money market. In this secondary 

market, banks exchanged money within the limits set for non-banks. 

Interest rate risk, by its most common definition, is a contribution to a reduction in a bank's profit 

that causes the bank to change interest rates. For banks that regulate key interest rates, they 

represent risks that could lead to loss of income, impairment of bank assets, cash problems, and 

declining centralized cash flow. 

As you know, banks collect short-term funds and keep them in the bank for a longer period of time. 

The bank's gross income is the difference between the interest rate paid by banks and the interest 

rate paid to banks. Banks provided it with a fixed interest rate. In other words, interest rates are set 

during transactions and remain unchanged until the end. In such a situation, if the market interest 

rates increase before the loan interest is paid, the bank cannot change the interest rates by renewing 

the short-married source to which the new interest rates are applied. If the bank does not take any 

measures against the risks associated with this interest rate problem, profits will decrease or the 

bank may go bankrupt. In such a situation, the first step is to consider the possibility of continuing 

operations at a variable rate. However, 

Variable interest rate transactions are characterized by changes in interest rates in the markets. 
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However, this level of change may not coincide with market changes, in which case there is a risk 

for the bank. They changed market interest rates, different interest rates had the same effect as 

banks' interest rates due to their flexibility, a possible reduction in the bank's interest rate and a 

floating interest rate are considered risky. Banks are encouraged to identify and investigate interest 

rate risk. Banks use many methods for this. GAP analysis and time analysis are key (Xudiyev 

N.N,2015: p.126) 

Currency risk and currency position risk is the loss of income due to changes in exchange rates and 

related adverse conditions that result from the positions created in the balance sheets of banks. The 

position of the bank's assets and liabilities in foreign currency is called the currency position (XV) 

and there are three types of currency positions. These are: 

a) Equal position,  

b) Open (short) position,  

c) Closed (long) position.  

If the bank's liabilities in manats are less than its assets in manats and its liabilities in foreign 

currency are greater than its assets in foreign currency, this is a short (open) position. If the volume 

of liabilities of the bank in manats is more than the volume of assets in manats and less than the 

volume of assets in foreign currency, liabilities in foreign currency are long-term. If the bank's 

liabilities in manats control the assets in manats, if the liabilities in foreign currency affect the 

assets in foreign currency, it is affected. It should be noted that the currency risk taken by banks 

affects profitability, capital and cash flows. 

Country risk is the risk of non-refundable payments made by foreign fund suppliers through loans 

or securities taken by the country's government. Banks have not yet decided whether to take action 

against credit risks. In this case, the banks will either agree on the terms of debt repayment, raise 

interest rates, or apply to national and interstate courts. 

The above risks and the management of these risks by banks, and the implementation of preventive 

measures to prevent these risks, protect the importance of ensuring the profitability and sustainable 

development of the bank. The global financial crisis could have a significant impact on banks' risks. 

Therefore, it is necessary to assess the losses very well and develop a strategy to minimize the risks. 

Developing indicators of preventive measures to prevent risks in terms of banks is an activity that 

requires financial expertise and is carefully pursued. 

The adequacy of the data used in risk models related to the increased risk of internal audit in the 

banking sector is important from the point of view of risk assessment through evaluation and 

reliability assessment and evaluation of evaluation systems. In the aftermath of the global crisis, 

countries' responses to banking risks are not as vulnerable and detailed as they would be in line 

with the global crisis. Rapid investment flows and international competition analyzed by the crisis 
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also improved the financial system. Excessive competition, both nationally and internationally, has 

prevented banks from engaging in risky financial activities, leading to higher levels of profitability 

(Müslümov S.Y, Kazımov R.N 2011: p.214) 

Risk insurance system in a number of banks; Banking Strategies and Management Adopting a 

structural application for monitoring, controlling and properly identifying, measuring, tracking and 

tracking risks arising in accordance with the Bank's strategy, policies, restrictions and regulations; 

is a system that creates and executes. 

Risks insurance system organization, management and operational processes, as well as processes 

related to information technology systems will be established in the banks and information on risks 

will be provided. The risk insurance system must be set up in accordance with all the activities of 

the bank and the system must be activated by the bank's employees at all levels. Risk insurance is 

designed to keep subsidiaries in the field of consolidation. In this regard, risk management in a 

bank is specifically cut. The bank's risk management system provides controls: 

1. Maintaining the financial integrity of the Bank, 

2. Principles of corporate governance and transparency 

3. Establishing a risk management system: 

3.1. Adoption of risk-based approaches 

- Within the unit, 

- When building a portfolio, 

- Will be assigned to the placement level, 

- In the assessment. 

Activation of performance management system, 

4. Consistent identification of the Bank's risk factors with growth strategies and development, 

Determining the bank's capital level by risk factors. The objectives of the risk management system 

are managed: 

1. Introduce a culture of corporate risk through the continuation of risk management strategies, 

goals and policies. 

2. Effective management of risk limits and enforcement procedures. 

3. Improving the quality of bank assets, 

4. Full fulfillment of the bank's obligations, 

5. Consistent determination of the Bank's risk strategy, level and activity (Bağırov M.M 2013: 
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p.124). 

Currently, there is an increase in the level of bank insurance. Next year, experts predict that a 

common trend in the development of bank risk insurance will be the development of positions such 

as electronic fraud and plastic card insurance. 

In addition, insurance companies predict that the culture of bank insurance will improve due to 

development. It has been reported that insurance companies can often be affected by market jumps, 

which can lead to problems with the payment of insurance liability in the event of property 

accidents. This is due to the reluctance of insurance companies to prepare individual insurance 

packages for banking risks, which are required for the management of the bank. In most cases, the 

standard forms of insurance policy and the conditions within it are in line with the wishes of banks 

and many companies are reluctant to change individual terms and conditions and individual 

provisions of insurance policies, thus creating opportunities for their financial institutions to 

exploit. 

In Azerbaijan, the financial performance of insurance companies in 2017, together with its partners, 

continued to manage liabilities and the credit risks and pressures associated with the revocation of 

licenses from banks. The Central Bank pursues a policy of clearing and improving the financial 

market from fraudulent players. In addition to tightening existing regulatory requirements for 

insurance companies, there was a problem with the functioning of credit risks used by the 

revocation of licenses obtained from banks that were the object of investment. According to the 

National Bank, among the state words from 2017 to 2020, AGBank, one of the banks, Amrah Bank 

also revoked the licenses of several banks. This process is still ongoing. 

Policy for insurance companies is a product to ensure the stability of banks to third parties, to 

provide the highest level of protection for the bank. The insurance company is obliged to continue 

a number of preventive management: to organize supervision, to determine the exact 

responsibilities of employees, to conduct a comprehensive audit of the financial condition of the 

bank, etc. The insurer will never undertake 100% insurance coverage for the sake of its financial 

security, it is more profitable to share this risk with other insurance companies and apply for 

reinsurance. 

To date, there is no clear distinction between the concepts of "bank risk insurance" and "bank 

insurance", otherwise the definitions are given synonymously. In our opinion, it is worth launching 

a concept such as "complex bank insurance", which will combine special types of insurance. This 

type of insurance should cover the risks: 

- risk of loss of bank property (property insurance); 

- risk of physical death or loss of health of bank employees performing their professional duties 

(personal insurance); 
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- risk of damage to third parties performing professional duties on bank employees (civil liability 

insurance); 

- occupational risk (occupational risk insurance) covering most banking risks (Müslümov S.Y, 

Kazımov R.N 2011: p.214). 

Forecasts occupy one of the leading positions in the management of a banking organization, and if 

we compare them with the plan and forecast, we can say that the forecast is a plan "not sufficiently 

defined", the plan can be described as a reused forecast. The main difference between a plan and a 

forecast is that the adoption of the first includes elements of selection and measures to carry out 

their work. The main forecasting objects in the bank are: 

- The need for banking products (services), 

- Bank services market situation; 

- The need for financial resources; 

- Situation in financial markets and interbank capital markets (Шапкин А.С. 2016: p.213) 

Currently, there is an increase in the level of bank insurance. Next year, experts predict that the 

main trend in the development of bank risk insurance will be the improvement of positions such as 

various types of electronic fraud and plastic card insurance. 

In addition, some insurance companies predict improvements due to the development of a culture 

of bank insurance. It has been found that insurance companies can often experience market jumps, 

which can lead to problems with the payment of insurance premiums in the event of an insured 

event. Significant demands from banking institutions stem from the reluctance of some insurance 

companies to create individual insurance packages for banking risks. In most cases, the standard 

forms and conditions of the insurance policy do not always meet the wishes of banks, and many 

insurance companies are reluctant to change the forms of individual terms and individual 

provisions of rules and insurance policies, depriving themselves of the opportunity to cooperate 

with financial institutions. 

Banks have no interest or reason to falsify insurance claims, as many of them are not critical to 

them. The financial stability of an insurance company and its ability to meet its obligations in a 

timely manner is a key aspect of a financial institution when choosing an insurer. In addition, for 

banking organizations with a developed regional branch network, it is important for the partner 

company to have regional offices. 

In Azerbaijan, the financial performance of insurance companies in 2017 continued to come under 

pressure with credit risks associated with defaults by the parties and the revocation of licenses from 

banks. From year to year, the Central Bank pursues a policy of cleaning and improving the financial 

market from fraudulent players. In addition to the tightening of existing regulatory requirements 
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for insurance companies, there was also the problem of credit risks associated with the revocation 

of licenses from banks that are the object of investment. According to the National Bank, between 

2017 and 2020, the licenses of several banks in the country, including AGBank and Amrah Bank, 

were revoked. This process is still ongoing. 

Operational risk monitoring, the development of a high-quality risk management system will 

reduce the likelihood of credit risks carried out by individual insurance companies, as well as the 

high demands on the financial stability of counterparties, including credit rating levels. 

The main reasons for the revocation of licenses are unsatisfactory financial situation, non-

compliance with the requirements of creditors, violation of banking legislation, participation in 

money laundering and money laundering. Credit institutions are subject to closure because the bank 

does not have the right to continue its work without a license. These cases have a negative impact 

on the degree of protection of depositors' rights (Bağırov M.M 2013: p.124) 

It is not possible to say with certainty that the role of insurance in bank risk management is fully 

clarified. This is due to the fact that under the terms of the international Basel Agreement, banks 

are obliged to keep a certain amount of capital in order to protect themselves from losses from 

various types of risks. It can be concluded that banks refer to the internal insurance of existing 

risks. As a result, partnerships with insurance companies emerge as ancillary measures that depend 

on the value of insurance rates, depending on the degree of mutual trust of insurance companies 

with banks and the ease of the process of purchasing insurance services. 

Policy for insurance companies is a product in which banks are obliged to ensure the stability of 

third parties, to provide the highest level of protection for the bank. The insurance company is 

obliged to carry out a number of preventive measures: to organize supervision, to determine the 

exact responsibilities of employees, to conduct a comprehensive audit of the financial condition of 

the bank, etc. The insurer will never undertake 100% insurance coverage for the sake of its financial 

security, as it is more profitable to share this risk with other insurance companies, ie to apply for 

reinsurance. 

The establishment of partnerships between insurance companies and banks operates in three main 

areas. At present, the first place belongs to the insurance of customers' banking risks and everything 

previously insured when lending to individuals and legal entities. 

Results and suggestions 

1. The risk management system and the activities that continue this operation are organized and 

actively monitored and controlled. 

2. Strategies, policies, risk limits and application procedures 

3. It is necessary to establish the division of responsibilities on the same subject, the development 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

799 

 

of errors and fraud, conflicts of interest, misuse of information and the use of all banking sources. 

4. The duties, management and responsibilities of the bank's departments, committees and 

employees shall be clearly stated in writing.  

5. Compliance with the strategies and activities of the bank's information infrastructure, the nature 

and complexity of the new products provided is ensured. 

6. The Bank's IT infrastructure, strategies and advanced emerging risks should be established to 

measure, monitor and manage, and present them in a timely and effective manner. 

7. The organizational structure of the bank provides vertical and horizontal information to the level 

of data management and its employees in order to reach the field of information security. 

8. The Bank's strategies and strategies, policies, risk limits and application procedures are provided 

to ensure that all management developments and employees of the Bank are fully informed. 
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Xülasə 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotu müasir maliyyə elmində və praktikasında aktual məsələdir, çünki bu 

sahədə sadələşdirilmiş mühasibat və hesabat prosedurunu tənzimləyən sənədlərə daim dəyişikliklər və düzəlişlər edilir, 

buna görə çox sayda mübahisəli məsələlər ortaya çıxır. Bundan əlavə, son illərdə kiçik sahibkarlıqlar subyektlərində 

mühasibat uçotu qaydalarında dəyişiklik edildi və artıq “Kiçik və orta sahibkarlıqlar üçün BMHS” tətbiq olunmağa 

başladı, nəticədə təşkilatların mühasibat məlumatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edən beynəlxalq 

maliyyə hesabat standartlarına keçid problemi meydana çıxdı. Beləliklə, bu məqalənin məqsədi kiçik sahibkarlıq 

subyeklərində tətbiq edilmiş əvvəlki qaydalarla, yeni qüvvəyə minmiş qanunların müqayisə və təhlil edilərək 

mühasibat uçotunun aparılmasına dair yanaşmanı təqdim etməkdir. Kiçik sahibkarlıq cəmiyyətin iş həyatının vacib 

sahələrindən biridir, buna görə də kiçik sahibkarlığı dəstəkləyən fəal siyasət olmadan müasir iqtisadiyyatın inkişafı 

qeyri-mümkündür. Beləliklə, qanunvericiliklə kiçik biznes nümayəndələrinə mühasibat və hesabat məsələlərində çox 

sayda güzəşt təqdim edir. Bunların əsasları ümumiləşdirilmiş sintetik hesablarla qısaldılmış hesablar planından istifadə 

etmək, sadələşdirilmiş reyestrlər sistemi, qısaldılmış mühasibat formasının formalaşdırılmasını tətbiq etməkdir. Eyni 

zamanda, bu güzəştlərdən istifadə edərək, kiçik müəssisələr mühasibat uçotunu məhsulda yaradılan hesabatların 

etibarlı və faydalı olması üçün təşkil etməlidirlər. Kiçik sahibkarlığın müasir inkişaf mərhələsi, idarəetmə sisteminin 

səmərəliliyini müəyyən edən, idarəetmə sisteminin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mühasibat sisteminin səmərəli 

qurulmasına həvalə olunan informasiya dəstəyinə tamamilə yeni yanaşma nəzərdə tutur. Ancaq dünya iqtisadi 

arenasına çıxmaları üçün mühasibat və hesabatların təşkili, aparılması ilə bağlı bu sahədə qanunvericiliyin 

qüsursuzluğunu və uyğunsuzluğunu aradan qaldıracaq təsirli mühasibat tənzimləmə sisteminə ehtiyac var.  

Açar sözlər: kiçik sahibkarlıq, mühasibat uçotu, subyekt, qayda, vergi. 

 

Giriş 

Problemin aktuallığını nəzərə alaraq məqalə materialı kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotunun 

xüsusiyyətləri baxımından ümumiləşdirir və təhlil edir ki, bu da onlardan öz təcrübələrində istifadə 

etmələrinə imkan verəcək və bununla da mühasibat prosesi ilə bağlı mövcud olan fərqləri aradan 

qaldıracaqdır. Bu tədqiqatın elmi yeniliyi sadələşdirilmiş mühasibat sisteminin formalaşdırılması 

üçün metodoloji həllərin və praktik tövsiyələrin işlənməsindədir. 

Analiz 

Azərbaycanda bazar münasibətlərinin sürətli inkişafı menecment informasiyasının yeni 

mailto:fabdullayev1996@gmail.com
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istehlakçılarının meydana gəlməsi və həmin informasiya üzərinə qoyulan yeni tələblərlə əlaqədar 

olaraq biznesin menecmenti üçün məlumat sistemlərinin qurulmasına yeni istiqamət verdi. Hal-

hazırda Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə və mühasibat uçotu standartları tətbiq edilir, bu isə 

ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən müəssisələrə 

sürətli şəkildə inteqrasiyasını təyin edir və yüksək inkişafa nail olmağa kömək edir. Mühasibat 

sistemi -  mühasibat uçotu və mühasibat (maliyyə) hesabatlığı bu məlumat sistemlərin ən mühüm 

elementidir. Maliyyə hesabatları təşkilatın mühasibat uçotu prosesinin son son mərhələsidir. Ölkə 

daxilində mühasibat uçotu və hesabatlıq sisteminin qurulması həm beynəlxalq, həm də yerli 

təcrübəyə əsaslanır (Дятлова, О.В.2020: s.90). 

Hazırda bütün dünyada informasiyanın rolu durmadan artmaqdadır, eyni trend maliyyə 

informasiyasına da aid edilir. İnformasiya - əsaslandırılmış idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün 

təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqda vaxtlı-vaxtında yaralı məlumat olmasını özündə əks 

etdirir. 

Müasir dövdə maliyyə hesabatları bir şirkətin mülkiyyəti və maliyyə vəziyyəti barədə fikir 

formalaşdırmaq mümkün olan ən tam, obyektiv və etibarlı məlumat bazasıdır. Mühasibat (maliyyə) 

hesabatları açıq bir məlumat mənbəyidir və tərkibi, məzmunu və təqdimat formaları əsas 

göstəriciləri əks elətdirir, nəticədə onları oxumaq və təhlil etmək üçün standart metodlar inkişaf 

etdirmək mümkün olur (Карпова Т.П.,2015: s.101). 

Hesabat bir şirkət rəhbərliyi tərəfindən idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün əsas mənbə kimi istifadə 

olunur. Onun məlumatları təşkilatın fəaliyyətinin təhlili üçün zəruridir. Bunun sayəsində əvvəllər 

müəyyən edilmiş parametrlərdən kənarlaşma səbəblərini müəyyənləşdirmək və istifadə olunmamış 

istehsal ehtiyatlarını üzə çıxarmaq mümkündür. Statistik orqanlar bir çox şirkətin illik hesabatlarını 

istehsalın inkişaf istiqamətini və səviyyəsini təyin etməyə imkan verən müxtəlif modellər üçün 

geniş istifadə edirlər. İllik hesabatda əldə edilmiş maliyyə uçotu məlumatları, menecerlərin 

investisiya layihələrini maliyyələşdirmələri üçün lazım olan məlumatları təmin edir.  

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması istənilən müəssisənin fəaliyyətinin uğurlu aparılması üçün 

vacibdir. Bu, yalnız müəyyən bir dövr üçün maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini 

ümumiləşdirməklə deyil, həm də şirkətin dövlətdə hər hansı bir iqtisadi fəaliyyətin aparılmasına 

nəzarət edən dövlət orqanları ilə əlaqələrinin keyfiyyətini müəyyənləşdirir. Beləliklə, şirkət 

tərəfindən maliyyə hesabatlarının nə qədər vaxtında təqdim olunmasından asılı olaraq, ona tətbiq 

olunan cərimələr, aparılan vergi yoxlamalarının tezliyi və həcmi mövcuddur. Bir hüquqi şəxsin 

fəaliyyətinin, onun effektivliyinin, maliyyə sabitliyinin və digər göstəricilərin ümumi mənzərəsini 

əldə etmək üçün vaxtında və keyfiyyətli maliyyə hesabatlarının tələb edilməsi də vacib bir 

məsələdir. Bu səbəbdən şirkətin maliyyə hesabatları rəhbərliyi və xarici qurumlar üçün vacibdir 

(Иванов И.Н. 2010: s.45). 

Qərb praktikasının göstərdiyi kimi, ölkə iqtisadiyyatındakı sabitlik ilk növbədə ölkədə kiçik 
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sahibkarlığın nə qədər inkişaf etdiyindən asılıdır. Ölkəmizdə kiçik sahibkarlığın inkişafı problemi 

bu günə qədər aktual olaraq qalır. Proqnozlara görə, gələcəkdə kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı artmalıdır, lakin iqtisadiyyatımızın xammal yönümlü olması səbəbindən bu son 

dərəcə çətindir. Bu vəziyyətdə yeganə çıxış yolu kiçik müəssisələr üçün əlverişli sənaye bazası 

yaratmaq və şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın bu sahəsinə investisiyalar qoymaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bu istiqamətdə, xüsusən də kiçik sahibkarlıq subyektləri 

üçün xüsusi vergi rejimlərinin yaradılması istiqamətində ciddi dəyişikliklər olmuşdur. Bununla 

birlikdə, bu məsələdə yeganə problem hüquqi baza deyil. Ən aktual məsələ kiçik müəssisələrə borc 

vermə problemi, onun qaynaq təminatıdır. Beynəlxalq maliyyə qurumları və xarici investorlar bu 

sahəyə yönəldilmiş olsa, bu şərtlərdə həm yerli, həm də xarici investorlar və kreditorlar üçün 

müəssisənin əmlakı və maliyyə vəziyyəti barədə məlumatların olması çox vacibdir. Buna görə də 

kiçik müəssisələrin maliyyə hesabatlarının göstəricilərinin düzgün formalaşdırılması, tamlığı və 

etibarlılığı kiçik müəssisələrin inkişafı üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. İnvestorlar və 

kreditorlar arasında mövqeyini təyin edən məlumat mənbəyi təşkilatın maliyyə hesabatlarıdır. 

Bildiyiniz kimi, kiçik müəssisə üçün hesabat təqdim etmə proseduru, hər hansı digər müəssisə üçün 

hesabat təqdim etmə prosedurundan çox fərqlənmir. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin hesabatları 

eyni qaydada müəyyən tələblərə uyğun tərtib edilməlidir. Kiçik müəssisələrin mühasibat və vergi 

hesabatlarının təqdim edilməsi müxtəlif şəxslər və dövlət qurumları üçün maraqlıdır. Dövlət Vergi 

Xidməti üçün kiçik müəssisədə mühasibat hesabatı şirkətə tətbiq olunan verginin hesablanması, 

səhmdarları, mülkiyyətçiləri, təsisçiləri və ticarət tərəfdaşları da daxil olmaqla digər şəxslər üçün 

bu, hərtərəfli və obyektiv məlumat əldə etmək üçün yoldur. Ölkəmizdə kiçik müəssisələrin 

mühasibat uçotu üçün “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması 

Qaydaları”na əsasən həyata keçirilir. Qaydalara görə, kiçik sahibkarlıq subyekti asanlıqla 

doldurula bilən 3 formada mühasibat reyestrini tərtib etməlidir. Bu formalara “Kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin aktivlərinin hərəkəti üzrə cədvəl”, “Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin öhdəliklərinin 

hərəkəti üzrə cədvəl” və “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması 

kitabı” daxildir. Bu cədvəllər (reyestrlər) Azərbaycan dilində kağız və ya elektron formatda tərtib 

edilməlidir. Kiçik sahibkarlıq subyektinin rəhbəri mühasibat xidmətinin göstərilməsini təmin 

etmək üçün müvafiq struktur bölmə yaratmaqla işçiləri (baş mühasib, mühasib və kassir) cəlb edir. 

Bununla birlikdə, kiçik sahibkarlıq subyektinin rəhbəri baş mühasib və ya mühasib cəlb etmirsə, 

bu sahədə ixtisaslaşmış təşkilat vasitəsilə sadələşdirilmiş mühasibat uçotu təşkil etmək və ya bu 

hesabı şəxsən aparmaq hüququ vardır (Арефкина Е.И. 2014: s.58). 

Bəs bu qaydalar kimə aiddir? Təsərrüfat subyektinin kiçik sahibkarlıq subyekti kimi tanınması, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 iyun 2015-ci il tarixli 215 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “İri, orta və kiçik sahibkar meyarları”na uyğun olaraq müəyyən edilir (bundan sonra 

“Qərar” olaraq adlandırılır). Bunun üçün qərarda əks olunan “orta işçi sayı” və “illik gəlir” 

meyarlarına diqqət yetirmək lazımdır. Qərara görə, sahibkarların kiçik, orta və iri sahibkarlar kimi 
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tərifi “işçilərin orta sayı” və “illik gəlir”in kriteriyalardan yuxarı olmasına əsaslanır. Qərara istinad 

edərkən aydındır ki, sahibkarın (hüquqi şəxs və fərdi sahibkarın) kiçik sahibkar kimi tərif edilməsi 

üçün işçilərin orta sayı 25 nəfərə, illik gəliri isə 120.000 manata qədər olmalıdır, yəni şərtlərin ikisi 

də yerinə yetirilməlidir. Kiçik sahibkar üçün “işçilərin orta sayı” göstəricisi 25 nəfərdən çoxdursa 

və “illik gəlir” göstəricisi 120.000 manata qədər (120.000 manat daxil olmaqla) və ya əksinədirsə, 

“işçilərin orta sayı” göstəricisi 25 nəfərdək (25 nəfər daxil olmaqla) və “illik gəlir” göstəricisi 

120.000 manatı keçərsə, sahibkar kiçik sahibkarlıq subyekti hesab edilə bilməz və belə iqtisadi 

müəssisə asılı olaraq orta və ya böyük sahibkarlıq subyekti hesab ediləcəkdir. Qərara əsasən, yeni 

yaradılmış təsərrüfat subyektlərini kiçik, orta və iri sahibkar kimi müəyyənləşdirərkən, dövlət 

qeydiyyatına alındıqdan və ya vergi qeydiyyatına alındığı andan etibarən 1 (bir) il ərzində işçilərin 

sayı, yəni “illik gəlir” nəzərə alınmır (Rzayev Q.R 2017: s.214). 

Müəssisə rəhbərləri arasında belə bir fikir ola bilər ki, şirkət sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirsə, o 

zaman kiçik sahibkarlıq subyektidir və qeydləri bu Qaydalara uyğun olaraq sadə formada apara 

bilər. Ancaq bu belə olmaya bilər. Məlumdur ki, Vergi Məcəlləsinə görə, 12 aylıq ardıcıl dövriyyəsi 

200 min manata qədər olan sahibkarlıq subyektləri sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq 

hüququna malikdirlər. Bu o deməkdir ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi vergi öhdəliyi olan 

şəxslər kiçik müəssisələr ola bilməzlər, yəni dolayı yolla illik gəliri 120.000-200.000 manat olan 

sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri birbaşa orta müəssisə statusu daşıyırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Qərarda nəzərdə tutulan “illik gəlirə” hesabat ili ərzində göstərilən malların, işlərin və xidmətlərin 

dəyəri və əməliyyat olmayan gəlirlər daxildir. Buradan belə çıxır ki, “Kiçik müəssisələrdə 

sadələşdirilmiş uçot qaydaları”nda göstərilən kiçik müəssisələr, bir qayda olaraq, sadələşdirilmiş 

verginin vergi ödəyiciləri demək deyildir və bu baxımdan sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunan vergi 

ödəyiciləri bu Qaydaların onlara aid olub olmadığını özləri müəyyənləşdirməlidirlər. Bu Qaydaları 

sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə tətbiq etmək hüququ olmayan kommersiya hüquqi şəxslərindən 

mühasibat uçotunu Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 

tələblərinə uyğun aparmaları və bu standartlara uyğun maliyyə hesabatları hazırlamaları tələb 

olunur. Lakin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) hüququ 

hansı hallarda bu Qaydaları tətbiq edə bilməyəcəyi aydın deyil. Beləliklə, bu Qaydalara uyğun 

olaraq mühasibat uçotunun aparılması vergi öhdəliyi olan və ya hər hansı sayıda işçisi və 

dövriyyəsi olan hər hansı şəxs (fərdi sahibkar) üçün qanunsuz hesab edilməməlidir. 

Kiçik sahibkarlıq subyektinin rəhbəri sadələşdirilmiş uçotun düzgün aparılması üçün şəraitin 

yaradılmasını, sadələşdirilmiş uçotun aparılmasını, təsərrüfatdaxili ehtiyatların 

müəyyənləşdirilməsini və səfərbər olunmasını, habelə sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun 

tələblərinə riayət olunmasını izləyir. Təsərrüfat subyektinin rəhbəri mühasibat xidmətinin işçiləri 

(işçisi) və ya sadələşdirilmiş uçotu aparan ixtisaslaşmış təşkilatı təmsil edən mütəxəssislə birlikdə 

malların, materialların, vəsaitlərin qəbulu və köçürülməsi üçün əsas olan sənədləri, həmçinin 

hesablaşma, kredit və maliyyə öhdəlikləri imzalayır. Mühasibat xidmətinin rəhbəri (baş mühasib) 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

804 

 

və ya ixtisaslaşmış təşkilatı təmsil edən mütəxəssis, sadələşdirilmiş mühasibat, nəzarət, əməliyyat 

məlumatlarının vaxtında tərtib edilməsi, əməliyyat məlumatlarının sadələşdirilmiş mühasibat 

uçotunda düzgün əks olunmasını təmin etməlidir. Eyni zamanda, maliyyə və iqtisadi 

fəaliyyətlərinin iqtisadi təhlilini təmin edir. Mühasibat xidmətini və ya ixtisaslaşmış təşkilatı təmsil 

edən mütəxəssis, tamamlanmış bütün maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarını istisnasız olaraq ilkin 

mühasibat sənədləri əsasında sənədləşdirmək şəklində sadələşdirilmiş mühasibat aparır. Mövzuda 

işləyən kassir (xəzinədar) yoxdursa, bu vəzifə başqa bir işçi və ya kiçik sahibkarlıq subyektinin 

rəhbəri tərəfindən rəhbərinin yazılı əmri əsasında həyata keçirilir. Ticarət əməliyyatları faktını əks 

etdirən ilkin mühasibat sənədləri mühasibat reyestrlərində qeydlər üçün əsasdır. İlkin mühasibat 

sənədləri ya əməliyyat zamanı, ya da başa çatdıqdan dərhal sonra hazırlanır. İlkin qeyd 

sənədlərində adı, nömrəsi, kodu, tərtib tarixi, yeri, sənədi tərtib edən təşkilatın adı, ticarət 

əməliyyatlarının məzmunu, ölçüsü və həcmi, vəzifələri, soyadı, adı, atasının adı kimi lazımi 

məlumatlar olmalıdır. Əməliyyatların xüsusiyyətindən və kiçik sahibkarlıq subyektinin 

fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, digər əlavə məlumatlar ilkin mühasibat sənədlərinə 

daxil edilə bilər. İlkin mühasibat sənədlərinin keyfiyyəti və sənədlərdəki məlumatların etibarlılığı 

sənədləri tərtib edib imzalayan şəxslər tərəfindən təmin edilir. Kiçik sahibkarlıq subyektinin 

müəyyən müddət ərzində iqtisadi fəaliyyəti barədə məlumatlar mühasibat reyestrlərində qeyd 

olunur (Rzayev Q.R 2017). 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa edilmiş son dəyişikliklərə əsasən 

mühasibat uçotunun təşkili və aparılması artıq “Milli Mühasibat Uçotu Standartları” ilə deyil, 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS), Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri 

üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS SME) və İctimai Sektor üçün 

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (IPSAS) uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir. 

Onların aid olduqları kateqoriyadan asılı olaraq hüquqi şəxslər üçün mühasibat tələbləri aşağıdakı 

kimi müəyyən edilir: 

 Publik hüquqi şəxslər və ictimai təşkilatlar üçün - yalnız IFRS. 

 İri və orta sahibakrlıq müəssisələri üçün - seçimlərindən asılı olaraq IFRS və ya IFRS SME  

 Kiçik və mikro sahibkarlıq müəssisələri - Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən təsdiqlənən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərində uçotun aparılması qaydaları və ya 

öz seçimlərindən asılı olaraq IFRS və ya IFRS SME 

 Qeyri-kommersiya təşkilatları-IPSAS prinsipləri əsasında Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş mühasibat qaydaları əsasında (Шигаев А.И., 2020: s.85). 

Beləliklə, büdcə təşkilatları və maliyyə qurumları xaricində bütün digər kommersiya təşkilatlarında 

yuxarıda göstərilən tələblərə riayət olunmasına nəzarət Vergi Xidməti tərəfindən vergi yoxlamaları 

çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir. Hal-hazırda kiçik sahibkarlıq bazar münasibətlərinin ən vacib 

sahəsidir, rəqabət mühitinin zəruri elementi olan kiçik sahibkarlıq bazarı müxtəlif mal və xidmətlər 

ilə doldurur, ilk növbədə orta sinif üçün əhəmiyyətli iş yerləri yaradan yeni iş yerləri yaradır. Kiçik 
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müəssisələr üçün MHBS hesablar planı standart fərziyyələrə, maliyyə hesabatlarının keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinə və maliyyə hesabatlarının elementlərini qiymətləndirmə metodlarına uyğun 

olaraq hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. Digər maliyyə hesabatlarından fərqli olaraq mühasibat 

uçotu subyektləri tərəfindən hazırlanan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, Hesablama Planı 

vasitəsilə daha ətraflı məlumat verir. Hesablar planı maliyyə hesabatlarının elementlərini 

qruplaşdırmaq və mövqelərini dəyər baxımından əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hesablar 

planı artan likvidlik qaydasında tərtib olunur. Hesablama Planında sintetik hesabların sayı daxil 

olmaqla mühasibat hesablarının sayı üç rəqəmlə, alt hesabların sayı isə dörd, beş və ya daha çox 

rəqəmlə müəyyən edilir. Ədədin birinci rəqəmi aid olduğu bölməni, ikinci rəqəmin aid olduğu 

maddə, üçüncü rəqəmi və dördüncü, beşinci və sonrakı rəqəmlər sintetik hesabın müvafiq alt 

hesablarıdır. Hesablama Planı maliyyə hesabatlarının təhlili, nəzarəti və hazırlanması üçün 

tələblərdən asılı olaraq müəyyən edilmiş alt hesablardan istifadə edir. Mühasibat təşkilatı təsdiq 

edilmiş mühasibat siyasətinə uyğun olaraq istifadə edilmiş hesablar planına əlavə subhesablar əlavə 

etmək hüququna malikdir (Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. 2015). 

Hazırda getdikcə daha çox təşkilat müqaviləli mühasibat metoduna, yəni autsorsinqə müraciət edir. 

Bu metodun əsas xüsusiyyəti səmərəliliyi və məxfilik riskini azaldaraq göstərilən xidmətlərin 

zəmanətli keyfiyyətidir. Xarici işin lehinə seçim edərkən təşkilat xidmətlərinin dəyərini mühasibin 

saxlanması xərcləri ilə müqayisə etməlidir. Beləliklə, yalnız kiçik müəssisələr və fərdi sahibkarlar 

istehsal həcminə, idarəetmə strukturuna və işçilərin sayına əsasən öz mühasibat formasını seçirlər. 

Eyni zamanda, əksər hallarda bu mühasibat forması səhvlərə yol verməsi nəticəsində maliyyə 

nəzarəti və balans tarazlığını təmin edə bilmir, bu səbəbdən onları tapmaq və düzəltmək üçün vaxt 

resursları sərf etmək lazım olur. Beləliklə, ikiqat girişin olmaması səhv hesablamalara səbəb ola 

bilər və ikiqat giriş istifadə etmədən avtomatlaşdırılmış proqramlar olmadıqda mühasibat uçotunun 

həyata keçirilməsində təsdiqlənmiş təcrübə tələb edən dəyişikliklər əl ilə edilməlidir. Təşkilatlar 

sadələşdirilmiş uçot formasını aparmaqdan və ümumiyyətlə müəyyən edilmiş qaydada işləməkdən 

imtina etmək hüququna malikdirlər, çünki digər formalarla yanaşı, bu formaların istifadəsi bir sıra 

digər mənfi nəticələrə səbəb olur, əsasları lazımi çatışmazlıqlardır ətraflı məlumat və nəticədə 

keyfiyyətində azalma olur. Qısaldılmış hesabatların hazırlanması kiçik subyektləri üçün bir sıra 

vacib xüsusiyyətlərə malik olacaqdır. Maddələr ümumilikdə göstərilir, bunlar təfərrüatlı demək 

deyil, məsələn, balans aşağıdakı sətirlərin mövcudluğunu nəzərdə tutur: 

- maddi uzunmüddətli aktivlər; 

- qeyri-maddi, maliyyə və digər uzunmüddətli aktivlər; 

- səhmlər; 

- pul ekvivalentləri; 

- maliyyə və digər cari aktivlər; 
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- kapital və ehtiyatlar; 

- uzunmüddətli borc vəsaitləri; 

- qısamüddətli borc vəsaitləri və s (Садыкова Т.М., Церпенто С.И. 2018). 

Mühasibat uçotu üçün xüsusi şərtləri təmin edən müddəaların çoxu kiçik sahibkarlıqla əlaqəli 

şəkildə kifayət qədər aydın şəkildə yazılmır və buna görə də bütün qaydaların ümumiləşdirilib ayrı 

tənzimləmə sənədində göstərilməsi zəruridir. Mövcud qanunvericiliyin təhlili əsasında kiçik 

sahibkarlıq subyektləri üçün mühasibat uçotunun sadələşdirilmiş versiyasının xüsusiyyətləri və 

qısaldılmış maliyyə hesabatlarının verilməsi qaydası ilə bağlı təkliflər qeyd edilmişdir. 

Hazırda beynəlxalq qloballaşma yerli sahibkarlıqlar üçün məlumatların keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi və onların əlçatan olmasına olan problemlər yaradır. Hal-hazırda Azərbaycanda 

kiçik və orta sahibarlığa diqqət və qayğı mühüm əhəmiyyətə malikdir, buna görə də həmin 

subyektlərdə mühasibat uçotu və hesabatlığın təkmilləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir. Bunun 

üçün bir neçə istiqamət götərilə bilər:  

a) BMHS-nın tətbiqi üçün zəmin yaratmaq;  

b) mühasibat uçotu yazılışları əsasında yaranan informasiyanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

c) maliyyə hesabatlığı üzərində keyfiyyətə nəzarətin gücləndirilməsi (Кондраков Н.П., 

Кондраков И.Н. 2015). 

Müasir idarəetmədə keyfiyyət termini adətən məhsulların və ya xidmətlərin keyfiyyəti kimi nəzərə 

alınır. Ona görə də maliyyə hesabatlığı baxımından keyfiyyətə əksər hallarda kifayət qədər diqqət 

edilmir. Son zamanlarda isə keyfiyyət termini maliyyə hesabatları üçün də tətbiq edilir. Bunu 

BMHS-da görmək mümkündür, həmin standartlarda maliyyə hesabatlarında keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətinin və tətbiqinin nə qədər mühüm olduğunu görmək olar. (IFRS – 

Conceptual Framework). 

Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı (MHBS) 

keyfiyyət xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi sıralayır: (Cəfərova Ş.Ə. 2018) 

Аnlаşıqlılıq - Mаliyyə hesаbаtlаrındа verilən məlumаt elə bir şəkildə təqdim edilməlidir ki, biznes 

və iqtisаdi fəаliyyətlər və mühаsibаt uçotu ilə bаğlı аğlаbаtаn biliyə mаlik və lаzımi səylə həmin 

məlumаtı öyrənmək üçün irаdəsi olаn istifаdəçilərə аnlаşılаn olsun. Lаkin аnlаşıqlılıq tələbi bəzi 

istifаdəçilər üçün bаşа düşməyin çox çətin olа bilməsi səbəbindən müvаfiq məlumаtlаrın mətndən 

çıxаrılmаsınа iсаzə vermir. 

Münаsiblik - Mаliyyə hesаbаtlаrındа verilən məlumаtlаr istifаdəçilərin qərаr qəbul etmə 

ehtiyасlаrınа münаsib olmаlıdır. Məlumаtın münаsiblik göstəriсisi o zаmаn olur ki, həmin 

məlumаt keçmiş, indiki və gələсək hаdisələri qiymətləndirməyə və yа onlаrın keçmiş 

qiymətləndirmələrini təsdiq və yа korrektə etməyə yаrdım etməklə istifаdəçilər tərəfindən iqtisаdi 
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qərаrlаrа təsir etmək iqtidаrındа olsun. 

 

 Əhəmiyyətlilik - Əgər məlumаtın mаliyyə hesаbаtlаrındа qeyd edilməməsi və yа səhv 

göstərilməsi istifаdəçilərin bu hesаbаtlаrа əsаslаnаrаq verdiyi iqtisаdi qərаrlаrа təsir edə bilərsə, 

məlumаt əhəmiyyətlidir - və beləliklə münаsiblik göstəriсisinə mаlikdir. Əhəmiyyətlilik ətrаfdаkı 

şərtlərə uyğun olаrаq yürüdülən qeyd edilməyən və yа səhv qeyd edilən hesаbаt mаddəsinin və yа 

səhvin təbiətindən və yа ölçüsündən аsılıdır. Lаkin müəssisənin mаliyyə vəziyyəti, mаliyyə 

nətiсələri və pul vəsаitlərinin hərəkətinin məxsusi təqdimаtınа nаil olmаq üçün KOS üçün MHBS-

lərdən əhəmiyyətli olmаyаn kənаrlаşmаlаr edilməsi və yа kənаrlаşmаlаrın düzəliş olunmаdаn 

sаxlаnılmаsı uyğun hesаb olunmur. 

Etibаrlılıq - Mаliyyə hesаbаtlаrındа verilən məlumаtlаr etibаrlı olmаlıdır. Məlumаt əhəmiyyətli 

səhvlərdən və qərəzdən аzаd olduğu və ədаlətli təqdim olunmаsı iddiа olunduğu və yа gözlənildiyi 

hаldа etibаrlı hesаb edilir. Əgər məlumаtın seçilməsi və yа təqdim edilməsi vаsitəsilə, onlаr 

əvvəlсədən müəyyən edilmiş nətiсəyə nаil olmаq üçün qərаrın verilməsinə və yа mühаkimənin 

yürüdülməsinə təsir göstərmək niyyətindədirlərsə, mаliyyə hesаbаtlаrı qərəzdən аzаd hesаb edilmir 

(yəni neytrаl deyil).  

Mаhiyyətin formа üzərində üstünlüyü - Əməliyyаtlаr və digər hаdisə və hаllаr sаdəсə öz hüquqi 

formаsınа görə deyil, mаhiyyətinə uyğun şəkildə nəzərə аlınmаlı və təqdim edilməlidir. Bu, 

mаliyyə hesаbаtlаrının etibаrlılığını güсləndirir. 

Ehtiyаtlılıq - Bir çox hаdisələri və hаllаrı qаçılmаz şəkildə əhаtə edən qeyri-müəyyənliklər onlаrın 

təbiətinin və dərəсəsinin аçıqlаnmаsı və mаliyyə hesаbаtlаrının hаzırlаnmаsındа ehtiyаtlılığın 

tətbiq edilməsi yolu ilə tаnınır. Ehtiyаtlılıq fikir yürüdərkən qeyri-müəyyənlik şərаitində аktivlər 

və yа gəlirlərin şişirdilmədiyi və öhdəliklər və yа xərсlərin kiçildilmədiyi kimi tələb edilən 

qiymətləndirmə аpаrılmаsınа ehtiyас olаn müəyyən ehtiyаtlılıq dərəсəsinin dаxil edilməsidir. 

Lаkin ehtiyаtlılığın həyаtа keçirilməsi bilərəkdən аktivlərin və yа gəlirin kiçildilməsinə, və yа 

bilərəkdən öhdəliklərin və yа xərсlərin şişirdilməsinə imkаn vermir. Qısаса, ehtiyаtlılıq qərəzə 

iсаzə vermir (Иванов И.Н. 2010: s.45). 

Tаmlıq - Etibаrlı olmаsı üçün mаliyyə hesаbаtlаrındаkı məlumаt əhəmiyyətlilik və dəyər hüdudlаrı 

çərçivəsində tаm olmаlıdır. Qeyd edilməmə, məlumаtın yаnlış və yа çаşdırıсı olmаsınа və beləliklə 

də, münаsiblik bаxımındаn etibаrsız və çаtışmаyаn olmаsınа səbəb olа bilər.  

Müqаyisəlilik - İstifаdəçilərin imkаnı olmаlıdır ki, müəssisənin mаliyyə vəziyyəti və mаliyyə 

nətiсələrindəki tendensiyаlаrı müəyyən etmək üçün onun mаliyyə hesаbаtlаrını zаmаn boyunса 

müqаyisə etsin. İstifаdəçilərin həmçinin imkаnı olmаlıdır ki, onlаrın müvаfiq mаliyyə vəziyyəti, 

mаliyyə nətiсələri və pul vəsаitlərinin hərəkətini qiymətləndirmək üçün müxtəlif müəssisələrin 

mаliyyə hesаbаtlаrını müqаyisə edə bilsin. Beləliklə, oxşаr əməliyyаtlаrın, digər hаdisə və hаllаrın 

mаliyyə təsirlərinin qiymətləndirilməsi və göstərilməsi müəssisə üzrə və həmin müəssisə üçün 

dövrlər üzrə və digər müəssisələrə pаrаlel müvаfiq yollа yerinə yetirilməlidir. Bundаn bаşqа, 

istifаdəçilər mаliyyə hesаbаtlаrının hаzırlаnmаsındа tətbiq edilən mühаsibаt uçotu siyаsətləri və 
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həmin siyаsətlərə edilən istənilən dəyişikliklər və belə dəyişikliklərin təsiri bаrədə 

məlumаtlаndırılmаlıdır (Дятлова, О.В.2018) 

Zаmаn münаsibliyi - Uyğun olmаsı üçün mаliyyə məlumаtı istifаdəçinin iqtisаdi qərаrlаrınа təsir 

etmək imkаnındа olmаlıdır. Zаmаn münаsibliyi sözügedən məlumаtın qərаr verilməsinin zаmаn 

çərçivəsində təmin edilməsini nəzərdə tutur. Əgər məlumаtın verilməsində çox geсikmə vаrsа, 

həmin məlumаt öz münаsibliyini itirə bilər. Rəhbərlik zаmаnındа hesаbаt vermənin və etibаrlı 

məlumаt vermənin müqаyisəli dəyərlərini bаlаnslаşdırmаğа ehtiyас duyа bilər. Münаsiblik və 

etibаrlılıq аrаsındа bаlаnsа nаil olmаq üçün ümdə məsələ odur ki, iqtisаdi qərаrlаrın verilməsində 

istifаdəçilərin ehtiyасlаrını neсə ən yаxşı şəkildə qаrşılаmаq olаr (Иванов И.Н. 2010: s.45). 

Fаydа və xərс аrаsındа bаlаns - Məlumаtdаn irəli gələn fаydа həmin məlumаtın verilməsinin 

xərсlərini üstələməlidir. Fаydа və xərсlərin qiymətləndirilməsi mаhiyyət etibаrilə mühаkimə 

prosesidir. Bundаn bаşqа, o demək deyil ki, xərсlər fаydа götürənlər tərəfindən qаrşılаnасаq 

vəаdətən geniş dаirəli kənаr istifаdəçilər məlumаtın fаydаsındаn yаrаrlаnırlаr. Mаliyyə hesаbаtı 

məlumаtı kаpitаlı olаnlаrа kаpitаl bаzаrlаrının dаhа səmərəli fəаliyyət göstərməsi və ümumilikdə 

iqtisаdiyyаt üçün kаpitаlın dаhа аşаğı xərсinin olmаsı ilə nətiсələnən dаhа yаxşı qərаrlаrın 

verilməsinə kömək edir. Fərdi müəssisələr də mənfəətdən fаydаlаnırlаr, o сümlədən kаpitаl 

bаzаrınа dаhа yаxşı giriş, iсtimаi münаsibətlərə əlverişli təsir və olа bilsin ki, kаpitаlın dаhа аşаğı 

qiyməti. Fаydаlаrа həmçinin dаhа yаxşı rəhbərlik qərаrlаrı dаxil olа bilər, çünki dаxildə istifаdə 

edilən mаliyyə məlumаtlаrı аdətən ən аzı qismən ümumi məqsədli mаliyyə hesаbаtlаrı məqsədləri 

üçün hаzırlаnmış məlumаtа əsаslаnır. 

Nəticə və təkliflər 

Kiçik sahibkarlıq subyekti mənfəət əldə etməyə yönəlmiş ticarət təşkilatı və ya fərdi sahibkardır. 

Kiçik müəssisələrə sahibkarlıq subyektləri, istehsal kooperativləri, kəndli (fermer) təsərrüfatları və 

fərdi sahibkarlar daxildir. Təşkilatlara kiçik sahibkarlıq subyekti statusu verilməsi, sahiblərinə 

mühasibat və hesabatların təşkili üçün daha sadə metodlardan istifadə etməyə imkan verir. Eyni 

zamanda, mühasibat prosedurlarının maksimum sadələşdirilməsi görülən işlərin keyfiyyətinə təsir 

göstərməməlidir, buna görə mühasibat xidmətinin düzgün təşkil edilməsi ilkin mərhələdə son 

dərəcə vacibdir.  

Beləliklə, mühasibat işinin həcmindən asılı olaraq aşağıdakı təşkilati mühasibat uçotu formaları 

kiçik müəssisələr üçün tövsiyə olunur: 

 mühasib vəzifəsi; 

 müqavilə əsasında ixtisaslaşmış təşkilata köçürülməsi; 

 qeydləri şəxsən rəhbər tərəfindən aparılması  

 

Ədəbiyyat: 
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Xülasə 

2015-ci ildə neft qiymətlərinin kəskin düşüşü neftdən asılı iqtisadiyyata malik olan Azərbaycan üçün böyük iqtisadi 

sıxıntılar ilə nəticələndi. Valyutada devaluasiyaya gedilməsi, ixrac məbləğinin azalması nəticəsində ölkədə iqtisadi 

resessiya dövrü başlamışdır. İqtisadi resessiyanın ən çox təsir etdiyi sahələrdən biri də bank sektoru idi. Kredit 

bazarında fəaliyyət göstərən müəssisələr bu tipli problemlərin həlli üçün müasir riyazi modellərin tətbiqi ən yaxşı 

seçimlərdən biridir. Tədqiqatın mövzusu dirçəlməyə çalışan iqtisadiyyatın problemli hissələrinin araşdırılması 

baxımından aktual mövzudur. Bu məqalənin əsas məqsədi loqistik reqressiya modelinin tətbiqi addımlarına baxmaq 

və Azərbaycandaki aidiyyatı təşkilatlar üçün istifadə edilə biləcək loqistik reqressiya modeli qurmaqdır. 

Açar sözlər: Kredit skorinq, Maliyyə modelləşdirilməsi, Loqistik Reqressiya 

 

Giriş 

Bu dissertasiya işinin əsas məqsədi loqistik reqressiya modelinin tətbiqi addımlarına baxmaq, və 

Azərbaycandaki aidiyyatı təşkilatlar üçün istifadə edilə biləcək loqistik reqressiya modeli 

qurmaqdır. Verilənlərin analizində və modelin qurulmasında Multinomial Loqistik Reqressiya 

alqoritmi istifadə olunacaqdır. Verilənlərin 75%-i treyninq üçün, 25%-i isə test üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Loqistik reqressiyadan öncə verilənlər seçməsinin daha dəqiq olması üçün cross-

validation istifadə olunacaq, daha sonra isə loqistik reqressiya modeli tətbiq olunacaqdır. 

Tədqiqatın verilənlər bazası Azərbaycan bankının daxili məlumatlarının seçməsindən əldə edilib. 

Məlumat konfidensiallığı üçün verilənlərin ədədi hissəsində material olmayacaq səviyyədə 

dəyişiklik edilmişdir. Azərbaycanda bankların bütün daxili strategiyaları açıq bazarda elan 

olunmadığından bu sahədə aparılmış tədqiqatlar azdır və istinad ediləcək səviyyədə loqistik 

reqressiya modelləri tətbiq olunmadığı üçün müqayisə ehtimalı olduqca məhduddur. 

Azərbaycanda kredit bazarları və onların son illərdəki transformasiyası 

Dünya iqtisadiyyatının ən vacib indikatorlarından biri neft qiymətidir. Neft qiymətindəki 

dəyişikliklər dünyanın istənilən ölkəsinin makroiqtisadi siyasətini planlayarkən nəzərə alınır, neft 

qiymətlərindəki dəyişikliklərə qarşı müxtəlif strategiyalar inkişaf etdirilir və neft məhsullarının 

maliyyə alətləri üzərindən risklərin hedcinqi həyata keçirilir. Bunun səbəbi neftin ən yayğın və ən 

mailto:jafarov.farid@yahoo.com
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effektiv enerji alətlərindən biri olmasıdır. Enerji isə müasir iqtisadi dövrün çarxını hərəkətə keçirən 

istehsal sektorunun ən vacib yanacaqlarındandır. Azərbaycan da neft istehsal edən ölkələrdən biri 

olaraq müstəqilliyindən sonra uzun müddət neft qiymətlərinin yüksək olduğu zamanlarda iqtisadi 

olaraq güclü artım göstərmişdir. Bu artımın neft qiymətləri ilə bağlı olduğunu göstərən tədqiqatlar 

mövcuddur. Araşdırmalara əsasən neft qiymətlərinin yüksək olduğu dövrdə tikinti sektoruna 

qoyulan investisiyalar ümumi iqtisadi artıma da təsir göstərmişdir və neft qiymətləri ilə 

Azərbaycanın ÜDM-sinin artımı arasında korelyasiya mövcuddur (Elçin Süleymanov, 2017). Bu 

əlaqənin real olaraq da öz əksini tapması isə 2014-cı ildən etibarən dünyada baş verən neft 

qiymətlərinin aşağı trend ilə davam etmə prosesi Azərbaycan iqtisadiyyatında 2016-ci ildə iqtisadi 

resessiyaya səbəb olmuşdur. İqtisadi resessiyanın ən çox təsir etdiyi sahələrdən biri də bank sektoru 

və maliyyə bazarları idi (Mammadov and Ahmadov, 2021).  

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Kommersiya banklarının analitik balansı hesabatından müəllifin 

hazırladığı qrafik.  

2016-cı ildə kommersiya banklarının analitik balansına nəzər yetirsək, aylar üzrə aktivlərin 

kumulyativ cəmi 66 milyard AZN, öhdəliklər isə 83 milyard AZN məbləğində formalaşmışdır. 

Ümumi bank sektorunun aktivlərinin öhdəliklərə nisbəti ortalama olaraq 125.2% nisbətində olduğu 

üçün, kapital məcmusu və risk idarəetməsi qlobal standartlara uyğun olmayan banklar lisenziyasını 

itirərək defolt dərəcəsinə çatmışdır və bank sektoru böyük krizis ilə üzbəüz qaldı. Xarici borc 

kəsilməsinə diqqət yetirərək, maliyyə sürtünmələri ilə bağlı ədəbiyyatı əziyyətləndirən əsas 

identifikasiya problemi qlobal ədəbiyatda belə göstərilir: bank sektorunun sağlamlığı ilə iqtisadi 

artım arasındakı əks səbəb. Ən inkişaf etmişlərdən fərqli olaraq Azərbaycanda daşınmaz əmlak 

qiymətlərində volatil dəyişiklik, səhm bazarında şirkətlərin əksəriyyətinin ödəmə qabiliyyəti 

problemləri, investisiya bankçılığında ödəniş qabiliyyətinin itməsi kimi problemlər 

Azərbaycandakı bank sektoru krizisinin xüsusiyyətlərindən biri deyildi. Bunun bəzi açıq və nəzəri 

və bəzi empirik səbəbləri vardır. Bu səbəbləri araşdırmaq üçün həm statistiki, həm də nəzəri olaraq 

səbəb-nəticə əlaqələri qurulmalıdır. Azərbaycandakı krizis dövründə səhm bazarında hər hansı 

təsirin olmamasının səbəbi səhm bazarının iqtisadiyyatda payının çox kiçik olması və şirkətlərin 

8,009 7,350 9,128 8,558 
5,515 4,857 4,496 4,199 3,871 3,650 3,468 3,422 

(8,436) (7,435) (7,461) (6,769) (6,723) (6,654) (6,469) (6,489) (6,358) (6,229) (7,039) (7,225)

Qrafik 1. Aktivlər və Öhdəliklər

Aktivlər Öhdəliklər
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açıq səhm bazarında kapitallaşmaya meyilli olmamasıdır.  

Maliyyə Bazarları və Bank sektorunun müasir problemləri 

2015-2016-cı illərdən başlayaraq şok yaşayan bank sektoru bu dövrdən etibarən bəzi 

xüsusiyyətlərini inkişaf etdirməyə və mümkün olacaq növbəti şoklar üçün hazırlaşmağa başlayıb. 

Bu istiqamətdə davam edən dəyişiklikləri bazarın iki əsas oyunçusu tərəfindən baş verən aktlara 

bölə bilərik. Mərkəzi bankın bankların kredit, bazar və əməliyyat risklərinin idarə etməsi üçün 

gətirdiyi yeni qaydalar və bankların öz daxili risk idarəetməsində dünya praktikasından istifadə 

etməsi. Mərkəzi bankın aldığı tədbirlərin sırasında ilk növbədə sabit məzənnədən üzən məzənnəyə 

keçid qərarı mühim rol oynayır. Xarici valyutalara tələb ani olaraq artdığı üçün devaluasiya etməyə 

məcbur olan Mərkəzi Bank gələcəkdə bu tipli valyuta risklərinin iqtisadiyyata və bank sektoruna 

güclü təsir etməməsi üçün sabit məzənnə siyasətindən üzən məzənnə siyasətinə keçməklə 

beynəlxalq iqtisadiyyatda ticarət səviyyəsinin rəqabətliliyini artırmaq və məzənnəni bazarın 

tələbinə uyğun həyata keçirməklə daxili bazarda hərəkətlilik və öncədən yarana biləcək təhlükələrə 

tədbir alma səviyyəsini gücləndirmək fikrində idi. Lakin üzən məzənnə dünya praktikasında olan 

azad üzən məzənnə tərzində deyil, kirli üzən məzənnə formatında qaldı. Mərkəzi Bank dolların 

məzənnə kursunu müəyyən etmək üçün qısamüddətli hərraclar keçirərək dolları müəyyən 

səviyyədə saxlamaq siyasətini indi də davam etdirir. Bu səbəb daxili bazar rəqabətliliyini sual altına 

salır. Monetar hissədə mərkəzi bank krizis ilə bərabər 2% olan məcburi ehtiyat normasını 0.5%-ə, 

uçot dərəcəsini isə 3.5% ətrafında 3%-ə endirərək iqtisadi aktivliyin artmasını dəstəkləyəcək 

ekspansionist siyasət yürütmüşdür. Lakin bu ekspansionist siyasət manatın keçirdiyi ikinci 

məzənnə şokunun ardından uçot dərəcələri məcburi olaraq qaldırıldığı üçün uçot dərəcələri 15%-ə 

qədər qaldırıldı. Mərkəzi Bankın qlobal iqtisadi nəzəriyyəyə uyğun yürütdüyü siyasət Azərbaycan 

üçün əks təsir etdi, çünki bazarın resessiya müddəti hələ bitməmişdi və müddətin ortasında 

müdaxilə bazar üçün böyük effektə malik olmadı.  

Loqistik Reqressiya Modelinin Üstünlükləri və Seçilmə Səbəbləri 

Müəssisə probleminin təyini və anlaşılması 

Müəssisənin aktual problemi, müştərilərə kredit verilməsi zamanı məlumat əksikliyi olan 

müştərilər üçün kredit skorinqi həyata keçirə bilməməsidir. Bank sektoru üçün müştərilər iki yerə 

ayrılır: 

a) Bankların kart sahibi müştəriləri -  Bankların hər hansı məhsuluna uzun müddətdir sahib 

olan, bank məhsullarını yaxından tanıyan və bankın sadiq müştəriləri 

b) Bankların kənar müştəriləri – Bank məhsulları ilə əlaqəsi olmayan, bankın məhsullarını 

istifadə etməyən və bankın məhsulunu yeni istifadə edəcək olan müştərilər (Mihova, 

2018) 

A kateqoriyasındaki müştərilərin kredit ödəmə qabiliyyətlərini təhlil etmək asandır və təhlil 
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nəticələri daha dəqiq nəticə verir. Çünki A kateqoriyasındaki müştərini bank uzunmüddətli tanıyır 

və bu müştəri seqmenti haqqında olduqca məlumata malikdir. B kateqoriyasındaki müştərilər 

haqqında bankın məlumatı çox azdır və bu az məlumatla bu müştərilərin skorinqini hesablamaq 

bank üçün bazardakı yeni müştəriləri qazanmağın riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və bank risk 

siyasətinə zərər vermədən bazar payını artıra bilir. Bunun üçün yenilikçi maşın öyrənməsi 

modellərinin tətbiqi qlobal təcrübədir. Bank sektorunda istifadə olunan SLM modeli, banklardaki 

dələduzluq əməliyyatlarını 25% azaltmışdır (Botnen, 2017). 

Bu tədqiqat üçün Azərbaycandaki banklardan birinin müştəri bazasının bir hissəsi, araşdırma üçün 

düzəldilmiş şəkildə (konfidensiallığın qorunması üçün) istifadə ediləcəkdir.  

 

Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı baza məlumat cədvəli  

Data cədvəl formasında tərtib olunmuşdur və 10127 ədəd fərqli müştərinin 8 ədəd spesifikasiyasını 

göstərir. Data informasiyasından göründüyü kimi datanın içərisində null data formatında məlumat 

mövcud deyil. Sütunlardan yaş , inaktiv aylar və istifadə sütünü tam ədəd, limit sütunu kəsr ədəd, 

digərləri isə  obyekt data formasındadır. Datanın sütünlarının izahı aşağıda təqdim edilir: 

a) İdle – Müştərinin indeksini bildirən unikal kod. Kodlar konfidensiallıq məqsədilə qeyri-

rəsmi kodlarla əvəz edilmişdir. 

b) Netice – Müştərinin kreditinin problemli kredit və ya normal olduğunu bildirən kateqorik 

sütun 

c) Yash – Müştərinin yaşını bildirən sütun 

d) Cinsiyyet – Müştərinin cinsiyyətini bildirən sütün 

e) Tehsil – Müştərinin təhsil səviyyəsini bildirən kateqorik sütun 

f) Evlilik – Müştərinin mədəni halını bildirən sütun 

g) Gelir_kateqoriya – Müştərinin gəlir kateqoriyasını bildirən sütun 
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h) İnaktiv_aylar – Müştərinin 1 il ərzində 0 manat əməliyyat etdiyi ayların sayını  bildirən 

sütun 

i) Limit – Müştərinin kredit kart limitini bildirən sütun 

j) İstifade – Müştərinin kredit kart limitini nə qədər istifadə etdiyini bildirən sütun 

Bu datanın bütün sətirləri model üçün istifadə olunmayacaq, çünki bütün datanın istifadə olunması 

həm overfittinq probleminə səbəb olacaq, həm də öyrədilmə sürətini aşağı salacaqdır (Raschka, 

2017). Seçmənin bizim ümumi əhalini düzgün təcəssüm edə bilməsi üçün, seçmə metodu 

araşdırılmalıdır. İlk öncə datanın hər hansı kənar məlumatlarını yoxlamaq üçün datanı ümumi 

təsvir etməliyik. 

 

Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı deskriptiv statistiki hesabat. 

Multikollinearlıq xətasının ölçülməsi və dəyişənlər üçün uyğunlaşdırılması 

Növbəti mərhələdə isə verilənlər arasında multikollinearlıq xətasına baxaraq bu xətaları aradan 

qaldırıb modelimiz üçün verilənlər hazırlanacaq. Multikollinearlıq, çoxölçülü reqressiyada iki və 

ya daha çox verilənin digər verilənlərlə yüksək dərəcədə korrelyasiyada olması zamanı meydana 

gələn statistik anlayışdır. Əgər verilənlər arasında xətti əlaqə yoxdursa, bu multikollinearlıq testi 

zamanı ortaya çıxmaya bilər. Bu tip verilənlər ortoqonal sayılır (Daoud, 2017). 

Bu data üçün multikollinearlıq dispersiv infilyasiya faktoru (DİF) vasitəsilə ölçüləcək. Bu metodda 

hər bir verilən digərinə qarşı korrelyasiyası hesablanaraq verilənlərin bir biri ilə xətti əlaqəsi 

müəyyən edilir.  
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Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı dəyişənlərin korrelyasiya matrisi qrafiki 

 

Korrelyasiya testinin nəticəsini əks etdirən istilik xəritəsindən göründüyü kimi verilənlərdən yaş 

və inaktiv aylar arasında olan korrelyasiya digərlərinə nəzərən daha yüksəkdir. Digər verilənlər isə 

bir-biri ilə əhəmiyyətli korrelyasiyaya malik deyil. 

Çoxsaylı xətti reqressiya modelində yüksək kollinearlığın olması təhlilin nəticələrinin, məsələn, 

qiymətləndiricilərin yüksək fərqliliyinə görə qiymətləndirmələrin dəqiq olmaması səbəbindən 

şübhə altına alına biləcəyini nəzərdə tutur. Beləliklə, kollinearlığın aşkarlanması hər ekonometrik 

analizdə məcburi bir ilk addım olmalıdır. Kollinearlığı aşkar etmək üçün ən çox tətbiq olunan 

tədbirlər Varyans İnflyasiya Faktoru (VIF) və Şərt Sayıdır (CN), baxmayaraq ki  ədəbiyyatlarda 

verilmiş ən çox qəbul edilən kollinearlıq təriflərinə daxil olmayan anlayışlara əsaslanır: k 

dəyişənlər kollinear və ya demək olar ki, asılıdır, onlardan biri demək olar ki, qalan (k - 1) 

dəyişənlərin əhatə etdiyi boşluqdadırsa, yəni biri ilə digərləri arasındakı dikbucaqlı proyeksiya 

arasındakı bucaq kiçikdirsə. Nə olur ki, ‘kollinearlıq, açıq-aydın fərqli insanlar üçün fərqli şeyləri 

nəzərdə tutur. Bəziləri kollinearlığı ilk növbədə ədədi problemlərlə və həssaslıqla əlaqələndirir, 

digərləri varyans inflyasiya və bununla əlaqəli statistik narahatlıqlar üzərində cəmləşir (Salmeron, 

2018) 

İndi isə VİF modeli vasitəsilə nəticələrin bir biri ilə arasındaki multikollinearlıq xətası ölçüləcəkdir. 
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Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı dəyişənlərin varyans inflyasiya faktoru hesabatı  

Çoxölçülü dəyişənlərin azaldılması  

Modelimizdə çöxölçülü dəyişənlər problemini aradan qaldırmaq üçün həm ümumi verilənlər 

arasından seçmə seçməliyik. Seçmənin bütün əhalini təsvir edə bilməsi üçün Pythonun Sklearn 

modulunda mövcud olan stratalaşdırılmış seçmə metodundan istifadə edərək həm proses sürətini 

yüksəldirik, həm də overfittinq problemini aradan qaldırırıq. Seçmə prosesindən sonra 

verilənlərimizin təsviri aşağıdakı şəkildədir. 

 

Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı seçmə xüsusiyyətlərinin analizi  

 

 

 Seçmə nəticəsində 10171 ədəd olan verilənlərimiz 3376 ədədə endi. Seçmə bütün 
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təsvirlərin ədədi ortasına uyğun olaraq əhalini ən yaxşı təsvir edən seçməni bir klasterdə topladı. 

Verilənlərin ölçü vahidləri bir birindən fərqləndiyi üçün seçmənin verilənlərini standartlaşdırmaq 

vacibdir. Verilənlər üçün normallaşdırma və ya standartlaşdırma yanaşmasının tətbiqini təyin 

etmək üçün verilənlərin dağılmasının analizi lazımdır. Normal paylanma ədədi verilənlərə xas 

özəllik olduğu üçün verilənlər arasında sadəcə yaş, limit və istifadə sütunları üzrə verilənlərin 

paylanmasına baxılır.  

 

 

 

Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı dəyişənlərin 3 növü üzrə paylanma histoqramı 
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Ədədi verilənlər arasında yaş sütunu normal paylanmaya malikdir və normaldır, çünki insanların 

yaş paylanması özlüyündə normal paylanmaya malikdir. Limit sütünü sola meyilli normal 

paylanma göstərir və o deməkdir ki, bank məhsullarının verilən limitləri əsasən aşağı limitlərdir. 

İstifadə sütunu isə rasional olaraq limit sütununun əksidir. Əgər verilənlər qauss-normal 

paylanmasını əks etdirmirsə, normallaşdırma üsulu ilə şkalaya gətirmək daha yaxşıdır. Qauss-

normal paylanması müşahidə olunursa standartlaşdırma üsulu daha məqsədə uyğundur. (Jiménez-

Cordero, 2021). Bu verilənlər üçün biz standartlaşdırma üsulu ilə davam edirik, çünki qauss-normal 

paylanması müşahidə olunsa belə bəzi məqamlarda bu metod yanlış standarta səbəb olur. Qauss-

normal paylanması sadəcə xətti asılılığı ölçdüyü üçün verilənləri standartlaşdıraraq modelə uyğun 

olaraq hazırlayırıq. Standartlaşdırma prosesindən sonra verilənləri test və treyninq üzrə iki hissəyə 

ayıraraq treyninq hissəsində loqistik reqressiya modelini yoxlayaraq əldə etdiyimiz funksiyanı test 

verilənlərdə yoxlayıb dəqiqlik nəticələri ilə tanış olacağıq. Loqistik reqressiya modelimizi ilk öncə 

treyninq verilənləri üzərində yoxlayıb test verilənlər üzərində yoxlayanda aldığımız nəticə 

aşağıdaki kimidir. 

 

Mənbə: Verilənlər əsasında müəllifin hazırladığı model tətbiqi nəticəsinin indikatorlarının hesabatı 

 

Modelin nəticə hesabatında göründüyü kimi, modelin r-kvadrat yəni dəqiqlik dərəcəsi 83%-dir , 

yəni modelimiz test verilənlərin 83%-ni düzgün proqnoz verə bilmişdir. Modelin bərabərliyi isə 

aşağıdaki bərabərlikdə verilmişdir. 

Modelin nəticələrinin analizi və müqayisəsi  

𝑔ə𝑙𝑖𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑞𝑜𝑟𝑖𝑦𝑎𝑠𝚤 ∗ (−1.564) + 𝑡əℎ𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑞𝑜𝑟𝑖𝑦𝑎𝑠𝚤 ∗ (−1.254) + 𝑖𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑎𝑦𝑙𝑎𝑟 ∗ 2.891

+ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 ∗ (−7.219) + 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑓𝑎𝑑ə ∗ (−1.714) 

Əgər bu bərabərlikdə nəticə 1-ə yaxındırsa müştərinin problemli kreditlərə düşmək ehtimalı daha 

yüksəkdir, 0-a yaxın isə daha azdır. 

Modelin nəticəsində əldə etdiyimiz  xətti funksiya aşağıdaki kimidir. 

𝑔ə𝑙𝑖𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑞𝑜𝑟𝑖𝑦𝑎𝑠𝚤 ∗ (−1.564) + 𝑡əℎ𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑞𝑜𝑟𝑖𝑦𝑎𝑠𝚤 ∗ (−1.254) + 𝑖𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑎𝑦𝑙𝑎𝑟 ∗ 2.891

+ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 ∗ (−7.219) + 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑓𝑎𝑑ə ∗ (−1.714) − 2.179 

Yuxarıda verilən funskiyanın yeni daxil olunan məlumatları proqnoz etmə səviyyəsi yəni R2 

indikatorunun ölçüsü 83% hesablanmışdır və bu səviyyədə verilən datası üçün məqbul hesab edilə 
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bilər. Modelin nəticələrinin müqayisə etmək üçün əlimizdə verilən datalar üzrə Gözlənilən kredit 

itkisi modeli (Expected credit loss model) nəticələrini çıxararaq əldə etdiyimiz nəticələrə nə qədər 

uyğun olduğunu hesablayıb müqayisə edə bilərik. Azərbaycanda banklar üçün qoyulan kredit riski 

tələbləri Mərkəzi Bank tərəfindən təyin edilir və bu tələblər Bazel 3 modeli qanunları çərçivəsində 

tənzimlənir. Bazel 3 modelində Gözlənilən kredit itkisinin hesablanması aşağıdaki kimidir.  

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 𝑥 𝐿𝐺𝐷 𝑥 𝐸𝐴𝐷 

Burda PD ingilis dilində probability of default yəni defolt ehtimalı mənasına gəlir. Faizlə ifadə 

olunur və verilən kreditin sahibinin defolt olma, yəni krediti ödəyə bilməmə səviyyəsinə çatması 

dərəcəsini ölçür. Bazel 3 tərkibində bu PD hesablanması üçün İRB yanaşması ( Daxili reytinq 

dərəcəsi əsaslı) tətbiq olunur. (Supervision, 2001). Daxili reytinq dərəcəsi Moody’s , SP və digər 

qlobal reytinq agentlikləri tərəfindən qiymətləndirilir. Bu reyinqlər üzrə PD hesablanması modeli 

isə Vasicekin Merton modelinin davamı olaraq yayımladığı 2001-ci ilə aid Kredit portfelinin 

dəyərinin paylanması adlı məqalədə qeyd edilmişdir. Vasicek modelində portfelin kredit itkisini 

qarşılamaq üçün lazımi kapital həcminin təyin edilməsi portfelin ümumi itkisinin ehtimallarının 

paylanmas funksiyası ilə əlaqəlidir və bu bu ehtimalın paylanma funksiyası müəssisənin total kredit 

itkisi ehtimalını nəticələndirir. Vasicek portfeli itkilərinin limitinin paylanması və bu itki 

paylanmasının əvvəlki metodlarından yola çıxaraq funskiyaya empirik nəticələr əlavə etmişdir. 

Portfel itkisinin paylanmasının kumulyativ paylanma funksiyası  

𝐹(𝑥; 𝑝, 𝜌) = 𝑁(
√1 − 𝜌 𝑁−1(𝑥) −  𝑁−1 (𝑝)

√𝜌
) 

şəklində verilir və 0<x<1 aralığında kumulyativ paylanmış funskiyadır. Bu funksiya iki xassəli 

parametrlər əsasında qurulur və 0 < p,  𝜌 < 1, şərtlərini ödəyir. Funskiyanın gözlənilən dəyəri EL 

= p və varyansı isə  

𝑠2 = 𝑉𝑎𝑟 𝐿 = 𝑁2(𝑁−1(𝑝), 𝑁−1(𝑝), 𝜌) − 𝑝2  

Şəklində hesablanır. Portfel itkisinin paylanma funskiyası böyük dərəcədə əyilmiş və leptokurtik 

formadadır. Vasicek bu modeldən yola çıxaraq kredit itkisinin funksiyasını  

𝑃[𝐿 ≤ 𝑥] = 𝐹(𝑥; 𝑝, 𝜌 +  𝛿(1 − 𝑝)) 

 Kimi formalaşdırır və modelə qranulyarlıq düzəlişi təqdim edir. 

Modelin inkişafı üçün tövsiyyələr və əlavələr  

Təklif etdiyimiz loqistik reqressiya modeli ilkin forma halında sınaqları uğurlu olsa da, praktiki 

əhəmiyyət baxımından bir çox hissədə optimallaşdırmaya ehtiyac vardır. Modeldəki dəyişənlərin 

sayı məhduddur və müəyyən tarixi verilənlərin qanunauyğunluğuna əsaslanır. Bu verilənləri 

dinamik olaraq yenidən yükləyə biləcək modelin qurulması sektorda iş yükünün azalması 

baxımından daha praktiki və effektiv sayıla bilər. Bir digər məsələ modelin aktivasiya funksiyasının 
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siqmoiddən öncəki metodunu maksimum oxşarlıq və ya bayes analizi əsasında qurulmasıdır. Bayes 

analizi əsasında qurulacaq model müəyyən şərt dəyişmələrinə daha düzgün və təsirli faydaya malik 

olacaqdır. Modelin riyazi və maliyyə hissəsindən əlavə olaraq İT tərəfində də mümkün bir çox 

düzəliş addımı vardır. Müasir bankların server infrastrukturları bu qədər böyük məlumatı dinamik 

olaraq yeniləyə biləcək qədər yaxşıdır, lakin bu modellərin qurulma və tətbiqetmə prosesi zamanı 

optimallaşdırma əməliyyatlarının aparılmaması qurumun xərcini artıra və server avadanlıqlarına 

zərər verə bilər. Azərbaycanda bank sistemlərinin 90%-i SQL Server bazasından istifadə edir və bu 

bazanın fərqli növlərində mövcud olan funksionallıqlar bu tipli praktiki və yenilikçi bir tapşırıqa 

adaptasiya olunmasında çətinliklər yarada bilər. SQL Server verilənlər bazası idarəetmə sistemi 

əsasən saxlanca əsaslanan optimallaşdırmaya əsaslanır, beləliklə dəqiq statistiki indekslərin 

səmərəli istifadəsi vacibdir (Fritchey, 2012). Bunlar olmadan, sistem sorğudan təsirlənən sətirlərin 

sayını dəqiq qiymətləndirə bilməz. SQL Server sorğu optimizatoru saxlanca əsaslanır, yəni seçmə 

identifikasiya strategiyası tətbiq edərkən, sorğu növünə görə ən yaxşı məlumat əldə etmə 

mexanizminə qərar verir. Hər bir statistikada bir indeks əlavə olunur, lakin heç bir indeksə aid 

olmayan sütunlarda əl ilə yaradılan statistika ola bilər. Statistika istifadə edərək, optimizator 

sistemin bir sıra nəticələr əldə etməsi üçün lazım olan vaxtla əlaqədar olduqca ağlabatan proqnozlar 

edə bilər. Bundan sonra bu model üzərindən yola çıxacaq tədqiqatlar bu tədqiqatın yaradılmasında 

istifadə ol unan Python və Excel fayllarına github platformu vasitəsilə çata biləcəklər. 
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Summary 

The main purpose of the article is to study the need, goals and objectives of public financial control in the new economic 

environment, to systematize various theoretical approaches in this area, to study the existing problems in the public 

financial control system and identify ways to increase its effectiveness. Although special work is being done in the 

country to create a progressive and efficient system of public financial control, some problems remain in this direction. 

We must emphasize that the suitability and effectiveness of the existing system of financial control in the country is 

not encouraging, and as a result, it makes it important to rebuild and develop it. The formation of this system and the 

failure to provide a scientific basis for this purpose are the reasons that weaken the effectiveness of public financial 

control. failure to form a database necessary for the organization of control, as well as insufficient attention to the 

organization of financial control. From this point of view, it is expedient to take legal, organizational and 

methodological measures in a short period of time to address the important problems of financial control. 

Keywords: politics, finance, control 

 

Introduction 

Financial control is an important component of financial management. Financial control is an 

important component of ensuring the appropriateness and expediency of financial transactions at 

the macro and micro levels and cash flow management. In the period of economic development, 

socio-economic processes are unable to regulate themselves and are constantly influenced by the 

outside world. As a result, the state faces some difficulties in regulating economic processes. To 

solve such problems, it is necessary to apply a system of state control. The most important of these 

types of control systems is financial control. Depending on the object of application, financial 

control is divided into auditor, public, state and intra-farm financial control. In a market economy, 

the role of types of control organized without the participation of state financial control bodies is 

growing. However, this does not mean that such control is not based on any law or standard act. 

The main purpose of public financial control is to ensure compliance with the principles of legality, 

expediency and affordability of executive management measures to expand the stages of planning, 

development, distribution and use of financial resources, tangible assets, as well as intangible 

assets. In addition to protecting the interests of the state, it also attracts the interest of departments, 

mailto:ferid472@gmail.com
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enterprises and citizens. Although such violations are observed from time to time in a market 

economy and there is a great need for financial sanctions, public financial control should be aimed 

at preventing such cases, including the reduction of restrictions that weaken the viability of 

production. 

Exercising financial control is considered to be one of the main methods of public administration 

policy. The more government control is exercised, the more intensive the economic development 

will be. Public financial control is one of the main directions of the control stage as one of the 

important conditions for the management of the state, ensuring the proper functioning of its 

financial system. Implementation of state financial control in institutions, companies, including 

departments, accounting, finance department, etc. carried out by. The object of control is the 

financial and economic activity of the company and the institution itself. In addition, public 

financial control is organized on a voluntary basis by various individuals on a non-reciprocal basis. 

Analysis 

We can see from international practice that the body of the State Tax Inspectorate must be, because 

the activity of the state in the socio-economic direction increases over time and goes beyond the 

normal framework of the financial activity of the state. 

Control over the financial activities of different government agencies (for example: the Supreme 

Audit Chamber of Poland exercises control over the economic, management and at the same time 

financial activities of the government, including government agencies), control over government 

revenues and expenditures (for example, the Court of Accounts in Bulgaria) controls government 

revenues and expenditures, as well as sets financial reporting standards, monitors their 

implementation), monitors the implementation of the government budget (for example, in Portugal, 

the DMN controls the state budget), etc. aiddir. In many European countries, the main objects of 

the State Tax Inspectorate are charitable organizations headed by the relevant authorities, 

monitoring the activities of a number of funds, reviewing the activities of tax authorities on tax 

collection, etc. activity sectors have also been identified. (https://www.e-elgar.com/shop/public-

expenditure-control-in-europe). 

Assessing the effectiveness of public financial control in modern conditions is quite a complex 

issue, and the attitude to it is ambiguous. Assessing the effectiveness of public financial control 

allows you to consider the quality parameters of both individual measures of public financial 

control and the activities of individual public financial control bodies. In most cases, the 

effectiveness of public financial control is measured by the scale of violations found, the amount 

of funds recovered, as well as the amount of fines and sanctions imposed. This once again 

demonstrates the need to develop a unified and universally accepted approach to assessing the 

effectiveness of public financial control. It is very difficult to develop a methodology for evaluating 

the effectiveness of any activity, including control activities. 
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Table 1: Indicators and criteria for assessing the effectiveness of public financial control bodies 

Quality of normative-legal provision of control subjects Number of control subjects 

Number of supervisors involved in inspections Number of control measures carried out 

Detected violations (total) Offenses with criminal elements 

A certain amount of budget funds not used for their intended 

purpose 

Expenses for maintenance of the control body 

Efficiency, quality, efficiency of control resources Financial and budgetary support of control 

activities 

Quality of methodological support Reasonability, timeliness and accuracy of 

decisions made 

Practicality and efficiency of applied forms and methods of 

control 

Estimation of controlled costs 

Conformity of control results to the set goals Financial and budgetary support of control 

activities 

Source:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFinancial-

performance-measurement-  

 

In most cases, the effectiveness of public financial control is measured by the scale of violations 

found, the amount of funds recovered, as well as the amount of fines and sanctions imposed. This 

again shows the need to develop a unified and universally accepted approach to assessing the 

effectiveness of public financial control. It is very difficult to develop a methodology for evaluating 

the effectiveness of any activity, as well as control activities. According to the generally accepted 

opinion, "effective control" means real, effective, efficient, resource-saving control based on 

modern control technologies. 

Table 2: Criteria for assessing the performance of the financial control body. 

Criteria Identification 

Formula 

Note 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFinancial-performance-measurement-framework_tbl1_273177557&psig=AOvVaw1SUve65QVN7NGsoHcnSYjL&ust=1620743088876000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi2nvnRqL_wAhVPsyoKHbcECt4Qr4kDegQIARBw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFinancial-performance-measurement-framework_tbl1_273177557&psig=AOvVaw1SUve65QVN7NGsoHcnSYjL&ust=1620743088876000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi2nvnRqL_wAhVPsyoKHbcECt4Qr4kDegQIARBw
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Productivity 

 

 

Mm = MPm / BVm 

where, Mm - productivity criterion; 

MPm -defined amount of violations; 

BVm - the amount of budget funds 

Misuse of budget funds  

 

BVmi = Pm / P 

where, the amount of violations related to non-use of Pm-

budget funds for their intended purpose; 

P - the total amount of violations 

Inefficient use of budget 

funds 

 

 

BVqs == Pm / P 

where, the amount of violations on the inefficient use of 

Pm-budget funds; 

P - the total amount of violations 

Effectiveness  

 

Tm = q / Q 

where, q - decisions and instructions executed on the 

results of control; 

Q - accepted according to the results of control 

number of decisions and instructions 

Evaluation of economic 

efficiency 

 

 

Is = Yes / Xmn 

here, the economic efficiency of Is-activity; 

Yes - the economic effect of control measures; 

Xmn - of the financial control body 

maintenance costs 

Dynamics  

Dm = Nz / Gnorma 

where, Nz is the time spent on the control measure; 

Gnorma - a normative or plan indicator 

Source:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFinancial-

performance-measurement-  

 

Thus, control must be effective and productive, and its results must be evaluated in terms of both 

quality and quantity. Quantitative indicators should reflect the collection and analysis of data 

necessary for control, while qualitative indicators should reflect the effectiveness of control and 

the effectiveness of the objectives set (Stepashin S.V. 2014). 

As a result of the above shortcomings, 23 control measures implemented by the State Financial 

Control Service in 2019, one of the main links in the management system of the organization of 

state financial control in the Republic of Azerbaijan, revealed unreasonable and overpayments in 

the amount of 3077.9 thousand manat. Rehabilitation was provided to the budget, and inspection 

materials were sent to the relevant authorities for embezzlement of 1443.1 thousand manat. 

Regarding the control measures carried out by the Chamber of Accounts of the Republic of 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFinancial-performance-measurement-framework_tbl1_273177557&psig=AOvVaw1SUve65QVN7NGsoHcnSYjL&ust=1620743088876000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi2nvnRqL_wAhVPsyoKHbcECt4Qr4kDegQIARBw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFinancial-performance-measurement-framework_tbl1_273177557&psig=AOvVaw1SUve65QVN7NGsoHcnSYjL&ust=1620743088876000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi2nvnRqL_wAhVPsyoKHbcECt4Qr4kDegQIARBw
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Azerbaijan on external state financial control in 2019, it is noted that 58 control measures were 

initiated in the relevant period, 1 of which was related to the work plan for 2018. has been. Of the 

control measures reviewed on the results of the work plan for 2019, 32 were audits and 1 was 

analytical analysis. Accordingly, information was received on 28 control measures within the 

period stipulated by the legislation on the implementation of board decisions on 33 audit measures, 

the results of which were discussed (http://www.sai.gov.az/ 2019). 

Due to the recent changes in the country's economy, there is a growing need to ensure the 

transparency and efficiency of the securities market and investment fund, banks and insurance 

companies, as well as to improve the quality of the financial control system. 

In order to ensure the sustainable operation of the public financial system, it is necessary to ensure 

the sustainable operation of financial markets, as well as to protect the interests of creditors, 

policyholders and investors (Afanasiyev B.Q, 2010: p.59). 

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan was established to regulate the activities of the 

securities market and investment funds, insurance, credit organizations and payment systems, as 

well as to prevent the theft of public funds and money laundering. 

The Financial Monitoring Service strives for the most effective results. Each employee of the 

Service carries out the tasks assigned to the Financial Monitoring Service within the framework of 

legislation, budget, time and other allocated sources to increase the efficiency and attention of the 

Service (Allahverdiyeva C. C, Ismayilov M.M and Mukhtarova P.E, 2016). 

Creating values: 

This factor allows other states and international organizations to cooperate in detecting and 

preventing illegal activities in the financial and economic system. 

The main potential information developed by the organization in the direction of its main functions 

is the activity of receiving, processing and analyzing (Jdanov A.A, 2013: p.256). 

The organization is dominated by the institutional transformation environment required for the 

Financial Monitoring Service to be one of the best and best practices in financial control.  

The organization has sufficient organizational structure and necessary work procedures for 

effective operation. 

At present, three years after the start of large-scale structural reforms in Azerbaijan, one of the most 

important issues is to determine the medium-term socio-economic development of the republic. 

Everything that has happened in the economy so far is aimed at "clearing the garbage" of the 

socialist economic system, solving tactical tasks, combating the growing crisis in the economy, 

creating the basis for structural reforms and so on. was dedicated. Most of these issues have been 

resolved, and if we analyze the indicators of socio-economic development of the republic for the 
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past and current years, we can conclude that the situation has stabilized as a whole (Mevnuk M.B, 

2014: s.356). 

 

The main financial instrument in the accounting segment in Azerbaijan are government short-term 

liabilities and CBA Notes, the issuance and placement of which has recently become random. 

Instruments such as trade, treasury and bank bonds, corporate bonds and other short-term liabilities 

did not find their place in the market. The interbank money market provides for the short-term 

distribution of funds between banks in the form of interbank deposits and loans to carry out active 

operations, regulate balance sheets, and meet the requirements of regulatory authorities, and in 

particular the CBA. In this segment, the CBA provides refinancing loans to commercial banks. At 

the same time, to maintain stability depending on the financial market situation, 

The analysis of the research results leads to the main conclusion that the importance of internal 

audit is growing. Establishment of an effective internal audit service is one of the most important 

initiatives to improve the transparency and quality of corporate governance, one of the main tasks 

for many businesses in the country, which also includes the use of foreign countries. Internal 

service experience allows to significantly reduce the cost of time and financial resources associated 

with the organization of such services (Hajiyev .R.I, 2018). 

All the changes taking place in the country's economy will undoubtedly resonate in all sectors of 

the economy. The audit services market is no exception. In the face of constant fierce competition 

and crisis, the audit services market is undergoing many changes. This is due to the difficult 

financial situation of enterprises during the crisis, deferred payments on previously concluded 

contracts, the refusal of companies to start inspections, and so on. is considered. In this regard, the 

number of audit organizations is declining. A stable segment of the audit market consists of 

enterprises that must be inspected in accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan. 

Audit organizations use marketing technologies, allowing their clients to develop the concept of 

proper operation. 

Certification of satisfactory performance of economic agents is the main task of the auditor. The 

availability of reliable data allows to increase the level of effective capital market and to assess and 

predict the results of economic steps taken. 

Since an independent audit is primarily aimed at protecting the interests of property owners, it 

follows that inspections are necessary for the state to protect and develop the country's economy. 

There is a need for adequate financial resources, most of which are investments, to boost the 

country's economy. Owners and investors will not invest in investment areas until the transparency 

and reliability of information on the activities of business entities is ensured. An audit that provides 

financial statements to the media helps to earn that trust. In this regard, in order to strengthen the 

economy, the state should pay more attention to audit services and their activities. (Rzayev Q.M, 
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Sabzaliyev S.M Abbasov G.A, 2016) 

Improving financial control in relation to the current responsibilities of the state is an incomplete 

process. There are a number of shortcomings in the existing system of public financial control in 

Azerbaijan, which need to be developed and implemented to address them. These shortcomings 

are caused by the accidental work of regulatory authorities. The main purpose of these activities 

should be to increase the level of cooperation between regulatory authorities and organizations. 

Interaction is an important and necessary factor for the proper implementation of financial control, 

as all regulators carry out their activities to protect the interests and security of the state. 

The imperfect financial control system in Azerbaijan leads to duplication of functions of financial 

control bodies and parallel performance of the same functions by several institutions. 

International experience of methods of organizing public financial control systems shows that the 

organization of public financial control is influenced by two factors: the need to increase the quality 

and efficiency of financial stability and security of the state and public financial control. 

At the heart of the formation of Azerbaijan as a leading country will be the creation of an effective 

mechanism of public financial control and the creation of a reliable security system. 

The global crisis has had a strong negative impact on the country's economy. In this regard, by 

2021, Azerbaijan has developed five strategic goals and sixteen priorities aimed at increasing the 

efficiency of financial services by 2021. 

The following strategic targets were selected: 

- creation of a financial system consisting of stable financial institutions; 

- assistance in the functioning of financial markets;  

- infrastructure development; 

- Improving the quality of regulatory and supervisory bodies (Rzayev Q.M, Sabzaliyev S.M 

Abbasov G.A, 2016) 

It was planned to allocate 115 million manat for the implementation of the measures envisaged in 

the plan prepared by 2021. The calculation is based on the fact that the implementation of these 

measures will bring the country's GDP to 750 million manat by 2022. Imports to Azerbaijan in 

2020 amounted to $ 9.187 billion, in 2019 - $ 10.710 billion, in 2018 - $ 9.655 billion. At the end 

of 2020, exports increased by 14% compared to April and reached $ 1.011 billion. In May 2020, 

the volume of imports decreased by 46% to $ 665 million. Thus, in May 2020, the positive balance 

of foreign trade of Azerbaijan reached $ 346.8 million. This is confirmed by the report of the State 

Customs Committee of the Republic of Azerbaijan http://www.sai.gov.az/ 2019). 

The negative effects of the slowdown in economic growth and the weakening of the state budget 
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system, the growing level of corruption on the country's economy were noted. In this regard, there 

is an urgent need to review and clearly define the boundaries of public financial control, strengthen 

control over the consumption of the country's financial resources, develop and implement measures 

to prevent the theft of public funds and corruption. 

Under the current circumstances, all kinds of inspections should be carried out at all levels of the 

state and local self-government bodies to increase the effectiveness of the fight against corruption: 

- to use opportunities for interaction with other law enforcement and control bodies; 

- to inspect the placement and execution of state (municipal) orders and the use of state (municipal) 

property; 

- to improve the quality of inspections, to develop anti-corruption inspection standards together 

with law enforcement agencies; 

- to reduce the level of damage to budgets as a result of various violations in the use of budget 

funds, to develop forms of primary control at the stages of adoption of budgets, programs, 

innovative projects; 

- development of a legal framework for public financial control to limit the powers between 

external and internal control, to determine the rules of interaction and to prevent duplication of 

control measures; 

- to hold round tables to discuss the classification of financial control, financial violations and the 

development of performance audit to ensure a unified approach to the organization, conduct and 

implementation of the results of public financial control; to increase the qualification of specialists 

of control and accounting bodies and to study the problems of organization and implementation of 

state financial control in the context of budget reform, to intensify interaction with specialized 

higher education institutions. 

Creation of a modern effective system of public financial control on a single theoretical basis, using 

common standards with close interaction of external and internal financial control, will allow to 

ensure state security and more efficient use of budget funds directed to the innovative development 

of the country. 

Changing the role and value of the audit is the first reason for the price problem and the 

effectiveness of self-regulatory audit (Belov M.G, 2015: p.121). 

Today we can observe two opposite tendencies. Whereas in the past the cost of audit reports as 

services provided by the auditor was very high due to the poor development of information 

technology, today we have a completely opposite situation: if previously it was necessary to use 

the services of auditors, accounting became more transparent. Tax and accounting legislation has 
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stabilized significantly, which has been greatly affected by amendments to the legislation. All of 

the above factors have reduced the value of the audit. 

Despite ongoing efforts to improve auditing in Azerbaijan, there are serious shortcomings in 

auditing due to its important role in the public financial control mechanism: 

- there is no guarantee against fraud; 

- insufficient attention is paid to the growing problems of customers; 

- provision of services at artificially low prices; 

- auditors are more interested in profit than an independent approach to the provision of audit 

services; 

- does not guarantee the success of the company in the future; 

- low level of quality of services provided; 

- increasing the number of inappropriately prepared audit reports; 

- Refusal to properly protect the interests of customers; 

- poor performance of direct duties during the mandatory audit; 

- non-compliance of auditors with the principles of the code of ethics. (Belov M.G, 2015: p.126). 

In addition to the above-mentioned violations, fraud, corruption, violation of the principle of audit 

independence, falsification of information and falsification of financial statements, and the spread 

of fraud in the preparation of audit reports are common. 

Reforms and measures to be implemented in the field of audit activities: 

• Increasing the level of public confidence: 

• increasing the role of audit in helping to increase the level of economic security of the state; 

• Increasing the interest of the audit to ensure maximum protection of the interests of stakeholders; 

• increasing the level of control by the authorities over the activities of inspection entities; 

• Defining the boundaries of audit legislation; 

• increasing the level of cooperation between different types of audits and audit structures; 

• expansion of the audit market and services provided; 

• prevention of illegal business activities in the field of audit; 

• Improving the qualifications and professional skills of auditors; 
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• increasing the transparency and efficiency of audit services provided; 

• development and implementation of recommendations aimed at improving the efficiency of audit 

activities; 

• quality control of audit services provided; 

• study and implement measures to improve auditing based on international experience; 

• Ensuring that auditors comply with the code of ethics and the principles of international standards; 

• anti-corruption measures; 

• Increasing the level of cooperation of audit organizations with the financial monitoring service. 

• increase the independence and transparency of the audit; 

• move towards customers and their needs; 

• transition to public spending efficiency testing; 

• increasing the effectiveness of auditors' professional training; 

• Development of methods for assessing the damage caused by poor quality audits;( Biluha, MT 

2016: p.259) 

There are many factors that strongly influence the dynamics of revenue and the dynamics of audit 

work, the most important of which is the price set for audit services. This price is affected by the 

external economic and competitive conditions of the industry. 

As a result of the above reforms, it will be possible to focus on the issues of public interest, 

independence, transparency and accountability, confidentiality, proportionality, cooperation and 

coordination in the field of audit. 

Results and suggestions 

At present, the assessment of the usefulness of the country's financial observation is an important 

issue, and the connection to it is ambiguous. Assessing the usefulness of the country's financial 

protection provides an opportunity to consider both the separate organization of the country's 

financial protection and the performance indicators of the country's financial protection 

institutions. Often, the usefulness of the country's financial protection institutions is determined by 

the size of the deficiencies, the amount of funds raised, as well as the amount of fines and penalties 

imposed. This again shows the importance of a one-size-fits-all approach to assessing the 

usefulness of a country's financial observation. 

As a result, the study of financial observation in our country shows that the formation and creation 
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of the process of financial protection in accordance with the wishes of the new era is quite 

necessary. With this desire, first of all, it is necessary to create new norms of financial supervision 

and make it work, to coordinate the protection process, to increase its effectiveness. 

Implementation of these areas recommended for the development of financial control will give the 

country a chance to form the system as a whole process, as well as increase the management of the 

country's financial resources to a new level, thereby strengthening the role of financial protection. 
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Xülasə 

Sənaye inqilabı ilə başlayan urbanizasiya nisbətlərindəki artım, yaşayış sahələrinə xas olan sərhəd həddinin aşılmasına 

və sağlam olmayan böyüməyə səbəb oldu. Şəhərləşmənin sürətlə böyüməsi, sıx metropol şəhərlərinin yaranmasına 

səbəb oldu. Əhalinin sürətli artımı nəticəsində şəhərlərdə yaranan nəqliyyat, enerji, su, səhiyyə, ətraf mühit və 

təhlükəsizlik kimi bir çox problemin həllində texnologiyanı bir vasitə olaraq istifadə edərək, ortaya çıxan problemlərə 

praktik həll yolları üçün ağıllı tətbiqlər sınanır. Bunların nəticəsi olaraq şəhərlər daha da rəqəmsal hala gəlir və 

vətəndaşlar rəqəmsal bir şəxsiyyət qazanırlar. Ağıllı şəhərkər, innovativ rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə ənənəvi 

şəbəkələri və xidmətləri daha səmərəli etməklə, şəhər sakinlərinin, dövlət idarələrinin və özəl sektorun xeyrinə daha 

əhatəli, davalı və bir-biri ilə əlaqləli şəhərlər yaradır. Ağıllı şəhərlər, iqdisadi, sosial və ekolojik mənbələrin 

məhdudiyyətliyini və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını nəzərə alaraq həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağı hədəfləyir. 

Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsptini tətbiq etməyə hazırlaşır. Bu məqalənin 

məqsədi elə bu anlayışlara aydınlıq gətirmək və dünya təcrübəsini araşdırmaqdır. 

Açar sözlər: Şəhər, Ağıllı texnologiya, Ağıllı Şəhər. 

JEL Kodlar:  H79, 018, 032, Q55 

 

Giriş 

Şəhərləşməni geniş anlamda ələ alsaq, şəhərlərin sayının artması və şəhərlərin böyüməsi ilə 

nəticələnən, cəmiyyət strukturunda artım, təşkilatlanma, əmək bölgüsü və ixtisaslaşma yaradan və 

insanların davranışlarında və münasibətlərində şəhərə xas dəyişikliklərə səbəb olan əhali artımı 

prosesidir (Keleş:1995). 

World Urbanization Prospects-in (Dünya Şəhərləşmə Perspektivləri) 2018-ci il məlumatlarına 

nəzər salsaq, dünya əhalisinin 55 faizinin şəhərlərdə yaşadığını görə bilərik. 1930-cu ildə əhalinin 

yalnız 30 faizi şəhərlərdə, qalanları kənd yerlərində yaşayırdı. WUP-yə görə, 2050-ci ilə gəldiyimiz 

zaman dünya əhalisinin yalnız 32%-i kənd yerlərində, qalan 68%-i isə şəhərlərdə yaşayacaq (World 
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Urbanization Prospects, 2018: 7). 2018-2050-ci illər arasında dünya şəhər əhalisinin artımının 

35%-inin Hindistan, Çin və Nigeriyaya aid olacağı gözlənilir (World Urbanization Prospects, 2018: 

7). Şəhərlərdə baş verən bu sıxlığı aradan qaldırmaq və əhalinin daha rahat yaşamasını təmin etmək 

üçün müxtəlif alternativlər düşünülmüşdür. Bu alternativlərdən biri də “Ağıllı şəhər” anlayışıdır. 

Azırbaycanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşmanın təmin edilməsi prosesində ağıllı 

şəhər və kəndlərin salınması nəzərdə tutulur. “Ağıllı kənd” salınması layihəsinə artıq start 

verilmişdir. Buna görə də “ağıllı şəhər”in yaradılması xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi hazırda 

ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Şəhər Sözünün Anlamı 

Şəhərlər, bəşəriyyətin təbii mühitlə təkbaşına mübarizə apara bilməyəcəyinin dərk edilməsi ilə 

ortaya çıxdı və öz daxilində təşkilatlandı (Güven:2016). Şəhərin tərifinə baxmazdan əvvəl bu sözün 

kökünə nəzər salmaq faydalıdır. Şəhər ingilis dilində "city" və fransız dilində "la cite-la ville" 

sözləri ilə ifadə edilir və bu, latınca "civitas" sözü ilə birlikdə inzibati və siyasi məzmuna malikdir. 

Sivilizasiya anlayışının mənşəyi "civitas" sözdür və mədəni incəlikdən xəbər verən bu söz 

şəhərləşmə əlaməti kimi qəbul edilir. Eyni zamanda, İngilis dilində "urban" və Fransız dilində 

"urbain" sözlərinin ictimai elmi şəhər tərifləri ilə daha uyğun olduğu və şəhər xüsusiyyətlərinə 

sahib yaşayış yerlərini təyin etmək üçün təsviri sifət kimi istifadə edildiyi vurğulanır. Latın dilində 

inzibati təşkilat mənasını verən "şəhər" (urbs)  və "şəhər məskunlaşma" ya (urbanus) uyğun gələn 

“şəhər”in türk dilində fərqli anlayışları təmsil etdiyi ifadə edilir (Aydınoğlu: 2013). Azərbaycan 

dilində istifadə olunan “Şəhər” sözlünün mənşəyi Fars dilinə söykənir. Şəhər sözünün kökü "Şah" 

sözü ilə əlaqələndirilir və "Şahın yaşadığı yer", "böyük məskən", "Krallıq" mənalarına malikdir 

(Erdinç: 2016). 

Ağıllı Şəhərlər 

Kənd ərazilərindən şəhərlərə baş verən böyük axın nəticəsində şəhərdə əhalinin sayı durmadan 

artırır və bunun nəticəsi olaraq  şəhər mənbələrindən daha səmərəli və qənaətlə istifadə etmək və 

şəhərləri daha yaşayışlı etmək üçün səyləri artırdı.  1990-cı illərdən bəri şəhərləşmənin təbiətə və 

insanlara təsirlərinin azaldılmasına üçün “eko şəhər”, “yaşıl şəhər”, “davamlı inkişafda olan şəhər” 

kimi anlayışlar inkişaf etdirilir. 21-ci əsrdə, içərisində olduğumuz informasiya cəmiyyətinin təqdim 

etdiyi informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını 1990-cı illərdə yüksələn ekologiya, 

davamlılıq və enerji səmərəliliyi kimi narahatlıqları ələ alan “ağıllı şəhər” konsepti artıq daha da 

önəm qazanmışdır. Ağıllı şəhərlər, şəhər həyatının keyfiyyətini artırmaq üçün rəqəmsal 

texnologiyaların və məlumatların geniş istifadəsinə əsaslanaraq kritik tərəflərin şəhər rəhbərliyi ilə 

inteqrasiyasıdır. Dünyanın fərqli coğrafiyalarında yerləşən şəhərlər, içində "ağıllı" ifadəsi keçən 

yaşıl enerji, virtual şəhərlər, süni intellekt və əşyaların interneti (internet of things) kimi bir çox 

texnoloji yönümlü və məlumatlara əsaslanan layihələr inkişaf etdirir və həyata keçirir. Amma ağıllı 

şəhərlər sadəcə günümüz texnologiyalarından istifadə etmək demək deyil, ağıllı şəhərlər, yüksək 
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səviyyəli xidmət göstərən, cəmiyyəti inkişaf elətdirən və yaşayış səviyyəsini yüksəltmək üçün 

yaxşı idarəetmə təmin edən, iqdisadi yüksəlişin, təhsilin yüksəldilməsi və yoxsulluğun aradan 

qaldırılması hədəflənən şəhər növüdür (Köseoğlu:2018).  

Şəhər texnologiyaları ağıllı şəhərlərin əsas infrastrukturunu təşkil edir. Coğrafi informasiya 

sistemləri, rəqəmsal reallıq və simulyasiya texnologiyaları şəhərin real vaxt təhlili və 

qiymətləndirilməsində mühüm paya malikdir. Köhnə şəhərlər istifadə olunan şüşə və metal nisbəti 

ilə qiymətləndirildiyi halda, günümüzdə ağıllı şəhərlər kompüter, aparat və internet altyapısı ilə 

qiymətləndirilməyə başlandı. Bu çərçivədə, şəhərləri ağıllı hala gətirmək üçün “mobil cihazlar, 

rəqəmsal platformalar, əşyaların interneti, böyük data, açıq data, bulud hesablama” kimi 

texnologiyalardan istifadə olunur (Örselli: 2019). 

Renata Paola Damari, “Searching for Smart City Definition: a Comprehensive Proposal” əsərində, 

ağıllı şəhərlər üçün dörd əsas hədəf müəyyənləşdirmişdir: 

 Ətraf mühitin davamlılığı - Bu hədəf ən vacib şəhər problemləri (nəqliyyat, çirklənmə, 

tullantı) və enerji istehsalı, hərəkətlilik, ağıllı şəhər tətbiqetmələrində lojistik kimi 

texnologiyalarla əlaqələndirilir. 

 Həyat keyfiyyəti və rifah: Yerli rəhbərliklərin siyasəti ilə birbaşa əlaqəli ola biləcək geniş 

bir hədəfdir. 

 İştirak - Vətəndaşların şəhər idarəşiliyində iştirak edərək və elektron idarəetmə təşəbbüsləri 

ilə əlaqəli olaraq fəal rol oynayacaqları bir hədəfdir. 

 Bilik və intellektual capital - Ağıllı şəhərin qeyri-maddi cəhətidir və ağıllı şəhərlərin daha 

yaxşı iqtisadi və sosial inkişaf üçün yalnız fiziki resurslara deyil, həm də qeyri-maddi 

resurslara güvəndiyini ifadə edən bir hədəfdir (Varol:2017). 

 

  

Şəkil 1: Ağıllı şəhər komponentləri. 

Ağıllı 
Şəhər

İdarəetmə

Ətraf 
mühit

Faəliyyət 

Yaşam
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(Mənbə: Varol, 2017) 

Avropa Birliyi Parlamentinin yayımladığı hesabatda, Cohenin yanaşması çərçivəsində ağıllı 

şəhərlərin altı əsas amili olduğu qeyd edilmişdir. Bunlar açağıdaki qrafikdə qeyd edilmişdir (Bilici: 

2018): 

Cədvəl 1: Ağıllı şəhərlərin əsas amilləri 

1. Ağıllı iqdisadiyyat 

 Sahibkarlıq 

 Yerli və qlobal əlaqələr 

 İnnovasiya 

 Effektivlik 

2. Ağıllı Vətəndaş 

 21-ci əsr təhsili 

 İştirakçı icma 

modeli 

 Yeniliklərin 

dəstəklənməsi 

3. Ağıllı idarəetmə 

 Məlumat və 

Kommunikasiya 

Texnologiyaları və e-

hökumət Tətbiqləri 

 Şəffaflıq və İctimai 

Məlumat Effektiv 

Təklif və Tələb Siyasəti 

4. Ağıllı  hərəkətlilik 

 İnteqrasiya olunmuş 

həllər 

 Qarışıq Giriş Model 

 Engine Mühərrik 

olmadan ətraf mühitə 

uyğun 

 Nəqliyyat Seçimləri 

5. Ağıllı mühit 

 Yaşıl binalar 

 Yaşıl Enerji 

 Yaşıl Şəhər 

Planlaşdırma 

6. Ağıllı həyat 

 Sağlamlıq 

 Təhlükəsizlik 

 Enerji 

 Mədəni 

 Xoşbəxt 

Mənbə: Bilici, 2018 

Cədvəldən də göründüyü kimi şəhəri ağıllı etməyin yolu, sadəcə texnologiyadan istifadə 

etmək deyil. İqdisadiyyatın, cəmiyyətin, idarəetmənin və ətraf mühitin buna hazır olması 

lazımdır. Cədvəl 2-də ağıllı şəhərlərin tətbiq ediləcəyi sahələri görə bilərik: 

Cədvəl 2: Ağıllı şəhərlərin tətbiq sahələri 

İnnovativ İqtisadiyyat Şəhər infrastrukturu və 

ictimai xidmətlər 

İdarəetmə 

 Ağıllı şəhər qrupları: 

İstehsalat, biznes 

xidmətləri, səhiyyə, 

turizm. 

 Ağıllı şəhər 

bölgələri:Texnopark, 

ticarət mərkəzi, 

universitet 

 Ağıllı nəqliyyat, 

hərəkətlilik və 

parking. 

 Broadband, wi-fi, 

yerləşmiş 

sistemlər. 

 Enerji qənaəti / 

ağıllı şəbəkə. 

 Vətəndaşlara 

elektron hökumət 

xidmətləri. 

 Qərar vermə / 

iştirak / birbaşa 

demokratiya. 
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şəhərcikləri, liman 

bölgələri, hava 

limanları. 

 Yeni şirkətlərin və 

ağıllı şəhər 

mərkəzlərinin 

yaradılması. 

 Ətraf mühitin 

monitorinqi, real 

vaxt xəbərdarlıq, 

təhlükəsizlik. 

 Monitorinq və 

ölçü: Şəhər data 

bazası. 

Mənbə: Ertugay, Korkmaz, 2019 

Ağıllı Şəhər Konseptinin Həll Etməsi Gözlənilən Başlıca Problemlər  

Ağıllı binalar: yaşayış binalarında və yaşayış rabitə sistemlərində inkişaf etmiş informasiya 

texnologiyaları istifadə olunur. Ağıllı binalar və ağıllı məkanlarla ətraf mühitə həssas binalar 

meydana çıxır. Bu binalarda ortaya çıxan xüsusiyyətlər aşağıdalərdir;  

 monitorinq,  

 qiymətləndirmə və hesabat prinsipləri,  

 binada giriş və çıxış əməliyyatları,  

 enerji axını və istehlakı,  

 fasiləsiz vizual qeyd sistemi,  

 yanğın bildiriş sistemi,  

 binaya icazəsiz giriş nəzarəti,  

 enerji axınının davamlı nəzarəti,  

 istilik və sərinlik sistemləri və s.  

Ağıllı binalarda yuxarıda sadalanan bütün xüsusiyyətlər bir-biri ilə bağlantılı olur 

(Kayapınar:2017).  

Ağıllı nəqliyyat: Siqnalizasiya, yaşıl dalğa, GPS və kameralar, detektorlar kimi müxtəlif trafik 

nəzarət qurğular istifadə olunaraq dayanacaqlarda, alış-veriş sahələrində, hava limanlarında, sərhəd 

giriş və çıxışlarında yollarla bağlı hər cür məlumatı əldə etmək mümkündür (hər hansı bir qəza 

olubmu, sıxlıq var, yolda sürüşkən yer vs.) (Öztürk: 2006). Eyni zamanda, trafikdə gözləmə 

müddətini azaldaraq maşınlardan çıxan zərərli qazların həcmini və səs kirliliyini müəyyən 

miqdarda azaltmaq mümkündür (Demirci: 2006). Ağıllı nəqliyyat həm də səhiyyə sahəsində, 

xüsusilə nəqliyyatın yaratdığı problemlər səbəbindən təcili müdaxilələrin yerində və vaxtında 

gecikmələri aradan qaldıracaq. 

Ağıllı Enerji: Hava, su və torpaq ehtiyatlarının ətraf mühit elementlərini nəzərə almaq və ətraf 

mühit, şəhər xidmətləri və şəhər istifadəsi hədəflərinə ağıllı və daha davamlı şəhər modellərini 

daxil etmək üçün bugünkü şəhərsalma işlərinə ehtiyac var. Bu nöqtədə ağıllı enerji enerjidəki 

davamlı yeniliyin bir ifadəsi olaraq ortaya çıxır və ağıllı enerji konsepsiyası çərçivəsində 

reallaşdırılması planlanan hədəflər beş əsas başlıq altında təsnif edilir. Bunlar;  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

838 

 

 Enerji istehlakında və nəqliyyatda səmərəliliyin artırılması,  

 bölüşdürülən və bərpa olunan mənbələrdə səmərəliliyin artırılması,  

 ağıllı kosmik idarəetmədə yeni metodların inkişafı,  

 şəhər səviyyəsində enerji istehsalının təşviqi və ya yaxşılaşdırılması,  

 enerji ehtiyaclarını və ətraf mühitə təsirləri azaltmaq üçün strukturlardır 

(Kayapınar:2017). 

Ağıllı Səhiyyə: Əşyaların interneti tibb sahəsinə uyğunlaşdırılaraq xəstaxanalara ağıllı tibbi yardım 

və tibbi materialların ağıllı idarəetməsinə kömək edə bilər. Bu sayədə tibbi məlumatlarının, xəstə 

məlumatlarının, dərman məlumatlarının, personal məlumatlarının rəqəmsal toplanmasına, 

işlənməsinə, saxlanmasına, ötürülməsinə və paylaşılmasına dəstək ola bilər (Su: 2011). 

Ağıllı Şəhər Təhlükəsizliyi: Vətəndaşların sağlamlığı və təhlükəsizliyi yanında, şəhər 

təhlükəsizliyi, şəhərlərin təbii fəlakətlər və qəzalar nəticəsində zərər görən şəhər xidmətlərini və 

nəqliyyat infrastrukturunu təmir etmə qabiliyyətini ifadə edir. Sağlam şəhər təhlükəsizliyi ictimai 

asayiş, xilasetmə və təcili tibbi yardım xidmətləri kimi elementləri əhatə edir. Məsələn, şəhərdəki 

təhlükəsizlik kameraları ağıllı idarəetmə şəbəkəsindəki idarəetmə binasına qoşulur və şəhərin hər 

nöqtəsinə nəzarət edilir. Beləliklə, şəhərlərdə cinayət hadisələri azalmaqdadır (Kayapınar:2017) 

Ağıllı idareətmə: Rəqəmsal texnologiyalardakı son inkişaf nöqtəsində, ağıllı şəhərlər və yerli 

problemlərin həllində ağıllı texnologiyalardan istifadə vətəndaşların gözləntilərinin və tələblərinin 

tez və uyğun şəkildə qarşılanması, iştirakçı demokratiyanın gücləndirilməsi və yerli idarəetmənin 

şəffaf və hesabatlı idarə olunması kimi imkanlar yaratdı. Ağıllı şəhər tətbiqetmələri, dövlət 

mənbələrindən qənaətcil və səmərəli istifadə baxımından da əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir. Bu 

baxımdan, müxtəlif ölkələrdəki yerli hökumət təşkilatları, müxtəlif sensorlar və alətlər ilə toplanan 

böyük məlumatları şəhər problemlərinin həllində, xidmətlərin göstərilməsində istifadə edirlər 

(Köseoğlu: 2018). 

Dünyada Ağıllı Şəhərlərə Misallar 

Ağıllı şəhər tətbiqetmələrinin təmin etdiyi xidmət keyfiyyəti, resurs qənaəti və səmərəliliyi 

nümunələrini nəzərə alsaq, Los Ancelesdəki ağıllı nəqliyyat sistemləri ilə gecikmələrdə 35% 

azalma, dayanacaqlardaki gözləmələrdə 20% azalma, səyahət müddətində 13% azalma olduğu 

görülür və bu da yanacaq sərfiyyatında 12,5% azalma olması ilə nəticələnir. Ağıllı küçə 

işıqlandırma sistemi ilə Osloda elektrik istehlakına qənaət nisbəti  70% olaraq hesablanmışdır. 

Fərqli bir nümunə olaraq, bütün tədarük dövrünü (qeydiyyat, təklif bildirişi, tender, müqavilələr, 

audit daxil olmaqla) rəqəmsal mühitə köçürən Cənubi Koreya 2010-cu ildə təxminən 40 milyard 

dollar qazandı. İndoneziyadakı mərkəzi və yerli hökumətlərdəki satınalma proseslərində elektron 

satınalma təcrübələrindən istifadə edərək dəftərxana ləvazimatı, nəqliyyat, səyahət və s. 

əməliyyatlarından 2008-2013-cü illər arasında 26 milyard dollar dəyərində bir qənaət əldə etdi. 

Barselonadakı zibil qutularına qoyulmuş sensorlar vasitəsi ilə zibil səviyyəsi uzaqdan izlənir və 
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zibil toplama xidmətləri optimallaşdırılır. Bundan əlavə, şəhərin yaşıl sahələrində suvarma işlərini 

idarə etmək üçün ağıllı su sistemlərindən istifadə edilməsinə qərar verildi. Cənubi Koreyanın 

Songdo şəhərində su və elektrik istifadəsi binalardakı ağıllı sistemlər vasitəsi ilə izlənilir 

(Köseoğlu: 2018). 

Cədvəl 3-də 2020-2021 ci illərdə ağıllı şəhər konseptini ən uğurlu şəkildə həyata keçirən ilk 10 

şəhər qeyd edilmişdir.  

Cədvəl 3. 2020/21 ağıllı şəhər konseptində ən uğurlu ilk 10 şəhər 

Sıralama Şəhər Toplam 

Bal 

Maliyyə 

Təşviklər 

Dəstək 

Proqramları 

Cəmiyyət 

Mərkəzlilik 

Yenilikçi 

ekosistem 

Ağıllı 

siyatət 

1 Singapur 35.8 4 4 4 3.9 3.9 

2 Seul 34 3 3 3 3 4 

3 London 33.1 3 3 4 3 3 

4 Barselona 32.1 3 3 3.1 4 3 

5 Helsinki 32 3 3 3 2 3 

6 Nyu-York 31.9 3 3 4 3 2.9 

7 Monreal 31.8 3 3 2.9 3 4 

8 Şanxay 31.3 3.1 4 4 3 2.1 

9 Vyana 3.2 2 3 3.1 3 4 

10 Amsterdam 31.1 3 2 3.9 3.1 3 

Mənbə: www.smartcitygovt.com 

 

Cədvəl 3-dən görürük ki, 2020-2021-ci illərdə ağıllı şəhər olma yolunda ilərləyən ilk onluqda 

Avropadan 5 (London, Barselona, Helsinki, Vyana və Amsterdam), Asiyadan 3 (Seul, Singapur və 

Şanxay) və Şimali Amerikadan isə 2 (Nyu-York, və Monreal) şəhər yer almaqdadır.   

Türkiyədə Ağıllı Şəhərlər 

Türkiyə ağıllı şəhər layihəsinə ilk addımını “10. İnkişaf Planı” ilə atmışdır.  Bu bağlantıda olunan 

cəhtlər nəhayət 2019-2022 Milli Ağıllı Şəhərlər Strategiyası və Fəaliyyət Planında öz əksini tapdı. 

Fəaliyyət Planı ilə Türkiyənin Ağıllı Şəhər vizyonu, dəyərləri, strateji hədəfləri müəyyən edilmiş 

və prioritet fəaliyyətlər də müəyyən edilmişdir (Mirghaemi: 2019). Bu fəaliyyət planında yer alan 

planlar: 
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 "İstehsalat Sənayesində Dəyişiklik" çərçivəsində, ağıllı bina, inşaat materialları, toplu 

nəqliyyat vasitələri və siqnalizasiya sistemləri kimi sahələrdə istehsal və ixrac gücü 

artırmaq. 

 "Yaşana bilən məkanlar, davamlı mühit" çərçivəsində, şəhərlərin ağıllı şəhərlərə 

çevrilməsi, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsindəki infrastruktur, 

tutum və bacarıq səviyyələrini artırmaq. 

 "Yaşana bilən məkanlar, davamlı mühit"  çərçivəsində, davamlı inkişafın başa düşülməsi 

üçün bu sahədə siyasətlərin həyata keçirilməsi, monitorinqi və qiymətləndirilməsində 

müvafiq təşkilatlar arasında əməkdaşlığın, koordinasiyanın və məlumatların 

bölüşdürülməsinin yaxşılaşdırılması və özəl sektorların, yerli hökumətlərin və dövlət 

təşkilatlarının tövhələrinin artırılması. 

 "Yaşana bilən məkanlar, davamlı mühit"  çərçivəsində, şəhərləşmə layihələrində prioritet 

yenilikçi və əlavə dəyər verən sektorları, yaradıcı sənayeləri və yüksək texnoloji və ekoloji 

cəhətdən təmiz istehsalını dəstəkləyən tətbiqlərə verilməsi. 

 “Şəhər İnfrastrukturu” çəçrivəsində, informasiya texnologiyaları və ağıllı nəqliyyat 

sistemləri şəhər nəqliyyatında nəqliyyatın idarə olunması və ictimai nəqliyyat 

xidmətlərində səmərəli istifadə edilməsi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). 

Kayseri şəhərində “ağıllı kəsişmə” layihəsi tədbiq edilir. Belə ki, kəsişmələrə yerləşdirilən 

sensorlar vasitəsi ilə avtomatik sayımlar edilir və hansı yolda nəqliyyat vasitələri çoxluq təşkil 

edirsə yol üstünlüyü onlara verilir. Bununla nəqliyyatın daha çox olduğu yollarda gözləmə müddəti 

azaldılır. Beləliklə, trafik sıxlığı mümkün qədər azaldılır. Bu da öz növbəsində avtomobillərin 

yanacaq sərfiyatının nisbətən azalmasına səbəb olur. Bununla da şəhərdə avtomobillərin səbəb 

olduğu istixana qazları emissiyası azalmaqdadır. (www.akillisehirler.gov.tr). Kayseri böyükşəhər 

bələdiyəsi, 2017-ci ildə Avropa Komissiyası tərəfindən dəstəklənən " Covenant of Mayors" 

Bələdiyyə Başçıları Razılaşmasına tərəf olaraq, 2030-cu ilə qədər CO2 emissiyalarını 40% 

azaltmağa qərar vermişdir (www.akillisehirler.gov.tr). 

Ağıllı şəhər layihəsinin ən önəmli amillərindən biri də insanların idarəetmə iştirakıdır. Bunu göz 

önünə alan Trabzon böyükşəhər bələdiyəsi “şəhərim üçün fikrim var” (Şehrim için fikrim var) 

layihəsi başlatmışdır. Layihəyə əlsasən, Trabzonun mərkəz bölgələrindən biri olan Meydan parkına 

içində görüntü və səs yazıcısı quraşdırılmış kabin və kiosklar qoyulmuşdur. Şəhərin inkişafı 

haqqında fikri olan şəxslər bu kabinlərdə “şəhərim üçün bir fikrim var” başlığı altında öz 

layihələrini, fikirlərini, xəyallarını bildirə bilərlər. Böyükşəhər bələdiyyəsi, bu layihənin daha çox 

adama çatdırılması üçün “Şəhərim üçün inşa et” platform qurmuşdur (www.akillisehirler.gov.tr). 

Ağıllı Şəhər və Azərbaycan 

Azərbaycanda “ağıllı” şəhər konsepsiyasıma keçid, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin 27 fevral 2020-ci ildə imzaladığı sərəncamla təsdiqlənən “Açıq hökumətin təşviqinə dair 

http://www.akillisehirler.gov.tr/
http://www.akillisehirler.gov.tr/
http://www.akillisehirler.gov.tr/
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2020–2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” ilə başlamışdır (www.ict.az ). 

Azərbaycan Respublikasının prezdenti İlham Əliyev 19 Aprel 2021-ci ildə “Ağıllı kənd” və “Ağıllı 

şəhər” layihələrinin sürətləndirilməsi haqqında sənəd imzalayıb. Bu çərçivədə işçi qrupları 

yaradıldı və işçi qrupunun rəhbəri olaraq Azərbaycan Respublikasının nəqliyat, rabitə və yüksək 

texnologiya nazirliyi təyin edildi (www.president.az). 

Paytaxt Bakida “ağıllı nəqliyyat” sistemi qurulmuşdur. Sistemin əsas hədədi yollarda baş verən 

tıxacları aradan qaldırmaqdır. Yollarda yerləşdirilən radioelektron detektorlar yollardaki vəziyyəti 

barədə məlumat toplayır və toplanılan məlumatı mərkəzi serverə göndərir. Detektorlar yollardaki 

avtomobillərin sayını, hərəkət sürətini və hərəkət intensivliyini ölçürlər. Bu məlumata əsasən 

sistem yol hərəkatını tənzimləmək üçün müəyyən müdaxilələr edir. Müdaxilə yetərsiz olduğu halda 

sistem tıxac barədə məlumatı əsas yollarda quraşdırılmış monitorlara göndərib tıxac tərəfə hərəkət 

edən avtomobillərə xəbərdarlıq edir. Bu məlumatları sürücülərə çatdırmaq üçün “141” qaynar xətti 

və “Baku ITS” mobil tətbiqi də yaradılmışdır (www.infocity.az). 

Nəticə 

Mövcud inkişaflar fonunda şəhərlərdə əhali təzyiqinin artması qaçılmazdır. Şəhərlərin bu gün 

üzləşdikləri çətinlikləri idarə etmək və aradan qaldırmaq üçün yollar tapması zərurətə çevrilmişdir. 

Təhrif olunmuş və sürətli şəhərləşmə, havanın çirklənməsi, ətraf mühitin qorunması, yaşayış 

sahələri, nəqliyyat problemləri və şəhərlərin əsas problemləri kimi qəbul edilə bilən su və tullantı 

sistemləri kimi problemləri həll etmək üçün yeni bir baxış və anlayışa ehtiyac var. Ağıllı və elmi 

şəhərsalma təcrübələri ilə urbanizasiyanın daha sağlam inkişafını təmin etmək və sürətli və qeyri-

müntəzəm şəhərsalmanın qarşısını almaq mümkündür. Bu çərçivədə ağıllı şəhərlər ətraf mühitə 

uyğun bir şəkildə qlobal miqyaslı şəhərləri texnologiya vasitəsi ilə nəzarət altına almaq kimi görülə 

bilər. Bir şəhəri ağıllı olaraq xarakterizə etmək, şəhərlə əlaqəli problemlərin necə həll edildiyi ilə 

əlaqələndirilir. Məsələn, yaxşı şəhər planlaması, daha yaxşı idarəetmə, trafik problemini həll etmək 

və yaşayış sahələrini gözəlləşdirmək kimi hədəflərlə dizayn edilməlidir. 
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Abstract 

In this paper readers can get information about potential challenges in valuation of financial performance  of 

manufacturing companies in Azerbaijan. Such problem can create additional challenges for stakeholders in making 

better decisions. The main challenges are listed in this paper and potential issues analysed. By focusing on cause and 

effect mindset the reasons, environment analysed by details. Manufacturing industry hold significant role in Azerbaijan 

economy as well global economy. Defficiency of resoruces, unskilled work force can lead to challenges like errors, 

fradulent acts.  By occuring this issues it made the analysis of financial stataments more cumbersome activity.  Thus, 

this topic will be actual among the financial eco-system in Azerbaijan.  Because of this it is important to analyse 

potential issues in this area. Elements of financial statements analysed and potentia challenges  demonsrated oint by  

Main focus are given to the banks which is one of the stakeholders of manufacturing companies. Examples will be 

given and at the end recommendations evolved about the topic.  

Keywords: Manufacturing, production, risk, challenges, valuation 

 

Introduction 

Manufacturing hold significant portion in global economy. Manufacturing hold 12,5% of of US 

gross domestic product. In Azerbaijan during 2020 year  44.2 percent of GDP production is 

industrial, 9.9 percent is trade; repair of vehicles, 6.9% transport and warehousing, 4.6% 

construction, 2.9% agriculture, forestry and fishing, 2.6% tourist accommodation and catering, 

1.9% information and communication, 19.0% fell to the share of other sectors, net taxes on 

products and imports made up 8.0% of GDP.  In 2020 the production indicator icreased by 2,4% 

compared with 2019. Manufacturing companies create jobs for other sectors. In USA Economic 

Policy Institue found out that such companies support other jobs in general economies.  This act 

called ‘ the multiplier effect’. This means wages of  employees in productions industry  re-spent in 

other spheres of economy.  Such entities’ financial statements and performance is analysed by 

stakeholders like commercial banks. In financial statement analyzing process  analyists face 
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challenges and this can be time consuming. Such challenges may be material or unmaterial in 

nature.  In this paper we consider the issues related to financial statements like inventory and fixed 

asset valuations. As other companies manufacturing entities finance their daily operations or capital 

expense by using business retaining earnings  or credit tools. Such entities sometimes use 

guarantees and letter of credit in trade activities with local and international companies. In order to 

get loan, guarantee, letter of credit (LC) manufacturing companies need to provide the commercial 

banks with financial information  (statement of profit and loss, statement of financial position, cash 

flow, statement of changes in equity)  Commercial banks as well as receive these reports from 

manufacturing entities and use it in analysis process. For decision making. Such entities can give 

false information intensionally or unintensionally. Fradulent acts can be occur. Challenges can 

occur like valuation of assets like inventory, receivables, fixed assets, trade payables and other 

liablities. Such challenges arise because of deficiency or fradulent endeavors. In this paper such 

activties analysed with detailed view by using banking experience. By analysing such issues, 

mitigating tools discussed by the sake of facing challenges and be more agile in such kind of 

situation.   

Main Part 

Commercial Banks have every time  played an important position in the country’s economy.  They 

play a conclusive  role in the development of the industry and trade. They are acting both  custodian 

of the wealth of the country and resources of the country, which are important  for the economic 

growth of a nation. 

Role of this banks in the countries: 

1. Creation of Credit 

Banks generate credit for the purpose of providing more funds for development projects.  Credit 

creation cause to  increased employment, production sales and prices and thus  they lead to faster 

economic development. 

2. Capital Formation 

Banks offer very attractive products to attract the people to save their money with them and bring 

the savings to the organized money market.  If the banks avoid this function,  savings either remains 

idle or used in creating assets,  which are low in scale of plan priorities. Banks use deposits from 

depositors and invest them in different sectors and as the result this make it available for productive 

purposes. Banks helps in allocation of funds between parties and this stimulates the financial 

environment and investment opportunities. 

3. Fuller utilization of resources 

Savings collected by banks are utilized to a greater extent for development purposes of various 

regions in the country. It ensures fuller utilization of resources. And make portfolio diversified. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

845 

 

4. Encouraging right type of Industries  

The banks support  the development of the right type of industries by providing  loan to right type 

of persons.   In this way, they help both for industrialization of the country and  for the economic 

development of the country.  They grant loans and advances to manufacturers whose products are 

in great demand. The manufacturers in turn increase their products by introducing new methods of 

production and sustain in raising the national income of the country. 

5. Bank monerize debt 

Commercial banks transform the loan to be repaid after a certain period into cash, which can be 

immediately used for business activities. Manufacturers and wholesellers do not immediately sale 

their products for cash, in turn they offer credit terms for their customers in order do not lose market 

penetration.   But credit sales may cause to   locking up of capital. As a result, production may also 

be diminished. Business concerns are able to carry out the economic activities without any 

interruption by  banks are lending money by discounting bills of exchange. 

Financial Institutions have interest income and non-interest from their operations. In order to get 

interest income banks lend money or give guarantee letter and letter of credit (LC). By gaining 

interest income they face potental risks like credit risk, operational risk, market risk and etc. It is 

needed to analyse the customers to better decision making or in other words safe lending.  2007-

2009 financial crisis create demand for measures targeted to strenghten reguations, supervision and 

managemet of risks for commercial banks. Basel Comitee established new standarts which are 

commited to impelement and apply certain rules or standards in national jurisdictions. Because of 

this rules commercial banks create additional reserves for their lending products. The rate depend 

on the risk of this products like standalone risk and product risk. In order to cope with such issues  

commercial banks used borrower’s financial statements in order to value their credit or guarantee 

orders. By valuation such statements or reports several challenges arise. Such challenges increase 

the time consuming and sometimes generate additional demand for work force. Furthermore 

difficulties arised from valuation of financial statements can increase work load for employers and 

this can impact their performance. In 01.06.2018 by  updating  ‘Accounting Law ’ of Azerbaijan 

financial accounting and tax reports seperated.   In Azerbaijan The Ministry of Finance of the 

Republic of Azerbaijan has statutory authority to set accounting standards.  

Potential issues 

1. Valuation of inventories: 

Statement of financial position is one of the most used statements that lender use to value the 

performance of manufacturing companies.  İn manufacturing companies inventories hold 

significant portion in total assets. The reason behind this issue is that by creating new product 

production process demand raw materials or semi-finished products. At the end of production 
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process the finished goods collected in the warehouses.  These materials, semi-finished materials, 

finished outputs must be valued and recognised in the statament of financial position. 

  Source:Http://www.machine-informationystems.com 

  Companies can choose different valuation methods like FIFO, Weighted average, LIFO methods. 

But LIFO is not allowed in IFRS.   

Sometimes due to lack of resources companies can not recognise the inventory correctly. Such 

problems arise because of different reasons: 

• Beginning balance can be false 

• Fraud or theft 

• Deficency of Information Technology recources 

• Some items of inventory can not be sold by substational period of time (aged inventories) 

• Some goods can be spoiled (in food industry) 

Financial managers or accountants’ behavior toward tax and bank differs substantionally. Because 

they know poor financial statements can not be meet positively by financial institutions, they 

sometimes try to fradulent actions like submit balance inventories overestimated values. 

Consigement sales is another challenge. Accountant from time to time  can provide inventories 

which are hold for  consigement sales as an inventory in the balance sheet. In such transactions 

consignor is who send goods to retailer, consignee is who receive the goods from consignor.  

Manufacturing companies need bookkeeping of consigement  goods and distinguish them from 

their own products. By submiting consignment goods as companies’ own products then assets in 

statement of financial position can be overestimated. This can cause working-capital ratios and 

ROA, ROE calculations.  

2. Valuation of receivables: 

Account receivable  are internal part of balance sheet. This is one of the points that analysed by the 

financial analyists. The quality of account receivables depend on financial, economica, political 

factors. The recognition of this element in balance sheet, accountant must be attentive to several 

issues. One of them is invoice, another is aging. Accountant must be informed which invoices have 

not been paid and when these invoices issued to customers.  

In order to better manage this process aging reports can be evolved. In such reports companies can 

get information about quality of customers their credit worthness. By utilizing this tool it can be 

given adequate credit terms to customers based on their performance. Good customers can get 

better terms and rebates, cutomers who delay in their payment time can get restrictions and 

penalties.  
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3. Account Receivables Process 

  

 

Source: Https://www.waytosimple.com/accounting 

Organisations sometimes face challenges in receivables bookkeeping like: 

1. Deficiency in collecting invoices 

2. Inadequate financial resources to make bookkeping 

3. Give better terms to customers who delay in their payments 

4. Collecting invoice can take long time 

5. Invoices can not  be send to right customers 

6. Missing information 

7. Paid invoices can be recognised like unpaid 

Commercial banks face such challenges when analyse the account receivables for their customers.  

Accountants can give information which holds fraud.  The main exposure here is bad debt 

recognition. The account receivable account can be given without distinguish it from bad debts. 

This can cause increasing assets and profit because of decreasing actual expense. In order to better 

manage this type of problem, invoices and their issue date can be acquired from customers.   In 

Azerbaijan legislation if account receivables ca not be paid within 3 years it recognised as bad debt. 

If it is not paid during 3 months accountant must treat this receivables as a suspicious debt. 

4. Valuation of fixed assets 

Manufacturing companies produce goods and materials by using properties, plant and equipment.  

Such equipments include production facilities, buildings, machines.  These equipments differ for 

their market price, depreciation rate and impairment features.  Fixed assets are important or the 

business operations.  Long-term financial health of entity influence these assets.  In Azerbaijan tax 

legislation assets which is intended to be used more than one year and also the value of these assets 

must be more than 500 AZN. Legislation on taxes is based on following principles: 

• Universality 

• Equality  

• Fairness of taxation 

Because of fixed assets hold significant portion in statement of financial position of manufacturing 

companies, lenders take into account the valuation criterias of this type of assets. The correct 
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valuation of property, plant, aequipment can support analysts in order to better define net working 

capital ratios.  Several challenges can arise in the valuation process of fixed assets like: 

• Errors can arise in calculation of depreciation charges 

• Beginning balance of PPE can be wrong calculated 

• Fair value calculation can be ignored 

• Accountants can overestimate the PPE  

Such issues can be solved by software tools and daily engagement. Transactions in the PPE must 

be recognise in timerly basis. Some errors occurs when one company sold to another. At this time 

PPE must be valued by market prices. Depreciation charges and treatment need to be revise annual 

basis in order to fair presentation. In Azerbaijan lands which hold by business sometimes have not 

proper documentation. Financial analysts can treat such entities with substance over form 

principles. Which means economic substance of events and transactions must  be recognised  by 

takiing account economic reality and not just their legal form. This means acounting transactions  

events must be accounted for not just follow the legal rules. This concept is internal part of faithfull 

representation. Businesses records the cost of PPE even they do not legally own it.  

5. Account payable recognition 

As well as assets liablities also plays important role in financial analysis of manufacturing 

companies. Companies purchase inventories in order to use in production process. Suh transaction 

can happen by paing cash or receiving credit terms. The correct valuation of account payables can 

inflance the working capital ratios, liquidity ratios. Such items can affect the decision making 

process.  In different cases companies can submit account payables with underestimated values. 

Such issues can show their net working capital with bigger amount. Such acts can occur by 

intensionally or unintensionally by financial managers or accountants. And this can be audited by 

receiving invoices from customer and make reconcialation with bank statement. Reconcialation act 

can be required in order to better check this element of statement of financial position.  

6. Statement of Profit and Loss 

Statement of profit and loss is essential in financial analysing process. It is intended to value the 

performance of company in its operations. The potensial challenges can be occurred in SPL like 

overestimated sales canbe submited or cost of good sold can be calcuated with error. Some 

manufacturing companies recognise the operating expenses in the COGS calculation. Inventory 

valuation  also essential for COGS calculation. The value of purchased goods formulated form 

purchase price, transport fees, customs costs and other costs. But in production process the cost of 

finished goods formulated by conversion and primary costs. Direct labour and production overhead 

can treated as conversion cost: 
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 The potential challenges can be solved by requiring the sales invoices. The cogs calculation can 

be revised by following formula: 

COGS= Beginning balance+ Purchases- Closing balance 

 

Annual purchases and import report can receive form customer in order to create assurance about 

the statement of profit and loss account. The goods which exposed to  obsolescence sometimes 

ignored but this can underestimate the expenses and this also lead to overestimaing net profit. In 

order to cope with such issues the acceptance of inventory must be recorded by timerly basis.   

Conclusion and directions 

In Azerbaijan economy mainly depend on  oil sector. By decreasing the oil prices in the 

international markets, nationa currency lose its value.  Because of this diversification plays vital 

role in such economy. In order to develop non-oil sector sufficient support must be given to non-

oil sector. One of the best tools is banking. Manufacturing companies sometimes need additional 

funds to finance their operations.  Commerical banks’ role in Azerbaijan economy is vital in order 

to give loans to manufacturing companies. Financing such entities, commercial banks must analyse 

the  financial statament of companies. Manufacturing entities financial statements need to be better 

organised and sufficient assurance must be maintained. In Azerbaijan as well as developing 

countries SME and micro businesses old significant portion in overall economy. This make 

analysing process more challenging.  Banks face challenges in this process like valuation of 

inventory, receivables, fixed assets, account payables and statement of profit and loss account. 

Problems occur because of law-skilled labour force, unadequate resources, lack of control and 

shadow economy.  To better manage these challenges sufficient government regulation must be 

maintained, training may be given to the finance managers and accountants, certification programs 

need to be evolved. By implementing such tools government can establish transparent economic 

system.  In 22.05.2019 Cabinet of Ministers Republic of Azerbaijan confirm the rules about 

Certified Accountants.  Such attempts can be positive tool to increase the quality of finacial 

statements in Azerbaijan and this will made the work of financial analyst more effective.   
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Xülasə 

Sosial siyasət hər bir dövlətin daxili siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmaqla, ictimai həytın sosial və ayrılmaz 

hissəsidir. Bu sahə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə, əhalinin yaşam 

keyfiyyətinin və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemidir. Sosial siyasətin əsas məqsədi 

cəmiyyətin müxtəlif sosial qrupları arasındakı qeyri bərabərliyin tədricən aradan qaldırılması və maddi mənəvi 

sərvətlərin bölüşdürülməsində sosial ədalətin təmin edilməsidir.  

Azərbaycan dövləti sosial yönümlü bir dövlətdir.Ölkəmizdə  əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində çox ciddi tədbirlər görülür.Əməkhaqları, pensiya təminatı sahəsində aparılan ciddi islahatlar, qaçqın və 

məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirilən geniş proqramlar, şəhid ailələrinə 

göstərilən qayğı, sosial sahə ilə bağlı qəbul olunan çoxsaylı qanunlar və s. cəmiyyətin rifah halının yaxşılaşmasına 

yönəlmiş tədbirlərdir. Məqalədə  əsasən aparılan uğurlu, məqsədyönlü siyasət nəticəsində ildən-ilə daha yüksək inkişaf 

göstəriciləri nümayiş etdirən iqtisadiyyatın formalaşdırılması ölkədə işgüzar fəallığın daha da yüksəldilməsinə, 

yoxsulluğun azaldılmasına əlverişli şərait yaratmış, əhalinin etibarlı sosial müdafiəsini, maddi-rifah halının 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması göstərilmişdir. 

Açar sözlər: sosial siyasət, sosial müdafiə, sosial sahə, islahat, həyat səviyyəsi. 

 

Giriş 

Bazar iqtisadiyyatına kecid dövründə Azərbaycanda sosial  siyasətin aparılması, sosial-iqtisadi 

gerilikdən cıxış və bazar iqtisadiyyatının təşəkkülü ilə xarakterizə olunur. Sosial sahədə siyasətin 

müəyyənlədirilməsi və aparılmasını mürəkkəb məsələ kimi qiymətləndirmək olar. Cünki, sosial 
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sfera ayrı-ayrı fərdlərin,qrupların və bütövlükdə insan cəmiyyətinin rifahı, həyat standartları ilə 

baglıdır.Bazar iqtisadiyyatına kecən bütün dövlətlərdə əhalinin sosial müdafiəsi problemlərinin 

özünəməxsus həll edilməsini nəzərə alaraq respublikada bu proqlemlə aşağıdakı məsələlərin  həlli 

istiqamətində mütəmadi olaraq dövlət siyasətləri həyata kecirilir: 

-cəmiyyətdə inkişaf etməkdə olan kəskin təbəqələşmə prosesinin qarşısını almaq; 

-hər bir vətəndaşın normal səviyyədə yaşaması ücün imkan verə biləcək əmək haqqı 

sistemini tətbiq etmək; 

-minimum əmək haqqının, pensiya və sosial müavinətlərin səviyyəsini yaşayış 

minimumuna yaxınlaşdırmaq; 

-əhalinin bütün təbəqələrinin  təhsil, səhiyyə və digər bu kimi sosial sahələrin 

xidmətlərindən istifadəsi ücün şərait yaratmaq və s.(Abbasova və Qəmbərova, 2017). 

Sosial sahələr öz təsir dairəsinə, müddətinə və makroiqtisadi effektinə görə mürəkkəb və geniş 

problem olduğu üçün onun tədqiqat metodologiyası ölkə iqtisadiyyatının təkrar istehsal 

konsepsiyası və hər bir sosial sahənin konkret məqsəd və vəzifələri baxımından öyrənilməlidir. 

İlkin növbədə sosial inkişaf həyat səviyyəsi, həyat tərzi, əmək haqqı, sosial müdafiə, sosial sığorta 

problemlərinin həlli ilə bağlıdır.( Əlirzayev, 2005). 

Azərbaycan dövləti öz qarşısına əhalinin yüksək rifah halının təmin edilməsi, beynəlxalq aləmdə 

ölkənin geosiyasi rolunun möhkəmləndirilməsi məqsədlərini qoymuşdur. Bu məqsədlərə nail 

olmağın yolu iqtisadiyyatın innovasion və sosial yönlü inkişaf modelinə keçilməsi ilə bağlıdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının innovasion inkişaf yoluna keçməsi üçün qlobal miqyasda rəqabətə davamlı 

milli innovasion sistemin – alətlər, mexanizmlər sisteminin və iqtisadiyyatın, həmçinin ictimai 

həyatın bütün sahələrində innovasion fəaliyyəti dəstəkləyən infrastrukturun formalaşdırılması 

lazımdır. Qabaqcıl dünya təcrübəsinə uyğun olaraq səmərəli milli innovasion sistemin yaradılması 

iqtisadiyyatın innovasion və texnoloji inkişafı, həmçinin yaradılmış innovasion sistemin 

hissəliliyini aradan qaldırmaq hesabına təmin olunur. İnnovasion inkişaf – elmi-texniki inqilabın 

yeni şəraitdə davamıdır.( Məmmədova, 2017). 

Müasir şəraitdə iqtisadi və sosial inkişafın əsas istiqaməti yaşayış ücün zəruri olan maddi və mənəvi 

nemətlərin coxluğunu yaratmaq və onun daha əlamətli bölgüsünü təsdiq etməkdədir.Sosial sahələr 

mahiyyət etibarilə mənəvi dəyərlər yaradır. (Əlirzayev, 2010). 

Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas 

istiqamətlərindən biri də əmək bazarının inkişafı  və işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsidir.  

Ölkədə aparılan islahatlar iqtisadiyyatda əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmuş, dinamik 

iqtisadi inkişaf təmin edilmişdir. Regionların iqtisadi inkişafının təmin edilməsi,  əhalinin sosial 

rifahı və həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, ölkə iqtisadiyyatının, xüsusilə qeyri-neft 

sektorunun inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Əhalinin məşğulluğunu 
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təmin etmək məqsədilə yeni iş yerləri, müəssisələr, infrastruktur obyektləri və s. yaradılmışdır. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2019-cü ildə ölkə əhalisinin 5190,1 min 

nəfərini İqtisadi fəal əhali təşkil etmişdir. Lakin bu əhalinin 251,6 min nəfəri işsiz olmuşdur. 

İqtisadi fəal əhalinin yalnız 81272,0 nəfəri məşğulluq xidmətləri orqanlarında işsiz statusu 

almışdır. Rəsmi işsiz statusu alanların 540.0 nəfərinə sosial müavinət kəsilmişdir. 

  Cədvəl 1.İqtisadi fəal əhali (ilin sonuna) 

  2005 2010 2015 2017 2018 2019 

İqtisadi fəal əhalinin sayı – cəmi, min 

nəfər 4380,1 4587,4 4915,3 5073,8 5133,1 5190,1 

kişilər 2268,8 2329,7 2510,8 2609,0 2637,4 2664,1 

qadınlar 2111,3 2257,7 2404,5 2464,8 2495,7 2526,0 

Məşğul əhalinin sayı – cəmi, min 

nəfər 4062,3 4329,1 4671,6 4822,1 4879,3 4938,5 

kişilər 2104,7 2227,4 2408,2 2502,8 2529,4 2556,8 

qadınlar 1957,6 2101,7 2263,4 2319,3 2349,9 2381,7 

İşsiz əhalinin sayı  - cəmi, min nəfər 317,8 258,3 243,7 251,7 253,8 251,6 

kişilər 164,1 102,3 102,6 106,2 108,0 107,3 

qadınlar 153,7 156,0 141,1 145,5 145,8 144,3 

Mənbə:Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi.www.stat.gov.az(11.09.2020) 

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2019-cu ildə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 2005-ci illə 

müqayisədə 810,0 min nəfər artaraq 5190,1 min nəfər olmuş, onların da 4938,5 min nəfərini 

iqtisadiyyatda məşğul olanlar, 251,6 min nəfərini isə işsiz əhali təşkil edir. Son illər ərzində işsizlər 

arasında qadınların xüsusi çəkisi azalaraq, 2005-ci ildəki 51,6 faizə nisbətən 2019-cu ildə 37,7 faiz 

təşkil etmişdir. Eləcə də, 2005-ci ildə dövlət sektorunda çalışanların xüsusi çəkisi iqtisadiyyatda 

məşğul olanların ümumi sayının 30,3 faizini təşkil edirdisə, 2019-cu ildə bu göstərici 23,4 faizə 

enmiş, qeyri-dövlət sektorunda işləyənlərin sayı isə bu dövrdə 1,3 dəfə artmışdır.  

Azərbaycanda  sosial  siyasətin formalaşması. 

Azərbaycan Respublikasının müasir sosial siyasətinin formalaşmasının əsasları Ümummilli Lider 

Heydər Əliyev tərəfindən böyük uzaqgörənliklə müəyyən edilmişdir. Əsası qoyulan sosial siyasət 

həm bu gün, həm də gələcəkdə insanların layiqli həyat şəraitinin təmin edilməsini, bu təminatın 
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səviyyəsinin yüksəlməsini həyata keçirən yaxın və uzaqmüddətli proqramlar vasitəsi ilə 

reallaşdırır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin "Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər 

haqqında" imzaladığı sənəd həmin dövrdə əhalinin rifahının yüksəlməsində mühüm rol 

oynamışdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı sosial islahatlar 2003-cü ildən sonra Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən uğurla davam etdirilməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı  

onlarca proqramda  təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, demoqrafik inkişaf, məşgulluq, yoxsulluğun 

azaldılması, sosial evlər , sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, müasir tələblər səviyyəsində 

yenidən qurulması prioritet vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədiylə Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən 2004-cü ildən başlayaraq silsilə “Respublikada regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına 

dair dövlət proqram”ları (2004-2023) qəbul edilmidir. Proqramlarda əsasən,  ölkənin təbii və əmək 

potensialından səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafının təmini, 

infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, sahibkarlıq mühitinin 

yaxşılaşdırılması ilə bağlı məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi, özəl sektorun inkişafının 

daha da sürətləndirilməsi, ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılması, müasir tipli 

infrastruktur obyektlərinin yaradılması, əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının 

yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması və digər mühüm tədbirlər nəzərdə tutulub.  

Bu proqramların nəticəsi olaraq, 2003-cü ildən bu günə qədər bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 

3,4 dəfə artmışdır. Bu 16 il ərzində sənaye istehsalı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət 

dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft ixracı 5,2 dəfə artmışdır. Bizim valyuta 

ehtiyatlarımız 27 dəfə artmışdır. 2003-cü ildə valyuta ehtiyatlarımız 1,8 milyard dollar idi, keçən 

ilin yekunlarına görə 51, indi isə 52 milyard dollara çatmışdır. Yoxsulluq təxminən 50 faizdən 4,8 

faizə düşmüşdür. Son 16 ildə orta əməkhaqqı 11 dəfə, orta pensiya 8 dəfə artmışdır, 300 mindən 

çox məcburi köçkünə, 6700 şəhid ailəsinə evlər, mənzillər verilmişdir. (Regionlarının 2019-2023-

cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasına həsr olunan konfrans,2020). 

Respublikamızda uğurla həyata keçirilən davamlı inkişaf strategiyasının  mühüm tərkib 

hissələrindən biri olan regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramları ölkəmizin sosial- 

iqtisadi həyatının  bütün sahələrində ciddi inkişaf dinamikasına və keyfiyyət dəyişikliyinə təkan 

verən strateji sənəd olmuşdur.( Əhmədova, 2015). 

Eləcə də, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “ 2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və 

onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf  Dövlət Proqramı”, 

“2008—2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. 2016-cı ildə milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 

əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri təsdiq olunmuş və bununla da sosial iqtisadi inkişafımız 
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yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 2018-ci ildə iqtisadiyyatın yüksəlişi sosial islahatların yeni 

mərhələsinə başlamaq üçün maliyyə təminatları yaratmış oldu. 

Mərkəzlə regionların həyat səviyyəsindəki fərqlərin azaldılması istiqamətində həyata kecirilən cox 

şaxəli tədbirlər əhalinin miqrasiyasına ciddi təsir etmiş, əksinə öz bölgələrinə qayıtma meyllərini 

artırmışdır.Bu da son nəticədə regionların torpaq və ehtiyatlardan istifadə imkanlarını 

artırır.İnsanların öz daimi yaşayış yerlərində məşğulluğu ücün şərait yaradılması isə yoxsulluqla 

mübarizənin səmərəliliyini gücləndirir.(Rəcəbli, 2012). 

2019-cu ilin sosial inkişaf, əhalinin sosial müdafiəsi baxımından başqa illərdən fərqlənən il 

olacağını bəyan edən Prezidentin həmin il ərzində təqdim etdiyi iki sosial paket bu siyasətin yüksək 

səviyyədə reallaşmasını, ölkədə sosial inkişaf, sosial rifahın yüksəldilməsi istiqamətində bir-birinin 

ardınca inqilabi xarakterli addımların atılmasını təmin edib. Dövlət başçısının bu ilin ilk aylarında 

təqdim etdiyi birinci sosial islahatlar paketi nəticəsində minimum əməkhaqqı martın 1-dən 40 

faizədək artırılaraq 130 manatdan 180, pensiyanın minimum məbləği isə 40 faizədək artırılaraq 

116 manatdan 160 manata çatdırılıb. Bu gün həmin artımlardan 830 min insan yararlanır. Həmçinin 

2019-cu il aprelin 1-dən 14 kateqoriyaya aid şəxslər üzrə sosial müavinətlər, 9 kateqoriyaya aid 

şəxslər üzrə isə Prezidentin aylıq təqaüdlərinin məbləği orta hesabla 100 faiz artırılıb. Sosial 

təminat sisteminin əhatə dairəsi daha da genişləndirilib, 2 yeni təqaüd növü - sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlara və I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlərə Prezidentin aylıq təqaüdü təsis 

olunub. Habelə aylıq sosial müavinət alan I dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün Prezidentin aylıq 

təqaüdü pensiya alan I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə də şamil edilib. Sayı 80 minədək olan müharibə 

veteranlarına aylıq təqaüdlər təsis olunub. Sosial müavinət və təqaüd artımları, təsis olunan yeni 

təqaüdlər 300 mini əlilliyi olan şəxslərdən ibarət 600 minədək vətəndaşın rifahını yaxşılaşdırıb. 

Bunlardan əlavə, məcburi köçkünlərin aylıq müavinəti 50 faiz artırılıb, 800 min vətəndaşın 

problemli kreditləri həll olunub, tələbələrin təqaüdlərində əhəmiyyətli artımlar edilib.(Azərbaycan 

qəzeti, 2020). 

Əhalinin rifahının və mədəni səviyyəsinin (davamlı insan inkişafının) yüksəlməsi göstəriciləri hər bir 

regionda əhalinin həyat və fədiyyəti üçün nə dərəcədə əlverişli şərait yaradıldığını və müəyyən dövrdə 

bu şəraitin nə dərəcədə dəyişməsi vəziyyətini əks etdirən sosial xarakterli göstəricilərdir. Beləliklə, 

ölkənin (regionların) davamlı inkişafı iqtisadi artıma, səmərəliliyə və ədalətliliyə xas olan bütün iqtisadi 

və sosial xarakterli göstəricilərin dəyişməsi və artmasının davamlı xarakter daşımasını nəzərdə 

tutur.(Nuriyev.2017).  

Prezident İlham Əliyevin ikinci sosial paketini əhatə edən 18 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamları, 

minimum pensiyanın artırılması üçün yeni qanunvericilik təşəbbüsü isə əhalinin rifah halının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində inqilabi addımların ardıcıl xarakter aldığını göstərir. Bu 

sərəncamlarla ölkədə minimum əməkhaqqının, həmçinin müxtəlif sahələrdə çalışanların 

maaşlarının artırılması təmin olunub. Məlum olduğu kimi, əmək qanunvericiliyinə əsasən, 

əməkhaqqı - müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə 
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müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya 

natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların 

və digər ödənclərin məcmusudur. İşçilərin əməkhaqqı məbləğinin hər hansı şəkildə azaldılması və 

onlara dövlətin müəyyən etdiyi minimum əməkhaqqı miqdarından az əməkhaqqı verilməsi qanunla 

qadağandır.(Azərbaycan qəzeti, 2019). 

2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə əhalisinin nominal gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrünə 

nisbətən 7,4% artaraq 50845,1 milyon manat təşkil etmiş, əhalinin hər nəfərinə orta hesabla 5135,2 

manatlıq gəlir düşmüşdür. 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla 

çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 13,7% artaraq 

614,2 manat təşkil etmişdir. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 3060,8 manat, qeyri neft-qaz 

sektorunda 559,0 manat təşkil etmişdir. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 506,9 

manat, özəl müəssisələrdə isə 751,6 manat olmuşdur. (Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabatı, 2019). 

   Qrafik.1.2015-2019 cu illərdə minimum əməkhaqqı  və bir nəfərə düşən orta aylıq əməkhaqqı. 

 

Mənbə.Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabatı, 2019 

"Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” 18 iyun 2019-cu il tarixli sərəncama əsasən, 

ölkədə minimum əməkhaqqının məbləği 2019- cu il sentyabrın 1-dən 40 faizədək artırılaraq 180 

manatdan 250 manata çatdırılmışdır.Bununla da 2019-cu ildə reallaşan iki sosial paket nəticəsində 

Azərbaycanda minimum əməkhaqqının məbləği 93 faiz artmışdır. Beləki, 1 yanvar tarixindən 

etibarən Azərbaycan Respublikası daxilində hesabat dövrü üçün yaşayış minimumu 180 azn 

olmuşdur. Əmək qabiliyyətli sosial qruplar üçün 191azn məbləğində olub. Pensiyaçılar üçün 

yaşayış minimumu 149 azn olub. Azyaşlı uşaqlar üçün isə 160 azn olmuşdur.  Bununla ölkəmizdə 

ilk dəfə olaraq minimum əməkhaqqının məbləği yaşayış minimumunu  üstələmişdir.. Yəni 

minimum səviyyədə olan əməkhaqqı belə yaşayış minimumundan 70 manat və ya 40 faiz çoxdur. 

Bu, Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin növbəti uğuru olmaqla ölkəmizdəki sosial inkişafın 
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daha bir göstəricisidir. 

 

 

 

Qrafik 2. Yaşayış minimumu 2019-cu il üçün. 

  

Mənbə.Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabatı, 2019. 

Minimum əməkhaqqı artımı həmçinin işçilərin təkcə bu gün üçün maaş formasında gəlirlərinin 

çoxalmasına deyil, həmçinin gələcək sosial təminatlarına müsbət təsir edir. Çünki artan 

əməkhaqlarından sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə ödəmələr də çoxalır. Belə olan 

halda işçinin fərdi hesabındakı pensiya kapitalı daha çox artır ki, bu da onun gələcək pensiya 

təminatı, habelə gələcəkdə bu və ya digər səbəbdən işini itirərsə, ona təyin olunan işsizlikdən 

sığorta ödənişinin çox olması baxımından faydalıdır. 

Azərbaycanda minimum əməkhaqqının artırılması beynəlxalq səviyyədə ölkəmizin reytinqinin 

daha da yüksəlməsinə, azmaaşlı işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, qeyri-rəsmi 

əməkhaqlarının leqallaşmasında yeni irəliləyişlərə, dövlət və qeyri-dövlət sahələri üzrə əməkhaqqı 

fərqliliyin azalmasına, qadınların orta aylıq əməkhaqqının kişilərin orta aylıq əməkhaqqına 

yaxınlaşmasına da öz müsbət təsirini göstərir. Minimum əməkhaqqı artımı həmçinin işçilərin təkcə 

bu gün üçün maaş formasında gəlirlərinin çoxalmasına deyil, həmçinin gələcək sosial təminatlarına 

müsbət təsir edir. Çünki artan əməkhaqlarından sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə 

ödəmələr də çoxalır. Belə olan halda işçinin fərdi hesabındakı pensiya kapitalı daha çox artır ki, bu 

da onun gələcək pensiya təminatı, habelə gələcəkdə bu və ya digər səbəbdən işini itirərsə, ona təyin 

olunan işsizlikdən sığorta ödənişinin çox olması baxımından faydalıdır.(Azərbaycan,qəzeti, 2019). 

Sosial islahatların tətbiqi 

Dövlətimiz əsasən,  sosial islahatlar proqramı əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində 
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idarəçilik və əhaliyə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə, müasir  iş prinsiplərinin tətbiqi 

sahəsində yeni irəliləyişlərə imkan yaratmışdır. Prezidentin 9 avqust 2018-ci il tarixli fərmanı ilə 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində  DOST Agentliyi (Dayanıqlı və 

Operativ Sosial Təminat Agentliyi) yaradılmışdır. Bu agentliyin məqsədi məşğulluq, əmək, 

əlillik və sosial müdafiə sahələrində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bu xidmətlərdə 

şəffaflığın artırılması, innovativ həll yollarının tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun təmin 

edilməsidir.  Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gələn DOST layihəsi dövlət sosial 

xidmətlərinin vahid platformadan, “bir pəncərə”dən, tam şəffaf və operativ, vətəndaş rahatlığı və 

nəzakətlilik prinsipi və sadə prosedurlar əsasında təqdim olunmasına şərait yaradıb."DOST” 

mərkəzində gün ərzində 400-dək şəxsə məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələrində 126 

növdə xidmət göstərilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2019-25-ci illərdə Bakıda və ölkəmizin 

regionlarında 31 "DOST” mərkəzi istifadəyə veriləcək. Hazırda dünya təcrübəsində oxşar layihələr 

olsa da, DOST layihəsi dövlət sosial xidmətlərinin innovativ yanaşmalar əsasında modern və çevik, 

tam şəffaf mexanizmlər üzərində qurulması və "bir pəncərə”dən təqdim edilməsi ilə ölkəmizin bu 

sahədə yeni brendini formalaşdırır. .(Azərbaycan,qəzeti, 2019). 

Müasir şəraitdə pensiya təminatının sosial əhəmiyyəti onun milyondan artıq ahıl, əlil və ailə 

başçısını itirən ailələrin üzvlərinin həyati əhəmiyyətli maraqlarına toxunması ilə təyin olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin "Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında" 

2019-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamına əsasən 2018-ci il ölkə üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqının 

3% illik artım tempinə uyğun olaraq, 2019-cu ilin 1 yanvar tarixinə əmək pensiyasının minimum 

məbləği, bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsi və fərdi uçot sistemində fərdi hesabların 

sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğləri indeksləşdirilmiş, bununla əlaqədar 

olaraq pensiyaların məbləğləri artırılmışdır. Əmək pensiyalarının indeksləşdirilərək artırılması 1,2 

mln. nəfər pensiyaçıya (onların 94%-inə) şamil olunmuş, 2019-cu ilin fevral ayının pensiyalarının 

ödənişi yanvar və fevral aylarındakı artımlar ilə birlikdə həyata keçirilmişdir. Əmək pensiyalarının 

orta aylıq məbləği 2019-cu-ilin 1 yanvar tarixinə olan 221 manatdan 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə 

262 manata, o cümlədən müvafiq olaraq həmin tarixə yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq 

məbləği 249 manatdan 295 manata, əlilliyə görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği 185 

manatdan 225 manata və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği isə 175 

manatdan 201 manata yüksəlmişdir. Pensiyaların orta aylıq məbləği ötən illə müqayisədə 15,1%, 

o cümlədən yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği isə 15,0 % artmışdır. (Azərbaycan 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabatı, 2019). 

Aparılmış islahatlar nəticəsində 2019-cu ildə ümumi əsaslarla pensiya yaşına çatan şəxslərin 80%-

inə pensiya avtomatlaşdırılmış qaydada, vətəndaş heç bir yerə getmədən və heç bir sənəd təqdim 

etmədən təyin olunmuşdur. Əlilliyə görə pensiya 2019-cu ilin 1 mart tarixindən avtomatlaşdırılmış 

qaydada həyata keçirilir. 2019-cu il ərzində 14376 nəfərə :13310 nəfərə yaşa görə, 1066 nəfərə isə 
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əlilliyə görə  elektron qaydada əmək pensiyası təyin edilmişdir (Azərbaycan Respublikası Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesabatı, 2019) 

Sosial siyasətin əsas məqsədlərindən biri də yoxsulluğun azaldılması strategiyasına xidmət edir və 

Azərbaycan bu sahədə son illərdə ən yüksək nailiyyətlər əldə edib.Həm sosial proqramların həyata 

kecirilməsi,həm regional inkişaf proqramının, həm də yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf 

üzrə Dövlət proqramlarının icrası yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı hədəflərə catmağa imkan verib. 

Ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması ilə bağlı strateji proqramların icrası ilə 

yanaşı,məşğulluq tədbirləri yoxsulluğun və işsizliyin azaldılmasına müsbət təsir edib.2003-cü ildə 

Azərbaycanda 49% təşkil edən yoxsulluq səviyyəsi, 2010 cu ilin sonunda 11%-ə 

düşüb.(Hüseynov,2011). 

Fikrimizcə, əhalinin sosial müdafiəsi sisteminin əsas hissəsi dövlətin bütün vətəndaşlara, xüsusilə 

də, aztəminatlı ailələrə təklif etdiyi sosial xidmətlərdir. Bu mexanizmin təkmilləşdirilməsi, 

genişləndirilməsi, sosial müdafiə sisteminin uğugu, dövlət və cəmiyyət arasında isə dialoqun, 

qarşılıqlı anlaşmanın vacib şərtlərindəndir. (Nağıyev,Əlirzayev və Quliyev,2001). 

Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq, aztəminatlı ailələrin sosial yardım proqramından 

asılılığının aradan qaldırılmasına və kiçik biznesə çıxışına imkan yaradan özünüməşğulluq 

proqramının əhatə dairəsi 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 6,5 dəfə genişləndirilib və 7267 

nəfər özünüməşğulluğa cəlb edilib. Onların əksəriyyətini əlilliyi olan şəxslər, sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqları olan valideynlər, məcburi köçkünlər, şəhid ailəsi üzvləri, ünvanlı sosial yardım 

alan ailələrin üzvləri və digər həssas qruplardan olan şəxslər təşkil edir. Proqrama cəlb olunanların 

sayı 10 minə çatdırılacaq.(Xalq qəzeti,2019). 

 Bütün qeyd edilənlər Prezident İlham Əliyevin sosial islahatlar proqramı nəticəsində 

Azərbaycanın sosial inkişafında davamlı irəliləyişlərlə xarakterizə olunan yeni keyfiyyət 

mərhələsinə keçildiyini göstərir və ölkəmizdə sosial firavanlığın təminatı istiqamətində mühüm 

addımların gələcəkdə də davam edəcəyinə əminlik yaradır. 

Dövlətin sosial sahədə apardığı islahatlar sosial siyasət zəminində qurulur və ərsəyə yetir. 

Beləliklə, sosial siyasətdövlətin, yerli hakimiyyət orqanlarının, müəssisə və təşkilatların əhalini 

işsizlikdən, istehlak qiymətlərinin artımından müdafiə edən kompleks sosial iqtisadi tədbirlər 

sistemidir. 

Uğurlu sosial siyasət ədalətli cəmiyyət quruculuğunda təcəssüm olunur. Utopik baxışlar 

sistemindən fərqli olaraq müasir ədalətli cəmiyyət yüksək sosial zəmanətli olub, real amal və 

istəklərə əsaslanır. Ədalətli cəmiyyət quruculuğu aşağıdakı prioritetləri əks etdirir: 

 - sosial müdafiənin ünvanlı sisteminin inkişafı;  

- əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası; 

 - uşaq fəqirliyinin xəbərdarlığı və məhdudlaşdırılması;  
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- pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

 - keyfiyyətli təhsil və səhiyyə xidmətinə giriş. 

 Beləliklə, sosial siyasət ədalətli vətəndaş cəmiyyətini, rifah halında yüksəlişləri kommulyativ 

birləşdirərək özünün imperativləri ilə çıxış edir.(Hacızadə,2006). 

Nəticə 

Cəmi 28 illik müstəqillik tarixi olan bir ölkənin bu müddət ərzində dünya birliyi səviyyəsində 

qiymətləndirilən uğurlarının təməlində Azərbaycanın ayrı-ayrı beynəlxalq siyasi dairələrin və 

dövlətlərin diktəsi ilə deyil, məhz xalqın milli mənafeyindən irəli gələn müstəqil siyasət həyata 

keçirməsi dayanır. Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, yeni texnologiyaların Azərbaycanda 

tətbiqi, bütün sahələrdə müasirləşmə meyillərinin gücləndirilməsi, sahibkarlara əlavə dəstəyin 

verilməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin tam şəkildə təmin edilməsi, bütün 

infrastruktur, sənaye və sosial infrastruktur layihələrinin icra edilməsi dövlət siyasətinin prioritetini 

təşkil edir. Bu gün respublikamızda qazlaşdırma 96%, əhalinin 75% etibarlı şəkildə içməli su ilə 

təmin edilir və hazırda bu proses uğurla davam etdirilir. Şəhid ailələrinə, müharibə veteranlarına 

edilən güzəştlər, müavinətlərin verilməsi, onların yeni mənzillərlə, minik avtomobilləri ilə təmin 

olunmaları ölkədə həyata keçirilən siyasi kursun uğurlarını əks etdirən faktlardır. Sosial 

infrastruktur, demək olar ki, tamamilə yenidən qurulub, 3200-dən çox məktəbin, 640-dan çox 

xəstəxananın tikilməsi və təmir olunması, idman qurğularının inşa edilməsi uğurlarımızın növbəti 

nümunəsidir. Prezidentin həyata keçirdiyi siyasi kursun ən bariz nümunələrindən biri də 

Azərbaycanın kosmik ailənin üzvünə çevrilməsidir. Bizim kosmosda artıq 3 peykimizin olması da 

bundan xəbər verir.  

Sosial islahatların əsas hədəfi əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır. Son 16 ildə həyata 

keçirilən siyasi kursun nəticələri də bunu təsdiqləyir. Dövlət başçımızın müəyyənləşdirdiyi 

strategiya Azərbaycanı regionun aparıcı dövlətinə çevirib. 
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Резюме 

В современном мире трудно переоценить актуальность, роль и место инвестиций в экономике любой страны. 

В существующих на сегодняшний день реалиях, в условиях глобализации мировой экономики и мирового 

финансового рынка, выход экономической системы каждого отдельно взятого государства, на качественно 

новую ступень своего развития, возможно обеспечить только лишь за счет притока инвестиционных ресурсов, 

большая часть которых осуществляется и приводит к эффективным и положительным показателям именно 

благодаря инвестициям и зачастую, международным инвестициям. В результате проводимых инвестиционных 

операций получается, что инвестиции становясь важнейшим средством для создания и обеспечения 

необходимых критериев реального экономического прорыва, способствуют претворению в жизнь 

многовекторных структурных сдвигов в народном хозяйстве стран, внедрению новейших достижений научно-

технического прогресса, возрастанию и улучшению качественных и количественных показателей 

хозяйственной и управленческой деятельности государств на всех уровнях. В данной научной работе с целью 

раскрытия темы статьи рассматривается экономическое определение таких категорий, как инвестиции, 

сбережения, проведен их анализ, показана роль и значение международных инвестиций, изучена 

непосредственная связь между инвестициями и ростом экономики в условиях глобализации. Цель 

исследования: теоретические и практические аспекты финансовой глобализации,ее влияние на финансово-

инвестиционные процессы,роль и значение инвестиций в экономическом развитии стран.Методология 

исследования выполнена на основе метода научного познания,метода логического обобщения,метода 

систематизации,метода сравнительного анализа,метода синтеза и анализа,метода аналогий.Результатом 

исследования является обоснование необходимости разработки всеобъемлющий концепции повышения 

эффективности инвестиционной политики с целью создания возможностей ускорения экономического роста. 

Практическое значение исследования заключается в выявлении причинно-следственных факторов,влияющих 

на динамику инвестиционной активности.Научная новизна исследования заключается во внесении 

определенного вклада в развитие финансовой науки и создание предпосылок для новых теоретических 

разработок по инвестиционной тематике в будущем. 

Ключевые слова: функциональная структура инвестиций, иностранный капитал, финансовые ресурсы – как 

приоритетное средство роста экономики.  

mailto:jalilovafidan@yahoo.com
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Введение 

В современных условиях глобализации мировой экономики и мирового финансового рынка 

приток инвестиционных ресурсов непосредственно способствует не только обеспечению 

общественного воспроизводства в постоянных или расширяющихся масштабах, но также 

делает возможным само существование экономической системы любой страны, открывает 

пути для выхода их экономик на качественно новую ступень развития. При этом на размеры 

и динамику самих инвестиций влияют множество различных факторов: размер дохода и 

накопления, ожидаемая отдача от инвестиций и срок их окупаемости, то есть их 

эффективность, размер процентной ставки за кредит, уровень налогообложения, научно-

технический прогресс, степень открытости экономики, норма прибыли, возможность 

свободного передвижения капитала, цены, уровень политического, социального, 

экономического и коммерческого рисков, уровень инфляции и т.д. В экономике любого типа 

осуществление инвестиций, предполагает наличие ряда условий, среди которых основными 

являются: 

- наличие, выступающих как инвестиционные ресурсы, достаточного для инвестиций 

уровня сбережений; 

- наличие обеспечивающих сохранение и возрастание вложенных денежных средств 

объектов для инвестирования в виде реальных или финансовых активов.  

- функционирование экономических субъектов, способных осуществлять инвестиции.  

Как свидетельствует мировой опыт, быстрый экономический рост в каждой отдельно взятой 

стране, как правило, бывает связан с высокими уровнями сбережений и накоплений. Из 

этого следует естественный вывод, что главный курс экономического роста должен быть 

направлен только на увеличение объема внутренних инвестиций, способствующих 

накоплению, основой которых являются сбережения.  

Формирование нового механизма инвестиционной деятельности, который должен 

строиться с учетом решения проблем стимулирования и аккумулирования сбережений как 

источника инвестиций, обеспечения возможностей бесперебойной трансформации 

сбережений в инвестиции, поддержания режима сбалансированного развития реального и 

финансового секторов экономики, выработки эффективной инвестиционной политики, 

направленной на развитие и рост экономики, на сегодня по-прежнему остаются 

актуальными. 

Прежде чем приступить, в рамках данной статьи, к изучению влияния инвестиций на 

экономический рост, необходимо вначале разобраться с пониманием сущности такой 

экономической категории как «инвестиции».  
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Инвестиции – как экономическое понятие 

В современной экономической науке понятие «инвестиции» имеет широкий диапазон 

интерпретаций от разнообразных денежных вложений с целью извлечения прибыли или 

достижения иного полезного социального-экономического результата до вложения 

денежных средств исключительно в ценные бумаги и иные фондовые и банковские 

ценности.  

В современной зарубежной научно-экономической литературе инвестиции нередко 

определяются как любые возвратные, и, как правило, доходные вложения денежных 

средств, независимо от их роли в общественном воспроизводстве и реализации иных 

макроэкономических процессов. Первоначальные исследования инвестиций во взаимосвязи 

с макроэкономическими исследованиями принадлежат Дж. М. Кейнсу. В своей научной 

работе «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс определяет инвестиции 

«как часть дохода за данный период, которая не была исследована для потребления, и 

обеспечивает текущий прирост ценностей капитального имущества в результате 

производительной деятельности». (Дж. М. Кейнс Переизданное из-во «ЭКСМО» 2007. 

Сходный к определению инвестиций с вышеуказанным автором подход находит свое 

отражение и в работе таких авторов, как Нобелевский лауреат по экономике 2008 года П. Р. 

Кругман и М. Обсфельд, которые инвестиции определяют с позиций методологии 

национального счетоводства как «долю продукции, используемую частными фирмами для 

будущего производства» (журнал Международная экономика 9-ое из-ие 2010)  

На сегодняшний день в современной экономической науке существует, присущая для всех 

разновидностей инвестиций общая черта, которая характеризует их как вложения в 

воспроизводство основного капитала. В этом и заключается основная суть понятия 

«инвестиции», из специфика, определяющая, с одной стороны, отличие инвестиций от 

финансов, кредита, денег и иных категорий экономической науки, а с другой стороны, 

указывающая на взаимосвязь и взаимообусловленность вышеперечисленных категорий. 

Таких образов, в широком понимании, инвестиции – это совокупность отношений 

перераспределения национального дохода в целях обновления, воспроизводства основного 

капитала. Раскрытие понятия «основной капитал» подразумевает, в основном, имеющиеся 

различие между основным и оборотным капиталом, которое традиционно определяется как 

различие в механизме переноса стоимости использованного капитала на стоимость 

произведенной продукции.  

В общепринятом аспекте под инвестициями, в основном, понимается общая совокупность 

затрат, которая проводится в виде целенаправленного финансового вложения для 

дальнейшего получения прибыли в различные отрасли и сферы экономики, в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности, на предусмотренный инвесторами 
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определенный срок времени. В конечном результате, такие финансово-инвестиционные 

операции, если они с учетом всех финансовых и инвестиционных рисков, проведены 

успешно, приводят инвесторов к достижению всех поставленных целей. С точки зрения, 

влияния инвестиций на экономическое развитие государства, эффективно проводимая 

инвестиционная деятельность имеет огромное значение и для улучшения социального 

положения общества в целом. Существенным фактором для инвестиций является наличие 

свободных денежных средств, иными словами сбережений, остающихся после оплаты всех 

обязательных расходов. 

Сбережения – как основное средство инвестиций 

Понятие «сбережение» и «накопление» используется в экономической литературе очень 

часто как синонимы. Однако таковыми на самом деле они не являются. Понятие 

«сбережение» - это использование своих доходов в целях сокращения текущего 

потребления ради увеличения потребления будущего. Понятие «накопление» - это 

использование сбережений для расширения производства, то есть для производительного 

потребления. Следовательно, не всякое сбережение является накоплением. Мотив 

накопления – это увеличение прибыли в будущем. 

Накопление позволяет в реальной практике снять ресурсное ограничения, обеспечить 

экономический рост. 

В своей научной работе «Проблемы экономического роста» автор Е. И. Лавров, также как и 

другие авторы экономической литературы, «выделяют три основные нормы накопления: 

минимальную, оптимальную или максимально возможную, и сверхмаксимальную» (Е.И. 

Лавров-2006). 

Объемы накопления в общенациональном масштабе зависят от пропорции, в которой 

национальный доход делится на фонд потребления и фонд накопления, общей величины 

национального дохода, ставки процента, объемом сбережений всех слоев населения, нормы 

прибыли в национальной экономике, технической оснащенности и мощности производства 

в каждой отрасли экономики, налоговой политики государства. 

Возвращаясь к понятию «сбережения»,  необходимо отметить то факт, что при 

инвестировании невозможно добиться высоких прибылей, если сбережения имеют 

небольшой размер. 

Для мелких вкладов, для из трансформации в инвестиции, функционируют коллективные 

нормы инвестирования.  

Формы коллективного инвестирования 

Важную роль в консолидации сбережений населения, профессиональном управлении 

инвестициями, диверсификации возникающих рисков по ценным бумагам играют формы 
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коллективного инвестирования.   

В теоритических исследованиях экономистов на протяжении многих лет предметом 

дискуссий являются вопросы определения форм коллективного инвестирования, их состава 

и характеризующих признаков. По мнению автора научной работы «Признаки 

коллективных инвесторов» Я. С. Басенко «инвестирование, осуществляемое коллективным 

инвестором, приобретает форму коллективного, которую следует рассматривать как 

конструкцию или образование, предусматривающую взаимодействие различных субъектов, 

осуществляющих управление, хранение и учет активов при осуществление инвестиционной 

деятельности, в число которых входят в том числе, и коллективные инвесторы». 

(Я.С.Басенко-2010) 

К организационным формам коллективного инвестирования на сегодняшний день 

относятся: паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды, 

страховые компании, общие фонды банковского управления. 

Паевые инвестиционные фонды занимают лидирующее место среди форм коллективного 

инвестирования, имеющих наибольший удельный вес. Общие фонды банковского 

управления среди инвесторов также стали пользоваться все большей популярностью. 

Однако на рынке коллективных форм инвестирования Паевые инвестиционные фонды по 

многим параметрам эффективности, таким как, отсутствие двойного налогообложения, 

наличия права пайщика досрочного выкупа всех своих паев, отсутствие права у фонда на 

приобретение рискованных финансовых активов, позволяет им по-прежнему оставаться 

востребованным среди инвесторов и лидировать на рынке коллективного инвестирования.  

Для развития экономики стран, для ускорения их роста, необходимы значительные 

инвестиционные ресурсы. Поэтому при проведении инвестиционной политики на 

государственном уровне, очень важно не только наличие благоприятных условий для 

инвестирования, но принципиальным является также вовлечение в инвестиционный 

процесс всех потенциальных инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, включая 

даже тех, кто имеет хотя бы минимальные сбережения.  

Рассмотрение индивидуальной стратегии инвестирования на рынке, имеет большое 

значение, потому что коллективные инвесторы стараются придерживаться выработанных 

принципов такой стратегии в своей деятельности. Индивидуальная стратегия 

инвестирования состоит из определенных этапов. К ним относятся: формирование целей 

инвестирования, определение подходов к построению стратегии, выбор способа выхода на 

рынок, оптимизация альтернативных стратегий, выбор объектов вложения, выбор 

стратегии.  

Организационные формы коллективного инвестирования имеют свои особенности, которые 

различаются между собой спецификой своего функционирования. Так, Паевые 
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инвестиционные фонды могут быть созданы без образования юридического лица, а 

Акционерные инвестиционные фонды, наоборот, являются юридическими лицами и 

создаются в форме ОАО. Общие фонды банковского управления также не являются 

юридическим лицом и в данном случае инициатива создания всегда принадлежит только 

банку. 

Страховые компании создаются в любой организационно – правовой форме. Страховые 

компании являются активными участниками фондового рынка. Рост универсализации 

способствует устойчивой тенденции развития страхования.  

В случае если, индивидуальный инвестор изъявляет желание вкладывать свои сбережения в 

ценные бумаги, то под способом выхода на рынок будет пониматься выбор посредника из 

числа профессиональных участников финансового рынка. 

В современном мире все происходящие процессы проходят в условиях глобализации. Под 

влияние глобализации подпадают мировая экономика, мировой финансовый рынок. В этой 

связи, естественным становится факт актуальности международных инвестиций, играющих 

огромную роль в развитии экономик стран мира, в укреплении взаимовыгодных 

межгосударственных отношений.  

Международные инвестиции 

Под международными инвестициями понимается вложение финансовых ресурсов для их 

будущего полного возврата и гарантии извлечения в перспективе дополнительной прибыли. 

Важно учитывать в реалиях современного развития экономики государств, сопряженной 

наличием постоянного движения международных инвестиций, условия и особенности 

потока финансовых ресурсов между странами. Так исторически сложилось, что 

экономически высокоразвитые страны, выступая лидерами на международной арене, 

навязывают свое мнение по поводу условий развития мировой экономики, государствам с 

более слабым экономическим развитием. Таким образом, с учетом вышеизложенного, 

следует констатировать существующее отличие при проведении международных 

инвестиций, заключающееся в участии только тех стран, кто экономически более 

высокоразвит и имеет достаточные возможности для крупных финансовых вложений.  

Однако, несмотря на такие отличия, международные инвестиции, в условиях глобализации, 

во многом способствуют увеличению интеграционных экономических связей между 

странами и имеют ряд преимуществ.  

К преимуществам международных инвестиций, приводящих к росту экономики государств, 

следует отнести: 

- отсутствие дифференциации денежных потоков в процессе совершения внутренних 

и внешних финансовых операций; 
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-  возможность создания компании с иностранным участием при наличии должной 

гарантии со стороны государства – участника, проводимых финансово-инвестиционных 

операций;  

- отсутствие проведения процедуры финансового контроля компании своим 

государством;  

- появление возможности экономии финансов посредством предоставления 

существенных льгот компании со стороны своего государства;  

- применение льготного режима налогообложения; 

- отсутствие условий быстрого возврата международных инвестиций с целью создания 

благоприятного климата для стабильного развития компании с иностранным участием. 

По мнению автора  Г.К. Дмитриевой иностранные инвестиции – как «материальные и 

нематериальные ценности, принадлежащие юридическим и физическим лицам одного 

государства и находящиеся на территории другого государства с целью извлечения 

прибыли» (Г.К. Дмитриева - 2005). По мнению же автора И.З. Фахруддинова «Иностранные 

инвестиции по своей сути являются иностранным капиталом, собственностью  в различных 

видах и формах, вывезенными из одного государства и вложенные в предприятие или дело 

на территории другого государства». (И.З. Фахруддинов – 2005) 

Законодатели и правоприменители многих государств на протяжении длительного периода 

времени вели поиск критериев, по которым ту или иную сделку можно отнести к 

инвестициям. В ходе экономических дискуссий были выработаны следующие критерии для 

определения прямых инвестиций: а) перевод капитала, б) длительность проекта, в) цель – 

регулярное получение дохода, г) определенная минимальная степень участия лица, 

переведшего капитал, в руководстве управления инвестиционным проектом, д) 

коммерческий риск.  

В настоящее время государства в своих экономиках большое значение придают прямым 

иностранным инвестициям, которые обусловлены развитием между народной торговли. По 

мнению Р. Дольцера и К. Шройера «все это отличает иностранные прямые инвестиции от 

портфельных инвестиций, в которых отсутствует персональное руководство (управление 

проектом), от обычной сделки для целей купли-продажи товаров или услуг (нет 

руководства, нет длительного поступления дохода) и от краткосрочной финансовой 

сделки». (Р. Дольцера; К. Шройера 2008) Прямые иностранные инвестиции подразумевают 

под собой вложение капитала в деятельность, не запрещенную международным 

законодательством, с целью извлечения возврата и их дополнительного прироста в 

долгосрочной перспективе. Характерной особенностью данного процесса является то, что 

при его совершении появляется возможность контролировать вложенный капитал. Большое 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

869 

 

влияние на привлечение международных инвестиций оказывает величина самой тарифной 

ставки, поскольку для клиентов более привлекателен малый размер тарифа, чем даже 

наличие таможенных льгот.  

Сделки с инвесторами или купленные за рубежом недвижимости подпадают под понятие 

прямых международных инвестиций.  

Вложения финансовых средств в компании за рубежом, дочерние фирмы, покупка ценных 

бумаг также относятся к прямым международным инвестициям. 

Под прямым иностранным инвестором понимается физическое, государственное или 

юридическое лицо или группа лиц, владеющих ценными бумагами компании за рубежом. 

Значение рынка прямых инвестиций для развития и роста экономики невозможно 

переоценить, так как только благодаря им становятся возможным оживить экономику, 

обеспечить ее стабилизацию, осуществить ее подъем. 

Международные инвестиции в условиях глобализации мировой экономики, мирового 

финансового рынки, очень важны и для самой страны- инвестора, так как, инвестируя 

финансовые ресурсы в экономику иностранного государства, инвестор тем самым 

предоставляет возможность всем участникам инвестиционного процесса улучшить как 

внутреннее, так и внешнее экономическое положение. Это происходит за счет того, что 

возрастает спрос на продукцию, которая производится на территории государства 

инвестора. А в результате получается, что инвестируя денежные средства в какую-либо 

страну мира, при наличии общей производственно-торговой цели инвестор убеждается, что 

в перспективе вложенные финансовые ресурсы благотворно повлияют и станут полезными 

и для экономики его собственной страны. 

В существующих реалиях современности во многом эффективное применение инвестиций 

и инвестиционной политики в целом, определяется нормативно-правовым актами по 

регулированию инвестиционной деятельности, которые основываются, в первую очередь, 

на базовых принципах ряда международных конвенций и соглашений, и только лишь после 

этого согласовываются и с нормативами отечественного законодательства в области 

инвестирования. 

В соглашениях между странами мира по вопросам, касающихся иностранного 

инвестирования, особо важную роль играют Сеульская и Вашингтонская конвенции. Так, 

Сеульская конвенция призвана обеспечить защиту международных вложений от 

некоммерческих рисков, присущих условиям глобализации в современном мире, в котором 

возрастают риски массовых беспорядков, военных катаклизмов в виде локальных войн, 

социально-эпидемиологических ситуаций, на примере пандемии COVID-19, с появлением 

новейших информационных технологий, с возрастанием нестабильности развития мирового 
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хозяйства и так далее. Большое значение в процессе  соблюдения принципов Сеульской 

конвенции отводится Международному агентству гарантии инвестиций. 

Формирование механизма разрешения споров между частными инвесторами и отдельными 

государствами посредством специально созданного органа, признанного выносить вердикт 

справедливых решений при имеющихся разногласиях в период осуществления 

международной инвестиционной деятельности определяет основополагающую цель 

Вашингтонской конвенции. 

Наряду с указанными выше документами в области регулирования международного 

инвестирования, приоритет отводится конвенции о защите прав инвестора, в которой 

преобладают принципы, соответствующие принципам Сеульской, так и Вашингтонской 

конвенций и представляющие собой симбиоз этих двух конвенций.  

Обязательное наличие системы страхования, отсутствие общего двойного налогообложения 

являются отличительной особенностью  каждого международного документа в области 

инвестиционной деятельности.  

Методы воздействия на инвестиционную деятельность 

Государственные органы любой страны мира на инвестиционную деятельность влияют с 

помощью косвенных и прямых методов воздействия. 

Являющиеся приоритетными для государства, косвенные методы, создают предпосылки 

для повышения эффективности и достижения успеха при осуществлении инвестиционной 

деятельности. Регулирование на государственном уровне вопросов налогообложения, 

финансирование инвестиционных вложений, в том числе за счет бюджетных денежных 

средств, создание инвестиционных фондов на собственной основе, решение банковских 

вопросов, связанных с инвестированием, входят в категорию косвенных методов. 

Прямые методы воздействия на осуществление инвестиционной деятельности реализуются 

государственными органами в соответствии с законодательством страны  и включают в себя 

рассмотрение законодательных аспектов в области международного и внутреннего 

инвестирования, предоставление государственных гарантий юридическим лицам, 

занимающимся инвестированием, выявление потенциальных инвестиционных проектов и 

программ. 

Несмотря на то, что предпосылкой для реализации косвенных методов являются прямые 

методы воздействия на инвестиционные процессы, однако в современных мировых 

экономических реалиях, эффективно способны реализоваться только инвестиционные 

вложения с учетом рационального, грамотного сочетания и разумного применения 

совокупности прямых и косвенных методов воздействия на инвестиционную деятельность.  

На сегодняшний день, благодаря различным международным и внутригосударственным 
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законодательным документам и соглашениям, между странами мира выработалась общая, 

взаимовыгодная концепция проведения инвестиционной политики, способствующей, в 

конечном результате улучшению инвестиционного климата в мире, ускорению темпов 

развития интеграционных процессов с учетом взаимовыгодного сотрудничества. 

Подтверждением такого факта и являются международные инвестиции, сопряженные, 

зачастую с большой прибылью, поскольку каждый потенциальный инвестор тщательно 

рассматривает сумму окончательной прибыли, величину предполагаемой  рентабельности, 

выбирает объект инвестирования с минимальным для себя риском, использует различные 

методы страхования при вложении финансовых ресурсов, учитывает экономический 

уровень развития стран, заранее прогнозирует уровень дохода и рассчитывает время, за 

которое он сможет его получить, осуществляя инвестиционную деятельность.  

Параметры международного инвестирования 

Основным критерием выбора объекта международного инвестирования являются 

определенные параметры, соблюдение которых надежно защищает инвестора от неверного 

вложения финансов.  

К таким параметрам относится: 

- оптимальная пропорция прогнозных показателей выручки и риска; 

- высокий показатель дохода при конкретных рисках; 

- минимальный риск при определенной величине дохода. 

Инвестор, рассматривая вышеуказанные параметры, может сделать вывод о 

целесообразности вложения денежных средств в экономику иностранного государства, 

однако свой окончательных вердикт он может вынести только на основании учета 

различных экономических индикаторов, которые состоят из: 

- рисков по ставкам кредита; 

- периодов вложения денежных средств; 

- затрат на реализацию инвестиционного проекта;  

- процентных ставок; 

- величины дохода; 

- ликвидности инвестиционного проекта;  

- срока окупаемости инвестиций; 

- минимального размера международных вложений; 

- валютных рисков; 
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- эффективности налогового законодательства и льготам по налогам; 

- инфляционной стратегии. 

Окончательное решение о международных инвестициях, инвестор может принять только на 

основе выводов, полученных в ходе тщательного и всестороннего изучения всех данных, 

включающих в себя даже незначительные нюансы запланированного инвестиционного 

проекта международного масштаба.  

Выводы 

Успешная реализация любой инвестиционной политики, наряду со всем вышеуказанным, 

должна иметь также серьезную государственную поддержку, целью которой должно быть 

формирование благоприятного инвестиционного климата в стране. А это, безусловно, 

скажется наилучшим образом на производстве товаров, работ, услуг во всех отраслях 

экономики. Существуют два фактора, непосредственно влияющих на экономический рост: 

Первый фактор – это уровень развития финансовой системы страны; второй фактор это 

инвестиционная активность. 

За последние годы на основе многих исследований проводимых ведущими учеными мира в 

области экономики и финансов, использующих широкий спектр эмпирического материала, 

доказано, что показатели развития финансовой системы не просто коррелируют с 

долгосрочными темпами экономического роста, но связь между ними носит устойчивый 

причинно-следственный характер. 

Что же касается инвестиционной активности, то для обеспечения экономического роста 

ключевое значение приобретают прежде всего факторы динамики инвестиционной 

активности, то есть прирост валового накопления основного капитала, в то время, как 

уровень валового накопления в усредненной оценке не позволяет увидеть четкой 

взаимосвязи и обусловленности с темпами экономического роста. 

Варианты выхода из инвестиционного кризиса также имеют большое значение не только 

для осуществления инвестиционной деятельности, но и создания возможностей для 

ускорения экономического развития. Одним из таких вариантов, может стать политика 

инвестиционной экспансии, при которой роль государства должна стать более активной и 

может быть реализована в следующих направлениях: расширение потребительского и 

инвестиционного спроса, создание нормативно-институциональной среды, включая 

страховые гарантии, льготные кредиты, таможенные, лицензионные и иные льготы в 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политике.  
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Xülasə. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf mərhələləri. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının əsas məqsədləri. Rəqəmsal 

iqtisadiyyatın real iqtisadiyyatdan fərqli xüsusiyyətləri. Elektron ticarət sahəsində lider ölkələr. Avropada sosial-

iqtisadi sahələrin rəqəmsallaşma səviyyəsi. Rəqəmsal iqtisadiyyatın mövcud vəziyyəti. Rəqəmləşdirmənin həcmi 

sektorlara görə dəyişməsi.Rəqəmsal iqtisadiyyatdan daha çox faydalanmaq məqsədilə ölkələr hansı siyasətlərə 

üstünlük verə bilərlər? 

Açar sözlər:rəqəmsal iqtisadiyyat,ÜDM,İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları,İKT. 

 

Getdikcə müasir rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan və məlumat axınlarında eksponent bir 

böyüməyə səbəb olan sosial strukturların və münasibətlərin davamlı ağırlaşması rəqəmsal 

iqtisadiyyatın formalaşması məsələsini gündəmə gətirir. Davam edən proseslərin əhəmiyyəti 

getdikcə artan məlumatların istehsalı, emalı, saxlanması, ötürülməsi və istifadəsi ilə əlaqələrin 

üstünlük təşkil etdiyi yeni bir iqtisadiyyat növünün formalaşması məsələsini gündəmə gətirməyə 

imkan verdi. Məlumat müasir sosial-iqtisadi sistemlərin işləmə qanunauyğunluqlarını araşdıran 

iqtisadi analiz üçün əsas olur. Bir sıra mütəxəssislərin fikrincə, hazırda bir iqtisadi agent üçün bir 

mənbəyə sahib olmağın özü deyil, bu mənbədəki məlumatların mövcudluğu və ondan öz 

fəaliyyətini planlaşdırmaq üçün istifadə etmək bacarığı vacibdir. 

Bundan irəli gələrək, "rəqəmsal iqtisadiyyat" məlumatların üstünlük təşkil edən rolu və onların 

idarə edilməsi metodları ilə istehsal, paylama, mübadilə və istehlak sahələrində müəyyənedici bir 

mənbə kimi xarakterizə olunan müasir bir idarəetmə növü kimi başa düşülməlidir. 

Müasir elektron iqtisadiyyat son otuz-otuz beş il ərzində informasiya cəmiyyətinin inkişafının 

məhsuludur. İnkişaf illəri mərhələlərə bölünür. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafındakı ilk mərhələ qlobal kompüter şəbəkəsi İnternetin yaranması 

idi. XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərindən bəri şəbəkə davamlı böyüyür və əlaqəli istifadəçilər 

mailto:Email-ahmadovafidan@93gmail.com
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sayını artırır. Əvvəlcə İnternet e-poçt ötürmək üçün istifadə olunurdu, lakin şəbəkə genişləndikcə 

daha çox məlumat ötürmə qabiliyyəti əldə etdi. Bu tendensiya iqtisadiyyatın mövcud sahələrini 

təsirsiz ödəyə bilmədi və 1994-cü ildə ilk onlayn mağaza açıldı. Bu, dünyada elektron ticarətin (e-

ticarət) inkişafının başlanğıcı idi. O andan etibarən böyük biznes elektron ticarətin inkişafına 

sərmayə qoymağa başladı. Buna paralel olaraq, 1994-cü ilin oktyabr ayında Amerika bankı 

Stanford Federal Kredit İttifaqı, kommunal xərcləri, İnternet, telefonu ödəmək, kreditlər üzrə 

ödəmələr etmək və şəxsi kompüterinizdən çıxmadan üçüncü şəxslərə köçürmələr etmək imkanı 

verən dünyanın ilk İnternet bankçılıq sistemini istifadəyə verdi. Onlayn mağazalar və İnternet 

bankçılıq sistemlərinin meydana çıxması rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafın növbəti mərhələsinə 

keçid kimi xidmət etmişdir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafındakı ikinci mərhələ, reallıqda mövcud olan 4 təsərrüfat 

subyektinin (firmalar, mağazalar, pərakəndə şəbəkələr, banklar) virtual aləmə kütləvi surətdə 

təkrarlanması idi. Rəqəmsal iqtisadiyyatın bu inkişaf mərhələsinin əsas prosesi, sahibkarlıq 

subyektləri, elektron ticarət formaları yaratmaq prosesi. İnternet texnologiyalarına pulsuz giriş 

sayəsində getdikcə daha çox yeni iqtisadi fəaliyyət formaları "onlayn" nümayəndəliklərini açır və 

bununla da məhsullarını əlavə satışlar əldə edir, eyni zamanda qazanclarını artırır.Elektron 

komponent demək olar ki, bütün əsas iqtisadi fəaliyyət formalarında kütləvi şəkildə görünməyə 

başlayır. İnternet texnologiyalarına pulsuz giriş sayəsində getdikcə daha çox yeni iqtisadi fəaliyyət 

formaları "onlayn" nümayəndəliklərini açır və bununla da məhsullarını əlavə satışlar əldə edir, eyni 

zamanda mənfəətlərini artırır. Əsas xüsusiyyəti fiziki bir filialın olmaması olan virtual banklar, 

mağazalar, ofislər görünür. 

Üçüncü mərhələdə virtual mallar və elektron pullar meydana çıxır. Virtual mallar, bir onlayn 

mağazada fayl şəklində satın alına bilən mallardır, məsələn, müxtəlif proqramlar, elektron kitablar, 

kompüter oyunları və s. Elektron iqtisadiyyatda satışların artması elektron pulların ortaya 

çıxmasına səbəb oldu. Elektron pul həm ənənəvi valyutalar həm də qeyri-dövlət özəl valyutalar 

kimi saxlama və köçürmə sistemləri kimi başa düşülür. Beləliklə, rəqəmsal iqtisadiyyat, real 

iqtisadiyyatdan fərqli olaraq özünə məxsus bir pul sistemi əldə etdi və bu da böyümə sürətini kəskin 

şəkildə sürətləndirməyə imkan verdi. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın əsasını rəqəmsal məhsulların istehsalı və rəqəmsal texnologiyalarla əlaqəli 

xidmətlər göstərən sektor təşkil edir. OECD ölkələrinin statistikası, qlobal qeyri-sabitliyə 

baxmayaraq, dünya iqtisadiyyatının rəqəmsal iqtisadiyyat ticarətində davamlı bir artım olduğunu 

göstərir (orta hesabla böyümə təxminən 4%) və göstərilən xidmətlərin həcmi dəfələrlə artmaqdadır 

(ildə 30% -ə qədər). Rəqəmsal tədqiqatlara müəssisələrin xərcləri artmaqdadır və rəqəmsal 

sektorun yenilikdə əsas rol oynadığını göstərir. Rəqəmsal infrastruktur inkişaf edir və daha əlçatan 

olur, 4G texnologiyaları və fiber optik məlumat ötürmə vasitələrinin tətbiqi ilə rabitə şəbəkələrinin 

keyfiyyəti yaxşılaşır, xüsusən mobil rabitə xidmətləri üçün qiymətlər azalır, mobil cihazların 
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İnternetə çıxışı üçün imkanlar artır və nəticədə , dünyada rəqəmsal texnologiyaların artan əhatə 

dairəsini və inkişafını proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

İnkişaf etməkdə olan yeni iş modelləri, kollektiv istehsal və istehlak metodlarına əsaslanan şəbəkə 

strukturları ənənəvi bazar münasibətlərini dəyişdirir və müasir bir firmanın rəhbərliyində yeni 

həllərin hazırlanmasını tələb edir. Rəqəmsal texnologiyaların daha da inkişafı bütövlükdə bütün 

iqtisadiyyat üçün vacibdir. İndi İnternetdə pərakəndə ticarətin payı bütün əməliyyatların təxminən 

10% -ni təşkil edirsə, gələcəkdə onların sayı yalnız artacaqdır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının əsas məqsədləri. 

Ölkənin qlobal rəqəmsal məkanın formalaşmasında texnoloji liderliyini təmin etmək; 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın iqtisadi prioritetlərinə cavab verən iqtisadi aktivlərin keyfiyyətcə yeni bir 

quruluşunun formalaşdırılması; 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın nailiyyətləri nəzərə alınmaqla və qlobal rəqəmsal məkanın 

formalaşmasında və inkişafında təsirli olan istehsal sənayesinin, ticarətin, xidmətlərin təşkili 

yanaşmalarının formalaşdırılması; 

Formalaşdırılanların səmərəli idarə edilməsi və mövcud iqtisadi aktivlərin (ehtiyatların) idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi prinsiplərinin formalaşdırılması; 

Cəlbedici təşkilati və tənzimləyici şərtlər və rəqəmsal mühitə inam məkanı yaradaraq, KİB sektoru 

daxil olmaqla, milli biznes ictimaiyyətinin və mülki əhalinin rəqəmsal iqtisadiyyat məkanının 

formalaşmasında fəal iştirakı üçün şəraitin yaradılması; 

Sosial sahədəki xidmətlərin strukturunu və keyfiyyətini dəyişdirərək, sahibkarlıq və əmək 

fəaliyyəti üçün yeni imkanlar yaratmaqla əhalinin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün şəraitin 

yaradılması; 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın milli məkanının təhlükəsizliyini və suverenliyini təmin etmək; 

Ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyatın və qlobal rəqəmsal məkanın qlobal ekosisteminin 

formalaşmasında səmərəli iştirakının təmin edilməsi. 

Bugünkü iqtisadiyyatda rəqəmsal şirkətlər ön plana çıxır və iqtisadiyyatı rəqəmsal bir qaynaqla 

təmin edən böyümə nöqtələrinə çevrilir. Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində dünya iqtisadiyyatının əsas 

lokomotivləri iri neft, metallurgiya, maşınqayırma və mədən müəssisələri idisə, indi ən böyük 

şirkətlər rəqəmsal iqtisadiyyat sektorunun nümayəndələridir. 

Cədvəl 1. 

Şirkət Əsas fəaliyyət sahəsi Kapitallaşdırma,$ 

Apple Elektron və informasiya texnologiyaları istehsalı 577,4 milyard 
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Google İnternet xidmətləri, tətbiqetmələr, YouTube video hosting 547.9 milyard 

Microsoft Proqram istehsalı 443 milyard 

Amazon Onlayn ticarət 360 milyard 

Wells fargo Banklar 299 milyard 

Samsung Kompüterlər, mobil cihazlar, məişət texnikası və 

elektronika 

254 milyard 

China Mobile Telekommunikasiya 250 milyard 

Verizon Telekommunikasiya 229,0 milyard 

AT & T Telekommunikasiya 226,0 milyard 

Walmart Pərakəndə 216,9 milyard 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın real iqtisadiyyatdan fərqli xüsusiyyətləri vardır: 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın virtual təbiəti. Rəqəmsal iqtisadiyyat yalnız virtual aləmdə mövcud ola 

bilər, müxtəlif saxlama mühitlərində saxlanılan bir sıra elektrik siqnalları və məlumatları təmsil 

edir. 

Telekommunikasiya şəbəkələrindən və kompüter texnologiyalarından asılılıq. Bu fərq rəqəmsal 

iqtisadiyyatla real iqtisadiyyat arasındakı açardır. Telekommunikasiya şəbəkələrinin və kompüter 

texnologiyalarının yox olması ilə rəqəmsal iqtisadiyyat mümkünsüz olur, çünki bütün virtual 

iqtisadi fəaliyyət formaları onların əsasında qurulur. 

İstehsalçılar və istehlakçılar arasında birbaşa qarşılıqlı əlaqə. İnformasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının inkişafı istehsalçının hər bir son istifadəçi ilə "dock" etməsinə imkan verir. 

İnstitusional da daxil olmaqla vasitəçilərin uzun zəncirlərini qısaltmaq mümkün olur. 

Şəxsiyyət.Rəqəmsal iqtisadiyyat, orta istehlakçının deyil, hər bir fərdi müştərinin tələb və 

ehtiyaclarına cavab verən məhsullar istehsal etməyə və xidmətlər göstərməyə imkan verir.  

Yüksək artım tempi.İnternet sayəsində mal və xidmətlər daha əlçatan oldu. Bu məhsullara olan 

tələbə və rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına səbəb oldu. 

Virtual mallar və elektron pullar.Həqiqi iqtisadiyyatda mövcud ola bilmədikləri üçün rəqəmsal 

iqtisadiyyatın özünəməxsus xüsusiyyətləridir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın tərkib hissələri. Rəqəmsal iqtisadiyyatın üç əsas komponenti var: 

Hardware, proqram təminatı, telekommunikasiya və s. daxil olmaqla infrastruktur; 

Virtual bazar subyektləri arasında virtual qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində kompüter şəbəkələri 
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vasitəsilə həyata keçirilən bir iş prosesini əhatə edən elektron iş əməliyyatları; 

Malların İnternet vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutan və hazırda rəqəmsal iqtisadiyyatın ən 

böyük seqmenti olan elektron ticarət. 

Bu komponentlərə uyğun olaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasını izləmək üçün aşağıdakı 

göstəricilərdən istifadə olunur: elektron ticarət dövriyyəsi; onlayn mağazaların sayı; kompüter 

istifadə edənlərin sayı; İnternetə çıxışı olan istifadəçilərin sayı; əhalinin kompüter biliklərinin 

səviyyəsi;telekomunikasiyaya investisiya qoymaq və s. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın mövcud vəziyyəti.Bu gün dünya biznesinin təxminən 12%-i internet 

üzərindən aparılır. Yaxın 30 ildə biznesin 80%-i internet vasitəsilə aparılacağı proqnozlaşdırılır. 

Cədvəl 2. 

Qlobal miqyasda məşğul olan fərdlər, rəqəmsal olaraq getdikcə daha da aktivləşir. 

Ən azı bir xarici əlaqəsi olan sosial şəbəkə 

istifadəçiləri 

914 milyon 

Beynəlxalq səyahətçilər 429 milyon 

Sərhədlərarası e-ticarət alıcıları 361 milyon 

Ölkədən kənarda yaşayan insanlar 244 milyon 

Sərhədsiz onlayn işçilər 44 milyon 

Sərhədsiz onlayn tələbələr 13 milyon 

Xaricdə təhsil alan tələbələr 5 milyon 

Rəqəmsal iqtisadiyyat kompleks şəkildə qurulmuş bir tədqiqat obyektidir. Hazırda rəqəmsal 

iqtisadiyyatın aşağıdakı sektorları fərqlənir: 

Elektron ticarət, virtual mağazalarda İnternet vasitəsilə həyata keçirilən yeni bir mağaza olmayan 

ticarət növüdür. Burada alıcı bir kompüter istifadə edərək satıcı ilə əlaqə qurur və mövcud 

kataloqlardan bir məhsul seçə bilər. Elektron ticarətin predmeti demək olar ki, hər hansı bir məhsul 

ola bilər - mallar, xidmətlər, daşınmaz əmlak, bank məhsulları və s. Bu gün İnternet vasitəsi ilə 

alınan əsas mallar qida məhsulları, sənaye malları, informasiya məhsullarıdır. Alıcı üçün elektron 

ticarətin dəyəri, doğru məhsulu tapmaq və almaq üçün vaxta qənaət etməkdir, satıcı üçün - ticarəti 

ilə mümkün qədər çox alıcıya çatmaq üçün. 

Elektron pullar virtual pullardır. 

Elektron marketinq, elektron vasitələrin istifadəsi ilə əlaqəli şirkət marketinq fəaliyyətinin 

kompleksidir.Pazaretmə fəaliyyətinin obyekti şəbəkə informasiya sistemləri və 
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texnologiyalarından istifadə edən bir müəssisənin (təşkilatın, şirkətin) informasiya-analitik və 

ekspert-tədqiqat fəaliyyətidir: bu bazarda rəqabətli mövqe seçmək; malların təşviqi və paylanması 

üçün strategiyaların müəyyənləşdirilməsi; risk və qeyri-müəyyənlik şəraitində xarici və daxili 

mühitin amillərinin cəmi nəzərə alınaraq reklam və qiymət siyasətinin seçimi. Mövzu - müəyyən 

bir sahibin fəaliyyəti. 

Elektron bankçılıq, müştəri tərəfindən uzaqdan (yəni banka gəlmədən) göndərilən sifarişlər 

əsasında bank xidmətləri göstərmək üçün bir texnologiyadır, əksər hallarda kompüter və telefon 

şəbəkələrindən istifadə olunur. 

Elektron sığorta xidmətləri İnternet vasitəsilə sifariş verilə bilən sığorta xidmətidir. 

 

Şəkil1. Rəqəmsal iqtisadiyyatın ölçüsü. 

Bu gün dünya miqyasında rəqəmsal iqtisadiyyatı və onun yaratdığı dəyəri ölçmək çox çətindir. İlk 

növbədə ona görə ki, hələ də rəqəmsal iqtisadiyyatın geniş qəbul edilmiş bir tərifi yoxdur. İkincisi 

isə, bu iqtisadiyyatın xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə başlıca komponentləri haqqında 

etibarlı statistikalar əldə etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan, tərifdən asılı olaraq, hazırda 

rəqəmsal iqtisadiyyatın miqyası ilə bağlı hesablamalar, bu göstəricinin qlobal ÜDM-nin 4,5-

15,5%-i arasında dəyişdiyini göstərir. Dünya üzrə İKT sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin 

təxminən 40%-i ABŞ və Çinin payına düşür. Eyni zamanda, Tayvan, İrlandiya və Malayziya İKT-
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nin ÜDM-də payı ən yüksək olan ölkələrdir. Qlobal kompüter xidmətləri sektorunda ABŞ lider 

ölkədir. ABŞ-ın bu sektorda yaradılmış məcmu əlavə dəyərdəki payı, sonrakı doqquz iqtisadiyyatın 

məcmu payından çoxdur. Hindistan bu çərçivədə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ən böyük 

paya sahibdir. Bütün regionlarda artan yeganə alt-sektor olan kompüter xidmətləri sektoru, İKT 

sektorundakı məşğulluğun əsas hərəkətverici qüvvələrindən biridir. İKT sektorunda yaradılmış 

əlavə dəyər, Şərqi Asiyada(Çin liderliyində) olduqca artmışdır. 

  Cədvəl 3. 

2010–2017-ci illərdə bəzi ölkələr üzrə rəqəmsal iqtisadiyyatın ÜDM-dəxüsusi çəkisi, %-lə 

Ölkələr 2010 2016 2017 

ABŞ 4,7 5,4 7,4 

Böyük Britaniya 8,3 12,4 7,1 

Yaponiya 4,7 5,6 6,9 

Almaniya 3,0 4,0 6,3 

Fransa 2,9 3,4 5,7 

Kanada 3,0 3,6 5,1 

İtaliya 2,1 3,5 4,5 

İqtisadiyyatın bəzi sahələrinin, o cümlədən elektron ticarətin lider ölkələr üzrə dinamik inkişafını 

4 nömrəli cədvəldə müşahidə etmək mümkündür. 

Cədvəl 4. 

Elektron ticarət sahəsində lider ölkələr (2018) 

Reytinq

də yeri 

Ölkələr Elektron 

kommersiya seqmentində 

satışın ümumi dəyəri, 

mlrd. dollar 

ÜDM-ə 

nisbəti, % 

B2B, 

mlrd. dollar 

Elektron 

kommersiyanın ümumi 

həcmində xüsusi çəkisi, % 

B2C, 

mlrd. dollar 

B2C seqmen-

tində bir müştəriyə düşən 

orta illik xərc, dollar 

1 ABŞ 8883 46 8129 90 753 3851 

2 Yaponiy

a 

2975 61 2828 95 147 3248 
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3 Çin 1931 16 869 49 1062 2574 

4 Almaniy

a 

1503 41 1414 92 88 1668 

5 Cənubi 

Koreya 

1290 84 1220 95 69 2983 

6 Böyük 

Britaniya 

755 29 548 74 206 4658 

7 Fransa 734 28 642 87 92 2577 

8 Kanada 512 31 452 90 60 3130 

9 Hindstan 400 15 369 91 31 1130 

10 İtaliya 333 17 310 93 23 1493 

 10 ölkə 19315 36 16782 87 2533 2904 

 Dünya 

üzrə: 

29367 - 25516 - 3851 - 

Yuxarıdakı məlumatlardan göründüyü kimi, ticarət sahəsində rəqəmsallaşmada liderlik dünyanın 

ən inkişaf etmiş olan ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya, Almaniya kimi nəhəng ölkələrdən fərqli 

olaraq Cənubi Koreyanın payına düşür. Beləki, ticarət sahəsində rəqəmsallaşmanın ön sırasında 

Cənubi Koreyadan sonrakı yerləri Yaponiya, ABŞ vəAlmaniya bölüşdürür. İqtisadiyyatın digər 

sahələrinin rəqəmsallaşmasına dair ayrı-ayrı ölkələr üzrə statistik məlumatların məhdudluğu 

hələlik çoxşaxəli təhlilin aparılmasına imkan vermir. Bu, onu qeyd etməyə əsas verir ki, dünyada 

gedən rəqəmsallaşma prosesi yeni bir istiqamət olduğu üçün, bu sahədə məlumatların toplanması, 

qruplaşdırılması və statistik hesabatlarda vahidləşdirilməsi hələ tam formalaşmamışdır. Bu isə bir 

sıra məsələlər üzrə dərin tədqiqatların aparılmasına, ümumiləşdirməyə və fikir yürütməyə bəzi 

çətinliklər yaradır. Hesab edirik ki, yaxın zamanlarda rəqəmsallaşma sahəsində gedən proseslərin 

statistik hesabatlarda öz əksini tapması aktual məsələlərdən biri kimi öz həllini tapmalıdır. Lakin 

bəzi statistik məlumatların mövcudluğu müəyyən sahələrdə tədqiqat aparmağa imkan yaratdığı 

üçün bir sıra məsələlər üzrə şərh vermək mümkündür. 

2025-ci ilə qədər inkişaf etmiş ölkələrin ÜDM-i 1,6% arta bilər, zəif rəqəmsallaşma isə onun 1,6% 

azalmasına səbəb ola bilər. 

Məsələn, ayrı-ayrı sahələrin rəqəmsallaşması səviyyəsi və onlar arasında optimal əlaqə və ya nisbi 

təsir münasibətlərinə dair fikir yürütmək üçün Avropa ölkələrində son illərin yekunlarına dair 

sosial-iqtisadi sahələrin rəqəmsallaşma səviyyəsinə nəzər salmaq kifayətdir. 
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Cədvəl 5. 

Avropada sosial-iqtisadi sahələrin rəqəmsallaşma səviyyəsi. 

Sahələr ÜDM-dəxüsusi çəkisi, %-lə 

Təhsil 2 

Maliyyə fəaliyyəti 5 

Topdan vəpərakəndə ticarət 11 

Tikinti 7 

Elektrik enerjisi, qazın, suyun istehsalı və bölgüsü 2 

Səhiyyə və sosial xidmətlər 4 

Kimya və əczaçılıq sənayesi 2 

Emal sənayesi 12 

Neft-qaz sənayesi 9 

Nəqliyyat vəanbar 5 

Faydalı qazıntılar hasilatı (neft vəqazdan başqa) 5 

Məlumatlardan göründüyü kimi, Avropa ölkələrində sahələr üzrə rəqəmsallaşmasının ÜDM-də 

xüsusi çəkisinə görə emal sənayesi, ticarət və neft-qaz sənayesi digər sahələrə nisbətən daha 

yüksəkdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, rəqəmsallaşmanın ən aşağı səviyyəsindəhəyati 

əhəmiyyətə malik olan ən vacib sahələr tibb və xüsusilə təhsilin rəqamsallaşmasının digər sahələrə 

nisbətən ləng getməsi qalan bütün sahələrdə inqilabi dəyişikliklərin uğurla vəfaydalı davam 

etməsini sual altına ala bilər. Çünki, minilliklərlə tarixi təcrübəyə malik olan təhsil cəmiyyətdə baş 

verən bütün inqilabi proseslərin nəticələrini öz üzərində daşımaqla yanaşı, zamanın tələbinə uyğun 

hədəflərini dəyişərək həmin şəraitə uyğun olaraq, ictimai-iqtisadi formasiyaların formalaşmasını 

və onun müasir sivilizasiyaya qoşulmasını təmin etmişdir. Təhsil, həmçinin bütün inqilabi 

dəyişikliklərdə ümumbəşəri dəyərləri, o cümlədən şəxsiyyətin formalaş-ması və inkişafını, insanlar 

və mədəniyyətlərarası ünsiyyətin qurulmasını, dövlətlər və millətlərarası münasibətlərin inkişaf 
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etdirilməsini, Vətən və dövlət düşüncə tərzinin formalaşmasını və s. bu kimi dəyərlərin qorunub 

saxlanılmasını və inkişaf etdirilməsini təmin etmişdir. 

Hazırda dünyada gedən qlobal proseslər informasiya kommunikasiya bazasında baş verən sürətli 

texnoloji dəyişikliklər, bir çox sahələrin, o cümlədən iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması təhsil 

sisteminin qarşısında yeni hədəflər qoyur vəyeni məsələlərin həllini şərtləndirir. Həmçinin XXI 

əsrin çağırışlarından və yeni minilliyin inkişaf hədəflərini proqnozlaşdıran aşağıdakı mənbələrin 

məlumatlarının müşahidəsi bu məsələnin nə dərəcədə aktual olduğunu əsaslandırır. 

2035-ci ilədünya rəqəmsal iqtisadiyyatının proqnozlaşdırılan həcmi 16 trln. dollar təşkil edəcəkdir. 

2025-ci ildə Çində ÜDM artımının 22 %-nə qədəri internet texnologiyası hesabına təmin 

ediləcəkdir. 

2025-ci ildə ABŞ-da rəqəmsal texnologiyalar hesabına yaradılan dəyərin gözlənilən artımı 1,6-2,2 

trln. dollar ətrafında olacaqdır.  

ABŞ-da rəqəmsal iqtisadiyyatın həcmi ÜDM-in 10,9 %-ni təşkil edir. 

2018-ci ildərəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə göstərilən xidmətlərin ixracının həcmi 2,9 

trln. dollar olmuşdur ki, bu da dünya üzrəxidmət ixracının 50 %-ni təşkil edir. 

2025-ci iləqədər internet dünya iqtisadiyyatına ildə 4-11 trln. dollar gəlir gətirəcəkdir. 

2025-ci ildə rəqəmsallaşma ÜDM artımının 19-34 %-ni təmin edəcəkdir. 

2036-cı ildə iş proseslərinin 50 %-əqədəri avtomatlaşdırılacaqdır. 

Proqnozlara görə2017-2022-ci illər ərzində rəqəmsal transformasiyaya yönəldilən xərclər ildə orta 

hesabla 16,7 % artaraq 2 trln. dollar təşkil edəcəkdir. 

Analitiklər hesab edir ki, 2020-ci ildərəqəmsal transformasiyaya yönəldilən ümumi xərclər 1,25 

trln. dollar olacaqdır ki, bunun da təxminən 50%-ni iqtisadiyyatın 4 sahəsi –diskret istehsal, emal 

sənayesi, nəqliyyat, pərakəndəticarət təmin edəcəkdir. 

"Huawei" korporasiyasının proqnozlarına görədünyada rəqəmsal iqtisadiyyatın həcmi 2017-ci illə 

müqayisədə (12,9 trln. dollar) 2025-ci ildə23 trln. dollara çatacaqdır. 
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Şəkil 2. 

Bütün bu kimi proqnozlar və qlobal çağırışlar bir daha təhsilin də rəqəmsallaşmasını tələb edir. 

İş proseslərinin rəqəmsallaşdırılmasının əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:  

- xidmətlərin və yeni gəlir mənbələrinin azaldılması (onlayn xidmətlər ənənəvi ilə müqayisədə daha 

ucuzdur); 

- qlobal bazara sürətli giriş (mal və xidmətlər bazara tez çatır və hala gəlir dünyadakı insanlar üçün 

əlçatan); 

- məhsullar və xidmətlər yeni gözləntiləri və ehtiyacları ödəmək üçün dərhal yaxşılaşdırıla bilər; 

- müxtəlif informasiya, təhsil, elmi məzmun üçün şərait daha sürətli yaradılır. Onlar daha yaxşı və 

daha rahatdır; 

- müəssisələrin yaradılması, işçilərin, tərəfdaşların axtarışı üçün səylərin birləşdirilməsi (İnternet 

saytları), resurslar və satış bazarları;  

- artan məhsuldarlıq və yeniliklər (tələbə cavab verən və artan bazar təklifi yaxşılaşmışdır 

istehlakçıların ehtiyacları." Ağıl"sürətli iqtisadi inkişafı stimullaşdırır və dəstəkləyir) 
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Şəkil 3. Rəqəmləşdirmənin həcmi sektorlara görə dəyişir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatdan daha çox faydalanmaq məqsədilə  ölkələr hansı siyasətlərə üstünlük verə 

bilərlər? Tədqiqatlarımıza dayanaraq, bu ölkələrin rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə gələcək siyasətlərini 

formalaşdırarkən aşağıdakıları nəzərə almalarının zəruri olduğunu qeyd edə bilərik: 

1.İlk növbədə inkişaf etmiş ölkələrlə aradakı rəqəmsal boşluğu azaltmaq və aradan qaldırmaq, 

həmçinin də rəqəmsal hazırlığı tamamlamaq məqsədilə ucuz və geniş zolaqlı internet 

infrastrukturuna investisiyaları artıraraq, əhalinin internetə çıxış imkanlarını fasiləsiz şəkildə 

genişləndirmək tələb olunur. Eyni zamanda bu investisiyaların rəqəmsal iqtisadiyyatın digər 

başlıca infrastruktur sahələri üzrə də artırılması zəruridir. 

2.Rəqəmsallaşmanın bizi gətirib çıxardığı “Sənaye 4.0” elə bir istehsal modelidir ki, onu idxal edə 

bilmək mümkün deyildir. Bəzi model və texnologiyalarını idxal etmək olar, ancaq bu istehsal 

modeli davamlı yaxşılaşma, süni intellektin öyrənməsinə imkan verən və özünü davamlı yeniləyən 

bir strukturdur. Bunu fasizləsiz olaraq idxal etmək mümkün deyil, əks təqdirdə rəqibləriniz hər 

zaman sizdən mühüm dərəcədə öndə olacaqdır. Buna görə hər ölkənin özünün “Sənaye 4.0”ını 

yaradabiləcək təhsilli iş qüvvəsinə və bunları da düzgün qiymətləndirəcək sahibkarlara ehtiyacı 

vardır.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

886 

 

3.Gələcəyin dünyasında istehsalla bağlı peşələr iki kateqoriyaya ayrılacaqdır: Birincisi, təkrarlanan 

yoxlamaları, hesabat verməni həyata keçirəcək, sistemin gündəlik fəaliyyətini təmin edəcək 

peşələr, ikincisi isə sistemin idarə edilməsini təmin edəcək peşələr. Bunlardan birincisi, elə də 

mürəkkəb təhsil və yüksək keyfiyyət tələb etməsə də, ikinci qrup peşələr olduqca yüksək keyfiyyət 

tələb edən peşələr olacaqdır. Buna görə təhsil sisteminin də bu istiqamətdə transformasiya edilməsi 

ehtiyacı ortaya çıxır. 

4.İqtisadiyyatın rəqəmsallaşması, fasiləsiz olaraq yenilənən və özü-özünü inkişaf etdirən istehsal, 

bölgü və mübadilə sistemlərini ortaya qoymaqla, müvafiq iş qüvvəsinin də ömürboyu təhsili 

məsələsini gündəliyə gətirir və təhsilə qoyulan investisiyaların fasiləsiz şəkildə artırılmasını zəruri 

edir. 

5.Rəqəmsallaşmanın gələcəkdə gəlir bölgüsünü daha da pisləşdirəcəyi gözlənilir. Xüsusilə, “mavi 

yaxalılar”ın işsizliyi yeni sosial problemlərin doğmasına səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq 

məqsədilə insanlara satınalma gücü qazandıracaq və gəlir bölgüsünü nisbətən yaxşılaşdıracaq, 

“baza gəlir”, “universal mütləq gəlir” və ya “vətəndaşlıq gəliri” kimi konsepsiyalarınnəzərdən 

keçirilməsinə ehtiyac artacaqdır. Eyni zamanda gələcəkdə sahibkarların iş qüvvəsi üçün olduğu 

kimi, istehsal robotları üçün də dövlətə sosial müdafiə ödəmələri həyata keçirmələri, robotların 

gəlir verigisi ödəməsi kimi təkliflər bu istiqamətdə ciddi müzakirə edilir. 

6.Rəqəmsal iqtisadiyyatda istehsaldan daha çox, istehsaldan öncəki və sonrakı fəaliyyətlərin 

yaradılan əlavə dəyərə təsir etdiyini görürük. Bu iqtisadiyyatda, marka, dizayn, innovasiya, 

texnologiya, rəqəmsallaşma, təhsil, satış, marketinq, reklam kimi fəaliyyətləri doğru şəkildə 

reallaşdıra bilməyənlərin qlobal bazarlarda uğur əldə edə bilməyəcəkləri açıq şəkildə görünür. 

Nəticə və təklif.  

Rəqəmsal irəliləyişlər, iqtisadi inkişaf üçün ciddi imkanlar açsa da, təcrübə göstərir ki, bu imkan 

əsasən az sayda şəxsin, şirkətin və ölkənin əlində toplanmışdır. Bu gün hələ də, əhalisinin 

yarısından çoxunun internetə çıxışı məhdud olan və ya heç olmayan, böyük rəqəmsal bölünmənin 

mövcud olduğu bir dünyada yaşayırıq. Bu rəqəmsal bölünmələrin artması isə inkişaf etməkdə olan 

ölkələri, xüsusilə də zəif inkişaf etmiş ölkələri daha da geridə qoymaqla təhdid edir. Mövcud 

rəqəmsal bölünmənin ortadan qaldırılması, inklüziv, hər kəsi əhatə edən bir rəqəmsal dünya 

iqtisadiyyatının formalaşdırılması baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Rəqəmsal 

iqtisadiyyatın potensial faydaları böyükdür. Çünki proseslərin və istehsalın optimallaşdırılmasına, 

əməliyyat xərclərinin azaldılmasına və tədarük zəncirlərinin dəyişməsinə kömək edən rəqəmsal 

məhsul və xidmətlər rəqabət qabiliyyətini və məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq 

imkanları yaradır. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində qiymətlərin 

aşağı düşməsi investisiyaların və rəqəmsal texnologiyaların mənimsənilməsini təşviq edir. 

Bunun istehlakçılar üçün faydası rəqabətli qiymətlərlə daha geniş çeşidli mal və xidmətlər əldə 

etməkdir. Bundan əlavə, rəqəmsallaşma sahibkarlıq və iş yerlərinin açılması üçün də yeni imkanlar 
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yaradır. Rəqəmsal iqtisadiyyat hökumətlərə daha çox və daha yaxşı dövlət xidmətləri göstərməyə, 

idarəetməni inkişaf etdirməyə və ümumilikdə daha yaxşı nəticələr əldə etməyə yardımçı olur. 

Rəqəmsallaşmanın əmək bazarlarına təsiri, məşğulluq və istehsal münasibətləri üçün nəticələri 

qeyri-müəyyəndir. Rəqəmsallaşma iş formalarını və iş dünyasını dəyişdirir. İstehsal, istehlak və 

xidmət sərhədlərini yenidən müəyyənləşdirir. Yeni məhsulların, proseslərin və texnikaların ortaya 

çıxması böyük imkanlar açmaqla yanaşı, işəgötürənlər və işçilər üçün məşğulluq problemləri də 

yaradır. Çünki rəqəmsallaşma mövcud iş yerlərini dəyişdirir, yeni tapşırıqları yerinə yetirmək üçün 

yeni bacarıqlar tələb edir. Bunun üçün mövcud işçi qüvvəsi yenidən hazırlanmalı və ya onlar 

müasir biliklərə malik işçilər tərəfindən əvəz edilməlidir. İqtisadiyyatda əvvəllər baş verən 

inqilablar zamanı da bu cür problemlər meydana çıxıb və ciddi mənfi təsirləri olub. Rəqəmsal 

iqtisadiyyatın təqdim etdiyi rəqəmsal informasiyalar və ya verilən bazaları iqtisadi inkişaf 

məqsədləri və sosial-iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində geniş istifadə edilməklə, iqtisadi 

siyasətin effektivliyinin artırılması üçün böyük imkanlar açır.İkincisi, rəqəmsal iqtisadiyyat, 

innovasiyalarınvə məhsuldarlığın artımına təkan verməklə, sektorların və bazarların 

rəqəmsallaşması yolu ilə daha aşağı xərclərlə daha keyfiyyətli mal və xidmət istehsalına şərait 

yaratmaqla və dəyər zəncirlərini müxtəlif yollarla transformasiya edərək, əlavə dəyərin 

yaradılmasının yeni kanallarını açmaqla, iqtisadi inkişaf prosesinin sürətlənməsinə əvəzsiz töhfələr 

verir. 

Ötən on ildə, İKT xidmətlərinin və rəqəmsal olaraq təqdim edilə bilən xidmətlərin qlobal ixracı, 

məcmu qlobal ixracdan əhəmiyyətli dərəcədə daha böyük sürətlə artmışdır. 2018-ci ildə rəqəmsal 

olaraq təqdim edilə bilən xidmətlərin ixracı 2,9 trilyon dollar olmuş və ya qlobal xidmət ixracının 

50%-i təşkil etmişdir. Zəif inkişaf etmiş ölkələrdə bu növ xidmətlər məcmu xidmət ixracının 

təxminən 16%-i təşkil edir və 2005-2018-ci illər arasında bu göstərici 3 dəfə artmışdır.Hazırda, 

dünya rəqəmsallaşma baxımından ölkələr arasında çox böyük bölünmə ilə xarakterizə edilir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, zəif inkişaf etmiş ölkələrdə beş nəfərdən yalnız biri, inkişaf etmiş ölkələrdə 

isə dördü internetdən istifadə edir. Bu rəqəmsal bölünmənin yalnız bir aspektidir. Rəqəmsal 

verilənlərdən və son texnologiyalardan istifadə aspektlərində isə aradakı bölünmə olduqca genişdir. 

Aparılan tədqiqatın nəticəsi olaraq aşağdakı təkliflər irəli sürmək mümkündür. 

➢Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, yeni texnologiyaların, star up ların, suni intellektin tətbiqi 

nəticəsində getdikcə daha çox fəaliyyət sahələrinin itirilməsi və rəqəmsal savadsızlıqla bağlı 

işsizliyin baş verəcəyi nəzərə alınmalıdır. 

➢Bir çox dövlət institutlarının, o cümlədən vergi, gömrük, audit orqanları öz ənənəvi struktur, 

kadr potensialı, elektronlaşma səviyyəsi və s. ciddi dəyişikliyə məruz qalacağı nəzərə alınmalıdır.  

➢Bu institutlar yoxlama, nəzarət institutlarından analitik mərkəzlərə, vergi müfəttişləri, gömrük 

nəzarətçiləri, bank, maliyyə mütəxəssiləri analitiklərə çevrilməlidirlər.  
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➢Müvafiq dövlət institutlarında çalışan mütəxəsislər geniş informasiya seli ilə işləməyi bacarmalı, 

analitik təhlillər aparmalı və “deep learning” peşəkarlığına malik olmalıdırlar.  

➢İnformasiya selinin getdikcə böyük miqyasda artması nəzərə alınmalı və mənbələrdə 

informasiyanın məqsədli formalaşmasında inkişaf etməlidir. 

➢İstehsal və innovasiya sferasına rəqəmsal verilənlər və rəqəmsal platformaya nəzərən üzləşilən 

çətinliklərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

➢İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, rəqəmsal iqtisadiyyatda dəyərin yaradılması və faydanın əldə 

edilməsi imkanlarına baxılmalıdır. 

➢Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı rəqəmsal informasiya axını ilə kağız və başqa informasiya 

daşıyıcılarının paralel fəaliyyəti nəticəsində qərar qəbulunun törətdiyi çətinlik və fəsadlar nəzərə 

alınmalıdır. 
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The Work Ethic Values of Ethnic Chinese And Ethnic Minangkabau in Indonesia 

 

Eliza Wati 

Brawijaya University 

Abstract 

The purposes of this research study are to compare the work ethic values between ethnic Chinese and ethnic 

Minangkabau in Indonesia, and to findthe causes of decreasing power of Minangkabau and the reason of increasing 

power of ethnic Chinese in business activities. The Chinese is minority group but they have a lot of big company in 

Indonesia under their control,hence they indirectlycan take control of the Indonesia economics. Although in Indonesia 

there are more than 300 ethnic groups, but the Chinese always manage to overrule the majority groups particularly in 

business activities. Therefore, this research is pivotal to understand how a minority group can possess huge power in 

trading activities, economy and business activities in a big country such as in Indonesia.  

In order to compare the work ethic values between the Chinese and the Minangkabau, this researchused survey, 

questionnaire and also observation. According to statistical result, it was found that the Chinese had higher paternalistic 

values than the Minangkabau. However in other scales such as Locus of Control, Hard Work, Collectivism, Long-

termism and Hedonism did not show a significant different between the Chinese and the Minangkabau. Meanwhilethe 

observation result elucidated thatthe Chinese wasnot using their religion values in their business activities while the 

Minangkabau wasusing their religious values in their business activities.  

Key words: Business Ethics, work ethic, locus of control, hard work, hedonism, paternalism, long-termism, 

collectivism. 
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Xülasə 

21-ci əsrdə texnologiya sahəsində baş verən inkişaflar artan bir tempdə olub, bir çox mövzuda inqilablar adlandırıla 

bilən yenilikləri ortaya qoyur. Bu işin əsas mövzusu ticarət ilə texnologiyanın birləşdiyi elektron ticarətdir. 

Texnologiya və internet sahəsində baş verən inkişaflar və yeniliklər bir çox mövzuda olduğu kimi ticarət mövzusunda 

da fərqliliklər yaratmışdır. Bu məqalədə texnoloji inkişafla yanaşı, elektron ticarətin də sürətli bir şəkildə inkişafı 

aparılmış araşdırılmalara əsasən, bu inkişafın ölkə iqtisadiyyatlarına təsirindən danışılacaqdır.  

Korona virus dünyada bir pandemiya ölçüsü aldığından, bir-birimizlə təmasda olduğumuz bir çox fəaliyyət rəqəmsal 

mühitə keçməyə başladı. Təhsil və Ünsiyyət kimi sahələrə böyük təsir göstərən korona virusun iqtisadiyyata təsiri ilə 

Elektron Ticarətin yüksəlməsi qaçılmaz bir nöqtəyə gəldi. Bu yazıda sizə Korona virusun İqtisadiyyata və E-Ticarət 

proqramına təsiri və yüksəlişi haqqında məlumat verəcəyik. 

Korona virus dünyaya təsir etdikdən dərhal sonra bir çox ölkə pandemiya vəziyyətinin daha da böyüməməsi üçün kiçik 

müəssisələr üçün tədbirlər görməyə başladı. Kiçik müəssisələr bu tətbiqetmələrdən mənfi təsirlənməyə başlasa da, 

elektron ticarət xidmətləri göstərən müəssisələrin sıxlığının artdığını söyləmək mümkündür. Bir sözlə, bu məqamda 

Korona virus epidemiyasının e-ticarət şirkətləri üçün xidmətlərini düzgün idarə etdikləri təqdirdə gəlirlərini artırmaq 

üçün bir fürsət olduğunu söyləyə bilərik. Çünki, bu dövrdə evlərində qalan insanların əksəriyyəti ailələrini və özlərini 

Korona virus təhlükəsindən qorumaq üçün ərzaq, mebel, kosmetika, geyim kimi ehtiyacları internet üzərindən almağa 

başladılar.  Bu gün elektron ticarət çox sürətlə inkişaf edir, yeni ticarət modelləri və bir çox yeniliklər ilə alıcıların 

qarşısına çıxır. 

Açar sözlər: Elektron ticarət, Covid-19, Nəhəng TMK-lar, B2C, B2B. 

 

 

Giriş 

Elektron ticarət bir çox oyunçunun iştirak etdiyi bir sistemdir. Tək bir sistemin inkişafı yerinə bir 

çox sistemlərin inteqrasiyası nəticəsində ortaya çıxan bir quruluşdur. Texnologiya və internet 

sahəsində olan inkişaflar və yeniliklər bir çox mövzuda olduğu kimi, elektron ticarətdə də 

fərqliliklər yaradıb, dəyişikliklərə yol açmışdır. Elektron ticarət özündə bir çox texnoloji məhsul, 

alət və xidmət ehtiva etsə də, bu mövzuda inqilab yaradan internetdir. İlk günlərdə yalnız rabitə 

məqsədləri üçün istifadə olunan internet, ticarətin internet üzərindən daşına biləcəyinin 

öyrənilməsindən sonra daha da böyük əhəmiyyət qazanmağa başlamışdır. Bu gün elektron ticarətin 

hazır ki, vəziyyəti – reklam, marketinq, ödəmə, məlumat mübadiləsi, xidmətin çatdırılması, son 

istifadəçiyə satışlar, firmalararası satışlar, cərimə, vergi ödənilməsi, məlumat sorğusu, müraciət, 

qeydiyyat və s. rəsmi əməliyyatlar, sığorta və bank əməliyyatları kimi bir çox fərqli sahələrdə geniş 

mailto:Mrs.ahmedzade@gmail.com
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istifadə olunur.  

Dünyadakı mal və xidmətlərin, düşüncələrin, mədəniyyətlərin, həyat baxışlarının mübadiləsi ilə 

yaranan inteqrasiya prosesi ilə birlikdə “qloballaşma”anlayışı da həyatımıza daxil olmuşdur. 

Qloballaşmaanın gətirdiyi inteqrasiya prosesinin vacibliyi ölkələri, iş yerlərini, cəmiyyətləri, 

fərdləri bir-birindən asılı vəziyyətə gətirmiş, birlikdə hərəkət etmək və ya müəyyən qaydalar 

çərçivəsində müstəqil fəaliyyət gösdərmək imkanı vermişdir. Təbii ehtiyatların balanssız 

paylanması ölkələr arasında ticarəti məcburi etmişdir. Başqa ölkələrdən insanlar birbaşa və ya 

dolayı yolla məhsul və xidmətlər alırlar. İnformasiya texnologiyalarında və internet mühitində baş 

verən inkişaf iş zəkası ilə birləşərək alıcı və satıcıların görüşə biləcəyi bir şəbəkə yaratmışdır. Hal-

hazırda bu şəbəkəyə qatılan və uyğunlaşa bilən müəssisələr müvəffəqiyyət əldə etmiş və 

müəssisələrini böyütmüşdür. Ticarətin artıq internet üzərindən həyata keçirilməsi dünyanı daha da 

qloballaşdırmış, ticarət imkanlarını sürətləndirmişdir.  

Bu məqalədə, biz dünyada elektron ticarətin son vəziyyəti, COVİD-19 pandemiyası nəticəsində 

elektron ticarətdə baş verən dəyişikliklər, elektron ticarətdə xidmətlər təqdim edən nəhəng TMK-

dan bəhs edəcəyik. 2019-cu ildə Çində başlayan və bütün dünyaya yayılan COVİD-19 pandemiyası 

ilə birlikdə dəyişən alış-veriş imkanları və elektron ticarətdə baş verən artımlar araşdırmada qeydə 

alınmışdır.   

Dünya ölkələrində Elektron ticarətin vəziyyəti. 

Elektron ticarət təxminən 25 ildirki dünya gündəmindədir. Dünyada 7,1 milyon şirkət elektron 

ticarətlə məşğul olur və bu say hər il artır. Qlobal elektron ticarət bazarı sürətlə böyüsədə müəyyən 

ölkələrdə cəmlənmişdir.  

Aparılan bir araşdırmaya görə (Paypal, 2018) beynəlxalq e-ticarətdə ən çox seçilən ölkələr Çin 26%, 

ABŞ 21%, İngiltərə 14%, Almaniya 10% və Yaponiya 5%-dir. Eyni araşdırmada bölgələr və 

spesifik ölkələr bazasında istehlakçıların beynəlxalq e-ticarət meylləri də araşdırılmışdır. Bölgə 

bazasında ən yüksək nisbət Orta Şərqdə 70% olduğu halda, bu nisbət Şimali Amerika və Asiya-Sakit 

okean bölgələrində 48% idi. (Perakende E-ticaretin Yükselişi, Murat DELİÇAY, Fırsatlar, 

Sorunlar ve Öneriler Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü. Ocak 2021). 

Çin. Dünyanın ən böyük pərakəndə e-ticarət bazarına sahib olan Çində daxili bazar uzun müddətdir 

davamlı şəkildə böyüyür. Ölkədəki pərakəndə elektron ticarətin həcmi, əvvəlki illərə görə 27,3% 

artaraq 2019-cu ildə 1.93 trilyon ABŞ dollarına yüksəlmişdir. (eMarketer, 2019). 

Çində e-ticarət həcminin artması son illərdə internet istifadəsindəki sürətli artım olmuşdur. Çin 

İnternet Şəbəkəsi Məlumat Mərkəzi (CNNIC) tərəfindən yayımlanan hesabata görə, 2019-cu ilin 

internet istifadəçilərinin sayı 2018-ci ilədək olan internet istifadəçilərinin sayına görə 75 milyon 

artaraq 900 milyon nəfərə çatmışdır. Hesabata əsasən internet istifadəçilərinin nisbəti 2018-ci illə 

müqayisədə 4.9% artaraq 64.5% -ə çatmışdır. Şəhərlərdə İnternet istifadəsi 76,5% olduğu halda, bir 

çox ölkələrdə olduğu kimi Çinin kənd yerlərində aşağı səviyyədədir. Hesabata görə, kənd 

yerlərində internetdən istifadə nisbəti 46,2% (255 milyon şəxs) təşkil edir. Bununla birlikdə, kənd 

yerlərində internet istifadəsi 2019-cu ildə əvvəlki ilə nisbətən 7.8% artmışdır. 
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Çində onlayn alış-veriş edənlərin sayı da sürətlə artır. CNNIC hesabatına görə onlayn alış-veriş 

edənlərin sayı 2018-ci ilə nisbətən 100 milyon artaraq 710 milyon nəfərə çatmışdır. 

Çin hökuməti ölkədə elektron ticarətin inkişafı üçün müxtəlif siyasətlər tətbiq edərkən, e-ticarətin 

4 sahəsi üzrə inkişafına xüsusi nəzarət edilir. Bunlara kənd ərazilərinin, səyyar biznesin, təzə 

qidanın və ana-körpə məhsullarının B2C ticarətindəki ümumi payları daxildir. Xüsusilə kənd 

yerlərinin pərakəndə elektron ticarətdə iştirakına əhəmiyyət verən Çin, 2020-ci ildə "Ümumdünya 

Rəqəmsal Kənd Təsərrüfatı və Kənd ərazilərinin E-ticarət İnkişaf Hesabatı" - nı hazırlamışdır. 

Nielsen (2018) tərəfindən aparılan bir təhlilə görə Çində elektron ticarətin inkişafını artıran beş 

amil vardır. Bunlar aşağıdakılardır: 

• Elektron ticarət festivalları: Xüsusilə Alibaba.com tərəfindən təşkil edilən bu festivallar 

fərqlilikləri artırdığı kimi e-ticarəti də inkişaf etdirir. Məsələn, subaylar günü kimi qeyd 

olunan 11 noyabrda Alibaba.com, 2017-ci ildə bir gündə 25 milyard ABŞ dolları həcmində 

qazanc əldə etmişdir. 2018-ci ildə 32 milyard dollardan çox olan bu qazanc, sonrakı illərdə 

daha da artmışdır. 

• İstehlak trendindəki artım: Gəlir vəziyyətindəki artım ilə şəhərlərlə yanaşı kənd yerlərində 

də elektron ticarətə marağı artırmışdır. 

• Elektron ticarətin ənənəvi ticarətlə "Yeni Ticarət" anlayışı ilə birləşdirilməsi, elektron 

ticarətin inkişafına kömək etmişdir. 

• Rəqəmsal ödəmə: Çində hal-hazırda mövcud olan elektron ticarətin 62%-i elektron 

cüzdanla, 21%-i kredit və bank kartları ilə həyata keçirilir. Elektron cüzdan mövzusunda 

bazarda üstünlük təşkil edən Alipaydan əlavə WeChat Pay, Baidao kimi e-cüzdanların aşağı 

istifadə haqqı və rahatlığı istifadəsində artım təmin edir. Statistika (2018) 

qiymətləndirməsinə görə e-cüzdanların istifadəsinin dərəcəsi 2022-ci ildə 82%-yə qədər 

artacağı gözlənilir. 

Onlayn platformalardan media platformalarına keçid: Çində smartfon və sosial medianın geniş 

yayılması ilə birlikdə, sosial media məhsulları haqqında şərhlər paylaşılan və reklamların 

yayımlandığı vacib bir platformaya çevrilmişdir. Elektron ticarət platformaları bu vəziyyəti 

səmərəli şəkildə istifadə edir. (PERAKENDE E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ Murat DELİÇAY 

Fırsatlar, Sorunlar ve ÖnerilerSektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Ocak 2021.s19). 

ABŞ. ABŞ Milli Telekommunikasiya və İnformasiya İdarəsinin məlumatlarına görə, 2019-cu ildə 

internet istifadəsi 15 yaşdan yuxarı 81.1%-ə çatmışdır. Məlumatlara əsasən, ABŞ vətəndaşları-nın 

67.9%-i ağıllı telefondan istifadə edir. Kompüter istifadəsi nisbəti isə daha aşağıdır. Stolüstü 

kompüter istifadəçiləri 27.7%, noutbuklardan istifadə edənlərin nisbətləri 46.6%, planşetlərdən 

istifadə isə 30% təşkil etmişdir. ABŞ-da elektron ticarətin ilk üç oyunçusu Amazon, Walmart və 

Apple-dır. Bu üç mağaza 2018-ci ildə 87,1 milyon dollar gəlir əldə etdi ki, bu da Amerikadakı 

elektron ticarət bazarının yüzdə 27%-nə bərabərdir. Yalnız 2018-ci il bazar həcminin yüzdə 19,8%-

i Amazon payına düşmüşdür. 2019-cu ildə Amerikada fiziki malların onlayn pərakəndə satışları 
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343,15 milyard dollar təşkil etmişdir. Bu rəqəmin 2024-cü ildə 476,5 milyard ABŞ dollarına 

yaxınlaşacağı təxmin edilir. 

ABŞ-da geyim və aksesuar pərakəndə elektron ticarətinin 2024-cü ilə qədər 153,6 milyard dollar 

gəlir gətirəcəyi təxmin edilir. 2018-ci ildə geyim və geyim aksesuarlarının pərakəndə satışının 

yüzdə 4.1 hissəsi elektron ticarət yolu ilə həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, e-ticarət 2018-ci ildə 

ABŞ-da ümumi pərakəndə satışların yüzdə 9.9 hissəsini təşkil etmişdir. ABŞ-da 2018-ci ildə e-

ticarət ümumi istehsal həcminin yüzdə 67.3%-ni təşkil etmişdir. Topdan tədarükün yüzdə 32.3%-i 

onlayn əməliyyatlar yolu ilə həyata keçirilmişdir. 

ABŞ-da elektron ticarətdən gəlir 2020-ci ildə 431.6 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Statistika 

Rəqəmsal Bazarın məlumatlarına əsasən, 2025-ci ilə qədər gəlirin 563.4 milyard dollara çatacağı 

gözlənilir.  

(Retail e-commerce revenue in the United States from 2017 to 2024. 

https://www.statista.com/statistics/272391/us-retail-e-commerce-sales-forecast/ ) 

Avropa Birliyi (AB). Avropa, e-ixracat üçün qiymətləndiriləcək hədəf bazarlar arasında birinci 

yerdədir. Avropa həm yüksək əhali nisbəti, həm də bir çox inkişaf etmiş ölkəyə ev sahibliyi etməklə 

yüksək alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Xüsusilə Qərbi Avropa e-ticarət üçün ən böyük bazardır. 

Avropalıların yüksək alıcılıq qabiliyyəti ilə sərhədyanı alış-verişə çox açıq olması, onu elektron ixrac 

üçün vacib bir hədəf qrupuna çevirir. Əlavə olaraq hökumətin Avropa ölkələrinə etdiyi elektron 

ixrac əməliyyatlarında vergidən azad etmə, geri ödəmə və təşviq alma kimi böyük imkanlar var. 

22 EUR-dan aşağı sifarişlər üçün gömrük rüsumu və xarici ƏDV tutulmur. KDV üzərindəki 

sifarişlərdə 22 EUR xaricdə ödənilir, 150 EUR-da olan sifarişlərdə isə Türkiyə ilə Avropa Türk 

mənşəli məhsullar arasında A.TR/EUR.1 ticarət müqaviləsini tənzimləyən sənədlərin qaytarılması 

gömrük vergisindən azad edilir. 

İngiltərə - Avropanın ən yüksək alıcılıq qabiliyyətinə sahib ölkəsidir. Bu alıcılıq qabiliyyətini 

sərhədyanı alışlarda da istifadə edir. Britaniyanın 66 milyon əhalisinin 95%-i internet 

istifadəçisidir. Onlayn alıcıların 36%-i sərhədləri aşaraq alış-veriş edirlər. Əsasən hazır geyimi və 

elektronikləri sərhəddən alırlar. 

Almaniya – sərhədyanı alış-veriş üçün bir çox potensialı var. 83 milyon əhalisi olan Avropanın ən 

böyük bazarlarından biridir. Əhalinin 91%-i internet istifadəçisidir və onlayn alış-veriş edənlərin 

77%-i sərhədləri aşır. Almaniyada ən çox hazır və elektron məhsullar alınır. 

Hollandiya – 82%-lə ən çox onlayn alış-veriş edən ölkələrdən biridir. 17 milyon əhalinin 96%-i 

aktiv internet istifadəçisidir. Onlayn alış-veriş edənlərin 84%-dən 36%-i sərhəddən kənarda işləyir. 

Əsasən hazır geyim və elektronika alır. 

Fransanın 65 milyon əhalisinin 88%-i internet istifadəçisidir. Onlayn alış-veriş edən 67 nəfərin 

28%-i sərhədləri aşaraq alış-veriş edir. Fransızlar rəqəmsal vitrin üzərində dayanır və daha çox 

hazır vəə elektron məhsullar alırlar. 

Avropa e-ixracat üçün ən böyük üç bölgədən biridir və 2018-ci ildə İngiltərənin bölgənin ən böyük 

onlayn pərakəndə bazarı olmağa davam etməsi gözlənilir. Almaniya və Fransa bunu izləyir. Şərqi 

https://www.statista.com/statistics/272391/us-retail-e-commerce-sales-forecast/
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Avropa ölkələrində də e-ticarət satışlarında artım müşahidə olunur. Ancaq onlayn alış-verişə nüfuz 

etməsi baxımından Qərb qonşularından geri qalır. Onlayn alış-veriş səviyyəsi bölgə arasında çox 

dəyişir. Bu, əslində İngiltərənin, Almaniyanın xaricində gələcək istehlakçı bazasını artırmaq üçün 

böyük bir potensialın olduğunu göstərir. Hollandiya, İsveç və İngiltərədə yetkin e- ticarət istehlakçı 

bazaları mövcuddur və sərhədlərin kənarında sifariş verməyə alışmış bazarları təmsil edirlər. 

Siyahının ilk beşliyində Çin, ABŞ, İngiltərə, Yaponiya və Cənubi Koreya bazarın 81,4%-nə sahibdir. 

Aşağıdakı cədvəldən göründüyü kimi, təkcə Çin bazarın 50%-dən çoxuna sahibdir. 

 

    Cədvəl 1. E-ticarətdə önə çıxan xüsusi ölkələr və bazar ölçüləri. 

 

№ 

 

Ölkə 

2018 

(Milyard

 AB

Ş dolları) 

2019 

(Milyard ABŞ 

dolları) 

 

Fərq (%) 

1. 
Çin 1.520 1.934 27.3 

2. 
ABŞ 514 586 14 

3. 
İngiltərə 128 142 10.9 

4. 
Yaponiya 111 115 4 

5. 
Cənubi Koreya 87 103 18.1 

6. 
Almaniya 76 82 7.8 

7. 
Fransa 62 69 11.5 

8. 
Kanada 41 50 21.1 

9. 
Hindisdan 35 46 31.9 

10. 
Rusiya 22 27 18.7 

 
Dünya 2.920 3.530 20.8 

    Mənbə: eMarketer 2019 https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019. 

               https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf 2021.s7. 

 

Bir çox başqa ölkələrdə elektron ticarətin həcmi bu ölkələrə nisbətən daha azdır. Bunun əsas səbəbi 

e-ticarətin inkişaf etməsinə baxmayaraq bazarın kiçik olması və ya elektron ticarətin  kifayət qədər 

inkişaf etməməsidir. Ancaq bir çox inkişaf etməkdə olan ölkədə elektron ticarət sürətlə 

artır.(file:///D:/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf ) 

İnternetdən istifadə edən əhalinin ümumi əhaliyə nisbətini ifadə edən İnternetin nüfuz dərəcələri 

2019-cu ilədək Avropada 85%, Şimali Amerikada 84%, Orta Şərqdə 78%, Asiya və Okeaniyada 

53% olmuşdur. Ölkələrin e-ticarət üçün uyğunluğunu qiymətləndirmək və müqayisə etmək üçün 

2015- ci ildə UNCTAD (UNCTAD, 2015) tərəfindən B2C Elektron Ticarət İndeksi hazırlanmışdır. 

https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf
file:///D:/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf
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Ən son 2019-cu ildə nəşr olunan indeksdə ilk on ölkə aşağıdakı       cədvəldə göstərilmişdir: 

 

Cədvəl 2. 2019-cu il B2C E-ticarət indeksi ilk on ölkə. 

 

№ 

 

Ölkə 

İnternet 

istifadəçilərinin 

nisbəti 

İnternet 

hesabı olan 

fərdlərin 

nisbəti(15ya

ş) 

 

Təhlükəsiz 

internet 

serverləri 

 

Poçt təhlükəsizliyi 

indeksi 

1. 
Hollandiya 95 100 98 93 

2. 
İsveçrə 94 98 95 95 

3. 
Sinqapur 88 98 97 97 

4. 
Finlandiya 94 100 90 94 

5. 
İngiltərə 95 96 88 98 

6. 
Danimarka 98 100 100 79 

7. 
Norveç 97 100 86 91 

8. 
İrlandiya 82 95 95 100 

9. 
Almaniya 92 99 94 86 

10. 
Avstraliya 87 100 89 91 

   Mənbə: UNCTAD, 2019. file:///D:/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf 

 

Cədvəldən göründüyü kimi ilk on sırada yer tutan ölkələr içində Sinqapurdan başqa 8-i inkişaf 

etmiş Avropa ölkələridir. 

 

COVİD-19 pandemiyası nəticəsində elektron ticarətdə baş verən dəyişikliklər. 

İlk dəfə 2019-cu ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində ortaya çıxan COVID-19 adı ilə tanınan 

koronavirusun yaratdığı epidemiya qısa müddətdə sağlamlıq və iqtisadiyyat baxımından bütün 

dünyaya təsir etdi. 10 May 2020-ci il tarixinə olan Coronavirus pandemiyası ümumilikdə 3.917.366 

təsdiqlənmiş hadisəyə və 274.361 ölümə səbəb oldu (ÜST, 2020). Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

(ÜST) COVID-19-u 11 Fevral 2020-ci ildə epidemiya olaraq elan etdi (ÜST, 2020). 

Koronavirus qısa müddətdə bütün sektorlara mənfi təsir göstərdi. Bundan sonra epidemiyanın 

hansı təsir göstərəcəyini zaman göstərəcək və virusun gedişi insanların yaşayış tərzini əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edir və edəcək. Elektron ticarət bu müddətdə ən çox təsirlənəcək sektorlardan biri 

oldu. Koronavirus (COVID-19) bütün sənayeləri mənfi təsir edərkən, e-ticarət dünyasında bir artım 

olduğu görülür. İnsanların fiziki təmasdan qaçması və komendant saatı kimi səbəblərdən fiziki 

ticarət dayanmağa başladı. Xüsusilə pərakəndə satış sektoru-komendant saatı və tədbirlər, tədarük 

zəncirinin pozulması və ləngiməsi səbəbi ilə epidemiyadan ən çox təsirlənən sektorlardan biri 

file:///D:/Perakende_E-Ticaretin_Yukselisi.pdf
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olmuşdur. Koronavirus bir şəkildə onsuz da baş verən ticarətin çevrilməsini, başqa sözlə fiziki 

mühitdən virtual mühitə keçid prosesini ciddi şəkildə sürətləndirdi. 

Karantin və təcrid elan edən ölkələr səbəbiylə dünya miqyasında onlayn alış-veriş 

tətbiqetmələrində istifadəçi aktivliyi artmışdır. Elektron ticarət 2020-ci ilin mart ayının ilk 

həftəsindən etibarən yeni və aktiv istifadəçilərində davamlı bir artım qeydə aldı. Bundan əlavə, 

COVID-19 epidemiyası istehlakçı davranışını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir və sənayeni yenidən 

formalaşdırır. Fiziki mağazalar görülən tədbirlər və müştəri üstünlükləri səbəbindən epidemiyadan 

mənfi təsirlənsə də, onlayn pərakəndə satışlar satış həcmlərini artıraraq daim müştəri qazanır. 

Aşağıdakı qrafikdə ABŞ, İngiltərədə, yanvar ayından bu yana Almaniya və Türkiyədə e-ticarət 

həcmində meydana gələn dəyişikliklər göstərilir. 

 

Qrafik 1. Covid-19 pandemiya böhranı dövründə fəərqli ölkələrdə E-ticarrət həcmindəki dəyişikliklər 

Mənbə: COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Dr. 

Hüseyin GÜVEN https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128148 

 

Qrafiki araşdırdığımız zaman ilk olaraq görürük ki, 4 ölkə arasında 11 Martdan sonra Türkiyədə 

ciddi şəkildə artım baş vermişdir. Bu artım 200%-ə çatmışdır. Almaniyada karantin tədbirlərinin 

zəifləməsi ilə artım azalmağa başladı. Mart ayının 15-ə qədər  ABŞ və İngiltərədə kələ-kötür 

dalğalanma olsada, epidemiyanın ciddiliyini dərk edərək və karantin prosesinə girməklə, onlayn 

alış-veriş edən müştərilərin sayında nəzərə çarpacaq dərəcədə artım olmuşdur. 

İnsanlar yeni və daim dəyişən qlobal və yerli şərtlərə görə alış seçimlərini etdikcə, alınan məhsul 

növləri də dəyişir. Elektron ticarət kontekstində son vaxtlar COVID-19 pandemiyasının baş 

verməsi səbəbindən şirkətlərdən müəssisələrə və iş yerlərindən istehlakçılara fiziki malların onlayn 

satışlarında bəzi məhsullara tələb artmış və bəzilərində azalma müşahidə edilmişdir (ÜTT, 2020).   

 Sağlamlıq, fərdi qulluq və təmizlik məhsulları. 
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COVID-19 epidemiyası xəbəri yayıldıqdan və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən rəsmi 

olaraq pandemiya elan edildikdən sonra insanlar buna anbar yığaraq cavab verdilər. İstehlakçılar 

əl təmizləyici və cərrahi maskalar kimi tibbi ləvazimatlara və tualet kağızı və çörək kimi məhsullara 

daha çox tələb göstərməyə başladılar. Mütəxəssislərin fikrincə, COVID-19 epidemiyası ilə 

mübarizədə ən vacib tədbir gigiyenadır.  

Xüsusilə mütəxəssislər əllərin tez-tez və ən azı 20 saniyə ərzində yuyulmalı olduğunu və alış-veriş 

zamanı alınan səthlər, əşyalar və əşyalarla təmasda olmağı xəbərdar edirlər. Bu vəziyyət əl sabunu, 

dezinfeksiyaedici və gigiyena məhsullarının satışında ciddi artımlara səbəb oldu. Bu məhsullara 

olan tələbin artması e-ticarət saytlarının ehtiyatlarını məcbur etməyə başladı. Bu vəziyyətin 

formalaşmasında medianın payı da kifayət qədər yüksəkdir. Xüsusilə sabun, dezinfeksiyaedici və 

odekolon haqqında məlumat vermək bu məhsulların satışını əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. 

Koronavirusun qrip kimi yayıldığı müəyyən edildiyi üçün sağlamlığı qoruyan və sağlamlıq 

təhlükəsizliyi maddələrinə olan tələb sürətlə artmağa başladı. 

 Kitablar, Hobbi və Oyuncaq məhsulları. 

COVID-19 prosesi zamanı istehlakçıların məktəblərdən ayrılması və iş həyatına görə evdə sərf 

etdikləri vaxt artmışdır. Bu, istehlakçıların hobbilərinə sərf etdikləri vaxtın artmasına səbəb oldu. 

Aşağıdakı qrafikdə epidemiyadan ən çox təsirlənən dörd ölkə üçün hobi kateqoriyasında elektron 

ticarət yolu ilə edilən sifariş məbləğləri yanvar ayından bəri göstərilir. 

 

Qrafik 4. 2020-ci ildəə fərqli ölkələr üzrə E-ticarətdə kitab, hobbi və oyuncaq məhsullarının satışı. 

 

Mənbə: COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Dr. 

Hüseyin GÜVEN https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128148 

 

Qrafikə uyğun olaraq araşdırılan bütün ölkələrdə epidemiyanın zirvəyə çatdığı dövrdə elektron 
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ticarət yolu ilə verilən sifarişlərin həcmi artmışdır. Xüsusilə Çində epidemiya azaldıqdan sonra bu 

məhsullara olan tələb azaldı. 

 Qida və içki məhsulları. 

Qida pərakəndəliyi, epidemiya dövründə e-ticarətdə dəyişikliyin ən çox hiss olunduğu sektorlardan 

biri olmuşdur. Koronavirus epidemiyası üçün "evdə qalma" çağırışları ilə, elektron ticarətin bazar 

dövriyyəsindəki payı yüzdə 1-dən yüzdə 3-ə yüksəldi. Mart ayında Nielsen (2020) tərəfindən 

aparılan Koronavirüsün Qlobal İstehlakçılara Təsirləri araşdırmasının nəticələri oxşar nəticələr 

verdi. Araşdırmaya görə, Türk istehlakçılarının 41%-i epidemiyadan sonra qida, içki və ev 

təmizləyici məhsullarını onlayn olaraq artırdı. Bundan əlavə, türk istehlakçılarının demək olar ki 

yarısı (49%) bu məhsulları orta və uzun müddətdə onlayn olaraq satın almağa davam edəcəklərini 

bildirdilər. 

Alış-verişə getmə səbəbi ilə Covid-19 virusuna yoluxma riskinin artacağını düşünən istehlakçılar 

qida ehtiyaclarını marketlərdən almaq əvəzinə supermarketlərdən onlayn ehtiyaclarını ödəməyə 

yönəldilər. Bu kateqoriyada milli bazarlar, endirim bazarları ilə müqayisədə rəqəmsallaşdırma 

investisiyaları, güclü lojistik və ev paylama altyapıları və e-ticarət təcrübələri qarşılıqlı təsirdə 2 

qat artım göstərdi. Supermarketlərin onlayn tətbiqetmə tələbi o qədər artdı ki, epidemiya öncəsi 

gün ərzində edilən tədarüklər bir həftəyə qədər uzanmağa başladı. 

 Lüks İstehlakçı Məhsulları. 

Lüks məhsullar, əsas ehtiyaclar ödənildikdən sonra əlavə xərc və istehlakdır. Lüks istehlak 

məhsulları həm də epidemiya səbəbiylə mağazaların bağlanması və istehlakçıların evlərinə 

bağlanması mənfi təsir etdi. Lüks istehlak məhsulları kateqoriyasının Türkiyədəki zərgərlik və 

zərgərlik dəsti ilə Türkiyədə qarşılıqlı təsiri Mart ayının əvvəlindən bəri azalmışdır. Bu azalma 

bütün dövr ərzində davam etdi. 

 Texnologiya və İstehlakçı Elektron Məhsulları.  

Texnoloji məhsullar iqtisadi vəziyyətin qeyri-müəyyənliyindən ən çox əziyyət çəkən məhsul 

qruplarından biridir. İnsanların evdə qalması və bir çox insanın işsizlik qorxusu səbəbindən 

texnoloji məhsulların satışında yüzdə 40-a qədər azalma olmuşdur. Türkiyə daxilində istehlakçı 

elektronikası kateqoriyasında Mart ayının ilk həftəsindəki mənfi tendensiyanı düzəltdi. Endirim 

kampaniyaları, toy mövsümü alış-verişi və məzənnə artımı bu məhsul qruplarındakı artımda təsirli 

olsa da, kateqoriyadakı ən böyük artım faktoru evdə keçirmə vaxtının artması ilə yüksələn kiçik ev 

alətləri kateqoriyasıdır. İnsanlar evlərində daha çox vaxt keçirtdikcə texnoloji oyun məhsulları 

üçün xərcləri də artır. Epidemiya dövründə tələb artan digər bir texnoloji məhsul da ağıllı saatlardır. 

2019-cu ilin birinci rübündə dünyada 11,4 milyon ağıllı saat sifarişi alındığı halda, 2020-ci ilin 

birinci rübündə yüzdə 20 artımla 13,7 milyon sifariş alındı. Demək olar ki, epidemiya səbəbindən 

sağlamlığa daha çox diqqət göstərildiyi üçün insanlar sağlamlıqlarını və sağlamlıqlarını izləmək 

üçün ağıllı saatlara müraciət edir. 
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 Geyim və Aksesuar Məhsulları. 

Geyim sənayesi epidemiya zamanı mənfi təsir göstərən sahələrdən biridir. İnsanlar evlərini tərk 

edə bilmədikləri üçün paltar almaq üçün alış-veriş etməkdən uzaq dururlar. ABŞ istehlakçılarının 

Quantum Metric tərəfindən apardığı təhlillərə görə, geyim üçün onlayn gəlir Mart ayının sonuna 

qədər hər il 11% azaldı. İngiltərədəki onlayn moda pərakəndə satışları Mart ayında satışlarında 

23,1% azalma olduğunu bildirdi. Məhsul qrupları arasında ən kəskin azalma 42.9% ilə kişi 

geyimlərində və 32.8% ilə kişi ayaqqabılarında oldu. Ancaq epidemiyanın gündəmdə olmağa 

başladığı dövrlərdə azalmış bu kateqoriya, son günlərdə aqressiv endirim kampaniyaları ilə artdı. 

Bölgədəki e-ticarət yolu ilə geyim və aksesuarların olduğu dörd ölkə üçün yanvar ayından bəri 

edilən sifariş miqdarlarına dair aşağıdakı qrafiki görə bilərik. 

 

Qrafik 3. 2020-ci il fərqli ölkələr üzrə E-ticarət vasitəsi ilə alınan geyim və aksesuarlar. 

Mənbə: COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Dr. 

Hüseyin GÜVEN https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128148 

 

Qrafikdə Mart ayından sonra Almaniya və ABŞ-da da ciddi artımlar müşahidə olunduğu görülür. 

COVID-19-dan əvvəlki dövrdə, e-ticarətdə ən çox müştəri xərclədiyi məhsul qrupunun səyahət və 

yaşayış xərcləri və geyim kateqoriyasında olmuşdur. Bununla birlikdə, COVID-19 pandemiya 

böhranı ilə, epidemiya nəticəsində məhsullara və məhsul qruplarına olan tələbdə bir çox dəyişiklik 

olmuşdur. Bu dəyişiklikləri aşağıdakı qrafikdə görə bilərik. 

 

Qrafik 2. E-Ticarətdə satış (COVİD-19) 
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Mənbə: Orendorff, 2020. COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİMLER Dr. Hüseyin GÜVEN https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128148 

 

Qrafik araşdırıldığında, e-ticarət satışlarında ən yüksək artım olan məhsul qrupu tibbi məhsullar 

olduğu halda, körpə məhsulları və təmizlikdə 200%-dən çox artım olmuşdur. Bununla birlikdə, 

zərgərlik, geyim, avtomobil sənayesi və səyahət sektorlarında məhsul qruplarının satışında azalma 

oldu. Xüsusilə tətil planlarının ləğvi ilə səyahət qadağaları ilə birlikdə satış tələbinin ən çox azaldığı 

məhsul qrupları səyahət və tətil ləvazimatlarıdır. 

İnsanlar yeni və daim dəyişən qlobal və yerli şərtlərə görə alış seçimlərini etdikcə, alınan məhsul 

növləri də dəyişir. Elektron ticarət kontekstində son vaxtlar COVID-19 pandemiyasının baş 

verməsi səbəbindən şirkətlərdən müəssisələrə və iş yerlərindən istehlakçılara fiziki malların onlayn 

satışlarında bəzi məhsullara tələb artmış və bəzilərində azalma müşahidə edilmişdir (ÜTT, 2020). 

Elektron ticarətdə xidmətlər təqdim edən nəhəng TMK-lar. 

Alibaba. 1999-cu ildə Çindəki bir qrup investordan 5 milyon ABŞ dolları məbləğində maliyyə 

dəstəyi ilə işə başlayan, 18 nəfərdən ibarət olan bir qrup, eyni ildə Çin üçün topdansatış alış-veriş 

saytı olan 1688.comu və qlobal topdansatış alış-veriş saytı olan Alibaba.com saytını qurdu. Qısa 

müddətdə qazandığı uğur sayəsində 2000-ci ildə əlavə 20 milyon dollar maliyyələşdirmə təmin 

edən firma 2001-ci ilin dekabr ayında 1 milyon qeydiyyatdan keçmiş istifadəçiyə çatdı. Alibaba 

qrupunun missiyası "hər yerdə bizneslə məşğul olmağı asanlaşdırmaq" və vizyonu "gələcəyin 

ticarətin alt quruluşunu quraraq müştərilərin ən azı 102 il yaşayacaq bir şirkət olan Alibaba'da 

görüşməsi, işləməsi və yaşamasıdır ”. Qrupun məqsədi 2036-cı ilədək dünyanın hər yerindən 2 

milyard istehlakçıya xidmət göstərmək, 10 milyon gəlirli firma və 100 milyon iş yeri açmaqdır. 

Qrup bu məqsədə nail olmaq üçün 3 sahədə investisiya qoymaqdadır: qloballaşma, dövlət 

genişlənməsi, böyük məlumatlar və bulud xidmətlər. Alibaba qrupunun Çindəki pərakəndə elektron 

ticarət bazarları, 2020-ci ilin mart ayı etibarı ilə təxminən 300 milyon gündəlik aktiv istifadəçilərə 
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mobil tətbiqetmə vasitəsi ilə daxil olmuşdur. Qrupun pərakəndə elektron bazarları üçün illik aktiv 

müştəri sayı 31 Mart 2019 - 31 Mart 2020 arasında 11% artaraq 726 milyon nəfərə çatdı. Eyni 

dövrdə, Taobao və Tmall'un vasitəçiliyi ilə həyata keçirilmiş ümumi satış məbləği 9% artaraq 930,5 

Milyar ABŞ dollarına çatdı. Qrupun 2019-cu il üçün ümumi gəliri (31 Mart 2020-ci il tarixinə 

qədər bir illik vaxt) əvvəlki dövrə görə dollar bazasında 28% artaraq 71.98 Milyard ABŞ Dollarına 

çatmışdır. ( PERAKENDE E-TİCARETİ YÜKSELİŞİ Murat DELİÇAYFırsatlar,Sorunlar ve 

ÖnerilerSektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Ocak 2021. S 50) 

Amazon. 1995-ci ildə kitab satış saytı olaraq qurulan Amazon, eyni il 1997-ci ildə Nasdaq 

mübadilə bazarına girmiş, eyni ildə İngiltərədə Bookpages.com veb saytını almış, 1998-ci ildə 

İngiltərə və Almaniyada fəaliyyətə başlamışdır. Eyni ildə CD və DVD satışına başlayan firma 

1998-ci ildə oyuncaqlar və elektronik məhsulların satışına da başlamışdır. 2000-ci ildə Fransa və 

Yaponiyada fəaliyyətə başlayan şirkət, həmin ilüçüncü tərəflərin də sata biləcəyi bazarı yaratmış 

və A-dan Z-yə bütün məhsulların satıla biləcəyini ifadə edən yeni logosundan istifadə etməyə 

başladı. 2001-ci ildə Borders.com adlı bir kitab və musiqi satış saytını alan Amazon, 2002-ci ildə 

bulud xidmətləri göstərən Amazon Veb Xidmətlərini (AWS) qurmuşdur. Dünyanın ən müştəri 

yönümlü şirkəti olmağı hədəfləyən Amazon, fəaliyyətlərini 4 prinsip əsasında həyata keçirir. 

Bunlar rəqabət əvəzinə müştəri yönümlülüyü, yenilikçilik, fəaliyyət sahəsində mükəmməl və 

uzunmüddətli düşünmədir. Amazonun xalis satışları (məhsul və xidmətlər satışları) 2019-cu ildə 

əvvəlki ilə nisbətən 20% artaraq 232.8 Milyard ABŞ dollarından 280.5 milyard ABŞ dollarına 

yüksəlmişdir. 2019-cu ildə Şimali Amerika satışları 20%, beynəlxalq satışlar 13% artmışdır. 

Amazonun xalis mənfəəti əvvəlki ilə nisbətən 15% artaraq 11.58 milyard ABŞ dollarına qədər 

yüksəlmişdir. 

(PERAKENDE E-TİCARETİ YÜKSELİŞİ Murat DELİÇAY Fırsatlar,Sorunlar ve 

ÖnerilerSektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Ocak 2021. S 61). 

Ebay. 1995-ci ildə ABŞ-da auction.web olaraq yaranan şirkətin adı 1997-ci ildə ebay olaraq 

dəyişdirildi. İlk alış 1998-ci ildə up4sale alaraq alışını həyata keçirən ebay, eyni ildə ictimaiyyətə 

təqdim edildi. 1999, Almaniya, Avstraliya və İngiltərədəki saytlarını açmış, 2000-ci ildə saytda 

satma fürsəti təqdim etmiş və half.com adlı saytını alaraq filmlər, musiqi, kitablar və s. satış 

xidməti təklif etmişdir. 2001-ci ildə "ebay shop" fürsətini təqdim edərək saytda online satış 

edənlərə öz mağazalarını qurma imkanı verdi. 2002-ci ildə PayPal (etibarlı ödəniş) alan Ebay 

2004-cü ildə Rent.com, 2005-ci ildə yerli reklam saytı Gumtree və Skype adlı bir rabitə şirkətini, 

2007-ci ildə bilet satış saytı olan stubhub'u satın almışdır. İnsanlar tərəfindən mümkün olan, 

texnologiya tərəfindən dəstəklənən və hər kəsə açıq bir iş görmə qabiliyyəti ilə fəaliyyət göstərən 

Ebay, öz missiyasını “dünyanın ən uyğun yeri və ən uyğun qiymətinin və bənzərsiz çeşidinin kəşf 

ediləcəyi yer olaraq” bildirmişdir. Ebay elektron bazar yeri kimi xidmət edən bir platformadır. 

Dünyanın müxtəlif yerlərindən satıcıların məhsullarını təşkil edərək satışa təqdim etmək imkanı 

verir. Ebay market, ebay.com ilə lokallaşdırılmış digər saytlar və mobil tətbiqetmələrdən ibarət bir 

sistemdir. ABŞ, İngiltərə, Fransa və Almaniya kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərən Shopping.com, 
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Türkiyədə fəaliyyət göstərən gittigidiyor.com, Ebay saytında fəaliyyət göstərən yerli saytların 

bəzi nümunələridir. 

Stubhub, konsertlərə, matçlara və digər şoulara bilet satıldığı bir platformadır. Bu platforma da 

stubhub.com digər lokallaşdırılmış saytlardan və mobil tətbiqetmədən ibarətdir. Şirkətin 

məlumatlarına görə 2019-cu ildə 64 ölkədən 268 milyondan çox insan bilet almaq və ya satmaq 

üçün bu platformaya müraciət etmişdir. Ebay, Stubhub- un Viagogo adlı bir şirkətə 2019-cu ilin 

noyabr ayında 4.05 milyard ABŞ dollarına satılması barədə bir razılığa gəlmişdir. 

Qrupun xalis gəliri 2019-cu ildə əvvəlki ilə nisbətən 56 milyon ABŞ dollar artaraq 10.8 milyard 

ABŞ dollarına çatmışdır. Coğrafi olaraq paylandıqda qazancın 40%-i ABŞ-da istehsal olunan 

fəaliyyətlərdən, 60% -i beynəlxalq əməliyyatlardan əldə edilmişdir. (PERAKENDE E-

TİCARETİ YÜKSELİŞİ Murat DELİÇAYFırsatlar,Sorunlar ve Öneriler Sektörler ve Kamu 

Yatırımları Genel Müdürlüğü Ocak 2021. S 67). 

Ebay, dünya nəqliyyat şirkətləri ilə müqavilələr bağlayaraq sistem vasitəsi ilə satış edənlər üçün 

əlverişli imkanlar təklif edir. Sektordakı digər şirkətlərlə rəqabət apara bilmək üçün, ABŞ, 

İngiltərə və Almaniyada Ebay e-marketdə satılan məhsulların əksəriyyəti üçün pulsuz 

göndərmə təklif edən şirkət, həm də geri göndərilməni təşviq edir. Ebay Zəmanətli Çatdırılma 

proqramı ilə 100 milyondan çox məhsula daha sürətli göndərmə təklif edən Ebay, 2018-ci ildə 

başladılan "10 Dolların Altında" proqramı ilə 10 dollar və daha aşağı maliyyəti olan məhsullara 

pulsuz göndərmə təklif edir. Ebay ABŞ-da yerləşən şirkətlərin Beynəlxalq Ticarətdəki payını 

artırmaq, satıcılar üçün bu mürəkkəb prosesi asanlaşdırmaq üçün Qlobal Göndərmə Proqramını 

başlatmışdır. 

Qlobal Göndərmə Proqramı - Proqram gömrük formaları, idxal haqqları və qlobal logistikanın 

tənzimlənməsi kimi proseslərdən satıcıları təmizləyir. Bir məhsul ABŞ-da başqa bir ölkəyə 

satıldıqda, məhsul ABŞ-ın Kentukki şəhərindəki Göndərmə mərkəzinə göndərilir. Daha sonra 

məhsul alıcıya çatana qədər olan proseslər oradan izlənilir. Proqramda 2013-2014-cü illər arasında 

əhəmiyyətli artım müşahidə edilmişdir: 

 Proqramı istifadə edən satıcıların sayı 53% artmışdır; 

 Bu proqramdan faydalana biləcək yazı sayı 57% artmışdır; 

 Sifarişlərin sayı 125% artmışdır. 

Hazırda Ebay-da satışa təqdim olunan məhsulların 26%-i (70 milyon) proqram çərçivəsində 

xarici alıcılar üçün uyğun görülür. (PERAKENDE E-TİCARETİ YÜKSELİŞİ Murat 

DELİÇAYFırsatlar,Sorunlar ve Öneriler Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Ocak 

2021. S 70). 
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Nəticə və Təkliflər. 

Elektron ticarət konsepsiyası, tez-tez eşitdiyimiz, illər əvvəl başladığı və dünyaya yayıldığı bir 

anlayışdır. Əvvəllər elektron ticarət klassik metodlarla aparılırdı, bu gün yeni texnologiyalarla 

inteqrasiya edilmişdir. Elektron ticarətin bu nöqtələrə gəlməsinin ən vacib səbəbi adambaşına 

mobil istifadəçilərinin artması və internet şəbəkəsindən səmərəli istifadə edilməsidir. 

Elektron ticarət dünyada çox sürətlə böyüyür. İstehlakçıların demək olar ki, 70% -i Amerikada 

onlayn, 35% -i Avropada alış-veriş edirlər. 

Amazon com. Müxtəlif çeşidli məhsulları ilə müasir imkanları ilə lider mövqedədir. Çin 

bazarlarındakı şirkətlərə yeni investisiyalarla böyük yarışdakı payını qoruyur. Statistikaya görə 

dünya elektron ticarət həcminin 10 trilyon dolları keçəcəyi təxmin edilir. Qlobal bazarlarda 

elektron ticarətlə məşğul olan şirkətlərin möhtəşəm bir yarışda iştirak etdiyi və ticarət həcminin 

daim artdığı görülür. 

İnternet istifadə dərəcəsi yüksək olan ölkələrdə e-ticarət həcminin maksimum səviyyədə olduğunu 

göstərir. Elektron ticarət saytlarında alış-veriş, sahə təhlükəsizliyindən məsul olma prinsiplərini, 

doğru məhsulu doğru zamanda doğru yerə ən az xərclə strategiyasına əhəmiyyətli bir müddət 

olaraq çatdırmaq prinsiplərini əlavə edərək istehlakçıları güclü bir vəziyyətə gətirəcəkdir. E-ticarət 

bazarı yüksələn yaşayış standartlarına paralel olaraq böyüməyə davam edəcəkdir. Bu böyümə ilə 

texniki problemlər, təhlükəsizlik problemləri və keyfiyyət kimi funksiyalar şirkətlərin ən 

əhəmiyyətli dezavantajları olaraq ortaya çıxacaq. Dünyadakı texnoloji inkişaflar sürət, səmərəlilik, 

rahatlıq və keyfiyyəti artıraraq istehlakçılar üçün xoşbəxt bazarlar yaratmağa davam edir. 

COVID-19 pandemiya böhranı dünyadakı insanların istehlak vərdişlərini əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişdirdi. Çünki epidemiya xəstəlikləri təkcə yaşadıqları dövrdə deyil, həm də bəşər tarixi boyu 

uzunmüddətli dövrdə köklü sosial dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. COVID-19-un ən vacib 

təsirlərindən biri sosial və ticarət həyatın rəqəmsallaşmanı böyük ölçüdə məcbur etməsidir. 

İnternet texnologiyalarının davamlı inkişafı və bu inkişafın sürətlə qlobal yayılması istehlakçıların 

istehlak mədəniyyətlərinə təsir göstərmişdir. Əvvəlki illərdə yalnız fiziki mağazalardan alış-veriş 

etməyi nəzərdə tutan istehlak anlayışı, internetin gətirdiyi fürsətlərdən istifadə edərək tamamilə 

olmasa da, onlayn platformalarla əvəzlənməyə başladı. Onlayn platformalar sayəsində istehlakçılar 

məhsul haqqında istədikləri bütün məlumatları asanlıqla əldə edə bilirlər, eyni zamanda məhsullar 

ala bilirlər və fərqli məhsulları müqayisə edə bilirlər. 
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Abstract 

The WHO confirmed COVID-19 a global pandemic on the 11.03.2020, but the world is suffering from its outcomes. 

Coming from China, cases rapidly reach every corner of the world, prompting the implementation of strict action plans 

by all governments in efforts to decrease cases and the transmission degree of the virus. These degrees have however 

ruined the vital sustaining columns of the modern global economies as international trade to local level focus and race 

limited supplies. Against this context, this paper aims to show a critical overview of the list of good and bad impacts 

of the global epidemic and recommends critical ways on how it can be well-adjusted to go towards a better, more 

sound low-carbon economy. The paper examines the danger of coming from pandemic origin benefits to reaching 

sustainable development peaks and shows a need for a crucial, major structural change to the records of how we 

continue to live. It disputes for a review of the actual world economic growth type, figured by a linear economy 

structure and assisted by shadiness and energy-gulping production processes, in advance of a much more sustainable 

style reshaped on circular economy context. Creating on reality of support of circular economy as a way for stabilizing 

the difficult equation of reaching profit with low level environmental damage, the paper discuss real sector-specific 

proposes on CE-related ways as a motivation for the world economic growth and improvement in a volatile world after 

COVID-19. 

Keywords: COVID-19, Sustainable improvement, Supply chain volatility 

 

Introduction 

 (even for the ubiquitous facemasks) is small in many countries, with some countries having to 

ration facemask production and distribution in factories. As mentioned by, the handmade facemask 

industry has sprung up not only for the safety of large groups of people, but also for the protection 

of individuals, it's been crucial for dealing with shortages as well as a post-lockdown exit plan. A 

resurgence in cottage industry manufacturing of machinery and simple but important products such 

as facemasks could alter the global production landscape for decades, On March 11, 2020, the 

World Health Organization (WHO) declared novel coronavirus (COVID-19) a pandemic, bringing 

the world's attention to a dangerous fact. Cases spread quickly from Wuhan, China, to Japan, South 

Korea, Europe, and the United States, reaching global proportions. In the weeks leading up to the 

formal pandemic declaration, substantive economic indications from various sources suggested 

that the world was on the verge of an unparalleled watershed in our lifetime, if not in human history. 

mailto:mammadovafidann@gmail.com
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Because of the increasingly interconnected environment we now live in, experts across technical 

cadres have long predicted that a global pandemic will strain the elements of global supply chains 

and demands, igniting a cross-border economic catastrophe.(Ahmed F. 2020) By all accounts, the 

pandemic's wreaking havoc well outstripped those commentaries' predictions. Countries around 

the world adopted strict steps such as mandatory national lockout and border closures in an attempt 

to separate cases and limit the virus's transmission rate while mitigating the pandemic. 

The key supporting foundations of modern world economies have been broken as a result of these 

interventions. At this time, the economic impact of the pandemic is still being assessed. Data is in 

flux, government policies are in flux, and the killer virus spreads through nations, impacting 

development, disrupting supply chains, and causing financial market volatility. When taken as a 

whole, the emerging evidence indicates that we are at a critical juncture in history, when a rethink 

of sustainable paths for the earth is needed. Despite this, government-imposed policies have had 

some "inadvertent" positive impact on the atmosphere and natural ecosystems. As a result, a radical 

shift in human biophysical behaviors on Earth appears to be on the horizon in the future. Our 

dependence on globalization and economic growth as drivers of green investment and sustainable 

development, as Naidoo and Fisher (2020) point out, is no longer possible. The circular economy 

(CE), which is an industrial economic model that satisfies the multiple functions of decoupling 

economic growth from resource consumption, waste management, and wealth formation, has been 

hailed as a viable solution.( Allan J. 2020)  

Without a doubt, dealing with COVID-19's public health implications is the top priority, but the 

existence of the equally important economic recovery initiatives necessitates some main questions 

as policymakers around the world implement stimulus packages to help those efforts : Should these 

packages be aimed at boosting economic recovery and development by kicking business as normal 

into high gear, or should they be aimed at building a more resilient low-carbon CE? To address this 

question, this paper explores the interplay between COVID-19 impacts and CE approaches, 

drawing on existing literature on public health, socioeconomic, and environmental aspects of 

COVID-19 impacts. (Allison A.L.)It calls for a rethink of the current global economic growth 

paradigm, which is shaped by a linear economy structure and sustained by profit-before-planet 

thinking. The paper outlines concrete sector-specific recommendations on CE-related solutions as 

a stimulus for the global economic boom in a resilient post-COVID-19 world, based on evidence 

in support of CE as a tool for optimizing the dynamic equation of achieving profit while mitigating 

environmental harm. It is thought that the "accidental" or pandemic-induced CE techniques and 

behavioral changes that occurred during the coronavirus crisis can be leveraged or locked in to 

provide potential resilience and competitiveness opportunities. 

Methods 

A literature review is an example of a conundrum since it is impossible to perform a successful one 
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without first establishing a problem statement. A literature quest, on the other hand, is critical in 

establishing several research problems. The method taken to solve this conundrum in this paper is 

to scan and review the current literature in the field of research. This was used to create the 

theoretical framework that the current study is based on, as well as to construct a conceptual 

framework that will serve as the foundation for the current analysis. (Andrew A. 2020) The paper 

takes a critical literature review (CLR) approach, which includes evaluating, critiquing, and 

synthesizing applicable literature on the subject under investigation in a way that allows for the 

development of new theoretical concepts and perspectives from a variety of fields. CLR has an 

inherent weakness in terms of subjectivity when it comes to literature selection, prompting the 

suggestion that systematic literature review (SLR) could alleviate this bias due to its strict 

requirements in literature selection, which allows for a rigorous study of a particular line of inquiry. 

However, according to a number of scholars, SLR does not allow for successful synthesis of 

academic and grey literature that is not indexed in popular academic search engines such as Google 

Scholar, Web-of-Science, and Scopus. Rather than focusing on a single aspect of the pandemic, 

the current study examines the effects of COVID-19 on the global economy and ecosystems, as 

well as possibilities for circular economy strategies. As a result, using a CLR approach to achieve 

the paper's objective is recommended because it allows for the incorporation of a diverse variety 

of viewpoints and theoretical underpinnings from various sources. 

In light of the foregoing, this paper used archival data from journal papers, recorded news in the 

media, expert studies, government and related stakeholder policy documents, reported expert 

interviews, and policy feedback literature relevant to COVID-19 and the definition of CE. We 

concentrated on several realistic forms of literature scanning using appropriate keywords that are 

important to this work, such as COVID-19 effect (positive and negative), circular economy, 

economic resilience, sustainability, supply chain resilience, climate change, and so on, to find the 

relevant archival data. Ideas gleaned from the search's results were then used to create a theoretical 

structure and a research problem statement, which served as the foundation for the CLR. The 

I=PAT model told the study's impact analysis, which states that a group's or country's "impact" (I) 

on the environment is a function of the interaction of its population size (P), per capita affluence 

(A), expressed in terms of real per capita GDP as a valid approximation of the availability of goods 

and services, and technology (T) involved in supporting each unit of consumption.  

A summary of the socioeconomic consequences of historical outbreaks 

Pandemics, at the very least, trigger a double crisis, putting a strain on the healthcare infrastructure 

while also putting a strain on the economy. Beyond pandemics, several previous studies have long 

noted that every type of communicable disease outbreak, depending on latency, transmission rate, 

and geographic distribution, is a powerful vector of localized economic hazards. In the form of 

endemics, epidemics, plagues, and pandemics, history is riddled with such outbreaks. In certain 

cases, these outbreaks hastened the fall of empires, overwhelmed healthcare systems, sparked civil 
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instability, caused economic dislocations, and revealed the world economy's fragility, affecting a 

wide range of industries. ( Ardente F. 2011) The Justinian plague, the ‘great plague,' the Spanish 

flu, the Black Death, HIV/AIDS, dengue fever, and a long list of other communicable disease 

outbreaks are just a few examples. 

Evaluation of policy style to win COVID-19 

Different countries' strategies and policies to deal with COVID-19 have varied over the pandemic's 

changing magnitude and duration, during which resources were scarce. It's worth noting that the 

countries that account for 65 percent of global manufacturing and exports (China, the United States, 

Korea, Japan, France, Italy, and the United Kingdom) were among the hardest hit by COVID-19. 

Owing to global shortages, various policy emphases have gone into sourcing for healthcare 

equipment such as personal protective equipment (PPE) and ventilators, given the degree of 

unpreparedness and lack of resilience of hospitals. 

In order to maximize the use of ventilators, frameworks for rationing them as well as bed spaces 

had to be created. Other sectors, such as CE-sensitive materials extraction and mining, have been 

impacted by disruptions to their operations and global commodity prices, causing shocks to their 

life, efficiency, and profitability. One of the psychological effects of COVID-19, as discussed in 

the following pages, is panic purchasing, which occurs as a result of national (e.g., for scarce 

equipment) and person level uncertainties (e.g. for everyday consumer products). The fragility, 

profiteering, and unsustainable nature of the current supply chain model have been revealed in both 

cases. ( Arafat S.Y. 2020) 

Current best practices in countries such as the United States do not incentivize the stockpiling of 

vital medical supplies, which is a problem for the healthcare industry. Despite large budgets, some 

governments were forced to take unprecedented steps to secure their supply chains, to the point 

that Ford and Dyson entered the ventilator design/production business. Due to the high cost and 

scarcity of this critical equipment, the United States used the Defense Manufacturing Act to force 

car manufacturers to turn their attention to ventilator production. Owing to a persistent shortage of 

N95 masks and the need to find lower-cost equipment, hospitals and manufacturers in the United 

States were forced to enter the global market. The global development of these specialist masks is 

thought to be driven by China, where COVID-19 first emerged, with the EU's supply coming 

mainly from Malaysia and Japan (Stellinger et al., 2020). The shortage was so severe that the US 

was accused of stealing medical supplies intended for EU countries from Asian countries. 

France and Germany followed suit with similar inward-looking policies, and the EU placed export 

limits on PPEs, placing many previously reliant countries in jeopardy. China and the EU, 

predictably, saw fit to lower or eliminate import tariffs on raw materials and PPE, respectively. 

The life-threatening implications of logistics failures and misallocation of critical equipment and 

products in the future may give new life and impetus to technologies such as Blockchain, RFID, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

909 

 

and IoT, which can provide improved transparency and traceability. To complement these 

technologies, global cooperation and scenario preparation will still be needed. In this regard, the 

EU established a joint procurement system to minimize competition among member states, while 

the US developed a ventilator exchange program after states protested that federal power was being 

used to interfere with orders. Even with trade agreements and cooperative mechanisms in place, 

the global supply chain cannot depend on imports – or donations – for essential healthcare 

equipment, and this realization opens the door to production localization, which has positive 

implications for environmental and social sustainability. This is evident in the case of N95 masks, 

which were so common instantly that private and commercial planes were used to transport them 

rather than conventional container shipping. 

While there was a substantial reduction in pollution associated with conventional shipping, due to 

desperation and necessity of demand, there was a rise in the use of airfreighting. Nonetheless, as a 

result of the realities illustrated by the COVID-19 pandemic, many countries are being forced to 

rethink their global value chains. ( Baker S.R. 2020) This is largely due to national interests and 

protectionism arising as a result of the COVID-19 pandemic, as well as the fact that many eastern 

European/Mediterranean countries enjoy a competitive advantage over Chinese exports. 

There has long been a misalignment between consumerist desires and biophysical realities. 

COVID-19, on the other hand, has heightened the need to consider the social consequences of 

individual lifestyles. Consumer behavior in many countries was alarmist at one point, with a lot of 

panic buying of food and sanitary items. Consumer opinion is also shifting on a personal basis. 

Difficult access to goods and services has prompted people to reconsider their shopping habits and 

desires, focusing on the most important things. It is also claimed that technical obsolescence of 

industrial products caused by rapid innovation and individual consumerism would have an effect 

on the linear economy model, assuming that manufacturing/repair services are hampered by 

economic shutdowns and lockdowns, cell phones, for example, have an average life of four years. 

Patenting, on the other hand, is a problem in a field like healthcare, which could benefit from mass 

manufacturing and consumerism of critical equipment. Most medical equipment is proprietary, and 

the patent infringement of a 3D printer in Italy prompted calls for "Open Source Ventilators" and 

"Good Samaritan Laws" to aid in the response to global health emergencies like COVID-19. It's 

possible that such initiatives/policies could aid in the development of essential equipment, which 

is costly, scarce, high-skilled, and material-intensive. ( Becque, R. 2020) 

To put things in perspective, COVID-19 found that PPE production capacity most likely leading 

to a reduction in consumerist tendencies. This pandemic will have an effect on R&D in the future, 

considering the high probability that businesses will take short-term views and cancel long- and 

medium-term R&D in favor of short-term product growth and immediate cash flow/profit, as has 

been the case in previous recessions in the automotive and aerospace sectors. 
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Negative impacts of global pandemic 

The negative consequences have ranged from a sharp drop in GDP in many countries to a slew of 

environmental and social problems affecting people from all walks of life. Many socioeconomic 

activities came to a halt as millions were quarantined, borders were closed, schools were closed, 

and the automobile/airline, manufacturing, and travel industries were crippled, Trade shows, sports 

events, and entertainment events were canceled, and millions of people lost their jobs as foreign 

tourist destinations were deserted; and nationalism and protectionism resurfaced. An summary of 

some of these negative effects on the global economy, climate, and culture is discussed in the 

subsections that follow. 

COVID-19, without a doubt, is a vicious pandemic and a human catastrophe that has swept the 

globe, resulting in a global health crisis, disproportionate social order, and massive economic 

damage. It has had a significant negative effect on the global economy, causing governments, 

businesses, and individuals to search for solutions. ( Baldwin R. 2020) Indeed, the COVID-19 

pandemic has skewed global operating assumptions, exposing the dominant economic model's 

complete inability to adapt to unplanned shocks and crises. It has shown the flaws of over-

centralization of complex global supply and distribution chains networks, as well as the fragility 

of global economies, as well as weak ties across industries. Because of the lockdown and border 

controls, this has had a direct effect on jobs and increased the risk of food insecurity for millions 

of people. Some of the interventional interventions implemented by governments around the world 

have resulted in the COVID-19 curve flattening to some degree. This has helped to keep healthcare 

services from being totally overwhelmed, even as new cases are still being identified in various 

parts of the world at the time of writing this article. 

According to the IMF, all economies, existing, emerging, and expanding, would likely experience 

recession in an unprecedented situation (except during the Great Depression). The IMF 

downgraded its early global economic growth forecast from 3.3 percent to -3 percent in its April 

World Economic Outlook, an unusual 6.3 percent drop in three months. As a result, the pandemic 

is a global economic shock unlike any other since the Great Depression, surpassing the global 

financial crisis of 2009. Advanced economies are expected to contract by -6.1 percent, while 

emerging and developing economies are expected to experience a less severe recession than 

developed economies, with China and India expected to rise by the end of 2020. COVID-19 could 

cost the economy $9 trillion in lost GDP over the next year. 

For the first time since 1998, global poverty is expected to rise due to large employment losses and 

excessive income inequality. COVID-19 is expected to drive about 49 million people into severe 

poverty, with Sub-Saharan Africa expected to be the hardest hit. If not properly handled with the 

most effective policy instruments, the COVID-19 pandemic could increase exclusion, inequality, 

discrimination, and global unemployment in the medium and long term, according to the United 
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Nations Department of Economic and Social Affairs. Adoption of comprehensive universal social 

security programs as a form of automatic stabilizers may help to reduce poverty and protect jobs 

for the long term. 

COVID-19's effect on the global supply chain 

By reshaping supply chains and sectoral practices, COVID-19 has a negative impact on the global 

economy. Fragmentation and regional dispersion are natural problems in supply chains. 

Globalisation, on the other hand, has made them more dynamic and interdependent, rendering them 

more vulnerable to disruption. According to a study by the United States Institute for Supply 

Management, 75% of businesses have experienced supply chain disruptions (Fernandes, 2020), 

resulting in a crisis caused by a lack of awareness and versatility of the various layers of their global 

supply chains, as well as a lack of diversification in their sourcing strategies. These disturbances 

would affect both exporting and importing countries (i.e., a lack of production for local firms). As 

a result, temporary "manufacturing deserts" will emerge, in which a country's, region's, or city's 

production declines drastically, making it difficult to obtain something other than necessities like 

food and drugs. This is due to China's growing dominance and importance in the global supply 

chain and economy having a knock-on impact. The World Trade Organization (WTO) predicted a 

32 percent drop in global trade as a result of COVID-19. Global trade, for example, has suffered a 

significant decline as a result of decreased Chinese imports and the resulting drop in global 

economic activity. This is apparent since, as of March 25, 2020, global trade contracted by over 

4%, for the second time since the mid-1980s.( Antikainen M. 2018) 

The rule of sustainable economy 

For a long time, the industrial economy's core concept has been based on the conventional linear 

economic method of extracting resources, manufacturing goods from them, and disposing of the 

product at the end of its useful life. The energy flow model of industrial practice was dubbed 

"extract-produce-use-dump," "take-make-waste," or "take-make-dispose" by experts. However, 

unrestricted exploitation of natural resources without regard for sustainability jeopardizes the 

planet's resource supply's elastic cap. 

The quest for an industrial economic model that satisfies the multiple functions of decoupling 

economic growth from resource use, waste management, and wealth creation has heightened 

interest in circular economy concepts against this backdrop. In theory, the CE concept is based on 

three principles: reducing waste, preserving goods and resources, and regenerating natural systems. 

In practice, CE aims to: emphasize environmentally sustainable manufacturing and product 

recovery; promote the avoidance of unintended ecological destruction through symbiotic 

collaboration between businesses, customers, and government; and turn the emphasis to a holistic 

product value chain and cradle-to-cradle life cycle through product repair/re-use and waste 

management. 
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A CO2 emission reduction of 8%, implying that 172 billion tCO2 will be emitted instead of 187 

billion tCO2, is unprecedented. Nonetheless, the strange result from the lockdown is that emissions 

are still 92 percent of their initial value, despite limits on mobility and other associated leisure 

activities. Climate change mitigation measures are often viewed as a "prohibition of the nice things 

in life," but as seen, a cut-off of such a large number of nice things only results in an 8% reduction. 

More significantly, it comes at a high price, ranging from $3,200 to $5,400 per tonne of CO2 in 

the United States.  

As a result, given experts' predictions that climate breakdown, not COVID-19, would pose the 

greatest threat to global health, a mechanism that encourages greater adoption of a more resilient 

low-carbon CE model is needed. International organizations and national environmental policies 

have emphasized that a substantial reduction in GHG emissions cannot be accomplished solely by 

the use of renewable energy, but also through the use of CE strategies. The hand of the demands 

CE strategies such as material recirculation, product material quality, and circular business models 

(higher utilisation and longer lifespan of goods by design for longevity and disassembly, use of 

long-lasting materials, better maintenance, and remanufacturing) could help mitigate climate 

change while reducing emissions. 
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Abstract 

One of the active issues of the country's economy is the credit market. The credit market is the aggregate between the 

lender and the borrower related to the issuance, use and repayment of the loan. The credit market as a whole is the 

main mechanism that accelerates and mobilizes the market economy. Credit relations arise when a loan is given to a 

lender and a borrower. The credit market is a form of interaction between individual and independent decision-makers. 

The distinguishing feature of money in the credit market is the role it plays as a product. It can be said that the credit 

market depends on the definition of the credit capital market. The Azerbaijani credit market has a long history. 

However, it would be more accurate to say that the main period of development of the credit market in Azerbaijan was 

after independence. This area has been selected as a priority by the state and some government programs have been 

launched for its development. Thanks to all this, we can see the flow of foreign and domestic investment in the credit 

market of our country. Implementation of Republican standards management measures in the field of organization and 

management of standardization method, preparation and application of normative documents on standardization, 

provision of complete and accurate information for consumers, development of standardization system, application of 

international standards and features, relevant training and professional development in standardization , case financing 

and other issues are considered. 

Keywords: economy, banking, market, currency 

 

Introduction 

At present, it is impossible to imagine the development of market relations without the credit 

market. The credit market is a special sector that is specific to the market as a whole, but also 

specific. The credit market has a special place in the system of general market relations and the 

system of market regulation of the economy. 

Credit policy has had some development paths, influence on the economic and financial system. In 

accordance with the principle of operation of this policy, a unified approach was noted. The theory 

of the research shows that the author's practical opinions can be widely used in the opinion of the 

credit system. 

There is no stable definition of the credit market in the economy. Various legislation interprets the 

credit market as "finance, currency, credit regulation", "finance and credit policy", "credit and 

monetary policy", but these interpretations do not explain the full meaning of the term "credit 

market". 

mailto:mikayilzade.fidan@mail.ru
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Problems with credit have always been at the forefront of the works of Soviet and Russian 

economists. Theoretical and practical problems of financial market activity, in the works of 

JMKeyns (Keynes J. M., 2017), FA Hayek, as well as next-generation researchers, for example, 

HW Deriga, ED Dolan (Dolan E. J., Lindsay D., 2016), It is considered in the works of B. Moshetto 

and others. Theoretical foundations of credit relations, V.A. It has been studied in the works of 

Russian scientists and economists such as Dmitriev-Mamonov, ZS Katselenbaum, IA Traxtenberg, 

F. Bogdanov, V. Lavrentev, B. Raskin. Significant contribution to the theory of credit, MS Atlas, 

VZ Balikoev, GN Beloglazova, BC Gerashenko, AG Gryaznova, OI Lavrushin (Lavrushin OI, 

2015), NX Lapidus, YI Lvov and others. was introduced by economists such as. 

Many theoretical issues of the credit market in science are controversial. In particular, there is no 

common approach among researchers to the interpretation of the concept of the credit market. 

Scholars determine the location and structure of the credit market in different ways. In addition, in 

various sources, the terms "credit capital market" and "money market" are equated with the term 

credit market. The purpose of the current research is to reveal the essence and theoretical basis of 

these concepts. 

Analysis 

On one hand,  credit - transfer of property rights arising from the temporary system of relations in 

the case of the other side, loans one owner to another private qiymət debt interest payment and 

the specific conditions - and the payback over time, based on the product being sold.  

In other words, a loan is a product that is alienated only temporarily and on terms of repayment. Its 

consumer value to the buyer depends on the income it will bring once it is put into 

circulation. Because credit is a product, its circulation system (purchase-sale-purchase) forms the 

credit market. The credit market is one of the segments of the financial market. It can be described 

as a whole as follows. 

The structure of the financial market 

The credit market is one of the largest segments of the financial market in a modern market 

economy, as the main mechanism that accelerates and mobilizes the market economy as a whole 

is credit relations. 

Credit relations are relations between a creditor and a borrower related to the issuance, use and 

repayment of a loan. 

When granting a loan (debt), the creditor and the borrower enter into a credit relationship. The 

object of credit relations is the values presented in the form of credit. In this case, the ownership of 

the borrowed values is alienated and remains with the borrower or department. The lender must 

have certain funds for this: 

Personal savings (resources); 
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Funds raised (for example, in banks); 

Mobilized resources, funds raised as a result of placement of securities in the stock market: 

Lender and borrower credit relations. 

1. Debt submission.  

2.Credit market and its participants 

Credit market is a form of interaction between individual and independent decision-making 

entities. 

The distinctive feature of the credit market is that money acts as a product. 

The credit market is based on the definition of the loan capital market. 

Borrowed capital is money that is temporarily entrusted on a repayable basis, and credit is 

considered as a means of increasing existing capital. 

The loan capital market consists of: 

Credit system (aggregate of financial-credit institutions); 

Securities market (initial, secondary, over-the-counter securities). The securities market covers the 

circulation of shares that do not provide for the return of funds. 

Credit market structure: 

Money market (short-term loan capital market): 

capital market (medium-term capital market, long-term loan market) 

Credit market 

Primary investors are the owners of free financial resources (farms and firms). Temporary funds 

of firms Temporary free working capital, depreciation, fixed liabilities, savings income 

Specialized intermediaries - credit and financial institutions - collect temporarily free funds and 

provide them for temporary use on existing bases. 

Borrowers can be legal entities and individuals, as well as the state itself. 

The essence of the concept of credit market is defined by two categories: market and credit. Let's 

look at both categories. 

During the evolution of economic science, various approaches to defining the concept of the market 

have been developed. According to A.Smith's researches, markets arise as a result of natural 

scarcity of economic resources and limited human production opportunities (VI Kushilina., 2015: 

p.53). 
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The economic literature considers two main approaches to defining the nature of the market. 

According to the first approach, the market is defined as a special economic system that has the 

ability to emerge and improve in the process of interaction between producers and consumers of 

goods and services. Researchers RS Pindayk and DL Rabinfeld define the market as “a set of sellers 

and buyers who determine the price of a product or set of products through actual or potential 

interactions” (Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, 2018: p.27 ). A. Marshall defines the market 

as "a group of people who enter into close business relationships and make deals on any product" 

(Marshall A., 2017: p.338). “The market is any interaction in which people enter into each other to 

trade” (Dolan E. J., Lindsay D., 2016: p. 215), commented ED Dolan and DE Lindsay. Well-known 

expert F. Kotler's commentary is similar in many respects to the interpretation of market relations. 

He states that “it means a set of existing and potential buyers for a market, product or service” 

(Kotler F., Armstrong G., 2019: p.84). 

The above comments reflect the motivation of people to interact, which states that the relationship 

arises from meeting the demand for an asset circulating in the market. In the current approach, the 

criterion for distinguishing the market is the circulating asset, which is why commodity markets, 

credit markets, securities markets, foreign exchange markets, etc. yam can be presented as a market 

system. 

Another approach is based on the interpretation of the functional role of the market in ensuring the 

sale of goods and services in the economy, providing feedback between producer and consumer. 

Market functions can be described as stages of distribution and exchange that combine production 

and consumption (VI Kushilina., 2015: p.52-54). 

The modern understanding of the economic function of the market, including the credit market, is 

contained in the interpretation of the market by K. McConnell and SL Brew. They believe that “the 

market is a mechanism that brings together sellers (suppliers) and buyers (owners of orders) of 

individual products and services” (McConnell KR, Brew SL, 2018: p.61). This feature of the 

market reflects its functional role in the combination of production and consumption, as well as in 

market regulation and market relations. 

Economic laws cannot be implemented without participants in market relations, and "the market is 

a set of specific economic relations and relationships between buyers and sellers, as well as trade 

intermediaries, related to the movement of products and money that reflect economic interests." 

Thus, the above approaches can be used to reveal the essence of the credit market, and each of 

them uses its own opportunities in the study of the problem under study. In this case, the credit 

market can be considered as an element of a market economy characterized by its infrastructure, 

as well as the subjects and objects involved in credit relations. 

As an economic category, credit acts as a certain type of social relationship related to the movement 

of value in the form of money. 
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Credit relations in the economy operate in accordance with the basic credit principles that explain 

its essence. According to OP Pusnoy's definition, a loan is "a debt in the form of conditional cash 

or commodity, repayable, repayable and urgent" (Pusnaya OP, p. 1). From this definition, the basic 

credit principles such as repayment, urgency and repayment arise (VV Ivanova, BI Sokolova., 

2016: p.406). 

AY Simanovsky and SF Kandalova give a more complete definition of credit market participants 

or subjects. By credit market, they mean a system of borrowing between lenders and borrowers, as 

a rule, payment, commodity value and direct forms of money (Kolomiets TI, 2015: p.122). It should 

be noted that this interpretation considers the credit market in a broad sense, so credit relations also 

include transactions between enterprises, individuals and non-bank organizations that arise when 

commercial credit is given in the form of goods. This concept of the credit market does not 

contradict the category of credit in the broadest sense. 

The supply in the credit market is determined by the tendency to save among those who receive 

income. Demand is determined, firstly, by the desire to obtain more consumer goods, and secondly, 

by the attempts of producers to increase production through additional investment (Vorobiev EM, 

2019: p.138). 

The relationship between supply and demand in the credit market is clearly shown in Table 1. 

Table 1. Demand and supply in the credit market 

Credit resources of economic entities  

demand (demand for credit) 

Resource surplus in economic entities 

 (loan offer) 

1) Replenishment of fixed and working capital 1) Temporary free capital of enterprises in alternative 

projects  

placement 

2) Purchase of durable consumer goods 2) Placement of personal savings of households 

3) Coverage of the state budget deficit 3) From the available funds from the state budget  

efficient use 

4) Solvency of banks and  

ensuring liquidity 

4) Placement of credit sources 

Source: Vorobiev EM, 2019: p.139 
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Under the influence of supply and demand in the credit market, there is a movement of a certain 

product - credit capital. In this regard, the question arises as to whether it is reasonable to replace 

the concept of the credit market with the term "credit capital market". 

When comparing credit and financial markets, it should be noted that the financial market is defined 

as the market of financial services. In this case, financial services include banking services, 

insurance services, securities market services, lease services, as well as services provided by a 

financial institution and related to the attraction and (or) placement of funds from legal entities and 

individuals. 

Thus, in our opinion, this approach seems more logical and shows that the financial market is a 

more comprehensive concept covering the credit market (Beloglazova GN, Krolivetskaya LP, 

2019: p.11). 

Based on the analysis of the concepts of market, credit and credit market and the generalization of 

different interpretations of these terms by economists, it can be concluded that the credit market is 

a sphere of market relations in which creditors and borrowers buy and sell credit resources to meet 

the interests of public consumers. All interpretations of the concept of the credit market have the 

same meaning, ie the credit market is understood as a relationship between the buyer and the seller, 

or a combination of supply and demand that leads to the purchase and sale of goods. 

The level of participation of different types of credit institutions in innovation is often limited to 

lending to existing enterprises, which assume full responsibility for the implementation of various 

innovative projects. The lack of credit risk mitigation mechanisms forces organizations to limit 

themselves not to innovation, but only to modernization of production. 

If the loan participates in the production of products that are in constant demand in both domestic 

and foreign markets, it is a limiting factor in inflation, because the amount created and sold will 

exceed the amount of borrowed funds involved in production. Moreover, it is impossible not to see 

that the credit market plays a driving role for the growth of the country's production and GDP, 

depending on the volume of final consumption of local goods by farms, the formation of total fixed 

capital, the growth of working capital and export growth. The same increase in the role of the credit 

market in the implementation of the state development strategy is entirely based on its regulation. 

The credit market is able to influence various economic processes in the country. In this regard, 

the regulation of the credit market is carried out in accordance with the implementation of strategic 

goals of the national economy. 

Regulation of the credit market should begin with the correct definition of market development 

goals, taking into account the importance of maintaining the reliability and stability of the banking 

system as a whole, the confidence of the population and other structures in credit institutions and 

the undoubted protection of depositors' interests. The purpose of credit market development should 
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be related to the strategic goals of the economy, because the credit market is part of the national 

market. The goal of developing the credit market should be linked to the national economic model 

and aimed at its growth through modernization and innovation. As strategic goals for the 

development of the credit market, it will be integrated into the model of economic growth through 

innovative processes and modernization. at the same time, one can see the creation of an effective 

credit market that has a stable competitive position in the global market and contributes to the trust 

of its participants (Fetisov GG, 2015: p.698). Confidence in the credit market is achieved through 

the adoption of a number of laws aimed at ensuring the financial sustainability of credit institutions, 

the implementation of credit market functions, the development of infrastructure necessary for the 

credit market, protection and promotion of property rights, development and protection of healthy 

competition and other means. . 

It is difficult to assess the role of credit in the modern market economy. 

Credit helps convert monetary capital into credit capital and expresses the relationship between 

borrowers and lenders. 

With its help, the income and free monetary capital of organizations, the private sector and the state 

are collected and converted into loan capital, which can be transferred for payment for temporary 

use. 

Physically, capital cannot pass from one industry to another in the form of means of production. 

This process generally takes the form of cash capital flows. In this regard, in a market economy, 

credit is important primarily as a flexible tool for the transfer of capital from one industry to another 

and for equalizing the income ratio. 

Credit solves the contradiction between the free transfer of capital from one sphere of production 

to another and the need to fix production capital in a certain natural form. It also allows you to 

exceed the limits of individual capital. At the same time, credit is needed to maintain the turnover 

of funds of existing enterprises that serve the process of selling industrial products. 

Credit capital is distributed among industries, taking into account market criteria, seeking areas 

that are more profitable or preferred in accordance with national programs. Therefore, the loan 

performs the function of redistribution. This function is of a public nature and is actively used by 

the state in the regulation of production ratios and the management of total monetary capital. 

Credit can actively affect the volume and structure of money supply, payment turnover, the speed 

of money circulation. The faster capitalization of profits due to credit, as a result of which the 

process of production development is underway. 

Credit stimulates the development of productive forces, accelerates the formation of sources of 

capital for the expansion of reproduction based on the achievements of scientific and technological 

progress. The state regulates the access of borrowers to the credit capital market, provides state 
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guarantees and incentives, and directs banks to provide soft loans to enterprises and sectors whose 

activities are in line with the objectives of implementing national programs of social and economic 

development. The state can use credit to stimulate capital investment, housing construction, export 

of goods, development of backward regions (Sorokin DE, Nikiforov LB, 2017: p.548). 

Without credit support, it is impossible to ensure the rapid and civilized formation of farms, small 

and medium enterprises, and the application of other types of entrepreneurial activity in the 

domestic and foreign economic space. 

The need for credit relations in a market economy is well known. On the one hand, certain firms, 

individuals and other market participants have temporarily free funds: surplus funds in the form of 

depreciation allowances, temporary free funds due to inconsistencies in the timing of the purchase 

of new batches of raw materials for the sale of goods and services, etc., as well as seasonal 

production. related; funds accumulated, but not used for the expansion of production, wages, cash 

income and savings of the population. On the other hand, market participants need other funds in 

addition to the funds they currently have. 

There is a contradiction that can be completely resolved with the help of a special infrastructure of 

the market economy - the credit system (Bazhanov SV, 2016: p. 69). 

When considering the credit system, it should be taken into account that it has a long history of 

development and is based on the implementation of complex economic relations that play a 

strengthening role in the structure of all economic relations. 

There are two concepts of the credit system: 

- aggregate of credit relations, forms and methods of lending (functional form); 

- a number of credit and financial institutions (form of institution) that collect and lend free funds. 

(Allen F., 2017: pp.523-546). 

In the first aspect, the credit system is represented by banking, consumer, trade, government and 

international loans. All these types of loans are characterized by specific forms of attitude and 

methods of lending. These relations are carried out and organized by specialized institutions that 

make up the credit system in the second (institutional) sense. Banks are a leading link in the 

institutional structure of the credit system. However, the credit system is a broader and more 

comprehensive concept than the banking system, which covers only a number of banks operating 

in the country (Polishchuk, AI, 2018: p.15). 

Conclusions and Recommendations 

As mentioned above, the credit system of the state consists of a combination of the banking system 

and non-bank organizations, ie non-bank credit and financial institutions that can temporarily 

collect funds freely and place them with the help of credit. In the world practice, non-bank financial 
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institutions are represented by investment, finance and insurance companies, pension funds, 

savings banks, pawnshops and credit cooperatives. Although they are not officially banks, they 

conduct many banking operations and compete with banks. However, despite the gradual 

narrowing of the gap between banks and non-bank credit and financial institutions, the banking 

system remains at the core of the credit infrastructure. 

Insufficient theory of the nature, functions, laws of motion, and behavior at various stages of 

reproduction has led to a significant weakening of the theoretical support of modern monetary 

practice and its impact as an accelerator of social development. 

We believe that the world economic community should pay more attention to the theoretical 

foundations of credit 
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Резюме 

В этом исследовании обсуждается возможность и полезность использования процесса аналитической 

иерархии (ПАИ) в качестве инструмента для принятия решений в управлении рисками. Исследование 

мотивировано широким применением ПАИ в финансах и банковском деле.  как инструмент принятия решений 

широко применяется в управлении рисками цепочки поставок и управления рисками проектов. Применение 

ПАИ в управлении рисками предприятия еще не изучено. Управление рисками - это установленный и 

принятый процесс, о чем свидетельствуют многочисленные исследования в этой области, а также 

опубликованные правила и стандарты. Несмотря на это, принятие решений в управлении рисками, как 

правило, носит неформальный характер и зависит от интуиции и сопровождается отсутствием формального 

анализа. ПАИ может помочь лицам, принимающим решения, в принятии сложных решений. Чтобы понять, 

является ли ПАИ инструментом для управления рисками, проводится различие между управлением рисками 

и принятием решений по управлению рисками. Обсуждается возможное применение в управлении рисками. 

Приведен пример задачи принятия решений по управлению рисками, чтобы показать, как структурируется 

проблема принятия решений по управлению рисками с использованием ПАИ. 

Определение долгосрочных целей и методов их достижения всегда связано с неопределенностью, потому что 

мы не можем предположить, что знаем все обстоятельства, положительные или отрицательные, которые могут 

произойти в будущем. Руководство малого бизнеса должно принимать решения в условиях неопределенности 

и незащищенности и должно учитывать риски, связанные с бизнесом. Целью данной статьи является 

выявление рисков, которые могут существенно повлиять на производительность малого предприятия, а также 

определение и анализ рисков в конкретной компании, включая методы, которые следует использовать для 

оценки рисков. 

Ключевые слова: управление рисками, принятие решений, процесс аналитической иерархии. 

 

Введение 

Принципы управления рисками эффективно используются во многих сферах бизнеса и 

правительства, включая финансы, страхование, безопасность труда, общественное 

здравоохранение, фармаконадзор, а также агентствами, регулирующими эти отрасли. 

Несмотря на то, что сегодня есть несколько примеров использования управления рисками 

для качества в фармацевтической промышленности, они ограничены и не представляют 

полного вклада, который может предложить управление рисками. Кроме того, важность 

систем качества была признана в фармацевтической промышленности, и становится 
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очевидным, что управление рисками для качества является ценным компонентом 

эффективной системы качества(Hoyt, Liebenberg, 2011).  

Принято считать, что риск определяется как сочетание вероятности причинения вреда и его 

серьезности. Однако достичь общего понимания применения управления рисками среди 

различных заинтересованных сторон сложно, потому что каждая заинтересованная сторона 

может воспринимать разные потенциальные вреды, оценивать разную вероятность каждого 

причиненного вреда и приписывать разную степень тяжести каждому ущербу. Что касается 

фармацевтических препаратов, несмотря на то, что существует множество 

заинтересованных сторон, включая пациентов и практикующих врачей, а также 

правительство и промышленность, защита пациента путем управления риском для качества 

должна рассматриваться как первостепенное значение. Производство и использование 

лекарственного средства (лекарственного средства), включая его компоненты, обязательно 

влечет за собой определенную степень риска. Риск для его качества - лишь одна из 

составляющих общего риска (Vochozka, Mulaþ, 2012: 570).  

Важно понимать, что качество продукта должно поддерживаться на протяжении всего 

жизненного цикла продукта, чтобы атрибуты, важные для качества лекарственного средства 

(лекарственного средства), оставались совместимыми с атрибутами, используемыми в 

клинических исследованиях. Эффективный подход к управлению рисками для качества 

может дополнительно гарантировать пациенту высокое качество лекарственного средства 

(лекарственного средства), предоставляя упреждающие средства для выявления и контроля 

потенциальных проблем с качеством во время разработки и производства. Кроме того, 

использование управления рисками для качества может улучшить процесс принятия 

решений, если возникает проблема качества. Эффективное управление рисками для 

качества может способствовать принятию более эффективных и информированных 

решений, может предоставить регулирующим органам большую уверенность в способности 

компании справляться с потенциальными рисками и может благотворно повлиять на 

степень и уровень прямого регулирующего надзора.  

Цель этого документа - предложить систематический подход к управлению рисками для 

качества. Он служит основополагающим или справочным документом, который не зависит 

от других документов ICH по качеству, но поддерживает их и дополняет существующие 

практики качества, требования, стандарты и руководящие принципы в фармацевтической 

промышленности и нормативно-правовой базе. В нем, в частности, содержится руководство 

по принципам и некоторым инструментам управления рисками для качества, которые могут 

способствовать более эффективным и последовательным решениям, основанным на оценке 

рисков, как регулирующими органами, так и отраслью, в отношении качества 

лекарственных субстанций и лекарственных (лекарственных) продуктов на протяжении 

всего жизненного цикла продукта. Он не предназначен для создания каких-либо новых 
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ожиданий, выходящих за рамки текущих нормативных требований. Не всегда 

целесообразно и не всегда необходимо использовать формальный процесс управления 

рисками (с использованием признанных инструментов и / или внутренних процедур, 

например, стандартных операционных процедур).  

Использование неформальных процессов управления рисками (с использованием 

эмпирических инструментов и / или внутренних процедур) также можно считать 

приемлемым. Надлежащее использование управления рисками для качества может 

способствовать, но не отменяет обязательства отрасли по соблюдению нормативных 

требований и не заменяет надлежащую коммуникацию между отраслью и регулирующими 

органами  (Iyer, Rogers, Simkins, 2010). 

Основная часть 

Принятие решений по управлению рисками. В этом разделе объясняется различие между 

управлением рисками и принятием решений по управлению рисками. Управление рисками 

- это процесс выявления рисков и планирования действий по управлению рисками. 

Выявленные риски оцениваются для определения значительных рисков. Существенные 

риски - это риски, мешающие компаниям достичь бизнес-целей, или риски, нарушающие 

основной бизнес-процесс. Затем фирмы планируют лучший способ минимизировать риски. 

Выявление значительных рисков позволяет фирмам не только управлять важными рисками, 

но и эффективно распределять ресурсы для управления рисками. Фирма подвержена 

множеству рисков. Управление рисками включает в себя множество задач. Если задачи не 

структурированы, фирмы будут перегружены количеством действий, которые необходимо 

предпринять для управления каждым риском. Управление рисками - это инструмент для 

структурирования задач. Управление рисками обеспечивает пошаговый процесс 

управления рисками. Шаги начинаются с выявления рисков, которым подвержены фирмы, 

оценки рисков для определения значительных рисков и планирования ответных мер на 

риски. Управление рисками - это итеративный процесс. Время от времени процесс 

необходимо пересматривать. Возникают новые риски, некоторые риски не 

материализуются, выход на новый рынок и разработка новых методов реагирования на 

риски - вот некоторые из причин, по которым компаниям необходимо пересмотреть 

управление рисками. Четыре шага (определение, оценка, планирование и анализ) являются 

основой для управления рисками. Стандарты управления рисками, такие как Комитет 

спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO) и AS / NZS 4360: 2004 «Управление 

рисками», предусматривают комплексные шаги по управлению рисками (Sipahi, Timor, 

2010). 

Ключевой частью управления рисками является принятие решений. Борге (2001) 

утверждает, что сила управления рисками заключается в способности риск-менеджера 
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принимать правильные решения. Принятие решения по управлению рисками - это выбор 

лучших альтернатив или ранжирование альтернатив для конкретной цели управления 

рисками. Например, выявление рисков - это управление рисками. Выбор наилучшего метода 

выявления риска с целью ускорения процесса управления рисками - это принятие решения 

по управлению рисками. Определение значительных рисков, влияющих на основной бизнес, 

- это управление рисками. Ранжирование значительных рисков на основе таких критериев, 

как передаваемый риск, имеет ли риск долгосрочное влияние на фирму или у фирмы есть 

ресурсы для управления риском, является решением по управлению рисками. изготовление. 

Методы внедрения управления рисками хорошо разработаны. Среди методов выявления 

рисков - мозговой штурм, техника Delphi и анализ сценариев. К методам оценки рисков 

относятся картографирование рисков и матричная диаграмма рисков. Эти методы 

позволяют фирмам определять важные риски и принимать решения о наиболее 

эффективных действиях по управлению рисками. Однако решения основаны только на 

одном факторе: риски, влияющие на бизнес-цели, или риски, влияющие на основной бизнес-

процесс. На практике фирме приходится учитывать множество факторов и сталкиваться с 

множеством альтернатив при принятии решений по управлению рисками. Решения по 

управлению рисками редко включают только один или два критерия или ответы «да» и 

«нет». В этой ситуации необходим инструмент принятия решений, способный справиться 

со сложностью проблем управления рисками. Инструмент также должен включать 

принципы управления рисками в общую цель принятия решений (Sipahi, Timor, 2010: 15). 

Принятие решений по управлению рисками состоит из трех областей:  

Идентификация и оценка рисков. Как определить риски? Как лучше всего получить 

исчерпывающий список рисков? Как определить, какие риски важны? Главный вопрос - 

определить, какие риски являются значительными и какие факторы следует использовать 

для определения значимости рисков?  

Реагирование на риски. На какой риск готовы пойти фирмы? Как лучше всего снизить 

риски? Как выбрать лучший метод? Сколько ресурсов компании готовы выделить для 

управления рисками? Центральным вопросом является рассмотрение приоритетного списка 

рисков с конкретным планированием реагирования на риски.  

Обзор рисков. Среда, в которой принимается решение, со временем меняется. Появляется 

новая информация или новая альтернатива, вынуждающая фирмы учитывать предыдущие 

решения. Целью обзора рисков является мониторинг эффективности выбранной реакции на 

риск и мониторинг новых рисков (Kerzner, 2018). 

Управление рисками для качества поддерживает научный и практический подход к 

принятию решений. Он предоставляет документированные, прозрачные и воспроизводимые 

методы для выполнения этапов процесса управления рисками для качества, основанные на 
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текущих знаниях об оценке вероятности, серьезности, а иногда и возможности обнаружения 

риска. Традиционно риски для качества оценивались и управлялись различными 

неформальными способами (эмпирическими и / или внутренними процедурами) на основе, 

например, обобщения наблюдений, тенденций и другой информации. Такие подходы 

продолжают предоставлять полезную информацию, которая может поддерживать такие 

темы, как рассмотрение жалоб, дефекты качества, отклонения и распределение ресурсов 

(Iyer, Rogers, Simkins, 2010: 45). 

 Основные методы упрощения управления рисками (блок-схемы, контрольные листы и т. 

д.); 

 Анализ последствий отказов; 

 Анализ видов, последствий и критичности отказов; 

 Анализ дерева отказов; 

  Анализ опасностей и критические контрольные точки; 

 Анализ работоспособности при опасностях; 

 Предварительный анализ опасностей; 

 Ранжирование и фильтрация рисков; 

 Вспомогательные статистические инструменты. 

Возможно, было бы целесообразно адаптировать эти инструменты для использования в 

конкретных областях, связанных с качеством лекарственной субстанции и лекарственного 

средства (лекарственного препарата). Методы управления рисками для качества и 

вспомогательные статистические инструменты могут использоваться в сочетании 

(например, вероятностная оценка рисков). Комбинированное использование обеспечивает 

гибкость, которая может облегчить применение принципов управления рисками для 

качества (Hoyt, Liebenberg, 2011). 

Степень строгости и формальности управления рисками для качества должна отражать 

имеющиеся знания и быть соразмерной сложности и / или критичности решаемой 

проблемы. 

Разъяснение действий по управлению рисками следующее: 

Выявление и оценка рисков. Процесс идентификации рисков включает ранжирование 

рисков на основе частоты и серьезности, создание результата распределения вероятностей 

для каждого существенного риска и разработку контрольных показателей для определения 

существенности идентифицированных рисков. Результатом процесса идентификации риска 

является профиль риска, указывающий рейтинг значимости для каждого существенного 

риска. Процесс также включает определение вклада каждого риска в совокупный профиль 

риска с учетом эффекта корреляции между рисками (Vochozka, Mulaþ, 2012: 570). 
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Передача рисков. При необходимости передать риски финансово способной третьей 

стороне по разумной экономической цене. Риски могут передаваться на страховые рынки, 

на рынки капитала, посредством инвестиций в совместные предприятия, путем передачи на 

аутсорсинг и путем компенсации риска посредством договорных соглашений (Hoyt, 

Liebenberg, 2011: 39). 

Эффективное и действенное информирование о рисках и отчетность. Фирмы должны 

говорить на одном языке риска и полностью понимать друг друга. Фирмы могут принять 

общий язык рисков, используя согласованную терминологию рисков и, где это необходимо, 

составить глоссарий терминов, связанных с рисками. 

Создайте руководящий комитет по управлению рисками. Назначьте защитника рисков 

(директора по рискам или руководителя отдела управления рисками) для 

институционализации процесса управления рисками. Четко определите ключевые роли и 

обязанности. 

Следите за риском. Постоянно отслеживайте рисковые события и тенденции. Недавний 

финансовый кризис показал, что компании, несущие наибольшие убытки, не осознают 

риски (Kerzner, 2018). 

Принять или разработать структуру управления рисками. Внедрение управления рисками - 

сложный процесс. Чтобы гарантировать эффективное и действенное внедрение, фирма 

может либо разработать свою собственную структуру управления рисками, либо принять 

одну из многих опубликованных концепций управления рисками. 

Первый уровень - это общая цель, ранжирующая действия по управлению рисками для 

достижения целей управления рисками. Второй уровень - это критерии, цели управления 

рисками. Третий уровень - это альтернативы, действия по управлению рисками для 

достижения целей. Вопрос, который задается при попарном сравнении, заключается в том, 

какие два сравниваемых действия по управлению рисками более предпочтительны или 

эффективны для достижения цели управления рисками. Суждения вводятся в матрицу 

попарного сравнения. ПАИ использует метод собственных значений для получения вектора 

приоритета (Vochozka, Mulaþ, 2012). 

Но каковы риски в корпоративной жизни? Хотя сразу приходит на ум очевидное - 

финансовый риск того, что у вас не будет денег или унаследовать безнадежную 

задолженность, или риск того, что вы не сможете продолжить работу, например, из-за 

забастовки рабочих или стихийного бедствия, закрывающего завода. Следует помнить, что 

корпоративный риск включает не только операционные и финансовые риски, но и риски для 

более широкой корпоративной стратегии. 
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Фактически, исследования показывают, что финансовые риски вызывают только около 10% 

значительного снижения рыночной капитализации, в то время как операционные риски 

составляют около 30%; остальные 60% спадов являются результатом стратегических 

рисков, и тем не менее эта стратегия занимает лишь третье место в оценках приоритетов 

рисков. 

Стратегические корпоративные риски могут включать: (Kerzner, 2018: 1094). 

• Изменения потребительского спроса и предпочтений; 

• Правовые и нормативные изменения; 

• Конкурентное давление; 

• Интеграция слиянием; 

• Технологические изменения; 

• Смена высшего руководства; 

• Давление со стороны заинтересованных сторон. 

Многие стратегические корпоративные риски тесно связаны с функциями комплаенс и 

корпоративного управления, поэтому эти группы должны быть вовлечены и 

информированы при разработке стратегий корпоративного управления рисками. 

Стратегии корпоративного управления рисками обычно состоят из двух процессов: 

установления основы для управления рисками компании и установления каналов связи в 

организации. Однако управление рисками бесполезно, если вы сначала не оцените и не 

узнаете свои риски. У вас также должна быть надежная процедура постоянного 

мониторинга и цикл непрерывной оценки. 

Планирование управления рисками включает три элемента: (Vochozka, Mulaþ, 2012: 570). 

• Управление операционными рисками, такими как материальный ущерб или другие 

риски, которые нельзя запланировать. 

• Управление финансовыми рисками, возникающими в результате воздействия рынков на 

активы предприятия; это включает риски для кредита, цены и ликвидности. 

• Стратегическое управление рисками или размышление о более широкой картине и 

будущем компании. 

Лекарственный рынок Азербайджана находится в очень плохом состоянии. В стране нет 

государственной фармакопеи или государственного реестра лекарственных средств. Это 

полностью теряет государственный контроль над лекарствами. Не секрет, что рынок 

лекарств находится в руках одной-двух компаний в стране. С этой точки зрения ситуация в 

Азербайджане плачевная (Iyer, Rogers, Simkins, 2010). 

Широкое производство лекарств в Азербайджане означает, что наша страна имеет 

претензии на этот рынок: «Хотя ответов на эти вопросы недостаточно, только объекты по 
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производству лекарств строятся «на имя производства», то из-за отсутствия клиентов и 

неспособность конкурировать на рынке, поэтому к этому вопросу следует подходить 

концептуально и практически. 

Сегодня на рынке лекарств свои лекарства продают Россия, Иран, Индия, европейские 

страны, Германия, Италия и Франция. Насколько мы можем с ними конкурировать? В 

целом, будет ли продукция действительно конкурентоспособной? Цена действительно 

будет низкой? В целом, сколько будет стоить производство лекарств в нашей стране? Если 

мы привезем оборудование из Германии по высокой цене, если мы пригласим специалистов 

из-за границы для предварительной работы, если факторы, влияющие на стоимость, будут 

дорогими, при расчете налогов и других вопросах конечный продукт будет дороже, чем 

адекватный продукт на рынке. Их следует изучить до финансирования этой работы. 

В такой развивающейся стране, как Азербайджан, давно ощущалась необходимость 

создания фармацевтического завода мирового уровня. В стране есть небольшие 

фармацевтические заводы, которые не удовлетворяют ни одного процента спроса. По этой 

причине в страну ввозятся лекарства. Азербайджан импортирует большинство классических 

лекарств (аспирин, инсулин, антидиабетические препараты и т. д.), в то время как наша 

страна имеет все возможности и возможности для строительства завода по производству 

этих и других видов лекарств: «Бесплатные лекарства и классические лекарства в 

государственных больницах. Также может производиться в Азербайджане. 

Конечно, в первую очередь покупатели не будут уверены в качестве азербайджанских 

лекарств. Не исключено, что, если препараты, которые мы производим сами, будут 

хорошего качества и дадут положительный результат в лечении, покупатель сможет набрать 

вес через некоторое время после производства (Sipahi, Timor, 2010). 

В то время, когда весь мир конкурирует за производство лекарств против вируса Covid-19, 

который стал бедствием в последние годы, закупка Азербайджаном лекарств и вакцин для 

облегчения болезни из Китая и Германии также связана с плохим производством, и 

ограниченные рыночные условия. 

Результат 

Политики и стратегии, которые могут быть приняты в отношении плана организации, 

связаны с: 

1. Установление и развитие собственной системы правил и процедур, которые, в свою 

очередь, обеспечивают избежание или минимизацию корпоративных рисков; 

2. Создание соответствующей функциональной структуры, основанной на четкой 

концепции, которая должна обеспечить наличие соответствующих отделов, чтобы 

способствовать выявлению и мониторингу корпоративных рисков (Hoyt, Liebenberg, 2011). 
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Управление корпоративными рисками - это непрерывный структурированный процесс, 

который позволяет выявлять и оценивать риски и сообщать о возможностях и угрозах, 

влияющих на достижение его целей. Преимущества внедрения процесса управления 

корпоративными рисками включают: 

• Более высокая вероятность достижения целей организации; 

• Улучшение понимания корпоративных рисков и их последствий; 

• Повышенное внимание к основным вопросам; 

• Ограничение последствий за счет внедрения адекватного внутреннего контроля; 

• Допущение, что определенная толерантность к корпоративному риску приемлема; 

• Более широкая информация для принятия адекватных решений с точки зрения 

корпоративных рисков. 

Классический процесс управления корпоративными рисками, к которому присоединилось 

большинство организаций, является фрагментированным в том смысле, что 

функциональные структуры внутри организации самостоятельно управляют своими 

рисками. Таким образом, каждое подразделение в соответствии с разработанными 

процедурами и методологиями должно выявлять риски, связанные с целями, и управлять 

ими независимо, без скоординированного подхода и без учета взаимозависимостей рисков 

внутри организации. 
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Xülasə 

Dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikir və ideyaları, onun «Xəmsə»sindəki iqtisadi baxışları sistem halında 

yaşadığı ictimai-iqtisadi quruluşun tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. Onun bu sahədə söylədiyi fikir 

və ideyaların «Xəmsə» boyu səpələnmiş beyitlərdə, misralarda yaratdığı çox saylı obrazların deyimlərində 

iqtisadçıların adət etmədiyi bir tərzdə açıqlanır və nəticədə onun baxışları bir sistem halında müəyyənləşir. Buna görə 

də o dövrdə iqtisad elmi olmadığını, iqtisadi fikrin başqa elm sahələri tərkibində inkişaf etdirilməsini nəzərə alaraq 

dahi mütəfəkkir şair N.Gəncəviyə haqq qazandırmaq və qiymət vermək olar. 

Böyük mütəfəkkirin layihəsini verdiyi nümunəvi ölkənin sakinləri insanlara mənəvi, yaxud ziyan vurmaqdan 

uzaqdırlar. Bir nəfərin təsadüf nəticəsində vurduğu belə ziyan hamılıqla ödənilir. Deməli, ideal ölkənin sakinləri nəinki 

özlərinin, həm də mənsub olduqları cəmiyyətin məsuliyyətini dərindən hiss edən nümunəvi insanlardır. Müasir dövr 

üçün də son dərəcə aktual olan bu müddəanı Nizami hələ XII yüzillikdə irəli sürmüşdü. Hüquqların təminatına və 

bərpasına dair ideya irəli sürməklə Nizami nəinki öz vətənində, eləcə də bütün müsəlman Şərqində öz dövrünü xeyli 

qabaqlamış birinci mütəfəkkir idi 

Nizaminin ideal dövlət layihəsində cəmiyyət üzvlərinin yüksək mənəviyyatı, dinpərvərliyi və şəxsi tərbiyəsi ədalətin 

tələblərini qorumağa və onlara əməl etməyə kömək edir. Cəmiyyətdə qüvvədə olan əxlaq normaları elə köklənmişdir 

ki, onlar hər cür qeyri-əxlaqiyliyi və mənəviyyatsızlığı rədd edir. İdeal ölkənin sakinləri rahat və əmin-amanlıqda 

yaşamaq üçün, artıq əzab-əziyyətə düşməməkdən ötrü düzlüklə ömür sürürlər. Əslində, bu dövlətin qanunları elə 

ahəngdarlıqla işləyir ki, xətalı işlərə nəinki yol verilmir, onlar yaxına belə buraxılmır. Nizami təsvir etdiyi ideal 

cəmiyyətin mahiyyətini onun sakinlərinin dili ilə təqdim edir. 

Açar sözlər: iqtisadi, Nizami Gəncəvi, cəmiyyət, fikir, dövür 

 

Giriş 

Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın 

mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi 

fəaliyyəti həmin dövrdə təkcə Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın 

və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu 

burada yaşayıb yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir.  

Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami 

sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda 
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yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla 

nəşr edilib. Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılıb. Mütəfəkkir şairin 

doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılıb. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 

Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami 

Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir. 

Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq 

bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə 

qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər axtarışının 

zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur.  

Qüdrətli söz ustasının bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni parlaq səhifə açmış ölməz əsərləri 

bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmət göstərir. Korifey sənətkar öz 

ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəbini yaratmışdır. Nizami Gəncəvinin dünyanın ən zəngin 

kitabxanalarını bəzəyən əsərləri Şərqdə incəsənətin, xüsusən də miniatür sənətinin inkişafına təkan 

vermişdir. 

Nizami Gəncəvi İrsinin Qorunması 

Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə dahi 

şairin əsərləri dəfələrlə nəşr olunmuş, ədəbi irsinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş 

görülmüş, çox sayda tədqiqatlar meydana gətirilmiş, eləcə də dünya nizamişünaslığında ilk dəfə 

olaraq əsərlərinin elmi tənqidi mətni hazırlanmışdır. Dahi şairin yubileyinin dövlət səviyyəsində 

qeyd olunması ilə bağlı ilk qərar 1939-cu ildə qəbul edilmiş, lakin İkinci Dünya müharibəsi 

səbəbindən yubileyin yalnız 1947-ci ildə keçirilməsi mümkün olmuşdur. O illərdən etibarən 

Nizaminin dövrü, həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı yeni-yeni araşdırmalar aparılmışdır. Gəncədə dəfn 

olunduğu yerdə Nizami Gəncəvinin möhtəşəm məqbərəsi ucaldılmış, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 

istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilib. Dahi şairin 800 illik 

yubileyi onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaradıb. 1970-ci illərdə ümumən 

respublikamızda klassik mədəni irsimizin öyrənilməsi baxımından tamamilə yeni mərhələ başlayır. 

Həmin mərhələ bilavasitə xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz 

onun təşəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 

irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 1979-cu il 6 

yanvar tarixli qərar bu istiqamətdə kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən orta 

əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli araşdırılması üçün geniş perspektivlər açmışdır. Ölməz 

sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley 

mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilib. 2011-ci ildə Nizami 

Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilib. 
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2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. 

Qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi 

keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna 

əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan 

edilib. 

Nizami Gəncəvi hər şeydən əvvəl şair-mütəfəkkirdir. Bununla belə, onun zəngin irsi ictimai, təbiət, 

texniki və humanitar elmlər sahələrində çalışan mütəxəssislər üçün çox əhəmiyyətli mənbədir. 

Bunu  şairin ictimai, siyasi, fəlsəfi, iqtisadi, tibbi, geoloji, pedaqoji, psixoloji, dini-ideoloji, etik, 

estetik, əxlaqi görüşlərinin, təbabət, kimya və kainata dair fikirlərinin, şifahi xalq ədəbiyyatı, 

memarlıq, inşaat, incəsənət, hikmət və s. məsələlərin təhlilinə həsr olunan çoxsaylı əsərlər təsdiq 

edir. 

Hazırda onlar dünyanın məşhur muzeylərində, kitabxanalarında, eləcə də şəxsi kolleksiyalarda 

qorunur. Əsərlərində rast gəlinən hikmətli sözlər və nəsihətlər dillər əzbəri olmuşdur. Nizaminin 

dahiliyini bütün bəşəriyyət tanımışdır. Ona görə ki, millətindən, yaşayış yerindən asılı olmayaraq, 

onun ibrətamiz şeirlərində insanlar inam, ümid, həqiqət, ədalət, sədaqət, qətilik, gələcəyə baxış, 

humanist ideya, məhəbbət, azadlığa qovuşmaq meyllərini görürlər. Şair əsərlərində mənəvi həyatın 

müxtəlif cəhətlərini göstərməklə yanaşı, özünün də estetik, etik və fəlsəfi görüşlərini əks 

etdirmişdir. Onun poeziyasındakı duyğular təbiiliyi, emosional təsiri və mənalığı ilə seçilir. Nizami 

poeziyası zamanla ayaqlaşır, ona görə də həmişəyaşardır (Abdullayeva, 2018). 

Nizami Gəncəvi Yaradıcılığında İqtisadi Fikir 

Hər bir dövrdə mövcud ictimai-iqtisadi münasibətlərin mahiyyəti, iqtisadi anlayışlar, kateqoriyalar 

və prinsipləri nə dərəcədə dərk olunub səciyyələndirilməlidir. Əmək, əmək bölgüsü mübadilə, 

təcrübə, qiymət, pul, sələm kapitalı və s. kimi iqtisadi anlayışlara mütəfəkkirlərin münasibəti 

baxışları eyni ola bilməzdi. Bu da məlumdur ki, elm aləmində heç bir şair, yazıçı, ümumiyyətlə 

qeyri-peşəkarlar qarşılarına heç də bilavasitə iqtisadi fikir və ideyalar yürütmək məqsədi 

qoymurlar. Məsələn, Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli və b. nəhəng söz mütəfəkkirlərimiz böyük 

poetik əsərlər yaratmaqla dünya şöhrəti qazanmışlar. Lakin onlar qarşılarına bilavasitə iqtisadi 

fikirlər söyləməyi məqsəd qoymamışlar. Lakin bu mütəfəkkirlərin əksəriyyəti öz dövrünün ictimai-

iqtisadi münasibətlərinə, ziddiyyətlərinə də biganə qalmamış, öz əsərlərində az və ya çox dərəcədə 

ictimai-iqtisadi münasibətlər öz əksini tapmışdır. 

N.Gəncəvinin "Xəmsə"sində: "Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi 

gözəl" və "İsgəndərnamə" kimi böyük əsərlərində özünün dünyagörüşünü, təbiət və cəmiyyətin 

inkişaf qanunauyğunluqları, onların dərk edilməsinin əhəmiyyəti haqqında nəzəri fikirlərini poetik 

formada əks etdirmişdir. N.Gəncəvi öz yüksək bilik səviyyəsi və yiyələndiyi dillərin vasitəsilə 

Şərqin böyük mütəfəkkirlərinin: Əl Fərabi, İbn Sina, Biruni, Əl Kindi və başqa görkəmli alimlərin 

əsərləri ilə tanış olmuş, antik, hind və yunan fəlsəfəsini və mədəniyyəti mənimsəmişdir. Buna görə 
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də o dahi şair olmaqla yanaşı öz dövrünə qədər və öz zəmanəsində mövcud olan əsas bilik 

sahələrinə: tarix, fəlsəfə, məntiq, ilahiyyət, astranomiya, kimya, fizika və s. dərindən bələd olan və 

bunlardan bəşəriyyətin faydalanması üçün yollar arayan böyük mütəfəkkir alimdir. N.Gəncəvinin 

əsərlərində insan, onun dünyada yeri və rolu, insanın insana, insanın cəmiyyətə və onu əhatə edən 

təbii mühitə münasibəti, cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması və idarə edilməsi 

kimi həyati məsələlər əsas yer tutur. Onun nəzəri irsinin və fikir dünyasının hərtərəfli və dərindən 

öyrənilməsi göstərir ki, o öz dövrünün mühüm ictimai, iqtisadi və siyasi hadisələrinə, bu 

hadisələrin cərəyan etdiyi mühitə biganə qalmamışdır. 

Nizami Gəncəvi (1141-1209) əmək və sərvət haqqında mükəmməl təlim yaradıb. Bu təlimə görə 

əmək maddi və mənəvi sərvətləri artıran əsas mənbədir. Əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi əməyə 

stimul doğuran amillərdən asılıdır. Dahi söz ustası böyük mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvi əməyin 

yüksək nəticələr verməsi üçün hər şeydən əvvəl onun azad əmək olması ideyasını hər kəsin öz 

qabiliyyətinə görə işlə təmin olunması fikri, əmək adamının daima öz bacarıq və ustalığını artırması 

ideyalarını irəli sürmüşdür. 

Alimimiz N.Gəncəvi alqı-satqı prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsindən bəhs edir, tələb 

və təklifin əmtəələrin bazar qiymətlərinə təsirini aydın təsvir edir. XII əsrdə N.Gəncəvi 

Azərbaycanda pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun sosial-iqtisadi təbiəti haqqında 

mükəmməl elmi fikir və təsəvvürlər yaradır. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində İqtisadi Baxış 

N.Gəncəvinin "Xəmsə"sində səpələnən xüsusi forma və üsulunda ifadə edilən iqtisadi fikir və 

ideyalar müəyyən sistem halına salındıqda, onun cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri 

haqqındakı təsəvvürləri daha aydın nəzərə çarpır. Bu baxımdan onun irsinin tədqiqi göstərir ki, 

Nizami Gəncəvi çox zaman humanizm və demokratizmi dahi mütəfəkkirin iqtisadi ideyalarının da 

əsasını təşkil edir. Nizami Gəncəvi çox hallarda əməyə, sərvətə, mübadiləyə, pula, bölgü və 

istehlaka öz əxlaq fəlsəfəsi mövqeyindən yanaşmışdır. Əmək və əməkçi surətləri (obrazları) demək 

olar ki, onun bütün əsərlərinin başlıca qayəsini təşkil edir. 

Dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin nəzəri-iqtisadi ideyaları onun yaradıcılığında mühüm 

yerlərdən birini tutur. O, cəmiyyətin ictimai iqtisadi quruluşu, əmək, əmək bölgüsü, sərvət və onun 

mənbələri, bölgü, istehlak məsələləri üzrə özünə məxsus bir tərzdə qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. 

Onun mübadilə, ticarət, qiymət, pul və s. haqqında fikir və ideyaları haqqında baxışları iqtisadi 

fikir tariximizi zənginləşdirən qiymətli töhfədir. 

N.Gəncəvinin yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavraması, cəmiyyətdəki sosial 

ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi və nəticədə cəmiyyətin yenidən qurulması üçün yollar axtarması, 

ideal cəmiyyət haqqındakı fikirləri ictimai-iqtisadi fikir tariximizin ən qiymətli inciləridir. 

Nizami özünün dərin müşahidəçilik qabiliyyəti və elmi müşahidələri sayəsində XII əsrdə 
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Azərbaycanda və ona qonşu olan ölkələrdə mövcud olan ictimai-iqtisadi quruluşun xarakterini və 

ziddiyyətlərini açıb göstərməyə çalışmışdır. Onun "Xəmsə"si əvvəldən axıradək yaşadığı dövrün 

ictimai, iqtisadi, sosial və mənəvi problemlərin həllinə, öz xalqının və bütün bəşəriyyətin əzab-

əziyyətdən, ictimai bərabərsizlikdən xilas olması məsələlərinə yönəldilmişdir. O. keçmişdən 

danışarkən öz dövrünün ictimai quruluşuna və üsul-idarəsinə qarşı açıq və kəskin etirazlarını 

bildirmiş və cəmiyyətin gələcəyinə nikbin nəzərlərlə baxmışdır. Buna görə də N.Gəncəvinin 

yaradıcılığı öz aktuallığını itirməmiş, bəşər sivilizasiyasına 900 ilə yaxındır ki, xidmət etmiş və 

indi də etməkdədir. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”də daxili və xarici ticarət mənbələrinə, onların inkişafına və aparılması 

qayda-qanunlarına dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara 

şərait və ədalət qanunları ilə sövdələşməyi tövsiyə edir. Həm də onların dükanlarını, mallarını oğru-

quldurlardan qorumağı da dövlət məmurlarının vəzifəsi hesab edir. Bunu nəzərdə tutub yazır ki, 

“Bu çartı-bazarla mən necə dükan qurum ki, oğru-quldurdan amanda qalım. Kimin bu çartı-bazarda 

dükanı varsa, onu hər tərəfdən yarıb oğurlayıblar. Əgər oğru aparandan səs-səmir çıxmadısa, 

demək oğru tutan darğanın əli mala çatıb”. Bununla da o, xarici ticarətlə məşğul olan tacirlərdən 

danışarkən yenə də onların hüquqlarının müdafiə olunmasını xatırladan, yollarda qarşılaşdıqları 

təhlükədən xilas olmaq üçün tədbirlər görülməsini vacib hesab edirdi. 

Nizaminin məntiqinə görə, yalnız yüksək insani keyfiyyətlərə malik olan şəxs cəmiyyətə və dövlətə 

başçılıq edə bilər. İnsanlıq üçün pisliyin və zülmün deyil, yaxşılığın faydalı olduğu Nizaminin 

sosial-siyasi görüşlərində qətiyyətli səslənir. Hətta müdriklərin özləri də həmişə fəzilət və 

yaxşılıqlardan faydalanmışlar. Mütəfəkkir məhz sosial ədaləti müdriklərə Tanrının bəxş etdiyi etik 

keyfiyyət qismində görür. O, bu keyfiyyətə həm də siyasi məzmun verir və belə bir nəticə əldə 

olunur ki, ədalət müdriklərdən ötrü həm də siyasi etikanın göstəricisidir. Ədalətə qarşı laqeydlik 

müdriklərə layiq olmayan keyfiyyətdir. 

Həqiqətən də bədxahlarla xeyirxahları, yoxsullarla varlıları, halal zəhmət adamları ilə müftəxorlar 

arasındakı münasibətləri qarşı-qarşıya qoyan şair, xeyirlə şərin daim mübarizə apardığı bu dünyada 

feodal-zadəgan sinfinə məxsus qəhrəmanları xalqın minillik təcrübəsindən yararlanmağa çağırır. 

Vətən xainlərinə, satqınlara, əmanətə xəyanət edənlərə ikrah hissi ilə yanaşaraq onların mənfi 

obrazını yaradır. Əməyə, zəhmətə, xalq mədəniyyətinə, adət-ənənəsinə xor baxanlar şər qüvvələr 

kimi təqdim olunur. Saraylardan uzaq gəzən şair sadə, yoxsul, zəhmətkeş insanların əhatəsində 

yaşamış, hökmdarlara deyil, insanlığa xidmət etməkdən şərəf hissi duymuşdur. Folklor örnəklərini 

xalqın ictimai fikir tarixinin salnaməsi hesab edən S.Pirsultanlı haqlı olaraq qeyd edir ki, Nizami 

öz əsərlərində əsatir, əfsanə, rəvayət və s. istifadə etməklə bu örnəklərin ilk toplayıcısı və 

qoruyucusu kimi bir vəzifəni də yerinə yetirmişdir (Paşayev, 2009).  

N.Gəncəvinin «Xəmsə»sindəki iqtisadi fikir və ideyalar yaşadığı dövrün ictimai-iqtisadi 

quruluşunun, ən çox feodalizm dövrünün tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. O, ən 
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çox feodal mülkiyyət formaları, ondan doğan ziddiyyətlər, vergi sistemi haqqındakı fikirlər öz 

əksini tapmışdır. Elə buna görə də şərq dünyasına məxsus xüsusiyyətlərə malik olan feodal 

mülkiyyət formalarına qısa nəzər salmadan N.Gəncəvinin bu sahədə irəli sürdüyü iqtisadi fikirləri 

dərk etmək çətindir. 

N.Gəncəvinin «Xəmsə»sində səpələnən, xüsusi forma və üslubla ifadə edilən iqtisadi fikir və 

ideyalar müəyyən sistem halına salındıqda, onun cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri 

haqqındakı təsəvvürləri daha aydın formada nəzərə çarpır. Buna görə də dahi mütəfəkkir şairimizin 

irsinin tədqiqi göstərir ki, onun humanizm və demokratizmi iqtisadi baxışlarının da əsasını təşkil 

edir. İqtisadi-nəzəri və tarixi araşdırmalar mövqeyindən yanaşdıqda onun iqtisadi həyat hadisələri 

və prosesləri haqqında irəli sürdüyü fikir və ideyalar çağdaş dövrümüzdə də çox mütərəqqi və öz 

aktuallığını itirməyən bir sistem haqqında ifadə edilmişdir. 

Tarixi mənbələrdə və N.Gəncəvinin əsərlərində verilən məlumatlara görə o dövrdə vergilərin çox 

olduğu aydın olur ki, bu da vergilərin miqdarı, növləri və toplama formaları haqqında müxtəlif 

fikirlər söyləməyə əsas verir. Nizaminin yaşadığı dövr (XII əsr) Azərbaycanda və eləcə də Yaxın 

və Orta Şərq ölkələrində intibah (renessans) dövrü adlandırılmışdır. Bu dövr Şərqdə ondan xeyli 

əvvəl başlamış və N.Gəncəvinin yaşadığı XII əsrdə özünün ən yüksək inkişaf mərhələsinə 

çatmışıdır ki, bu dövrdə intibahın ən böyük simalarından biri N.Gəncəvi olmuşdur. İntibah 

adlandırılan həmin dövr elmin, sənətin və mədəniyyətin geniş vüsət alması və çiçəklənməsi dövrü 

kimi səciyyələndirilir. 

Mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin yaşadığı doğma Gəncə şəhəri o dövrdə Qafqazda deyil, həm də 

yaxın və Orta Şərqin ən böyük və sənətkarlığın, ticarətin, mədəniyyətin yüksək inkişaf etdiyi 

mərkəzlərdən biri idi. 1139-cu ildə baş verən fəlakətli zəlzələdən əvvəl və şəhərin bərpa 

edilməsindən sonra onu görən və ya tarixi materiallara istinad edərək Gəncəni təsvir edən 

tarixçilərin və səyyahların əsərlərində orada iqtisadi və mədəni həyatın yüksək inkişafından, gözəl 

tikililərindən, ətrafında göz oxşayan bağ-bağçalarından, əhalisindən, xoş və mülayim iqlimindən 

danışılır. O dövrün məşhur Ərəb tarixçisi İbn-əl-Əsir (1160-1234) Gəncəni Arranın anası və 

mərkəzi adlandırmışdır. O qeyd edirdi ki, 1139-cu ildə (sentyabrın 30-da) Arranın da digər 

vilayətlərində baş verən dəhşətli zəlzələdən ən çox dağıntıya və insan tələfatına məruz qalan şəhər 

olmuşdur. Bu zəlzələ nəticəsində təxminən 230 minə qədər insan, o cümlədən, Gəncə hakimi Qara 

Sunqurun 2 oğlu tələf olmuş və külli miqdarda saraylar, evlər dağılıb batmışdır. Bunlardan 

Müşdəsəsid Bəhruzə məxsus olan böyük istehkam, zəngin xəzinə və əmlak da dağılmış və 

xarabalıqlar altında qalmışdır. 

Tarixi faktlardan məlum olduğu kimi bu zəlzələdən üç il sonra dünyaya göz açan N.Gəncəvi onu 

ürək ağrısı ilə belə xatırlayaraq yazır: «Göyləri parçalayan o zəlzələdən yer üzündə şəhərlər 

qalmadı. O gün çoxlu xəzinənin bada getməsindən şənbə gecəsi Gəncəni yaddan çıxardı. O qədər 

qadın, kişi, cavan və cocuqdan ah-nalədən başqa ayrı səs çıxmadı… Torpaq suyun yolunu kəsdi. 
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Lakin çox çəkmədi ki, «Bu ətrafdan müsibət uzaqlaşdı, az bir müddətdə o viranə qalmış yer, onun 

hümməti ilə Rumdan da abad oldu». Doğrudanda dəhşətli zəlzələ baş verən vaxt səyahətdə olan 

Gəncə hakimi Qara Sunqur geri dönür, şəhərdə sağ qalan və ətrafdan cəlb edilən əhalinin gücü ilə 

şəhəri qısa müddətdə bərpa etdirir və şəhər yenə də öz əvvəlki həyatına qaytarılır. 

Həmin dövrü tədqiq edən tarixçilərin verdiyi məlumatlara görə Gəncə şəhəri özünün yüksək sənət 

növləri və sənətkarlıq ilə məşhur olmuşdur. O dövrdə Gəncədə mis və metal əşyalar, xüsusilə 

barama, onun emalı, ipəkdən hazırlanan paltarlar, atlas, pambıq parçaları və s. geniş istehsal edilir 

və başqa ölkələrə ixrac edilirdi. Hətta o dövrdə Azərbaycanın və Yaxın və Orta Şərqin digər 

ölkələrində sənətkarları özündə birləşdirən cəmiyyətlər və dərnəklər yaradılmışdır. Belə 

cəmiyyətlər Gəncədə də fəaliyyət göstərirmiş. 

Əmək və peşə bölgüsünə mühüm əhəmiyyət verən Nizamiyə görə, əmək prosesi ictimai məna 

daşıyır, burada hər kəs həm özü üçün, həm də başqaları üçün çalışır, hər kəsin hamıdan, hamının 

isə hər kəsdən asılılığı mövcuddur. Onun fikrincə, hər cür çalışmaqda son məqsəd yemək və 

geyinməkdən başqa bir şey deyildir. 

Gəncəvi yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavramış, mövcud quruluşdakı 

ədalətsizliklərlə razılaşmamış, cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliyin aradan qaldırılması və cəmiyyətin 

yenidən qurulması üçün yollar axtarmışdır. Cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması 

və idarə edilməsi kimi həyati məsələlər onun əsərlərində əsas yer tutur. 

Tələb və təklifin əmtəələrin bazar qiymətlərinə təsirini təsvir etməklə yanaşı, Gəncəvi alqı-satqı 

prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsini zəruri hesab edirdi. Vergi sistemi haqqındakı 

fikirlərində o dövrdə vergilərin çox olduğunu söyləyərək vergilərin miqdarı, növləri və toplama 

formaları haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdür. 

Gəncəvi daxili və xarici ticarət, onların inkişafı və aparılması qayda-qanunlarına dair qiymətli 

fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara şəriət və ədalət qanunları ilə 

sövdələşməyi tövsiyə edirdi. Həm də onların hüquqlarının müdafiə olunmasını dövlət 

məmurlarının vəzifəsi hesab edirdi. O, ölkələr və xalqlar arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf 

etdirilməsini vacib sayırdı. Nizami ticarətdə, bazarda qiymətlərin ədalətli surətdə qoyulmasını 

tövsiyə edir, sələmçilik yolu ilə sərvət, pul toplamağı haram sayırdı. 

Nizami Gəncəvinin fikrinə görə hər bir insanın həyatda qazandığı ən əvəzsiz nemət onun 

yiyələndiyi elmi biliklərdir. Lakin şair öz əsərlərində israfçılığa yol verməmək, pul və ondan 

istifadə, qənaət etmək barədə də gözəl fikirlər söyləmişdir. Nizami Gəncəvinin bütün əsərləri 

olduqca maraqlıdır və hikmətdir. Burada bütün məsələlərdən bəhs edilir. Kamil insanın 

formalaşmasında elmin, təhsilin, biliklərə yiyələnməyin çox böyük rol oynadığını dönə-dönə qeyd 

edən şairin fikrinə görə insanı heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət onun ağlı, kamalıdır. 

Ağlın çırağı isə elmdir, bilikdir: 
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Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. 

Onun fikrincə, əməksevərlik, çalışqanlıq, halal əməklə yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra 

müsbət əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaqdan da mənfi cəhətlərin 

yaranmasına səbəb olur. Belə təsirli səhnələr yaratmaqla dahi şair başa salmağa çalışırdı ki, insanlar 

bir-birinə insani münasibət bəsləməli, var-dövlət, taxt-tac üçün biri-birilərinə qənim 

kəsilməməlidir. Göründüyü kimi, insan öz əzmkarlığı, çalışqanlığı sayəsində nəinki şan-şöhrət 

sahibi olub uca zirvələrə qalxa bilər, hətta, böyük dəryaları qurudub yerində laləzarlıq yarada bilər. 

“Şöhrətə zəhmətlə ucalıbdı ərənlər”,-deyən şair başa salır ki, insan zəlillikdən qurtarıb öz niyyətinə 

çatmaq və ülviyyətə qovuşmaq istəyirsə, zəhmət çəkməlidir. Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş 

etdiyi misilsiz düha, qeyri-adi idrak sahibi Nizami Gəncəvi elmə, biliyə yiyələnməyin vacibliyini 

əsərlərində dönə-dönə qeyd etmişdir. İsrafçılıq haqqında yazan şair deyir: 

Bir inci saflığı varsa da suda 

Artıq içiləndə dərd verir su da. 

Məlum olduğu kimi, əmək tərbiyəsi ilə sıx bağlı olan tərbiyə sahələrində biri də iqtisadi tərbiyədir. 

Ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçdiyi və həyatımıza yeni iqtisadi anlayışların getdikcə daha 

böyük sürətlə daxil olduğu indiki zamanda iqtisadi tərbiyə üzrə işlərin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 

qaldırılması qarşıda duran aktual vəzifələrdəndir. Milli pedaqogikamızda iqtisadi tərbiyənin 

mahiyyəti belə açıqlanır: “Bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı olan anlayışların və faydalı keyfiyyətlərin 

gənc nəsldə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil formalaşdırılması prosesi iqtisadi tərbiyədir”. 

“Sirlər xəzinəsi”ndə iqtisadi fikir 

İnsanpərvər şair-pedaqoqun sadə əmək adamlarına böyük hörmətini demək olar ki, “Xəmsə”yə 

daxil olan bütün poemalarında aydın görürük. Lakin “Sirlər xəzinəsi” və “Xosrov və Şirin” 

poemalarında şair əmək, onun əhəmiyyəti, sadə əmək adamlarına dərin hörmət məsələlərinə xüsusi 

diqqət yetirmiş və ayrıca yer vermişdir. Nümunə üçün “Sirlər xəzinəsi” poemasındakı 

“Kərpickəsən qocanın bir cavanla hekayəti”ni nəzərdən keçirək. Əsərin beşinci söhbətində verilən 

bu hekayətdə şair qoca kərpickəsənin nümunəsində öz halal əməyi ilə dolanan, heç kimin minnətini 

boynuna götürməyən, kiməsə əl açmağı özünə ar bilən sadə əmək adamlarının ümumiləşdirilmiş 

obrazını böyük ustalıqla və sevə-sevə yaratmışdır. 

Özünün kamil insan konsepsiyasına axıradək sadiq qalan böyük şair-pedaqoq peşə seçmək işin də 

də məsləhət görür ki, insan hansı peşəni seçməyindən asılı olmayaraq, çalışmalıdır ki, öz sənətinin 

əsil, kamil ustası olsun, seçdiyi peşənin dərinliyinə və incəliklərinə bələd olsun. Çünki şairin qəti 

inamına görə: “kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan”. 

Dahi şair-pedaqoq insan şəxsiyyətinin, onun mənəvi aləminin formalaşmasına təsir göstərən 

amillər içərisində təlim-tərbiyə prosesi ilə yanaşı, əməyə, halal zəhmətə, gecə-gündüz çalışmağa 
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böyük üstünlük verirdi. “İnsan əmək yaratmışdır” fikrini irəli sürən F.Engelsdən hələ səkkiz əsr 

qabaq dahi Nizami yazırdı:  

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir,  

Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir?  

Kim qayğı bəsləsə öz əməyinə,  

Özgəyə pis baxsa, o pisdir yenə. 

“Həyat əməkdir”,-deyən şair-pedaqoqun əqidəsinə və möhkəm inamına görə insan yalnız halal 

əməyi, böyük zəhməti hesabına cəmiyyətdə yüksək mövqe tutub, şan-şöhrət sahibi ola bilər. 

Həyatdakı bütün çətinliklərə insan öz yorulmazlığı, çalışqanlığı ilə qalib gəlməlidir:  

Əməkdir insanı ucaldan inan,  

Əməklə çıxarsan fırtınalardan.  

Yaxud:  

Şərəfə yüksələrsən hökmün, qətiyyətinlə,  

Daşın dönər qızıla müqəddəs niyyətinlə. 

Əzminlə, inamınla dolanırsan hər yanı,  

Atəşdən od alarsan, qurudarsan dəryanı. 

Göründüyü kimi, insanı öz əzmkarlığı, çalışqanlığı sayəsində nəinki şan-şöhrət sahibi olub uca 

zirvələrə qalxa bilər, hətta, böyük dəryaları qurudub yerində laləzarlıq yarada bilər. “Şöhrətə 

zəhmətilə ucalıbdı ərənlər”,-deyən şair başa salır ki, insan zəlillikdən qurtarıb öz niyyətinə çatmaq 

və ülviyyətə qovuşmaq istəyirsə, hər əzaba qatlaşmağı bacarmalıdır. 

“Xosrov və Şirin”ndə iqtisadi fikir 

Cəfakeş şairin vəsf etdiyi sadə əmək adamları zəhmətkeş olmaları ilə yanaşı, xeyirxahlığı, mərdliyi, 

cəsarəti, qorxmazlığı, səxavəti ilə fərqlənirlər. Həmin qəhrəmanları şair şahlara, sultanlara, 

ümumiyyətlə, vəzifə sahibləri ilə müqayisədə daha böyük məhəbbətlə tərənnüm edir. Bu cəhətə 

xüsusi diqqət yetirən akademik Həmid Araslı yazır: ”Nizami əməkçi insanlar içərisində seçdiyi 

qəhrəmanını şaha qarşı qoyaraq əməyin, sənətin şahlıqdan üstünlüyü kimi öz dövrünə görə çox 

cəsarətli bir fikir irəli sürür. Təsadüfi deyildir ki, bu səhnə (Xosrov şahın Fərhadla qarşılaşdığı 

səhnə) Nizami ardıcıllarının əsərlərində bir qədər dəyişdirilmişdir. Xosrov Dəhləvi, Arif Ərdəbili, 

Nəvai və başqa şairlər əzəmətli şahı sadə zəhmət adamı ilə qarşılaşdırmaqdan çəkinmişlər. Fərhadı 

şahzadə kimi təsvir edərək mənşəcə bərabər, eyni hüquqlu iki şəxsi üz-üzə gətirmişlər” (Araslı, 

1982).  
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“Yeddi gözəl”də iqtisadi fikir 

Şairin iqtisadi görüşlərinin təhlili baxımından “Yeddi gözəl” poemasında verilmiş “Quraqlıq ili və 

Bəhramın rəiyyətə mərhəməti” adlı hekayə çox səciyyəvidir. Burada şair-pedaqoq Bəhramın 

nümunəsində hökmdarlara, dövlət məmurlarına anlatmaq istəyir ki, ölkə başçısı hər cür iqtisadi 

çətinliklərə əvvəlcədən hazır olmalıdır ki, ölkəni aclıq bürüməsin. Məsələn, Bəhramın ölkəsində 

düz dörd il quraqlıq hökm sürdüyü üçün aclıq təhlükəsi yaranır. Ağıllı və ədalətli Bəhram şah 

tapşırır ki, taxıl anbarlarının və xəzinənin qapılarını açıb, əhaliyə dən və pul paylasınlar, yəni 

müasir iqtisadi anlayışla ifadə etsək, kompensasiya versinlər. Hətta, Bəhramın göstərişi ilə başqa 

ölkələrdən də taxıl daşınması təşkil olunur:  

Səxavətli şahın dən anbarından,  

Bol buğda apardı hər gələn insan.  

Şahın karvanları yad ölkələrdən  

Daşıyıb gətirdi təzə-təzə dən.  

Xəznənin pulları dönmüşdü suya,  

Bəhram şah qalırdı qeydə, qayğıya (Nizami Gəncəvi, 2004). 

Beləliklə ağıllı dövlət başçısı Bəhramın apardığı düzgün iqtisadi siyasət və həyata keçirdiyi ehtiyat 

tədbirləri nəticəsində ölkə əhalisi aclıq təhlükəsindən xilas olur.  

Ölkədə işləri müəyyən qədər qaydaya salan Bəhram şah dövləti idarə etməyi vəziri Rast-Rövşənə 

tapşıraraq yeddi iqlimdən gətirilmiş yeddi şahzadə qızla yeddi gün yeddi günbəzli yeddi rəngli 

qəsrə çəkilir, eyş-işrətə başlayır. N. Gəncəvinin tədqiqatçılarından professor X.Yusifli və Ə.Səfərli 

qeyd edirlər ki, “Yeddi rəng, yeddi planet, yeddi iqlim, yeddi günbəz, yeddi gün, yeddi gözəlin 

danışdığı yeddi nağıl Bəhramın işrətlər, sevinclər, arzular dünyasıdır və bu dünyanın qapısı açılan 

gündən ədalətin qapısı bağlanır” (Səfərli və Yusifov, 1982).  

Şahın etibarından istifadə edən vəzir ölkəni xarabazara çevirir: iqtisadiyyat çökür, xəzinə boşalır, 

dövlət əleyhinə narazılıqlar gündən-günə artır:  

Məmləkət döndükcə xarabazara,  

Xəzinə həsrət qaldı gəlirə, vara  

Vəzirinsə evi xəzanə oldu,  

Aləm başdan-başa viranə oldu (Nizami Gəncəvi, 2004). 

Daha sonra şair “Yeddi gözəl” əsərində yazır: 

Gövhər ustadıdək mən də yaratdım, 

Belə xəzinəni ortaya atdım. (Nizami Gəncəvi, 2004). 
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Bu kimi hikmətli sözlər əsrdən-əsrə ötürülən böyük bir söz xəzinəsidir. Dahi şair insanların hiss, 

həyəcan, arzu və istəklərini elə tərənnüm etmişdir ki, bəşəriyyət yaşadıqca Nizami Gəncəvi də 

yaşayacaqdır. Məlumdur ki, Nizami Gəncəvi bütün ömrünü Gəncə şəhərində keçirmiş, bu şəhərdə 

yazıb-yaratmışdır. Dahi şair dərin elmi biliyə, geniş dünyagörüşünə malik olmuşdur. Burada qeyd 

etmək istəyirəm ki, XII yüzillikdə Gəncə şəhəri böyük elm və mədəniyyət mərkəzi olmuşdur.  

Şair ilk əvvəl insan övladına elm öyrənməyi, maddi aləmə, onun bəşəri sirlərinə bələd olmağı 

tövsiyyə edərək yazır: 

İnsana arxadır onun kamalı, 

Ağıldır hər kəsin dövləti, malı. (Nizami Gəncəvi, 2004). 

“İsgəndərnamə”də iqtisadi fikir 

"Xəmsə"nin sonuncu poeması olan "İsgəndərnamə" Nizaminin sosial-siyasi görüşlərinin tərkib 

hissəsi kimi mütərəqqi ideyalarının inkişafının yekun mərhələsidir. "İsgəndərnamə" Nizami 

yaradıcılığının zənginliyini və möhtəşəmliyini bütün əzəməti və dolğunluğu ilə əks etdirir. 

Mütəfəkkir məhz bu sonuncu əsəri ilə öz yaradıcılığının siyasi ideallarının möhtəşəm bir abidəsini 

yaratmışdır. Həmin abidə bu gün sanki bütün insanlığın ziyarətgahına çevrilmişdir. 

“İsgəndərnamə” poemasında şair-pedaqoq əkinçilikdə məhsuldarlığın yüksəldilməsinə təsir 

göstərən digər bir amilə-əməkçinin iqtisadi həvəsləndirilməsinə, stimullaşdırmaya toxunur və 

göstərir ki, əkinçinin maddi marağı olmasa, o, həmin işə başlamaz:  

Taxıldan bir fayda gəlirsə ələ,  

Əkinçi əkinə başlar həvəslə.  

Taxılın azalsa qədri, qiyməti,  

Əkinçi buraxar işi, zəhməti.  

Əkinçiliyin sirlərinə çox yaxşı bələd olan şair-pedaqoq “İsgəndərnamə”də göstərir ki, burada bol 

məhsul əldə etməyin əsas şərtlərindən biri əkini vaxtında əkməkdir (Apoyev, 2008). 

Nizami "İsgəndərnamə"də feodal-patriarxal cəmiyyətində müşahidə etdiyi sosial-siyasi və əxlaqi 

nöqsanları kəskin tənqidə məruz qoyaraq, onları hansı vasitələrlə aradan qaldırmağın mümkünlüyü 

haqqında düşünmüşdür. Mütəfəkkir bunu qarşısına bir məqsəd kimi qoymuş və sanki onun həllinə 

nail olmuşdur. Dövrünə görədir ki, Nizami öz əsərlərində həmişə ideya məzmunu ilə feodal 

hökmdarlara təsir göstərmək və onları sosial ədalətə dəvət etmək, bir sözlə, onları kamilləşdirmək 

istəmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən artıq İsgəndər mütəfəkkirin humanist sosial idealına tamamilə 

cavab verə bilən səviyyəyə ucalmışdır. Əgər Nüşabə mütəfəkkirin "ədalətli hökmdar" amalının 

təcəssümüdürsə, İsgəndər artıq "ideal hökmdar", onun ali məqsədinin zirvəsidir. "Ölkələr 

İsgəndərə şahlıq etmək, xalqlara kömək etmək, ədalət göstərmək" üçün verilmişdir. 
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"Şərəfnamə" həm də qəhrəmanlıq dastanıdır. Bu hissədə işğalçılıq müharibələrini təsvir edən 

Nizami ilk növbədə müasiri olduğu dövrün feodal hökmdarlarının ölkələri, bəşəriyyətin yüzilliklər 

boyu yaratdığı maddi sərvətləri və mədəniyyəti məhv edən, gözəllikləri viran qoyan ədalətsiz, 

mənasız müharibələrini diqqətə çatdırır. Humanist mütəfəkkirin ədalətli və ədalətsiz müharibələri 

bir-birindən fərqləndirməsi də bundan irəli gəlmişdir. 

Nizaminin məntiqinə görə, ədalətsiz müharibə də zülmdür. Həm ölkəni, həm də dünyanı zülm 

altında saxlamaq faydasızdır. Allah hökmdarları Yer üzünə məhz əmin-amanlıq yaratmaq, zülmü 

aradan qaldırmaq üçün gətirmişdir. 

Böyük mütəfəkkir insanlığa üz verən iztirab və bədbəxtliklərin səbəbini bilavasitə insanın özündə, 

insanlıq hisslərinin yox olmasında görür. Təsadüfı deyil k, Nizami insanlığı insan üçün "parlaq 

gövhər" hesab edir. Yalnız "insanlıq nəqşini oxumaqla, bugünkü insanlığın nə demək olduğunu" 

dərk etmək olar. Nizaminin fikrincə, başqalarına əzab və iztirablar verən adamdan əsl insan, öz 

xalqına əziyyət verəndən müdrik və ədalətli hökmdar olmaz. Hökmdarlıq insana tabeliyində 

olanlara əziyyət vermək, zülm etmək üçün verilmir. Belə hökmdarlıq alçaqlıqdan, rəzillikdən başqa 

bir şey deyildir. 

Nizaminin sosial ədalət konsepsiyasında insafdan və xeyirxahlıqdan dönməzlik haqq və ədalət 

yolunda atılan mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Onun ideyasına görə, "ədalət yolundan 

dönməzliyi insanlara adil və ulu Tanrının özü öyrətmişdir". "Yoxsula, məzluma kömək olmaq, 

qaranlıq gecədə parlayan şimşək kimi çaxır". 

Humanist mütəfəkkirin məntiqinə görə, hökmdarın ədaləti yaxşı və yamanın düzgün 

qiymətləndirilməsində də təzahür etməlidir. Mükafat və cəzada tarazlıq gözlənilməlidir. Günah iş 

tutanların cəzalandırılması zəruridir. Lakin bununla yanaşı, hökmdar öz təqsirini etiraf edənləri, 

törətdikləri əməllərdən peşmançılıq hissi keçirənləri bağışlamağı da bacarmalıdır. Bunun özü də 

hökmdar müdrikliyi və alicənablığının təzahür formalarından biridir. Yaxşının mükafatı, yamanın 

isə cəzası olmalıdır. 

Ə.Şərəfli və X.Yusifli göstərirlər: "Əsərin "İqbalnamə" adlanan ikinci hissəsində Nizami ictimai-

fəlsəfi düşüncələrə üstünlük vermiş, hökmdar və cəmiyyət,  elm və din, əxlaq və s. bu kimi çoxlu 

məsələlərlə əlaqədar dövrünün ən qabaqcıl elmi görüşlərini saf-çürük etməyə çalışmışdır". 

Ümumiyyətlə, "İsgəndərnamə" Nizaminin sosial-siyasi və hüquqi görüşlərinin, onun bu görüşlərin 

tərkib hissəsi olan cəmiyyətə, dövlətə və etik-sosial hadisələrə baxışlarının həm mükəmməl inkişaf 

səviyyəsini, həm də yekun mərhələsini təşkil edir. Ona görə də mütəfəkkir ədalətli hökmdarla bağlı 

fikirlərini İsgəndərin şəxsində ümumiləşdirməyə səy göstərmiş, "ağıllı və ədalətli hökmdar 

obrazını" yaratmağa nail olmuşdur. İsgəndər həm də Nizaminin sosial ədalət və ədalətli hökmdarla 

bağlı bütün bəşəri ideallarına cavab verir. 

"İsgəndərnamə" Nizaminin sosial-siyasi və hüquqi görüşlərinin son mərhələsi kimi, mütəfəkkirin 
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sosial ədalətə və ədalətli hökmdara münasibətində, həm də demoktarik yönümlü dönüş nöqtəsi 

qismində təzahür edir. M.A.Dadaşzadə yazır: "Belə ki, bu qeyd olunanlar mütəfəkkirin ideallarını 

təmin etmir. Nizami utopik formada da olsa, artıq ideal cəmiyyət haqqında danışır". 

Mütəfəkkir bu zaman da İsgəndərin ədalətli hökmdar kimi yetişməsindən sanki rahatlıq duyur, 

onun ədalətli, xoşbəxt bir cəmiyyətlə qarşılaşmasını yamanlığın məhvi, yaxşılığın qələbəsi kimi 

təsəvvür edir. 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi özünün “Xəmsə”si ilə insanlıq tarixində silinməz iz 

qoymuşdur. Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə” əsərində yazır: 

Nizami durma gəl: xəzinəni aç, 

Bəsdir, bu Gəncədə qalmısan möhtac. 

Bir ov vurubsansa, çıxar meydana, 

Bir xəzinən varsa, göstər cahana! (Nizami Gəncəvi, 2004). 

Ümumi kontekstdən yanaşıldıqda görmək olar ki, utopik ideyalarda cəmiyyət, dövlət, hüquq, 

hakimiyyət, siyasət və qanun haqqında hadisələrin təsvirində reallaşması öz zəmanəsi üçün 

əlçatmaz olan konsepsiyalar formalaşsa da, mütəfəkkirlər siyasi-hüquqi institutların, əmlak 

ümumiliyinə əsaslanan ictimai quruluşun necə olması, cəmiyyətdəki haqsızlıqların və sosial 

bəlaların hansı vasitələrlə aradan qaldırılması, insanlar arasındakı qeyri-bərabərliyin, dövlətdəki 

zorakılıqların və istibdadın yox edilməsi yolları, qəddar idarəçilik rejimlərinin hansı üsullarla məhv 

edilməsi və yeni azad, xoşbəxt quruluş yaradılması və s. haqqında problemlərin həllinə səy 

göstərmişlər. 

Adətən, sosial aşağıların ədalətli cəmiyyət uğrunda əbədi səylərini əks etdirən utopik ideyalar 

müxtəlif görüşlərdən və təsəvvürlərdən ibarət olmuşdur. İdeyaları, əsasən utopik məzmun daşıyan 

müxtəlif ideoloji fikir cərəyanları bir-birindən arzu və müdafiə etdikləri gələcək ümumi 

hakimiyyətin yeganə olması layihəsinə görə fərqlənmişlər. Həmin ideyaları ehtiva olunan 

prinsiplər də bir-birindən fərqlənmişdir. 

Nəticə 

Nizami ilk əsəri olan "Sirlər xəzinəsi"ndən başlayaraq sonuncu əsəri "İsgəndərnamə" də daxil 

olmaqla müasiri olduğu quruluşun ədalətsizliklərinin tənqidilə çıxış etmişdir. Nizaminin utopik 

ideyalarının məzmununu zalım quruluşa qarşı dərin etiraz motivləri təşkil edir. Nizaminin fikrincə, 

mənəvi dəyərlərə söykənən cəmiyyət yalnız o zaman qurula bilər ki, cəmiyyətin bütün üzvləri, ilk 

növbədə hökmdarlar özünütərbiyə vasitəsilə bütün səylərini faydalı əməllərə sərf etsinlər. Əlbəttə 

bu, mütəfəkkirin yaşadığı feodalizm cəmiyyətində qeyri-mümkün idi. Lakin Nizami belə 

quruluşun qurulacağına dərindən inanırdı. Bu utopiya Nizami uzaqgörənliyi idi və mütəfəkkirin öz 

zəmanəsini xeyli qabaqlaması barədə şəhadət verirdi. 
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Abstract 

The paper analyses the situation in our daily life, in which the proportion of the worldwide countries are dealing with 

the problem related to the efficiency of natural resources. The paper clearly defines the terminology of the efficient 

usage of land and water resources. In addition, the paper explores the socio-economic impact on land and water 

resources. Furthermore, the paper indicates the ways of improvement the economic efficiency by various tools, in 

particular in the agricultural sector. In the second part of the paper, the author describes the distribution of the total 

land fund by purpose in the terms of land resources, and the protection and use of water resources within the territory 

of Azerbaijan Republic. Paper argues that, it will be important for Azerbaijan to continue the policy of rational and 

efficient usage of natural resources in the agricultural sphere. It will boost long-term impact of resources and increase 

the total economic impact.      

Keywords: land, water, natural resources, economic efficiency, Azerbaijan. 

 

Introduction   

Our understanding of land resources is not only a reaction to the world around us, but also a cause 

and a consequence of cultural selection, as a result of which some phenomena are promoted to the 

first place, while others recede into the background. In other words, the less visible a particular 

component of land resources is to a particular stakeholder, the less important it is to them, which 

may result in a lack of awareness of the most important functions. 

The value of land resources can change if wealth improves and immediate survival is no longer 

directly dependent on land resources. Moreover, attitudes towards land are often associated with a 

sense of sovereignty as well as jurisdiction and depend on different forms of ownership and use 

rights, which (in turn) affect economic and socio-political ties, as well as potential conflicts. 

The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) defines land as  “a terrestrial 

bio productive system that includes soil, vegetation, other biomass, and the ecological and 

hydrological processes occurring within that system.” all attributes of the biosphere directly above 

or below the earth's surface, including the near-earth climate, soil and reliefs, surface water 

hydrology (including shallow lakes, rivers, swamps and swamps), layers of sedimentary rocks 

mailto:fuad.djafarli@gmail.com
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close to the surface and associated groundwater reserves, plant and animal populations 

(biodiversity), human settlements structure and physical results of past and present human activities 

(such as terracing, reservoirs or drainage structures, roads and buildings) ”. 

Water resources are the reserves of fresh water on the planet, which include surface and 

groundwater. Water resources are all the waters of the hydrosphere, that is, the waters of rivers, 

lakes, canals, reservoirs, seas and oceans, groundwater, soil moisture, water (ice) of mountain and 

polar glaciers, atmospheric water vapor. The total volume (one-time supply) of water resources is 

1390 million km³, of which about 1340 million km³ is the water of the World Ocean. Less than 3% 

is fresh water, of which only 0.3% is technically available for use (Ahmadov and etc, 2021). 

There are different definitions of water resources in different literatures. Many countries are 

beginning to experience difficulties with water supply because of increased demand for water by 

agriculture and industry, coupled with poor management or a lack of management of water 

resources (Kharraz et al., 2012; Montesinos et al., 2011; Pfister et al., 2011). Moreover, the 

pollution from industrial activities, urban areas and non-point sources, such as agriculture and cattle 

farms has promoted deterioration in water quality farms (UNEP, 2008). In light of the increasing 

concerns over water quality, increasing research has focused on this topic (Kumar and Singh, 2005; 

Passiora, 2006; Mojid et al., 2012). 

Socio-economic dependence on land and water resources  

The issue of increasing the efficiency of the use of land resources has always been relevant, since 

land is the basis of agricultural production. Land resources for the use of which, a significant part 

of the volume of food and the fund of consumption goods is formed, is the primary factor of 

production, and occupy the largest share in the structure of the resource potential of agricultural 

enterprises. Therefore, an increase in the efficiency of use of land resources will contribute to an 

increase in the efficiency of the use of the entire resource potential. 

As agriculture becomes more productive and production per unit of land and per capita grows, 

higher incomes, reductions in poverty and increased food security can be expected, leading to 

reinvestment in rural economies. In general, more intensive irrigated agriculture has often emerged 

where production volatility in rain fed agriculture has been deemed intolerable. However, intensive 

farming does not always lead to increased employment in rural areas, and in many cases, 

governments with limited budgets are forced to choose the most suitable farming method. For 

example, public investment in support of rain fed agriculture can lead to high distributional 

outcomes but lower overall growth than investment in irrigated agriculture, where growth can be 

higher and income recipients are lower. Despite these considerations, the global distribution of 

people suffering from malnutrition and food insecurity, including those in countries in protracted 

crisis, remains uneven and cannot always be linked to agricultural productivity. The main factor 

remains the pressure from population growth in resource-poor countries. 
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Increasing the productivity of land resources  

Growth in crop volumes plays a significant role in reducing poverty. It is estimated that each 

percentage increase in yields results in a 0.6–1.2% decrease in the number of absolutely poor that 

is, the number of households that cannot meet basic survival needs. However, these data also 

indicate that if the change in farming systems in developing countries is not stimulated, then cereal 

yields, while maintaining traditional management, will stop at less than 2 t / ha. Some African 

countries harvest 20% of the possible harvest. In contrast, other countries have increased yields by 

several percentage points in recent years (e.g. countries in Southern Africa). Trends over the five-

year period from 2000 to 2005 confirm that productivity gains are possible in both more developed 

countries (4% increase) and less developed countries (3% increase), leading to a narrowing gap in 

productivity. The gap between current and potential yields is greatest in sub-Saharan Africa, where 

farms with few inputs can double grain yields. Thus, there is an opportunity to narrow the yield 

gap for some of the world's poorest regions, while developing countries could double the average 

grain yield from 2.9 to 5.7 t / ha. 

Rapid increases in rainfed yields in some areas indicate that improvements can be made if 

conditions are favorable on site. These conditions include institutional reform that will ensure the 

introduction of advanced technologies, efficient markets for final products and goods needed in 

agricultural production, road infrastructure, mechanization, more rational use of fertilizers and the 

use of high-yielding varieties, and improved soil moisture management. These are the conditions 

that have ensured the rapid growth of rainfed agriculture productivity in Asia and the developed 

countries. However, while all these conditions are well known and proven to be valuable, 

smallholder rainfed farming yields in developing countries have remained stagnant despite years 

of efforts to improve productivity, especially in sub-African countries. Rainfed agriculture in East 

Africa has remained at 16% of its potential for many years. 

One of the main challenges for rainfed agriculture is the implementation of affordable technical 

solutions to improve management without increasing risks. Rainfed farming systems in developing 

countries are often characterized by low productivity due to insufficient and variable water 

availability, as well as environmental and soil problems, including soil salinization, temperature 

extremes and lack of nutrients. The available technological solutions are specifically low-yielding: 

the innovations of the Green Revolution are highly dependent on the availability of water. In 

addition, improvements to improve the productivity of rainfed farming tend to increase the level 

of risk. And the risks inherent in rainfed agriculture are compounded by the risks associated with 

climate variability.  

In some regions, these limitations have been overcome. In China, investments in combined land 

and water management have generated good returns with manageable risk. The 1.5 M ha watershed 

restoration project on the Loess Plateau has demonstrated that improved land and water 
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management can be profitable. In other regions of the world (Australia, Argentina, Sub-Saharan 

Africa, Kazakhstan and Canada) several rainwater management technologies and conservation 

farming techniques have been introduced with some success, and there is growing evidence that 

farmers are adopting these innovations. One of the problems is that many innovations pay off the 

investment only after some time. 

The main problems of rainfed agriculture are the low and poor quality of nutrients in soils and poor 

soil structure. The lowest average rainfed agricultural productivity is found in sub-Saharan Africa, 

especially in small farms, due to low soil fertility, exacerbated by deteriorating nutrient quality: 

cereal yields are often below 1 t / ha. Fertilizer-based solutions are often unavailable and too risky 

in low-yielding rainfed farming systems. In these cases, sustainable land and water management 

technologies, including conservation agriculture, can help to restore and improve fertility through 

integrated soil fertility management (Pretty et al., 2011). 

The direct and indirect benefits of improved soil management in agricultural systems can be 

measured in terms of economics, environmental protection and food security: 

• Economic benefits: improved soil management lowers the cost of inputs to agricultural production 

by improving resource efficiency (especially nutrient degradation and cycling, nitrogen fixation, 

water collection and movement). The need for fertilizer can be reduced if the nutrient cycle 

becomes more efficient and fewer nutrients are leached out of the root zone. The need for pesticides 

can be reduced where there are a variety of natural enemies of crop pests. As soil quality improves, 

the availability of water and nutrients to plants improves. It is estimated that nutrient cycling 

provides the largest contribution (51%) to the total value (US $ 33 trillion) of all “ecosystem 

services” (including cultural services, waste management, disaster recovery, water supply, food 

production, gas regulation and water) provided annually (Constanza et al., 1997).  

• Environmental protection: soil organisms filter and detoxify chemicals and absorb excess 

nutrients that, if released into groundwater or surface water, become pollutants. Managing soil 

organisms helps prevent pollution and land degradation, especially by minimizing the use of 

chemicals and maintaining or improving soil structure and increasing cation exchange capacity 

(CEC). Excessive declines in soil biodiversity, especially the loss of key species or species with 

unique functions (for example, through overuse of chemicals, habitat loss, or internal factors), can 

have catastrophic environmental impacts leading to the loss of agricultural productivity. The 

totality of soil organisms also partially determines the stability of the soil and its ability to restore 

its previous state. 

• Food security: Better soil management can increase crop volume and quality, especially through 

pest and disease control, and improve plant growth. Soil biodiversity determines the efficiency of 

resource use as well as the sustainability and stability of agro ecological systems. 

There are the following ways to improve land efficiency: 
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- Selective excavation of rocks suitable for biological reclamation, their transportation, storage or 

direct use for reclamation of disturbed lands; 

- Placement of unusable and unsuitable rocks in the lower part of the dumps; 

- Compact lying of overburden into dumps to reduce the volume of mining and planning works; 

- flattening of the slopes of the dumps and sides of the residual openings; 

- Formation of optimal in terms of geometric parameters, non-burning and stable dumps; 

- Optimal withdrawal and minimum terms of land use in the technological process; 

- Reduction of negative impact on the environment, preservation of favorable ecological conditions 

for plants and animals in the area of opencast mining. 

Water efficiency and ways of its enhancement   

Improving the efficiency of on-farm water use (useful consumptive water consumption divided by 

evapotranspiration as part of the water supplied) depends on farmers' skills in on-farm water 

management. Measures to improve on-farm water use include improving the ability of farmers to 

calculate the time and volume of water for irrigating crops and investing in on-farm irrigation 

technologies that improve water control and reduce losses. Pipeline distribution systems and 

precision root irrigation (e.g. drip or bubbler) can improve control. These technologies can also 

reduce wasted water consumption by reducing transport losses, seepage and waste evaporation. 

Efficiency can be increased even more by controlling the microclimate in which the plants are 

grown, as when using greenhouses. 

Let's look at this issue from the perspective of water conservation and increasing crop growth: 

 Water conservation 

Reduce transport losses by lining ducts or preferably by using closed pipelines. 

Reduce direct evaporation during watering by avoiding watering at noon. Minimize interception 

of foliage under the plant rather than spraying from above. 

Reduce runoff and seepage losses due to over-irrigation. 

Reduce bare soil evaporation by mulching and keeping row spacing’s dry. 

Reduce weed transpiration by keeping row spacing’s dry and applying weed control measures 

where needed. 

 Increased crop growth 

Choose the most suitable and demanded cultures for the region. 

Use optimal timing for planting and harvesting. 
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Use optimal tillage (avoid over tillage). 

Use appropriate insect, pest and disease control products. 

Whenever possible, apply fertilizers and green manures and fertilize them efficiently (preferably 

by introducing the necessary nutrients into the irrigation water). 

Practice soil conservation for long term sustainability. 

Avoid progressive salinization by monitoring water table rise and early signs of salt accumulation, 

and by using appropriate drainage. 

Water at high frequency and in the exact amounts needed to prevent water scarcity, taking into 

account weather conditions and plant growth stage. 

Drip irrigation is the most efficient delivery system for water and nutrients for growing crops. It 

delivers water and nutrients directly to the plant's root zone in the right amount and at the right 

time, so every plant gets exactly what it needs, when it needs it for optimal growth. With drip 

irrigation, farmers can achieve higher yields while saving water, as well as fertilizer, energy and 

even crop protection. 

Water and nutrients are delivered throughout the field in pipes called "droppers," which include 

smaller units known as "droppers." Each dropper emits droplets containing water and fertilizer, 

which results in an even application of water and nutrients directly to the root zone of each plant 

throughout the field. 

The introduction of a drip irrigation system 50 years ago increased yields by 50% while saving 

water by 40%. Hundreds of scientists have worked on this development, and it has changed 

agriculture, making it possible to grow crops even in the desert. 

By 2050, our planet will have 10 billion people and 20% less arable land per person to grow enough 

calories. Include increasing water scarcity and it is clear why we need a way to improve agricultural 

productivity and resource efficiency. This is where drip irrigation comes in and is changing the 

global agricultural economy by allowing farmers to produce more calories per hectare and cubic 

meter of water. 

 Reduce the impact of drought and climate change on food production. 

 Avoid contamination of groundwater and rivers caused by leaching of fertilizers. 

 Supporting rural communities, reducing poverty, reducing migration to cities. 

The calculation of water efficiency   

Lastly, all of the mentioned performance indices can be integrated into a single concept: overall 

agronomic water use efficiency, 
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Fag = 
 𝑃

𝑈
         (1) 

Where P denotes production of crops (total dry matter or marketable commodity, as applicable) 

and U denotes the amount of water applied. Since mere not a considerable portion of the seed 

absorbs and uses the water that is added to it, different components of the denominator U must be 

considered:  

U = R + D + Ep + Es + Tw + Tc    (2) 

where R measures the rate of water loss owing to field runoff, D is the amount of water that has 

been drained below the root zone (deep percolation), Ep is the quantity of water lost due to the 

evaporation during transportation and application to the field, and Tw is the volume transpired by 

weeds, and Tc is the volume transpired by the crop. Es is indeed the amount of water vaporized 

from the soil's layer (mostly between the rows of agricultural plants), Tw indicates about weeds 

transpire a large amount of water, and Tc is the volume transpired by the crop. All of these volumes 

are around the same unit. 

Accordingly: 

 Fag = 
𝑃

𝑅+𝐷+Ep+Es+T𝑤+𝑇𝑐
     (3) 

Over-irrigation causes major erosion, evaporation from open water, and weed transpiration in flood 

irrigation, which are widely used strategies for river diversion. These losses are usually 20 to 30 

percent of the water used, based on my experience. Furthermore, water loss underneath the root 

field due to seepage can be as high as 30% or even 40% of the total water used. As a result, the 

percentage of a crop that is actually consumed is frequently, just under 50%, and in some cases as 

low as 30%. 

If free water leakage and overt water vapor are avoided, evaporation out from surface of the soil 

reduced (as with partial irrigation, which prevents locations between rows that are moist) and 

weeds are effectively managed, and water is used in metered amounts commensurate with the needs 

of the plants to avoid excessive seepage, all losses can be reduced to less than 20% of total water 

consumption. Irrigation effectiveness will then achieve or even exceed 80%. Last but not least, 

crop and variety choice which is judicious, optimum tillage and fertilization as well as the right 

harvesting and planting dates all can enhance method of calculation of quadratic formula (i.e., the 

achievable yield). In general, irrigated agriculture's agronomic quality of water usage can be 

considerably improved over conventional practices' low efficiency. 

The usage of land and water resources in Azerbaijan     

With the collapse of the USSR and the independence of our republic, qualitative changes began in 

all spheres of political and socio-economic life. Along with a single form of state ownership of 

land, private and municipal property rights were also enshrined in law. 
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Although the natural and climatic conditions of our country allow the cultivation of agricultural 

crops all year round, 55.2% of the land fund is suitable for agriculture, and most of it belongs to 

the arid zone with lack of moisture, so it is impossible to produce agricultural products without 

irrigation. 

Decrease in surface water resources during drought years, and the fact that inland rivers flow into 

the sea without full use of flood waters as a result of unregulated water flow make it difficult to 

provide irrigation water to arable lands. In this regard, the role of efficient use of available land 

and water resources is very important in increasing agricultural production. Preservation of soil 

fertility and its efficient use is of great importance for the development of the agricultural sector. 

Maintaining and increasing soil fertility, along with ensuring the living conditions and health of 

the population, creates great opportunities for future generations. In order to use the land 

efficiently, its water, food, air and heating regimes must be properly regulated, and an optimal 

agrophone must be created depending on the phenological and biological development 

characteristics of agricultural crops. However, if the soil is not used properly, its useful properties 

are gradually lost, making it unsuitable for cultivation. Any improper operation on the land leads 

not only to a decrease in productivity and quality, but also to an ecological imbalance, long-term 

loss of fertility, and so on leads to shortcomings. 

The Table 1 shows the distribution of the total land fund in the Republic of Azerbaijan. The 

statistics committee of Azerbaijan provided on the basis of its purpose. It can be clearly seen that 

lands which were suitable for agriculture in total has increased, whereas non-agricultural lands 

overall decreased slightly. There is a necessity to use rationally the land resources, which is done 

by our Government in the proper way. 

Table 1: Distribution of the total land fund by purpose (end of year, thousand ha) 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Total land area 

of the country 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 8660,0 

Including:   

Lands suitable 

for agriculture - 

total 4740,4 4758,6 4766,8 4769,8 4772,9 4777,5 4779,5 4779,7 

From that: 
 

Perennial 

plantings 236,8 221,5 227,4 237,0 241,1 246,8 255,0 260,3 
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Hayfields/ 

pastures 2678,0 2693,9 2655,3 2595,1 2532,9 2436,2 2426,6 2423,4 

Non-

agricultural 

lands - total 3919,6 3901,4 3893,2 3890,2 3887,1 3882,5 3880,5 3880,3 

Including: 
 

Forest areas 1037,4 1037,8 1040,7 1040,3 1040,3 1040,3 1040,2 1040,3 

Flooded lands 399,5 394,1 394,5 394,5 393,0 393,8 394,6 394,6 

other lands 2482,7 2469,5 2458,0 2455,4 2453,8 2448,4 2445,7 2445,4 

Source: According to the State Committee for Land and Cartography of the Republic of Azerbaijan until 2014, the 

State Committee for Property Affairs of the Republic of Azerbaijan since 2015, and the State Service for Property 

Affairs under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan from 2020. 

The following table illustrates the key indicators and use of water resources in the means of millions 

of cubic meters. The water used from the natural sources in total has increased during this period 

from 11110 to 13227 million cubic meters. The major part of water consumption was used by 

irrigation and agricultural supply, whereas in other spheres it declined sharply.  

Table 2: Key indicators characterizing the protection and use of water resources (million cubic meters) 

  2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Water from natural sources 

– total 11110 11566 12285 12504 12781 12847 13227 

Per capita, m3 1397 1295 1289 1297 1313 1308 1335 

Water consumption – total 6588 7715 8567 8824 9154 9205 9472 

From that:        

For domestic purposes 449 405 323 308 291 306 312 

For production needs 2316 1742 2117 2108 2224 2111 2070 

For drinking water 82 54 46 43 31 44 42 

Irrigation and agricultural 

supply 3819 5497 6057 6342 6570 6722 7038 

Volume of water used 

periodically and 

consistently 1875 1787 2441 2346 2398 2345 2358 
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As a percentage of total 

water consumption for 

production needs 45 51 54 53 52 53 53 

Water lost during 

transportation 3053 3851 3718 3680 3627 3642 3755 

Disposal of wastewater 4106 6037 5575 5673 5453 5147 4863 

Untreated from them 171 164 305 319 326 272 218 

Source: According to the Amelioration and Water Resources Open Joint-Stock Company of Azerbaijan. 

 

Conclusions and Recommendations 

The article concludes the rational usage of water and land resources separately as well, there are 

shown the ways of improvement of the economic efficiency. This article represents information 

about the experience of rainfed fields, which plays a pivotal role in the separate regions and 

countries all over the world. In case of soil management it should be mentioned that the direct and 

indirect benefits such as the food security, environmental protection and economic benefits exist 

in agricultural systems. In the terms of water resources there are various tools implementing by the 

authorities for the water conservation and to increase crop growth. In our daily society the role of 

drip irrigation as the means of water protection is crucial and it will lead to the rationalism. 

Furthermore, the following calculation relating to the overall agronomic efficiency, consideration 

of various components of the denominator and the volume pertain to the same unit area are the 

main indicators of water efficiency.  

In the regard of Azerbaijan, our country should continue to take necessary measures. Since, a good 

condition of natural and climatic features stimulates the development of agricultural sphere; there 

is a need to implement specific programs and strategies for the keeping of scarce resources 

efficiently. Therefore, taking into account the economic importance of these resources ensure the 

health living conditions of the population, as well as create opportunities for future generations. 

It is the sacred and urgent task of all of us to restore and increase the fertility of our lands for the 

sake of their health, protection and efficient use, as well as to produce ecologically clean and high-

quality products. 
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Özet 

Çalışmada Azerbaycan’daki 55 belediyenin etkinliklerinin parametrik Yöntem olan Stokastik Sınır Analizinin En 

Küçük Kareler yöntemi ile belirlenmesi amaç edinmiştir. 2015 yılını kapsayan veriler Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 

İstatistik Komitesinden elde edilmiştir. Analizlerin yapılması için beş farklı model oluşturulmuştur. Çalışma 

sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesinden belediyelere verilen sübvansiyonların ve belediye mülkiyeti 

ve arazisinin kiralanmasından elde edilen gelirlerin belediye giderlerinin karşılanması için yapılan harcamaları ve 

belediyelerin toplam harcamalarını artırdığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Belediye, Stokastik Sınır Analizi, Azerbaijan economy. 

 

Giriş 

Bir belediye, kanunla tanımlanan bölge sınırları içinde yer alan yerel bir özyönetim organıdır. 

Belediye maliyesinin ekonomik temelleri belediye mülkiyeti, belediye arazileri, yerel bütçe ve 

bütçe dışı fonlar, üretim, hizmetler ve belediyenin diğer ekonomik faaliyetleridir. Belediye 

fonlarının oluşturulması ve kullanılması, özyönetim, bağımsızlık, şeffaflık ve yerel çıkarların ülke 

çıkarlarıyla uzlaşması ilkelerine dayanmaktadır. Belediyeler, yerel bütçenin mevzuata uygun 

olarak düzenlenmesi sürecinde devlet bütçesinden fon alma hakkına sahiptir. Mahalli bütçenin 

hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde, Azerbaycan Cumhuriyetinde uygulanan mevzuat ile 

oluşturulan bütçe sisteminin genel esasları ve bütçe sınıflandırması kullanılmaktadır. Belediye, 

mali yılın sonunda oluşturulan yerel bütçenin serbest bakiyelerini bağımsız olarak elden çıkarır. 

Belediye, ekonomik kanunların gereklerine uygun olarak yerel bütçeyi bağımsız olarak hazırlar, 

tartışır, onaylar, uygular ve izler. 

mailto:f.salamov@alparslan.edu.tr
mailto:bahruz.huseynzade@gmail.com
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Çalışmada Azerbaycan’daki illerin belediyelerinin etkinlikleri parametrik olan Stokastik Sınır 

Analizi yöntemi ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun için Cobb – Douglas üretim fonksiyonu 

kullanılarak beş farklı model oluşturulmuştur. Modellerde farklı varyans sorununun olup 

olmadığının belirlenmesi için White Testi, çoklu doğrusallık sorunu için VIF (variance inflation 

factor) analizi, artık terimlerin korelasyon halinde olup olmadığını test edilmesi için ise Durbin-

Watson istatistik testi yapılmıştır. Çalışmada söz konusu sorunların olmadığı modeller ile analizler 

yapılmıştır. 

Çalışmanın Yöntemi 

Farrell (1957), bir karar verme biriminin verimliliğini, gözlemlenen çıktı ve girdi düzeyi ile en iyi 

uygulama üretim sınırı arasındaki mesafeyle tahmin etmek için ilk olarak bir sınır yöntemini 

uygulamıştır. Daha sonra Coelli vd. (2005) ve Kumbhakar ve Lovell (2000), bir Stokastik Sınır 

Analizi ampirik modelinin değişebileceği beş ana yolu açıklamışlardır. Bunlar, (a) maliyet 

fonksiyonu seçimi, (b) oluşan hatanın dağılımı ile ilgili varsayımlar, (c) değişkenler, (d) tek aşamalı 

veya iki aşamalı tahmin yaklaşımının kullanılması ve (e) enine kesit veya panel tahmin tekniğinin 

kullanılmasıdır. Bu çalışmada yapılan analizler Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılmakla 

aşağıdaki formülden yola çıkılmıştır: 

Yit = β0 + β1 Ln(X1) + β2 Ln(K2) + eit                                                        (1) 

Burada Y bağımlı değişkenlerin, X1 ve X2 bağımsız değişkenlerin vektörüdür ve e aşağıdaki gibi 

ayrıştırılabilen hata terimidir: 

eit  = vit + uit                                                                                       (2) 

Burada υ bağımsız bir şekilde dağıtılmış olarak varsayılan ve N (0, συ2) dağılımı gösteren rassal 

değişken, u (u≥0) negatif değer almayan teknik etkinsizliği ölçen rassal değişkendir (Lovell (1994), 

Coelli (1996) ve Vitaliano ve Toren (1996)). Gözlemler i = 1, 2, . . . , n tane belediye indeksi ve t 

= 1, 2,. . . , T zaman indeksi indekslenir. Çalışma kapsamında 55 ilin belediyesinin 2015 yılı verileri 

kullanılmıştır. 

Jondrow vd. kesitsel bir ortamda verimsizlik skorları olarak yorumlanan tek taraflı artıkların bir 

tahminini türetmiştir. Verimlilik puanının tahmini değeri, varsayılan verimsizlik dağılımına 

bağlıdır. Kalıntılar için, normal yarı normal, gama, normal üstel ve normal kesilmiş dağılımlar 

dahil olmak üzere bir dizi uygulanabilir dağılım varsayımı vardır (Greene 1994: 80). 

Battese ve Coelli (1992) panel verileri için iki model geliştirdi. İlk modellerinde, verimsizlik terimi 

olan Uit aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

Uit = exp [- η (t − T)] Ui                                               (3) 

Burada η tahmin edilecek bilinmeyen bir parametre ve Ui = 1, 2,. . . N, bağımsız ve aynı şekilde 

dağıtılmış negatif olmayan rastgele değişkenlerdir, normal dağılımın sıfırda kesilmesiyle µ 
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bilinmeyen ortalaması ve σ2 bilinmeyen varyansı ile birlikte elde edilir (Battese ve Coelli:1995). 

Modellerde farklı varyans sorununun olup olmadığının belirlenmesi için White Testi (), regresyon 

analizinde çoklu doğrusallık sorunu için VIF (variance inflation factor - varyans genişlik faktörü) 

analizi, artık terimlerin korelasyon halinde olup olmadığını test edilmesi için ise Durbin-Watson 

istatistik testi yapılmıştır (White, 1980; James vd: 2017; Durbin ve Watson, 1950; Durbin ve 

Watson, 1951). Çalışmada söz konusu sorunların olmadığı modeller ile analizler yapılmıştır.  

Veri ve Değişkenler 

Bu çalışmada Stokastik Sınır Analizi (SSA) kullanılarak Azerbaycan’daki 55 ilin belediyesinin 

2015 yılı için faaliyet etkinlikleri incelenmiştir. Veriler Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik 

Komitesinin 2016 yılında yayımladığı “Belediye Bütçesinin Uygulanmasına İlişkin İstatistik 

Bülten, Ocak-Aralık 2015” bülteninden elde edilmiştir. Etkinliklerin incelenmesinde Cobb-

Douglas üretim fonksiyonu kullanılmıştır. SSA’nin yapılması için bağımlı değişken olarak 

belediyelerin toplam harcamaları (Harcama), belediye giderlerinin karşılanması için yapılan 

harcamalar (Maliyet) ve belediyenin toplam gelirleri (Gelir), bağımsız değişken olarak ise 

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesinden sübvansiyonlar (Sübvansiyon), belediye mülkiyeti ve 

arazisinin kiralanmasından gelirler (Kira) ve belediye nüfusu (Nüfus) ele alınmıştır. Modeller 

oluşturulurken verilerin logaritmik değerleri kullanılmıştır. 

Ln(Harcama) = β0 + β1 Ln(Sübvansiyon) + β2 Ln(Kira) + v + u 

Ln(Maliyet) = β0 + β1 Ln(Sübvansiyon) + β2 Ln(Kira) + v + u 

Ln(Maliyet) = β0 + β1 Ln(Nüfus) + v + u 

Ln(Gelir) = β0 + β1 Ln(Sübvansiyon) + β2 Ln(Kira) + v + u 

Ln(Gelir) = β0 + β1 Ln(Maliyet) + v + u 

 

Tablo 1’de belediyelerin 2015 yılı verilerinin girdi-çıktı değişkenlerinin istatistiksel göstergeleri 

sunulmuştur. 

Tablo 1: Girdi-Çıktı Değişkenlerinin İstatistiksel Göstergeleri 

Değişken Adı Değişkenler Max Min Ortalama 
Std. 

Sapma 

Harcama Belediyelerin toplam harcamaları 8118,20 64,40 547,66 1251,68 

Maliyet 
Belediye giderlerinin karşılanması için 

yapılan harcamalar 
4924,10 37,60 301,44 663,47 
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Gelir Belediyenin toplam gelirleri 8425,60 65,70 547,02 1279,32 

Sübvansiyon Devlet bütçesinden sübvansiyonlar 990,20 22,30 90,85 134,53 

Kira Belediye mülkiyeti ve arazisinin kira geliri 569,70 6,40 62,68 82,70 

Nüfus Belediye nüfusu 2225,80 16,40 164,03 291,19 

Tablo 1’de sunulmuş değişkenlerin istatistiksel göstergeleri incelendiğinde maksimum verilerin 

tamamının Bakü’de olduğu görülmüştür. Belediyelerin toplam harcamaları, bakım maliyetleri ve 

toplam gelirleri en az olan belediye Fuzuli, Devlet bütçesinden sübvansiyonlar ve Belediye nüfusu 

en az olan belediye Hızı, Belediye mülkiyeti ve arazisinin kira geliri en az olan belediye ise Lerik 

ilinde olmuştur. 

Bulgular 

Belediyelerin etkinliklerinin SSA yöntemi ile ölçülmesi için Eviews 7 programı kullanılmıştır. 

Tablo 2'den görülebileceği gibi, etkili faktör değişkeni olan devlet bütçesinden sübvansiyonlar ve 

belediye mülkiyeti ve arazisinin kira geliri, belediyelerin toplam harcamaları üzerinde pozitif 

etkiye sahip olmuştur. 

Tablo 2.  Model 1’n SSA parametre tahmin sonuçları (Bağımlı Değişken: Ln(Harcama)) 

Değişken Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob.   

C 0.937528 0.421238 2.225650 0.0304 

Ln(Sübvansiyon) 0.698165 0.119885 5.823642 0.0000 

Ln(Kira) 0.481616 0.084117 5.725525 0.0000 

R2 0.745527    Bağımlı Değişken Ort.  5.641508 

Düzeltilmiş R2 0.735740    Bağımlı değişken Std. Sap. 0.912902 

Regresyon Std. Hata. 0.469289    Akaike bilgi kriteri 1.377805 

Kalıntı kare toplamı 11.45206    Schwarz kriteri 1.487296 

Log olasılık -34.88963    Hannan-Quinn kriteri. 1.420146 

F istatistiği 76.17204    Durbin-Watson stat 1.744584 

Prob (F-istatistiği) 0.000000    

Devlet sübvansiyonların %1 oranında artırılması sonucunda belediyelerin hizmetlerin de 
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gösterilmesi dahil olmakla toplam harcamalarının yaklaşık %0,70 oranında artacağı tespit 

edilmiştir. Ayrıca, belediye mülkiyeti ve arazisinin kira gelirinin %1 oranında artırılması halinde 

belediyelerin toplam harcamalarının yaklaşık %0,48 oranında artacağı tespit edilmiştir. R2 ve 

düzeltilmiş R2‘nin aldığı değerler bağımsız değişkenlerdeki değişimin bağımlı değişkenin 

değişiminde yaklaşık %75 oranında etkili olduğunu göstermektedir. F istatistiğinin yeterli derecede 

yüksek olması ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olması regresyonun doğru 

kurulduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.  Model 2’n SSA parametre tahmin sonuçları (Bağımlı Değişken: Ln(Maliyet)) 

Değişken Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob.   

C 0.812104 0.393094 2.065928 0.0438 

Ln(Sübvansiyon) 0.634296 0.111875 5.669688 0.0000 

Ln(Kira) 0.456389 0.078497 5.814079 0.0000 

R2 0.743371    Bağımlı Değişken Ort.  5.155277 

Düzeltilmiş R2 0.733501    Bağımlı değişken Std. Sap. 0.848323 

Regresyon Std. Hata. 0.437935    Akaike bilgi kriteri 1.239507 

Kalıntı kare toplamı 9.972912    Schwarz kriteri 1.348998 

Log olasılık -31.08645    Hannan-Quinn kriteri. 1.281848 

F istatistiği 75.31360    Durbin-Watson stat 1.938374 

Prob (F-istatistiği) 0.000000    

Tablo 3'ten görülebileceği gibi, bağımsız değişken olan devlet bütçesinden sübvansiyonlar ve 

belediye mülkiyeti ve arazisinin kira geliri, belediye giderlerinin karşılanması için yapılan 

harcamalar üzerinde büyük etkiye sahip olmuştur. Devlet sübvansiyonların %1 oranında artırılması 

sonucunda Maliyetlerin yaklaşık %0,63 oranında artacağı tespit edilmiştir. Ayrıca, belediye 

mülkiyeti ve arazisinin kira gelirinin %1 oranında artırılması halinde ise yaklaşık %0,46 oranında 

artacağı tespit edilmiştir. R2 ve düzeltilmiş R2’nin aldığı değerler bağımsız değişkenlerdeki 

değişimin bağımlı değişkenin değişiminde yaklaşık %74 oranında etkili olduğunu göstermektedir. 

F istatistiğinin yeterli derecede yüksek olması ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 

olması regresyonun doğru kurulduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.  Model 3’ün SSA parametre tahmin sonuçları (Bağımlı Değişken: Ln(Maliyet)) 
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Değişken Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob.   

C 1.544498 0.586865 2.631779 0.0111 

Ln(Nüfus) 0.764880 0.122919 6.222645 0.0000 

R-kare 0.422163    Bağımlı Değişken Ort.  5.155277 

Düzeltilmiş R-kare 0.411260    Bağımlı değişken Std. Sap. 0.848323 

Regresyon Std. Hata. 0.650913    Akaike bilgi kriteri 2.014805 

Kalıntı kare toplamı 22.45546    Schwarz kriteri 2.087799 

Log olasılık -53.40714    Hannan-Quinn kriteri. 2.043032 

F istatistiği 38.72131    Durbin-Watson stat 1.742586 

Prob (F-istatistiği) 0.000000    

Tablo 4’ten görüldüğü üzere nüfus sayısı ile belediye giderlerinin karşılanması için yapılan 

harcamalar arasında pozitif anlamlı ilişki vardır. Nüfus sayısının %1 oranda artması sonucunda 

belediye maliyetlerinin %0,77 oranında artmasına neden olacaktır. Ayrıca, nüfus sayısındaki 

değişme maliyetlerdeki değişime %42 oranında etkili olmaktadır. Bunu R2 ve düzeltilmiş R2’nin 

aldığı değerlerden görmek mümkündür. 

 Tablo 5.  Model 4’ün SSA parametre tahmin sonuçları (Bağımlı Değişken: Ln(Gelir)) 

Değişken Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 0.976938 0.408673 2.390514 0.0205 

Ln(Sübvansiyon) 0.698506 0.116309 6.005626 0.0000 

Ln(Kira) 0.470283 0.081608 5.762694 0.0000 

R-kare 0.752612    Bağımlı Değişken Ort.  5.640507 

Düzeltilmiş R-kare 0.743097    Bağımlı değişken Std. Sap. 0.898264 

Regresyon Std. Hata. 0.455290    Akaike bilgi kriteri 1.317238 

Kalıntı kare toplamı 10.77904    Schwarz kriteri 1.426729 

Log olasılık -33.22405    Hannan-Quinn kriteri. 1.359579 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

963 

 

F istatistiği 79.09814    Durbin-Watson stat 1.650204 

Prob (F-istatistiği) 0.000000    

Tablo 5'ten görülebileceği gibi, bağımsız değişken olan devlet bütçesinden sübvansiyonlar ve 

belediye mülkiyeti ve arazisinin kira gelirler belediyenin toplam gelirlerinin artırılmasında etkili 

olmuştur. Devlet sübvansiyonların %1 oranında artırılması sonucunda toplam gelirlerin yaklaşık 

%0,70 oranında, belediye mülkiyeti ve arazisinin kira gelirinin %1 oranında artırılması halinde ise 

yaklaşık %0,47 oranında artacağı tespit edilmiştir. R2 ve düzeltilmiş R2’nin aldığı değerler 

bağımsız değişkenlerdeki değişimin bağımlı değişkenin değişiminde yaklaşık %75 oranında etkili 

olduğunu göstermektedir. F istatistiğinin yeterli derecede yüksek olması ve %1 anlamlılık 

düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olması regresyonun doğru kurulduğunu göstermektedir. 

Tablo 6.  Model 4’ün SSA parametre tahmin sonuçları (Bağımlı Değişken: Ln(Gelir)) 

Değişken Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 0.374233 0.199971 1.871430 0.0668 

Ln(Maliyet) 1.021531 0.038284 26.68291 0.0000 

R-kare 0.930717    Bağımlı Değişken Ort.  5.640507 

Düzeltilmiş R-kare 0.929410    Bağımlı değişken Std. Sap. 0.898264 

Regresyon Std. Hata. 0.238658    Akaike bilgi kriteri 0.008118 

Kalıntı kare toplamı 3.018762    Schwarz kriteri 0.081112 

Log olasılık 1.776754    Hannan-Quinn kriteri. 0.036345 

F istatistiği 711.9776    Durbin-Watson stat 1.802199 

Prob (F-istatistiği) 0.000000    

 

Tablo 6'dan görülebileceği gibi, belediye giderlerinin karşılanması için yapılan harcamaların %1 

oranında artması sonucunda belediyenin toplam gelirlerinin %1,02 oranında artırılmasında etkili 

olmaktadır. Ayrıca, R2 ve düzeltilmiş R2’nin aldığı değerler bağımsız değişken olan maliyetlerdeki 

değişimin bağımlı değişken olan toplam gelirlerdeki değişimde yaklaşık %93 oranında etkili 

olduğunu göstermektedir.  

Sonuç 
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Bu çalışmada, Azerbaycan’ın 55 ilinin belediyelerinin ekinliği Stokastik Sınır Analizinin En 

Küçük Kareler yöntemi ile ölçülmüştür. Etkinliğin ölçülmesi için Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonu kullanılmıştır. Belediyelerin maliyet etkinliğinin ölçülmesi için beş farklı model 

oluşturulmuştur.  

Belediyelerin etkinliklerinin ölçülmesi için Eviews 7 programı kullanılmıştır. Çalışma bulgularına 

göre devlet bütçesinden sübvansiyonlar ve belediye mülkiyeti ve arazisinin kira gelirinin 

belediyelerin toplam harcamalar ve belediye giderlerinin karşılanması için yapılan harcamalar 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, nüfus sayısı ile belediye giderlerinin 

karşılanması için yapılan harcamalar arasında pozitif anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Devlet 

bütçesinden belediyelere ayrılan sübvansiyonlar ve belediye mülkiyeti ve arazisinin kira gelirleri 

de belediyenin toplam gelirlerinin artırılmasında etkili olmuştur.  
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Xülasə 

Qiymətli kağızlar bazarı sərbəst vəsait cəlb etmək üçün bir vasitədir. Kapitalın formalaşması üçün şirkətin bir neçə 

mənbəyi var: öz kapitalı, bölüşdürülməmiş mənfəət,amortizasiya və cəlb olunan mənbələr .Qiymətli kağızlar bazarının 

əsas vəzifələrindən və xüsusiyyətlərindən biri iqtisadi fəaliyyət miqyasının yenidən təşkili və genişləndirilməsi 

məqsədilə əmanətçilərin fondlarının strukturlaşdırılmasıdır. İkinci ən vacib funksiya, bazardakı hər hansı bir 

dəyişikliyin istifadəçilərə və investorlara elan ediləcəyinə qədər azaldılan məlumat məzmundur. Səhmlərin 

qiymətindəki enmə bu seqmentdəki işgüzarlığın azaldığını göstərir. Buradan belə çıxır ki, fond bazarının mövqeyi 

ölkənin gələcək vəziyyətini göstərir. Qiymətli kağızlar bazarı ilə iqtisadi xüsusiyyətlər arasındakı əlaqə iştirakçıların 

iqtisadi sahədəki müəssisənin gələcək fəaliyyətini proqnozlaşdırmağa çalışdığına görə yaranır, buna görə də lazımi 

məlumatları daim analitik axtarırlar. 

Qiymətli kağızlar bazarında investisiyaların yenidən bölüşdürülməsi var. Bunun vasitəsilə kapital əsasən yüksək 

gəlirlilik sayəsində ən yüksək gəlirliliyi təmin edən sahələrə köçürülür. Qiymətli kağızlar dövriyyəsinin fond 

birjalarında və peşəkar vasitəçilərlə cəmləşməsi investisiya prosesini sürətləndirir.Qiymətli kağızlar bazarı ictimai-

siyasi vəziyyətdəki dəyişikliklərə cavab verən maliyyə barometri rolunu oynayır. Dövlət və korporasiyalar səhm 

əməliyyatları yolu ilə milli iqtisadiyyatın struktur yenidən qurulmasını həyata keçirirlər. İkinci qiymətli kağızlar 

bazarını və xüsusən inkişaf problemlərini nəzərdən keçirin. Əsas problemi minimal aktivlik, aşağı inadkarlıq və 

spekulyativ fəaliyyətə meyldir. Azərbaycan Respublikasında ikinci dərəcəli qiymətli kağızlar bazarı zəif 

qanunvericilik bazası və işləməsi üçün aydın olmayan qaydalar səbəbindən yavaş-yavaş inkişaf edir. Müəyyən bir 

zamanda qüvvədə olan qanunlarda, ehtiyac duyulan və investor maraqlarını qorumalı olan normalar mövcud deyil. 

Təqlid qiymətli kağızlar ilə real qiymətli kağızlar arasındakı sərhəd çox bulanıqdır, fond bazarında iştirak edənlər üçün 

qaydaları pozduqlarına görə cəzalar yoxdur və əksər hallarda heç qaydaları belə yoxdur. 
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Giriş 

İnvestorların qiymətli kağızlar bazarına girişi ümumiyyətlə maliyyə vasitəçiləri - qiymətli kağızlar 

bazarının peşəkar iştirakçıları vasitəsi ilə mümkündür. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıları brokerlər, dilerlər, qəyyumlar, investisiya məsləhətçiləri, qeydiyyatçılar və 

depozitarlardır. 2019-cu ilin sonuna Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarında 482 təşkilat fəaliyyət 

göstərir ki, bunların da 46% -i kredit təşkilatları, 54% -i kredit olmayan maliyyə qurumlarıdır. 

Qiymətli kağızlar bazarı inkişaf edir, investorlara bir çox yol və iştirak forması təqdim edir. 

Azərbaycan qiymətli kağızları bazarında yaxın zamanda ortaya çıxan investisiya alətlərindən biri, 

sərmayələrin şaxələndirilməsinə imkan verən və sərmayəçiyə vergi güzəştləri alma hüququ verən 

fərdi investisiya hesabıdır.  

Mərkəzi Bank qiymətli kağızlar bazarının davamlı inkişafını təmin edir, qiymətli kağızlar 

bazarında peşəkar iştirakçıların fəaliyyətini tənzimləyir, həmçinin onlara nəzarət və nəzarət həyata 

keçirir, investorların qiymətli kağızlar bazarındakı haqları və qanuni mənafelərinin qorunmasını 

təmin edir, o cümlədən ədalətsiz təcrübələrə, daxili məlumatların qanunsuz istifadəsinə və bazar 

manipulyasiyası. Mərkəzi Bank, həmçinin qiymətli kağızların maliyyə bazarına girişini 

tənzimləyir, maliyyə alətlərinin reyestrlərini formalaşdırır. Mərkəzi Banı, səhmlərin 

maliyyələşdirilməsinə kömək edən Azərbaycan dövlət şirkətlərində korporativ münasibətlərin 

inkişafına və korporativ idarəetmə təcrübələrinin təkmilləşdirilməsinə böyük diqqət yetirir. 

Əsas mətn 

Qiymətli kağızlar bazarının hüquqi tənzimlənməsinin ən vacib problemlərindən biri onun effektiv 

dövlət tənzimlənməsi problemidir. Eyni zamanda, dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də 

qiymətli kağızlar bazarında investorların hüquq və qanuni maraqlarının təmin edilməsidir. Bu 

sahədə, “Qiymətli kağızlar bazarında investorların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 

qorunması haqqında”  Qanunun normaları böyük əhəmiyyət kəsb edir, investisiya məqsədləri 

səhmdar kağızları olan fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin dövlət və 

ictimai müdafiəsini təmin etməkdən biridir.Həmçinin qiymətli kağızlar bazarında emitentlərin və 

qiymətli kağızlar bazarının digər iştirakçılarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində investorlara - 

fiziki şəxslərə dəymiş ziyana görə təzminat ödənilməsi və digər təzminat formalarının təmin 

edilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi. Qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı mövcud 

qanunvericiliyin təhlilinə əsasən bir neçə iqtisadçılar dövlət tənzimləməsinin aşağıdakı üsullarını 

müəyyənləşdirir: 

- qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların fəaliyyəti və onun standartları üçün məcburi 

tələblərin müəyyənləşdirilməsi: 

- emissiya edilmiş qiymətli kağızların buraxılışlarının (əlavə emissiyalarının) və qiymətli 

kağızların prospektlərinin dövlət qeydiyyatı və emitentlər tərəfindən onlarda göstərilən şərtlərə və 

öhdəliklərə əməl olunmasına nəzarət; 
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- qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması; 

- mülkiyyətçilərin hüquqlarının qorunması və emitentlər və qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıları tərəfindən onların hüquqlarına riayət olunmasına nəzarət sisteminin yaradılması; 

- qiymətli kağızlar bazarında lisenziyasız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin 

fəaliyyətinin qadağan edilməsi və dayandırılması . 

Eyni zamanda, qərb iqtisadçıları yalnız dörd istiqaməti ayırmağı təklif edir, bunlar: 

1) buraxılış şərtlərinin tənzimlənməsi daxil olmaqla qiymətli kağızların buraxılması  qaydasının 

müəyyənləşdirilməsi  

2) fəaliyyətlərinin lisenziyalaşdırılması da daxil olmaqla qiymətli kağızlar bazarında peşəkar 

iştirakçıların fəaliyyətinin tənzimlənməsi (brokerlər, depozitlər, fond birjaları və s.); 

3) təkrar qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatların aparılması qaydasının müəyyənləşdirilməsi; 

4) mülkiyyətçilərin hüquqlarının qorunması və emitentlər və qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıları tərəfindən onların hüquqlarına riayət olunmasına nəzarət (o cümlədən qiymətli kağızlar 

haqqında məlumatların açıqlanması və qiymətli kağızlar bazarında reklamın tənzimlənməsi yolu 

ilə). 

Maliyyə bazarının beynəlxalq sistemə inteqrasiyasını sürətləndirmək üçün ölkəyə xarici 

investisiyalar həvəsləndirilməlidir. Buna baxmayaraq, dövlətimizin xarici şirkətləri ölkəyə cəlb 

etmək üçün bir çox üstünlükləri var: 

1) Əlverişli coğrafi mövqeyə sahib olmaqla yanaşı, Azərbaycan xarici ölkələrlə sıx təmasları 

asanlaşdıran inkişaf etmiş beynəlxalq nəqliyyat şəbəkəsinə (hava, su, dəmir yolu, avtomobil 

yolları, neft və qaz kəmərləri) malikdir; 

2) Azərbaycan güclü təbii-iqtisadi potensiala malikdir (zəngin mineral ehtiyatları, məhsuldar 

torpaq, əlverişli təbii və iqlim şəraiti, bol və ucuz işçi qüvvəsi və s.); 

3) Bir neçə sənaye müəssisəsi, istehsal müəssisəsi və 

Azərbaycanda müasir texniki və iqtisadi bazaya malik infrastruktur obyektləri; 

4) Azərbaycanda güclü elmi potensiallar və ixtisaslı kadr ehtiyatları mövcuddur; 

5) Bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar ölkədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi 

(mülkiyyətin özəlləşdirilməsi və qeyri-mərkəzləşdirilməsi, qiymətlərin liberallaşdırılması, xarici 

iqtisadi əlaqələrin liberallaşdırılması, bazar infrastrukturunun yaradılması); 

6) ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi və qorunması, xarici iqtisadi əlaqələrin 

liberallaşdırılması və inkişafı, bəzi digər hüquqi və normativ sənədlərin qəbulu və icrası ilə bağlı 

təşkilati və idarəetmə işlərinin aparılması; 
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7) Ölkədə xarici işgüzar dairələrlə birlikdə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrin 

yaradılması; 

8) Azərbaycan Respublikası artıq bir çox ölkələrlə dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrə dair müqavilələr 

imzalamışdır, bir neçə beynəlxalq müqavilə və razılaşmaya qoşulma, bir neçə beynəlxalq və 

regional iqtisadi birlik və quruma qoşulma və s. 

Bununla yanaşı, təhlillər həm də onu göstərir ki, xarici investorlarla son vaxtlar qurulan 

münasibətlər sistemindəki bəzi müsbət dəyişikliklərə baxmayaraq, mövcud üstünlüklərdən və 

imkanlardan tam və səmərəli istifadə edilmir. Ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin 

yaradılmasına təsir göstərən ən vacib amillərdən birinin güzəştli vergi və gömrük ödənişləri 

sisteminin tətbiq olunduğunu qeyd etdik. Bildiyiniz kimi, gömrük-tarif siyasəti iqtisadi siyasətin 

həyata keçirilməsinin alətlərindən biridir və gələcəkdə bu imtiyazların tətbiqi müsbət təsir 

göstərəcəkdir. Bununla birlikdə, xarici ticarət rejimlərinin öhdəliklərini nəzərə alaraq bazarın 

strukturuna, iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinə, təklifinə və təklifinə əsaslanan çevik, çoxölçülü, 

lakin yaxşı müəyyən edilmiş tarif sistemindən istifadə etmək daha məqsədəuyğun olardı. 

beynəlxalq təşkilatlar. Aparıcı iqtisadiyyatlardakı payı 30% -dən çox olan xarici investorlar, 

növbəti 5 ildə 50% endirim edərək 5 il ərzində vergilərdən azad olunurlar. Xarici investorların 

Azərbaycan iqtisadiyyatına marağını artırmaq üçün görülən təşkilati tədbirlər böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Beləliklə, Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının perspektiv inkişafı bir çox dövlət 

qurumlarının işindən, qanunvericilik bazasından, şəxslərin fəaliyyətindən və digər amillərdən 

asılıdır. Bazarda ən vacib təşkilati iş görülmüş, bazar infrastrukturu sıfırdan yaradılmış və 

beynəlxalq standartlara uyğun və beynəlxalq maliyyə institutları mütəxəssisləri tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilən normativ-hüquqi baza yaradılmışdır. QKDK-nin əsas məqsədi bazar proseslərinin 

şəffaflığı ilə yanaşı qiymətli kağızlar bazarındakı riskləri minimuma endirməkdir. İnvestorların 

hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş fəaliyyətlərə xüsusi diqqət yetirildi qiymətli kağızlar 

bazarındakı məlumatların açıqlanması, qiymət manipulyasiyasının qarşısının alınması və bu 

məqsədlə yaradılan normativ-hüquqi bazada ölkənin fond bazarının spekulyativ sövdələşmələrə 

çevrilməsinin qarşısının alınması. 

Ümumiyyətlə, təklif olunan modellərdə cüzi fərqlər var. Bununla birlikdə, fikrimizcə, qiymətli 

kağızlar bazarında investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin beş əsas istiqaməti 

seçilməlidir ki, bu da birlikdə investorların hüquqlarının qorunmasına imkan verir. Bunlara 

daxildir: 

- qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların fəaliyyəti üçün məcburi tələblərin 

müəyyənləşdirilməsi; 

səhmli kağızların buraxılışının dövlət qeydiyyatı; 

- emitentlər tərəfindən qiymətli kağızlar prospektində göstərilən şərtlərə və öhdəliklərə əməl 

olunmasına nəzarət; 
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- qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması; 

- qiymətli kağızlar bazarında lisenziyasız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin 

fəaliyyətinin qadağan edilməsi və dayandırılması. Həm də qiymətli kağızlar bazarında peşəkar 

iştirakçıların fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin tənzimlənməsində mühüm rol, qiymətli kağızlarla 

əməliyyatlar və törəmə maliyyə aləti olan müqavilələrin bağlanması və icrası ilə əlaqəli 

əməliyyatlar da daxil olmaqla, üzvləri tərəfindən peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydalarını 

və standartlarını təsdiqləyən özünütənzimləyən təşkilatlar tərəfindən oynanır. 

Bütövlükdə qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı mövcud qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər qiymətli 

kağızlar bazarında investisiya fəaliyyətinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Dövlətin müdaxiləsinin 

müxtəlif intensivliyi şəraitində qiymətli kağızlar, bazarın inkişafının obyektiv iqtisadi qanunlarının 

və dövlət tənzimlənməsinin maliyyə və hüquqi mexanizmlərinin qarşılıqlı təsirini kifayət qədər əks 

etdirir beləki mövcud vəziyyətin əsas çatışmazlıqlarından birinin iqtisadi tənzimləmələrin zəif 

tərəflərini qorumaq problemini həll edərkən və qiymətli kağızların buraxılışının texniki 

məsələlərinə ətraflı cavablar verərək ümumi tənzimləmə olduğu barədə fikirləri ilə razılaşmalıyıq. 

iqtisadiyyata təsir dərəcəsi tənzimləmədə bu cür yanaşmanın tətbiqi nəticəsində yaranan müsbət 

təsiri üstələyə biləcək bir sıra mənfi nəticələrə səbəb olur. 

Nəticə və təkliflər 

Qiymətli kağızlar bazarının kifayət qədər inkişaf etməməsi investisiya sahəsinin potensialının aşağı 

səviyyədə araşdırılması və layihələr və emitentlər haqqında lazımi məlumatların olmaması ilə izah 

edilə bilər. Sürətlə böyüyən müəssisələrin səhmlərini daha əhəmiyyətli qiymətlərə satmaq məqsədi 

ilə satın alan böyük şirkətlər son vaxtlara qədər bölgələrin korporativ bazarında fəaliyyət göstərirdi. 

Bazarları genişləndirmirlər.Qiymətli kağızlar bazarında, hər hansı bir sürətlə böyüyən bazar kimi, 

problemlər var. Rusiyada qiymətli kağızlar bazarının inkişafının əsas problemləri təşkilati, kadr və 

metodikdir. Təşkilati problemlər inkişaf etmiş bazar infrastrukturunun olmaması və zəif 

informasiya dəstəyi ilə əlaqələndirilir. Kadr problemləri qiymətli kağızlar bazarının qısa inkişaf 

dövrü və kifayət qədər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən əvvəlcədən təyin edilmişdir. 

Metodoloji problemlər bir çox səhm əməliyyatları və qiymətli kağızlar bazarında müəyyən 

prosedurların aparılması üçün metodların işlənməməsindən qaynaqlanır. Qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafı üçün problemlərin aradan qaldırılması yollarını axtarmaq və bu bazarın inkişaf 

yollarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Azərbaycanda  qiymətli kağızlar bazarının inkişafı üçün 

perspektivli sahələrə aşağıdakılar daxildir: 

1) qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi; 

2) təkrar qiymətli kağızlar bazarının inkişafı;  

3) fond bazarına dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi; 

4) korporativ qiymətli kağızlar bazarının inkişafı sənədlər;  
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5) bələdiyyə kreditləri bazarının inkişafı;  

6) qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun inkişafı və onun informasiya dəstəyi;  

7) informasiya şəffaflığının təmin edilməsi.  
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Xülasə 

Məqalədə mənfəətin formalaşmasında gəlir və xərclərin qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmış, onların tanınması və 

hesabatlarda əks etdirilməsi istiqamətləri ətraflı şəkildə öyrənilərək təhlil edilmişdir. Müəssisə sonrakı hesabat 

dövrlərində vergiyə cəlb olunan mənfəət götürmə ehtimalı olduğu təqdirdə, təxirə salınmış vergi aktivlərini çıxılmaqla 

müvəqqəti fərqlər yarandıqda tanıyır. Təxirə salınmış vergi aktivləri, çıxılan müvəqqəti fərqin azaldılması və ya 

sonrakı hesabat dövrlərində tam ödənilməməsi ehtimalı olmadığı təqdirdə, çıxılan bütün müvəqqəti fərqlər üçün 

mühasibat uçotunda əks olunur. Maliyyə fəaliyyətinin idarə edilməsi, mənfəətin artmasına səbəb olan amillər üzərində 

iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış təsir göstərir.  

Cəmi kapitalın dəyərinin artması ilə ifadə olunan son maliyyə nəticəsi, uğurlu fəaliyyətin nəticəsi kimi tanınan və eyni 

zamanda davamlı varlığının müəyyən zəmanətlərini yaradan təşkilatın qazancını təmsil edir. Mühasibat qaydalarına 

əsasən aşkar edilmiş maliyyə nəticəsi, yalnız təşkilatın fəaliyyətinin nəticələrini xarakterizə edən əsas göstərici deyil, 

həm də mənfəət vergisi üçün vergi tutulan bazanı müəyyənləşdirmək üçün əsas idi. Nəticə maliyyə nəticəsi (xalis 

mənfəət və ya xalis zərər) adi fəaliyyətlərdən əldə olunan maliyyə nəticələrinin, habelə qeyri-adi olanlar daxil olmaqla 

digər gəlir və xərclərin qalığından ibarətdir.  

Bir təşkilatın fəaliyyətinin maliyyə nəticəsinin nisbi göstəricisi kimi mənfəət göstəricisi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bazar iqtisadiyyatında mənfəət nisbətinin əhəmiyyəti həm fəaliyyət göstərən bir təşkilatın işçilərinin ona olan marağı, 

həm də dövlətin, tərəflərin, mülkiyyətçilərin, kreditorların və borcalanların marağı ilə müəyyən edilir. 

Açar sözlər: gəlir və xərclər, mühasibat uçotu, kommersiya avans, kredit.  

 

Mənfəətin formalaşmasında gəlir və xərclərin qarşılıqlı əlaqəsi  

Mühasibat uçotunun məlumat bazası maliyyə nəticələri haqqında hesabatın göstəricilərini təşkil 

edən analitik və sintetik uçot registrləridir. Mühasibat uçotunda maliyyə nəticəsi göstəricisi hesabat 

dövründə təşkilatın əldə etdiyi gəlirləri bu gəlirin alınmasını təmin edən xərclərlə müqayisə 

etməklə müəyyən edilir: Maliyyə nəticəsi (mənfəət / zərər) = Gəlir - Xərclər. 

Mühasibat mənfəəti gəlirin xərclərdən artıqlığını əks etdirir, alınan gəlir çəkilən xərcləri 

ödəmədikdə zərər yaranır. 
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Mühasibat mənfəətinin miqdarı əsasən alınan gəlir və çəkilən xərclərin miqdarı ilə müəyyən edilir, 

lakin təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş əmlak və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi metodları az 

əhəmiyyət kəsb etmir (Kərimov, 2014): 

 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiyanın hesablanması metodları; 

 Ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodları; 

 Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinin formalaşdırılması üsulları; 

 Kommersiya və inzibati xərclərin tanınması qaydası və s. 

İqtisadi kateqoriya kimi mənfəət təşkilatın yekun maliyyə nəticələrini xarakterizə edir. Mənfəət 

istehsalın səmərəliliyini, istehsal olunan məhsulun həcmini və keyfiyyətini, əmək məhsuldarlığının 

vəziyyətini, maya səviyyəsini əks etdirən bir göstəricidir. 

Bir təşkilatın gəliri, töhfələr istisna olmaqla, bu təşkilatın kapitalının artmasına səbəb olan 

aktivlərin (pul, digər əmlak) alınması və (və ya) öhdəliklərin qaytarılması nəticəsində iqtisadi 

faydaların artmasıdır.  

Digər hüquqi və fiziki şəxslərdən əldə olunan gəlirlər təşkilatın gəliri kimi tanınmır: 

- ƏDV, aksiz vergiləri, ixrac rüsumları və digər oxşar məcburi ödənişlərin məbləğləri; 

- Komisyon müqavilələri, agentlik və digər oxşar müqavilələrə əsasən komitənin, müvəkkilin 

və s. Lehinə; 

- Məhsullar, mallar, işlər, xidmətlər üçün əvvəlcədən ödəmə yolu ilə; 

- Məhsullar, mallar, işlər, xidmətlər üçün ödənişdə avanslar; 

- Depozit; 

- Girov kimi, müqavilədə girov qoyulmuş əmlakın girov saxlayana verilməsini nəzərdə tutursa; 

Tipindən, şərtlərindən asılı olaraq təşkilatın gəliri təşkilatın daxilolmaları və fəaliyyətləri adi 

fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlirlərə və digər gəlirlərə bölünür (Kərimov,2014). 

Adi fəaliyyətdən gələn gəlir: 

- məhsul və malların satışından əldə olunan gəlirlər; 

- işlərin yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı daxilolmalar. 

Gəlirlər, pul vəsaitləri və digər əmlakın daxilolmaları məbləğinə və (və ya) debitor borclarının 

məbləğinə bərabər olan pulla hesablanmış məbləğdə mühasibat uçotu üçün qəbul edilir. Təxirə 

salınmış ödəniş və hissə-hissə ödəmə şəklində verilən kommersiya krediti şərtləri ilə məhsul və 

mal satarkən, iş yerinə yetirərkən, xidmətlər göstərdikdə, gəlirlər alacaqların tam həcmində 

mühasibat hesabına qəbul edilir. 
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Gəlir aşağıdakı şərtlər daxilində mühasibat uçotunda tanınır: 

Təşkilat müəyyən bir müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş və ya müvafiq qaydada başqa şəkildə 

təsdiqlənmiş bu gəliri əldə etmək hüququna malikdir; 

Digər gəlirlər (Səbzəliyev, (2003):Təşkilatın aktivlərindən müvəqqəti istifadə (müvəqqəti sahiblik və 

istifadə) üçün ödəniş müqabilində təminatlarla əlaqəli daxilolmalar; Sənaye nümunələri və digər 

əqli mülkiyyət növləri üçün patentlərdən irəli gələn haqların ödənilməsi ilə əlaqədar qəbzlər; Digər 

təşkilatların nizamnamə kapitalında iştirakla əlaqəli daxilolmalar (qiymətli kağızlar üzrə faiz və 

digər gəlirlər daxil olmaqla); Birgə fəaliyyət nəticəsində təşkilat tərəfindən alınan mənfəət (sadə 

tərəfdaşlıq müqaviləsi əsasında); Əsas vəsaitlərin və nağd pul xaricində olan digər vəsaitlərin 

(xarici valyuta istisna olmaqla), məhsulların, malların satışından daxilolmalar; Təşkilatın istifadəsi 

üçün vəsait təmin etməsi üçün alınan faizlər, habelə təşkilatın bu bankdakı hesabında olan 

vəsaitlərin bank tərəfindən istifadəsinə görə faizlər; Müqavilələrin şərtlərinin pozulmasına görə , 

cərimələr; Hədiyyə müqaviləsi daxil olmaqla pulsuz alınan aktivlər; Quruma vurduğu zərərlər üçün 

kompensasiya daxilolmaları; hesabat ilində aşkar edilmiş əvvəlki illərin mənfəəti; kreditor borcları 

və kreditor borcları, Məhdudiyyət müddəti bitmiş; müsbət məzənnə fərqləri; Aktivlərin yenidən 

qiymətləndirilməsinin cəmi (uzunmüddətli aktivlər istisna olmaqla); Digər gəlirlər. 

Digər gəlirlər həm də fövqəladə iqtisadi fəaliyyət şərtləri (təbii fəlakət, yanğın, qəza və digər 

hadisələr) nəticəsində yaranan gəlir hesab olunur: 

 - sığorta təzminatı; 

 - bərpa və sonrakı istifadə üçün yararsız olan aktivlərin silinməsindən qalan maddi aktivlərin 

dəyəri və s. 

Kommersiya təşkilatlarının (kredit və sığorta təşkilatları istisna olmaqla) xərcləri barədə 

məlumatların mühasibat uçotunda formalaşdırılması qaydaları “Təşkilat xərcləri” mühasibat uçotu 

qaydası (PBU 10/99) ilə müəyyən edilir. 

Təşkilatın xərcləri, aktivlərin (pul, digər əmlak) atılması və (və ya) öhdəliklərin meydana çıxması 

nəticəsində iqtisadi mənfəətdəki azalma kimi tanınır və bu istisna olmaqla bu təşkilatın kapitalında 

azalmaya səbəb olur. iştirakçıların (əmlak sahiblərinin) qərarı ilə töhfələrdə azalma.  

Aktivlərin istifadəyə verilməsi 

Aktivlərin istifadəyə verilməsi təşkilatın xərcləri kimi tanınmır (Волков, 2009). Uzunmüddətli 

aktivlərin (əsas fondlar, bitməmiş tikinti, qeyri-maddi aktivlər) alınması (yaradılması) ilə əlaqədar; 

Digər təşkilatların səlahiyyətli (birləşdirilmiş) kapitallarına töhfələr, səhmdar cəmiyyətlərindəki 

payların və yenidən satış (satış) məqsədi ilə olmayan digər qiymətli kağızların alınması; Komisyon 

müqavilələri, agentlik və digər oxşar müqavilələr üzrə komitənin, müvəkkilin xeyrinə; Ehtiyatlar 

və digər qiymətli əşyalar, işlər, xidmətlər üçün əvvəlcədən ödəmə qaydasında; Avans şəklində, 

ehtiyatlar və digər qiymətli əşyalar, işlər, xidmətlər üçün ödəniş hesabına depozit; Təşkilatın aldığı 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

974 

 

krediti, krediti ödəmək (Sadıqov, 2012). 

Təşkilatın xərcləri, təbiətindən, həyata keçirilmə şərtlərindən və təşkilatın fəaliyyət 

istiqamətlərindən asılı olaraq adi fəaliyyət xərcləri və digər xərclərə bölünür. Adi fəaliyyət xərcləri 

aşağıdakı kimi başa düşülür: məhsul istehsal edən təşkilatlar üçün - istehsalı və satışı xərcləri; 

Malların satışı ilə məşğul olan təşkilatlar üçün - satın alma və satma xərcləri; Xidmət göstərən və 

ya iş görən təşkilatlar üçün - bu xidmətləri göstərmək və ya iş yerinə yetirmək xərcləri; 

Fəaliyyətinin predmeti mülkiyyətinin və ya mülkiyyət hüquqlarının müvəqqəti istifadəsi 

(müvəqqəti sahibliyi və istifadəsi) üçün ödəniş müqabilində olan təşkilatlar üçün - bu fəaliyyətlə 

bağlı xərclər; Fəaliyyətinin predmeti digər təsərrüfat subyektlərinin nizamnamə kapitalında iştirak 

etmək olan təşkilatlar üçün - bu fəaliyyətlə bağlı xərclər. 

Adi fəaliyyət xərcləri uçot üçün pul və ya digər formada ödəniş məbləğinə və ya ödənilməli olan 

borc məbləğinə bərabər, pul şəklində hesablanmış bir məbləğdə qəbul edilir. Ödəniş tanınmış 

xərclərin yalnız bir hissəsini əhatə edirsə, mühasibat uçotu üçün qəbul edilmiş xərclər ödəniş və 

ödəniləcək borcların məbləği kimi müəyyən edilir (ödəməyə daxil olmayan hissədə). 

Adi fəaliyyət xərclərini aşağıdakılar təşkil edir (Грищенко, 2011): 

1) xammal, material, mal və digər ehtiyatların alınması ilə əlaqədar xərclər; 

2) məhsulların istehsalı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi və satışı, habelə malların 

satışı (satılması) məqsədi ilə birbaşa ehtiyatların işlənməsi (yenidən baxılması) zamanı yaranan 

xərclər. 

Adi fəaliyyətlər üçün xərclər formalaşarkən aşağıdakı elementlərə görə qruplaşdırılmalıdır 

(Войтоловский, 2011): 

 Maddi xərclər; 

 Əmək xərcləri; 

 Sosial ehtiyaclar üçün ayırmalar; 

 Amortizasiya; 

Digər xərclər. 

Təşkilatın adi fəaliyyətlərdən əldə olunan fəaliyyətlərin maliyyə nəticəsini formalaşdırması 

məqsədi ilə həm hesabat ilində, həm də adi fəaliyyət xərcləri əsasında formalaşan satılan 

məhsulların, məhsulların, işlərin, xidmətlərin dəyəri müəyyənləşdirilir. əvvəlki hesabat 

dövrlərində və sonrakı hesabat dövrlərində gəlir əldə etmə ilə əlaqəli köçürmə xərcləridir. Eyni 

zamanda, ticari və inzibati xərclər, satıldıqları məhsulların, malların, işlərin, xidmətlərin maya 

dəyəri kimi tanınma hesabat ilində adi fəaliyyət xərcləri kimi tanınır (Грищенко, 2011). 

Beləliklə, son maliyyə nəticəsi (xalis mənfəət və ya xalis zərər) adi fəaliyyətlərdən əldə olunan 
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maliyyə nəticələrindən, fövqəladə nəticələr daxil olmaqla digər gəlir və xərclərdən ibarətdir. 

İşin yerinə yetirilməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən, uzun istehsal dövrü olan məhsulların 

satışından əldə olunan gəlir, iş, xidmət, məhsul hazır və ya iş başa çatdıqdan sonra, xidmətin 

göstərilməsi və ya istehsal kimi qəbul edilə bilər (Войтоловский, 2011). Məhsulların (işlərin, 

xidmətlərin) satışından əldə olunan gəlirlərin miqdarı müəyyən edilə bilmirsə, bu məhsulların 

istehsalı, icrası üçün tanınmış xərclər məbləğində nəzərə alınır. 

Daimi fərqlər gəlir və xərc kimi başa düşülür: - hesabat dövrünün mühasibat mənfəətinin 

(zərərinin) formalaşdırılması və həm hesabat, həm də sonrakı hesabat dövrlərində mənfəət vergisi 

üçün vergi bazasının hesablanmasından çıxılması; 

hesabat dövrünün gəlir vergisi üçün vergi bazası müəyyən edilərkən nəzərə alınmış, lakin 

mühasibat uçotu məqsədi ilə həm hesabat, həm də sonrakı hesabat dövrlərinin gəlir və xərcləri kimi 

tanınmamışdır. 

Daimi fərqlər aşağıdakılardan qaynaqlanır (Видяпин, 2008): 

mühasibat mənfəətinin (zərərinin) formalaşmasında nəzərə alınan faktiki xərclərin vergi 

məqsədləri üçün qəbul edilmiş xərclər üzərində, xərclər üçün məhdudiyyətlər olduğu artıqlığı; 

əmlakın (malların, işlərin, xidmətlərin) əvəzsiz olaraq köçürülməsi ilə bağlı xərclərin, əmlakın 

(malların, işlərin, xidmətlərin) dəyəri ilə bu köçürmə ilə bağlı xərclərin vergi məqsədləri üçün 

tanınmaması; 

vergi və rüsumlar qanunvericiliyinə görə müəyyən bir müddətdən sonra həm hesabat, həm də 

sonrakı hesabat dövrlərində vergi məqsədləri ilə qəbul edilə bilməyən gələcəyə yönəldilmiş bir 

zərərin meydana gəlməsi; 

digər oxşar fərqlər. 

Qalıcı fərqlər haqqında məlumat mühasibat reyestrlərində ilkin mühasibat sənədləri əsasında və 

təşkilat tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən edilmiş başqa bir qaydada formalaşdırıla bilər. 

Hesabat dövrünün daimi fərqləri mühasibat uçotunda ayrıca əks olunur (qiymətləndirilməsində 

qalıcı fərq olan aktiv və öhdəliklərin uçotu üçün müvafiq hesabın analitik uçotunda). 

Müvəqqəti fərqlər bir hesabat dövründə mühasibat mənfəətini (zərərini) təşkil edən gəlir və xərclər 

kimi, başqa bir və ya digər hesabat dövrlərində gəlir vergisi üçün vergi bazası kimi başa düşülür. 

Vergiyə cəlb olunan mənfəətin formalaşmasında müvəqqəti fərqlər təxirə salınmış gəlir vergisinə 

səbəb olur (Səbzəliyev və Quliyev, 2014). 

Təxirə salınmış gəlir vergisi növbəti hesabat dövründə və ya sonrakı hesabat dövrlərində büdcəyə 

ödəniləcək gəlir vergisinin məbləğini təsir edən məbləğ kimi başa düşülür (Rzayev, 2004). 

Müvəqqəti fərqlər, vergiyə cəlb olunan mənfəətə (zərərə) təsirinin xüsusiyyətindən asılı olaraq, 
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çıxılan və vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlərə bölünür. 

Vergiyə cəlb olunan mənfəətin (zərərin) formalaşmasında çıxılan müvəqqəti fərqlər təxirə salınmış 

gəlir vergisinin yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da növbəti hesabat dövründə və ya sonrakı 

hesabat dövrlərində büdcəyə ödəniləcək gəlir vergisi məbləğini azaltmalıdır. 

Çıxarıla bilən müvəqqəti fərqlər: 

Mühasibat uçotu məqsədləri və mənfəət vergisinin müəyyənləşdirilməsi məqsədləri üçün 

amortizasiya hesablama metodlarının istifadəsi; 

Mühasibat və vergi məqsədləri üçün hesabat dövründə satılan məhsulların, malların, işlərin, 

xidmətlərin maya dəyərində kommersiya və inzibati xərclərin tanınması üçün fərqli metodlardan 

istifadə; 

Hesabat dövründə gəlir vergisinin azaldılması üçün istifadə olunmayan, lakin vergi və ödənişlər 

haqqında qanunvericiliyində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, sonrakı hesabat dövrlərində vergi 

məqsədləri üçün qəbul ediləcək, köçürülən zərər; 

Əsas vəsaitlərin satışı halında, əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin və satışları ilə bağlı xərclərin uçot 

və vergi məqsədləri üçün fərqli tanınma qaydaları; 

Nağd pul metodundan istifadə edilərkən alınmış mallar (işlər, xidmətlər) üçün borc borclarının 

olması 

Vergitutma məqsədləri və mühasibat uçotu üçün gəlir və xərclərin müəyyən edilməsi - iqtisadi 

fəaliyyət faktlarının müvəqqəti əminliyini əsas götürmək (Səbzəliyev və Quliyev, 2014); 

Digər oxşar fərqlər (Səbzəliyev və Quliyev, 2014). 

Vergi tutulan mənfəətin (zərərin) formalaşmasında vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlər təxirə 

salınmış gəlir vergisinin yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da növbəti hesabat dövründə və ya 

sonrakı hesabat dövrlərində büdcəyə ödəniləcək gəlir vergisi məbləğini artırmalıdır. Vergi tutulan 

müvəqqəti fərqlər aşağıdakılardan yaranır: 

Mühasibat uçotu məqsədləri və mənfəət vergisinin müəyyənləşdirilməsi məqsədləri üçün 

amortizasiya hesablamasının fərqli metodlarının tətbiqi; 

Məhsulların (malların, işlərin, xidmətlərin) satışından əldə olunan gəlirlərin hesabat dövrünün adi 

fəaliyyətindən əldə olunan gəlir şəklində tanınması, habelə uçot məqsədləri üçün faiz gəlirlərinin 

müvəqqəti dəqiqlik ehtimalına əsaslanaraq tanınması. İqtisadi fəaliyyət və vergi məqsədləri üçün 

- nağd əsasda; 

Bir təşkilat tərəfindən mühasibat və vergi məqsədləri üçün istifadə üçün vəsait (kredit, kredit) 

verilməsi üçün ödədiyi faizləri əks etdirən müxtəlif qaydaların tətbiqi; 

Digər oxşar fərqlər. 
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Hesabat dövründəki çıxılan müvəqqəti fərqlər və vergiyə cəlb edilə bilən müvəqqəti fərqlər 

mühasibat uçotunda ayrıca olaraq əks etdirilir (qiymətləndirilməsində çıxılan müvəqqəti fərq və 

ya vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərq yaranan aktiv və öhdəliklərin uçotu üzrə müvafiq hesabın 

analitik uçotunda). 

Təxirə salınmış vergi aktivi, təxirə salınmış gəlir vergisinin növbəti hesabat dövründə və ya sonrakı 

hesabat dövrlərində büdcəyə ödəniləcək gəlir vergisinin azalmasına səbəb olan hissəsidir 

(Səbzəliyev və Quliyev, 2014). 

Dövrün əvvəlində səhmlərdən tələb olunan qazanc; 

Hesabat dövrü üçün təşkilatın xalis aktivlərindəki artım; 

Şirkətin bir il üçün bazar kapitallaşmasında dəyişiklik; 

Şirkətin investisiya və dividend siyasətinə uyğun olaraq dividendlərin proqnoz göstəriciləri.  

Gəlir və xərclərin tanınması və hesabatda əks etdirilməsi 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin effektivliyi yalnız mənfəətin formalaşmasının təfərrüatlı təhlilini deyil, 

həm də istifadə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini də əhatə etməlidir. Təcrübədə mənfəətin 

bölüşdürülməsinə nəzarət müvafiq hesabatların təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bununla 

birlikdə, hesabat təqvim ili təşkilatın ümumi inkişaf dövrünün bir hissəsidir. Buna görə 

göstəricilərin xarici təzahürü reallığı təhrif edə bilər. Maliyyə hesabatları tam olmaması səbəbindən 

mənfəətin bölüşdürülməsinin ətraflı təhlilinə imkan vermir (Видяпин, 2008).  

Mənfəətin təhlili prosesində aşağıdakı vəzifələri həll etmək lazımdır: 

Mənfəət göstəricilərindəki dəyişikliklərin dinamikasını təhlil etmək; 

Bölüşdürülməmiş mənfəətin tərkibini və quruluşunu qiymətləndirmək; 

Məhsulların, işlərin, xidmətlərin satışından əldə olunan mənfəətin faktor təhlilini aparmaq; 

Amillərin digər gəlir və xərclərin dəyərinə təsirini qiymətləndirmək; 

Müəssisədə mənfəətin bölüşdürülməsini təhlil etmək; 

Gəlirlilik göstəricilərini qiymətləndirmək; 

Təşkilatın gəlirliliyinin artması üçün ehtiyatları hesablamaq və onların tətbiqi üçün tədbirlər 

hazırlamaq. 

Mənfəətdən istifadənin təhlili prosesində göstəricilərlə əlaqəli hər bir istiqamətdə bölüşdürülmə 

strukturunun etibarlılığını müəyyən etmək lazımdır: istehsal və satışın rentabelliyi, bir işçiyə düşən 

mənfəət və investisiya miqdarı əsas fondlar, maliyyə sabitliyi əmsalı və öz dövriyyə kapitalının 

təmin edilməsi. (Rzayev, 2004). 

Mənfəətin bölüşdürülməsi onun istifadə istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Müəssisədə 
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qəbul edilmiş mənfəətin bölüşdürülməsi proseduru onun investisiya qoyuluşuna, sosial siyasətinə, 

istehsalın inkişaf sürətinə və s. təsir göstərir. Mənfəətin bölüşdürülməsi istiqamətləri barədə qərar 

yalnız sahiblər tərəfindən verilə bilər. Nəticədə itki üçün əhatə mənbələrinin tərkibi də təşkilat 

sahibləri tərəfindən müəyyən edilir. 

Bölüşdürülməmiş mənfəət, hesabat ili və təsərrüfat subyektinin bütün dövrü üçün kapital artımını 

xarakterizə edən təşkilatın fəaliyyətinin nəticələrinə əsasən əldə edilmiş son maliyyə nəticəsini əks 

etdirir. Qapalı olmayan zərər həm də son maliyyə nəticəsinə aiddir, lakin hesabat dövrü üçün 

təşkilatın kapitalındakı azalmanı xarakterizə edir (Видяпин, 2008). 

Mühasibat uçotu planlarına əsasən bu göstəricilər müxtəlif mühasibat uçotu hesablarında 

formalaşır. Xalis mənfəət “Mənfəət və zərərlər” hesabına toplanır və hesabat ilinin sonuna gəlir 

vergisi, büdcəyə və büdcədənkənar fondlara ödənişlərə vergi sanksiyaları və s. Ödənildikdən sonra 

qalan təşkilatın mənfəəti təmsil olunur. Beləliklə, xalis mənfəət göstəricisi yalnız iş ilinin 

nəticələrinə əsasən formalaşır (Kərimov, 2014). 

Mənfəət dəyəri mənfəət funksiyalarına istinad etməklə qiymətləndirilə bilər. Bunlardan əsaslarını 

ayırmaq olar: stimullaşdırıcı, paylayıcı və nəhayət qiymətləndirici. Daha əvvəl də qeyd edildiyi 

kimi bölüşdürülməmiş mənfəət təşkilatın öz kapitalının mənbəyidir, ondan istehsalın daha da 

genişləndirilməsi üçün istifadə edilə Paylanma funksiyası qısaca olaraq belə təsvir edilə bilər: 

vergilər mənfəətdən ödənilir, kreditlər və digər borc öhdəlikləri ödənilir və müxtəlif fondlar 

yaradılır. Mənfəət, maliyyə məlumatı istifadəçiləri tərəfindən təşkilatın fəaliyyətini ölçmək üçün 

istifadə olunur. Təşkilatın sahibləri, tərəfdaşları, kreditorları, vergi orqanları, investorlar və bu 

təşkilatın məhsullarının istehlakçıları bununla maraqlanırlar. Dövlət büdcəsinə mənfəət vergisi 

hesabına gəlirlər daxil olduğu üçün qazancın həm də yığma funksiyası olduğu deyilə bilər. Analiz 

praktikasının göstərdiyi kimi, tanınmış analitiklərin tədqiqatları, müəssisənin səmərəliliyini 

qiymətləndirmək üçün yalnız mənfəət göstəricisi kifayət deyil. Maliyyə nəticələrinin göstəricilər 

sisteminə yalnız mütləq mənfəət miqdarı deyil, iqtisadi səmərəliliyin nisbi göstəriciləri - mənfəət 

göstəriciləri də daxildir. İqtisadi nəzəriyyədə mənfəət kateqoriyasının bir neçə tərifini tapa bilərik: 

- gəlirlilik, - həyata keçirilmiş mənfəət şəklində fəaliyyətin faydalı nəticəsinin əldə edilməsi üçün 

bütün xərclərin maya dəyərinə nisbəti, - iqtisadi nəticələrin müqayisəsi xərclər və ya qaynaqlar ilə 

fəaliyyət, - digər performans göstəricilərini ümumiləşdirən ayrılmaz bir göstəricidir (Войтоловский, 

2011). V.V.Qluxov gəlirlilik tərifinin mənşəyi haqqında yazır: “gəlirlilik “termini sözün əsl 

mənasında gəlir mənasını verən” renta “sözündən əmələ gəlir. Beləliklə, “mənfəətlilik” termini 

sözün geniş mənasında mənfəət, mənfəət deməkdir” (Видяпин, 2008). 

Müəssisənin komandası mənfəət səviyyəsini artırmaqda maraqlıdır, çünki mənfəətin artması 

deməkdir, işçilər bonuslar ala bilər, işdən çıxmaqdan qorxmaz, eyni zamanda menecerlər - 

menecerlər bu məlumatları tətbiq olunan taktikanın nəticələrini qiymətləndirmək üçün istifadə 

edirlər və təşkilatın inkişaf strategiyası və tənzimlənməsinin məqsədəuyğunluğuna qərar vermək. 
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Sahibləri (səhmdarları və təsisçiləri) mənfəət göstəricisi maraqlandırır, çünki mənfəət səviyyəsi 

artarsa, digər potensial səhmdarların bu müəssisəyə marağı artır və bu da səhmlərin qiymətinin 

artmasına səbəb olur. Nəticə etibarilə, müəssisə bu fəaliyyət növünü daha da inkişaf etdirməklə 

yanaşı, daha yüksək divident almaq imkanı da əldə edir. Əksinə, gəlirlilik səviyyəsi düşəndə 

investorların bu müəssisəyə investisiya qoymaq marağı azalır. Borc verənlər və fond borcalanları 

borclar üzrə faiz almaqda maraqlıdırlar. Yüksək gəlirlilik səviyyəsi borc vəsaitlərinin 

qaytarılmaması riskini azaldır, müştərinin ödəmə qabiliyyətindən danışır. Gəlirlik göstəricilərinin 

dəyərini aydın və sadə bir şəkildə izah edir V.V. Kovalev. Əlbətdə mənfəətin bir kommersiya 

təşkilatının zərərsiz işinin əsas göstəricisi olduğunu söyləyir. Ancaq mənfəət səviyyəsi barədə 

yalnız təcrid olunmuş mənfəət göstəricisi ilə ağlabatan nəticələr çıxarmaq mümkün deyil, çünki 20 

min rubl mənfəət. fəaliyyət miqyası və qoyulmuş kapitalın ölçüsü baxımından müxtəlif ölçülü 

ticarət təşkilatlarının mənfəəti ola bilər, nəticədə elan edilmiş mənfəət miqdarı şirkətin miqyasını 

qiymətləndirməyə imkan vermir. Buna görə iqtisadçı ümumiləşdirir və bu məbləğin nisbi çəki 

dərəcəsi eyni olmayacaqdır. Buna görə V.V. Kovalev, analizdə alınan gəlirin (mənfəətin) istifadə 

olunan mənbələrin orta dəyərinə nisbəti olaraq hesablanan gəlirlilik nisbəti istifadə olunur. Mənfəət 

göstəricilərini üç əsas növə bölmək olar (Rzayev, 2010). 

Xərclərin qaytarılması - bunlar istehsal xərclərinin və investisiya layihələrinin geri qaytarılmasını 

xarakterizə edən göstəricilərdir;  

• satışın gəlirliliyi - satışın gəlirliliyini xarakterizə edən göstəricilər;  

• kapitalın və onun hissələrinin gəlirliliyini xarakterizə edən göstəricilər - kapital gəlirliliyi. Bu 

gəlirlilik göstəriciləri balans mənfəəti, məhsul (xidmət) satışından əldə olunan mənfəət və xalis 

mənfəət əsasında hesablana bilər (Kərimov, 2014). Beləliklə, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

maliyyə nəticələrinin idarə olunması iqtisadi bir qurumun iş həyatında əsas yer tutur. Mənfəət və 

mənfəət analitiklər bir təşkilatın inkişafı strategiyasını hazırlayarkən, istehsalın səmərəliliyinin 

artırılması üçün ehtiyatları müəyyənləşdirmək üçün bir müəssisənin fəaliyyətinə nəzarəti həyata 

keçirərkən və digər maliyyə hesabatlarının istifadəçilərini qərar verərkən rəhbər tutmalı olan 

göstəricilərdir (Видяпин, 2008).  

Nəticə və Təkliflər  

Audit metodologiyasının təkmilləşdirilməsi və kapitaldan istifadənin təhlili ilə bağlı aparılan 

araşdırmalara əsasən aşağıdakı nəticələr və təkliflər verilə bilər.  

1. Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat və Maliyyə Hesabatı Standartlarının Konseptual 

Çərçivəsinə görə kapital, şirkətin bütün öhdəliklərini aktivlərdən çıxardıqdan sonra qalan xalis 

aktivlərinin dəyəridir.  

2. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kapital, aktivlərin formalaşmasına qoyulmuş pul, maddi və qeyri-

maddi formalarda fondların ümumi dəyərini xarakterizə etdiyi üçün bir müəssisənin yaradılması 
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və inkişafı üçün vacib iqtisadi əsasdır. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə kapital müəssisənin 

sahiblərinin və işçilərinin, habelə dövlətin maraqlarını təmin edir. Buna görə də onu bir 

müəssisənin maliyyə idarəetməsinin əsas obyekti kimi təyin edən budur və onun səmərəli 

istifadəsini təmin etmək bir təşkilatın maliyyə rəhbərliyinin ən vacib vəzifələrindən biridir.  

3. Maliyyə idarəetməsi baxımından müəssisənin kapitalı təbii və əmək ehtiyatları ilə yanaşı istehsal 

amillərindən biridir.  

4. Əsas təsnifat meyarlarına görə aşağıdakı müəssisə kapitalı növləri fərqləndirilir: müəssisənin 

mülkiyyətinə görə (öz və borc götürülmüş), istifadə məqsədlərinə görə (məhsuldar, kredit və 

spekulyativ), formalarına görə investisiya (kapital pul, maddi və qeyri-maddi formalarda), 

investisiya obyektinə görə (əsas və dövriyyə), dövriyyə prosesində olma formasına görə 

(müəssisənin kapitalı pul, istehsal və əmtəə formalarında) ), mülkiyyət formalarına görə (özəl və 

dövlət), təşkilati və hüquqi fəaliyyət formalarına görə (səhmdar, pay və fərdi kapital), maliyyə 

idarəetməsi praktikasında iş prosesində istifadə xüsusiyyətlərinə görə (işləyən və işləməyən), 

sahibləri tərəfindən istifadə xarakterinə görə (istehlak edilmiş (“istehlak edilmiş”) və yığılmış 

(yenidən investisiya edilmiş), cəlb mənbələri tərəfindən (milli (daxili) və xarici kapital), fəaliyyət 

göstərən qanuni qaydalara uyğun olaraq edilir (qanuni).  

5. Şirkətin vacib strateji parametri kapital quruluşudur. Bu, müəssisənin maliyyə vəziyyətini 

qiymətləndirmək üçün müəssisənin öz kapitalının və borc kapitalının nisbətini xarakterizə edən ən 

vacib göstəricilərdən biridir. Kapital quruluşu, aktiv və kapitalın gəlirlilik göstəricilərinə, maliyyə 

sabitliyi və likvidlik nisbətlərinə təsir göstərir, kommersiya təşkilatının inkişafında mənfəət və risk 

nisbətini təşkil edir.  

6. Optimal kapital quruluşunun özü, şirkətin uzunmüddətli inkişafını maliyyələşdirdiyi və 

müəssisənin bazar dəyərinin maksimuma çatdırıldığı minimum kapital dəyərinin əldə olunduğu öz 

və borc mənbələri nisbətidir. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti və sabitliyi əsasən kapital və borc 

kapitalının nisbətinin optimal dərəcəsindən asılıdır.  

7. Kapitaldan səmərəli istifadə, bir ticarət təşkilatı və ölkənin milli sərvəti üçün əsas qazanc 

mənbəyidir. Buna görə müəssisədə kapitala nəzarət vacibdir. Bunun üçün kapitalın istifadəsinə 

dair yoxlama aparılır. Müəssisənin kapitalının yoxlanılmasının əsas məqsədi bir təsərrüfat 

subyektinin fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını, formalaşmasının düzgünlüyünü, kapitalın ölçüsündə 

və istifadəsində dəyişiklikləri, habelə onun göstərilməsinin etibarlılığını təsdiq etməkdir.  

8. Auditin obyektləri onun tərkib hissəsi, habelə onun formalaşdırılması və istifadəsi ilə bağlı 

əməliyyatlar, nizamnamə, əsasnamə, idarə heyəti səhmdarlarının iclas protokolları, mühasibat 

siyasəti və digər inzibati sənədlər.  

9. Kapitaldan istifadə auditinin yaxşılaşdırılması üçün müəssisənin kapitalın daxili auditi üçün 

standartların hazırlanması böyük əhəmiyyətə malikdir. Müəssisənin kapitalının daxili auditi üçün 
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standartların hazırlanması müəssisənin özü tərəfindən kapitalın vəziyyətinə və istifadəsinə daha 

səmərəli və səmərəli nəzarət etməyə imkan verəcəkdir.  

10. Müəssisə rəhbərliyi bilavasitə fəaliyyətini hansı qaynaq mənbələri ilə aparacağı və kapitalının 

hansı fəaliyyət sahələrinə sərmayə qoyacağı barədə dəqiq bir fikir sahibi olmalıdır. Bir təsərrüfat 

subyekti hansı kapitala sahib olduğuna, quruluşunun nə qədər optimal olduğuna, əsas və dövriyyə 

fondlarına nə qədər məqsədəuyğun çevrildiyinə görə, fəaliyyətin nəticələri və müəssisənin maliyyə 

rifahı asılıdır. Buna görə kapitalın mövcudluğu, formalaşma mənbələri və yerləşdirilməsinin təhlili 

vacibdir.  

11. Kapitaldan istifadə səmərəliliyinin və ya onun gəlirliliyinin təhlili müəssisənin fəaliyyətinə 

qoyulmuş bütün vəsaitlərin qaytarılmasını, idarəetmənin keyfiyyətini, müəssisənin 

investisiyalardan kifayət qədər mənfəət əldə etməsini qiymətləndirir. Bunu etmək üçün aktivlərin 

gəlirliliyi (ROA), investisiya kapitalı (ROI) və kapital (ROE) göstəricilərindən istifadə edin.  

12. Müəssisənin fondlarından istifadənin intensivliyini və işgüzar fəaliyyətini xarakterizə edən ən 

vacib göstəricilərin əsas hissəsi kapital dövriyyəsidir. Kapital dövriyyəsi dərəcəsi kapital 

dövriyyəsi əmsalı (satış gəlirlərinin nisbəti və kapitalın orta illik miqdarı) və kapital dövriyyəsinin 

müddəti (təhlil olunan dövrdəki təqvim günlərinin sayının kapital dövriyyəsi nisbətinə nisbəti ilə 

xarakterizə olunur).  

13. Müəssisənin şirkətinin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və kapitalının təşkilini 

yaxşılaşdırmaq üçün kapital dövriyyəsini sürətləndirməyin aşağıdakı yolları tövsiyə olunur:  

1) istehsalın intensivləşdirilməsi ilə istehsal dövrünün müddətinin azaldılması (yeni 

texnologiyalardan istifadə, mexanizasiya və istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması, əmək 

məhsuldarlığı səviyyəsinin artırılması.);  

2) istehsalın zəruri maddi ehtiyatlarla təmin edilməsi və kapitalın ehtiyatlarda xərclədiyi vaxtın 

azaldılması, maddi-texniki tədarükün təşkilini yaxşılaşdırmaq üçün;  

3) məhsulların daşınması və hesablaşma sənədlərinin qeydiyyatı prosesini sürətləndirmək;  

4) debitor borclarına sərf olunan vaxtı azaltmaq; 14. Müəssisədə kapitaldan istifadənin təhlil 

metodologiyasını təkmilləşdirmək üçün aşağıdakı metodlardan istifadə edilməlidir: maliyyə və 

investisiya analizi və kapitalın hərtərəfli təhlili.  

 15. İstehsal və dövriyyə prosesində kapitalın ikili xüsusiyyəti daim təzahür edir ki, bu da onu 

mənbəyi və müəssisənin məhsuldar aktiv kapitalının yaradılması öhdəliklərinin yaranma səbəbi 

kimi müəyyənləşdirir. Bu səbəbdən kapitalın sistemli şəkildə öyrənilməsi zamanı sistemin genetik 

tərəfini (kapital formalaşması) və sistemin funksional tərəflərini (kapitalın işləmə prosesi) 

öyrənmək lazımdır. Bu baxımdan kapitalı təhlil edərkən bir tərəfdən formalaşma və inkişaf 

proseslərini, digər tərəfdən fəaliyyət göstərdiyi müddətləri nəzərə almaq lazımdır.  
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16. Bu anda şirkətdəki kapital analizinin mürəkkəbliyi təmin edilmir. Müəssisə kapitalın iqtisadi 

təhlili üçün kapitalın ölçüsünə, strukturuna, dinamikasına real qiymət verməyə, dəyişikliklərinə 

təsir edən səbəbləri və amilləri müəyyənləşdirməyə kömək edən hərtərəfli bir metodologiya 

hazırlamalıdır. Bu texnikanın praktikada tətbiqi müəssisənin kapitalının formalaşması və işləməsi 

prosesinin ətraflı öyrənilməsi, onun tərkib hissəsi olan bütün elementlərin hərtərəfli, hərtərəfli 

təhlili, qarşılıqlı şərtləndirilməsi və əlaqələndirilməsi yolu ilə kapitalın idarə olunmasını 

yaxşılaşdıracaqdır. 
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Xülasə 

Məsuliyyət sığortası (üçüncü tərəf sığortası da deyilir), alıcını ("sığortalı") məhkəmə iddiaları və oxşar tələblər tərəfindən 

qoyulmuş öhdəlik risklərindən qorumaq üçün ümumi maliyyələşdirmə sisteminin bir hissəsidir və sığortalı alıcıya sığorta 

müşavirinin əhatə dairəsinə daxil olan iddialar üçün məhkəməyə verə bilər. 

Məsuliyyət sığortası, üçüncü şəxslərin sığorta tələblərinə qarşı xüsusi bir qoruma təklif etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, yəni 

ödəniş adətən sığortalıya deyil, əksinə sığorta müqaviləsinin tərəfi olmayan zərər çəkən birinə ödənilir. Ümumiyyətlə, qəsdən 

vurulmuş ziyan, habelə müqavilə məsuliyyəti məsuliyyət sığortası müşavir ilə əhatə olunmur. İddia edildikdə, sığorta 

daşıyıcısının sığortalıyı müdafiə etmək vəzifəsi (və hüququ) var. 

Müdafiənin qanuni xərcləri, normal olaraq siyasətdə əksini göstərmədiyi təqdirdə siyasət məhdudiyyətlərini təsir etmir; bu 

məhkəmə qaydası faydalıdır, çünki məhkəmə işlərinə gedəndə müdafiə xərcləri artmağa meyllidir. Bir çox halda, müşavirin 

müdafiə hissəsi əslində sığortadan daha dəyərlidir, çünki mürəkkəb hallarda, işi müdafiə etmək üçün tələb olunan məbləğdən 

çox ola bilər, xüsusən sığortalıların "narahatlıq" deyilən hallarda heç bir məsuliyyət məhkəməyə verilməməsinə baxmayaraq 

müdafiə olunmalıdır. 

Açar sözlər: Sığorta, əhəmiyyət, Azərbaycan, məsuliyyət 

 

Giriş 

Məsuliyyət sığortası nədir və onun yaranma tarixi 

Üçüncü şəxslərə həm hüquqi, həm də fiziki ziyan dəyməsindən yaranan sığorta növünə məsuliyyət 

sığortası deyilir. Bu sığorta növü həm yaralananların, həm də ziyana səbəb olanların rifahını 

qorumaq üçün vacib hesab olunur. Mülki məsuliyyət sığortalanırsa, zərər verdikdə, zərər çəkmiş 

şəxs sığorta şirkətindən təzminat alacaqdır. Sığortalının ziyanı kompensasiya edəcəyi üçün 

sığortalıların rifahı da zərər görməyəcəkdir. 

Məsuliyyət sığortası Avropada XIX əsrdə yaranmışdır. Sığortanın bu növü cəmiyyətin XVII – XIX 

əsrlərdəki sənaye və texniki inqilabların mənfi nəticələrini azaltmağın zəruriliyi barədə 

məlumatlılığı nəticəsində meydana gəldi. (Ataşov və Xudiyev, 2018) 

İlk dəfə 1825-ci ildə Fransada mülki məsuliyyət sığortası qəzalara qarşı atçılıq nəqliyyatının 

sığortası ilə birlikdə ortaya çıxdı. Əvvəlcə müqavilə münasibətləri ilə əlaqəli olmayan şəxslərin 

mailto:emirelizadeee2020@gmail.com
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fərdi məsuliyyəti sığortaya tabedir. 

Məsuliyyət sığortasının ən böyük inkişafı XIX əsrin sonunda, Qərb ölkələrinin qanunvericiliyində 

işçilərin ölümü və ya iş yerində onlara xəsarət yetirmək üçün təşəbbüskarın günahkarlığı nəzərə 

almadan (müəssisənin) məsuliyyət prinsipini müəyyənləşdirdi. Əvvəllər işçilərə dəymiş ziyan üçün 

kompensasiya yalnız sahibkarın və ya onun səlahiyyətli nümayəndələrinin təqsirinin sübutlarını 

təqdim edə bildikləri hallarda həyata keçirilirdi. Beləliklə, məsuliyyət sığortasının mahiyyəti 

sahibkarların (müəssisələrin) müəyyən risklərini sığorta təşkilatlarına ötürmək olan müasir mülki 

məsuliyyət sığortası institutu meydana gəldi (İcbari sığortalar haqqında qanun 2011). 

XX əsrin sonlarında sivil ölkələrdə məsuliyyət sığortası növlərinin siyahısı xeyli genişlənmişdir ki, 

bu da ayrı-ayrı vətəndaşların, müəssisələrin, iqtisadiyyat sahələrinin (yol nəqliyyatı, ətraf mühit, 

kosmik, kimyəvi, dərman, və s.) və üçüncü şəxslərin əmlakına və şəxsi mənafelərinə toxunan 

qüvvələrin öhdəsindən gəlirdi. (Leyla Əliyeva, 2011) 

Hal-hazırda məsuliyyət sığortası iqtisadiyyatın sosial əhəmiyyətli sahələrini tənzimləyən təsirli 

vasitələrdən biri və vətəndaşların mülkiyyət maraqlarının qorunmasını təmin edən bir mexanizm 

kimi qəbul edilir. Dünyanın bir çox ölkəsində peşə məsuliyyəti sığortası, sığorta şirkətlərinə və 

peşə fəaliyyəti ilə məşğul olanlara yaxşı gəlir, gələcəyə inam, iş sabitliyi gətirən dinamik inkişaf 

edən bir sığorta sənayesidir. ( Kərimov, 2000) 

Məsuliyyət sığortası hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətlərinin qanunvericiliyin tələblərindən irəli 

gələn nəticələrinə görə maddi məsuliyyətinə əsaslanır. Müəssisələr, təşkilatlar və ya vətəndaşlar öz 

fəaliyyətləri əsnasında üçüncü şəxslərin binalarına, əmlakına və digər əmlak mənafelərinə zərər 

verə biləcəyi üçün, ümumi qəbul edilmiş təcrübəyə uyğun olaraq, ortaya çıxan ziyanı ödəməyə 

görə məsuliyyət daşımalı olurlar. Məsuliyyət sığortası sığorta növlərini özündə birləşdirən bir 

sahədir ki, sığorta sığortası obyektləri, sığortaçının özləri tərəfindən və ya üçüncü şəxslərin 

əmlakına dəymiş zərərin (itki, zərər) ödənilməsi ilə əlaqəli əmlak maraqlarıdır. Məsuliyyət 

sığortasının əsas məqsədi, sığortalıların hər hansı bir fəaliyyəti nəticəsində potensial ziyan 

sahiblərinin iqtisadi maraqlarının qorunmasını sığortalamaqdır. ( Xankişiyev, 2004) 

Məsuliyyət sığortası hazırda aşağıdakı növ müqavilələr məcburi formada bağlanır: 

1. Nüvə enerjisindən istifadə zamanı radiasiyaya məruz qalma nəticəsində yaranan ziyana görə 

icbari məsuliyyət sığortası. 

2. Notariusların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası. 

3. Kosmik fəaliyyətlə bağlı məsuliyyətin icbari sığortası. 

4. İcbari ekoloji məsuliyyət sığortası. 

Məsuliyyət sığortası sığorta növlərini özündə birləşdirən bir sahədir ki, sığorta sığortası obyektləri, 

sığortaçının özləri tərəfindən və ya üçüncü şəxslərin əmlakına dəymiş zərərin (itki, zərər) 
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ödənilməsi ilə əlaqəli əmlak maraqlarıdır. Məsuliyyət sığortasının əsas məqsədi, sığortalıların hər 

hansı bir fəaliyyəti nəticəsində potensial ziyan sahiblərinin iqtisadi maraqlarının qorunmasını 

sığortalamaqdır. 

Məsuliyyət sığortası sığorta sektorunun əsas hissəsidir və sığorta növlərinin böyük bir qismini 

özündə cələşdirir. Hazırkı dövrdə məsuliyyət sığortası 3 əsas sinifə ayrılır: 

- mülki məsuliyyət 

- peşə məsuliyyəti 

- keyfiyyətə görə (buraya məhsulun keyfiyyət sığortası daxildir) 

Məsuliyyət sığortasının dünya sığorta bazarında rolu  

Beynəlxalq çərçivədə sənaye hələ lazımi bir inkişaf əldə etməmişdir. Ümumiyyətlə, son illərdə 

sığorta bazarında əhəmiyyətli müsbət dəyişikliklər baş verdi. Ümumi sığorta mükafatı, adambaşına 

düşən sığorta mükafatı kimi sabit artım tempi göstərmişdir. (Xankişiyev, 2006)  

Ardıcıl altıncı ildir ki, əmlak sığortası bazar ortalamasının üzərində böyümə sürəti göstərir. İl 

ərzində seqmentdəki mükafatlar 64,8-dən 71,9 milyarda yüksəldi, lakin böyümə sürəti azalır, 

müqavilələrin sayı il ərzində 3,1 milyon artdı (2018-ci ildə - 7 milyon). Keçən ildən fərqli olaraq, 

seqmentin inkişafı yalnız bank satış kanalı (+4.4 milyard) ilə deyil, vasitəçi hüquqi şəxslər 

vasitəsilə də (+3 milyard) davam etmişdir. Ümumilikdə agentlik kanalı 3 ildə 2,5 milyard, 2019-

cu ildə 1 milyard itirdi. (Xudiyev, 2003) 

İnşaat maliyyələşdirməsindəki dəyişiklik və inkişaf etdiricilər üçün məsuliyyət sığortasından 

imtina könüllü məsuliyyət sığortası hissəsində mükafat həcminin kəskin azalmasına səbəb oldu. 

Mükafatların həcmi üçdə bir azalaraq 32,3 milyarda düşdü. Seqment nəqliyyat vasitələri sahibləri 

üçün məsuliyyət sığortası (+1,3 milyard), təhlükəli obyektləri istifadə edən təşkilatların 

məsuliyyəti (+ 0,3 milyard) tərəfindən dəstəklənmişdir (Ataşov, Novruzov və İbrahimov 2014). 

 4 ildən bəri qüvvədə olan inkişaf etdiricilərin məsuliyyətinin sığortalanması təcrübəsi sığorta 

bazarına nüfuz itkiləri gətirdi. Praktik olaraq heç bir ödəniş olmadı, inkişaf etdirici məsuliyyət 

sığortası seqmentinin liderləri olan şirkətlər bazarı tərk etdilər, tənzimləyicinin sanksiyaları 

nəticəsində IC Respect LLC, Prominstrakh LLC və POVS Developers NCO könüllü olaraq bu 

prosesdə iştirak etdi. 

2020-ci ildə könüllü məsuliyyət sığortası seqmentində ciddi bir dəyişiklik olmadı. 

CMTPL seqmentində dəyişikliklər davam edir. Tarif islahatının ilk mərhələsi, gəlirli müştəri 

seqmentləri üçün rəqabətin artmasına səbəb oldu, nəticədə orta mükafat 5650-dən 5416 -ə düşdü. 

OSAGO-da 44 şirkət iştirak edir, bunlardan 6-sı mükafat baxımından ilk yüzlüyün xaricindədir. İl 

ərzində 5 iştirakçı bazarı tərk etdi, ümumi bazar payı 5,7% idi. Seqment lideri ardıcıl üçüncü ildir 
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dəyişir: 2019-cu ildə RESO-Garantia SPAO bazar payı 14,9%  ilə yenidən 1-ci yeri tutdu.  

2019-cu ildə OSAGO sığorta şirkətlərinin satış strategiyaları çox istiqamətli idi. PJSC Ingosstrakh 

(+1,15 milyon müqavilə), IJSC VSK (+929 min) və PJSC IC Rosgosstrakh (+843 min) müştəri 

bazalarını fəal şəkildə genişləndirdilər. "VSK" ASC xaricində ilk onluqdan olan bütün şirkətlər 

üçün orta mükafatın azalmasına baxmayaraq, seqmentin konsentrasiyası artmışdır: TOP-10 

mükafatların 81,6% -ni təşkil edir (2018-ci ildə - 77,7%, 2017-ci ildə -) 78.3%). 

Xatırladaq ki, İsveçrə Təkrarsığorta Şirkəti Swiss Re-nin məlumatlarına görə, inkişaf etmiş 

bazarlarda mülki məsuliyyət sığortasının payı, bir qayda olaraq, qeyri-həyat sığortası sektorunda 

toplanan ümumi mükafatların 8-15% -ni təşkil edir. (Воблыи, 2016). 

2019-cu ilin sonunda qeyri-həyat sığorta bazarı 4.4% artmışdı. Sığorta bazarının ümumi həcmi 

1,07 trilyon təşkil etmişdir. Dinamika, qeyri-həyat bazarında 8.4% artım göstərdiyi bir ilə nisbətən 

zəif oldu. 2019-cu ildə liderlər arasında qutu məhsullarının inkişafı, həyat sığortası siyasətlərinə 

VHI variantlarının əlavə edilməsi, həmçinin tibbi xidmətlər, qəza və sağlamlıq sığortasının illik 

inflyasiyası (+17.8) sayəsində VHI seqmentləri (+28.8 milyard idi.), iki illik endirimdən sonra 

bərpa nəticəsində qanuni şəxslərin endirilmiş dərəcələrlə kredit verilməsi və digər əmlakın 

sığortalanması (+14.8 milyard rubl) səbəbindən baş vermişdi (Ataşov, 2016). 

Cədvəl 1. Sığorta üzrə mükafat dinamikası 

Sığorta növü Töhfələr Töhfələrin böyümə 

sürəti  

Mütləq qazanc, 

2019 2018 2018-2019 

Həyat sığortası 409 374 

 

452 400 -9,5 -43 026 

 

OSAGO 214 949 225 965 

 

-4,9 

 

-11 016 

 

Qəza və xəstəlik sığortası 187 366 169 521 

 

10,5 17 846 

 

DMS 180 655 151 843 19,0 28 812 

 

Avtomatik sığorta 170 547 168 692 

 

1,1 1 855 

 

Hüquqi şəxslərin əmlak 103 322 88 524 16,7 14 799 
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Mənbə: «Эксперт РА», по данным Банка России  

Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə 

mülki məsuliyyət sığortası seqmenti əslində durğunlaşır: zərərli artım fonunda bu sığorta növü üzrə 

mükafatların həcmi son beş ildə beş dəfədən çox azalmışdır ( Бланд, 2015). 

Bənzər tendensiyalar nəqliyyat vasitələri sahibləri üçün mülki məsuliyyət sığortasının inkişafı və 

təhlükəli obyektlər fəaliyyət göstərən təşkilatların mülki məsuliyyət sığortası sahəsində də 

müşahidə olunur. Bu seqmentlərdə mükafat artımı qeyri-sabitdir, lakin ödəmə nisbətində davamlı 

bir artım var. Eyni zamanda, nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyət sığortasının könüllü 

məsuliyyət sığortası üzrə ümumi mükafat həcmindəki payı son 5 ildə 10%-dən çox artmışdır. 

Təhlükəli obyektlər işlədən təşkilatların mülki məsuliyyət sığortasının payı, əksinə, təxminən 3% 

azalıb. (Кагаловскаа, 1974). 

sığortası    

Vətəndaşların digər 

əmlakının sığortası 

71 901 

 

64 811 10,9 7 090 

 

Maliyyə riski sığortası 29 739 

 

33 102 -10,2 -3 363 

 

Yük sığortası 21 612 20 533 5,3 1 080 

Üçüncü şəxsin 

məsuliyyət sığortası 

16 474 16 613 -0,8 -139 

 

Məcburi dövlət 

sığortasında hərbi 

qulluqçuların və onlara 

bərabər tutulan şəxslərin 

dövlət həyatı və 

sağlamlığı sığortası 

15 688 19 298 

 

-18,7 -3 610 

 

Ticarət risklərinin 

sığortası 

14 752 10 488 40,7 4 264 

Kənd təsərrüfatı sığortası 5 647 3 731 51,4 1916 

Müqavilə üzrə 

öhdəliklərin lazımınca 

yerinə yetirilməməsinə 

görə mülki məsuliyyət 

sığortası 

-2 191 15 470 -114,2 -17 660 

 

Qeyri-həyat 1 071 803 1 027 101 4.4 44 702 

Digərləri 1481 178 1 479 501 0.1 1 676 
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Könüllü məsuliyyət sığortası üçün məcmu sığorta mükafatının ərazi bölgüsü, sığorta bazarının bu 

sektorunun əsasən Mərkəzi bölgədə inkişaf etdiyini göstərir: ölkənin DSİA-nın ümumi 

mükafatlarında ölkənin mərkəzində toplanan mükafatların payı 2013-cü ildə 66,8% idi (Кутуков, 

2010). 

Beləliklə, sığorta fırıldaqçılığı faktlarının mövcudluğu sığortanın maliyyə bazasının zədələməsi ilə 

yanaşı, sığorta şirkətlərinin imicinə də ciddi ziyan vurur. 

Ümumiyyətlə, son beş ildə məsuliyyət sığortasının inkişafının təhlili əsasında bəzi nəticələr 

çıxarmaq olar. 

1. Məsuliyyət sığortası üzrə sığorta haqlarının həcmi əsasən icbari sığorta növləri üzrə mükafatlar 

hesabına formalaşır və araşdırılan dövr üçün könüllü məsuliyyət sığortasının payı tədricən azalırdı.  

2. Könüllü məsuliyyət sığortası əsasən “ehtimal olunan sığorta” hesabına inkişaf edir. 

3. Könüllü məsuliyyət sığortası bazarının inkişafında kifayət qədər bariz ərazi fərqi mövcuddur.  

4. Son illərdə icbari məsuliyyət sığortasının inkişafına yönəlmiş bir sıra vacib qanunvericilik 

qərarları qəbul edilmişdir. 

5. Gələcəkdə əsas icbari məsuliyyət sığortası seqmentinin - OSAGO-nun inkişafına ciddi mənfi 

təsir göstərə biləcək bir sıra amillər mövcuddur (son illərdə PCA kompensasiya fondunun 

həcmində davamlı azalma, artım OSAGO-da məhkəmə praktikasının amili, bu sektorda sığorta 

fırıldaqçılığının artması). 

Məsuliyyət sığortasının xüsusi sosial əhəmiyyəti olduğu üçün bu sahənin inkişafına dair əlavə 

tədbirlər görülməlidir. Gələcəkdə icbari sığorta növləri siyahısının daha da genişləndirilməsinin 

ciddi mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyini nəzərə almaq lazımdır. Xüsusilə, sığortalılar arasında 

tarif və sığorta qaydalarından narazılıq, sığortaçının müştəriləri tərəfindən saxtakarlıq meylinin 

artması və sığorta əməliyyatlarının zərər nisbətinin artması nəticəsində yaranan gərginliyin 

artmasına zəmin yaradır (Xudiyev, 2015). 

Əhalinin aşağı sığorta mədəniyyəti və əhəmiyyətli bir hissəsindən sığorta təminatını almaq üçün 

qeyri-kafi iqtisadi imkanlar kontekstində, ölkə şəraitində məsuliyyət sığortası sahəsini 

aktivləşdirməyin ən məqbul və perspektivli yolu hesablanmışdır. 

Məsuliyyət sığortasının inkişafı (bütövlükdə sığorta sənayesi kimi), "ehtimal olunan" sığorta 

növlərinin siyahısının genişləndirilməsi yolu daxil olmaqla, sığortalıların hüquqlarının 

qorunmasına diqqətin artırılmasına ehtiyac olduğunu diktə edir. Ölkədə bu problem olduqca 

kəskindir (İbrahimov və Hüseynov, 2017). 

Ölkəmizdəki sığorta şirkətləri ilə mübahisələrin məhkəmə yolu ilə həlli ən yaxşı çıxış yolu deyil, 

çünki ölkə məhkəmə praktikasında bu cür problemlərin həlli üçün vahid bir yanaşma hələ inkişaf 

etdirilməyib. Bundan əlavə, sığorta şirkətlərində sığorta işinin bütün incəliklərini yaxşı bilən 
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səriştəli mütəxəssislər var və sığortalılar, bir qayda olaraq, özlərini daha az üstünlüklü vəziyyətdə 

tapırlar. Bu, sığortalıların maraqlarının qorunmasını tənzimləyən normaların qanunvericiliklə 

birləşdirilməsinin vacibliyini və sığorta xidmətləri satanlarının (sığorta şirkətləri və vasitəçilərinin) 

müştərilərinin hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyətini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, bu 

normalar sığorta qanunvericiliyində (ayrı-ayrı maddələr şəklində), Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin müvafiq fəslində və bəzi şəxslərin davranışlarını tənzimləyən qanunlarda açıq şəkildə 

yazılmalıdır.  

Beləliklə, ölkədə məsuliyyət sığortasının daha da inkişafı orta müddətdə həm dövlət, həm də 

peşəkar bazar iştirakçıları tərəfindən bir sıra tədbirlər tələb edəcəkdir. 

Məsuliyyət sığortası sistemində aşağıdakı elementlər seçilir:  

- şirkət məsuliyyəti sığortası; 

- məhsul məsuliyyəti sığortası; 

- sənaye məsuliyyəti sığortası; 

- mütəxəssisin peşə məsuliyyəti. 

Məsuliyyət sığortasını digər sığorta növlərindən fərqləndirən xüsusiyyətləri mövcuddur. 

Məsuliyyət sığortasını özünəxas əlamətlərinin olmasına görə onu nə əmlak nədə, şəxsi sığortaya 

aid etmək olar. Həyat sığortası həyata dair, əmlak sığortası əmlaka, şəxsi sığorta şəxsə dəyən 

sığortaya aid edildiyi təqdirdə, məsuliyyət sığortası isə üçüncü şəxslərə dəyən ziyanı ödəməkdə 

məsuldur. Hazırkı dövrdə məsuliyyət sığortası sığorta sığorta sektorunun sərbəst, yəni, müstəqil 

bir növüdür. Bu sığorta sahəsi üçüncü şəxslərə dəyən ziyanın ödənilməsində təsirli rol 

oynamaqdadır. Lakin bu sığorta növü müstəqil olmasına baxmayaraq, bir neçə sığorta sahəsini 

özündə cəmləşdirir. ( Bağırov və Həsənov, 2011). 

Metod 

Məqalədə müxtəlif metodlardan istifadə olunmuşdur. Bunlar içində əsas gözə çarpan metodlar 

analiz, sintez və müqayisə metodudur. Hər bir metod ayrı-ayrı çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu 

tədqiqat isinin nəzəri və metodoloji əsasları kimi, iqtisadi nəzəriyyə, dövlətin iqtisadi siyasətinə 

aid nəzəri, metodoloji və praktik əsərlərdən, məqalələrdən, internet resurslarından istifadə 

olunmuşdur. 

Məqalədə tədqiqat aparılarkən metodoloji əsas kimi, məqalənin bir qismində dialektik metoddan 

da istifadə olunmuşdur.  

Məqalənin yazılmasında elmi araşdırma, ümumiləşdirmə, qruplaşdırma, iqtisadi-statistik təhlili, 

müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, müşahidə, təsviretmə, ölçmə, eksperiment və qrafik tədqiqat 

üsulları tətbiq edilmişdir və eyni zamanda da metodlarından istifadə olunmuşdur. 
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Nəticə  

Məsuliyyət sığortasına diqqət yetirsək, sonda bu nəticəyə gələ bilərik ki, məsuliyyət sığortası, 

obyektin hər hansı bir hərəkət nəticəsində üçüncü şəxslərə (fiziki və ya hüquqi şəxslərə) dəymiş 

ziyanı ödəmək öhdəliyi ilə əlaqəli sığortalıların əmlak maraqları olduğu bir sığorta sektorudur. 

İlk öncə onu qeyd edək ki, həm əmlak, həm də fərdi sığorta ilə müəyyən oxşar cəhətlərin olması 

halında, məsuliyyət sığortası, sığorta işinin sadalanan sahələrinə aid edilməsinə imkan verməyən 

bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Nəticə belə demək olar ki, sığortalının əmlak 

mənafelərinin qorunması ilə yanaşı, eyni dərəcədə vacib ünsür olan məsuliyyət sığortası da zərər 

çəkmiş üçüncü şəxslərin şəxsi və əmlak mənafelərinin qorunmasıdır. Eyni zamanda da qeyd etmək 

olar ki, məsuliyyət sığortası, fərdi və əmlak sığortasından fərqli olaraq, sığorta müqaviləsi ilə 

müəyyən şəxsin əmlakının əvvəlcədən qurulmasını təmin etmir, çünki sonuncunun şəxsiyyəti 

yalnız meydana gəldikdə aşkar edilə bilər. ( Bağırov və Həsənov, 2011) 

Həmçinin mülki qanunun müddəalarına uyğun olaraq, mülki məsuliyyət müqaviləli və müqaviləsiz 

olarak iki məsuliyyətə bölünür. 

Tədqiqatda göstərildiyi kimi, hazırda ölkə iqtisadiyyatının və insan fəaliyyətinin inkişafı ilə 

müşayiət olunan müxtəlif növ risklərin sayı xeyli artır. Bunlara, ilk növbədə, ekoloji qəza, fəlakət 

riskləri, qeyri-kafi keyfiyyətli məhsul istehsal, satış riskləri, müəyyən peşə sahibləri  tərəfindən 

keyfiyyətsiz xidmətlər göstərmə riskləri, yol qəzaları riskinin durmadan artması və s. bu baxımdan 

məsuliyyət sığortasının ölkənin sığorta işi və bazar iqtisadiyyatının inkişafında rolunu göstərir. 

Məsuliyyət sığortası ilə məşğul olan sığorta təşkilatlarının fəaliyyət göstəricilərinin öyrənilməsi 

göstərir ki, ən uğurlu sığortaçılar qanunlara əsasən məcburi olan məsuliyyət sığortalarını həyata 

keçirirlər. 

Peşə məsuliyyət sığortası sisteminin təkmilləşdirilməsi problemlərinin öyrənilməsi bu sığorta 

növünün tətbiqi təcrübəsinin hərtərəfli müqayisəli təhlilini tələb edir. Təhlil zamanı tədqiqat işində 

peşə məsuliyyəti sığortası müqaviləsinin bağlanması qaydaları ilə bağlı ziddiyyətli və inkişaf 

etməmiş məqamları vurğulanmaqdadır. 

 

ƏDƏBİYYATLAR 

1. “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 24 iyun 2011-ci il 

2. Ataşov B.X., Novruzov N.A., İbrahimov E.Ə. Maliyyə nəzəriyyəsi. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 

“Kooperasiya”, 2014. 

3. Ataşov B.X. Maliyyə bazarları Ali məktəblər üçün dərslik Bakı, “Kooperasiya”, 2016 

4. Xudiyev N.N. “Sığorta işi: müasir kurs”. Dərslik. ADİU, Bakı, 2015 

5. İbrahimov E.R., Hüseynov M.C. və b. Sığorta işi. Dərslik, Bakı, 2017, 496 s. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

991 

 

6. Дэвид Бланд. “Страхование: теория и практика”. Москва. ФИС – 2015  

7, Кутуков В,Б, “Основы финансовой и страховой математики”. Москва – 2010  

8, Аленичев В.В. “Страхование кредитных и валютных рисков”. Москва – 2014   

9. Human Development Report 2016. 16. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.  

10. . www.economy.gov.az. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.economy.gov.az/


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

992 

 

Elektron Ticarətin Müəssisələr Üçün Əhəmiyyəti 

 

Gülnar Əhmədova 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

gulnar93baku@gmail.com 

 

Xülasə 

Dünyada elektron ticarət getdikcə populyar ticarət növünə çevrilir. Bir çox alıcı məhsulu almazdan əvvəl keyfiyyət 

xüsusiyyətlərini onlayn axtarmağa başlayır. Onlayn mağazalar, müəyyən bir məhsulu axtarmağa və mağazalarda 

gəzməyə bir adamın sərf etdiyi vaxta qənaət etməyə imkan verir. Məqalədə elektron ticarət konsepsiyası, elektron 

ticarətin üstünlükləri, mənfi cəhətləri və Azərbaycanda elektron ticarətin vəziyyəti təhlil edilmişdir. Elektron ticarət 

tətbiqetmələrini izah edilmiş və tətbiqetmə prosesinə başlayarkən şirkətlərin qarşılaşdığı maneələri və faydaları 

araşdırılmışdır. Elektron ticarətin qəbul edilməsinin əsas üstünlükləri daxili səmərəliliyin artırılmasıdır. Bazarda 

rəqabət etmək istəyən şirkətlər strategiyalarını yeni reallıqlara uyğunlaşdırmalıdırlar. Elektron ticarət iş aparmağın 

yeni bir yoludur və nüfuzu ildən-ilə artır. Eyni zamanda, elektron ticarət şirkətlərə çox miqdarda məlumat verir, 

əməliyyatların sürətini artırır və xərcləri azaldır, həm də marketinq strategiyaları və təcrübələrini yenidən 

formalaşdırır. Elektron ticarət, şirkətin bütün proseslərinin, fəaliyyətlərinin və xidmətlərinin məhsul alqı-satqısı və 

şirkətin tərəfdaşları ilə kompüter şəbəkələri və elektron texnologiyalar vasitəsi ilə məlumat və fond mübadiləsinə 

inteqrasiya prosesidir. Tətqiqatda elektoron ticarət zamanı internetdən istifadədə yarana biləcək problemlər, hüquqi və 

etik məsələlər araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat, ticarət, biznes, elektron  

 

Bu gün texnologiyanın və internet dünyasının gündən-günə artması gündəlik işlərin çox hissəsini 

internetdə etməyə imkan verir. Dünyada baş verən qlobal şəbəkələşmə elektron ticarətin geniş 

vüsət almasına zəmin yaradır. Elektron ticarət həm böyük şirkətlər, həm də kiçik orta şirkətlər üçün 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri olan elektron ticarət sistemi 

istehsalçı və istehlakçı üçün böyük əlverişli imkanlar təqdim edir. E-ticarət açıq və ya qapalı 

şəbəkələr üzərində həyata keçirilir. Nəticədə onlayn mağazan vasitəsilə məhsulunuzu həftənin 

yeddi günü, 24 saatı sata bilərsiz və xüsusi binaya, satıcıya və mağazaya ehtiyacınız yoxdur. 

Onlayn mağaza hər yerdə və hər zaman əlçatan, görünən və ziyarət edilə bilən, müştərinin 

bəyəndiyi bir məhsul almaq üçün evdən çıxmasına ehtiyyac olmayan, yalnız “almaq” düyməsini 

vurmaqla istədiyi məhsulu əldə etməyə imkan yarada biləndir. 

Elektron Ticarətin  Üstünlükləri Və Mənfi Cəhətləri.  

Elektron ticarət istehlakçılar və istehsalçılar üçün bir çox üstünlüklər təqdim edir.  

Üstün cəhətlər:  

mailto:gulnar93baku@gmail.com
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1. Rahatlıq: fiziki alış-veriş etməklə sərf edilən zamana və enerjiyə qənaət edirsiz. İnternet 

bağlantınız olan yerdə və istədiyiniz zaman (7/24)  alış-veriş edə bilərsiz. 

2. Məhsulun təfərrüfatları və digər şəxslər tərəfindən edilən tövsiyyələr. Elektron mağazada hər 

bir məhsul üçün ətraflı məlumat verilir. Burada məhsul  haqqında təhlil və tövsiyyələri tapa bilərsiz. 

3. Müəssisə əlavə xərclərdən azad olur. Onlayn satış zamanı müəssisə tərəfindən işçilərə əmək 

haqqı  və kirayə ödəməkdən azad olurlar. Bunun nəticəsində onlayn mağazalarda olan məhsullar 

ənənəvi mağazalardan olan qiymətlərdən daha aşağı qiymət təklif edilir. 

4. İstehlakçıların daha geniş dairəsi cəlb olunur. (əlilllər, xarici müştərilər və s.) 

5. Elektron biznesə başlamaq ənənəvi ticarətdən daha  az sərmayə tələb edir. 

6. Rahat ödəniş bank xidmətlərindən istifadə edərək yerindəcə ödənilə bilər və yaxud qapıda 

ödəmə üsullarından birini seçə bilər. 

 Zəif cəhətləri: 

1. Aldadılmaq bacarığı pul təhlükəsizliyiniz təhlükəsi. Alış-veriş edərkən veb saytın etibarlı 

olduğundan və kredit kartınızın və ya onlayn bank məlumatlarınınzın qorunacağından əmin olmaq 

vacibdir. 

2. Bir məhsulu onlayn sifariş edərkən, çatdırılmadan əvvəl çox vaxt keçməsi və bəzən nəqliyyat 

xərcləri məhsulun qiymətini  aşması zəif cəhətlərindəndir. Xüsusən məhsulu xaricdən alınırsa, bu 

hal daha qabarıq şəkildə görünür. 

3. İnternetdən satın aldığınız zaman məhsulun fotoşəkili alınan məhsula bənzəmədiyi ilə 

qarşılaşılır. Bəzən onlayn alış-veriş zamanı məhsulun göründüyü kimi çıxmamasında  istehlakçı 

əlavə risk almış olunur.  

Elektron ticarətin inkişafı üçün zəmin yaradan iki amil:  

İnformasiya Texnologiyaları və Qloballaşma. 

E-ticarət, iki mühüm inkişaf prosesi ilə paralel olaraq irəliləmişdir. Birincisi, informasiya və rabitə 

sektorundakı inkişaflar, ikincisi bazarlardakı qloballaşma prosesi və liberallaşmanın   

sürətləndirilməsidir. Birinci amil, interaktiv multimedia xidmətləri ilə kompüter və rabitə və media 

sektorunu ayrılmaz bir bütöv hala gətirərək elektron ticarətin əhatə dairəsini genişləndirdi. İkinci 

amil elektron ticarətlə qarşılıqlı əlaqədir. Bazarların qloballaşması elektron ticarətin inkişafını 

sürətləndirdi Sərhədləri aradan qaldıran və adətləri ortadan qaldıran xüsusiyyət qloballaşmanı 

artırmışdır (Akbarov, 2020). 

Elektron Ticarətin İnkişafına Əngəl Olan  Maneələr. 

Yuxarıda göstərilən məlumatlardan aydın olur ki, elektron ticarət həcmi sürətlə artır. Ancaq 

gözlənilən səviyyəyə çata bilməmişdir. Xüsusilə də internet kimi açıq şəbəkə mühitində bir sıra 
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problem və əngəllər üzündən bu, elektron ticarətin arzu olunan və gözlənilən sürətilə inkişafına 

əngəldir. İnfrastruktur problemlərindən başqa ən böyük problemin əməliyyatların təhlükəsizliyi və 

qanuni qəbul edilməsi olduğunu xatırladır. Dövlətlər qlobal biznes və ticarəti dəstəkləmək üçün 

aydın və proqnozlaşdırıla bilən bir hüquqi mühitin yaradılmasını təmin etməlidirlər. Elektron 

ticarət əməliyyatlarında əvvəlcədən qurulmuş qanunvericilik bazasının olmaması səbəbindən bu 

gün bir çox müəssisə və istehlakçı internetdə iş görməkdən çəkinir. Bu, xüsusilə beynəlxalq ticarət 

fəaliyyətlərində müqavilələr bağlamaq, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, mülkiyyətin qorunması, 

məxfilik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından keçərlidir. 

Edilən araşdırmalarda WITSA-da (Wold Information Technology and Services Alliance) 2000-ci 

ildə e-ticarət üçün əngəllər nələrdir? sualına cavab olaraq: 

 E-ticarətə güvən olmaması -26%, 

Elektron ticarət haqqında məlumatın olmaması və məsələni  anlamamaq-21%, 

E-ticarətə keçid və tətbiqetmə xərcləri-10%, 

Mövcud iş prosedurlarının e-ticarətə uyğunsuzluğu -10%, 

İşçilərin bilikləri və məlumatları elektron ticarətə uyğun olmaması-10% 

Vergi məsələlərdə edilən razılaşmalar -8%, 

İnstitusional büdcələr-7%, 

Texnoloji məhdudiyyətlər -1%, 

Digər maneələr- 6% olduğu göstərilmişdir. 

Elektron Ticarətin Növləri. 

Elektron ticarətin aşağıdakı növləri vardır: 

B2C (Business-to Consumer) elektron kommersiya sistemində satıcı rolunda 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 istehlakçılara məhsul satdığı zaman 

istifadə edilir. İstehlakçılar arasındakı anlaşma 3- cü şəxsin provayderin köməyi ilə həyata keçirilir. 

С2В  (consumer-to business) E- 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)-  hökümətin  hökümətlə,  hökümətin  dövlət  qulluqçuları  ilə 

qarşılıqlı  əlaqədə  olaraq  məqsədin  kommersiya  mənfəəti  əldə  edilməsi  deyil  məsrəflərin 

azaldılmasından ibarət bir E- ticarət növüdür. 
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B2G (business  to  government) İqtisadçılar  biznes  hökümət  elektron  kommersiya  sisteminin 

inkişafının  qlobal miqyasda isşgüzar təcrübənin konseptual dəyişməsinə imkan  yaradacağına daha 

çox inanırlar. Biznes hökümət e- ticarət sistemi şəxslərlə hökümət arasında baş tutur. 

C2G (consumer to government) istehlakçı ilə hökümət arasında  baş verir. Bu növ E- ticarət fiziki 

şəxslər və sosial təminat kimi dövlət orqanları arasında baş tutur. 

Elektron Ticarətdə Ödəmə Üsulları. 

İnternet üzərindən etibarlı şəkildə ödəmək üçün bir çox vasitə hazırlanmışdır.  

Kredit kartı. Kredit kartı bütün dünyada standart bir ödəniş infrastrukturuna sahib olan növdür. 

İnternet üzərindən edilən satınalmalar üçün ən çox istifadə edilən ödəmə üsulu.sayılır. Üçüncü 

şəxslərin ələ keçirməsinin qarşısını almaq üçün bu məlumatlar şifrələnir. Əsaslı SSL və SET   

protokollarından istifadə olunmaqla,alış-veriş təhlükəsizliyi çox asan təmin olunur. 

Elektron pul. 

Elektron pul, İnternetdə istifadə üçün hazırlanmış bir valyutadır. 

Bu sistemdən yararlanmaq istəyən insanlar əvvəlcə kompüterlərinə elektron pul xidmətləri təklif 

edən şirkətlər tərəfindən hazırlanmış xüsusi proqramlardan birini istifadə etməlidirlər. 

Digər ödəmə vasitələri: 

• Escrip: İstiqraz ödənişləri kimi bəzi xüsusi az miqdarda ödəmələr üçün bir qurulmuş bir sistemdir. 

• IPIN: İnternet xərclərini ISP fakturalarında əks etdirən bir sistemdir.  

• PCPay: Ağıllı Kart əsaslı sistemdir.  

• ECharge My Phone: Telefon fakturaları ilə birləşdirilmiş sistemdir.  

• First Virtual: üçüncü bir təşkilatın topladığı və maraqlı tərəflərə payladığı bir sistemdir.  

Azərbaycanda Elektron Ticarətin Vəziyyəti. 

Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra dünya informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları ilə inteqrasiya işlərinə başladı. Müxtəlif islahatlar həyata keçirib və davam etdirir. 

Azərbaycanda aparılan bu islahatların məqsədi İnformasiya və Kommunikasiya 

Texnologiyalarının (İKT) təmin edilməsidir. Qəbul edilən qərarlar Azərbaycan əhalisini 

informasiya cəmiyyətinə çevirmək məqsədi daşıyır. 17 fevral 2003-cü ildə Azərbaycan 

Prezidentinin sərəncamı ilə qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikasının İnkişafına dair Milli 

İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (2003-2012)" proqramı ən vacib addımlardan 

biridir. Proqramın məqsədi ölkədəki dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, İKT haqqında 

iqtisadi, sosial, elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində məlumat verməkdir. Proqramın qəbulundan 

iki il sonra Azərbaycanda "Elektron ticarət haqqında" qanun imzalanıb. Bu qanun Azərbaycan 
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Respublikasında elektron ticarəti və tətbiqinin hüquqi əsaslarını, istifadəçilərinin hüquq və 

vəzifələrini, həmçinin elektron ticarətdə yaranan mübahisələrin həlli üçün hüquqi ölçüsü 

müəyyənləşdirir.  2016 və 2018-ci illərdə 2012-ci ildə imzalanan qanuna dəyişiklik edildi 

(“Elektron Ticarət Mərkəzi”, 2005). Azərbaycan hökuməti əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi sonrakı 

illərdə də strateji plan və proqramlar qəbul etdi.  

Dövlət üçün üstünlükləri vergi və digər ödənişlərin daha şəffaf bir mühitdə alınması, iqtisadi 

statistikada məlumatların daha etibarlı olması və digər bu kimi üstünlüklərdir. Hökumət üçün bəzi 

faydalar aşağıda 3 başlıqda göstərilmişdir. 

1. Rəqabət mühitinin yaradılmasına töhfə - İqtisadiyyatın liberallaşdırılması siyasətini həyata 

keçirən dövlətlərin əsas hədəflərindən biri azad rəqabət mühiti yaratmaqdır. Rəqabət, bazar 

qiymətlərini mümkün qədər aşağı salır, istehlakçı 

malların daha ucuz, keyfiyyətli və davamlı tədarükü baxımından. 

2. Elektron ticarətin efflyasiyaya təsiri - Qlobal bir mühitdə qiymətlərin asanlıqla dəyişmədiyini 

nəzərə alsaq, qiymət dalğalanmalarından qaynaqlanan inflyasiyaya azaldıcı təsir göstərəcəkdir. 

3. Daxili və xarici ticarət siyasətlərinə təsiri - Elektron ticarət hesabatlarındakı ticarətin ətraflı 

izlənməsi ticarət siyasətlərinin daha sağlam bir şəkildə müəyyənləşdirilməsinə, ticarətin inkişafı və 

qloballaşmasına və beynəlxalq ticarətdən daha çox pay əldə edilməsinə kömək edir. 

Elektron ticarətin inkişafı üçün ən vacib amil internetin geniş yayılmasıdır. Azərbaycan əhalisi hər 

il internet istifadəsi statistikasına diqqət yetirsək, son 6 ildə bu nisbətin artdığı görünür. Bu artımın 

səbəbi dövlətin və bir çox təşkilatın proqramları vasitəsilə əhalinin məlumatlandırılmasıdır.  

Ödəniş sistemləri və əməliyyat mərkəzləri elektron ticarətin inkişafı üçün digər əsas amillərdən 

biridir. Ödəniş sistemlərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 9 dekabr 2004-cü ildə Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən təsdiqlənən "2005-2007 Milli Ödəmə Sisteminin İnkişaf Proqramı" bu 

istiqamətdə hazırlanmış ilk proqramlardan biridir. 

Dövlət proqramının məqsədləri: 

- Kart ödənişlərini daha da inkişaf etdirmək və "Milli Ödəniş Sistemi" proqramını tamamlamaq 

üçün "Milli Kart Qenerasiya Mərkəzi" yaratmaq; 

- Yerli kommersiya banklarının məlumat və mühasibat sistemlərini daha da inkişaf etdirmək və 

beynəlxalq standartlaşdırma ilə uyğunlaşdırmaq; 

- Çox sayda köməkçi xidmət təşkilatı (elektrik, qaz, su, telefon və s.), Vergi, gömrük, pensiya və 

digər sosial müdafiə ödəmələrindən məsul dövlət qurumları, Ödəniş sistemləri infrastrukturuna 

texnoloji inteqrasiya tamamlanmalıdır; 

- Ödəniş sistemləri coğrafi əhatə dairəsini genişləndirməli və bölgələrə istiqamətləndirməlidir və 
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ev təsərrüfatlarının maliyyə imkanlarını artırmaq; 

- Ödəniş sistemlərindəki risklərin idarə edilməsi səmərəliliyi artırmalı və təhlükəsizlik 

standartlarını təmin etməlidir 

müəyyənləşdirməlidir. 

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsindən alınan məlumatlara görə, 2013-cü ildə ölkədə elektron 

ticarət həcmi 2,7 milyon manat, pərakəndə ticarət həcmi 19 milyard 655,9 milyon manat olub. 

Ümumi pərakəndə ticarətdə elektron ticarətin həcmi təxminən 0,014% təşkil etmişdir. 2014-cü ildə 

Ümumi pərakəndə ticarət həcmi 22.002 milyard manat, e-ticarət həcmi 6.4 milyon manat, ümumi 

pərakəndə ticarətdə elektron ticarət həcmi% 0.029 idi. 2015-ci ilin sentyabr ayı hesabatlarına görə, 

bu rəqəm yanvar ayı dövründə 8,2 milyon manata yüksəldi və eyni dövrlə müqayisədə ümumi 

həcmin 92,7% -i hüquqi şəxslər və 7,3% -i fərdi şəxslər tərəfindən reallaşdırıldı. 2016-cı ilin 

yanvar-avqust aylarında elektron ticarət həcmi 25,6 milyon manat, pərakəndə ticarət 30 milyard 

190 milyon manat olmuşdur. 2017-ci ildə bu rəqəm 20,6 milyon artaraq təxminən 46,2 milyon 

manata çatmışdır. 

Nəticə 

2013-cü ildə elektron ticarətin həcmi ümumi pərakəndə ticarət həcmində% 0.014, 2014-cü ildə 

ümumi həcmdə% 0.029 idi və sonrakı illərdə ümumi pərakəndə ticarət həcmindən 1%- i keçə 

bilmədi. Bu sektorun inkişafı həm hökumət, həm də istifadəçilər üçün böyük üstünlüklərə malikdir. 

Elektron ticarət sektorunun inkişafı üçün aşağıda tövsiyələr verilmişdir. 

- İnsanların internetə daha asan daxil olmasını təmin etmək lazımdır. İnternetə çıxma imkanları 

indeksinə görə WIPO 2018 hesabatlarında 63-cü yeri tutan Azərbaycan, ön plana çıxmaq üçün 

internet istifadəsini genişləndirməlidir. 

- İstifadəçiləri kiber hücumlara, istifadəçi məlumatlarının oğurlanmasına və ödəniş kartı 

məlumatlarına qarşı əmin etmək lazımdır. 

- Elektron ticarətin inkişafı üçün dövlət vergidən azad etmə, verginin azaldılması və müxtəlif təşviq 

siyasətləri kimi proqramlar həyata keçirməlidir. 
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Xülasə 

Dünya birliyinin intensiv qloballaşması şəraitində əhalinin qida ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində milli və dövlət  maraqların qorunması milli təhlükəsizlik 

problemləri kompleksinə daxil olmaqla və ölkənin təhlükəsizliyini və həqiqi suverenliyini təmin edən dövrümüzün ən 

aktual problemlərindən biridir. Bu konteksdə  məqalədə "təhlükəsiz ərzaq", "milli təhlükəsizlik", "ərzaq təhlükəsizliyi" 

kimi anlayışların mahiyyətini açıqlanır. "Qida təhlükəsizliyi" termininin şərhi, dövlətin beynəlxalq vəziyyətindən asılı 

olmayaraq, əhalinin bütün təbəqələrini  təhlükəsiz  ərzaqla təmin etmək ,dövlətin  qida ehtiyatını azaltmadan aktiv və 

sağlam bir həyat üçün lazım olan  miqdarda yüksək keyfiyyətli qida məhsulları ilə təminatının mövcud səviyyəsini və  

perspektivlərini özündə birləşdirir. Ərzaq təhlükəsizliyinin sosial cəhətdən nəzərdən kecirsək, orta sinfin 

formalaşdırılmasında ərzaq əlçatanlığının əhəmiyyəti, işsizlik və yoxsulluq problemlərinin həll edilməsi, qida 

rejimlərinin təkmilləşdirilməsi, ərzaq əlçatanlığı məsələlərində sosial bərabərsizliyin aradan qaldırılması mühüm 

məsələlərdən biridir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm proqramların diqqətlə izlənilməsi və nəzərdən 

keçirilməsi, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı dünya ölkələrinin birgə əməkdaşlığının gücləndirilməsi, torpaq, su və digər 

resurslardan səmərəli istifadənin təmin edilməsi ilə əlaqədar olaraq müasir texnologiyaların əsaslı mexanizmləri 

genişləndirilməlidir. Urbanizasiyanın ərzaq əlçatanlığı siyasətində rolu xüsusilə araşdırılmalı və adekvat tədbirlərin 

görülməsinə kompleks şəkildə baxılmalıdır. Ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsində biznes-elm-təhsil üçbucağının 

əhəmiyyətinə xüsusi önəm verilməlidir. 

Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, ərzaq təhlükəsizliyi, təhlükəsiz ərzaq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi. 

 

Ərzaq Təhlükəsizliyi və Təhlükəsiz Ərzaq 

Dünya iqtisadiyyatının  inkişafı özündə insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etdiyindən, 

intensiv qloballaşma şəraitində baş verən dəyişikliklər,müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatının yüksək 

səviyyədə inteqrasiyası milli təhlükəsizlik səviyyəsi tərəflərinin hər birinin özlərini lazımi ərzaq 

məhsulları ilə təmin etmə qabiliyyətindən  asılılığının  artmasına  səbəb olur. Bu amil təkcə ölkəmiz  

üçün yox, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olan digər  dövlətlər üçün yeni 

geopolitik şərtlərlə əsas strateji vəzifə bir dövlətin dünya birliyindəki ağırlığını və təsirini təyin 

edən əsas amil kimi milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin prioritetlərdəndir.  

 Milli təhlükəsizlik,siyasi,iqtisadi,sosial faktorları özündə birləşdirməklə, konstitusiya hüquqlarını, 

azadlıqlarını, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və davamlı 
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inkişafını təmin etməyə imkan verən şəxsin, cəmiyyətin və dövlətin daxili və xarici təhdidlərdən 

qorunma vəziyyətidir.  

Qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ərzaq əlçatanlığı kontekstində 

Minilliyin İnkişaf Hədəflərində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olunması, ərzaq əlçatanlığının 

davamlı şəkildə sistemləşdirilməsi, dünya ölkələrinin, həmçinin Azərbaycanın bu proseslərdə 

fəallığının artırılması, mühüm ərzaq və qida məhsulları istehsalının genişləndirilməsi və emal 

sahələrinin gücləndirilməsi üzrə dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi mexanizmlərinin tətbiqi 

vacib şərtlərdən biridir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi siyasi,iqtisadi,sosial faktorları özündə birləşdirməklə, təkrar istehsal 

prosesinin bütün tərəflərini -  istehsal, paylanma, mübadilə və istehlak sferasını əhatə edir. 

Təhlükəsizlik - kiminsə və ya nəyinsə təhlükə altında olmadığı bir vəziyyəti ehtiva edir [A.P. 

Evgenieva. -1999]. B.A.Bıkovun araşdırmalarına görə, təhlükəsizlik fərdin, cəmiyyətin və dövlətin 

həyati mənafelərinin daxili və xarici təhdidlərdən və ya təhlükələrdən qorunmasıdır [Bykov BA 

Ekoloji lüğət. – M .Nauka, 1988.]. Beləliklə, müxtəlif fəaliyyət sahələrində (sosial, iqtisadi, siyasi 

və s.) və müxtəlif səviyyələrdə (dövlət, özəl və s.) təhlükəsizlik fərqli təbiətdəki təhdidlərdən 

qorunmaqda öz ifadəsini tapır. 

"Ərzaq təhlükəsizliyi" termini ilk dəfə 1974-cü ildə Romada Dünya Qida Konfransında dövriyyəyə 

buraxıldı. Konfrans Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 

tərəfindən təşkil edilmişdir. Bu dövrdə bu konsepsiyanın meydana gəlməsi, inkişaf etmiş ölkələrdə 

qidanın mütləq həddindən artıq istehsalının, bir sıra üçüncü dünya ölkələrində isə əhalinin kütləvi 

aclıq və qidalanma ilə müşayiət olunduğu illərdə inkişaf edən qlobal ziddiyyətlə əlaqəli idi.  

Ölkəmizdə bu problemin öyrənilməsi görkəmli iqtisadcı-alimlərdən H.Qasimov, İ.Alıyev, 

A.Abbasov, N.Cavadov, V.Əmrahov ,E.Quliyev və s.tərəfindən öyrənilmiş və öyrənilir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi verildiyi üçün və ərzaq 

təhlükəsizliyinin hər bir insanın sağlam və məhsuldar həyat tərzində olduqca əhəmiyyəti böyükdür. 

Dünya əhalisi sürətlə artmaqdadır və Dünya Bankının proqnozlarına  görə 2050-ci ilə kimi dünya 

əhalisinin sayı 9,3 milyarddan çox olacaqdır. Dünya regionları üzrə aclıq göstəricilərinin dəyişməsi 

təhlil edilmişdir. Məsələn, 1981-2011-ci illərdə Şərqi Asiyada yoxsulluq 78%-dən 8%-ə, Cənubi 

Asiyada 61%-dən 25%-ə və Saxara altı ərazilərdə 53%-dən 47%-ə enmişdir. 2050-ci ildə bu 

nəticələrə uyğun olaraq ərzaq istehsalının 70% artması, məcmu dənli bitki və ət məhsullarının 

müvafiq olaraq 900 milyon və 200 milyon ton artması gözlənilir. Bununla əlaqədar olaraq, 

dövlətlərin makroiqtisadi siyasətlərinin və ərzaq əlçatanlığı üzrə apardığı siyasətin optimallığının 

vacibliyi xüsusilə qeyd olunmalıdır. [Eldar Quliyev-2018]. 

Aparılan tədqiqatlar sübut edir ki,bu problemin həllinə çox üzlü prizma konteksində yanaşmaq 

daha düzgün olardı.  Daha dəqiq desək, öncə "Ərzaq təhlükəsizliyi və təhlükəsiz ərzaq" ikili 

faktorial təhlildən başlamaq zəruridir. Sonrakı mərhələlərdə isə aşağıdakı amillərin öyrənilməsinə 
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xüsusi fikir verilməlidir: 

- əhalinin bütün qrupları üçün kifayət qədər lazım olan  miqdarda (kəmiyyət etibarilə) təmin 

edilməsi; 

- təklif edilən ərzağın sosial (qiymət nöqteyindən) əlçatanlığı; 

- qadınlar və uşaqlar və s. kateqoriyadan olan insanlar üçün qida almaq probleminə xüsusi diqqət; 

- əhalini hər cür ərzaqla deyil, keyfiyyətli ərzaqla təmin etmək; 

- qidanı siyasi və iqtisadi təzyiq aləti kimi istifadə etməkdən imtina. 

Qida təhlükəsizliyi dövlətin beynəlxalq və iqtisadi siyasətinin əsas hədəflərindən biridir. Ümumi 

şəkildə hər hansı bir milli qida sisteminin ideal bir dövlətə doğru hərəkət vektorunu təşkil edir. Bu 

mənada qida təhlükəsizliyi axtarışı davam edən bir prosesdir. Eyni zamanda, buna nail olmaq üçün 

çox vaxt inkişaf prioritetlərini və kənd təsərrüfatı siyasətinin həyata keçirilmə mexanizmlərini 

dəyişdirmək lazımdır [Gumerov R. R -2003].  

 Ölkəmizin qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi müstəqillik dövründə aparılan daxili və xarici 

siyasətin əsas mövqeyini təşkil edir. Son otuz ildə ölkəmizin müharibə şəraitində yaşamasını, 

beynəlxalq arenada baş verən geosiyasi yerdəyişmələr, təbii-iqlim şəraitinin dəyişməsi, dünya 

əhalisinin artması və s.bu problemin aktuallığını ikiqat artırır.  Qida siyasəti yalnız istehsalın,  

xarici ticarətin, saxlama və emalın deyil, həm də əsas məhsulların ədalətli paylanmasının inkişafı 

problemlərini sistematik və effektiv şəkildə həll etmək üçün hazırlanmış bir sıra tədbirləri əhatə 

edir.  

Azərbaycanda mühüm ərzaq və qida məhsullarının təminatı, ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin 

kompleks həlli üçün təkmilləşdirilmiş dövlət iqtisadi siyasəti formalaşdırılmışdır. Mühüm qida 

məhsullarının ehtiyatlarının yaradılması, o cümlədən konkret olaraq ərzaq buğdası ehtiyatının 

yaradılması dövlətin ciddi nəzarəti altında təmin olunur və bununla əlaqədar olaraq dövlət nəzarət 

qurumu təsis olunmuşdur. Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin süni şəkildə artırılmasının qarşısının 

alınması üçün ardıcıl tədbirlər görülməsi diqqət çəkir və ümumilikdə ölkədə ərzaq əlçatanlığının 

təmin edilməsi üçün fasiləsiz şəkildə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Azərbaycanın müasir ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti və konsepsiyası, ilk növbədə əhalinin uzun 

müddətə mühüm qida məhsulları ilə təminatına yönəldilmişdir. Bunlarla əlaqədar olaraq 

sistemləşdirilmiş və balanslaşdırılmış iqtisadi siyasət yürüdülür, mühüm tədbirlər reallaşdırılır. 

Xüsusi ilə, əhalinin işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması üçün strategiyalar, dövlət 

proqramları və inkişaf konsepsiyaları hazırlanaraq həyata keçirilməkdədir. Ölkədəki iş yerlərinin 

40 % və ÜDM-in 6 % kənd təsərrüfatının payına düşür. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının təmin 

edilməsi, onun artımı üçün əlavə tədbirlərin görülməsi və bu proseslərdə qeyri-neft sektorunun 

payının artırılmasında kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sənaye kompleksinin böyük əhəmiyyəti 

vardır. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər, görülən işlər, qəbul edilən 
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Dövlət proqramları, həmçinin “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ndə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 

keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması bunun əyani 

sübutudur. 

2015-ci ilin ölkə Prezidenti tərəfindən Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı ili” kimi qeyd edilməsi bu 

sahənin inkişafına güclü təkan verməsinə səbəb olmuşdur. Kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar 

sənaye kompleksinin elmi əsaslarla, qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməklə, dünya 

təcrübəsindən yararlanmaqla strateji hədəflər  kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

BMT-nin Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (QKTT) və Azərbaycan hökuməti arasında son 20 

ildə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının genişləndirilməsi üzrə səmərəli əməkdaşlıq sürətlə 

inkişaf etmişdir. 2015-ci ilin may ayında BMT-nin Baş Katibinin Azərbaycana səfəri zamanı, 

QKTT və Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan QKTT- Azərbaycan Əməkdaşlıq proqramına 

əsasən, kənd təsərrüfatının kooperativ inkişafına dəstək olması üçün 10 milyon ABŞ dolları 

həcmində vəsait ayırmışdır. 

Ölkənin əlverişli iqlim şəraitinin olması kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 

genişləndirilməsinə və çeşidinin artırılmasına imkan verir. Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan 

subsidiyalar və dotasiyalar ərzaq əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Makroiqtisadi 

göstəriciləri sabitləşdirməyə yönəldilmiş monetar və fiskal siyasət mexanizmləri iqtisadi artım və 

ərzaq əlçatanlığına təkan verir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı və qida məhsulları üçün nəzərdə 

tutulan xüsusi vergi və gömrük rüsumları qiymətlərin sabit qalmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Kənd təsərrüfatı sahələrində sahibkarlığın inkişafına xüsusi önəm verilir, onlar üçün geniş 

potensiala malik infrastruktur şəbəkəsi yaradılmışdır, daha çox investisiyalar yatırmağa maraq 

artırmışdır, yollar çəkilmiş, müasir su sistemləri istismara verilmişdir. Kənd təsərrüfatı sistemində 

çalışanların texnika və gübrələrlə təminatına dövlət tərəfindən ciddi dəstək göstərilir, istehsal 

olunan məhsulların saxlanması üçün anbar şəbəkəsi yaradılır və satışının təşkili məqsədi ilə logistik 

mərkəzlər qurulur və s. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin əsas elementi ölkənin milli ərzaq sisteminin iqtisadi baxımından 

müstəqilliyidir.  Bu gün ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün strateji məhsullar arasında 

mühüm yeri tutan taxıl istehsalının artırılması istiqamətində  mühüm addımlar atılır. İlk növbədə 

məhsuldarlığın artmasına xidmət edən iri taxılçılıq təsərrüfatları yaradılır. Təbii ki, bütün bunlar 

həm ölkəmizin özünütəminatına, həm də xaricdən idxala yönələn maliyyə sərfinin azalmasına ciddi  

təsir edir. Bu sahədə atılan addımlar bir daha təsdiq edir ki, dövlətin əsas siyasəti idxaldan asılılığı 

azaltmaq, ərzaq bolluğu yaradaraq ixrac potensialına münbit şərait yaratmağa yönəlib. Şübhəsiz, 

ərzaq təminatı sahəsində təhlükəsizlik ölkəyə qida məhsullarının idxalının tamamilə 

dayandırılmasına nail olmaq demək deyil. Bu, qeyri-mümkündür. Belə ki,dünyanın heç bir ölkəsi 

yerli istehsal hesabına özünü ərzaqla 100 % təmin edə bilməz. İdxalsız keçinmək mümkün 
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olmadığı kimi, xaricdən bu və ya digər növ qida məhsulları gətirmədən daxili bazarı bütün növ 

yeyinti məhsulları ilə təmin etmək də real deyil . 

Cədvəl 1: Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu üzrə son 7 ilin göstəriciləri    

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

           

   

"Kənd təsərrüfatının  

ümumi məhsulu "   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

bitkiçilik məhsulları   50,1 46,9 49,0 45,8 45,9 45,4 47,9 

o cümlədən:            

         

dənlilər və dənli paxlalılar  16,2 13,2 15,3 13,9 12,4 12,6 12,5 

texniki bitkilər    0,9 0,8 0,8 1,4 2,5 2,2 2,4 

kartof     7,2 6,1 6,5 6,3 6,3 5,7 6,2 

tərəvəz     11,5 11,6 11,5 10,4 11,9 12,1 13,6 

bostan bitkiləri   1,7 1,7 1,7 1,5 0,9 1,1 1,2 

meyvə və giləmeyvələr  8,3 8,6 8,4 8,0 8,4 8,3 8,7 

üzüm     2,2 2,1 2,1 1,7 1,3 1,3 1,4 

çay     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sair bitkiçilik məhsulları  2,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2,1 1,9 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (20.11.2020) 

 

Respublikamızda meyvə istehsalının artımı, intensiv bağçılığın inkişafı ərzaq təhlükəsizliyində 

əsas amillərdən biridir. Ölkəmizdə bağçılığın inkişaf etdirilməsi, bu sahəyə diqqətin artırılması 

həm də ixracın potensialının gücləndirilməsi baxımından mühüm amillərdən biridir.  Ötən il 

tərəvəz istehsalı və ixracı da əvvəlki illərə nisbətən daha da artıb. Yüz hektarlarla  ərazidə  yeni 

istixanaların yaradılması,daxili bazarın keyfiyyətli məhsullarla təminatını yüksəltməklə yanaşı, 

məhsul ixracının artan dinamikasını təmin etmişdir. Təkcə 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında   

Azərbaycandan  167 milyon 802.36 min ABŞ dolları dəyərində 154.98 min ton  pomidor, 15 

milyon 796.65 min ABŞ dolları məbləğində 37.613 min ton alma ixrac olunmuşdur ki, bu da 2019-
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cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 14.8 və 17.7% yüksək olmuşdur. 

Azərbaycanda dənli (çəltik daxil edilmir) bitkilər üzrə özünütəmin etmə səviyyəsi 70 %  çatır və 

bu sahədə ehtiyatlarımız son illər 1-1,2 milyon ton olub. Bir qayda olaraq dənlilər üzrə ilin əvvəlinə 

qalıq, ərzaq məhsullarının istehsalı üçün istifadə edilən məhsulun 40 % -dən çox olur.  

Respublikamızda yaradılan aqroparklar ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üçün atılan addımlardan 

birinə çevrilib. Kənd təsərrüfatı istehsalının qeyri- kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri ilə vahid istehsal 

məkanında birləşməsinə zəmin yaradan aqroparklar artıq ölkə iqtisadiyyatında ən səmərəli iqtisadi 

model kimi öz yerini möhkəmləndirib. Respublikamızın müxtəlif bölgələrində 48 aqroparkın 

yaradılması nəzərdə tutulur ki, onlardan  27-si bitkiçilik, 16-sı isə heyvandarlıq üzrə 

ixtisaslaşacaqdır. Aqroparklar, eləcə də yeni fermalar, quş fabrikləri, süd emalı müəssisələrinin 

fəaliyyəti bu sahələrdə təminatı daha da gücləndirəcək.  

Son illər ölkəmizdə heyvandarlığın inkişafı istiqamətində mühüm addımların atılması ərzaq 

təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xaricdən cins mal-

qaranın alınması, dünya standartlarına uyğun heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması, Göygöl 

rayonunda Süni Mayalanma Mərkəzinin yaradılması istiqmətində aparılan işlər, süni mayalanma 

yolu ilə alınan hər balaya görə dövlət tərəfindən subsidiyaların verilməsi bu sahənin inkişafına, 

əhalinin süd və süd məhsulları ilə təminatına  böyük töhfələr verib.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin strateji məqsədi ölkə əhalisini təhlükəsiz kənd təsərrüfatı, balıq və digər 

məhsullar və qida məhsulları ilə təmin  etməkdir. Nailiyyətinin təminatı yerli stehsalın sabitliyi, 

həmçinin lazımi ehtiyat  və ehtiyyatların  mövcudluğudur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ərzaq təhlükəsizliyi deyəndə, təkcə ərzaq yetərliliyi, ərzağın 

təminatının kəmiyyəti deyil, həmçinin onun sağlamlığı və keyfiyyəti nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, 

ərzaq təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindən biri kimi əhalinin  keyfiyyətli, sağlam məhsulla 

təmin edilməsidir. Təsadüfi deyil ki, Prezidentin qəbul etdiyi  siyasis ənədlər əsasında ölkədə qida 

təhlükəsizliyinin beynəlxalq standartlara uyğun qurulması üçün kompleks tədbirlər həyata 

keçirilir. Bu tədbirlərin əsas məqsədi əhalinin sağlam qidalanmsının təmin edilməsi hesabına 

cəmiyyətin rifahının təmin olunması və kənd təsərrüfatı, qida-sənaye məhsullarının keyfiyyət 

göstəricilərinin yüksəldiməsi hesabına  bazarda rəqabət qabilliyyətinin artırılmasıdır. 

İqtisadi  İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ölkənin 

ərzaq bazarı sahəsində mövcud vəziyyəti şərh edərkən deyib.- “ 2019-cu ildə  kartofla özünü təmin 

etmə səviyyəsi  87,8 %  olub.   Azərbaycanda bir qayda olaraq kartof üzrə də ilin əvvəlinə qalıq, 

həmişə ərzaq kimi istehlak olunan məhsulun 70 faizindən çox olur. Ölkəmizdə özünütəminetmə 

səviyyəsi tərəvəz üzrə 112 faiz, bostan məhsulları üzrə 100,8 faiz, meyvə və giləmeyvə üzrə 123,1 

faiz, ət və ət məhsulları üzrə 82,5 faiz, yumurta üzrə 101,8 faiz, süd və süd məhsulları üzrə 86,2 

faiz, duz üzrə 111,4 faiz və çörək və çörək məmulatları üzrə 100 faizdir.  Bütün növ ərzaq 

məhsulları üzrə  ehtiyatlarımız  kifayət qədərdir.”  
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Nəticə 

Araşdırma nəticəsində onu da qeyd etmək istəyirəm ki, nüfuzlu beynəlxalq qurumların 

hesabatlarına əsasən son illər ərzində Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi göstəricisi əsaslı şəkildə 

yüksəlib. Bu baxımımndan “The Economist Group” tərəfindən  hazırlanan Qlobal Ərzaq 

Təhlükəsizliyi  İndeksinə (The Global Food Security Index) baxmaq kifayətdir. Bu hesabatda son 

7 il ərzində Azərbaycanın ümumi ərzaq  təhlükəsizliyi indeksində ardıcıl olaraq yüksəlmə 

müşahidə olunub. Hesabata görə bu yüksəliş 7 il ərzində 12,7 faiz  təşkil edib, ölkəmiz bu göstərici 

üzrə siyahıya liderlik edir. Lakin digər ölkələr üzrə bu göstərici 6-7 faiz olub.  2019-cu ildə 

Azərbaycan bu hesabata əsasən 3 pillə irəliləyərək 53-cü yerdə qərarlaşıb. Hazırda Azərbaycan 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə görə Asiya və Sakit okean ölkələri arasında ilk onluqda yer alır. 

Həmçinin ölkəmiz bu reytinqdə keçmiş SSRİ-yə daxil olan bir çox respublikanı qabaqlayıb. Qeyd 

edim ki, bu hesabata əsasən son 7 il ərzində qlobal ərzaq təhlükəsizliyi indeksi üzrə Azərbaycanda 

əldə olunan artım dünya üzrə ən yüksək nəticədir. Hətta (2013-2020)-ci son 7 ildə hesabatın əhatə 

olunduğu 113 ölkənin bir hissəsində bu göstərici mənfi olub. Azərbaycan isə ardıcıl olaraq qlobal 

ərzaq təhlükəsizliyi  indeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb.  [http://afsa.gov.az/].  

Fikrimcə, ölkədə aparilan iqtisadi-sosial siyasət,xüsusilə aqrar sektorun inkişafının mövcud 

səviyyəsi  belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir  ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

istiqamətində görülən işlər, nəinki əhalinin bütün təbəqələrini təhlükəsiz, keyfiyyətli qida 

məhsulları ilə təmin etmək qabiliyyətidindədir, hətta gələcəkdə onun həm kəmiyyət, həm də 

keyfiyyət nöqteyi nəzərindən artan dinamikasını təmin etməyə imkan verəcəkdir.  
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Employee Motivation in The Competency-Based Human Resource 

Management System 

 

Andzelika Lukomska 

Jagiellonian University 

 

Abstract 

The subject of this thesis was to examine numerous scientific approaches in order to understand a competence-based 

motivation and compare them to the practices applied by international companies. In addition to theoretical knowledge, 

a case studies were conducted for Synthos Group, MetLife Group or Coca Cola Hellenic Bottling Company - 

businesses operating in the international market. Personal interviews were held with representatives of the enterprises 

that manage the human resources process, and the results of these interviews and official data of the enterprises were 

presented. An attempt was made to disclose that the motivational systems can be variously created according to the 

working environment, shape of the enterprises and to explain for which purposes this variety can be applied. At the 

same time, numerous scientific approaches applied in management processes aimed at market competitive advantage 

were underlined. In addition, attention was brought to the size of the enterprise inversely proportional to the amount 

of working processes carried out during competence management systems applications. Each case was evaluated 

individually, and deviations were compared to identify the most used practices. It is thought that this comprehensive 

study, which was conducted for the purpose of making the motivation processes based on competency better 

understood, will contribute to scientific knowledge. 

Keywords: Competency Based Motivation, Employee Motivation, Competence Management 
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Azərbaycanda Bələdiyyələrin İnkişaf Problemləri və Həlli Üsulları 

 

Gülnur Kərimova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

gulnurkarimli@gmail.com  

 

Xülasə 

Seçdikləri siyasi sistemdən asılı olmayaraq, dünya ölkələrinin inzibati strukturlarına yerli idarəetmə orqanları daxildir. 

Bununla birlikdə, yerli hökumətlərin gücü, səlahiyyəti, məsuliyyəti, vəzifə sahəsi və təşkilati strukturları bir ölkədən 

digərinə dəyişməkdədir. Yerli hökumətlər, ölkələrin inzibati quruluşuna daxil olan və “yerli” və “müştərək” 

səviyyələrdə dövlət xidmətləri göstərmək səlahiyyətinə malik olan, eləcə də qərarvermə orqanları xalq tərəfindən 

seçilən muxtar ictimai hüquqi şəxslərdir. Dövlətin formasından (federal, unitar) asılı olmayaraq, demokratiyanın 

qurulması bütün ölkələrdə yerli idarəetmələrin gücü və səmərəliliyi ilə mütənasibdir.  

Çox vaxt ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi yerli özünüidarəetmə orqanlarının gücü ilə mütənasibdir. Bir sözlə, yerli 

özünüidarəetmələrin səmərəliliyi səviyyəsi ilə yerli demokratiya, demokratikləşmə və iqtisadi inkişaf arasında birbaşa 

mütənasib bir əlaqə mövcuddur. Yerli rəhbərliklərin əks fikirlərinə baxmayaraq, ölkənin bütövlüyünün təmin 

edilməsinə mühüm töhfələr verirlər. Çünki idarəetmə və iştirakı olan özünüidarə edən insanlar özlərini inkişaf etdirərək 

milli bütövlüyə inteqrasiya edirlər.  

Azərbaycan 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması ilə müstəqilliyini qazanan yeni bir dövlətdir. Tarixi müddətdə əvvəlcə 

Çar Rusiyasının, sonra Sovet İttifaqının işğalı altında mövcudluğunu davam etdirmək məcburiyyətində qalmışdır. Bu 

tədqiqat Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə strukturlarının yaranması, inkişafı və onların tarixi proseslərində 

qanunvericilik dəyişikliklərində mühüm daxili və xarici faktorları ortaya qoymağı hədəfləyir. 

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini elan etdikdən sonra dövlətin əsas quruluşunu və fəaliyyətini tənzimləmək 

üçün bir konstitusiya formalaşdırılmışdır. İnkişaf etməkdə olan tələbata uyğun olaraq, konstitusiya maddələrində 

müxtəlif yeniləmələr edilmişdir. Yerli özünüidarəetmə ilə əlaqəli tənzimləmələr və bu qaydalara əsaslanan islahatlar 

ideyası son illərdə Azərbaycan Respublikasının gündəmində olan mövzulardan biridir.  

Açar sözlər: bələdiyyələr, yerli idarəetmə, müstəqillik, problemlərin həlli. 

 

Giriş 

Bu gün baş verən texnoloji inkişaflar dünyanın dəyişməsini hər sahədə gündəmə gətirmişdir; 

İqtisadi, siyasi və sosial strukturlarda yenidən formalaşma prosesi başlanmışdır. Hər iki dövlət və 

təşkilat bu dəyişiklik prosesi qarşısında iş metodlarını, istehsal metodlarını, məqsədlərini və 

nəticədə təşkilat formalarını inkişaf etdirməyə borcludurlar. Bu müddətdə rəqabət milli və 

beynəlxalq aləmdə keyfiyyət anlayışını ön plana çıxarmışdır. Bu kontekstdə keyfiyyətə nail olmaq 

hədəfi təşkilatların özlərini daim dəyişmək və daima inkişaf etdirmək məcburiyyətini gətirmişdir 

(Ağayev, 2019). 

mailto:gulnurkarimli@gmail.com
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Bütün dünyada əhalinin sürətli artımı, şəhərləşmə, kənd təsərrüfatı istehsal sahələrindəki 

dəyişikliklər, ölkələr arasındakı gəlir səviyyəsindəki fərqlərin artması, eyni şəkildə ölkələr 

daxilində pay bölgüsündə bərabərsizlik, az mənbələrdən səmərəsiz və balanssız istifadə edilməsi 

səbəbindən yeni mənbələr axtarılması insanların tələbləri üçün daha yüksək standartlarda həyat 

dəyişmə və inkişaf tələb edir. 

Azərbaycan inzibati sisteminə daxil olan yerli bələdiyyələr yerli coğrafi ərazidə xalqa dövlət 

xidmətləri göstərən, qərarvermə orqanlarını qanunda göstərilən qaydada yerli xalq tərəfindən 

seçilən və inzibati və maliyyə muxtariyyətinə sahib olan ictimai hüquqi şəxslərdir. Həm unitar, 

həm də federal əyalətlərdə demokratiyanın qurulması və yerli idarəetmələrin gücü və səmərəliliyi 

birbaşa nisbətlidir.  

Əslində yerli bələdiyyələrin gücünün ölkənin iqtisadi inkişafı ilə birbaşa nisbətdə olduğunu 

söyləmək mümkündür. Daha sadə dillə desək, yerli özünüidarəetmə ilə iqtisadi inkişaf və yerli 

demokratikləşmə arasında birbaşa mütənasib bir əlaqə mövcuddur. Bəzi əks iddialar olsa da, yerli 

idarəetmələrin ölkənin bütövlüyünü təmin etmək və möhkəmləndirmək üçün əhəmiyyətli 

funksiyaları olduğu düşünülür. Çünki, demokratiyanın tələbi olaraq, özünü yerli səviyyədə idarə 

edən və idarəetmədə iştirak edən insanlar özlərini ictimai problemlər və həll təklifləri baxımından 

inkişaf etdirir və təcrübələri ilə milli bütövlüyə inteqrasiya edirlər. 

Qərbin inkişaf etmiş ölkələrinin inzibati sistemləri qiymətləndirildikdə, əksər əyalətlərdə yerli 

bələdiyyələrin dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsində mərkəzi idarələrdən daha çox rol 

oynadığı, beləliklə dövlət xidmətlərinin daha səmərəli şəkildə həyata keçirildiyi nəzərə çarpmışdır. 

1991-ci ildə müstəqilliyini qazanan Azərbaycan Respublikası bu inkişaflardan kənarda qalmamış, 

həm yerli, həm də mərkəzi idarəetmə ilə əlaqəli islahatları həyata keçirmək üçün mühüm addımlar 

atmışdır. Lakin bu islahatlar davamlılıq göstərmədiyi üçün istənilən nəticələr tamamilə əldə edilə 

bilməmişdir. 

Metod 

Bələdiyyələrin inkişaf problemlərinin həll edilməsində bir sıra metodlardan istifadə edilməkdədir. 

Bu istiqamətdə “Plan” və “strategiya” ifadələri çox vaxt bir-birinin əvəzinə istifadə olunur. Bu 

sözlərin mənaları çox oxşardır; hər ikisi məqsədyönlü bir vasitə deməkdir. Ancaq bu iki söz 

arasında bəzi fərqlər vardır.  

Plan müəyyən bir məqsədlə reallaşan bir tənzimləmə, məhsul, proqram və ya layihədir. Planın 

təbiəti çox qeyri-müəyyəndir və hər hansı bir sapmaya imkan vermir. “A Planı” işləmirsə, bunun 

əvəzinə bu plandan tamamilə fərqli bir “Plan B” yə keçirilir. Strateji cəhətdən çox çevik 

uyğunlaşmaya ehtiyac olduqda dəyişməyə də açıqdır.  

Bələdiyyələrin inzibati imkanlarını qiymətləndirmək çox vacibdir. Bələdiyyənin dayanıqlılıq 

strategiyasının uğuru bələdiyyə xidmətlərinin keyfiyyətindən və institusional potensialından 
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asılıdır. Bələdiyyənin tutumunu ölçmək üçün bir çox vasitə və metodlar vardır. Avropa Şurası 

tərəfindən hazırlanmış metodun faydalı olduğu sübut edilmişdir. Bələdiyyə mövcud potensial 

səviyyəsinə görə hər bir sual üçün həm alətlər, həm də müəyyən sayda sualları cavablandırır.  

Araşdırma modeli 

Statistik və digər məlumatlar toplanarkən araşdırma modeli əsasında əldə edilən məlumatların 

həcmi mövcud mənbələr, prosesin əhatə dairəsi və analiz ediləcək göstəricilərin 

məqsədəuyğunluğu ilə məhdudlaşdırılmalıdır. Uyğun olduğu yerlərdə araşdırma mövcud 

materiallara / araşdırmalara / hesabatlara əsaslanmalı və maraqlı olsa da, plan / proqram təsvirində 

yeri olmayanlara verilməməlidir. Faktlar bazasını inkişaf etdirmək üçün bəzi əsas araşdırmalara 

ehtiyac ola bilər, məsələn, xüsusilə statistikanın məhdud olduğu yerlərdə iş və ya vətəndaş anketləri 

aparmaq buraya misaldır.  

Burada başlıca məqam həm də toplanan faktların və statistik məlumatların keyfiyyətini, dəqiqliyini 

və etibarlılığını təmin etmək və təhlil etməkdir. Yalnız statistika ümumilikdə çox məna vermir; 

Ümumi bir tendensiya və müqayisə edilə bilən məlumatlar da olmalıdır. Ümumiyyətlə, istifadə 

olunan tədqiqat materiallarının və tədqiqat nəticələrinin yüksək keyfiyyətli olmasını təmin etmək 

vacibdir.Bu işin əsas tədqiqat obyekti olan Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli bələdiyyələrin 

bəzi problemlərini nəzərdən keçirək.  

1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra əvvəlcə Çar Rusiyasının, sonra Sovet 

İttifaqının hakimiyyəti altında olduğu görülməkdədir. Bunun nəticəsidir ki, ölkədəki bugünkü 

inzibati quruluş, mədəniyyət və alt inzibati təşkilatlar müvafiq dövrlərin (xüsusən SSRİ) izlərini 

daşımaqdadır. Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanın inzibati quruluşu zaman-zaman fərqlənsə də, 

“quberniya” (vilayət/əyalət) sistemi və ümumi qubernatorlar (hərbi qubernatorlar) inzibati quruluşa 

hakim sistem və təşkilatlardır. Sovet dövründə inzibati quruluşun ən əhəmiyyətli formasiyaları 

kommunist partiyası, “yerli sovet” təşkilatı və icra komitələrinin nəzarəti altında olan “rayon” 

(vilayət/rayon) sistemidir (Elma, Ökmen, 2013). 

Cədvəl 1: Azərbaycan SSR-də yerli  sovetlər (1978 Konstitusiyası) 

Sovetlərin sayı 1.294 

Sovetlərdəki üzvlərin faizi % 48.9 

Qadın Üzvlərin sayı % 46 

SBKP Üzvləri və Namizəd Üzvlərin faizi % 45 

Komsomol üzvlüyü nisbəti % 20 

İşçilərin dərəcəsi % 36 
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Kolxoz üzvlərinin nisbəti % 28 

Sənaye sektorundakı işçilərin faizi % 16 

Kənd Təsərrüfatı Sektorunda İşləyənlərin Faizi % 56 

Kənd təsərrüfatında dövlət sektorundakı işçilərin nisbəti % 28 

Lisey və Universitet məzunlarının dərəcəsi % 73 

Mənbə: Tehmezova F. (2011) “Geçmişten günümüze Azerbaycanda belediyelerin Yasal ve Yapısal Dönüşümü”, 

Yüksek lisans tezi, Kütahya 2011: s. 29. 

 

Azərbaycanda yerli özünüidarə orqanları tərəfindən vergi yığımı məsələsinin xalq tərəfindən tam 

aydınlaşdırıldığını mübahisə etmək mümkün deyil. Maliyyə yükü olaraq ortaya çıxan bələdiyyə 

tərəfindən xalqa toplanan məbləğlər problem yarada bilər, çünki vətəndaşlar bələdiyyə xidmətlərini 

tam olaraq anlaya bilmirlər. Bəzi vətəndaşlar yerli vergiləri ödəmək istəmirlər. 

Yerli idarəetmə orqanlarının büdcəsinin 60%-ni təşkil edən vergi yığımı üçün baza məbləği hər il 

yerli şuralar tərəfindən müəyyən edilə bilər. Eyni zamanda, sözügedən proses mərkəzi hökumətin 

ciddi nəzarəti altındadır. Prinsipcə, yerli administrasiyalar tərəfindən toplanan vergilərin istifadəsi 

yenidən yerli orqana həvalə olunur. Digər tərəfdən, toplanan vergilərdən istifadə dərəcəsini 

tənzimləmək üçün mərkəzi hökumətin səlahiyyətləri qorunur. Cədvəl 2-də Azərbaycan 

bələdiyyələrinin 2001-2017-ci illərdəki gəlirləri göstərilməkdədir (Hüseynov, 2004). 

Cədvəl 2: Azərbaycan bələdiyyə gəlirləri (Min manat) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2015 2016 2017 

Toplam 

gəlir 

12.828

,4 

11.094,

4 

12.132,

0 

17.547,

1 

24.327,

3 

32.553,

5 

26.697,

9 

20.637,

5 

30.803,

9 

31.617,2 36.079,4 

Vergi 

Gəlirləri 

4.979,

9 

5.397,1 3.889,7 5.694,6 6.239,8 6.679,9 9.895,0 7.678,2 4.223,5 4.532,9 14.624,2 

Vergi 

xaricində 

gəlirlər 

7.345,

0 

4.950,0 7.428,5 10.815,

0 

15.971,

0 

25.330,

5 

16.269.

4 

12.395,

9 

3.727,0 3.675,2 20.509,8 

Digər 

Gəlirlər 

503,5 747,5 660,7 1.037,8 2.116,8 543,1 533.5 563.4 343.6 338.1 945,3 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, https://www.stat.gov.az/  

https://www.stat.gov.az/
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Cədvəl 2-ə əsasən, Azərbaycanda bələdiyyələrin gəlirləri 2001-ci illə müqayisədə iki dəfə 

artmışdır. Vergi xaricindəki gəlirlər 3.7 dəfə artmış, lakin ümumi gəlirlərdə vergi gəlirləri və vergi 

olmayan gəlirlər baxımından əhəmiyyətli bir dəyişiklik müşahidə edilməmişdir. Azərbaycanda 

bələdiyyələrin maliyyə potensialı olduqca zəifdir. 2010-cu ildə ölkədəki bütün bələdiyyələrin 

ümumi büdcə gəlirləri 28,9 milyon manat olmuşdur. Bu rəqəm Azərbaycanda bələdiyyələrin 

funksiyalarını yerinə yetirmək üçün kifayət etmir. Azərbaycanda bələdiyyələrin ümumi gəlirlərinin 

ölkənin icmal büdcəsindəki payı 0,2%-dən azdır (Hüseynov, 2004).  

Cədvəl 3: Dövlət büdcəsindən bələdiyyə büdcəsinə ayrılan subsidiyalar 

 

İllər Dövlət büdcəsi 

xərcləri 

Yerli büdcələr üçün 

subsidiyalar 

(milyon manat) 

Dövlət büdcəsi 

xərclərinə dotasiya 

% 

2000 766,0 3,6 0,47 

2002 925,9 5,0 0,54 

2004 1538,5 2,0 0,13 

2006 3790,1 3,0 0,08 

2008 10680,0 3,5 0,03 

2010 11264,0 3,49 0,03 

2012 17416,5 5,0 0,028 

2013 19850,0 5,2 0,026 

2014 20063,0 5,2 0,026 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, https://www.stat.gov.az/ 

Bələdiyyələrin ilk illərində dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyalar həm məbləğdə, həm də dövlət 

büdcəsi xərclərində yüksək idi. Dotasiyaların ümumi həcmi 2000-ci ildə 3.6 milyon manat, 

xərclərdəki dövlət büdcəsinin payı 0,47 % olmuşdur. 

2002-ci ildə dotasiya payı ən yüksək zirvəyə - 5 milyon manata çatmışdır. Son illərdə bu rəqəm ən 

aşağı səviyyəyə enmiş, bu rəqəmlər 0,03% və 0,026 təşkil etmişdir. Bu dövrdə dotasiyalara ayrılan 

məbləğ əvvəlki illərdən daha çox olmuşdur. Bununla birlikdə, dövlət büdcəsinin xərcləri daha 

sürətlə artmışdır. 

 

https://www.stat.gov.az/
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Analiz 

Azərbaycan Respublikasında yeni iqtisadi əlaqələr qurmaq və güclü bir iqtisadi sistem 

formalaşdırmaq üçün ölkənin inzibati sistemində əsaslı islahatlar həyata keçirilməli idi. Dövlət 

Komissiyası islahatların həyata keçirilməsi üçün 29 dekabr 1998-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin 

imzaladığı fərmanla yaradıldı. Dövlət Komissiyası, əsasən demokratikləşmə və azad bazarla bağlı 

həyata keçiriləcək islahatlar zamanı dövlət idarəetməsinin səmərəliliyini və effektivliyini artıraraq 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün beynəlxalq standartlara uyğun hüquqi infrastrukturun yaradılmasına 

kömək edəcək şəkildə işləməlidir (Rehimli, 2011). 

Konstitusiyanın 7. maddəsinə görə “Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar bir 

respublikadır”. Demokratik dövlət quruculuğu Azərbaycanda hədəfləndiyindən, 

demokratikləşmənin əsas elementlərindən biri olan yerli demokratik idarəetmə prinsipi qəbul 

edilmişdir (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası). Bununla birlikdə, yerli hökumətlər yalnız 

mərkəzi hökumətin konstitusiya yolu ilə verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edə bilər. 

Azərbaycan Konstitusiyasına görə, yerli insanlara təklif olunan dövlət xidmətləri iki fərqli şəkildə 

həyata keçirilir; 

a) mərkəzi idarəetmənin yerli strukturları olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanları, 

b) bələdiyyələr yerli idarəetmə vahidi kimi. 

Mərkəzi administrasiyanın əyalət bölmələrinin işini və fəaliyyətlərini əlaqələndirən yerli icra 

hakimiyyəti başçıları (mərkəzi administrasiyanın vilayət bölmə rəhbərləri) Azərbaycan Prezidenti 

tərəfindən təyin edilir və eləcə də Prezident tərəfindən vəzifədən azad edilir. Bu şəxslərin vəzifə 

və səlahiyyətləri prezident tərəfindən müəyyən edilir. 

Konstitutsiyada müvafiq maddələr bələdiyyələrin yaradılmasını, səlahiyyətlərini, qərar qəbul etmə 

proseslərini, bələdiyyələrin işinin təşkili və bələdiyyələrin müstəqilliyinin təmin edilməsini 

tənzimləyir. Bələdiyyə rəhbərliyi seçki yolu ilə vəzifəyə başlayır. Bələdiyyələrin statusu və 

seçkiləri ilə bağlı prosedur və prinsiplər qanunla tənzimlənir. Konstitusiyada bələdiyyələrin statusu 

ilə bağlı (maddə 27); “Bələdiyyə seçkiləri, vətəndaşlarına qanunla müəyyən edilmiş seçki 

hüquqlarını təmin etməklə; Ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüquqları pulsuz, şəxsi və gizli 

səsvermə yolu ilə həyata keçirilir. Bələdiyyə seçkiləri “Bələdiyyə Seçkiləri Qaydaları haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na uyğun olaraq keçirilir. Azərbaycan Respublikasının 

dövlət orqanları bələdiyyə seçkilərinin demokratik keçirilməsinə zəmanət verir. 

Azərbaycanda yerli seçkilər hər 5 ildən bir keçirilir. Bu səbəbdən bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti 

beş ildir. Seçkilərin nəticələri müəyyənləşdikdən sonra keçirilən iclasın ilk günü bələdiyyə üzvləri 

vəzifələri ilə əlaqədar səlahiyyətlərini ilk dəfə həyata keçirməyə başlayırlar. Üzvlərin səlahiyyətləri 

bələdiyyələrin səlahiyyət verdiyi seçki dövrü ilə məhdudlaşır. Yeni seçki prosesi yerli seçkilərin 

bitməsindən ən geci 120 gün əvvəl başlayır. Bələdiyyə seçkiləri üçün qoyulacaq yaş həddi 18-dir. 
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Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, hakimlər, icra hakimiyyəti orqanlarında çalışan zabitlər və 

din xadimləri bələdiyyə üzvü seçilə bilməzlər. Üzvlər seçicilər tərəfindən birbaşa və gizli səsvermə 

yolu ilə seçilir. 

Bələdiyyə vəzifələrini qurduğu daimi və digər komissiyalar vasitəsilə yerinə yetirir. Bələdiyyə 

sədri üzvləri iclaslara dəvət edir. Aşağıdakı məsələlər bələdiyyə iclaslarında müzakirə edilərək həll 

edilə bilər (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası); 

• Bələdiyyə məclisi üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması və qanunla müəyyən edilmiş hallarda 

mövcud səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması; 

• Bələdiyyələr tərəfindən iş qaydalarının təsdiq edilməsi; bələdiyyə başçısını və müavinlərini daimi 

və digər komissiyalara seçərək, yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyənləşdirilməsi; 

• Bələdiyyə büdcəsinin və icra hesabatlarının təsdiq edilməsi; Bələdiyyə mülkiyyətinin ləğvi ilə 

bağlı qərarların qəbul edilməsi; 

• Yerli ətraf mühit proqramlarının, sosial vəkillik və sosial inkişaf proqramlarının və daxili iqtisadi 

inkişaf proqramlarının qəbulu və həyata keçirilməsi. 

Bələdiyyələr yerli və ümumi problemləri ölkədəki hüquq normalarına uyğun olaraq onlara verilmiş 

səlahiyyət çərçivəsində sərbəst və müstəqil şəkildə həll etmək hüququna malikdirlər. Fəaliyyətini 

bu hüquqlar çərçivəsində həyata keçirmək üçün əmlak əldə etmək, müstəqil büdcəyə sahib olmaq, 

öz daxilində inzibati vahidlər yaratmaq, bu bölmələrdə işçi heyətini işə salmaq və s. Azərbaycanda 

konstitusiya və qanunlara əsaslanaraq, yerli idarəetmə vahidləri olan bələdiyyələrin əsas 

xüsusiyyətləri qısaca aşağıdakı kimi sadalana bilər: 

• Bələdiyyələr xalqın suverenliyinin yerli səviyyədə təmsil olunduğu orqanlardır; 

• Bələdiyyələrin qərarvermə orqanları xalq tərəfindən seçilir və hakimiyyətə gəlirlər; 

• Bələdiyyə sədri bələdiyyə məclisi tərəfindən müəyyən edilir; 

• Bələdiyyələr muxtar təşkilatlardır. Bu muxtariyyət konstitusiyada və bələdiyyə qanunlarında açıq 

şəkildə ifadə edilmişdir; 

• Bələdiyyələr konstitusiya ilə təyin olunmuş vəzifələrini məclis iclasları, davamlı və digər 

komissiyalar və icra orqanları vasitəsilə yerinə yetirirlər; 

• Bələdiyyələr digər bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edə və ya ölkədəki digər bələdiyyələrlə birlik qura 

bilərlər; 

•Bələdiyyələr qanunvericiliyə uyğun olaraq, öz büdcələrini müstəqil olaraq müəyyənləşdirmək və 

öz daxili fəaliyyətlərini tənzimləmək hüququna malikdirlər. 

1999-cu ildən 2009-cu ilə qədər olan on ildə ölkədə kəndlərdən şəhərlərə qədər 2757 bələdiyyə 

inşa edilmişdir. Bununla birlikdə, 2009-cu ildə, xüsusən ölkənin şimal və cənub bölgələrində yerli 
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idarəetmə islahatları çərçivəsində birləşdirilməsi, bir çox bələdiyyənin bağlanması və yeni 

bələdiyyələrin qurulması ilə ölkədə bələdiyyələrin sayı 1718-ə düşmüşdür. 

Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafı və böyüməsi üçün həyata keçiriləcək fəaliyyətlər yalnız 

Azərbaycan üçün deyil, bütün türk dövlətləri üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Təbii sərvətlər, coğrafi yerləşmə, münbit torpaq və iqlim şəraiti 20-ci əsrin sonunda müstəqilliyini 

bərpa edən bir ölkə olan Azərbaycanın sürətli inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə kömək etməkdədir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi yenidənqurma prosesində aparılan islahatlar və inkişaf 

aktlarından sonra bənzərsiz bir yeni “Azərbaycan modeli” ortaya çıxmışdır. 

Bələdiyyənin öz əmlakı (bələdiyyənin mülkiyyətində olan daşınar və daşınmaz əmlak), yerli 

büdcəsi və seçilən qurumları mövcuddur. Bu qurumlar müstəqil olaraq Azərbaycan 

konstitusiyasını və bu qanunla icazə verilən yerli məsələləri həll edə bilərlər. 

Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləri, Konstitusiyanın qəbulu edilməsindən 4 il sonra, 12 dekabr 

1999-cu ildə keçirilmişdir. Yerli idarəetmə ilə bağlı qanunların hazırlanması da bu tarixə təsadüf 

edir. Əslində konstitusiyanın müddəalarına görə, Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləri 1997-ci ildə 

keçirilməli idi. Bununla birlikdə, yerli idarəetmə vahidinin formalaşması üçün məcburi olan 

qanunların işlənməsindəki əngəllər bələdiyyə seçkilərinin o zaman keçirilməməsinə səbəb 

olmuşdur (Tehmezova, 2011).  

İlk seçkilər 1999-cu ildə keçirilmiş və ümumi seçicilərin 52,6% -i bu seçkilərdə səs vermişdir. 2667 

bələdiyyə seçkilərində 59 bələdiyyə ərazisindəki seçkilərin nəticəsi etibarsız sayılmışdır. 2004-cü 

ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə qədər ölkədə fəaliyyət göstərən 2667 bələdiyyədə 21 min 

bələdiyyə üzvü və 20 minə yaxın bələdiyyə işçisi çalışmışdır. Həm də qeyd edilməlidir ki, həmin 

dövrdə Azərbaycanda böyük bir bələdiyyə idarəetmə modeli olmamışdır. Bu səbəbdən bələdiyyə 

birləşmələrinə baxmayaraq, əhalisi çox az olan bələdiyyə təşkilatları mövcuddur. 

Yerli İdarəetmə strukturları ilə bağlı 2005-ci ildən bəri Azərbaycan Konstitusiyası xaricində 

birbaşa yerli idarəetməni tarazlaşdıran bir sıra qanunlar qəbul edilmişdir. Bunlara  “Bələdiyyələrin 

statusu haqqında”, “Bələdiyyənin nümunəvi daxili nizamnaməsinin təsdiq edilməsi”, 

“Bələdiyyənin köləliyi haqqında”, “Mülkiyyətin bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi haqqında”, 

“Bələdiyyələrin torpaqları və torpaqları haqqında”, “Bələdiyyə maliyyəsinin əsasları haqqında”, 

“Bələdiyyələrin iş birliyi və birləşdirilməsi Bələdiyyələrin ayrılması və ləğvi haqqında”, 

“Bələdiyyələrin yerli komitələri haqqında”, “Yerli bələdiyyələrin məclisləri haqqında” sənədlər 

daxildir. Yerli hökumətə bağlı olan Azərbaycan Prezidentinin Fərmanları və Nazirlər Kabinetinin 

Qərarları ölkənin bələdiyyələrə bağlı normativ sisteminin bir məzmununu təşkil edir 

(http://files.preslib.az/site/municipal/gl2.pdf).  

 

 

http://files.preslib.az/site/municipal/gl2.pdf
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Nəticə 

2001-ci ildə Avropa Yerli İdarəetmə Xartiyasının Avropa Şurasının islahat tələblərindən biri kimi 

qəbul edilməsi ilə ölkədə yerli idarəetmə quruluşunun ilk mərhələsi həyata keçirildi. Bələdiyyələrin 

əsas məqsədlərinin yerli əhalinin ümumi problemlərini həll etmək və bələdiyyə ehtiyac duyduğu 

dövlət xidmətləri göstərən ümumi seçki ilə təyin olunan bir rəhbərlik olduqları qəbul edilmişdir.  

Azərbaycandakı bələdiyyələrin vəzifələri yekun olaraq, həqiqətən ehtiyac duyulan yerli 

xidmətlərin göstərilməsindən çox, mərkəzi hökumətin məsuliyyət dairəsində olan bəzi xidmətlərin 

çatışmayan hissələrinin tamamlanması kimi görünür. Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin 

səmərəliliyini təmin etmək üçün mərkəzi idarəetmə sistemindən yerli idarəetmə sisteminə keçid və 

dövlət tərəfindən göstərilən bələdiyyə xidmətlərinin əksəriyyəti öz imkanları ilə bələdiyyələrə 

verilməlidir.  

1. Maliyyə mənbələrinin çatışmazlığı Azərbaycanda bələdiyyələrin aparıcı maliyyə problemidir. 

Bələdiyyələrin öz gəlirlərinin əhəmiyyətli gəlir maddələrindən biri olan vergi gəlirləri dörd 

maddədən ibarətdir: həqiqi şəxslərin torpaq və əmlak vergisi, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları, 

mədən vergisi və bələdiyyə təsərrüfat müəssisələrinin vergi. Bundan əlavə, Bələdiyyələrin Statusu 

Qanununun 6-cı maddəsində dövlət vergilərinə daxil olmayan ətraf mühitin təmizlənməsi vergisi, 

əyləncə vergisi kimi vergilər qanunlarla müəyyən edilə və bələdiyyələrin vergi maddələrinə əlavə 

edilə bilər.  

2. Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafı və daha səmərəli xidmət göstərməsi üçün idarələrə birbaşa 

nisbətdə qaynaqlar ayrılmalı və bələdiyyələrin iş sahələri genişləndirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır 

ki, bələdiyyələrin inkişafı və sosial həyatda sosial-iqtisadi səmərəliliyi dövlətin yükünü 

yüngülləşdirəcəkdir. Nəticədə, vətəndaşların istədiyi xidmət səviyyəsini yarada bilməyən 

Azərbaycan bələdiyyələrində bir çox problemlər formalaşır. Bunlardan ən başlıcası aşağıdakılar 

müəyyənləşdirilmişdir: institusionalizasiya, təcrübəsizlik, inzibati və maliyyə çatışmazlığı, lazımi 

xidmət istehsalı, demokratik idarəetmə elementlərinin çatışmazlığı, texniki uyğunsuzluq, 

ictimaiyyətin etimadını qazana bilməmək.  

Beləliklə, Azərbaycanda həm ictimai şüurun köklü dəyişməsi, həm demokratiyanın bərqərar 

olması, həm də şəhərlərdə infrastruktur və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün bələdiyyələr 

gücləndirilməlidir. Bu baxımdan, Azərbaycan güclü, demokratik və muxtar bələdiyyələrin 

mövcudluğuna ehtiyac duyur. 
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Xülasə 

Banklar maliyyə sisteminin mühüm elementi hesab edilir. Bu baxımdan maliyyə sisteminin davamlı və səmərəli 

fəaliyyətinin təmin edilməsində banklar böyük rola malikdir. Bankların iqtisadiyyatda müsbət hərəkətverici təsiri ilə 

yanaşı, bank sistemində yaranan problemlər də iqtisadiyyata mənfi təsir edir. Ona görə də bankların maliyyə 

sabitliyinin qiymətləndirilməsi həm bankın öz fəaliyyəti, həm də ümumilikdə ölkədə maliyyə sabitliyi baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin maliyyə sisteminin özünün mürəkkəb və daim yenilənən quruluşa sahib olması, 

həmçinin maliyyə sisteminin real iqtisadiyyatla çoxşaxəli əlaqələri bu anlayışın konkret bir tərifinin olmamasına, və 

bu da öz növbəsində maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsində də müxtəlif yanaşmaların olmasına səbəb olmuşdur. 

Bu məqalədə banklarda maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılmışdır. Bu məqsədlə ilk öncə maliyyə 

sabitliyi anlayışına müxtəlif yanaşmalar, həmçinin maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi metodları nəzərdən 

keçirilmişdir. Daha sonra elmi ədəbiyyatlarda bankların maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi üçün geniş istifadə 

olunan z-skorun hesablanma metodologiyası nəzərdən keçirilmiş və Azərbaycanın Mərkəzi bankının, həmçinin Kapital 

bank və Beynəlxalq bankın göstəriciləri əsasında hesablamalar aparılmışdır. 

Açar sözlər: bank sistemi, maliyyə sabitliyi,  Z-skor 

 

Giriş 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində banklar iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvəsidir. 

Ümumilikdə maliyyə institutlarının sabit dayanıqlı inkişafı dayanıqlı sabit fəaliyyəti təmin edir. 

Maliyyə institutlarının sabit dayanıqlı inkişafı ölkənin, o cümlədən həyat səviyyəsinin inkişafına 

gətirib çıxarır. Belə ki, maliyyə-bank sisteminin sabit dayanıqlı inkişafı ölkədə real sektora 

investisiyaların artımına (bu da öz növbəsində iqtisadi artıma) töhvə verir. Bank sisteminin 

iqtisadiyyata müsbət hərəkətverici rolu ilə yanaşı, təbii olaraq bank sistemində yaranan problemlər 

də real iqtisadiyyata təsirsiz ötüşmür. 2008-ci il Qlobal maliyyə böhranı maliyyə sektorunda  baş 

verən böhranların real sektorda yarada biləcəyi mənfi təsirləri göz önünə gətirmək baxımından 

böyük əhəmiyyətə malik oldu.Beləliklə ölkələr maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinin nə qədər 

önəmli olduğunu anlamış oldular. Bu baxımdan bank sisteminin sabitliyinin təhlili aktuallıq kəsb 

edir.  

Azərbaycan bank sistemi də bu timsalda ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rola malikdir. 

Azərbaycanda hal-hazırda 26 bank fəaliyyət göstərir və onlardan 2-i dövlət bankıdır. Məlum 
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olduğu kimi 2015-ci ildən sonra ölkə neft qiymətlərində kəskin azalma ölkə iqtisadiyyatına mənfi 

təsiri ilə əlaqədar baş verən iki devalvasiyadan sonra Azərbaycanda bir neçə bankın likvidlik, 

kapital öhdəlikləri və s. problemlər nəticəsində fəaliyyəti dayandırılmışdır. Bu dövrdə Azərbaycan 

bank sistemində hal-hazırda ən böyük problem vaxtı keçmiş kreditlər olmuşdur (BVF, Republic of 

Azerbaijan : 2019 Article IV Consultation-Press Release). Əhalinin ödəmə qabiliyyətinin azalması 

bank sisteminə, xüsusilə də vaxtı keçmiş kreditlərə diqqəti əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. 

Müşahidə edilən bu kimi problemləri dünya iqtisadiyyatında baş verən qlobal böhran və xam neft 

qiymətlərində müşahidə edilən azalmalarla da izah etmək olar. Növbəti illərdə isə bank sistemində 

vəziyyət müəyyən qədər düzəlmişdir. Xüsusilə 2019-cu ildə həyata keçirilmiş dövlət proqramı 

vaxtı keçmiş kreditlərin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olmuşdur.  Mərkəzi 

bankın 2020-ci ilin sonuna olan məlumatına görə ölkə üzrə 14608.1 milyon manat kredit qoyuluşu, 

əhalinin əmanətləri isə 7960.7 milyon manat təşkil edir. Belə ki, vaxtı keçmiş kreditlərin kredit 

portfelində payı 8.4%-dir (www.cbar.az). Son ildə isə Covid-19 pandemiyasının yayılması ilə 

əlaqədar bank sistemi və onun sabitliyi də təhdid altında olduğunu hesab edə bilərik. Ölkəmizdə 

ümumilikdə iqtisdiyyatda, o cümlədən bank sistemində yarana biləcək problemlərin qarşısının 

alınması ilə bağlı genişmiqyaslı tədbirlər görülmüşdür (www.cbar.az). Lakin mövcud vəziyyətin 

qeyri-müəyyənliyi, pandemiyanın hələ də davam etməsi və buna baxmayaraq artıq beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən real sektorda gözlənilən azalma proqnozları (BVF) qarşıdakı vəziyyətin 

maliyyə sistemi üçün də asan keçilməyəcək bir sədd olduğunu deməyə əsas verir. Bu vəziyyətdən 

çıxmaq üçün isə həm pandemiyaya qədərki dövrdə bank sisteminin üstün və mənfi cəhətlərinin 

təhlili, o cümlədən pandemiya dövründə görülən tədbirlərin effektviliyi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edəcək. Bu baxımdan Azərbaycanın bank sisteminin sabitliyinin təhlili aktuallıq kəsb edir. 

Banklarda maliyyə sabitliyi və onun qiymətləndirilməsi 

Banklar maliyyə sisteminin mühüm elementi hesab edilir.Bu baxımdan maliyyə sisteminin davamlı 

və səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsində banklar böyük rola malikdir. Ümumilikdə maliyyə 

sabitliyi anlayışı ötən əsrin sonlarında ədədbiyyatlarda istifadə olunsa da xüsusilə 2008-ci il qlobal 

maliyyə böhranından sonra bu məsələ daha çox gündəmə gəldi. Lakin maliyyə sabitliyi anlayışına 

hələ də vahid bir yanaşma mövcud deyildir. Həm maliyyə sisteminin özünün mürəkkəb və daim 

yenilənən quruluşa sahib olması, həmçinin maliyyə sisteminin real iqtisadiyyatla çoxşaxəli 

əlaqələri bu anlayışın aydınlaşdırılmasını çətinləşdirir. İqtisadi ədəbiyyatlarda bu anlayış müxtəlif 

aspektlərdən təhlil edilir və təriflər verilir.  

Schinasi maliyyə sabitliyi ilə bağlı fikirləri ümumiləşdirərək maliyyə sabitliyinə bir neçə prinsip əsasında konkret bir 

izah verməyə çalışır.Maliyyə sabitliyini ani bir vəziyyət olaraq deyil bir davamlılıq olaraq qəbul etməyin daha doğru 

olacağını qeyd edən Schinasi də bənzər şəkildə  funksional bir maliyyə sabitliyi izahı vermək üçün bəzi prinsiplər 

müəyyən etmək lazım olduğunu düşünür (Schinasi, 2004). 

1.Maliyyə sistemi maliyyə infrasturukturları, maliyyə qurumları və maliyyə bazarları kimi 

fərqli subyektləri  hüquqi bir çərçivə daxilində özündə ehtiva edir.Bu subyektlər arasında 
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qarşılıqlı əlaqə mövcuddur və bu əlaqənin mövcudluğunu nəzərə aldığımız zaman qeyd edə 

bilərik ki, sistemin hər hansı bir hissəsindəki problem bütün sistemin sabitliyinə təsir edir və 

onu təhlükə altında qoya bilir. 

2.Maliyyə sabitliyi risklərin doğru bir şəkildə dağıdılması, yığımların investisyalara 

yönləndirilməsi xaricində ödəmə mexanizmlərini də düzgün bir şəkildə işləməsini nəzərdə 

tutur.Yəni maliyyə sabitliyi və qiymət sabitliyi bir-biriylə əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

3.Maliyyə sabitliyi anlayışı sadəcə maliyyə böhranlarının olmamasını deyil,maliyyə 

sisteminin ortaya çıxan problemlərinin  onlar sistemə və iqtisadiyyata bir təhdit yaratmadan 

əvvəl nəzarət altına alına bilmə xarakterinin olmasını da ifadə edir. 

4.Maliyyə sabitliyi real iqtisadiyyatda yaradacağı potensial nəticələr tərəfindən 

qiymətləndirilməlidir. Beləliklə maliyyə bazarlarında meydana gələn dalğalanmalar və ya 

bəzi maliyyə qurumlarının problemləri  onlar iqtisaiyyata bir zərər vermirsə maliyyə 

sabitliyinə yönələn təhditlər olaraq qəbul edilə bilməz. 

Ümumilikdə ədəbiyyatlarda maliyyə sabitliyi ilə bağlı 2 əsas yanaşma mövcuddur. Birinci 

yanaşmada maliyyə sabitliyinə sistemik cəhətdən yanaşılır və (Roger 2002) və (Schinasi 2004) 

ədəbiyyatlarında maliyyə sabitliyi maliyyə sisteminin endogen və ekzogen şoklara cavab verə 

bilmək qabiliyyəti ilə müəyyən olunur. İkinci yanaşma isə funksional yanaşma olub maliyyə qeyri-

stabilliyinin elə həddi hesab olunur ki, o həddən sonra artıq maliyyə sektorunun iqtisadiyyatda əsas 

funksiyalarını yerinə yetirməsi mümkün olmur. John Chant (2010) da maliyyə sabitliyinin onun 

mövcud olmadığı hal ilə müəyyən olunmasının vacibliyini vurğulayır və maliyyə sabitliyini 

“maliyyə qeyri-sabitliyi” iqtisadi kateqoriyasının əks qütbü kimi qiymətləndirir. Avropa Mərkəzi 

Bankı (The European Central Bank, 2017) maliyyə sabitliyini bank sektorunun sistemik risklərin 

öhdəsindən gələ biləcəyi, amma fiskal, makroiqtisadi və maliyyə sektorlarından gələ biləcək 

mümkün şoklara qarşı hələ də həssas ola biləcəyi bir situasiya kimi qiymətləndirir. Heiko Hesse 

və Martin Cihak (2007) maliyyə sabitliyinə maliyyə sisteminin funksiyalarını yerinə yetirə bildiyi 

və stresə davamlı olduğu hal kimi qiymətləndirir. Mario Strassberger və Larysa Sysoyeva (2016) 

maliyyə sabitliyi dedikdə real sektorda əks təsirlər olmasa bank sektorunun fəaliyyətinin davamlı 

təşkilinin mümkünlüyünü nəzərdə tutur. Maria-Eleni K. Agoraki, Manthos D. Delis, və Fotios 

Pasiouras (2011) isə bankların maliyyə sabitliyinin ölkənin instutisional xarakteristikalarından asılı 

olduğunu göstərmişdir. 

Bank risklərinin ölçülməsi məsələsi xüsusilə maliyyə böhranından sonrakı dövrdə elmi 

araşdırmalarda diqqət olunan məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Lakin Maliyyə sabitliyi anlayışına 

yanaşmalar müxtəlif olduğu kimi onun qiymətləndirilməsi üçün də müxtəlif yanaşmalar tətbiq 

edilir. Maliyyə təşkilatları tərəfindən geniş isitfadə olunan üsullara VAR və ES missal göstərmək 

olar. VAR Bazel II-də bank risk menecmenti üçün standart risk ölçüsü kimi təklif olunur. Amma 

VAR tam əhatəli bir risk ölçüsü olmayıb VAR zərər səviyyəsindən kənarda olan riskləri nəzərə ala 
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bilmir. Bazel III-də VAR-ın bu çatışmazlıqları nəzərə alınaraq ES metodu təklif olunur. Lakin hər 

iki metod yalnız fərdi səviyyədə hər hansı müəssisənin risklərini qiymətləndirməyə imkan verir və 

sistem risklərini nəzərə almaq qabiliyyətinə malik deyil.  (Adrian və Brunnermeier 2016) 

tədqiqatında isə risklərin ölçülməsi üçün ∆CoVaR adlanan ölçü təklif olunur. Bu kəmiyyət 

təhlükədə olan hər hansı bankın olduğu maliyyə sisteminin VAR ölçüsü ilə bu bankın normal 

vəziyyətində həmin sistemin VAR ölçüsü arasındakı fərq olaraq müəyyən olunur. Beləliklə, 

∆CoVaR bu bankın ümumi sistemik riskə təsirini qiymətləndirməyə imkan verir. Acharya, 

Pedersen, Philippon, və Richardson (2017) isə ES anlayışını genişləndirərək yeni MES (Marginal 

Expected Shortfall) və SES (Systemic Expected Shortfal) kəmiyyəti təklif edir. Və bu da hər 

maliyyə təşkilatının ümumi sistem riskinə təsirini ölçməyə imkan verir. SES, MES ilə leverec 

əmsalını özündə birləşdirməklə bütün sistemin kapitallaşma səviyyəsi aşağı olduqda, müəyyən bir 

təşkilatın kapitallaşma meylini ölçür. MES və SES-in 2007-2009 maliyyə böhranı zamanı ortaya 

çıxan sistem riski üçün proqnozları reallığa kifayət qədər yaxın olmuşdur. Ümumilikdə bankların 

fərdi şəkildə risklərini qiymətləndirməyə hədəflənmiş ənənəvi risk kəmiyyətləri sistem risklərinin 

müəyyənləşməsində o qədər də effektiv deyil. Sistemik riskləri ölçməyə imkan verən bəzi 

kəmiyyətlər təklif olunsa da, onların əksəriyyəti müəssisələrin məxfi məlumatlarını tələb etdiyi 

üçün elmi tədqiqatçılar üçün bu üsulları tətbiq etmək çətindir. Ona görə də biz bu məqalədə balans 

hesabatındakı göstəricilərdən istifadə edərək hesablanması mümkün olan z-skor kəmiyyətindən 

istifadə edərək bank risklərinin və beləliklə maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi məsələsinə 

baxacağıq.  

1952-ci ildə Roy (1952) tərəfindən təklif olunan z-skor sonrakı tədqiqatlarda (Boyd və Graham 

(1986), Hannan and Hanweck (1988), və Boyd, Graham, və Hewitt (1993)) daha da 

təkmilləşdirilmiş və hazırda elmi dairədə bank risklərinin ölçülməsində geniş isitfadə olunan bir 

kəmiyyətə çevrilmişdir. Onun geniş tətbiq olunmasının əsas səbəbləri hesablamasının digər 

üsullarda olduğundan daha sadə olması və ictimaiyyətə açıq məlumatlar əsasında hesablanmasının 

mümkünlüyüdür. Z-skor Dünya bankı tərəfindən bank sektorunun sabitliyini ölçmək üçün tövsiyə 

olunan üsullardan biridir və bu üsuldan istifadə edərək maliyyə sabitliyini qiymətləndirməyə cəhd 

edən çoxlu sayda tədqiqatlar mövcuddur (Asli Demirgüç-Kunt et al. (2002), Hesse və Cihak 

(2007), Demirgüç-Kunt və Enrica Detragiache (2011), Deniz Anginer et al. (2012)).  

Z-skor 

Z-skor bank sistemində riskləri və bankın maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək üçün geniş istifadə 

edilən üsullardan biridir. Boyd və Graham (1986) bu üsulu bankın problemlərlə üzləşəcəyi və ya 

iflasa uğraya biləcəyi ehtimalını ölçən risk indikatoru kimi qiymətləndirir.  Boyd və Graham 

(1988), Boyd vd.(1993) tədqiqatlarında da z-skor iflas ehtimalı kimi nəzərdən keçirilir. Laeven and 

Levine (2009), Houston, Lin, Lin və Ma (2010), Beltratti və Stulz (2012), və Delis, Tran və Tsionas 

(2012). tədqiqatlarında, z-skor bank riski ilə kapital, depozit sığortası və digər tənzimləmələri 

yerinə yetirərkən qərarların qəbulu zamanı istifadə olunması təklif edilir. Z-skorun assimmetrikliyi 
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çox olduğundan Laeven və Levine (2009) onu normal paylanan kəmiyyətə gətirmək üçün bu 

kəmiyyətin natural logarifmindən istifadə edir. Son dövrlərdə isə zamanla dəyişən z-skordan 

istifadə olunur. Z-skorun düsturu aşağıdakı şəkildədir: 

z-score=(ROA+Equity/Assets)/sd(ROA) (1) 

burada ROA gəlirlik nisbəti (xalis mənfəətin toplam aktivlərə nisbəti kimi təyin olunur), %; Equity  

bank kapitalı;  Assets isə aktivlərdir; sd(ROA) isə gəlirlik nisbətinin standrart kənarlaşmasıdır. Bu 

metodun populyarlığına və tədqiqatlarda geniş istifadə edilməsinə baxmayaraq zamanla dəyişən z-

skorun hesablanmasında tədqiqatlarda ortaq bir məxrəcə gəlinməmişdir və müxtəlif tədqiqatlar 

fərqli hesablama üsulu təklif edir: 

 Laeven və Levine (2009), Houston vd. (2010) ROA-nın standart kənarlaşmasını 5 nümunə üzrə 

hesablayır və həmin period ərzində ROA-nın illik qiymətlərinin və equity/asset nisbətinin orta 

qiymətinin köməyilə bu kəmiyyəti hesablayır. 

 Boyd vd. (2006) Amerika bankları və digər banklar üçün 2 fərqli yanaşma tətbiq edir. Belə ki, o, 

Amerika bankları üçün ROA-nın sürüşən orta kəmiyyətindən, equity/asset nisbətinin sonuncu 12 

rüb üzrə qiymətlərindən istifadə edir və ROA-nın standart kənarlaşmasını da qeyd edilən dövr üzrə 

hesablayır. Bu variant tədqiqatlarda ən geniş istifadə olunan variantlardan biridir (Berger, Goulding 

və Rice (2014)). Digər banklar üçün isə Boyd və digərləri  (2006) ROA-nın standart kənarlaşmasını 

𝜎(𝑅𝑂𝐴𝑡 ) = |𝑅𝑂𝐴𝑡 − 𝑇 −1 ∑𝑡 𝑅𝑂𝐴𝑡 | düsturunun köməyilə hesablayır və cari dövrdəki ROA və 

equity/asset nisbətindən istifadə edir.  

Beck və Laeven (2006), Hesse və Cihak (2007) bütün müşahidə dövrü ərzindəki qiymətlərdən 

istifadə edərək ROA-nın standart kənarlaşmasını hesablayır və ROA və equity/asset nisbətinin isə 

cari qiymətlərindən istifadə edir. 

  Yeyati və Micco (2007) ROA-nın sonuncu 12 rüb üzrə sürüşən orta kəmiyyətindən və standart 

kənarlaşmasından, o cümlədən equity/asset nisbətinin cari dövrdəki qiymətindən istifadə edir. 

 Delis vd. (2012) ROA-nın standart kənarlaşmasını son 3 il üzrə hesablayır və düsturdakı digər 

göstəricilər üçün isə ROA və equity/asset qiymətinin cari dövrdəki qiymətlərindən istifadə edir. 

Delis vd. (2012) standart kənarlaşmanın 4-5 il aralığında hesablanması zamanı da oxşar nəticələrin 

alındığını göstərir. 

  Bertay, Demirgüç-Kunt və Huizinga (2013) isə z-skoru ROA-nın və equity/asset nisbətinin orta 

qiymətindən və standart kənarlaşmanın isə 20 illik nümunə dövrünü 5 ardıcıl alt dövrlərə bölməklə 

hesablayır. 

Azərbaycan banklarının sabitliyinin z-skor vasitəsilə qiymətləndirilməsi 

Məqalədə Azərbaycan bank sisteminin göstəriciləri əsasında Mərkəzi Bank, Kapital Bank, 

Beynəlxalq Bank və Paşa Bankın maliyyə sabitliyi z-skor əsasında qiymətləndirilmişdir. (1) 
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düsturundan istifadə edərək Mərkəzi Bankın göstəriciləri əsasında z-skorun hesablanmasını 

nəzərdən keçirək. (1) düsturundan aydındır ki, ilk öncə biz ROA əmsalını və kapital/aktivlər 

nisbətini və ROA əmsalının standart kənarlaşmasını hesablamalıyıq. ROA əmsalı xalis mənfəətin 

aktivlərə nisbətinə bərabər olduğunu nəzərə alsaq, z-skorun hesablanması üçün lazım olan 

göstəricilər aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur. 

 

Cədvəl 1. Mərkəzi Bankın göstəriciləri 

 aktiv xalis mənfəət kapital 

2016 25 564 063 401 664 5 872 469 

2017 22 635 554 3 513 453 4 513 172 

2018 22 068 979 60 316 4 457 462 

2019 22 623 789 69 184 2 576 377 

Mənbə: cbar.az 

 

ROA əmsalı xalis mənfəətin aktivlərə nisbətinə bərabər olduğunu nəzərə alsaq, Mərkəzi Bank üçün 

ROA əmsalının qiymətlərini aşağıdakı cədvəldəki kimi alarıq: 

 

illər 2016 2017 2018 2019 

roa 0,0157 0,1552 0,0027 0,0031 

 

Biz ROA əmsalının standart kənarlamasını hesablamaq üçün (Delis vd.., 2012) ədəbiyyatında təklif 

olunduğu kimi 4 il aralığından istifadə etdik. Və standart kənarlaşma üçün SD(roa)=0,0743 

alınmışdır. 

İndi isə (1) düsturundan istifadə edərək z-skoru hesablayaq: 

 

illər 2016 2017 2018 2019 

z-skor 3,30447 4,7744 2,7563 1,5745 

  

Göründüyü kimi 2017-ci ildə z-skorun qiyməti əvvəlki ilə nisbətən artmış, növbəti illərdə isə 

aşağı düşmüşdür. 

Z-scorun Kapital Bank və Beynəlxalq Bank üçün hesablanmasının nəticələri isə cədvəl 2 və 

cədvəl 3-də əks olunmuşdur. 
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Cədvəl 2. Kapital bank üçün z-skorun hesablanması 

 Aktivlər Xalis mənfəət ROA Kapital Z-skor 

2016 3096690 52384,85 0,020 282166 3,249534867 

2017 3184537 94839 0,060 325944 4,714776407 

2018 3716480 98053 0,053 371887 4,450278039 

2019 4143322 134708 0,065 425053 4,880677817 

2020 5227472 302698 0,116 634195 6,904983749 

   sd(roa)=0.034   

Mənbə: Kapital Bankın illik maliyyə hesabatları və müəllifin hesablamaları 

 

Cədvəl 3. Beynəlxalq Bank üçün z-skorun hesablanması 

 Aktivler 
Xalis 

mənfəət 
Kapital Roa Z-score 

2016 12 355 985 356 492 401 707 0,032511127 0,870261 

2017 9 074 712 806 009 1 379 509 0,152016835 4,069202 

2018 8 274 243 425 840 1 643 189 0,198590856 5,3159 

2019 9 341 745 302 316 1 683 728 0,18023699 4,824602 

    sd(roa)=0,074716  

Mənbə: Beynəlxalq Bankın illik maliyyə hesabatları və müəllifin hesablamaları 

 

Göründüyü kimi, kapital bank və beynəlxalq bank üçün z-skorun qiymətləri təxmini olaraq yaxın 

qiymətlər alıb. 2020-ci ilə üzrə digər banklarda statistik məlumatların olmaması səbəbindən z-

skoru hesablamaq  yalnız kapital bank üçün mümkün olmuşdur və bu qiymət əvvəlki illərə nisbətən 

yüksək alınmışdır. Bu isə kovid-19 pandemiyasının təsiri ilə izah edilə bilər. 
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Nəticə 

Məqalədə banklarda maliyyə sabitliyi anlayışı və maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi üsulları nəzərdən 

keçirilmişdir. Müxtəli ədəbiyyatlarda maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsinə yanaşmalara baxılmış və nəticəyə 

gəlinmişdir ki, elmi ədəbiyyatlarda daha geniş istifadə olunan üsul z-skorun hesablanmasıdır. Bu isə onun 

hesablanmasının sadəliyi və bankların ictimaiyyətə açıq olan balans hesabatlarındakı göstəricilərin köməyilə hesablana 

bilməsidir. Daha sonra Mərkəzi Bank, Kapital Bank və Beynəlxalq Bankın göstəriciləri əsasında bu banklarda maliyyə 

sabitliyi üçün z-skorun qiymətləri hesablanmışdır. Ümumilikdə əksər illər üzrə hər üç bankda z-skorun qiyməti bir-

birinə yaxın və təxminən 4 ətrafında olmuşdur.  
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Xülasə 

Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir infrastrukturun qurulmasında, kənd təsərrüfatında biznes mühitinin 

yaradılmasında, eləcə də biznes münasibətlərinin qurulmasında xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadənin vacibliyi 

qeyd olunur. Kənd təsərrüfatında beynəlxalq əməkdaşlıqda biznesin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir. Təhlil etdiyimiz 

mövzuda məqsəd böyük qayıdış proqramının reallaşdırılması və milli prioritetlərdən irəli gələn öhdəliklərin icra 

edilməsi istiqamətlərinin xüsusi əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Sosial-iqtisadi inkişafa dair qarşıya qoyulan məqsədlərə 

çatmaq üçün möhkəm sosial-iqtisadi baza yaradılmalıdır. Mövzunun aktuallığı regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin 

qarantı olan Azərbaycanda, sosial və maddi rifahın, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, iqtisadi və ticarət 

əlaqələrinin inkişaf etməsi, milli və multikultural dəyərlərin möhkəmləndirilməsidir. Qarşıdakı dövrdə dövlətin əsas 

vəzifəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə milli prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi, sosial –iqtisadi inkişafın 

reallaşdırılması, kənd təsərrüfatı sektorunda  xarici ölkələrlə biznes əlaqələrinin genişləndirilməsidir. Həmçinin 

Türkiyə, İsrail, Pakistan, Ukrayna, İtaliya kimi ölkələrlə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes əlaqələrinin inkişafı, 

sabitliyin və dayanıqlığın qorunub saxlanması əsas prioritetlərdəndir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin qısa müddət 

ərzində müasir innovasiyalar məkanına çevrilməsi qarşıya hədəf kimi qoyulmuşdur. 

Açar sözlər: beynəlxalq təcrübə, biznes, kənd təsərrüfatı, infrastruktur 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasında biznes münasibətlərinin əhəmiyyəti 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının bazar prinsipləri əsasında formalaşması, həlli vacib olan 

problemlər sırasında biznes münasibətlərinin inkişaf etdirilməsini və bu sahədə birgə əməkdaşlıq 

məsələlərini ön plana çəkir. Biznes infrastrukturunun formalaşması və inkişafı müasir dövrün ən 

vacib və aktual problemlərindən biridir(Abbasov A.B.2005). Uzun müddət işğalda qalan 

torpaqlarımızda bütün infrastruktur sahəsi dağıdılıb, əksər kəndlər və şəhərlər tamamilə talan 

edilmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bərpa işlərində uğurlu təcrübəsi vardır. 

Hazırda düşməndən azad edilən torpaqlarımızda tikinti, bərpa  işləri aparılır, qısa müddətdən sonra 

bu ərazilərdə həyat canlanacaq, burada müəssisələr, təsərrüfatlar yaradılacaq, salınacaq bağlar və 

s. iqtisadiyyatımıza öz əhəmiyyətli töhfəsini verəcəkdir. Kəlbəcərə, Suqovuşana, həmçinin Şuşaya 

“Zəfər Yolu”nun  çəkilişi buna gözəl nümunədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı 

məskunlaşma üçün müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa və 

abadlıq işlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı 
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artmasının dəstəklənməsi məqsədilə “Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır 

(2). 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixli “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa 

dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında sərəncamı qarşıdakı dövrdə respublikamızın əsas 

sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasında biznes 

münasibətlərinin inkişafını və buna uyğun milli prioritetləri müəyyənləşdirməklə əldə olunan 

uğurların miqyasının genişləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bu sərancamla növbəti onillikdə 

ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar beş milli prioritetin reallaşdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Buraya Respublikamızda artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın dinamik, həm də, 

sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətin formalaşması,  rəqabətli insan kapitalı, təmiz ətraf mühit,  eləcə 

də işğaldan azad olunan ərazilərimizə böyük qayıdış proqramının reallaşdırılması istiqamətləri də 

daxil edilmişdir. Sadaladığımız milli prioritetlər, dayanıqlı inkişafa nail olunmasından irəli gələn 

öhdəliklərin icra edilməsi istiqamətində və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasında biznes 

münasibətlərinin formalaşmasında da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2003-ci ildən etibarən yaradılan 

möhkəm sosial-iqtisadi baza milli prioritetlərdə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Bununla əlaqədar qeyd edə bilərik ki, BMT-nin “Davamlı inkişaf hesabatı – 

2020” sənədində Azərbaycan dünyanın 166 ölkəsi arasında “davamlı inkişaf məqsədləri indeksi” 

üzrə 54-cü yerdə qərarlaşması respublikamızın iqtisadi modelinin öz səmərəliliyini göstərməsinin, 

makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunub saxlanmasının bariz 

nümunəsidir(http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan/2016). Nəticədə 

Azərbaycan “davamlı inkişaf məqsədləri indeksi”nə görə dünyada hər üç ölkədən ikisini 

qabaqlamışdır. Bu göstəricilərə görə, Azərbaycan Regionda liderlik edir və 54-cü pillədə 

qərarlaşaraq digər qonşu dövlətləri geridə qoymuşdur.Onu da qetd etmək yerinə düşər ki, 

Azərbaycan “davamlı inkişaf məqsədləri indeksi”nin mümkün olan 100 balından 72,6 bal 

toplayıbdır. Burada müqayisə üçün deyə bilərik ki, Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiya regionunda 

bu indeks üzrə orta göstərici 70,9-dur (F.F. Fikrətzadə, S.İ. Hacıyeva 2020). “Davamlı inkişaf 

hesabatı – 2020” sənədində Azərbaycanın 54-cü pillədə qərarlaşması Prezident İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən iqtisadi və sosial islahatların nəticəsi və beynəlxalq qiymət 

kimi xarakterizə olunmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin ardıcıl 

surətdə reallaşdırdığı iri miqyaslı islahatlar ölkənin sosial-iqtisadi gücünü artırır. Yəni, dövlət 

başçımızın həyata keçirdiyi islahatlar, müasir şəraitdə, iqtisadi - sosial infrastrukturun 

formalaşdırılması və ölkə iqtisadiyyatının daha sürətli inkişafını və onun rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəlməsini təmin edir. Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasət də nümunəvi xarakter daşıyır 

(L.A.Cabbarlı 2020). Bunlarla yanaşı, onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, yoxsulluğun aradan 

qaldırılması proqramının həyata keçirilməsi, səhiyyə sistemində islahatların aparılması, əhalinin 

kommunal problemlərinin, o cümlədən içməli su probleminin səmərəli təşkil edilməsi, enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, ümumiyyətlə, son 17 il ərzində Azərbaycanın inkişaf 

strategiyasının uğurla reallaşdırılması beynəlxalq səviyyədə, dünyanın aparıcı iqtisadi, siyasi, 
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maliyyə və digər təşkilatları tərəfindən də müsbət qarşılanmışdır. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, 

koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə son bir il müddətində aparılan iqtisadi islahatlar neft 

gəlirlərinin azalması fonunda gerçəkləşdirilib. Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması, aqrar sahənin, nəqliyyat, logistika və başqa 

sahələrin də pandemiyanın mənfi təsirlərindən qorunması əsasən diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Bunun nəticəsində, pandemiya ilə mübarizə zamanı ölkə iqtisadiyyatında kəskin tənəzzülün, 

geriləmənin qarşısı alınmış və əhalinin müəyyən gəlir itkilərinin  bərpa edilməsi təmin edimişdir.  

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də göstərilmişdir ki, iqtisadi 

artımın davamlı olması, milli iqtisadiyyatın genişləndirilməsi, mallar və xidmətlər üzrə ixracın 

reallaşması üçün yeni “hərəkətverici qüvvələr” axtarılmalıdır. Qeyri-neft sektoru iqtisadi inkişafın 

mühüm mərkəzinə çevrilməlidir. Respublikamızda iqtisadi artım səmərəli özəl təşəbbüslərə 

söykənməli, dövlət və özəl sektorda əməkdaşlıq gücləndirilməlidir. Müasir biznes mühitinin 

formalaşması üçün özəl sektorda aktivlik daha da canlandırılmalı, qeyri-neft sektorunun 

maliyyələşməsində özəl sektorun payı artırılmalıdır. Uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın həm 

daxili, həm də xarici təsirlərə dayanıqlığının artırılması, makroiqtisadi sabitliyin yaradılması biznes 

mühitinin daha da möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır. Respublikamızda makroiqtisadi sabitliyin 

və dayanıqlığın gücləndirilməsi üçün yeni fiskal çərçivə formalaşdırılmalıdır. Vətən 

müharibəsində möhtəşəm qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin ölkənin ümumi 

iqtisadiyyatına reinteqrasiyasından, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat logistika dəhlizlərinin 

imkanlarından faydalanmaq və kənd təsərrüfatında səmərəli biznes mühitini formalaşdırmaq 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafına güclü təkan verəcəkdir. Regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, 

sosial və maddi rifahın, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin 

inkişaf etməsi Cənubi Qafqazda lider dövlət olan Azərbaycanın regionda iqtisadiyyatın inkişafının 

müəyyən edilməsində rolunu daha da möhkəmləndirəcəkdir (N.Müzəffərli, E.İsmayılov, 2020). 

Əldə etdiyimiz uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər qarşıdakı 

illərdə post-konflikt ərazilərimizdə səmərəli biznes münasibətlərinin formalaşmasına və 

Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına imkan verəcəkdir. Bu cür imkanlar yaxın gələcəkdə  

Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 

biznes münasibətlərinin qurulmasına və müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah 

səviyyəsinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verəcəkdir. 

(http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2021/fevral/733129(meqale).pdf Vaqif Bayramov,“Xalq 

qəzeti”). 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi inkişaf potensialı 

Respublikamızın işğaldan azad olunan ərazilərində meşə, su və torpaq resurslarından istifadə, aqrar 

sahənin(bitkiçilik və heyvandarlığın) inkişafı, emal sənayesi və aqroturizmin inkişafı üçün böyük 

potensial vardır. Bu ərazilərdə iqtisadiyyat yenidən qurulacaq və yeni texnologiyalar tətbiq 

olunacaq, bu isə iqtisadiyyatı daha məhsuldar edəcəkdir. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən işğaldan 

http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2021/fevral/733129(meqale).pdf
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azad olunan ərazilərimizin bərpası və həmin ərazilərdə iqtisadi inkişafla bağlı sosial-iqtisadi 

konsepsiya hazırlanmışdır. Müstəqillik dövründə  kənd təsərrüfatında biznes münasibətlərinin 

inkişafı sahəsində əldə edilən yerli və beynəlxalq təcrübələrin işğaldan azad edilmiş rayonlara 

transfer edilməsi, orada sahibkarlıq fəaliyyətlərinin təşviq edilməsi üçün xüsusi dəstəkləmə 

proqramlarının həyata keçirilməsi, heyvandarlıq, bitkiçilik sahələrində zəruri infrasturktur 

formalaşdırılması kimi məsələlər mühüm əhəmiyyətə malikdir (Ahmadov, 2010). 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin kənd təsərrüfatına heyvandarlıq sahəsinə iqtisadi baxış  

S/s Ərazi İşğal 

tarixi 

Əhali 

1989 

min 

nəfər 

Ət Süd Yumurta Yun 

Məhsul 

ton 

Zərər 

mln 

Məhsul 

ton 

Zərər 

mln 

Məhsul 

min 

ədəd 

Zərər 

Min  

Məhsul 

ton 

Zərər 

Mln 

1 Laçın 18 

may 

1992 

52,7 1 145 

 

288,6 

 

-  0,0 0 198 8,05 

2 Kəlbəcər 03 

aprel 

1993 

56,6 1 321 

 

320,9       59 0,76 0 0 6 0,25 

3 Ağdam  23 iyul 

1993 

145,5 2 778 

 

522,5 806 

 

8,0 2,6 5,2 26 0,8 

4 Füzuli 23 

avqust 

1993 

96,0 2 076 

 

378,3 - - 1,2 2,6 15 0,45 

5 Cəbrayıl 23 

avqust 

1993 

49,4 1 448 

 

351,9 - - 1,8 4,6 11 0,42 

6 Qubadlı 31 

avqust 

1993 

28,7 652 

 

158,3 - - 0 0 0 0 

7 Zəngilan 29 

oktyab 

1993 

31,4 425 

 

103,2 - - 0 0 1,7 0,07 

8 DQ 1992 193,7 9 756 2458,6 - - 11,44 30,0 41,3 1,7 
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Cəm 654 19 600 

 

4582,4 865 

 

8,76 17,0 42,5 300 

 

11,7 

A.R. üzrə  7021,2 181 

800 

- 1 037 

100 

- 1 034,4 

milyon 

ədəd 

- 11 100 - 

A.R.-ya nisbəti, %-lə 9.31 10,8 - 0,0008 - 0,00002 - 0,027 - 

Mənbə: DSK-nınn məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

Cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, Dağlıq-Qarabağ, Kəlbəcər–Laçın iqtisadi rayonları əsas 

növ kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatda xüsusi çəkiyə malikdir. Müqayisə üçün qeyd edə 

bilərik ki, Respublika üzrə 1980-ci ildə istehsal olunan ümumi ət və ət məhsullarının 14,5 faizi 

məhz burada reallaşdırılmışdır. Həmin dövrdə sözügedən iqtisadi rayonlarımızda istehsal olunan 

əsas növ heyvandarlıq məhsulu hesab edilən süd və süd məhsullarının həcmi, ölkə üzrə ümumi 

istehsalın 17,1 faizi səviyyəsində olmuşdur. DSK-nin məlumatlarına əsasən sözügedən iqtisadi 

rayonlarımızda işğaldan əvvəlki dövrdə iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı, ölkə üzrə qaramalın 

ümumi sayının 15,7 faizini təşkil etmişdir. Bu göstərici xırdabuynuzlu heyvanlar üzrə 19, 6 faiz 

olmuşdur. Xüsüsilə iqtisadi rayon tabeli Kəlbəcər, Laçın, Ağdam və Füzuli rayonlarının təbii 

coğrafi mövqeyi, iqlim ehtiyyatları bu sahədə istehsalın artırılmasına əlverişli imkanlar açmışdır. 

Bunu cədvəl məlumatlarından aydın müşahidə etmək olar. Belə ki, Füzuli və Ağdam rayonları üzrə 

1989-cu ildə ət və ət məhsulları istehsalının həcmi işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə istehsal 

olunan ümumi ət istehsalının 24.7 faizini təşkil etmişdir. Müqayisəsi aparılan ildə süd və süd 

məhsulları üzrə fərqlənən rayonlarımız sırasında Kəlbəcər və Ağdam rayonları əsas diqqət çəkir. 

Burada istehsal olunan məhsulların ümumi istehsaldakı xüsusi çəkisi yeddi faizdən bir qədər çox 

olmuşdur. Beləliklə cədvəl məlumatlarının təhlili post-konflikt rayonlarımızda heyvandarlığın 

müxtəlif istiqamətlərinin inkişafı üçün əlverişli coğrafi, təbii şəraitin mövcudluğunu göstərir. 

Burada aqrar məhsul istehsalının çoxşaxəli inkişafının təmin edilməsinə yeni imkanlar açır. 

Beləliklə heyvandarlıq sahəsi üzrə rəqəm məlumatlarının təhlili gələcəkdə yeni istehsal 

imkanlarının ərazidə yaradılması hesabına milli iqtisadiyyatın aqrar sektorunun dayanıqlığının 

artırılmasına, onun özünütəminat imkanlarının genişləndirilməsinə əlverişli istehsal imkanlarının 

olmasına şərait yaradacaqdır.   

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yaxın vaxtlarda məskunlaşdırılacaq əhalinin iri və 

xırdabuynuzlu heyvanlarla təmin olunması, arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, müxtəlif 

rayonlara üzrə ixtisaslaşmanın dəqiqləşdirilməsi kənd təsərrüfatında biznes münasibətlərinin 

inkişafı baxımından atılacaq mühüm addımlardır. Bu ərazilərin  kənd təsərrüfatında biznes 

münasibətlərinin inkişafı və bu sahədə beynəlxalq təcrübədən istifadə, ilk növbədə, ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyinin, məşğulluğun təminatına çox böyük töhfə verəcək, yeni investisiyaların cəlb 
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edilməsinə və su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə imkan yaradacaqdır. Bu dövrdə qeyri-neft 

məhsullarının ixracı artacaq, əkin dövriyyəsi artacaq, əkin sahələrinin təsərrüfat suyu ilə təmin 

olunması yaxşılaşacaqdır. İşağaldan azad edilmiş ərazilərimiz bərpa edildikdən sonra orada 

heyvandarlıq potensialı çox yüksək qiymətləndirilir. Təsərrüfatlarda damazlıq heyvan cinslərinin 

artırılması, ailə başçısını itirmiş qadınlar üçün heyvandarlıq layihələri, qoyunçuluğun inkişafı üçün 

cins heyvanların ayrılması, arıçılığın inkişaf etdirilməsi, otlaq sahələrinə uyğun xırdabuynuzlu 

kooperativ və digər təsərrüfatların yaradılması tədbirləri dövlətin dəstəyi vasitəsilə reallaşdırıla 

bilər. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda bitkiçiliyin:baramaçılıq, üzümçülük, tütünçülük  sahəsinin 

də çox böyük potensialı vardır (4) 

Kənd təsərrüfatında biznes münasibətlərinin inkişafı üçün müasir texniki avadanlıqların 

mövcudluğu olduqca vacibdir. Kənd təsərrüfatı texnikalarının endirimli qiymətlə satışının 

maliyyələşdirilməsi, təsərrüfat işləri üçün  pambıqçılıqda tətbiq olunan “Müqaviləli istehsal” 

modelinin tətbiq edilməsi (məs; xərcləri seçilmiş şirkətin qarşılaması və məhsul yığımında 

hesablaşma),  ağıllı texnologiyalardan istifadə imkanlarının genişləndirilməsi (traktor, dron və s.) 

tədbirləri dövlətimizin diqqətindədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi inkişaf 

agentliklərinin və biznes münasibətlərinin  təşkili zamanı (məs; Türkiyə təcrübəsi əsasında), 

müəyyən rayonlarda intensiv bağçılıq təcrübəsinin  geniş tətbiqi, Ermənistanla sərhəd zonasına 

yaxın olan ərazilər üzrə risk cədvəlinin hazırlanması, aqrar sığortanın tətbiqi, Xüsusi İnkişaf 

Fondunun yaradılması (kənd təsərrüfatı sektoru da daxil olmaqla) məsələləri nəzərə alınmalıdır. 

Bundan başqa bu ərazilərə investisiyanın cəlb edilməsi üçün müəyyən tədbirlər planın 

hazırlanması, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həyata keçiriləcək layihələrin dövlət strategiyalarına 

uyğunlaşdırılması, əhalinin həssas qrupları və ailə başçısını itirmiş ailələr üçün layihələrin həyata 

keçirilməsi, iş adamlarının investisiya qoymağa cəlb edilməsi və onlara xüsusi imtiyazların 

verilməsi, orqanik kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi, suvarma layihələrinin həyata keçirilməsi 

kimi fəaliyyətlərin də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası zamanı nəzərə alınması vacib 

məsələlərdəndir (https://vergiler.az/news/economy/11182.html  29 aprel 2021). 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) sahibkarlara işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 

biznes layihələrinini gerçəkləşdirmək, iqtisadi və investisiya potensialına aid informasiya, 

məsləhət, əlaqələndirmə və digər dəstək və xidmətlər 

göstərir(https://vergiler.az/news/economy/11148.html14 DEKABR 2020 12:24) 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişafı istiqamətində beynəlxalq təcrübədən istifadə 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin inkişafı istiqamətində beynəlxalq təcrübədən istifadə çox 

əhəmiyyətlidir. İraq və Əfqanıstanda müharibədən sonrakı dövrdə BMT-nin FAO təşkilatının kənd 

təsərrüfatında inkişafa nail olmaq üçün iri həcmli layihələr həyata keçirmək təcrübəsi vardır. Kənd 

təsərrüfatı sahəsində biznes münasibətlərinin inkişafı üçün, deqradasiya olunmuş torpaqların 

bərpası və su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə, kiçik fermer təsərrüfatlarının fasiləsiz olaraq 

https://vergiler.az/news/economy/11182.html
https://vergiler.az/news/economy/11148.html14%20DEKABR%202020%2012:24
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məhsuldarlığının təmin edilməsi kimi layihələrdən əldə edilmiş təcrübələrin ölkəmizdə də istifadə 

imkanlarını qiymətləndirmək vacibdir. Hazırda Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

infrastrukturun yaradılması, biznes münasibətlərinin qurulmasında İtaliya, İsrail, Türk Şurası 

ölkələri, xüsusilə Türkiyə dövləti Azərbaycana həm beynəlxalq platformalarda, həm də siyasi və 

ikitərəfli münasibətlərdə ciddi dəstək verir. Türk Şurasına üzv dövlətlərin ölkəmizə qarşılıqlı 

investisiyaların yatırılmasına, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə, azad olunmuş 

torpaqlarımızın iqtisadi potensialının reallaşdırılmasına marağı böyükdür. Türkiyənin "Aran 

Mobilya Dekarasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited" şirkəti Qarabağda şöbəsini açacaqdır.  

Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin və biznes dairələrinin sırası daha da genişlənir. 

Bu da, ilk növbədə Respublikamızda reallaşdırılan bütün biznes layihələrin özünü iqtisadi cəhətdən 

doğrultması, perspektivli olması, ən əsası isə ölkəmizə olan etimaddan irəli gəlir. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu 

(AZPROMO) və Pakistan Ticarətin İnkişafı Qurumunun (TDAP) təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-

Pakistan arasında biznes əlaqələr genişləndirilir.  Ölkələrimiz arasında əczaçılıq, tekstil, sənaye, 

qida sənayesi və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlər əməkdaşlıq edirlər. Həm də ölkələr 

arasında iqtisadi, və digər sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensial 

mövcuddur. Kənd təsərrüfatında biznes təşəbbüslərinin stimullaşdırılması ölkələrimiz arasında 

yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaranmasına, regionlararası tərəfdaşlıq sahəsində münasibətlərin 

inkişafına da müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Azərbaycan-Pakistan iqtisadi əlaqələrinin inkişafı imkanlarından bəhs edərkən qeyd etmək 

lazımdır ki, Pakistan iş adamları Azərbaycanda yaradılmış biznes mühitindən yararlanmaqda, 

qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrinə investisiya yatırmaqda maraqlıdırlar. Pakistan-

Azərbaycan iqtisadi-ticarət əlaqələri, qarşılıqlı investisiya əməkdaşlığı  önəmlidir. Bu cür iqtisadi-

ticarət əlaqələri iki ölkənin biznes dairələri arasında əməkdaşlığı genişləndirməkdə əhəmiyyətli rol 

oynayaqdır. Hazırda  ölkələrimiz arasında ticarət, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə 

əməkdaşlıq davam etdirilir. Pakistan iş adamları Azərbaycanın kənd təsərrüfatında  uğurlu biznes 

layihələr reallaşdıracaq və iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf istiqamətləri davam etdiriləcəkdir.  Xarici 

tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, qeyri-neft sektoruna investisiya yatırımın 

artırılması, kənd təsərrüfatında biznes münasibətlərinin inkişafı  istiqamətində AZPROMO 

Pakistan iş adamları ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi məqsədilə bir sıra layihələr həyata 

keçirəcəkdir (Sosial iqtisadi onlayn qəzet 29 aprel 2021 

https://vergiler.az/news/economy/12868.html). 

Post-konflikt ərazilərimizdə nəqliyyat-loqistika dəhlizlərinin, hava limanının tikilməsi, bitkiçilikdə 

müasir suvarma sistemindən istifadə edilməsi, enerji təminatı, elektrik xətlərinin çəkilməsi və s. bu 

kimi iri layihələrin reallaşması üçün tədbirlər həyata keçirilir. Bu ərazilərin enerji ilə təminatı üçün 

İtaliya şirkəti ilə əməkdaşlıq edilir. Belə ki, İtaliyanın “Ansaldo Energia” şirkəti işğaldan azad 

olunan ərazilərdə yeni generasiya güclərinin yaradılması üçün Kəlbəcər, Laçın bölgələrində yeni 

https://vergiler.az/news/economy/12868.html
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tikiləcək kiçik su elektrik stansiyaları layihələrini “Azərenerji”i ilə birgə həyata keçirəcəkdir.  

İşğaldan azad olunan ərazilərdə yüksək gərginlikli yarımstansiyaların tikintisində və avadanlıqlar 

ilə təchizatında, BOT formatında tikintisi planlaşdırılan 390 MVt gücündə yeni elektrik stansiyası 

layihəsində “Ansaldo Energia” şirkəti ilə (Bakı şəhəri yaxınlığında Səngəçal ərazisində) 

“Azərenerji” ASC-i yeni texnologiyalardan istifadə etməklə əməkdaşlıq edəcəklər.  

İşğaldan azad olunmuş torpaqların bərpasında Azərbaycan İsrail ilə də biznes əlaqələrini 

genişləndirir. Ölkəmiz iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 90-a yaxın İsrail şirkəti ilə uğurlu 

fəaliyyət qurmuşdur.  İsrail Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarındandır. İqtisadi əlaqələrin 

inkişafında, yeni təşəbbüslərə əsaslanan layihələrin icrasında Azərbaycan Respublikası  ilə İsrail 

Dövləti  arasında Birgə Komissiyanın, İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının fəaliyyəti 

önəmlidir. Azərbaycanla İsrail arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri azad olunmuş 

ərazilərin bərpası, enerji, səhiyyə, investisiya, innovasiyalar, İKT, kənd təsərrüfatı, su sektorunun 

idarə edilməsi, turizm və s. sahələrdə əməkdaşlıq üçün şərait yaradır. Azərbaycanın əlverişli biznes 

və investisiya mühiti İsrail sahibkarlarını ölkəmizdə yaradılmış sənaye zonalarına investisiya 

yatırmağa, dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə iştiraka cəlb edir. 

Ölkələrimiz arasında əlaqələr əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir. İsrail şirkətləri azad edilmiş 

ərazilərin bərpasında və kənd təsərrüfatı sahəsində biznes münasibətlərinin genişləndirilməsində  

maraqlıdır(https://news.milli.az/economy/944475.html) 

Ticarət tərəfdaşlarımızın biznes cəmiyyətləri arasında geniş əlaqələri xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu 

baxımdan isə Azərbaycanla tarix, dil, din və mədəni əlaqələri olan türk dövlətləri ilə əməkdaşlıq 

etmək böyük önəm kəsb edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, müzəffər Azərbaycan Ordusu 

torpaqlarımızı düşməndən azad etdiyi ilk günlərdən bəri türkdilli dövlətlərdən və qurumlardan 

müntəzəm olaraq azad edilmiş torpaqlarda iqtisadi əməkdaşlıq təklifləri gəlməkdədir. Bu cür 

əməkdaşlıq, Azərbaycan dövlətinə və ölkəmizin iqtisadi perspektivinə olan güclü inamın 

ifadəsidir. Eyni zamanda, bu əməkdaşlıq türk dövlətlərinin təmsil olunduqları qurumlar üzrə daha 

faydalı əməkdaşlığın, konsolidasiyanın, qarşılıqlı etimadın bariz nümunəsidir (N.Müzəffərli, 

E.İsmayılov, 2020). 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlar ictimai iaşə müəssisələrinin yaradılmasına, kənd 

təsərrüfatı sahəsinə investisiya qoyuluşuna böyük maraq göstərirlər. Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) dəstəyi, Agentlik yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı və 

Azərbaycan Qida və İçki Sənayeçiləri Assosiasiyasının tərəfdaşlığı ilə post-konflikt ərazilərimizdə 

biznes üçün də yeni imkanlar açılmışdır. KOBİA tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 

biznes qurmaq və investisiya yatırmaq istəyən sahibkarlara lazımi informasiya, əlaqəndirmə və 

məsləhət xidmətləri də göstərilir. 

Beynəlxalq və yerli ekspertlərin iştirakı ilə AQTA-nın işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə 

fəaliyyətinə dair konsepsiyada qeyd edilmişdir ki, bu rayonların dirçəldilməsində sahibkarlar 
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qarşıya çıxan məsələlərin həlli üçün  Agentliklə daimi,  aktiv əməkdaşlıq etməlidirlər. Azərbaycan 

Qida və İçki Sənayəçiləri Assosiasiyası pandemiya dövründə qida sənayesi və ictimai iaşə 

sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərində yeni iş yerləri açmış,  iqtisadiyyatın 

canlanması üçün səyyar satış imkanları yaradılmış,  dövlət dəstəyi ilə onlayn satış və çatdırma 

platforması fəaliyyət göstərmişdir.  

Qida sənayesi və ictimai iaşə sektorunda fəaliyyət göstərən KOB subyektlərinin pandemiya 

dövründə qarşılaşdıqları çətinliklər və post-pandemiya dövründə gözləntilər dövlət-biznes dialoqu 

çərçivəsində həyata keçirilmişdir(http://ask.org.az/2021/01/28/) 

Nəticə 

Kənd təsərrüfatının, həmçinin biznes münasibətlərinin inkişafı və bu sahədə beynəlxalq təcrübədən 

istifadə mühüm potensiala malik ərazilərin inkişafında,  Azərbaycanın regionda iqtisadi baxımdan 

daha da güclənməsində, iqtisadiyyatın dayanıqlı olmasında, iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasında böyük rol oynayacaqdır. İnamla demək olar ki, beynəlxalq əlaqələri genişləndirərək 

və beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək ən qısa zamanda bu ərazilərdə çox əlverişli biznes mühiti 

və resurslardan səmərəli istifadə imkanı yaranacaqdır. Uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın 

dayanıqlığının artırılması, makroiqtisadi sabitliyin yaradılması biznes mühitinin daha da əlverişli 

olmasına səbəb olacaqdır. Regionda tarixən mövcud olan üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq və 

arıçılıq sahələrinin bərpası və genişləndirilməsi həyata keçiriləcək. Torpaqlar bərpa edilib 

təsərrüfatların istifadəsinə verildikdən sonra növbəti mərhələdə heyvandarlıq fermalarının 

qurulması və təsərrüfatlarının heyvanlarla təmin olunması istiqamətində tədbirlər görülməlidir. 

Təhlükəsizliyin, sabitliyin, sosial və maddi rifahın, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, 

iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Azərbaycanın regionda iqtisadiyyatın inkişafının 

müəyyən edilməsində rolunu daha da möhkəmləndirəcəkdir. 
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Azərbaycanda Keçirilən Beynəlxalq Tədbirlərdə Milli Mədəniyyət 

Nümunələrinin Turizm Baxımından Tanıdılmasının Vacibliyi 

 

Günay İbrahimova  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

gunayibrahimova45@gmail.com  

 

Xülasə 

Mədəni və asudə fəaliyyətin əsas hissəsi bir sıra insanın ehtiyaclarını ödəməkdir. Hər hansı bir məqsədyönlü insan 

fəaliyyətinin, əsas qüvvələrin inkişafı və tətbiqi üçün əsas olacağı, sonuncunun müstəqil bir fəaliyyətə, yəni xarici 

məcburiyyətdən azad bir fəaliyyət halına gəlməsi şərtiylə elmi olaraq sübut edilmişdir. Animasiya insanları 

mədəniyyətə tanıtmaq, onlar üçün yeni ehtiyaclar və hər şeydən əvvəl yaradıcılıq yaratmaq üçün ən vacib vasitələrdən 

biridir. Turist animasiyası turizm müəssisəsinin ümumi fəaliyyətinin ən vacib hissəsidir, yüksək peşəkarlığın 

ifadəsidir, turizm məhsulunun ən vacib hissəsidir. Bu səbəbdən bir turizm müəssisəsindəki digər fəaliyyətlər kimi 

animasiya da planlanmalı, dəqiq tənzimlənməli, təşkilati olaraq nəzarət edilməli və maddi, maliyyə və insan qaynaqları 

ilə təmin edilməlidir. Turizm müəssisələrində, sanatoriyalarda və digər sağlamlıq müəssisələrində asudə vaxtın təşkili 

üzrə mütəxəssislərə animatorlar deyilir. Mədəni və istirahət fəaliyyəti texnologiyası konsepsiyasının köməyi ilə həm 

komponentlər, həm də texniki əməliyyat prosesi əks oluna bilər. Fərdi şəxsin və mədəni və asudə fəaliyyətin 

dominantlarının birbaşa mövcudluğu zehniyyətin təbiəti, əxlaqi və etik dəyərlər üçün təlimatlarla müəyyən edilir və 

texniki prosesin mahiyyətini təşkil edir. 

Açar sözlər: animasiya, istirahət, istehlakçı, inkişaf, otel 

 

İctimai İaşə Müəssisələrinin Animasiya Fəaliyyətinin Müqayisəli Təhlili 

Azərbaycan animasiya turizmi 90-cı illərdə populyarlaşmağa başladı və bu gün cənub və qərb 

sahillərindəki bir çox otel və kurortda istifadə olunur. Ən rəqabətli sektorlardan biri olan turizm 

sektorunda, rəqabət üstünlüyü və fərqlilik qazanmaq üçün müəssisələr bir az səy göstərirlər. Belə 

tətbiqetmələrdən biri, xüsusilə yay otellərində müştəri məmnuniyyətini və sədaqətini artırmağa 

yönəlmiş animasiya tədbirləri. Animasiya tədbirləri əyləncə və idman üçün səyahət edən turistlər 

üçün qərar qəbul etmə prosesini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək ən təsirli elementlərdən 

biridir. İstehlakçı qərar verməsində əhəmiyyətli bir amil olan animasiya xidmətlərinin 

mövcudluğu, eyni zamanda bir müəssisə üçün rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsində mühüm rol 

oynayır. Bununla birlikdə, müəssisələrin rəqabət üstünlüyü fərqləndirmə yolu ilə məhsul 

müxtəlifliyini artırmaqla məhdudlaşmamalıdır. 

Foodservice şirkətləri təklif etdikləri məhsul və xidmətlərin məzmununu, keyfiyyətini və çeşidini 

yaxşılaşdıraraq müştəri məmnuniyyətini təmin etməli və müştəri sadiqliyini artırmalıdır. Bu 

malları və xidmətləri istehlakçılara təmin edəcək və xidmət sektorunun ən vacib təməli olan amil 

mailto:gunayibrahimova45@gmail.com
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insan amilidir. Bu səbəbdən müştəri məmnuniyyəti və sədaqət səviyyələrini artırması gözlənilən 

işçilər ilk növbədə işlərindən razı qalmalı və çalışdıqları quruma yüksək səviyyədə sədaqət 

göstərməlidirlər. Çünki işindən razı olan insanlar quruma daha çox bağlı olduqda daha təsirli, 

məhsuldar və məhsuldar olurlar və bu səbəbdən öz maraqlarından daha çox təşkilatın maraqlarına 

baxmağa başlayırlar. 

Hər sektorda olduğu kimi turizm sektorunda da müəssisələrin əsas hədəfi ən az xərclə qazancı 

artırmaqdır. Bununla birlikdə, müəssisələrin yuxarıda göstərilən hədəflərə çatmaq üçün istifadə 

edəcəyi uzunmüddətli planları və siyasətləri müəyyənləşdirərkən yalnız keyfiyyətli mal və 

xidmətlər təmin edilməsinə deyil, həm də müştəri sədaqətinə diqqət yetirməlidirlər. 

İndi əksəriyyəti daha aşağı əməliyyat xərcləri, təşkilat həcminin azaldılması, doğrulama asanlığı, 

riskin azaldılması, müştəri məmnuniyyəti və daha peşəkar müştəri xidməti kimi səbəblərə görə 

xarici şirkətlərə müraciət edir. Autsorsinqin ev təmizləmə xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, 

animasiya xidmətləri, nəqliyyat xidmətləri, idarəetmə xidmətləri, insan resursları və bəzi xüsusi 

hallarda otel xidmətləri kimi bir çox şöbədə istifadə edildiyi bilinir. Xüsusilə, ölkədəki kurort 

otellərindəki iaşə müəssisələrində göstərilən animasiya xidmətlərinin bir hissəsi autsorsinq yolu ilə 

həyata keçirilir. 

DKK konsepsiyasının formalaşması və istifadəsi 

Əvvəllər "xarici ilə müqavilə" mənasını verən xarici qaynaq (DKK), tarixən köklü bir təcrübədir. 

Bu metoddan Qədim Romalılarda vergilərin səmərəli və sistematik şəkildə toplanması, 19-cu əsrdə 

ABŞ və Avstraliyada poçt paylanması, Fransada dəmir yollarının inşası və idarə edilməsi və suyun 

saxlanması və paylanması məqsədləri üçün istifadə edilmişdir. Demək olar ki, insan tarixi qədər 

qədim DKK konsepsiyası ilk dəfə 1979-cu ildə Oksford İngilis dili Lüğətinə daxil edilmiş və ilk 

dəfə 1981-ci ildə Business Week Magazine-də dərc olunmuş bir məqalə ilə ədəbiyyatda istifadə 

edilmişdir. 1980-ci illərdə konsepsiya kimi istifadə olunmağa başlasa da, 1990-cı illərdən sonra 

idarəetmə strategiyası və iş modeli kimi yayılmağa başladı. Turizm sektoru nöqteyi-nəzərindən, 

1980-ci illərdə Fransada bir yaşayış müəssisəsindən tamamlayıcı xidmətlər almağa başlayan DKK, 

bu gün hər sektorda olduğu kimi turizm sektorunda da geniş tətbiq sahələrinə sahib olmuşdur. 

Marketinq sisteminin təsiriylə hər şey daxil olan bir turizm bölgəsi olan Ölkəmizdə, ilk başta ağır 

olaraq istifadə olunan bir strategiya olaraq istifadə edilən DKK, xüsusilə sahil otellərində sürətli 

bir inkişaf göstərərək, şəhər otellərində geniş istifadə edilmişdir. 

DKK-nın İngilis dilindəki ekvivalenti olan "xarici mənbələrdən istifadə" mənasını verən ifadənin 

qısaldılmış formasıdır. Eynilə, DKK, təşkilat xaricindəki mənbələrdən mal və xidmətlərin tədarükü 

kimi müəyyən edilir. İş yerlərinə əhəmiyyətli dərəcədə vaxt və maliyyədən qənaət edən DKK, öz 

quruluşu daxilində təqdim edilməsi planlaşdırılan bir xidmət istehsal etmədən, bu sahədə 

ixtisaslaşmış digər şirkətlərə buraxma hərəkətidir. Başqa sözlə, müəssisələr həm zamandan, həm 

də maliyyədən qənaət edərək qənaət edərkən, sözügedən xidmətin xarici mənbəyə verildiyi peşəkar 
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müəssisələr öz işləri sayəsində qazanırlar. 

Azərbaycanda turizm sahəsində animasiya proqramlarının inkişafı və tətbiqi. 

Azərbaycan cizgi turizmi 90-cı illərdə populyarlaşmağa başladı və bu gün cənub və qərb 

sahillərindəki bir çox otel və kurortda istifadə olunur. Ən rəqabətli sahələrdən biri olan turizm 

sektorunda, müəssisələr rəqabət üstünlüyü və fərqlənmə əldə etmək üçün çox səy göstərmirlər. 

Belə tətbiqetmələrdən biri də xüsusilə yay otellərində müştəri məmnuniyyətini və sədaqətini 

artırmağı hədəfləyən animasiyadır. Animasiya tədbirləri əyləncə və idman üçün səyahət edən 

turistlərin qərar qəbuletmə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə biləcək ən təsirli 

elementlərdən biridir. İstehlakçı qərar verməsində mühüm amil olan animasiya xidmətlərinin 

mövcudluğu da müəssisə üçün rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsində mühüm rol oynayır. 

Bununla birlikdə, müəssisələrin rəqabət üstünlüyü fərqləndirmə yolu ilə məhsul müxtəlifliyini 

artırmaqla məhdudlaşmamalıdır (Mirzayeva, 2020). 

Animasiya proqramları müəssisənin həyatına xidmət keyfiyyətindən daha çox təsir göstərir, çünk i 

əyləncə hər axşamın əsas tərkib hissəsidir. Bir çox müəssisə axşamı axşamın mövzusuna və 

proqramına uyğun olaraq planlaşdırır. Əylənərkən bir insan və ya bir qrup insan mənəvi 

ehtiyaclarını təmin edir, şəxsiyyətlərini qiymətləndirir və rollarını müxtəlif alt sistemlər 

miqyasında təhlil edir. Əyləncə prosesləri həm təbii, həm də süni mühitdə baş verir. Əyləncə 

sənayesi bir əyləncə mühiti yaratmağı hədəfləyir, yəni. əyləncə prosesinin asılı olduğu bir sıra 

tədbirlər.  

Əyləncə sənayesinin inkişafının sosial oriyentasiyası yeni fərdi və sosial ehtiyacların formalaşması, 

habelə mövcud şəraitdə ehtiyacların təzahürü və inkişafı ilə xarakterizə olunur. Əyləncə sənayesi, 

çoxşaxəli vəzifələrin həlli (ilk növbədə təhsil, nikbin əhval-ruhiyyənin formalaşması, təlim, 

istirahət, insan mədəniyyətinin inkişafı) mahiyyət etibarilə şəxsiyyəti formalaşdırır və inkişaf 

etdirir. Boş vaxtının bir hissəsini əyləncə ilə keçirən insan özünü bir iş vahidi kimi bərpa edir. 

Müxtəlif ölkələrdə əyləncə sənayesinin inkişaf təcrübəsi onun müstəqil bölmələrinin əsas 

komponentlərini təqdim etməyə imkan verir. Dünya praktikasında turizm müəssisələri, o cümlədən 

turist yerləşdirmə obyektləri əyləncə və ictimai xidmətlər sahəsi ilə əlaqədardır. Bir sıra müəssisə, 

təşkilat və qurumlar ikinci dərəcəli fəaliyyət şəklində əyləncə təmin edir. Otellərdən əlavə bunlar 

istirahət zonaları və tarixi yerlərdir. Əyləncə sənayesi, əhəmiyyətli maddi, maliyyə və əmək 

resurslarını cəlb edən iqtisadi sistemin müstəqil, nisbətən təcrid olunmuş bir əlaqəsi kimi çıxış edir. 

Bu baxımdan əyləncə sənayesindəki müəssisələr spesifik texnologiyalar, idarəetmə sistemləri, 

performans, əməyin təşkili və işçi heyəti ilə xarakterizə olunur. 

Dünya ölkələrində  turizmə təsir göstərən əsas amillər. 

Dünyadakı siyasi, sosial və iqtisadi dəyişikliklər beynəlxalq turizmə olan tələbi müxtəlif yollarla 

təsir edir. Texnoloji inkişaf nəticəsində insanların iş saatları azalır, istirahət və tətillər üçün vaxt 
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artır. Bundan əlavə, beynəlxalq səyahətlərdəki maneələrin azaldılması qlobal turizmə müsbət təsir 

göstərir. Digər tərəfdən, inkişaf etmiş ölkələrdə də hiss olunan iqtisadi durğunluq, siyasi 

parçalanmalar və isti müharibələr dünya turizm hərəkatlarına mənfi təsir göstərir. Dünya Turizm 

Təşkilatı (ÜTT); Dünya turizm hərəkatında iştirak edən insanların sayının (dünyada turizmə təsir 

edəcək hadisələrin olmaması nəzərə alınmaqla) hər il orta hesabla 4,5-5,5% artacağı müəyyən 

edilmişdir. Bu qətiyyət nəticəsində deyə bilərik ki, yaxın illərdə turizm sektoru dünyanın ən vacib 

sahələrindən birinə çevriləcəkdir. Türkiyənin bu sektordakı payı% 1,5 ilə 2 arasında dəyişir. 

Azərbaycan ərazisində turistləri cəlb edən əsas amillər. 

Ölkəmizdə turizmə olan tələbi artırmaq üçün mövcud və potensial tələbatı diqqətlə öyrənmək 

lazımdır. Misal üçün; Hansı ölkələrin ölkəmizə daha çox turist cəlb etməsi, hansı həyat tərzini 

seçmələri, asudə olma vərdişlərini və ölkəmizi niyə sevmələri kimi suallara cavab vermək lazımdır. 

Hazırda ölkəmizə gələn turistlərin əksəriyyəti qonşu ölkələrdən gələn turistlərdir. Bunun əsas 

səbəbi eyni coğrafi ərazidə yerləşmə və nəticədə mədəni yaxınlıqdır. İran, Türkiyə, Qazaxıstan və 

Qırğızıstan daxil olmaqla bir çox qonşu ölkələrin UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs 

Siyahısına daxil edilmiş nümunələrin olması təsadüfi deyil. Azərbaycanda turistlərin diqqətini 

çəkən animasiya proqramları böyük ölçüdə qədim adət-ənənələrimizlə əlaqəlidir.  

Ölkəmiz çoxmədəniyyətli olduğu üçün turistlər ölkəni gəzərkən fərqli mədəniyyətləri tanıyırlar. 

Hər bölgə eyni yeməyi fərqli tatlarla yeyə bilər. Ləzgi mətbəxi, Zaqatala-Avar mətbəxi, Şəki 

mətbəxi, qərb bölgəsinin mətbəxi fərqli cəhətləri ilə seçilir. Bu ərazilərdəki iaşə müəssisələri köhnə 

bir atmosferə sahibdir. Xalçalarla örtülmüş bu fabriklərin quruluşu, kərpicdən və ya boyalı daşdan 

düzəldilmiş divarlar və istifadə olunan gil qablar özləri də animasiya nümunələridir. Şəhər 

mərkəzindəki müəssisələrdən fərqli olaraq, ümumiyyətlə bir ailə restoranı var və ailə üzvləri 

qonaqların bişirilməsində və onlara xidmət göstərilməsində iştirak edirlər. Bu cür restoranlar 

getdikcə populyarlaşır və restoranın imicinə müsbət təsir göstərir. Əlbətdə ki, bu cür müəssisələr 

üçün ən uğurlu animasiyalardan biri, xidmət zamanı qonaqlar qarşısında yemək hazırlamaq, bir 

ailənin bir restoranda canlı musiqi alətində çalması və qonaqlara fərdi bacarıq nümayiş etdirmək 

kimi digər xidmət formalarıdır. 

Paytaxtımız Bakıda daha müasir və turistlərin tələbatını ödəyən daha çox iaşə müəssisəsi var. 

Şəhərin ümumi inkişafı və müəssisələrin sayının sürətlə böyüməsi onları animasiyaya üstünlük 

vermə səbəblərindən biridir. Asılı olmayaraq, fərqli yerlərdə fərqli yeməklər və xidmət səviyyələri 

tapırıq. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən iaşə şirkətləri animasiya proqramlarına fərqli mövzularda 

başlayırlar. Məsələn, Abracadabra restoranı dizayn baxımından digər restoranlardan tamamilə 

fərqlənir. Bir restoran seçən turist fantastik macəraların pərəstişkarıdırsa, seçim mütləq bu 

restoranda olacaqdır. Bir nağıl dünyası, fərqli bir menyu, xüsusi bir təqdimat və münasib bir qiymət 

buranı arzuolunandır. 
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Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə müəssisələrinin əsas fəaliyyət istiqamətləri.  

Əlbətdə ki, ölkəmizdə iaşə müəssisələri ilə yanaşı kurort və otel müəssisələrindən də geniş istifadə 

olunur. Yay otelləri müştərilərin yaşayış, yemək və içki ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı, tətilin əsas 

məqsədinə - mənəvi və fiziki istirahətə də xidmət edir. Bu müəssisələr müştəriləri əyləndirmək və 

yaxşı vaxt keçirmək üçün müxtəlif animasiya fəaliyyətləri təşkil edir. Bunlar; dəniz, quru, 

sağlamlıq və gecə kimi cizgi fəaliyyətləri. Bu fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələr orta yaşlı peşə 

qruplarında və hər növdə iştirak etmək üçün müraciət edərək il boyu açıq qala bilərlər. Bundan 

əlavə, müştərilərin bu müəssisələrdə qalma müddəti artır və doluluq nisbətini artırır. Yay evləri 

müştəriləri üçün animasiyadan müsbət istifadə etdikdə: satış və xidmət satışlarından əldə olunan 

gəlir artdıqda, müştəri ziyarətlərinin tezliyi artır. Bundan əlavə, bir müəssisənin marka imici 

müştəri bazasında formalaşır və animasiya tədbirlərində aktiv iştirakını təmin edərək müştəri 

məmnuniyyətini artıra bilər. Animasiya tədbirlərinin satışın inkişafı səylərinə verdiyi müsbət qatqı 

nəticəsində işləmək üçün seçim var. Eyni zamanda, bu hərəkətlər orta raf ömrünü artırır, otaqların 

gəlirlərini təsir edir, rahat, əyləncəli və əyləncəli bir mühit yaradır, mövcud istehlakçılara müsbət 

təsir göstərir. Bundan əlavə şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən animasiya fəaliyyətləri 

müştərilərin qalma müddətini artırır. Bu, müştərilərin qida və içki ehtiyaclarını müəssisədən dərhal 

təmin etməyə imkan verir. Bu fəaliyyətlərin yaratdığı mühit sayəsində turistlər rahat və əylənə 

bilməklə yanaşı daha sərbəst və lüks şəkildə istehlak edə bilərlər. Nəticədə, iaşə və yaşayış 

yerlərində animasiya fəaliyyətləri xidmət satış həcminə birbaşa təsir göstərir və həlledici rol oynaya 

bilər. Eyni zamanda, bu fəaliyyət müəssisənin ömrünü uzadır və gəlirli fəaliyyət göstərməsinə 

imkan verir. Müştəri bazasında müsbət imicin formalaşmasına, işin cəlbediciliyinin artırılmasına, 

turoperatorların seçilməsinə və işlərin dinamik rəqabətinə nail olmağın yeganə yoludur. Bu 

çərçivədə animasiya proqramları təşkil edən və ya təşkil etmək istəyən turizm müəssisələri üçün 

aşağıdakılar tövsiyə edilə bilər. Animasiya fəaliyyətləri otelin fiziki quruluşunu, müəssisənin 

çəkdiyi xərcləri və animasiya qrupu işçilərinin imkanlarını nəzərə almalıdır. Bundan əlavə şirkət 

uyğun proqramlar seçməlidir. Animasiya tədbirləri ilə satışları artırmağa çalışarkən, alıcı cansıxıcı 

olmamalı və istehlak etməkdə çətinlik çəkməməlidir. Animasiya tədbirləri təşkil edərkən, 

mədəniyyətlərini nəzərə alaraq, müştərilərə ölkəmizin / bölgəmizin mədəniyyətini tanıdan və 

tanıdan tədbirlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu şəkildə mədəni qarşılıqlı əlaqə əldə edilə bilər. 

Şirkətdə çalışan animasiya proqramçıları standart satışa çıxarılan proqramlar yaratmaq əvəzinə, 

müştərilərin xüsusiyyətlərinə, istək və motivlərinə və dünyanın dəyişən şərtlərinə uyğun 

fəaliyyətlər təşkil etməlidirlər. Çünki müştərilərin gördüyü, izlədiyi və iştirak etdiyi hərəkətlər 

birbaşa iş imicinin formalaşmasına təsir göstərir. 

Foodservice şirkətlərinin fəaliyyəti. 

Foodservice şirkətləri təklif etdikləri məhsul və xidmətlərin məzmununu, keyfiyyətini və çeşidini 

yaxşılaşdıraraq müştəri məmnuniyyətini və sədaqətini artırmalıdır. Bu malları və xidmətləri 

istehlakçılara təmin edəcək və xidmət sektorunun ən vacib təməli olan amil insan amilidir. Bu 
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səbəbdən müştəri məmnuniyyəti və sədaqət səviyyələrini artırması gözlənilən işçilər ilk növbədə 

işlərindən razı qalmalı və çalışdıqları quruma yüksək səviyyədə sədaqət göstərməlidirlər. Çünki 

işindən razı olan insanlar quruma daha çox bağlı olduqda daha təsirli, məhsuldar və məhsuldar 

olurlar və bu səbəbdən öz maraqlarından daha çox təşkilatın maraqlarına baxmağa başlayırlar. 

Hər sektorda olduğu kimi turizm sektorunda da müəssisələrin əsas məqsədi ən az xərclə qazancı 

artırmaqdır. Bununla birlikdə şirkətlərin yuxarıdakı hədəflərə çatmaq üçün istifadə edəcəyi 

uzunmüddətli planları və siyasətləri təyin edərkən yalnız keyfiyyətli məhsul və xidmətlər təqdim 

etməyə deyil, həm də müştəri sədaqətinə diqqət yetirməlidirlər. 

Əksəriyyəti indi daha aşağı əməliyyat xərcləri, daha kiçik təşkilat ölçüsü, doğrulama asanlığı, 

azalmış risk, müştəri məmnuniyyəti və daha peşəkar müştəri xidməti kimi səbəblərdən xarici 

şirkətlərə müraciət edirlər. Autsorsinqin ev təmizlənməsi xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, 

animasiya xidmətləri, nəqliyyat xidmətləri, idarəetmə xidmətləri, insan resursları və bəzi xüsusi 

hallarda otel xidmətləri kimi bir çox şöbədə istifadə edildiyi bilinir. Xüsusilə, ölkənin kurort 

otellərindəki iaşə müəssisələri tərəfindən göstərilən animasiya xidmətlərinin bir hissəsi xarici 

təminata verilib. 

Otel idarəçiliyində animasiya fəaliyyətinin tətbiqi. 

Müstəqil bir restoran və ya kafedən fərqli olaraq, oteldəki müəssisə, ilk növbədə, orada yaşayan 

qonaqlara xidmət etməyə yönəldilmişdir. Lakin bu, qonaqlıqdakı yerlərin sayının otaq sayına 

bərabər olması demək deyil. Oturacaqların sayını hesablayarkən otelin formatını və xidmətini (otaq 

qiymətində səhər yeməyi daxil olmaqla və s.), yeri və əlbəttə ki, hədəf auditoriyasını nəzərə almaq 

lazımdır. Bəzi hallarda, bir otel restoranında yerlərin sayı otaq sayından bir neçə dəfə çox ola bilər. 

Şübhəsiz ki, menyu otellərdə fəaliyyət göstərən bir kafe və ya restoranın populyarlığını təyin edən 

əsas amillərdən biridir. Eyni zamanda, ekonom sinif otellərindəki kiçik müəssisələr üçün ləzzət və 

geniş çeşidli yeməkləri nəzərdə tutmayan sadə bir menyu olarsa, daha çox "ulduzlu" (beş və dörd 

ulduzlu) otellər üçün sözsüz ki, aşbazdan imza yeməkləri daxil olan daha müxtəlif bir menyu 

meydana gəlməsinə diqqət yetirməyə dəyərdir. Menyuya mövsümi və xüsusi təkliflərin - uşaqlar, 

vegeterianlar və ya pəhrizdə olan qonaqlar üçün xüsusi bir menyu, həmçinin bufet və ziyafətlər 

üçün ayrı menyular daxil edilməsi çox aktual ola bilər. Bununla birlikdə, qonaqlara təklif olunan 

yemək çeşidi nə olursa olsun, təravət və keyfiyyət həm də əsas tələb olaraq qalır.  

Bundan əlavə, avadanlıq qonaqların səhər yeməyi üçün nəzərdə tutulmalıdır: paylama xətti 

alınmalıdır (soyuq, isti qəlyanaltılar, elektrik çaydanlar, qəhvə dəyirmanı, qəhvə hazırlayıcılar 

üçün). Böyük qablar, xüsusi işçilər, yemək qabları və yeməkləri salonlara və otaqlara daşımaq üçün 

avadanlıq kimi kifayət qədər qablar olmalıdır. 

Kənardan görünməyən başqa bir fərq: otellərdəki bir çox restoran mənfəət strukturunda da daxil 

olmaqla ikinci dərəcəli rol oynayır (əsas gəlir yaşayış yeridir, daha sonra azalan qaydada - 

restoranlar və barlar, konfrans otaqları, saunalar, fitness mərkəzləri, spa). Tez-tez otel restoranı gün 
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ərzində çətinliklə ziyarət olunur, eyni zamanda böyük ziyafətlərdə və qəbullarda istifadə olunur. 

Buna görə, belə bir müəssisəyə adi bir iş günündə girsəniz, əksər hallarda boş qalacaq. Bundan 

əlavə, bütün həftə sonu görüşləri önümüzdəki aylara təyin edilə bilər. 

Animasiya proqramları, ümumiyyətlə restoran fəaliyyətinə böyük təsir göstərdiyindən, iaşə 

müəssisələri üçün çox vacibdir. Qurumun mövcudluğu boyunca maraqlarını müdafiə edirlər. Bu 

işdə əyləncə üçün tətbiqetmələrdən istifadə edən mümkün qədər çox müəssisənin olduğunu 

öyrəndik. Bunları reklam məqsədilə də istifadə edə bilərsiniz. Animasiya fəaliyyəti sosial və 

mədəni xidmətlərin zəruri, ayrılmaz hissəsidir. Animasiya turist seçimində mühüm rol oynayır. 

İnsanlar qloballaşma və sosial şəbəkələr vasitəsilə həyatlarını daha maraqlı və həyəcanlı bir şəkildə 

təqdim etmək istəyirlər. Mükəmməl animasiya şoularına şahid olmaq və bu əyləncəni izləyiciləri 

ilə bölüşmək istəyirlər. Bu səbəblərdən animasiya fəaliyyətləri həm yerli əhali, həm də bölgələrdən 

və ya xarici ölkələrdən gələn turistlər üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Əminliklə demək olar ki, animasiya tədbirləri olmadan iaşə müəssisələri getdikcə daha çox 

ziyarətçi ilə işləməyəcəkdir. Yaxşı səhnələşdirilmiş və düşünülmüş bir animasiya proqramı bir 

quruma çox sayda ziyarətçi cəlb edə bilər, lakin uğursuz bir proqram tədbirin gələcəyinə, digər 

qurumlar arasındakı statusuna mənfi təsir göstərə bilər. 

İaşə müəssisələrində mədəni istirahət proqramlarında iştirak edən bir animator, ünsiyyətcil olmaqla 

yanaşı, bir çox müsbət keyfiyyətə sahib olmalı, musiqini, zövqləri və ümumiyyətlə mədəni meylləri 

yaxşı bilməli, moda meyllərini və temalı axşamların bir çox digər tərəflərini izləməlidir. 

Konsert proqramına qatılan şəxs bütün tədbirləri yaxşı planlaşdırmağı və idarə etməyi bacarmalı, 

işıqlandırma, musiqi avadanlığı, video avadanlıqları, süni tüstü maşınları və s. Kimi hadisələrin 

texnoloji cəhətlərinə yaxşı öyrədilməlidir. Sənətçi yer, sənətkar cazibəsi, yemək və istirahət kimi 

şeyləri anlamalıdır. 

Sənətçilərin müəllif hüquqlarına hörmət etdiklərindən və təşkilat daxilində video və səs 

mənbələrinin qanuni istifadəsini dəstəklədiyindən əmin olun. Təşkilatın ümumi atmosferini bədii 

rəhbərdən əlavə barmenlərdən garsonlara qədər bütün partiyaların və verilişlərin mahiyyətini və 

planını bilən, yaxşı təlim keçmiş və hazırlıqlı bir heyət təsir edir. Yuxarıda sadalananların 

hamısından belə nəticəyə gəlmək olar ki, əyləncə və iaşə sahəsində müasir xidmətlər bazarında heç 

bir təşkilat müəyyən bir animasiya proqramı və bu sahədəki mütəxəssislər olmadan yaşaya bilməz. 

Ziyarətçilərin iaşəçilərin güclü və zəif tərəfləri barədə fikirlərinə baxdığımızda yeni xidmət 

standartlarını və animasiya proqramlarını təkmilləşdirmək və tətbiq etmək üçün hələ görüləsi işlər 

olduğunu görərik. Bunun üçün müəssisə rəhbərləri, işin yerləşdiyi ərazinin cəlbediciliyini və 

yaxınlıqda yaşayan insanların və ən çox turisti cəlb edən bölgənin ümumi zövqünü artırmaq üçün 

araşdırmalar aparmalıdırlar. Gəlirlik üçün, hər şeydən əvvəl, yaxınlıqdakı insanlar. Turistləri cəlb 

etməli və gəlir artdıqca daha geniş bir ərazidə səslənəcək animasiya proqramları yaratmalıdır. 

Animasiya proqramlarının hazırlanması və təqdimatı tədricən olmalıdır və digər müəssisələrdə 
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mövcud olanları təkrarlamamalıdır. Ümumi mahiyyət eyni olsa da, kiçik bir yenilik olmalıdır. 

Məsələn, bir restoran və ya kafe qonaqlara rəqqas təklif edirsə, başqa bir restoran rəqqaslara əlavə 

olaraq şirkət loqotipi ilə suvenirlər hazırlaya və şou zamanı qonaqlara təqdim edə bilər. 

Bildiyiniz kimi, turistlər tətildə olduqları ölkələrdən suvenir almaq vərdişinə çevrilmişdir. Belə bir 

hədiyyə ilə turistlərə yaxşılıq hissi verə bilərik və bununla da şirkətimizə xoş bir təcrübə bəxş edə 

bilərik. Təbii ki, loqotipimiz olan suvenirlərin müxtəlif yerlərə bu şəkildə paylanması da şirkət 

üçün reklam rolunu oynayacaqdır. 

Nəticə 

Otel restoranının işi adi restoranın işindən fərqlənir ki, belə bir restoranın iş saatları qonaqların 

böyük əksəriyyətini razı salacaq qədər olmalıdır, hətta bu məqsədlə bu restoranın işi qazanc 

gətirməsə də. müəyyən saat. Eyni zamanda, otel qonaqlarının 70% -ə qədəri bir otel restoranında 

yemək yemir və 50% -ə qədəri nahar etmir və restoranın gəlirlərinin 2/3-i kənar qonaqlar hesabına 

gəlir. Buradan vacib bir nəticə çıxır: otel restoranının küçədən ayrı bir girişi və öz park yeri 

olmalıdır. 

Tədqiqatın nəticələrinə görə, animasiya işçilərinin narazılığının əsas səbəbləri aldıqları maaşları 

işləmələri üçün kifayət qədər tapa bilməmələri, çalışdıqları şirkətin siyasətindən və tətbiqindən 

narazı olmaları və sərbəst olmamalarıdır. Narazılığın səbəblərinin daha çox xarici amillərdən 

qaynaqlandığı müşahidə edilmişdir. 

Ədəbiyyatlar 

1. Mirzayeva, G., Turkay, O., Akbulaev, N., & Ahmadov, F. (2020). The impact of mega-events on urban 

sustainable development. Mirzayeva, G., Turkay, O., Akbulaev, N., & Ahmadov, F.(2020). The impact of mega-events 

on urban sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(3), 1653. 

2. Kərimov, A. "Mühasibat uçotu, vergilər". Bakı, 2012, 502 s. 

3. Abbasov, Q.Ə. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı, 2009, 381 s. 

4. Azərbaycan Respublikasının Mühasibat uçotu haqqında qanun. Bakı, 2004  

5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı, “Hüquq ədəbiyyatı”, 2007,776 s.  

6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. Bakı, “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011, 414 s.  

7. Bronnikova, T.S. Marketinq: nəzəriyyə, metodologiya, təcrübə: dərslik. müavinət / Bronnikova T.S. - M.: 

KnoRus, 2010. -- 208 s. 

8. Cəfərli, H.A. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı, “Elm və təhsil”. 2009, 560 s.   

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1045 

 

Müasir İqtisadi Şəraitdə Maliyyə Planlaşdırılmasının Təşkilinin Yeri Və Rolu 

(nəzəri aspektdə) 

 

Günel Ataxəlilli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

gunel.ataxelilli@gmail.com   

 

Xülasə 

Müasir iqtisadiyyat yüksək rəqabətli bazar mühitinin olması, dəyişən istehlakçı tələbatlarının yüksək dinamikası və 

qeyri-sabit makroiqtisadi mühitin olması ilə xarakterizə olunur ki, bu da uzunmüddətli dövr üçün maliyyə 

planlaşdırmasını həyata keçirərkən şirkətlər üçün müəyyən problemlər yaradır. Bu baxımdan şirkətlərdə maliyyə 

planlaşdırılmasının səmərəli tərtibatı ön plana çəkilir.Məqalədə "maliyyə planlaşdırması" anlayışı nəzəri cəhətdən 

araşdırılır, müxtəlif iqtisadçı alimlərin elmi əsərlərindəki problemə yanaşmaları təhlil edilir. Məqalədə həmçinin, 

şirkətin maliyyə menecmenti çərçivəsində səmərəli maliyyə siyasətinin formalaşdırılması üçün maliyyə planının 

strukturu və onun tələb olunan müddətliliyi araşdırılır.Tədqiq etddiyimiz iqtisadçı alimlər maliyyə planlaşdırılmasının 

mərhələlərinin formalaşmasına təhlil edirlər ki, bunun əsasında da maliyyə planlaşdırılmasının aşağıdakı mərhələlər 

üzrə həyata keçirilməsini təklif edirlər: tələb haqqında məlumatların təhlili, şirkətin inkişafının proqnozlaşdırılması, 

planlaşdırmanın dövrülüyü, hesablama metodologiyasının müəyyənləşdirilməsi, planlaşdırma ilə bağlı sənədli 

qərarların qəbulu, aralıq və yekun nəticələrin monitorinqi.Şərti olaraq qəbul etdiyimiz “X” şirkətinin maliyyə 

vəziyyətinin təhlili zamanı, yüksək keyfiyyətli maliyyə planlaşdırmasının vacibliyi və zəruriliyi qənaətinə gəlinmişdir, 

belə ki, şirkətin gələcəkdə səmərəli fəaliyyəti bundan çox asılıdır. Makroiqtisadi konyukturanın dəyişkənliyi şəraitində 

maliyyə planlaşdırmasının qeyri-qənaətbəxş tərtibi nümayiş etdirilir. Hesabat dövründə planlaşdırılan maliyyə 

nəticələrinə nail olunmaması şirkətin fəaliyyətində mənfi nəticələrə səbəb ola biləcək yüksək risklərin olmasını 

müəyyənləşdirir. 

Açar sözlər: maliyyə idarəetməsi, maliyyə planlaşdırması, proqnozlaşdırma, maliyyə, maliyyə riskləri 

 

Giriş 

Son dövrlərdə, xüsusilə də son 10 il ərzində maliyyə planlaşdırması ilə bağlı araşdırmalar, 

tədqiqatlar artmış, maliyyə planlaşdırılması ayrıca bir sahə kimi  öyrənilməyə başlanılmışdır. 

Bunun əsas səbəbi, son dövrlərdə iqtisadi böhranların, xüsusilə maliyyə böhranlarının baş verməsi, 

şirkətlərin, investorların, ümumiyyətlə, bütün iqtisadi subyektlərin  böyük itkilərlə üzləşməsi, hətta 

bəzilərinin iflasa uğraması olmuşdur. Maliyyə  sferasında  şirkətlər xüsusi yer tutduqlarına və 

bazarda baş verən dəyişikliklərə daha həssas olduqlarına görə maliyyə planlaşdırmasının 

öyrənilməsi və tədqiq olunması zərurətə çevrilmişdir. 

İqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyi çox hallarda hədəf təyin etmə və planlaşdırma mexanizmləri ilə 

müəyyən edilir. Planlaşdırma menecmentin müstəqil bir funksiyası olaraq, müxtəlif növlərə 
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malikdir. Bunlardan biri, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yüksək tələbə malik olan maliyyə 

planlaşdırmasıdır. Hazırkı dövrdə iqtisadiyyatın qeyri-sabit olması proqnozların hazırlanmasını 

əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir, bu isə şirkətlərin fəaliyyətində planlaşdırmanın rolunu heç də 

azaltmır, əksinə, planlaşdırma fəaliyyətini artırır, çünki sabit şəraitdə şirkət uzun müddət yaşaya 

bilir, alıcılıq qabiliyyətinin azaldığı iqtisadi böhran şəraitində isə rəqabət güclənir ki, bununla da 

bazarda yalnız bu şəraitə uyğunlaşmış şirkətlər qalır. 

Metod 

Tədqiqat aparılan zaman məntiqi yanaşma, müqyisəli təhlil və ümumiləşdirmə metodlarından 

istifadə olunmuşdur. 

Analiz 

Maliyyə planlaşdırılmasına nəzəri baxışlar 

Şirkətin nəticəlilik göstəricilərindən biri,əldə edilən mənfəətin həcmidir. Bu səbəbdən şirkətdə 

maliyyə planlaşdırmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Y.S.Nexayçukun mövqeyinə görə, maliyyə 

planlaşdırması “maliyyə resurslarının əldə edilməsi mənbələrini müəyyənləşdirmək üçün üsul və 

vasitələrin məcmusudur”(Лаенко,2016). Tərifdən göründüyü kimi, maliyyə planlaşdırmasının əsas 

struktur elementləri bunlardır: pul vəsaitlərinin axınının planlaşdırılması və pul vəsaitlərinin 

istifadəsinin planlaşdırılması.  

Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə planlaşdırması digər resurs ətrafında deyil, maliyyə resursları 

ətrafında formalaşır. Eyni zamanda planlaşdırma çərçivəsinə həm mövcud, həm də gələcək fondlar 

daxil edilə bilər ki, bunları da aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: kreditor borcları və gözlənilən 

mənfəət. 

İdarəetmədə ən geniş yayılmış səhvlərdən biri onun retrospektiv variantda maliyyə 

planlaşdırmasının həyata keçirilməsidir. Bu zaman planlaşdırmanın məqsədi yaranmış problemləri 

aradan qaldırmaqdan ibarət olur. S.P.Vişarın qeyd etdiyi kimi, maliyyə idarəçiliyinin belə bir 

"reaktiv" forması ilk növbədə planlaşdırma prosesinin səmərəliyinin aşağı olmasından qaynaqlanır 

(Əhmədov,2018). Şübhəsiz ki, maliyyə planlaşdırmasının əsas vəzifələrindən biri mövcud 

problemlərin və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması, maliyyə fəaliyyətinin optimallaşdırılması, 

cərimələrin, dəbbələrin və gecikmələrin baş verməsinə yol verilməməsidir. Şirkətdə səmərəli 

maliyyə planlaşdırılması sistemi qurmaq üçün menecerlər aşağıdakı suallara ardıcıl cavab 

tapmalıdırlar: 

1) bu gün nə gəlir gətirir? 

2) yaxın 1-3 ildə nə gəlir gətirəcək? 

3) satış planlarını istehlakçıların tələbatının dinamikası ilə necə əlaqələndirmək olar?     
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Qeyd edildiyi kimi, maliyyə planlaşdırması həm daxil olan mənfəətin, həm də mövcud öhdəliklərin 

nəzərə alınması ilə onun xərclənməsinin uçotunu nəzərdə tutur. Əldə olunan mənfəətin həcmi 

istehlakçıların tələbatının ödənilməsinin səmərəliyini müəyyən edən bir sıra amillərdən asılıdır. 

Maliyyə menecmentinin əsas xüsusiyyəti (onun optimal variantında) göstəricilərin istehlakçıların 

tələbatlarının dəyişməsi dinamikası ilə əlaqələndirilməsidir ki, bu da öz əksini şəkil 1-də tapmışdır. 

Bu xüsusiyyət həm də bütövlükdə maliyyə planlaşdırması üçün xarakterikdir. Fikrimizcə, müasir 

iqtisadiyyatda maliyyə planlaşdırması istehlakçı tələblərinə əsaslanmalıdır. 

 

     Şəkil 1. Maliyyə menecmentinin asılılığı (müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir) 

  

Maliyyə planlaşdırmasının istehlakçı tələbatı ilə əlaqəsi birbaşa idarəetmə və marketinq 

yanaşmaları nəzərə alınmaqla şirkətin maliyyə fəaliyyətinin məntiqi təhlilindən irəli gəlir. Belə ki, 

hər bir firma istehlakçıların tələblərini ödəmək üçün fəaliyyət göstərdiyindən, əldə edilən mənfəət 

bu ehtiyacların ödənilməsinin tamlığından və səmərəliliyindən asılıdır ki, bu da şirkətin fəaliyyəti 

nəticəsində maliyyə resurslarını yaradır və daha sonra bu resurslar yenidən şirkətin özünün və 

iştirakçılarının ehtiyaclarına yönəldilir.  

Sahibkarların mənfəət götürməyi özlərinə hədəf qoyması heç bir ziddiyyətə səbəb olmur, belə ki, 

bu hədəf sahibkarın özünə məxsusdur, onun yaratdığı şirkət isə ayrı istənilən hədəfi müəyyən etmə 

mexanizmi olan müstəqil bir subyektdir. Müasir iqtisadiyyatda əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin 

zəifləməsi, məzənnənin dəyişkən olması, ümumi pul kütləsinin dövriyyədə azalması və xarici 

bazarlarda nüfuzun aşağı düşməsi kimi bir sıra mənfi meyllər mövcuddur. Belə şəraitdə orta 

seqment əvvəlcə daralır və aşağı seqment isə genişlənir. Buna görə də istehlakçıların ehtiyacları 

mütəmadi olaraq müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır. Bununla da aşağıdakı bir-biri ilə əlaqəli 

cəhətlərin nəzərə alınması zərurəti meydana gəlir: 

1) istehlakçı ehtiyaclarının dinamizmi; 

2) satışın planlaşdırılması. 

Maliyyə menecmenti çərçivəsində tələbatın öyrənilməsi istehlakçı tələbatının dəyişməsi 

dinamikasına əsaslanan uzunmüddətli mənfəətin əldə edilməsi planı qurulmalıdır. Sahibkarlar 

konkret zaman kəsiyində hansı məhsulun maksimum gəlir gətirəcəyini müəyyən etməlidirlər. 

Şirkətin kredit və investisiya siyasəti həm əldə edilmiş mənfəətə, həm də gözlənilən nəticələrə 

əsaslanmalıdır. 
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Rus iqtisadçısı E.S.Zaytsevin mövqeyinə görə maliyyə planlaşdırılması operativ, cari və strateji 

planlaşdırmaya bölünür. Operativ planlaşdırma ödəmə təqvimi və kassa planının, cari gəlirlər və 

xərclər planının, balans planı, mənfəətin və mühasib balansının strateji (perspektiv) 

planlaşdırılması kimi sənədlərin əsasında qurulur (Демин, Зинченко,Черкасов, 2016). Qeyd 

etmək lazımdır ki, maliyyə planlaşdırması prosedur əsasında konkret sənədlər vasitəsilə həyata 

keçirilir. Planlaşdırma müddəti nə qədər uzan olarsa, proqnozlaşdırma daya böyük əhəmiyyət kəsb 

edər. 

T.G.Bondarenkonun maliyyə planlaşdırmasına yanaşması maraq doğurur və o, maliyyə 

planlaşdırılmasının aşağıdakı əlamətlərini qeyd edir:  

1) planlaşdırma müddətinin təyin edilməsi; 

2) məqsədli gəlir və xərc maddələrinin müəyyən edilməsi; 

3) hesablama göstəricilərinin müəyyən edilməsi (Əhmədov., 2018).  

Bu cür yanaşma maliyyə planlaşdırılmasının bir sıra vacib praktik xüsusiyyətlərini, onun 

müddətliliyinin və hesablama-metodoloji bazasının vacibliyini əks etdirir. Əslində, maliyyə 

planlaşdırması fəaliyyəti çərçivəsində hesablamalar çox fərqli ola bilər, onların xüsusi seçimi bu 

və ya digər planlaşdırma metodundan asılı ola bilər. I.V.Solomaxina aşağıdakı maliyyə 

planlaşdırması metodlarını fərqləndirir: satış həcminin proqnozlaşdırılması; gəlir və xərclər 

balansı; əlavə kapital qoyuluşu büdcəsi; xərclər və gəlirlər cədvəlinin tərtib edilməsi; xaricdən 

maliyyələşmədə tələbin müəyyənləşdirilməsi; satış faizi; mümkün ola biləcək zərərin 

hesablanması(Нехайчук,Борисовская,2016). Satış faizi metodunu eyni zamanda planlı mühasibat 

balansının hər bir elementinin və mənfəət və zərər haqqında planın müəyyən edilmiş satış 

dəyərindən faiz nisbəti kimi hesablanmasını nəzərdə tutan proporsional asılılıqlar metodu 

adlandırırlar. Maliyyə planlaşdırmasında idarəetmə fəaliyyətində artıq ənənəyə çevrilmiş 

metodlardan da istifadə olunur. T.G.Bondarenko və A.U.Soltakhanov maliyyə planlaşdırılması 

çərçivəsində SWOT-təhlilə xüsusi diqqət yetirirlər, onların mövqeyinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, onlar bu cür təhlilin əsas nəticəsi kimi buraxılan məhsulun həcmi və çeşidi haqqında qərarın 

qəbul edilməsinı maliyyə planında əks etdirilməsində görürlər (Əhmədov., 2018).  

Maliyyə planlaşdırmasının əsas sənədi gəlir və xərclər, uzunmüddətli maliyyə mənbələrinin 

xarakteri haqqında məlumatları əks etdirməli olan maliyyə planıdır (Вишар,2016). Maliyyə 

planının əsas əlaməti onun kompleksliliyi və uzunmüddətliliyidir (plan bir ildən artıq müddətə 

tərtib olunur). Plan özündə mənfəət əldə etmə dinamikasını göstərən satış qrafikini əks etdirir. 

Bundan başqa, planda orta və uzunmüddətli borc öhdəliklərinin icrası qaydası da göstərilir. Pul 

vəsaitinin xərclənməsi istiqamətlərinə xüsusi diqqət yetirmək, istehsalın fasiləsiz olaraq 

modernləşdirilməsini planlaşdırmaq lazımdır. Həm xarici müştərilərin (alıcıların), həm də daxili 

(şirkət işçilərinin) ehtiyaclarını nəzərə almaq lazımdır. 
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I.V.Kazmina, səhmdarlar, menecerlər və maraqlı tərəflər arasındakı ziddiyyətlərin həll 

edilməsindən ibarət olan korporativ maliyyə planlaşdırması barədə qeyd edir. Fikrimizcə, bu baxışı 

qismən düzgün hesab etmək olar (Зайцева,2016). Həqiqətdə korporativ maliyyə planlaşdırması 

fenomeni iri təşkilatlarda, yəni xüsusi təşkilati-hüquqi formaya malik olan səhmdar cəmiyyətlərdə 

obyektiv olaraq mövcuddur. Bununla belə, maraqlı şəxslər arasındakı ziddiyyətlərin həlli maliyyə 

planlaşdırması məqsədi ola bilməz. Maliyyə planlaşdırmasının korporativ təbiəti təşkilati 

xüsusiyyətlərə malik olan sistemli və struktur bir elementdir. Kiçik və orta biznes strukturları isə 

maliyyə planlaşdırmasına əlavə tələblər qoyan digər çətinliklərlə, yəni məhkəmə çəkişmələri, 

təsisçilərin dəyişdirilməsi və s. problemlərlə qarşılaşırlar. Hər bir gəlir və xərc maddəsi məqsədli 

olduğundan, qarşıya çıxa biləcək fors-major vəziyyətləri əvvəlcədən nəzərə almaq mümkün olmur. 

Bununla yanaşı, qısamüddətli dövrdə pul vəsaitlərinin dövriyyədən çıxarılması zərurətinin 

yaranması maliyyə planında nəzərdə tutulmalıdır. Gözlənilməz hallar baş verdikdə və bu hallar 

maliyyə planında nəzərdə tutulmadıqda, pul vəsaitləri ikinci dərəcəli xərc maddələri üzrə zərərin 

ödənilməsinə yönəldilməli və sonradan maliyyə planında korrektə edilməlidir. Bu cür halların sadə 

görünməsinə baxmayaraq, təcrübədə bu əməliyyatların icrası böyük çətinliklərə səbəb olur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, birinci prioritet əmək haqqının ödənilməsi və malların istehlak xüsusiyyətlərinin 

qorunmasıdır. İlk növbədə modernləşmə xərcləri azaldılır, daha sonra kreditorlarla hesablaşmalar, 

vergilər və icbari ödənişlər həyat keçirilir (bu halda cərimələrdən qaçmaq olmaz), daha sonra 

malların kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərində düzəlişlərin edilməsi mümkün ola bilər. Bu cür 

xoşagəlməz hallarla üzləşməmək üçün maliyyə planlaşdırılması şirkətin inkişaf strategiyasına 

uyğun olaraq risklərin idarə edilməsi ilə birgə həyata keçirilməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunan informasiyalar əsasında biz maliyyə planlaşdırmasının əsas mərhələlərini 

müəyyən etdik: 

1) istehlakçı ehtiyaclarının dinamikası, şirkətin maliyyə vəziyyəti, onun xarici və daxili 

mühiti arasındakı nisbət barədə informasiyanın təhlili; 

2) inkişaf fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması; 

3) planlaşdırmanın müddətliliyi; 

        4) hesablaşma metodlarının seçilməsi; 

        5) sənədli formada ifadə edilmiş planlaşdırma barədə qərarın qəbul edilməsi; 

        6) aralıq və yekun nəticələrin monitorinqi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə planlarının həyata keçirilməsində şirkətin müxtəlif struktur 

bölmələri iştirak edir. Eyni zamanda, bu struktur bölmələri maliyyə direktoruna (və ya maliyyə 

idarəçiliyindən məsul olan digər şəxsə) həyata keçirə biləcəkləri plan göstəriciləri arasındakı əks 

əlaqənin olub-olmaması barədə rəyləri təqdim etməlidirlər (Казьмина, Смольянинова, Щеголева 

2016). 
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“X” şirkətinin maliyyə planlaşdırılmasının real vəziyyəti. 

Maliyyə planlaşdırılmasının xüsusiyyətlərini şərti “X” kommunikasiya şirkəti timsalında təsvir 

edək. Tutaq ki, 2019-cu ildə şirkətin abonent bazası təxminən 59 mln. manatdan 58,1 mln. 

manatadək, təxminən 1 mln. manat azalmışdır (sentyabr 2018-ci ildən sentyabr 2019-cu ilədək olan 

dövr ərzində). Bu mənfi dinamika maliyyə planlaşdırılmasında əks etdirilməmişdir. Lakin, 2019-

cu ilin ümumiləşdirilmiş hesabatında mənfəətin və dövriyyə aktivlərinin dəyərinin azaldığı 

müşahidə edilmişdir. 

Cədvəl 1. Şərti olaraq qəbul etdiyimiz “X” şirkətinin maliyyə vəziyyəti haqqında qısa məlumat 

Göstəricilər 31 dekabr 

2019-cı il 

31 dekabr 2020-ci il 

(proqnoz) 

Əməliyyat fəaliyyətindən gəlir, mln.manat 355850 374052 

Əməliyyat xərcləri, mln.manat 301054 303715 

Mənfəət (bütün əməliyyat xərcləri və vergilər  çıxıldıqdan 

sonra), mln.manat 

12732 21439 

Dövriyyədənkənar aktivlər, mln.manat 448079 531812 

Dövriyyə aktivləri, mln.manat 107154 140477 

Uzunmüddətli öhdəliklər, mln.manat 164069 223157 

Qısamüddətli öhdəliklər, mln.manat 156018 168922 

Mənbə:Müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Şirkətin gələcək maliyyə fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün hesablama-analitik planlaşdırma 

metodundan istifadə edək. İndeks kimi, 2019-cı ildə mənfəətin artım dinamikasının 2018-ci ilin 

bazis göstəricilərinə nisbəti kimi müəyyən edək. 

                                           MGpl=MGhes  × İ 

burada, 

MGpl – planlaşdırılmış maliyyə göstəricisi; 

MGhes – hesabat maliyyə göstəricisi; 
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İ – maliyyə göstəricisi dəyişiklik indeksi. 

Şirkətin 2018-ci ildə əməliyyat fəaliyyətindən gəliri 374052 mln. manat, 2019-cı ildə 355850 mln. 

manat  təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, gəlirin azalma həddi təxminən 5% təşkil etmişdir. Əvvəlki 

hesabat dövrü indeksi əsasında şirkətin 2020-ci ildə planlaşdırılan gəlirini hesablayaq: 

             MGpl2020= 355850 × 0,95 = 338057,5 mln. Manat 

Növbəti mərhələdə şirkətin cari likvidliyini dövriyyə aktivləri və cari öhdəliklər əsasında 

qiymətləndirək: 

                                                         Kcl= 𝐷𝐴

𝐶Ö
 

DA –dövriyyə aktivlərinin həcmi;                                             

CÖ –cari öhdəlikləri. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə cari likvidlik göstəricisi: 

                                 Kcl 2018 = 140 477

168 922
 = 0.83 

2019-cu il üçün oxşar hesablamalar aparaq: 

                                      Kcl 2019 = 107 154

156 018
 = 0.68 

Mənfəətin kritik olmayan bir səviyyədə (5%) azalmasına baxmayaraq, likvidlik əmsalı dövriyyə 

aktivlərinin dəyərindəki azalma səbəbindən aşağı düşmüşdür. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, mənfəətin azalması davam edəcək, belə ki, dövriyyə aktivləri ilə qısamüddətli öhdəliklər 

arasındakı fərq güclənəcək. 

Bununla da qeyd etmək olar ki, şirkət üçün 2020-ci il proqnozlaşdırılan həddə olmaya bilər. Ən 

yaxşı halda kiçik bir həcmdə artım mümkün ola bilər, ən pis ssenaridə isə durğunluq 

proqnozlaşdırılır. Buna görə də, təşkilatın maliyyə siyasətini, yəni  maliyyə planlaşdırılmasını 

korrektə etmək lazım olacaq. 

Beləliklə, aparılan hesablamaların nəticələri aşağıdakıları göstərir: 

1. 2020-ci ildə mənfəətdəki azalma dinamikası davam edərsə, gəlir təxminən 338057,5 mln. 

manat olacaqdır ki, bu da şirkətin proqnoz göstəricilərinə ziddir - 374052 mln. manat. Nəticə 

etibarilə, bizim hesablamalarımızla şirkətin hesablamaları arasındakı fərq təxminən 35994,5 mln. 

manat olacaqdır ki, bu da 10,6% təşkil edir. 

2. Şirkətin cari likvidliyi əhəmiyyətli dərəcədə azalmış və 0,68 təşkil etmişdir, halbuki 2018-

ci ildə bu göstərici 0,83-ə bərabər olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, indiki şəraitdə şirkət cari 

borclarını dövriyyə aktivlərı hesabına ödəmək imkanlarını azaldır. Bu cür meyllər davam edərsə, 

şirkət rəhbərliyi cari öhdəliklərin icrasının başqa yollarını və metodlarını axtarmalı olacaq: 
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kreditlər, istiqrazlar, səhmlərin emissiyası, bunlar da şirkətin cəlbediciliyinə və ümumi dəyərinə 

təsir edəcək. 

3. Likvidlik səviyyəsinin aşağı düşməsinin əsas səbəbi dövriyyə aktivlərinin dəyərinin ciddi 

azalmasıdır: şirkətin meneceri dövriyyə aktivlərinin planlaşdırılmasında səhvlərə yol vermiş və 

nəticədə bu da müəssisənin səmərəli fəaliyyətinə və cari maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir etmişdir. 

4. Yuxarıda göstərilən hallar və təhlilin nəticələri şirkətin maliyyə planlaşdırılması sisteminin 

makroiqtisadi vəziyyətə adaptasiyasının zəruriliyini göstərir. Şirkət rəhbərliyi maliyyə 

planlaşdırılması metodologiyasını yenidən nəzərdən keçirməli və diqqəti bütövlükdə daxili 

makroiqtisadi konyunkturaya və dünya bazarına yönəltməlidir. 

5. Şirkətin xalis mənfəətinin azalması və gəlirlik səviyyəsinin aşağı düşməsi xərclərin analoji 

səviyyədə saxlanılması ilə əlaqədardır. Buna görə, xərc maddələrini yenidən nəzərdən keçirmək, 

onları elə korrektə etmək lazımdır ki, xərc hissəsi daha səmərəli və daha çox mənfəət gətirmiş 

olsun. 

Nəticə 

Şərti qəbul etdiyimiz “X” şirkətinin nümunəsi əlverişsiz makroiqtisadi amillər səbəbindən böyük 

bir aparıcı şirkətdə tam hüquqlu maliyyə planlaşdırmasının səhv olma ehtimalını açıq şəkildə 

nümayiş etdirdi. Lakin belə bir fərziyə yarana bilər ki, şirkətin gəlirliliyin azalması ümumi iqtisadi 

vəziyyətlə bağlır ola bilər, yəni əhalinin mobil rabitə xərcləri azalıb, vətəndaşlar daha az səyahət 

etməyə başlayıb ki, bu da rouminqdən istifadəyə birbaşa təsir göstərmişdir. Fikrimizcə, bu cür hal 

istehlakçıların tələbatının kifayət qədər nəzərə alınmaması səbəbindən, göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətinin azalması səbəbindən baş verə biləcək abonentlərin sayının azalması ilə deyil, sadəcə 

olaraq gəlirlərin azalması ilə izah edilə bilər. 

Maliyyə planlaşdırması mütləq-nisbi xarakter daşıyır və bunları ifadə edir: birincisi, şirkətin 

fəaliyyətinin səmərəli təşkili mümkünsüzlüyü təqdirdə mükəmməl planlaşdırılmanın həyata 

keçirilməsi zərurəti, ikincisi, hətta yüksək professional səviyyədə icra edilsə belə, planlaşdırılan 

nəticəyə nail olunmaması həmişə həm milli, həm də dünya iqtisadiyyatı səviyyəsində risklərin 

yaranmasına səbəb ola bilər. 

Beləliklə, bir daha istehlakçı tələbatının dinamikası ilə maliyyə planlaşdırması arasındakı birbaşa 

əlaqəni göstərməli və müasir maliyyə planlaşdırmasının aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərinə diqqət 

yetirməliyik: perspektivlilik (satış planına istinad etməklə), dinamiklik (istehlakçı tələbatında 

dəyişikliklər nəzərə alınmaqla), informasiya təminatlılığı (obyektiv və müasir informasiya), 

iqtisadi-riyazi əsaslandırma (mövcud hesablama metodlarının tətbiqi), risk-menecment sisteminin  

şirkətin proqram-məqsədli sənədləşməsi ilə əlaqəsinin uyğunluğu. 
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Xülasə 

Məqalədə turizmin iqtisadi əhəmiyyəti, turizm siyasətinin həyata keçirilməsinin başlıca mexanizmləri və prinsipləri, 

Azərbacanda turizmin mövcud vəziyyəti və s. analiz olunur. Ümumiyyətlə, ölkələrdə iqtisadi böhranı yumşaltmaq və 

iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdirmək baxımından turizm çox əhəmiyyətli bir vasitədir. Turizm əhalinin 

məşğulluğunu təmin etməklə zəruri bir funksiyanı icra etmiş olur. Hazırda dünyada 260 milyondan çox insanın bu işlə 

məşğul olduğu məlumdur. Turizm bu gün ən sürətlə inkişaf edən sahələrdən birinə çevrilmişdir. Bir çox inkişaf etmiş 

və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhəmiyyətli bir iqtisadi fəaliyyət, iqtisadi artım və inkişafın ən vacib mənbələrindən 

biri olaraq görülür. Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) məlumatlarına görə, 2007-ci ildə beynəlxalq turist sayı 

903 milyon nəfərə, beynəlxalq turizm gəliri isə 856 milyard ABŞ dollarına çatmışdır. Daxili turizm hərəkətlərini və 

xərclərini nəzərə alsaq, bu məlumatların daha da artacağı şübhəsizdir. ÜTT-yə görə, bu rəqəmlərin 2050-ci ildə 2 

milyard insan və 2,1 trilyon dollar olacağı proqnozlaşdırılır. 2050-ci ildə qlobal daxili və beynəlxalq turizm gəlirlərinin 

ümumilikdə 24,2 trilyon dollara çatacağı gözlənilir. 

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, isə 2019-cu ildə Azərbaycana 3 milyon 170,4 min nəfər turist 

gəlib ki, bu da 2018-ci ilin göstəricisindən 11,3% çoxdur. 

Açar sözlər: turizm məhsulu, iqtisadiyyat, səyahət, turizm siyasəti 

 

Turizm iqtisadiyyatı 

İnkişaf etmiş bir cəmiyyətdə yaşayan insanların bioloji ehtiyaclarla yanaşı bir çox başqa ehtiyac və 

istəkləri var. Ehtiyaclardan biri də səyahət ehtiyacıdır. Turist ehtiyaclarının və istəklərinin 

ödənilməsi turizm məhsulları və xidmətlərinin istehsalını əhatə edir və bu da öz növbəsində istehsal 

fəaliyyətinin inkişafına və turizm ehtiyatlarının inkişafına təsir göstərir. 

Turizm, turistlərin maddi və qeyri-maddi xidmətlərə olan tələbatını ödəyən qeyri-istehsal sahəsinin 

iqtisadiyyatının bir sektorudur. Turizm məhsulları bir-biri ilə əlaqəli elementlər olaraq nəqliyyat, 

otel sənayesi, ticarət (iaşə daxil olmaqla), gəzinti, mədəni və əyləncə, idman, kommunal, müalicə 

və istirahət və digər müəssisələrin xidmətlərini özündə cəmləşdirən kompleks bir xidmətdir. 

Turizm dünyanın əksər ölkələri üçün əsas gəlir mənbələrindən biridir (ölkələrin 83% -i üçün 5 əsas 

gəlir mənbəyindən biri, ölkələrin 38% -i üçün əsas gəlir mənbəyidir). Turizm, sayı daim artan iş 

yerlərinə görə iqtisadiyyatın bütün sahələri arasında liderdir  (Rutkovski, 2021). 

Bir qayda olaraq mütəxəssislər turizmin inkişafının birbaşa iqtisadi və sosial inkişafdan asılı olduğu 

mailto:galiyeva645@gmail.com
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qənaətinə gəlirlər. Bunu nəzərə alsaq, turizm sənayesinin inkişafına təsir göstərən bir neçə amil 

müəyyən edilə bilər: 

Siyasi amillər. Dövlətdəki siyasi fonun sabitliyi turizmin inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən biridir. 

Həm də turizm sənayesinin işləməsi, digər ölkələrlə əlaqələri, ölkənin və tərəfdaşlarının 

iqtisadiyyatının inkişaf nisbəti, beynəlxalq vəziyyət və konkret bölgələrdəki vəziyyət vacibdir.  

İqtisadi amillər. İnkişaf etmiş ölkələrdə yüksək yaşayış səviyyəsi bu ölkələrin vətəndaşlarına 

turist səfərləri üçün böyük vəsait ayırmağa imkan verir. Qərbi Avropa ölkələrindən gələn turistlərin 

gəlirlərini təhlil edərək, turizm axınında demək olar ki, bütün ölkələrdə orta təbəqənin 

(Hollandiyada 40% -dən İtaliyada 59% -ə qədər, gəliri ortalamadan yüksək olan, rahatlıq və xidmət 

tələblərini artıran insanlar) üstünlük təşkil etdiyi müəyyənləşdirilə bilər. Dövlətlərin xarici iqtisadi 

fəaliyyəti, dünya iqtisadiyyatının bütün səviyyələrində baş verən inteqrasiya və qloballaşma 

prosesləri turizmə böyük təsir göstərir. Bu cür proseslər dünya əhalisinin işgüzar fəaliyyətinin və 

işgüzar turizm miqyasının artmasına kömək edir. 

Gömrük rəsmiliyinin ağırlaşması, maliyyə göstəricilərinin qeyri-sabitliyi, tətillərlə eyni 

fenomenlər turizmin inkişafına böyük ölçüdə mane ola bilər. 

Sosial- demokratik amillər. Turizmin inkişafına ilk növbədə şəhərlərdə əhali artımı təsir göstərir. 

Şəhərdəki həyat tərzi stres, insanlarla məhdud sayda yaxın təmas və təbiətdən uzaqlaşma ilə 

fərqlənir. Bu baxımdan şəhər sakinləri üçün turizm rahatlıq tapmağın bir yolu ola bilər. Çoxlu 

sayda ölkə iş üçün sərf olunan vaxtın istirahət üçün ayrılan vaxt nisbətində dəyişiklik meylləri ilə 

xarakterizə olunur. Əmək intensivliyi artarkən iş saatları azalır. Bu, stresli vəziyyətlərin artmasına 

səbəb olur. Turizm iş qabiliyyətini qorumağın yollarından biridir. Boş vaxtın artması ilə əhalinin 

həyatında iki əsas tendensiya ortaya çıxdı: tətilin bir neçə hissəyə bölünməsi və səyahət müddətinin 

azalması, yəni gəzintilər qısalır, lakin daha tez-tez baş verir. Turizmin inkişafına qocalan əhali, 

evlilik yaşının artması, nikahdan kənar insanların nisbətində artım, işləyən qadınların nisbətində 

artım, gənc anaların yaşında artım və uşaqsız cütlərin sayında artım böyük təsir göstərir. Turizmə 

təsir göstərən mühüm dəyişikliklər arasında qadınların sosial iş sahəsindəki artan diqqətini 

vurğulamaq lazımdır. Bir çox qadın karyera qurmağa çalışır, bu da evliliyi və uşaq sahibi olmağı 

təxirə salmalarına səbəb olur. Bu hadisələr sonrakı yaşa təxirə salınıb. Qadınlar tərəfindən maddi 

müstəqillik istəyi, işgüzar səyahətlərdə olan qadınların sayının artmasına səbəb olur. Səyahət 

şirkətləri bu istehlakçı qrupunun tələblərini nəzərə almağa çalışırlar (Ekber ve Mirzayeva, 2017). 

Mədəni amillər. Bu amillər insanlarda digər dövlətlərin və xalqların həyatını, ənənələrini, 

mədəniyyətini və tarixini öyrənməsində ifadə olunan mədəni, təhsil və estetik ehtiyacların 

ödənilməsini əhatə edir. Asudə vaxtın təşkili və mədəni ehtiyacların ödənilməsinin müxtəlif 

formalarına riayət etmək ölkələrdən ölkələrə çox dəyişir. Məsələn, İngilislərin əksəriyyəti üçün 

(46%), Belçikalılar (35%), Almanlar (32%) üçün dəniz kənarında istirahət üstünlük təşkil edir; 

şəhərlərdə istirahət Yaponiya (51%), İspaniya (33%), Fransa (25%), İtalya(41%) vətəndaşlarını 
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cəlb edir. 

Elmi və texniki tərəqqi. Elmi və texnoloji inkişaf sayəsində uzun məsafələrə səyahət vaxtı sürətlə 

azalır, xidmət səviyyəsi daim artır. Nəqliyyat turistlər üçün daha rahat hala gəlir. Hərəkəti 

asanlaşdırmaq üçün daim yeni magistral yollar meydana çıxır. Hər gün həyatın getdikcə daha çox 

tərəfinə təsir edən kompüter texnologiyalarının vəziyyətini və sürətli inkişafını görməməzlikdən 

gəlmək mümkün deyil. Qlobal kompüter şəbəkələrinin geniş imkanları turizm məhsullarını ən qısa 

müddətdə formalaşdırmağa və geniş tarif və təşviq sistemlərini nəzərə almağa imkan verir.  

Turizmin inkişafı mediyanın inkişafı ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Əhalinin mümkün istirahət 

yerləri barədə məlumatlı olması turist sayını xeyli artırır. Mediya yalnız konkret turizm 

məhsullarının deyil, ümumiyyətlə, turizmin reklamına imkan verir (Rutkovski, 2021). 

Turizm bu gün sivilizasiyanın inkişafının göstəricisi, ətrafdakı gerçəkliyi tanıma üsulu, mədəni 

səviyyəni yüksəltmək və insanların sağlamlığını bərpa etmək üçün bir yoldur. Turizmin 

öyrənilməsi və inkişafı milli iqtisadiyyatın prioritet vəzifələrindən biridir. Kütləvi xarakteri 

mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyasət və sosial sahəyə aktiv təsir mənbəyi olduğundan turizm 20-ci 

əsrin fenomeni adlanır. Dünya Səyahət və Turizm Şurası (WTTC), turizmi hər 10 iş yerindən birini 

yaradan müasir dünya iqtisadiyyatının ən böyük və ən dinamik sahələrindən biri kimi təqdim edir 

(Морозов, Карпова, Хорева, 2017). 

Turizm İqtisadiyyatı aşağıdakı məsələlərin həll yollarını və metodlarını araşdırır və təhlil edir: 

1. Müəyyən bir dövrdə hansı turizm məhsulları və xidmətləri istehsal ediləcək, həmçinin hansı 

miqdarda, hansı keyfiyyətdə və çeşiddə olacaq. Təklif olunan turizm məhsulları və 

xidmətlərinin miqdarı, keyfiyyəti və çeşidi daim dəyişir. Bəzi turizm məhsullarının istehsalı 

arta bilər, bəziləri azalır, bəziləri isə tamamilə və ya müvəqqəti olaraq xaric edilə bilər. Eyni 

zamanda, turistlərin xüsusi ehtiyac və istəklərini qarşılamaq üçün daim yeni turizm 

məhsulları və xidmətləri ortaya çıxır. Bu baxımdan, iqtisadi fəaliyyət çərçivəsində istehsal 

həcmləri və təklif olunan turizm məhsulları və xidmətlərinin müxtəlifliyi məsələləri həll 

olunur; 

2. Bu turizm məhsulları və xidmətlərinin necə istehsal ediləcəyi, yəni hansı mənbələrdən və 

hansı texnologiyalardan istifadə ediləcəyi; 

3. Bu turizm məhsulları və xidmətləri nə dərəcədə tələb olunacaq və turistlər arasında necə 

paylanacaqdır. Turizm iqtisadiyyatının böyük problemi turizm məhsullarının və ya 

xidmətlərinin paylanmasının həyata keçirilə biləcəyi meyarların seçimidir. Paylama 

problemi bəzi ixtiyari meyarlar seçilərək həll edilə bilməz. Turizm məhsullarının 

paylanması meyarının seçilməsinə həm xarici, həm də daxili amillər təsir göstərir. (iqtisadi, 

texnoloji, siyasi və s.) Turistləri qəbul edən hər bir ölkə (bölgə, təyinat məntəqəsi) turizm 

məhsulları və xidmətləri bölgüsünün aparılması üçün öz meyarını seçir; 
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4. Zamanla iqtisadi fəaliyyət necə inkişaf edəcəkdir. Turizm iqtisadiyyatı daxili və ya xarici 

olsun, hər bir turist üçün istehsal həcminin artması ilə inkişaf edir. Eyni zamanda, təklif 

olunan turizm məhsulları və xidmətlərinin miqdarı deyil, keyfiyyəti də artmalıdır.Turist 

ehtiyaclarının və istəklərinin ödənilməsi turist qəbul edən ölkənin (bölgənin, təyinat 

yerinin) ümumi iqtisadi inkişafından asılıdır. Ancaq bölgənin (ölkə, təyinat yeri) turizm 

iqtisadiyyatının inkişafında səhv yanaşma, gəliri maksimuma çatdırmaq məqsədi bu 

bölgənin inkişafının iqtisadi fəaliyyətinin azalmasına və nəticədə turizm məkanı kimi 

dağılmasına gətirib çıxarır. Bu səbəbdən turizmin inkişafı problemi, şübhəsiz ki, turizm 

iqtisadiyyatının ən vacib problemlərindən biridir (Морозов, Карпова, Хорева, 2017). 

 

Turizm fəaliyyətinə hərəkət və bir yerdən başqa yerə səyahət, səyahət, əyləncə, istirahət, yerləşmə 

və nəqliyyat daxildir. Lakin bütün bu fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bir insanın kifayət 

qədər gəliri olmalı və bu iş üçün səyahət məqsədləri üçün maliyyə mənbəyi ayrılmalıdır. Turizm 

məqsədi ilə tura çıxan bir insan üçün ən vacib amil yerləşmə amilidir. Turist bir oteldə, tətil 

kəndində, ayrı bir oteldə və ya yataqxanada ödənişli qalacaq. Bununla birlikdə, səyahət görmək, 

yemək və içmək, alış-veriş, əyləncə və s. məsələlər üçün davamlı bir xərcləmə etməli olacaq. Bir 

ölkədəki turizm fəaliyyəti nəticəsində turizm xərclərindən əldə edilən bu pulun, o ölkənin 

iqtisadiyyatı daxilində dövriyyəsi, başqa sözlə, pul dövriyyəsi, bu ölkənin iqtisadiyyatındakı bəzi 

sahələrdir. əlavə iqtisadi effektlər yaradacaqdır. Ölkədəki turizm xərcləri, xüsusən turizm sektoru 

daxil olmaqla bu sektordan gəlir əldə edən və ya əldə edən bütün digər iqtisadi bölmələri təsir 

edəcək və bu, turizm ölkəsində yaşayan insanlar üçün əhəmiyyətli olacaqdır (Bahar ve Kozak, 

2013). 

Beləliklə, turizm fenomenini iqtisadi cəhətdən istehsal olunan turizm məhsulunun istehlakçıya, 

başqa sözlə, turistə satılması və bu satışdan əldə etdiyi qazanc kimi həll etmək mümkündür. 

Sektorda istehsal olunan mal və xidmətlər hadisənin təklif tərəfini, turistlər tərəfindən satın alınma 

tələbi isə hadisənin tələb tərəfini təşkil edir. İqtisadiyyatda istehsal olunan digər mal və xidmətlər 

kimi, turizm məhsulları da istehsaldan istehlaka, istehlaka, marketinqə, paylanmaya, satışa və s. 

Mərhələlərdən keçir. Lakin turizm sektoru quruluşuna görə iqtisadiyyatın digər sahələrindən 

fərqlənir. Turizmdə məhsul istehsalı, digər sahələrdə mal və xidmət istehsalına nisbətən daha 

mürəkkəb bir quruluşa malikdir. Çünki nəqliyyat, rabitə, bankçılıq, yaşayış, yemək və içki, əyləncə 

və sağlamlıq başda olmaqla bir çox sektorla təmasdadır. Turizm sektoru iqtisadiyyatdakı digər 

sahələrdən mal və xidmətlər alır və bütövlükdə turizm məhsulunu istehlakçıya təqdim edir. Bu 

səbəbdən turizm məhsulunun istehsalı və istehlakının hər bir mərhələsi ayrı bir iqtisadi fəaliyyətdir 

və bu fəaliyyət zənciri iqtisadiyyatdan ayrıla bilməz. Bununla birlikdə, hər bir ölkənin iqtisadi 

quruluşu və seçdiyi iqtisadi sistemə görə, turizmin iqtisadi təsirləri də ölkələrdə fərqli ola bilər ( 

Bahar ve Kozak, 2013). 
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Turizm siyasəti 

Turizm siyasəti parlamentlər, hökumətlər, dövlət və özəl təşkilatlar, dərnəklər və təşkilatlar 

tərəfindən turizm fəaliyyətindən məsul olanların tənzimlənməsi və əlaqələndirilməsi, inkişafı üçün 

əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə tətbiq olunan normalar, qaydalar və metodlar sistemidir. 

Bu, iqtisadiyyatdan kənar məqsədlərə çatmaq üçün dövlət rəhbərliyi tərəfindən görülən bütün 

tədbirlər və edilən müdaxilələrdir. Başqa sözlə, turizm siyasəti mütəşəkkil cəmiyyətlərdə, xüsusən 

dövlət tərəfindən turizm inkişafına şüurlu şəkildə müdaxilə etməkdir. Turizm siyasətinin 

məqsədlərinə aiddir: 

1. Tələb və təklif tərəfini və mövcud şərtlərin yaxşılaşdırılmasını tələb edən səbəbləri 

müəyyənləşdirmək; 

2. Görüləcək tədbirlərin və turizm sahəsindəki təklif olunan müdaxilələrin təsirlərini 

araşdırmaq; 

3. Turizmin inkişafı üçün yeni hədəflər, alətlər və imkanlar müəyyənləşdirmək; 

4. Turizm sahəsindəki psixoloji və sosial maneələri, ziddiyyətli fikirləri və davranışları 

tənzimləmək; 

5. Turizmin beynəlxalq bazara çıxmasına kömək etmək; 

6. Turizm sektorunun həddindən artıq həssaslığından və zaman, məkan baxımından sıx 

xarakterindən qaynaqlanan milli itkilərin və problemlərin qismən qarşısını almaq; 

7. Turizmə sənayeləşmə yolu ilə inkişafın alternativi kimi baxılmasının qarşısını almaq, 

spekulyativ fəaliyyətini dayandırmaq və sistematik olaraq turizm kapitalını qoruyub 

saxlamaq (7). 

Dövlətin turizm siyasəti turizm sənayesinin inkişafı, turizm mənbələrindən rasional istifadə, turizm 

sənayesinin fəaliyyətinin səmərəliliyi və bu əsasda siyasi, iqtisadi və sosial potensialın 

gücləndirilməsi üçün ölkənin fəaliyyətidir. Əsasən qismən təşəbbüslə dəstəklənən turizm 

fəaliyyəti, dövlət inkişafında vacib bir mövqe tutdu. Cəmiyyət, asayişi qorumaq, daxili 

mübahisələri və ziddiyyətləri həll etmək, qanunlar hazırlamaq və tətbiq etmək, habelə sosial 

problemləri həll etmək üçün bir qurum kimi dövlətə ehtiyac duyur.  

Dövlətin turizm siyasətinin həyata keçirilmə mexanizminə aşağıdakılar daxildir: 

- Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi; 

- Gələcək üçün turizmin inkişafı konsepsiyasının hazırlanması; 

- Turizmin müxtəlif səviyyələrdə inkişafı üçün hədəfli proqramların hazırlanması; 

- Tapşırıqların tərifi və qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün tədbirlərin hazırlanması (8). 

Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas prinsipləri bunlardır: 

- turizm fəaliyyətinin təşviqi və inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 

-  Prioritet sahələrin müəyyənləşdirilməsi və dəstəklənməsi; 
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- Turistlərin hüquqlarının qorunması və turoperatorların, turizm agentliklərinin və 

birliklərinin dəstəyi. 

Turizmin inkişafına dövlətin müdaxiləsinin zəruriliyi dünya təcrübəsi ilə sübut edilmişdir. 

Dünyanın əksər ölkələrində dövlət turizm infrastrukturunun maliyyələşdirilməsində və 

yaradılmasında fəal iştirak edir. Dövlətin turizm sektoruna yardım növləri: 

- Turizm layihələrinin həyata keçirilməsi üçün subsidiyalar (Yunanıstan, Avstriya, Fransa, 

İtaliya, Böyük Britaniya); 

- Turizm agentliklərinə güzəştli kreditlər (Avstriya);  

- Kommersiya bankları tərəfindən turizmin inkişafı üçün verilən kreditlər və subsidiyalar 

üçün dövlət zəmanəti; 

- Yerli və xarici investorlar üçün maliyyə təşviqləri üçün vergi güzəştlərinin təmin edilməsi 

(İspaniya, Türkiyə, Mali) (8). 

Yerli, regional, milli və beynəlxalq səviyyədə ekologiya və iqtisadiyyat, o cümlədən turizm, səbəb 

əlaqələrinin fəaliyyət göstərdiyi bir sistemə birləşdirilir. Lakin, artıq qeyd edildiyi kimi, turizm 

sektorunun müxtəlif səviyyəli dövlət qurumlarına tabe olması turizm siyasətinin tərkib hissələrinin 

birləşməsinin qarşısını alır. Bir koordinasiya orqanı yaradılması problemin həllinə qismən kömək 

edəcəkdir. Bununla birlikdə, dövlət hələ çox tanış olmadığı bir ərazini idarə etməli olacaq. Turizm 

sənayesinin idarə edilməsində daha perspektivli olan biliklərin turizm sənayesinin subyektlərinə 

ötürülməsi, öz investisiya və kommunikasiya strategiyalarını inkişaf etdirmələrinə kömək 

etməkdir. Bu biliklərin yaxşılaşdırılması turizmin müasir həyatın vacib məsələlərinin müzakirəsinə 

daha çox təsir göstərməsinə və bu məsələlərdə mövqelərinin möhkəmlənməsinə imkan verəcəkdir. 

Məsələn, turizmin payının milli irsin qorunması və "təbliğindən" asılı olduğu bilinir  (9).  

Turizm yalnız iştirak etməməli, həm də milli irslə əlaqəli bütün proseslərdə aparıcı element kimi 

qəbul edilməlidir. Bütövlükdə turizm sənayesinin yaratdığı təəssürat və turizm sənayesinin 

turizmdəki siyasi əhəmiyyəti bundan asılı olacaqdır. Dövlətlər turizmin inkişafı ilə əlaqəli olanları, 

xüsusən turizmin qlobal səviyyədə təşviqi üçün konkret tədbirləri aydın şəkildə müəyyən etməli və 

təbliğ etməlidirlər. İstirahət hüququnun təmin edilməsi və tətillərin müddətinin artırılması ilə bağlı 

proteksionist siyasətdən imtina etmək, əlbəttə ki, arzuolunandır, lakin yalnız bu tədbirlər milli 

prioritet kimi qəbul edildiyi təqdirdə müsbət nəticələrə səbəb olacaqdır. Əsas siyasi prinsipləri 

formalaşdırmaq və iş proqramlarında birləşdirmək, turizm sektoruna zəruri dövlət müdaxiləsinin 

dərəcəsini və istiqamətlərini dəqiq müəyyənləşdirmək vacibdir  (9).  

Beynəlxalq rəqabət, milli maraqlar və sənayenin xüsusiyyətləri infrastrukturun inkişafının və 

turizm sənayesinin ilkin mərhələsində dövlət orqanlarının turizm sənayesinin idarə olunmasında 

iştirakını tələb edən əsas səbəblərdir. Lakin, XX əsrin 60-cı illərinin ortalarına qədər bu istiqamətdə 

aparılan fəaliyyətlər yalnız kəmiyyət xarakterinə malik idi. Dövlət həm də turizm mərkəzi olan 

böyük şəhərlərin inkişafına öz töhfəsini verdi. Bunlar bir-biri ilə magistral yollar şəbəkəsi ilə 
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əlaqələndirilir ki, bu da özlüyündə turizm məqsədləri üçün avtomobil nəqliyyatının stabil 

istifadəsinə kömək etmişdir. Avropa avtomobillərlə səyahət etməyi əngəlləyən təbii maneələri 

aradan qaldırmağa başladı. Sərnişin dəniz nəqliyyatı böhran içində idi. Sənət proqramları 

populyarlıq qazanırdı. "Xaricdəki" turistlər böyük şəhərlərə yönəldilən turizm axınlarına qatıldı. 

Milli turizm məhsulunun təbliğatını stimullaşdırmaq problemindən sonra turizm menecmentindəki 

dövlət qurumları nəqliyyat infrastrukturu problemlərini həll etməli idilər: böyük şəhərlər və əsas 

nəqliyyat marşrutları, xüsusən də yüksək zonalarda böyük turist axınının öhdəsindən gələ bilmədi.  

Turizmin demokratikləşməsi orta səviyyəli otel xidmətlərinə və hətta əlavə yaşayış imkanlarına 

olan tələbi artırdı. Bununla belə, bəzi ölkələr yüksək ixtisaslı kadr çatışmazlığı ilə üzləşir və dövlət 

orqanlarını kadr hazırlığı məsələlərinin həllinə müdaxilə etməyə məcbur edirlər. Beləliklə, 20-ci 

əsrin ikinci yarısında əksər Avropa dövlətlərinin milli turizm siyasətində yeni bir istiqamət 

formalaşdı, yalnız turizm axınının kəmiyyət artımı deyil, həm də keyfiyyəti, istiqaməti və 

idarəolunması da diqqətə alındı  (9). 

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti 

Ölkəmizdə mövcud olan təbii sərvətlər, zəngin tarixi-mədəni irs, əlverişli iqlim şəraiti burada 

turizmin inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. Bütün başqa ölkələrdə olduğu kimi ölkəmizdə də 

turizm sənayesinin inkişafına çox böyük önəm verilir. Belə ki, turizmin inkişafı ölkəyə (bölgəyə) 

daxil olan pul axınının artması, xarici valyuta axını, ümumi daxili məhsulun böyüməsi, yeni iş 

yerlərinin yaradılması, infrastrukturun islahatı (istirahət strukturları həm turistlər, həm də yerli 

əhali tərəfindən istifadə olunur), xarici kapital daxil olmaqla kapitalın cəlb edilməsi səbəbiylə 

respublika və yerli büdcələrin gəlirlərinin artması,vergi ödəmələri deməkdir. Son illər ölkəmizdə 

bir sıra iqtisadi layihələr və dövlət proqramları müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. Bunun 

nəticəsində Azərbaycan son 10 ildə qazandığı davamlı uğurları ilə bütün dünyada dinamik 

iqtisadiyyata malik ölkə kimi tanınmışdır. Ölkəmiz tarixən neft ölkəsi kimi tanınsa da, son illər 

turizm sahəsində əsaslı dəyişikliklərə imza atmışdır. Bütün bunların təməlində isə , təbii ki, son 12 

ildə turizm inkişafı ilə bağlı görülən işlər, qəbul edilən dövlət proqramları, aparılan islahatlar və s. 

dayanır. Özünəməxsus coğrafi mövqeyi, tarixi abidələri, iqlimi ilə daim seçilən və turist lərin 

diqqətini cəlb edən ölkəmizdə mövcud turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanınması, müxtəlif 

turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun qurulması və s. məqsədilə 

kütləvi tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlərə bir sıra tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və 

mühafizəsi, mehmanxana və otellərin müasir dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, turizm 

sahəsində beynəlxalq standartlara cavab verən turizm obyektlərinin tikilməsini misal göstərə 

bilərik. Azərbaycanın BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) 2013-cü il 24-29 avqust 

tarixində keçirilən XX Baş Assambleyasında qurumun İcraiyyə Şurasına üzv qəbul olunması da 

məhz bu kimi uğurlu adımların nəticəsində baş tutmuşdur. Hazırda Azərbaycan turizm sahəsində 

geniş beynəlxalq əlaqələr qurub, respublikamızla turizm sahəsində inkişaf etmiş 21 ölkə arasında 

"Turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında" hökumətlərarası saziş imzalanıb, 29 ölkə ilə isə saziş 
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layihəsi hazırlanıb. Respublikamızın turizm təşkilatları Dünya Turizm Təşkilatının tədbirlərində 

yaxından iştirak edir. Ölkəmizin çoxlu sayda turizm müəssisəsi DTT-nin assosiativ üzvləri sırasına 

daxil olub. Bu isə, öz növbəsində, DTT-yə üzv ölkələrdə respublikamızın tanınmasına və turizm 

potensialının təbliğinə geniş imkanlar açır   (10).  

Hazırda koronavirus (COVİD- 19) pandemiyası ilə əlaqədar olaraq bu sahədə çox böyük geriləmə 

müşayiət olunur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən 2020-ci ilin yanvar-sentyabr 

aylarında Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən 686,3 min və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 3,5 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir (Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsi, 2020). 

Nəticə 

Bütün bu məlumatlar nəticəsində ölkələrin hərtərəfli inkişafı baxımından turizmin əhəmiyyətini bir 

daha dərk etmiş oluruq. Bir bölgədə turizmin inkişafı daxili və xarici ticarəti stimullaşdırır, tikinti, 

mebel, suvenir, nəqliyyat kimi sahələrin inkişafını təmin edir, bölgələr və ölkələr arasında mədəni 

əlaqələrə təsir edir, insanları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Beləliklə də, ölkə iqtisadiyyatına 

böyük töhfə vermiş olur. Beynəlxalq turizm dünyası xarici ticarətin ən böyük maddələrindən 

biridir. Bir çox ölkə üçün ən əhəmiyyətlisi ixrac mənbəyidir. 

Turizmin ölkələrdəki iqtisadi təsirləri fərqlidir. Başqa sözlə, turizmdə inkişaf etmiş ölkələrin gəliri 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin qazancından daha yüksəkdir. İnkişaf etməkdə olan bir ölkədə 

turistlərin gəzintisi üçün məşğulluq yaratmaq məqsədilə xərclənən hər dollar və avro inkişaf etmiş 

ölkələrdə bir otelin tikilməsinə və ya təmir edilməsinə qoyulan investisiya kimi xərclənir ( 

Əlirzayev,2010). 

İnkişaf etməmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə turizmdən əldə olunan gəlir turizmdən kənar 

sektorlara köçürülsə də, inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox sektorda istifadə olunur. Bölgəyə və 

ölkəyə gələn turistlərin sayında artım yeni obyektlərə və infrastruktura olan tələbatı artırır. Turizm 

özünü sektor daxilində yalnız iqtisadi cəhətdən göstərir.Turizmin bu sahədə inkişaf etməmiş və ya 

yeni turizmə açılan bir bölgənin iqtisadi quruluşuna təsiri az olsa da, bölgəyə orta səviyyədə qatqı 

təmin edir. Turizmdə inkişaf etmiş bölgələrə isə iqtisadi təsiri olduqca yüksək ola bilər  ( Emir, 

2015). 
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Xülasə 

İşgüzar dünyada iqtisadi proseslərin sürətli artım tempi sosial-iqtisadi sistemlərin biznes proseslərinin 

optimallaşdırılmasını zəruri edir. Müasir informasiya texnologiyalarının dəyişikliklərinin və imkanlarının idarəetmə 

üsullarından istifadə edilməsi ciddi irəliləyişlərlər əldə etməyə imkan verir.  

Alimlər tərəfindən sosial-iqtisadi sistemlərdə biznes modelləşdirmənin tətbiqi və istifadəsinin bir sıra problemləri 

təsvir edilmiş və işlənib hazırlanmışdır, lakin təşkilati layihələndirmənin kompleks mexanizminin yaradılması 

problemi hələ də  dərindən tədqiq edilməmişdir. 

Azərbaycan üçün yeni bazar şəraitində təşkilati idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, neft hasilatı müəssisələrində 

biznes prosesinin inkişafının səmərəliliyinin idarə edilməsinə yüksək tələblər qoyur. Müəssisələrin 

rəqabətqabiliyyətliliyi əsasən biznes proseslərinin idarə olunması strategiyasının düzgün seçilməsindən asılıdır. 

Tədqiqatın əsas məqsədi təşkilati layihələndirmənin hərtərəfli mexanizmini quraraq təsərrüfatçılıq subyektinin rəqabət 

qabiliyyətinin artırılması ideyasını inkişaf etdirməkdir. 

Tədqiqat kontekstində biznes prosesi dedikdə, təşkilatın imkanları nəzərə alınmaqla istehlakçı üçün gəlirin əldə 

edilməsinə və faydalılığın (dəyərin) artırılmasına yönəldilən istehsal-idarəetmə tədbirlərinin məntiqi ardıcıllığı başa 

düşülür.  

Açar sözlər: Biznes Prosesləri, Optimallaşdırılma, Modelləşdirmə 

 

Giriş 

Biznes proseslərinin təşkili və optimallaşdırılması ilə bağlı səmərəliliyin qiymətləndirilməsi 

təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli idarə olunması prosesinin tərkib hissəsidir. İqtisadi sahədə 

biznesin idarə edilməsinin əsas funksiyalarının - proqnozlaşdırma, planlaşdırma, təşkilatlanma, 

nəzarət, tənzimləmə və sahmanlama sistemlərinin həyata keçirilməsinin məntiqi nəticəsidir. Eyni 

zamanda qiymətləndirmə idarəetmə funksiyaları sistemində kontrollinq funksiyasının ayrılmaz 

elementidir. 

Biznes proseslərinin təşkilinin və optimallaşdırılmasının əsas problemləri bunlardır: müəssisələrin 

iqtisadi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas göstəricilər sisteminin modelləşdirilməsi; 

mailto:g.ayshen@yandex.com
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müəssisələrin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sisteminin müəyyən edilməsi; biznes 

proseslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; sənaye xidmətlərinə tələbatın proqnozlaşdırılması. Bu 

qiymətləndirmələr təşkilatın funksiyalarının, nizamlama, tənzimləmə və təşkilati fəaliyyətin əsas 

istiqamətləri ilə əlaqəli ümumi idarəetmə prosesinin bir hissəsi olan müəyyən idarəetmə 

proseslərini təmsil edir. 

Neft-qaz sektorunun təşkili xidmət təşkilinin keyfiyyətini təmin etmək və sənaye xidmətləri 

müəssisəsinin bazar dəyişkənliyinə uyğunlaşma mexanizmini müəyyənləşdirməkdə idarəetmə 

fəaliyyətinin ayrıca bir sahəsini təşkil edir. 

XX əsrin sonunda əldə edilən nailiyyətlərin və tədqiqatların göstərdi ki, əmək məhsuldarlığının 

artırılmasının ən səmərəli mənbələrdən biri müəssisənin struktur cəhətdən yenidən qurulmasıdır. 

Bunun təsdiqi kimi M. Hammer və J.Ciampi tərəfindən 1993-cü ildə nəşr etdirilmiş monoqrafiyanı 

göstərmək olar ki, burada da əsasən “biznes proseslərinin reinjinirinqi”nin (BPR) mahiyyəti 

açıqlanmışdır[1168]. Biznesin optimallaşdırılmasına bu yanaşma A.V.Boyşenko[156], O.V. 

Vinoqradov, B.Z. Milner, M.V. Novikov, E.N. Filinov və s. kimi tədqiqatçılar tərəfindən 

genişləndirilmişdir. 

Biznes Proseslərinin Təşkili və İdarə Edilməsi Sisteminə Müxtəlif Yanaşmaların 

Şirkətdə reallaşan "biznes proseslərinin" - istehsal, idarəetmə və infrastruktur proseslərin məcmusu 

kimi onun strukturu haqqında fikir ön plana keçir. Biznes prosesləri öz təbiətinə görə fərqli 

proseslərin geniş spektrindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, proses dedikdə, resurslar dəstinin bir qayda 

olaraq yeni bir resursa və ya yeni bir resurslar dəstinə çevrilməsi başa düşülür (Harrington H. J., 

1991).  

Neft hasilatı müəssisələrində proseslərin təşkilinin effektivliyinin tədqiqini biznes prosesi 

kateqoriyasının vasitəsilə aparmaq lazımdır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, biznes prosesinin sabit 

tərifi bir yoxdur. Ədəbiyyatda qarşılaşdığımız terminologiyanın çox vaxt ingilis dilindən keçməsi 

ilə izah olunur. "Biznes prosesi" anlayışının çoxlu sayda tərifi vardır. Təəssüf ki, bu mövzuda 

müəlliflərin fikirləri nəinki bir-biri ilə gəlmir, həm də belə fikirlərin sayı çox böyükdür. 

Əsas tərifləri verməyə çalışaq. Biznes prosesi: 

1. "Girişində" bir və ya bir neçə növ resursun istifadə edildiyi və bu fəaliyyət nəticəsində 

"çıxışında"  istehlakçı üçün dəyər verən məhsulun yaradıldığı müxtəlif fəaliyyət növlərinin 

məcmusudur (Hammer M., Champy J., 1993).  

2. Biznes fəaliyyətinin müəyyən bir çıxışına  nail olmaq üçün həyata keçirilən məntiqi cəhətdən 

qarşılıqlı əlaqədar olan fəaliyyətlər toplusudur (Davenport T. H., Short J. E., 1990).  

3. Müəyyən bir müştəri və ya bazar üçün xüsusi xidmətlərin (məhsulun) istehsalı məqsədilə 

nəzərdə tutulan tədbirlərin strukturlaşdırılmış son dəstidir. Və ya - giriş və çıxışlarının dəqiq 

müəyyən edilməsi, başlanğıcı və sonu göstərilməklə, vaxt və məkana görə spesifik olaraq 
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nizamlanmış işlərin, vəzifələrin məcmusudur. Və ya - müəyyən bir müştəri və ya bazar üçün 

müəyyən çıxışın aparılması üçün yaradılmış, qurulmuş ölçülə biləcək fəaliyyət dəstidir (Davenport 

T. H., 1993).  

4. Mahiyyətcə istehsal edilən xidmət və ya əmtəənin dəyərinin artırılmasının baş verdiyi istehlakçı 

cihazlarının qismən daxil olduğu giriş və çıxış nöqtələri, interfeys və təşkilati cihazlar  vasitəsilə 

müəyyən edilir (Porter M. E., Millar V. E., 1985) 

5. Bir və ya daha çox girişlə başlayan və müştəri üçün lazım olan məhsulların yaranması və dəyəri, 

dayanıqlığı, xidməti və keyfiyyəti baxımından onu ödəyən fəaliyyətlərin daxili addımlar (növlər) 

çoxluğudur. Və ya - müştərinin biznesin istifadəsini necə başlayacağını, aparacağını və 

tamamlayacağını təsvir edən sistemdə baş verən hadisələrin tam axınıdır (Ойхман Е.Г., Попов Э. 

М., 1997).  

6. Müştəri üçün məhsul və ya xidmət kimi gələcəkdə faydalı olan öncədən gözlənilən və ya ölçülə 

bilən yaradılması, əldə edilməsi üçün müəssisə resurslarının istifadə edildiyi bir-birinə bağlı 

fəaliyyətlərin məntiqi seriyasıdır (Зиндер Е. З., 1996).  

7. Təşkilatın işində hər hansı bir fəaliyyət növüdür (Deming W. E., 1982).  

8. Xüsusi nəticə gətirən funksional əməliyyatların sistemli ardıcıl icrasıdır (TeleManagement 

Forum, 2000).  

9. Girişləri çıxışlara çevirə bilmək məqsədilə resursların istifadə və idarə edildiyi fəaliyyətdir. Tez-

tez bir prosesin çıxışı birbaşa sonrakı girişi yaradır (Госстандарт, 2008).  

Təhlil göstərir ki, biznes prosesləri işlərin (funksiyaların və ya əməliyyatların) icrasının 

davamlılığı, onların məntiqi birləşməsi, həm xarici, həm də daxili tələbin mövcudluğu ilə 

xarakterizə olunur. 

Hər hansı bir təşkilatda əsas (profil) və köməkçi (qeyri-profil, infrastruktur) proseslər vardır və 

onların arasındakı fərqləri anlamaq lazımdır. Profil prosesləri şirkətin cari fəaliyyət prosesidir, 

nəticəsi xarici müştərinin tələb etdiyi məhsulların istehsalıdır. İnfrastruktur (qeyri-profil) proseslər 

əsas proseslərin mövcudluğunu təmin edir. Nümunə neft və qaz hasil edən müəssisədir (NQÇİ), 

burada əsas proses neft və qaz hasilatıdır, lakin qeyri-profilli proses istehsalın texnoloji dəstəyidir 

(İTD).  

Neft-qaz sənayesində əsas istehsalat obyektlərinin effektiv istismarı əsasən infrastrukturun biznes 

proseslərinin düzgün təşkil edilməsi yolu ilə əldə edilir. Neft hasilatında istehsal infrastrukturunun 

biznes proseslərinin təşkili sistemi böyük və mürəkkəb bir sub-sektordur, çünki tamamilə istehsal 

funksiyaları ilə yanaşı, neft hasilatı müəssisələrinin istehsal fəaliyyətinin nəqliyyat-texnoloji 

xidmətlərin və maddi-texniki təminatın əhəmiyyətli həcmini yerinə yetirir. 

Neft sənayesi müəssisələrində köməkçi istehsal bölmələrinin payı əsas fondların dəyərinin 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1066 

 

strukturunda 30-40%, işçilərin sayında 40-50%, əməliyyat xərclərində isə 15-25% təşkil edir 

(Сыромятников Е.С., Победоносцева Н.Н., 1987).  

 Əsas neft hasilatı infrastrukturunun biznes proseslərinin təşkilinin əsas vəzifələrinə 

aşağıdakılar daxildir: 

 - neft yatağının, qazma avadanlığı və alətlərinin səmərəli işləməsini, onların təmiri və 

bərpasını, fərdi ehtiyat hissələrinin istehsalını təmin etmək; 

 - istehsal müəssisələrini enerji, su, buxarla təmin etmək; 

 - istehsal obyektlərini nəzarət-ölçü cihazları ilə təchiz etmək; 

 - quyuların əsaslı və yeraltı təmiri; 

 - maddi-texniki təchizat; 

 - istehsal üçün nəqliyyat-texnoloji dəstək. 

Neft sənayesində istehsal xidmətlərinin neft hasilatı müəssisələrinin əsas fəaliyyətinə aid 

olmadığını nəzərə alaraq, bu səbəbdən neft kompleksinin texnoloji dəstəklənməsi və müəssisələrdə 

texnoloji xidmətlərin istifadəsinə əsas istehsal - neft hasilatı ilə müqayisədə kifayət qədər diqqət 

verilmədi. 

Məsələn, nəqliyyat-texnoloji kompleksin səmərəli istifadəsi problemi bu sahənin bir sıra spesifik 

xüsusiyyətlərinə görə neft hasilatında xüsusilə aktualdır, çünki neft-qaz birliklərinin ümumi 

nəqliyyat həcminin 60% -ni təşkil edən nəqliyyat, texnoloji maşın və avadanlıqlar neft hasilatı 

prosesinin birbaşa iştirakçısıdır. Nəqliyyat və texnoloji xidmətlər sistemində neft-qaz birliklərinin 

işçilərinin 25% -dən çoxu çalışır və nəqliyyat istehsalının ümumi maya dəyərində nəqliyyat 

xərclərinin payı 20% -ə çatır. 

Neft-qaz hasilatı birliklərində nəqliyyat-texnoloji xidmətlərin təşkili təcrübəsi göstərir ki, 

müştərilərdə nəqliyyatın və xüsusi texnikanın səmərəliliyinin artırılması tədbirləri əsasən 

müəssisəyə və onun struktur bölməsinə həvalə olunmalı olan heyət sayının əsaslandırılmasına 

yönəldilmişdir. Nəqliyyat və xüsusi avadanlıqla xidmət göstərilməsinin təşkili zamanla demək olar 

ki, dəyişmir. Əvvəllər olduğu kimi, müəssisə və bölmələr səviyyəsində müştərilər tabeçiliyində 

olan nəqliyyat təşkilatlarına və ya özləri istədikləri kimi istifadə etdikləri daimi olaraq təyin edilmiş 

müəyyən miqdarda heyət sayına sahib olmağa çalışırlar. Bununla birlikdə, səmərəli istifadə və 

heyətə ehtiyac nəqliyyat və xüsusi avadanlıqların təyin olunduğu və ya tabeliyində olduğu 

istehsalın idarə edilməsinin təşkilati quruluş səviyyəsindən birbaşa asılıdır (Яговкин А.И.,2008). 

Beləliklə, nəqliyyat şirkətinin birliyə qismən tabe olması ilə nəqliyyat ehtiyacı daha az olacaq və 

istifadənin səmərəliliyi daha böyük olacaq, çünki birlik çərçivəsində onlar manevr etmək imkanına 

malik olurlar. Buna görə nəqliyyat və xüsusi avadanlıq sifarişçinin struktur bölməsinə verildiyi 

zaman daha böyük ehtiyac və daha az istifadə səmərəliliyi olur, çünki manevr etmək imkanı yataq 
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və ya istehsal obyekti çərçivəsindədir. Bu vəziyyətdə, iş ərəfəsində heyət boşdayanmaları kəskin 

artır. 

Biznes Proseslərinin Optimallaşdırılmasında Modelləşdirmənin Tətbiqi Zəruriliyi 

Biznes proseslərinin idarə edilməsi və optimallaşdırılması üzrə praktiki fəaliyyət biznes 

reinjinirinqi texnologiyasının vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

gələcək biznes proseslərin yaradılması (dizayn), biznes proseslərinin idarə edilməsinin müayinəsi, 

biznes proseslərinin dəyişdirilməsi (uyğunlaşması), biznes proseslərinin optimallaşdırılması, 

biznes proseslərinin sənədləşdirilməsi. Bu mərhələləri daha ətraflı nəzərdən keçirək. 

Biznes-proseslərin yaradılması məqsədilə onların təsvirinin xüsusi dilindən istifadə olunur. O, 

biznes-proseslərin cari vəziyyətini təsvir etməyə, eləcə də gələcəyin modelini yaratmağa imkan 

verir. 

Model özündə prosesin bütün komponentlərini (funksiyaları, resursları, iştirakçıları, məqsədləri, 

məlumatları, nəticələri, hadisələri, istiqamət və tədbirlərin ardıcıllığını) birləşdirməklə, onun 

haqqında mövcud reallığı və ya gələcək təsviri əks etdirir. Prosesin bütün iştirakçıları bu modelə 

uyğun olaraq öz funksional vəzifələrini yerinə yetirirlər. Hər bir işçi fəaliyyət göstərdiyi bütün 

proseslərdə onun hərəkətləri aydın bilir (Пашутин  С.Б.). 

Biznes proseslərin təsvirində, bir qayda olaraq, "strukturlaşdırılmış prosesin təhlili" (SPA) 

metodundan istifadə edilir.  

SPA metodu prosesin təsvirində alqoritmlərin müxtəlif sxemlərindən istifadə imkanından imtina 

etmir, o yalnız onları mürəkkəb proses xəritələrinin işlənib hazırlanmasında ətraflı təsvirin ən 

yüksək səviyyəsi ilə əvəz edir, həmin prosesləri biznes proseslərin reinjinqi üçün zəruri olan 

səviyyəyə  qədər genişləndirməyə imkan verir (Виноградова  О.В., 2005).  

Təsvir çoxsəviyyəli quruluşa malikdir olduğundan, sistemli və struktur bağlılığı təmin (ilk öncə 

makro səviyyədə, yəni müəssisə səviyyəsində və sonra isə  daha ətraflı olmaqla aşağı səviyyədə 

prosesin təsviri baş verir). Bu modelə uyğun olaraq öz vəzifələrini həyata keçirən bütün şöbələrin 

və heyətin fəaliyyəti bütövlükdə sistemin geniş nəticələrə nail olması üçün ümumi proses 

istiqamətində koordinasiya və idarə olunmalıdır (Пашутин  С.Б.). 

Biznes proseslərin yaradılmasının sistemli reallaşdırılması bütün idarəetmə subyektlərinin 

əlaqələndirilmiş səylərini tələb edir.  Amerikalı tədqiqatçı M. Mesarovicin sözlərilə desək, “ 

Sistemi prosesdən başlamaq və sonra isə bura yalnız zəruri idarəetmə əlavə etməklə davam 

etdirməkdən daha çox bütövlükdə layihələndirmək lazımdır. Misallar gətirmək olar ki, proses 

texnologiyasını yaratmaq üçün idarə olunan altsistemlərin mövcudluğu tələb olunur, lakin bölgüsü 

olmayan ümumi sistem yanaşması hələlik reallaşmamışdır. 

Proseslərin sistem kimi idarə olunması üçün proses strukturu yaratmaq, daha doğrusu, onları 

qarşılıqlı əlaqəli şəkildə qurmaq zəruridir. Belə ki, hər bir proses hansısa bir nəticənin əldə edilməsi 
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üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da sonradan daha sonrakı mərhələlərdə növbəti və daha yüksək 

səviyyədə nəticənin alınması üçün istifadə olunur, bu struktur, son nəticədə, şirkətin ümumi 

məqsədlərə nail olmasını təmin etməlidir. Məhz onda proseslərin təkmilləşdirilməsi məqsədə nail 

olmağın ən səmərəli yoluna çevrilir (Пашутин  С.Б.). 

Eyni zamanda, bu gün bir çox insanlar çətin ki, qurulan obyektin, fəaliyyətin bütövlüyünə dəstəyin 

aktuallığını və zəruriliyini başa düşsün. Biznes proseslərinin idarə edilməsinin analitikinin yüksək 

iş nəticəsinə nail olmağa mane olan ikinci hal, rəhbərin fəaliyyətinin istiqamət və predmetləri üzrə 

çoxməqsədli, müxtəlif xarakterli olmasından irəli gəlir. Nəticədə, həm analitikin və həm də 

menecerin düşüncəsində “peşəkar” bütövlüyün  olmaması təsəvvürü görünür[140]. 

İlk növbədə, bu, biznes proseslərinin idarə edilməsinin təsvirində istifadə olunan standartlara 

bağlıdır. Burada məqsəd cari əməliyyat fəaliyyəti sxemi ilə rəhbərlərin, analitiklərin və 

başqalarının fəaliyyəti ilə əlaqələndirməkdir. 

Təşkilat vahid “orqanizm” kimi deyil, struktur bölmələrin və vəzifələrin toplusu kimi təsvir olunur 

və hansı ki, proses yanaşmasının tətbiqi imkanı məhz buna əsaslanır. Nəticədə təsvir məsələsinin 

düzgün olmayan qoyuluşu və modellərin özlərinin səmərəsiz istifadəsi yaranır. Ən yaxşı halda, 

rəhbərin fəaliyyətinin modelləşdirilməsi bir sıra giriş və çıxış funksiyalarından bir funksiya ilə 

məhdudlaşır ki, bu da bütövlüyə nail olmaq çətinliklərinin aradan qaldırılmasına kömək etmir 

(Новиков М.В., 2003). 

Biznes proseslərinin yaradılması (dizayn) aşağıdakı fəaliyyətin həyata keçirilməsini tələb edir: 

gələcək təşkilatın surətinin hazırlanması və yeni təşkilatın biznes modelinin hazırlanması (Чупров 

К.К.).   

Perspektivli təşkilatın surətinin hazırlanması biznes tələblərinə uyğun strategiyanın işlənib 

hazırlanması proseslərinin əlaqələndirilməsi əsasında vahid yanaşmadan istifadə etməklə həyata 

keçirilməlidir. Birinci mərhələnin tədbirlərinin tərkibinə təşkilatın strategiyası, müştərilərinin 

ehtiyacları, sahədə biznesin ümumi səviyyəsi və təşkilatın hazırkı vəziyyəti əsasında müəyyən 

edilən əsas məqsədlərin dəqiqləşdirilməsi daxildir. Bu mərhələnin məqsədi - yeni təşkilata ideyanı 

hazırlamaqdan  və təşkilatın məqsədlərini dəqiqləşdirmək baxımından formalaşdırmaqdan 

ibarətdir. 

Son zamanlar yenidən layihələndirilmiş  proseslərin modellərinin və ya "yeni" təşkilatın işlənib 

hazırlanmasının aşağıdakı dördmərhələli metodu geniş istifadə olunur (Чупров К.К.):  

      1. Gələcək təşkilatın xarici modelinin işlənib hazırlanması.  

      2. Gələcək təşkilatın daxili modelinin işlənib hazırlanması. 

      3. Gələcək biznes proseslərini dəstəkləmək üçün informasiya sisteminin yaradılması. 

4. Yenidən layihələndirilmiş biznes prosesin, onun tətbiqinə qədər çox da böyük olmayan miqyasda 
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testləşdirilməsi. 

Proseslərin modelləşdirilməsi modelləşdirmənin hər hansı bir dilindən məcburi şəkildə istifadə 

edilməsi ilə həyata keçirilir. Modelləşdirmə dili  insan və ya texniki resursların köməyi ilə daxili 

və ya xarici prosesin necə reallaşdırıldığını və bu resursların hansı funksiyalardan götürüləcəyini 

ifadə etməlidir. Bu prosesin informasiya sistemi  ilə necə təmin edilə biləcəyinin göstərmək 

xüsusilə vacibdir (Чупров К.К.).  

İnformasiya texnologiyaları prinsipcə, təşkilatın bütün digər hissələrini hərəkətə gətirən 

dəyişikliklərin güclü "mühərriki" kimi çıxış edir. Belə ki, biznes mühitində baş verən dəyişiklik 

üzündən müəssisə qarşısında nəinki yeni əməliyyat məsələləri, həm də yeni strateji inkişaf 

vəzifələri dayanır ki, bunların da həlli keyfiyyətcə yeni, biznes sisteminin yalnız vəziyyətini deyil, 

həm də strukturunu əks etdirən informasiya tələb edir. 

İnformasiya sistemlərində ən son texnoloji nailiyyətlər, eləcə də menecmentin mövzu sahələrində 

təcrübə və bilik əks olunur. İnformasiya sistemi informasiyanın toplanması və emalı üzrə bir çox 

funksiyaları avtomatlaşdırmağa imkan verməklə şirkətin bütün bölmələrini birləşdirir (Новиков 

М.В., 2003).  

Yeni informasiya sisteminə tətbiq edilməli olan əsas şərtlər biznesdə dəyişiklikləri izlemeyə imkan 

verən modifikasiyanın çevikliyi və asanlığıdır. 

İnformasiya texnologiyalarının köməyi ilə yalnız proseslərin müvəqqəti xüsusiyyətlərini 

yaxşılaşdırmağa deyil, həm də biznes proseslərdə əməliyyatların həyata keçirilməsində addımların 

ardıcıllığını yenidən təşkil etməyə, fərdi hallarda parametrləri nəzarətdə saxlamağa imkan verən 

müxtəlif kateqoriyalı dəyişikliklərə nail olmaq olar.  

Həmçinin, informasiya sistemləri biznes proseslərinin müayinəsi prosesini birləşdirməyə və 

sürətləndirilməyə imkan verir. 

Təsvirin aydınlığı sayəsində proses modeli (mövcud və ya proqnozlaşdırılan), onun qarşıya 

qoyulan məqsədə hansı optimallıqla gətirib çıxardığını səmərəli təhlil etməyə imkan verir. Təhlil 

olunan amillər kimi icra səmərəliliyinin təsir göstərə bilər logistika, müddəti və (mərhələləri 

paylanması daxil olmaqla) dəyəri, və digər amillər prosesi. Bu təhlillər daim keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, prosesi dəyişdirmək üçün imkan verir (Новиков М.В., 2003). 

Proseslərin kəmiyyət göstəriciləri təşkilatın inkişafının müəyyən bir mərhələsində onların idarə 

edilməsinin səmərəliliyini nümayiş etdirir. Resursları proseslər idarə edir və onlar da resursları 

hazır məhsula çevirir ki, bununla da proseslərin idarə olunmasını səmərəliliyini kəmiyyətcə 

qiymətləndirmək olar. Proseslərin idarə edilməsinin kəmiyyət göstəricilərinə daxildir: proseslərin 

mürəkkəbliyi, proseslər arasında səbəb-nəticə əlaqələri, proseslərin nəzarətedilənliyi, proseslərin 

resurs xərcləri, proseslərin tənzimlənmə dərəcəsi. 

Biznes proseslərin təhlilinin təşkili proseslərində problemli zonaların aradan qaldırılması üzrə 
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təkliflərin hazırlanması məqsədilə aparılır. Bunun üçün proseslərin yerinə yetirilməsi  

texnologiyası həyata keçirilir - biznes proseslərin modeli "olduğu kimi" qurulur ki, bu da sifarişçiyə 

şirkətdə baş verənlər haqqında hərtərəfli təsəvvür əldə etməyə imkan verir. Modelin təhlili 

prosesində biznes-proseslərin aşağıdakı cari problemləri müəyyən edilır: ikili tabeçilik, 

funksiyaların təkrarlanması, proseslər arasında informasiya əlaqəsinin olmaması, proseslərin 

razılaşdırılmaması. Təhlilin nəticəsi olaraq biznes-proseslərin dəyişikliklərinin (uyğunlaşmasının) 

istiqaməti üzrə təkliflər təqdim olunur. 

Biznes mühitində hər hansı dəyişikliklər (yeni fəaliyyət istiqamətinin ortaya çıxması, çeşidin 

genişləndirilməsi, təchizat zəncirində dəyişikliklər, texnologiya) təsirə məruz qalan biznes 

proseslərinin dərhal çevrilməsini tələb edir. Cari modeldə düzəlişlər edilir, dəyişikliklər icraçılara 

çatdırılır və onlar yeni şəraitə uyğun olaraq funksiyalarını yerinə yetirməyə başlayırlar. Dəyişən 

şərtlərə biznes-proseslərin daimi uyğunlaşması - biznesin idarə edilməsi effektiv mexanizmidir 

(Новиков М.В., 2003). 

Dəyişikliklərin həyata keçirilməsi - reinjinirinqin ən çətin və kritik mərhələsidir. İlk növbədə, daxili 

mühitin müqaviməti ilə bağlı riskləri minimuma endirmək üçün heyət ilə ətraflı və ardıcıl işlər 

aparılır, bütün səviyyələrdə kadrlar dəyişiklik prosesinə cəlb olunur və bu nəticənin - optimal 

işləyən və çevik şirkətin əldə edilməsinə motivasiya olunurlar. Bunun üçün işçilərin yeni vəzifələrə 

görə uyğunluğunu yoxlamaq; ixtisaslı kadrların ehtiyac və keyfiyyətini müəyyən etmək; işçiləri 

yeni iş tələblərinə uyğunlaşdırmaq və personalın bütün yeni iş qaydalarına düzgün icrasına nəzarət 

etmək lazımdır. 

Bu mərhələnin nəticəsi yalnız bütün dəyişikliklərin birbaşa tətbiqi deyil,  həm də odur ki, işçilər 

yeni iş stilinə -  nəticəyə hədəflənmiş daha dinamik və beləliklə də, rəqabətqabiliyyətliliyə uyğun 

təlim alırlar. 

Şirkət işin təşkilinin yeni səviyyəsinə keçir. Dəyişikliklərin həyata keçirilməsinin əsas nəticəsi odur 

ki, şirkətə reinjinirinq mexanizminin özü -  davamlı dəyişiklik və xarici mühit şəraitinə adaptasiya 

qoyulur. Təşkilat, yeni biznes modeli inkişaf etdirilməsi məqsədilə bazarda əlavə rəqabət 

üstünlüyü, biznes proseslərini optimallaşdırmaq imkanı alır. 

Nəticə 

Mövcud biznes proseslərin effektivliyini qiymətləndirmək üçün onların aşkarlanmasına zərurət 

yaranır. Əgər bu gün bu edilməzsə, onda gələcəkdə işçilərin səmərəsiz işi, müqavilə öhdəliklərinin 

pozulması səbəbiylə, yenidən qurulmanın aparılması və s. zərurətiylə əhəmiyyətli xərclər yarana 

bilər Bu əhəmiyyətli maliyyə xərclərinə və həm də şirkətin imicinin itirilməsinə səbəb olur. 

Əməliyyatlarda zəif yerləri görmək və şirkəti səmərəli idarə etmək üçün müəyyən prosesləri, işləri 

onun strateji hədəf göstəriciləri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Bunun üçün, şirkətin strateji 

məqsədlərini və vəzifələrini proseslərin giriş və çıxışları ilə müqayisəsi aparılır, şirkətin fəaliyyət 
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nəticələrinin proseslərin yerinə yetirilməsi nəticələrindən asılılığı aşkara çıxarılır. Buna uyğun 

olaraq həmin asılılıqdan idarəetmənin həyata keçiriləcəyi göstəricilər seçilir. Nəticədə bütün 

səviyyələrdə təşkilatın fəaliyyəti nəticənin əldə edilməsinə yönəldilmiş olur və şirkətin sahibləri və 

menecerləri öz əməliyyatlarının və təşkilatın özünün fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirmək 

üçün obyektiv mexanizmi əldə edirlər. 

Daha sonra biznes proseslərinin təhlili nəticələri üzrə "olduğu kimi" modelə “necə olmalıdır” 

proseslərinin modelini yaratmaqla düzəliş aparılır. Bu halda: 

     - biznes proseslərinin optimallaşdırılması üzrə ətraflı təkliflər hazırlanır (proses iştirakçıları 

arasında funksiyalar yenidən bölüşdürülür, funksiyaların təkrarlanmasının qarşısı alınır, bloklar 

arasında məlumat boşluqları aradan qaldırılır, hər prosesdə iştirak edən struktur bölmələri arasında 

sənəd dövriyyəsi sistemi optimallaşdırılır); 

     - sifari şirkətin əməkdaşları ilə birgə optimallaşdırılmış biznes prosesləri üçün informasiya 

axınlarının sxemləri hazırlanır, struktur bölmələrinə daxil olan və onlardan çıxan informasiyanın 

siyahısı tərtib olunur:  çıxan sənədin növü, sənədin icrasına və təsdiq edilməsinə görə məsul  

şəxslərin ünvanları, çatdırılma müddəti. 

     - hər bir biznes prosesi çərçivəsində ötürülən məlumatların iştirakçıları, müddəti və formaları 

(məsul şəxs daxil olmaqla) göstərilməklə, hər bir biznes prosesinin əsas blokları üzrə sənədlərin 

hərəkətləri sxeminin tənzimlənməsi, sənəd dövriyyəsi haqqında müddəaların hazırlanması 

(optimallaşdırılması) həyata keçirilir. 

     - optimallaşdırılmış idarəetmə sistemi (optimallaşdırılmış biznes prosesləri) əsasında müştəri 

şirkətin təşkilati strukturunun optimallaşdırılması üzrə tövsiyələr işlənib hazırlanır. 

Optimallaşdırmanın nəticəsi biznes proseslərin optimallaşdırılması əsasında onların "necə 

olmalıdır" modeli və yenilənmiş (yenidən hazırlanmış) daxili normativ sənədlərin (şöbələr 

haqqında əsasnamələrin, vəzifə təlimatlarının, proseslərin icrası qaydalarının) xidmət paketi 

sayılır. 

Biznes proseslərinin modelləri müəssisələr tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur ki, 

bunlardan da ən əhəmiyyətliləri biznesin nəticəslərinin planlaşdırılması və idarəedilməsidir. Biznes 

proseslərinin qrafiki modeli təşkilatın struktur vahidləri arasında tədbirlərin əlaqələndirilməsi, 

şirkətin fəaliyyətinin optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilər. Biznes-

proseslərinin icra edilə bilən modelləri birbaşa model üzrə prosesin avtomatlaşdırılması üçün 

xüsusi proqram təminatı ilə buraxıla bilər. Belə ki, biznes-proseslərin modelləri geniş istifadəçilər: 

biznes analitiklər, adi əməkdaşlar, şirkətin rəhbərliyi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əksər hallarda 

model qurmaqda praktiki bacarıqları olmayan istifadəçilərin onların icrası üçün informasiya 

texnologiyalarından istifadəsi məqsədəuyğun sayılır. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin rəqabət mühitinin vəziyyəti və rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi məqsədilə sahibkarlığın inkişafı və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılnıasının müasir vəziyyəti 

statistik göstəricilər əsasında təhlil edilmişdi. İnkişaf etmiş ölkələrin praktikası göstərir ki, sağlam rəqabət mühitinin 

mövcudluğu, əslində təsərrüfat subyektlərinin mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bərabər iqtisadi və 

hüquqi şərait yaradılmasını, təsərrüfat subyektlərinə iqtisadi müstəqilliyin verilməsini özündə əks etdirir. Təsərrüfat 

subyektləri o halda sağlam rəqabət apara bilərlər ki, bərabər iqtisadi və hüquqi mühitdə təşkil olunsunlar. Bazarın 

dəyişməz atributu kimi səciyyələnməklə, hər bir təsərrüfat subyektinin əlvərişli şəraitdə mövcudluğu öz fəaliyyətini 

həyata keçirmək uğrunda həyata keçirdiyi könüllü rəqabətin əyani təzahürü kimi qiymətləndirilir. Rəqabət 

strategiyasını planlaşdırarkən müəssisə həm daxili imkanlarına, həm də xarici amillərin verdiyi imkanlara güvənir. 

Bundan əlavə biznes subyektinin atdığı bir çox addımlar xarici təsirlərin nəticəsində formalaşır. Startegiyanın düzgün 

qurulmasının əsasını onun ayrı ayrı elementlərinin düzgün formalaşması təşkil edir.  Hal hazırda ölkəmizdə fəaliyyət 

gösətərən müəssisələr fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq fərqli imkanlara malikdirlər. Belə ki, qeyri neft sektoruna 

dövlət tərəfindən xüsusi diqqət göstərilməkdədir. 

Açar sözlər : Rəqabət mühiti, Rəqabətqabiliyyətlilik, Sağlam rəqabət 

   

Giriş 

Hər bir dünya ölkəsi böyük bir iqtisadi sistemin bir hissəsidir. Belə ki, dünya iqtisadiyyatı yalnız 

ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində formalaşır. Bu sistemdə mövcud olmaq üçün hər bir ölkə 

rəqabət qabiliyyətini formalaşdırmalıdır. Bunun üçün o ixrac potensialını gücləndirməli, xarici 

investorlar üçün əlverişli investisiya mühiti formalaşdırmalı, elm və texnikanın inkişafını nəzərə 

alaraq innovasiya fəaliyyətini genişləndirməli, məhsul istehsalını artırmalı və bu fəaliyyətdən irəli 

gələn birbaşa və dolayı addımları atmalıdır. Bütün bunları etmək üçün dövlət gələcək dövr üçün 

iqtisadi proqramlar işləyib hazırlamalı, bazar tənzimləmə alətlərindən istifadə etməli və bazar 

mexanizmlərini təkmilləşdirməlidir.   

Rəqabət mühitinin yaradılması istiqamətində 2 əsas sualın cavabı tapılmalıdır.:  

1) inkişafa meylli sahələrin müəyyən olunması; 

2) milli iqtisadi sistemdə azad rəqabət mühiti (inhisarlaşmanın qarşısının alınması). 

 İnkişafa meyilli sahələr hər bir ölkə üçün spesifikdir. Bu ölkənin coğrafi yerləşməsindən, 

mailto:gunel.cbn@gmail.com
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təbii sərvətlərindən və digər faktorlardan asılıdır. Bu səbəbdən ilk olaraq mövcud imkanlar 

dəyərləndirilməlidir. Yaşadığımız əsrin texnika əsri olmasını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, davamlı 

rəqabət üstünlüyünü əldə etmək üçün innovativ fəaliyyəti genişləndirmək və investisiyaları insan 

kapitalına yönəltmək lazımdır. Ölkəmiz üçün qeyd edə bilərik ki, qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsi və neft sektorundan asılılığı azaltmaq, həmçinin idxalı da yerli məhsullarla 

əvəzləməklə ölkənin xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq lazımdır. Yalnız belə olduğu halda 

dayanıqlı inkişafa nail olmaq olar ki,  bu da öz növbəsində ölkənin dünya bazarında layiqli mövqe 

tutmasına gətirib çıxarar. Bununla da, xarici ölkələrlə ticarət dövriyyəsində müsbət saldo əldə 

olunmuş olur. Ticarət dövriyyəsini təşkil etmək üçün beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsi 

qarşısında duran məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Xidmət sektoru mövcud beynəlxalq 

ticarət imkanlarına cavab verməlidir (Mirzayeva ve Türkay, 2016). 

Metod 

Tədqiqatın metodologiyasının əsasını elmi metodologiya haqqında idrak texnikası (müqayisə və 

bənzətmə, analiz və sintez, induksiya və deduksiya), habelə iqtisadi riyazi statistikanın istifadəsi 

və ekspert analiz metodları, balanslaşdırılmış qrafik göstəriciləri, əsas fəaliyyət göstəricilərinin 

performans səmərəliliyi təşkil edir.                                           

Analiz 

Qloballaşan dünyada milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası üçün ölkə 

iqtisadiyyatında rəqabətin artırılması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın iqtisadi 

müstəqillik əldə etməsindən sonra azad rəqabəti təmin etmək və inhisarçılığın minumum 

səviyyəyə endirmək üçün azad bazar iqtisadiyyatına istiqamətlənmiş tədbirlərin reallaşması 

zəruri olmuşdur. Belə tədbirlərdən  biri  də milli iqtisadiyyatda rəqabət mühitinin yaradılması 

olmuşdur. Ölkə daxilində rəqabət mühiti formalaşmadığı halda beynəlxalq arenada rəqabəti təmin 

etmək olmaz. Rəqabət mexanizmi cəmiyyətin bütün iqtisadi münasibətlər konteksində sistemli 

yanaşmanı tələb edir.  

Rəqabətin bazar mexanizminin vacib və zəruri elementi olmağı məlumdur, lakin o müxtəlif 

bazarlarda xarakterinə və fəaliyyət formasına görə dəyişir. Rəqabət iqtisadi subyektlərin qarşılıqlı 

şəkildə fəaliyyətini bazar münasibətlərinə əsaslanaraq təşkil edir bunula da iqtisadi sistemin 

səmərəliliyinin yüksəldir. Rəqabət sayəsində istehlakçılara seçim üçün geniş, müxtəlif, zəngin 

məhsul və xidmətlər təklif olunur. Rəqabətin təsiri ilə istehsalçılar elmi texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərini istehsalata tətbiq etməklə, yeni məhsul növləri yaradır, həmçinin məhsulların 

keyfiyyətinin yüksəldir. Bununla da bazar subyektlərinin fəaliyyəti stimullaşmış olur. 

1974-cü ildə Nobel mükafatı laureatı olmuş avstriya iqtisadçısı Fridrix fon Xayek “rəqabətə malik 

olan cəmiyyət digərlərinə nisbətən uğura çatır və məhz rəqabət resursların necə səmərəli istifadə 

olunması yolunu göstərir” fikrini səsləndirmişdir. Rəqabət yaşamaq uğrunda mübarizənin sivil 

forması kimi çıxış edir. Rəqibi ötüb keçmək məqsədi, iqtisadi yüksəlişdən geri qalmamaq və  
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inkişaf etmək rəqabəti stimullaşdırır. İstehsalçılar bir növ bir-birilərinə nəzarət edir və istehlakçılar 

uğrunda mübarizəyə girirlər. Bu da son nəticədə qiymətlərin aşağı düşməsinə, istehsal xərclərinin 

azalmasına, həmçinin məhsulların keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur. Gördüyümüz kimi 

rəqabətin müsbət xüsusiyyətləri çoxdur, lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində mürəkkəb bir 

mexanizm olan rəqabətin mənfi tərəfləri də vardır. Belə ki, rəqabət iqtisadi maraqlarda 

ziddiyətlərin kəskinləşməsinə, cəmiyyətdə iqtisadi təbəqələşmənin və qeyri-istehsal xərclərinin 

artmasına səbəb olur. İqtisadiyyatda rəqabət mühitini yaratmaq, sivil səviyyəyə qaldırmaq və 

formalaşdırmaq çətin və uzunmüddətli prosesdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi rəqabət mühiti 

müxtəlif (iqtisadi, texniki, sosial) faktorların təsiri ilə formalaşır. Rəqabət mühitinin 

formalaşdırılması yalnız mərhələli şəkildə həyata keçirilə bilər. Birinci mərhələdə şəxsi sektorun 

inkişafı üçün dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi zəruridir. Bu mərhələdə əsas dövlət 

məmurları tərəfindən kommesiyalaşdırlmanı ləğv etməkdir. Bu zaman iqtisadiyyatın 

inhisarlaşmasnın qarşısını almaq mümkündür. İkinci mərhələdə sosial proqramların 

reallaşdırılması məqsədi ilə xalq istehlakı məhsullarının qiymətlərinin subsidləşdirilməsini 

dayandırmaq lazımdır. Artıq üçüncü mərhələdə normal rəqabət mühiti və müasir tələblərə cavab 

verən bazar mühiti yarana və formalaşa bilər. Bu bazarın əsasını o təşkil edir ki, belə bazarda 

hökmran rolunda alıcı çıxış edir. Yalnız bu zaman antiinhisarçılıq prinsiplərinə cavab verən bazar 

formalaşa bilər ki, təklif tələbi üstələməsin, istehsalçı deyil alıcı bazarı formalaşsın. Belə 

bazarlarda istehlakçılar kəskin rəqabət mübarizəsinə girərək əmtəələr üçün yüksək tələb yarada 

bilərlər. Bu tələbi qarşılamaq üçün istənilən məkan yaradıla bilər. Elə bazarlar vardır ki, orda ilkin 

tədbirləri görmək asandır. Bunlara yüngül və yeyinti sənayesi sahələrini, kənd təsərrüfatını, 

tikintini misal göstərə bilərik, lakin o halda ki, bazarda nəhəng müəssisələr az olsun. Unutmaq 

olmaz ki, ağır sənayenin bəzi sahələri vardır ki, orda ölkənin hərbi strateji təhlüksizliyi cəmlənir. 

Burda inhisarçılara sərbəstlik vermək, dövlətin sifarişlərini və maraqlarını nəzərə almamaq 

olduqca təhlükəli ola bilər. Burda hansısa rəqabətdən danışmaq qeyri mümükündür. Gördüyümüz 

kimi dövlət rəqabət bazarını daim tənzimləməlidir. Rəqabətin dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, o, əlində olan iqtisadi alətlərdən, qanunvericlik xarakterli tədbirlərdən vaxtında 

və düzgün istifadə etməklə bazar münasibətlərində işgüzar fəallığın stimullaşdırmalıdır. Bunun 

üçün bazar iştirakçılarına bərabər imkanlar və şərait yaratmalıdır. İqtisadi alətlərə büdcə - vergi və 

pul - kredit siyasətini aiddir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, keçid iqtisadiyyatı mərhələsində olan, 

o cümlədən keçmiş postsovet məkanında meydana gəlmiş ölkələrdə yüksək işgüzar fəallıq şəraitini 

yaratmaq üçün dövlət mütləq güzəştli vergi sistemi tətbiq etməli və güzəştli kreditləşməni həyata 

keçirməlidir. Bu tədbirlər xüsusilə yeni meydana gələn və inkişafı nəzərdə tutulan sahibkarlıq 

strukturları sahələrində zəruridir. Əsas məsələ dövlətin ayırdığı kreditlərdən təyinatı üzrə istifadəni 

təmin etməkdir. Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına qeyri neft sektorunun inkişafını təmin etmək, 

kiçin və orta həcmli sənaye məhsulları istehsal edən müəssisələri yaratmaq olar. Bu müəssisələr 

nəinki daxili tələbatı qarşılaya bilər, həmçinin ölkənin ixrac potensialını artırar. Bu zaman müasir 

texnologiyaların tətbiqi, regionlarda investisiya layihələrinin reallaşdırılması ümumilikdə 
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iqtisadiyyatın strukturunun dəyişilməsinə şərait yaradar ki, bu da öz növbəsində bütün sahələrin 

inkişafını stimullaşdırar. Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı iqtisadi siyasətin qarşısında duran 

prioritet məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə bir çox ardıcıl tədbirlər keçirilmişdir. Bunlara dövlət-

sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət tənzimlənməsi sisteminin hazırlanması, 

biznes mühitinə dair qanunvericilik aktlarının qəbulu aiddir. Bu tip sahibkarlığa dövlət dəstəyi  

regionlarda sahibkarlığın inkişafna təkan vermişdir. Sahibkarlara məsləhətlərin verilməsi, 

informasiya təminatının gücləndirilməsi, habelə mütəmadi tədbirlərin təşkili bu istiqamətdə 

görülən işlərdəndir. Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi əhalinin daha geniş kütləsi üçün gənc 

sahibkarların, qadın sahibkarların cəlb edilməsini, insanların işgüzarlıq potensialının 

gerçəkləşməsinə əlverişli imkanların yaradılmasını nəzərdə tutur. Sahibkarlıq fəaliyyətini 

tənzimləyən prosedur və qaydalar son illər ərzində xeyli sadələşdirilmiş, elektron qeydiyyat 

prosesinin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Belə ki, sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı 

mexanizmi işə salınmış, idxalda rüsumların 15%-lik maksimal həddi müəyyənləşdirilmiş, mənfəət 

vergisinin dərəcəsi 20%-ə endirilmişdir. Bu gün ölkəmizdə  sahibkarlara göstərilən xidmətlər tam 

elektronlaşdırılmışdır. Elektron hökümətin yaranması ilə lisenziya və sertifikatların verilməsi və 

bu xidmətlərə görə dövlət rüsumlarının və haqqların on-line rejimində elektron qaydada 

ödənilməsi təmin edilmişdir. Vergilər Nazirliyi elektronlaşmanı həyata keçirən ilk dövlət 

strukturlarındadır. Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyşiklilərə əsasən sənaye və texologiya parklarına 

vergi güzəştləri tətbiq olunub. Bundan əlavə mütəmadi olaraq hesabat formalarına dəyişiklik edilir 

ki, bu da öz növbəsində sahibkarı maliyyə itkilərindən qorumuş olur. Qeyd olunan addımlar 

sahibkarın işini asanlaşdırmış, məmur-vətəndaş kontaktını minimuma endirmişdir. Şəffaflığın 

təmin olunması sahibkarların biznesə olan marağının artmasına səbəb olmuşdur. 

Qürurla qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyevin 

1993-cü ildən bəri formalaşdırdığı siyasəti uğurla davam etdirir. O,  biznes mühitinin daha da 

yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl sistemli addımlar atır. Azad sahibkarlar təbəqəsinin formalaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl və sistematik inkişaf mərhələsinə əsaslanan iqtisadi siyasət əhalinin həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına və sosial məsələlərin həll olunmasına səbəb olur. Bununla da 

ölkənin davamlı və tarazlı inkişafı təmin olunur. Respublikamızda sahibkarlığın inkişafı iqtisadi 

siyasətin ən mühüm elemntlərindəndir. Dövlət-sahibkar münasibətlərinin əsasını təşkil edən biznes 

mühitinə dair qanunvericiliyin və inzibati prosedurların daim təkmilləşdirilməsi ölkənin bütün 

regionlarında sahibkarların dövlətə olan etibarının artmasına səbəb olur. Bu istiqamətdə daim 

maarifləndirmə aparılır aparılır və sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmləri hazırlanır. Atılan 

addımların nə dərəcədə səmərəli olduğunu mütəmadi keçirilən forum və tədbirlədən görmək olur. 

Tədbirlərdən biri də 2018-ci il sentyabrın 7-də də Bakıda baş tutub.  “Azərbaycan Rəqabətlilik 

Forumu 2018” adlandırılan tədbir beynəlxalq qurumların ölkəmizə olan marağının əyani 

sübutudur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Anlaşma üçün İşgüzar Şurası və İqtisadi 

İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təşkilatçılığa ilə baş tutan forumda bir çox yerli 

şirkət nümayəndələri və dövlət rəsmiləri iştirak edib. Qeyd olunan forumda son illər aparılan uğurlu 
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iqtisadi islahatların nəticəsinin təhlili öz əksini tapmışdır. Ölkə iqtisadiyyatına 236 milyard ABŞ 

dolları dəyərində investisiya yatırılıb. Bu yatırım 2003-2017-ci illəri əhatə edir və investisiyaların 

50 faizi yəni 118 milyard dolları xarici investorların payına düşür. Xarici dövlətlərdən Azərbaycana 

yatırılan investisiya məbləğlərinin ölkənin hər bir vətəndaşına düşən həcminə görə regionda 

liderik. Bundan başqa Ümumdünya İqtisadi Forumu hər il ölkələrin rəqabətə davamlılıq reytinqini 

araşdırır. 2019-cu ilin nəticələrinə görə ölkəmiz bu reytinqdə 62,7 bal ilə 58-ci yerdə qərarlaşıb. 

Bu əvvəlki il ilə müqayisədə 11 pillə irəliləmək deməkdir.  Ön sıralarda isə Sinqapur, ABŞ, 

Honkonq (Çin), Niderland və İsveçrə  kimi ğlkələr qərarlaşıb.  

Yeni sənayə müəssisələrinin yaradaılması və yerli sənaye sahələrinin inkişafını dəstəkləmək üçün 

investisiya təşviqi sənədi mexanizmi hazırlanmışdır. Bu mexanizm sahibkarlığın inkişafına təkan 

vermişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər aşağıdakı üstünlükləri əldə etmiş olur.  

Mənfəət və gəlirin 50 faizi vergidən azad edilib 

Əmlak və torpaq vergisindən azad edilib 

İdxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıq, qurğular idxalda ƏDV-dən və idxal rüsumlarından 7 

il müddətinə azad olunub 

Bu imkanlar təkcə yerli investorlar üçün yaradılmayıb. Xarici sərmayələrin də cəlb olnması üçün 

sənaye parklarında, texnoparklarda geniş imkanlar yaradılmışdır. Bu addım ölkədə xarici 

investisiyaların qorunmasına səbəb olur. Beləliklə xarici investrlar üçün hər bir şəsait yaradılıb. 

Bu gün Azərbaycan xarici investorlar üçün regionda olduqca maraqlı ölkədir. Daim təkmilləşən 

qanunvericlik aktları beynəlxalq tələblərə uyğun tərtib olunur. Xarici iş adamları üçün elektron 

rezident kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər. Görülən işlərin sırasında Ələt İqtisadi Zonasının adını 

çəkməmək olmaz.  

Azərbaycan uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsində makroiqtisadi sabitliyi qorumağa nail olmuşdur. 

Atılan addımlar onu göstərir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi yaxın gələcəkdə də inkişafın davamlı 

olmağına nail olacayıq. Biznes mühiti yaxşılaşmış bunun sayəsində qeyri neft sektorunun, 

həmçinin regionalrın inkiçafı sürətlənmidir. Qeyd olunanlar göstərir ki, Azərbaycanda mövcud 

bazar dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsullarla çıxa bilər.  

Aşağıdakı cədvəllərdə 2019-cu ilin faktiki göstəriciləri ilə 2020-ci il üçün praqnoz göstəricilərini 

müqayisəli şəkildə görə bilərik. 
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Gələcək 5 ildə ölkədə ÜDM-in real iqtisadi artımının aşağıdakı kimi olacağı gözlənilir. 

2021-ci ildə artım 3.8 faiz və ya 88,4 mlrd. manat  

2022-ci ildə artım  3 faiz və ya 92,7 mlrd. manatl  

2023-cü ildə isə artım 2,7 faiz və ya 96,9 mlrd. manatl  

Bundan başqa ÜDM deflyatorunda 2020-2021-ci illərdə 3 faizə qədər artım müşahidə olunacaq.   

Buna baxmayaraq ÜDM deflyatorunun 2022-2023-cü illərdə 1,8 faiz səviyyəsində qərarlaşacağı 

gözlənilir.  

Nəticə 

Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqedə yerləşir. Ölkənin yeraltı və yerüstü sərvətləri imkan verir 

ki, sahibkarlığın müxtəlif sahələri inkişaf etsin. Biz sənayenin bütün sahələrini inkişaf etdirə və 

daxildə azad rəqabət mühiti qura bilərik. Bununla da dünya bazarına daha yüksək mövqe tuta 

bilərik. Sahibkarlığın inkişafında böyük potensial vardır. Bu potensial həm paytaxt Bakıda həm də 

regionlarda reallaşa bilər. Bu imkanlardan tam istifadə etmək üçün sahibkarlığa dəstək inkişaf 

etdirilməli və davam etdirilməlidir. Belə olduğu halda biz əvvəlki dövrlərdə olan artım tempini 

daha yüksəldə bilərik. Bunu beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan daxili təhlillər göstərir. Eyni 

zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək davam etdirilməlidir. Müasir 

texnologiyaların tətbiqi və davamlı xarici investisiyalar yatırılması gələcək dövrdə ölkənin 

beynəlxalq arenada önə çıxmağına, həmçinin regionda liderliyini qoruyub saxlamasına imkan 

yaradacaq. Belə olduğu halda biz rəqabətqabiliyyətli və yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal edə 

bilərik. Qeyd olunan məsələ daim ölkə rəhbərliyinin diqqətindədir.  
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Belə nəticəyə gələ bilərik ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün aşağıda qeyd olunan tədbirlərin 

həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olar: 

 Dövlətin iqtisadi tənzimləməsi, normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi davam etdirilməlidir; 

 Regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün məqsədli dövlət malliyyəşməsi təmin olunmalıdır. 

 Regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün xarici investorlar üçün cəlbedici mühit yaradılmalıdır.  

 Kiçik və orta sahibkarlar üçün kreditlərin verilməsi və onların sığortlanaması mexanizmi 

hazırlanmalıdır.   

 Uzunmüddətli kreditlərin ayrılması və kreditlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət mexanizmi 

hazırlanmalıdır.  

 Təşkilatı tədbirlər genişləndirilməli, geniş xidmətlər göstərən təsisatlar yaradılmalıdır.   

 İxrac qabiliyyətli sahələr daim araşdırılmalı, bu məhsulların istehsalı onların dünya bazarında 

reallaşması üçün daim tədbirlər keçirilməlidir. 
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Abstract 

The aim of this research was to examine the relationship between the educational indicators of Niger and France and 

the level of personal return. The method of study is the relational survey model and comparative research design. The 

sample of the study is from 1996-2015 covering the population group of Niger and France between the ages of 15-64. 

In the research, the personal education return (GDP per capita) was taken as a dependent variable. Literacy Rate, Means 

Years of Schooling, Education Expenditures and Population Growth Rate are independent variables. 

The data of the study was obtained from the World Bank, OECD, UNESCO, İNS and İNSEE official internet sites 

with a data collection form based on the document scanning technique. 

According to the findings of the study, Niger and France have a positive distribution of GDP per capita, literacy, means 

years of schooling and education expenditures, the rate of population growth and GDP per capita show a negative 

distribution. The relationship between education indicators and GDP per capita was examined. There was a very strong 

correlation between literacy, means years of schooling and education expenditures, and a moderate relation between 

population growth rate and GDP per capita. In the study, the results of the Stepwise Regression analysis for Niger and 

France's education indicators and per capita GDP, means years of schooling, education expenditures and the rate of 

population growth predicted GDP per capita significantly and literacy rates did not predict GDP per capita 

significantly. 

Keywords: GDP per capita, Educational Expenditures, Means Years of Schooling, Literacy, Population Growth 

Rate 
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3D- Texnologiyası ilə Təhsildə Müxtəlif Problemlərin Həlli 

 

 Gunel Novruzova 
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gunel.novruzova91@mail.ru 

 

Annotasiya  

Biz tədqiqatın gedişi zamanı müəyyən etdik ki, üçölçülü kompüter modelləşməsini öyrədərkən ilkin mərhələdə modeli 

təsvir olunan obyektin qrafik funksiyası bunlardan ibarətdir: 1) şagirdlərin qarşısında duran işin  müvəffəq nəticələrinin 

olması üçün onların fəaliyyətini təşkil etmək, 2) müsbət nəticələr əldə etmək üçün yaradılmış modeli müəllim 

tərəfindən təqdim olunmuş qrafik təsvirlə müqayisə etmək. Bu zaman səthi təsviri qəbul edən şagirdlər onu fəzaya 

keçirmiş olurlar, yəni  obyekti üçölçülü fəzada qururlar. Modeldən istifadə vəzifəsi göstərilmiş əşya sahəsindən olan 

obyektlərin modellərini quran zaman daha  normal həyata keçirilir. Səbəbi onunla izah edilə bilər ki, bu modellər 

informatika kursunun köməyi ilə fənlərarası əlaqələri öyrənmək aspektində nəzərdə tutulur. Bu zaman informatika 

fənni üzrə çalışan müəllim inteqrasiya edilmiş dərs aparır və fənlərarası əlaqənin aşağıdakı növlərindən istifadə edir: 

əvvəlki (hər hansı materialı öyrənərkən digər fənnə aid olan keçmiş materiallardan istifadə edilir), yanaşı (bu o 

deməkdir ki, bir sıra məsələlər və anlayışlar bir neçə fənn üzrə öyrənilir) və ya belə də ola bilər: bir fənn üzrə öyrənilən 

material onun tətbiqini başqa fənlərə nisbətdə qabaqlayır.  Belə bir nümunə gətirək. Müəllim  öz şagirdlərinə kub 

daxilinə çəkilmiş şarın modelini qurmaq tapşırığı verir. İnformatika müəllimi bilir ki, həndəsədən şagirdlərə kub 

daxilinə  və xaricinə çəkilmiş şarın tərifi məlumdur. Deməli, təlim tapşırığını yerinə yetirmək üçün müəllimin dayaq 

nöqtəsi vardır. Bu halda təlim tapşırığının yerinə yetirilməsi informatika fənni vasitəsilə həyata keçirilir. Bu materialın 

verilməsi xüsusilə anlayışa yaxşı kömək edir. Tədqiqat göstərdi ki, üçölçülü təlim materialları şagirdlər tərəfindən 

asanlıqla qəbul edilir, onların yaratdıqları canlı obraz təlimdə bütün hissləri cəlb edir. 

Açar sözlər: təhsildə vizuallaşdırma, 3D modelləşdirmə, kinetik. 

 

Model Və Modelləşdirmə Anlayışı. Obyeklərin Və Proseslərin Modeli 

Model tam dəqiq olmayıb real obyektin sədə əvəzedicidir. Obyektin, prosesin və ya hadisənin özü 

isə qurulmuş modelin originalı adlanır. 

Modeldən real obyektin əlcatmaz xarakteristikalarını təyin etmək, onun gələcək fəaliyyətini 

proqnozlaşdırmaq, tənzimləyicinin sazlama parametrlərini  hesablamaq  (sintez  məsələsi)  və  ya  

yeni  yaradılan obyektin həndəsi ölçülərini təyin etmək üçün (layihə məsələsi) və s. istifadə edilə 

bilər. 

Modelləşdirmə- hər-hansı obyekti tədqiq etmək etmək üçün onun modelinin  qurulması  və  

öyrənilməsindən  ibarətdir.  İstənilən  elmi-tədqiqat metodu modelləşdirmə ideyasına əsaslanır 

(Pələngov, 2019). 

mailto:gunel.novruzova91@mail.ru
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Tpack model anlayışı 

Təhsildə texnologiyanı tətbiq etmək üçün istifadə olunan modellərdən biri də TPACK modelidir. 

TPACK modelinin mərkəzində 3 mühüm anlayış dayanır: Texnologiya, Pedaqoqika, Məzmun. 

TPACK modelinə görə dərs planlaşdırılarkən bu 3 mərkəzi anlayış nəzərə alınmalıdır. 

1. Texnologiya - dərsi planlaşdıran zaman siz hansı texnologiyalardan istifadə edəcəyinizi 

planlaşdırırsınız. 

2. Pedaqoqika – dərsi planlaşdıran zaman siz hansı iş üsullarından, iş formalarından istifadə 

edəcəyinizi planlaşdırırırsınız. 

3. Məzmun – siz dərsdə şagirdlərə nəyi öyrədəcəksiniz?, hansı fənni? Hansı bölməni? Hansı 

mövzunu? 

- Modelləri iki əsas növə ayırırlar: maddi modellər və informasiya modelləri.  

- Modellərin yaradılması və öyrənilməsi prosesi modelləşdirmə adlanır. 

- Kukla, maneken, heykəl, şəkil – insanın müxtəlif modelləridir. 

- Modelləşdirmədən istifadə etməklə insanlar qarşılaşdıqları bir çox məsələləri tez və az 

xərclə həll edə bilirlər.  

İnformasiya modellərini bu və ya digər formada təqdim etmək üçün təbii və formal dillərdən 

istifadə olunur (Pələngov, 2019).  

Modellərə qoyulan tələblər: 

Göstərilən hallarda modelləşdimə üsulu daxili tədqiqatları əhatə edir ki, obyektin mümkün 

vəziyyətlərini, nəzəri təhlilini, mümkün proqnozların verilməsini təmin edir. Bu baxımdan sosial-

iqtisadi sistem və prosesslərin öyrənilməsini əhatə edən iqtisadi-riyazi üsullar anlayışı geniş 

yayılmışdır. Maddi və digər dəyərlərin istehsalı, bölüşdürülməsi, mübadiləsi islehlakını əhatə edən 

dinamik sistem maddi-iqtisadi sistem adlanır. 

Modelləşdirmənin Mərhələləri Və Kompüter Modellərinin Təsnifatı 

Dünyadakı əşyaların görmə orqanı vasitəsilə təsəvvür edilməsini öyrənən elm perspektiv adlanır  

(Kuzin, 1998). İntibah epoxası zamanından bəri perspektiva təsviri elmin tərkib hissəsi  olmuşdur 

və bununla da özünün elmi əsasları ilə möhkəmlənib yaşamışdır. Bu sahənin öyrənilmsində Leanor 

Da Vinçi və başqaları böyük əmək sərf etmişlər.  Onlar perspektivanı üç hissəyə bölmüşdür. O 

hesab edir ki, bunlardan birincisi cisimlərin ölçüsünün müxtəlif məsafələrdən kiçildilməsidir. 

İkincisi bu əşyaların rənginin kiçildilməsidir. Nəhayət, üçüncüsü əşyaların dəqiq görünüşünün 

kiçildilməsidir. Bu da ondan asılıdır ki, biz cisimlərdən  hansı məsafədə yerləşirik. Həndəsəyə 

əsaslanan perspektiva xətti adını almışdır.  

Şagirdlər tərəfindən model qurularkən həndəsi fiqurların təsviri prinsipləri və onların 

kombinasiyası haqqında biliklər informatikaya köçürüləcək. Bunun səbəbi belə izah olunur ki, 

üçölçülü kompüter qrafikası mühitində obyektlərin qurulması üzrə nəticələr həmin obyektlərin 
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xəyali təsəvvürlərinin təsviri  və onların kağız üzərindəki təsviri ( onu nəzərə almaq lazımdır ki, 

təsvirlər fəza fiqurlarının təsviri qaydalarına uyğun olaraq aparılır)  ilə üst-üstə düşür. Nəticədə isə 

real obyektlərin görünüşünə uyğun olur. 

Beləliklə, fənlərarası  əlaqəni həyata keçirmək üçün təkcə təlim materialının məzmunu və faktlar 

deyil, həm də öyrənilən fənlərin əsasında duran ümumi ideya dayanır. 

Y. F Titovun tədqiqatında modelləşmənin mərhələləri müəyyən  edilmişdir. Bu mərhələlər 1-ci 

şəkildə öz əksini tapmışdır: 

 

 

Şəkil 1. Modelləşmənin mərhələləri 

 

Modelləşmə mərhələləri aşağıdakı sxemdə göstərmək olar: 

Öyrənmə obyekti – Model – Kompüter – Nəticələrin analizi  

Ən mürəkkəb mərhələ kompüter modelinin qurulmasıdır.  Bu, modelləşmə prosesinin əsasını 
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təşkil edir. Modelləşmənin müvəffəq alınması tədqiqatçının öyrənilən obyektlə bağlı biliklərinin 

məcmuyundan, kompüter modelləşməsi üzrə qoyulmuş məqsədin ağlabatan olması  və 

təcrübəsindən asılıdır. Pak N. İ. modelləşmənin məqsədini müəyyən etdikdən və obyekt haqqında 

biliklərin empirik ümumiləşdirməsindən sonra  kompüter modelinin  aşağıdakı texnoloji 

quruluşunu  təklif edir (Pak, 1994). 

Kompüter modelləşməsi texnologiyası müasir elmi idrakın ən məhsuldar sahələrindən biridir. O, 

yeni informasiya texnologiyaları və gələcək peşə fəaliyyətində kompüterlə  dərin qarşılıqlı əlaqə  

üçün vacib baza rolunu oynayır (Yakimanskaya,1989).   

Kompüter modelləri həddindən çox dəyişikliklərə uğrayır, yenilənir, təkmilləşir. Bu o qədər davam 

edir ki, həmin model son variantını alsın. 

Üçölçülü kompüter modelləşməsi metodikasının öyrənilməsini realizə edərkən və təlim prosesində 

bu modeldən istifadə edərkən biz qrafik kompüter modelləri ilə işləyirik. Məqsədimiz obyekt və 

prosesləri nümayiş etdirmək və bu obyektləri qurmaq, dinamik səhnələr yaratmaqdır. Təlim 

xarakterli kompüter modellərinin təsnifatı nümayişedici xarakterli moddellərlə frontal iş üçün 

istifadə olunan modellər arasında  dəqiq sərhəd yaradır. Təsnifatda öz əksini tapmış idarəetmə 

üsulları, modelləşdirilən obyektin təqdimetmə xarakteri müəllimə imkan verir ki, planlaşdırma 

mərhələsində əlavə didaktik təsir vasitələrinin bütün spektrini gözdən keçirsin, bununla da təlim 

xarakterli kompüter modelləşməsindən ən optimal şəkildə istifadə etsin. 

Model Və Modelləşmənin Funksiyalari. Əyanilik  Və Modelləşmə 

Yuxarıda izah etdiyimiz kimi, "model" və "modelləşmə" anlayışları bir-birinə nə qədər yaxın olsa 

da, onlar arasında ciddi fərq mövcuddur, çünki biri aparılan tədqiqat əməliyyatının bütövlükdə 

adını, digəri isə bu əməliyyatın ardıcıllıqla başvermə prosesini bildirir.  Ona görə də model və 

modelləşmənin funksiyaları da eyni ola bilməz, onlar bir-birindən mahiyyətcə çox fərqlənir. 

Əvvəlcə modellərin funksiyaları barədə filirlərimizi şərh edək. Sonra modellərin aşağıdakı 

funksiyalarını təsnif edib nəzərdən keçirək: 

1) idraki (gerçəkliyi anlamaq üçün vasitə olan model), 

2) kommunikativ (model ünsiyyət vasitəsi kimi), 

3) məşqedici (təlim vasitəsi və trenaj modeli), 

4) proqnoz edən (hadislərin inkişafını qabaqcadan müəyyənləşdirən model), 

5) eksperimental (eksperimentin qoyulması üçün model), 

6) idarəedici (model prosesləri planlaşdırmaq və onları idarə etmək məqsədilə  qərarlar qəbul edən 

vasitə kimi), 

7) metroloji (model ölçüləri təkmilləşdirmək vasitəsi kimi). 
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Modelləşmə, qeyd etdiyimiz kimi, dərketmə metodlarından biridir, gerçəkliyi əks etdirən 

formadır. Onun vasitəsilə real obyektləri başqa obyektlərin köməyi ilə  öyrənirik. 

Düzgün qurulmuş modellər insan dilindəki qeyri-dəqiqliyi aradan qaldıra bilir, ünsiyyət üçün daha 

yararlı, daha fəal, daha müvəffəq üsullar təklif edə bilər. Modelin söz vasitəsilə ünsiyyət yaratmaq 

metodundan  üstünlüyü ondadır ki, situasiyanı sıx, dəqiq  formada təqdim edə bilir. Model tədqiq 

edilən obyektin strukturunu daha anlaşıqlı edir və vacib səbəb-nəticə əlaqələrini açır. 

Modellər təlimin peşə hazırlığı vasitəsi kimi tətbiq olunmasında həmişə istifadə edilib və bundan 

sonra da istifadə ediləcəkdir. Xüsusilə müxtəlif təsadüfi hadisələrə qiymət verməyi və onları idarə 

etməyi (məsələn, kosmonavtları məşq etdirmək üçün  kosmik gəmilərin natural maketlərini 

hazırlayan  insanlar modeldən istifadə edirlər. Qatar maşinistlərini öyrətmək üçün trenajor 

hazırlayanlar və firmalarda adminstrativ təlim keçmək üçün işgüzar oyunlar hazırlayanlar  da bu 

qəbildəndir.  

Modellər çox vaxt modeli hazırlanacaq obyektlərin müşahidə edilməsi üçün istifadə edilir. Qeyri-

adi səsli reaktiv təyyarənin uçuş xarakteristikasını qurmaq hazırda mütləq tələb deyil, çünki çoxdan 

bu, modelləşmə vasitəsilə qabaqcadan müəyyən edilir. Hətta ictimai praktika təbiət və sosial 

hadisələrlə üzləşməmişdən öncə model bu hadisələrin baş verəcəyini proqnozlaşdırır. Modelin 

proqnozvermə funksiyası cəmiyyəti bir çox bəlalardan xilas edir. 

Real obyektlər üzərində praktik eksperiment keçirmək çox vaxt mümkün olmur, çünki bu, ekoloji 

cəhətdən təhlükəli və iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq deyil. Bu obyektlər üzərində yoxlama 

eksperimenti aparmaq modellərin tətbiq edilməsi yolu ilə mümkün olur. Modellərin bu cür tətbiqi 

dixotomiya yaradır. Başqa sözlə desək, model iki məqsəddən birinə nail olmaq üçün vasitə rolunu 

oynayır: əgər model izah etmək funksiyasını yerinə yetirirsə, o, təsviri xarakter daşıyır, yox, 

obyekti daha yaxşı dərk etmək, onun özünü necə aparmasını öncədən müəyyən etmək üçündürsə, 

öncə təsvir xarakteri daşıyır. Bu da o anlama gəlir ki, modeli qurulan obyektə münasibətdə  

öncədən təsvir xarakterli model planlaşdırma və layihələşdirmə üçün həmişə yararlı deyil. 

Əməliyyatların tədqiq edilməsi üçün hazırlanmış modellər bu qəbildən sayıla bilər.  

Modelləşmənin funksiyaları haqqında məlumat vermək üçün tədqiqatçı alimlərimizə istinad 

etməliyik. Obşikova İ.Q. modelləşmənin funksiyalarını müəyyən etmişdir. Bunlar  idraki, 

sistemləşdirici, inkişafetdirici və elmi dərketmə  metodunu  mənimsəmə funksiyalarıdır. 

Modelləşmə problem situsiya yaratmaq üçün vasitədir. Bu həm də şagirdlərin riyazi 

qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək yolu ilə baş verir (Oboyshchikova, 2002). 

Kuznetsova İ. A. yazır: "Modelləşmə tədqiqatçının obyekt ─ orijinal haqqında məlumat almaq 

məqsədilə  model qurması və bu modeli öyrənməsidir" (Kuznetsova, 2002). 

Fridman L. M. Təlimdə modelləşmədən istifadə edilməsinin iki aspektini məyyən edir: "Birincisi, 

modelləşmə şagirdlərin təlim prosesində mənimsədikləri məzmuna xidmət edir, mənimsəmə 
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prosesinin dərketmə metodudur. İkincisi, modelləşmə elə təlim hərəkəti və vasitəsidir ki, onsuz 

təlim prosesini tamamlamaq mümkün deyil (Fridman, 1984). 

Təlim prosesində modelləşmədən istifadənin məqsədləri haqqında  oxşar fikirləri Kuznetsova İ. A. 

(Kuznetsova, 2002), Jiqaçeva N.A. (Jiqaçeva, 2000),  kimi alimlər də söyləmişlər. Kuznetsova İ. 

A. hesab edir ki, birinci aspekt model və modelləşmənin təhsilin məzmununa daxil edilməsini 

özündə ehtiva edir. İkinci aspekt isə modelləşmənin öyrənilən hadisələrin mühüm əlaqələri üzrə 

strukturun müəyyən edilməsinə və mürəkkəb abstrakt anlayışların öyrənilməsi prosesində ümumi 

sxem qurmağa xidmət edir.  Bu aspekti bizi əhatə edən aləmin modelinin  qurulması, tədqiq 

olunması və tətbiqi zamanı realizə etmək olar. 

L. M. Fridman duyğu və əyaniliyin arasındakı münasibətə toxunarkən qeyd edir ki, əgər gerçəkdən 

duyğu əyaniliklə eynilik təşkil etsəydi, onda istənilən müşahidə edlən obyekt görünmüş olardı və 

ya əksinə, müşahidə edilməyən obyekt görünməz olardı (Fridman, 1984). Əlbəttə, Fridmanın 

dediklərini gündəlik həyatımızda müşahidə edirik. Əslində isə, belə deyil. Birinci, duyğu vasitəsilə 

qavranılan obyekt yalnız o zaman əyani sayılmır ki, o kifayət qədər sadədir və qavrayan subyekt 

üçün adi  olmuşdur, yaxud da sadə və alışmış  obyektlərə uyğundur. Məsələn, 1-ci şəkildə təsvir 

edilmiş obyekt, əlbəttə, duyğu vasitəsilə qavranılandır, amma onu əyani adlandırmaq mümkün 

deyil. Deməli, hər bir duyğu tərəfindən qavranılan obyekt insan üçün əyani deyil. Bundan otrü, 

yəni əyani olmaqdan ötrü o həm də mürəkkəb olmamalıdır. Eyni zamanda kifayət qədər subyekt 

ona alışmalıdır.  

İkincisi, bilavasitə dərk edə bilmədiyimiz  bir çox obyektlərin   (məsələn, mikrohissələr) yalnız 

başqa obyektlərlə qarşılıqlı əlaqəsini müşahidə edə bilirik. Məhz həmin obyektlərə münasibətdə 

dərk edə bilmədiyimiz obyektin çox mühüm qanunauyğunluqlarını müşahidə edirik və bu əsasda 

onların modelini qururuq. Misal üçün, fiziklər  Rezerforda istinadən atomun sadə modelini təsvir 

edə bilmişlər. Düzdür, ayrıca atomu görmək üçün cihaz yoxdur, amma fiziklər onun əyani 

formasını  qurmağı bacarmışlar. 

Beləliklə, biz artıq ona gəlib çıxdıq ki, abstrakt anlayışlar tamamilə müşahidə olunmur.  Buna 

baxmayaraq, həyati, bizim bələd olduğumuz nümunələri ("əyani nümunələri") izah etməklə  biz 

bu və ya digər anlayış haqqında  əyani təsəvvür yaradırıq. Əgər dərketmə obyektləri ya bilavasitə 

müşahidə olunandırsa, ya da bilavasitə müşahidə olunan  deyilsə, amma onun digər obyektlərlə 

qarşılıqlı  əlaqəsi nəticəsində bir sıra mühüm xüsusiyyətləri öyrəniləndirsə, bu mühüm 

xüsusiyyətlər əsasında hissi qavranılan model yaratmaq mümkünsə, həmin obyekt haqqında 

aydın və anlaşıqlı təsəvvür yaratmaq olur. Çıxarılmış bu nəticəni məşhur fizik L. İ. Mandelştam 

aşağıdakı kimi izah edir: " Əyanilik anlayışı ümumiyyətlə həddən-ziyadə şərtidir. Öz mahiyyətinə 

görə bu anlayışa iki element daxildir. Birinci, hər hansı şeyin əyani olması üçün ona alışmalıyıq. 

Anlayışın şərtiliyi də bundadır. Sonra isə əyani konsepsiya  hissiyyat  orqanlarımız  tərəfindən 

qavranılan əşyalarla əlaqədar olsun" (Mandelshtam, 1950). Beləliklə, hissiyyat və əyanilik eyni 
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anlayışlar deyil. Amma əyaniliyin mahiyyətini izah etməyə ehtiyac duyuruq. 

Hər şeydən əvvəl əyanilik psixi fəaliyyətin xüsusiyyətidir, yəni o, insan psixikasının özəllikləri ilə 

sıx şəkildə bağlıdır. Bu anlayış tamamilə şərti xarakter daşıyır. Ona görə şərti xarakter daşıyır ki, 

hər hansı predmet bir şəxs üçün əyani ola bilər, digər şəxs üçün isə əksinə. Buna görə də əyaniliyin 

psixoloji keyfiyyətləri üzərində dayanmağı  lazım bilirik. 

Əyanilik insanın idraki fəaliyyəti ilə bağlıdır. İdraki fəaliyyət isə canlı müşahidəyə əsaslanır. 

Hissiyyat bizi əhatə edən əşya və hadisələrin elementar əlamətlərini əks etdirir. Bu əksetmə həmin 

əşyaların insanın hissiyyət üzvlərinə bilavasitə təsiri nəticəsində baş verir. Hissetmə  ayrılıqda 

götürəndə real həyatda mövcud deyil. Bununla belə, mürəkkəb psixi proseslər məhz hissetmə yolu 

ilə başlanır. Məhz bu səbəbə görə psixoloqlar  duyğunu insanın psixi fəaliyyətindən kənar hesab 

edir və onu nisbətən müstəqil sadə psixi proses kimi öyrənirlər.  

Psixi obrazların formalaşmasında nitq və modelləşmə çox mühüm rol oynayır. Biz bu məsələni 

nəzərdən keçirək. 

Hələlik bir neçə nəticə çıxarmaq olar: 

1. Əyanilik real obyekt və hadisələrin hər hansı əlamət və keyfiyyəti deyil. Əksinə, əyanilik bu 

obyekt və hadisələrin psixi obrazının əlamət və ya xüsusiyyətidir.  Bu və ya digər əşyanın 

əyaniliyindən danışarkən, əslində, bu əşyaların obrazının əyaniliyindən söz açmış olurlar. 

2. Əyanilik psixi obrazların insan tərəfindən təsəvvür, yaddaş, təfəkkür və təxəyyül proseslərinin 

nəticəsində anlaşılmasıdır. Ona görə də real mövcud olan əşyalar da əyani olmaya bilər və ya 

əksinə, real olmayan əşyalar, fantastik obyektlər əyani görünə bilər. 

3. Obrazın əyaniliyi və ya qeyri-əyani olması sonuncunun xüsusiyyətləridən, onun qavranılma, 

maraq və orientasiyasından,  həmin predmeti görmək, eşitmək, hiss etmək , onun parlaq obrazını 

yaratmaqdan  asılıdır. Öz-özlüyündə qeyri-iradi əyani obraz yaranmır. Yalnız  aktiv fəaliyyət 

nəticəsində onu yaratmaq olar. 

Artıq biz əyanilik və modelləşmə arasındakı münasibətlərə aydınlıq gətirməyə yaxınlaşdıq. 

Modelləşmdən təlim prosesində necə istifadə olunduğunu aydınlaşdırmaq üçün modelləşmə nədir 

və onun hansı formaları vardır. Təlim prosesində modelləşmənin hansı forması daha effektivdir? 

İlk növbədə modelləşmənin elmi dərketmədə rolunun  nədən ibarət olduğunu nəzərdən keçirək. 

Modelləşmə təlim metodu kimi məhz elmi dərketmədə yaranmışdır.   

Bizi əhatə edən dünyanın dərk edilməsi prosesi çox mürəkkəbdir. Hətta bəzi filosofların fikrincə, 

dünya dərkedilməzdir. İdrakın digər prosesləri kimi dərketmə  bilavasitə və ya bilvasitə hissi 

dərketmədən başlayır. Bununla belə, o zaman həqiqi elmi idrak keyfiyyəti əldə edir ki, alim hissi 

dərketmənin nəticələri  əsasında xüsusi obyekt qurur. Bu, öyrənilən obyekt və hadisənin 

ümumiləşmiş və abstrakt təsəvvürü olur. Bu məhz hadisənin modelidir. Hər hansı real hadisəni 

öyrənərkən alim onun modelini yaradır, bu hadisənin sonradan öyrənilməsi yaradılmış model 
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əsasnda baş verir. Modeli tədqiq etməklə, onun xassə və qanunauyğunluqlarını öyrənməklə 

müəyyən məntiqi nəticə əldə edilir, sonra isə alınan məntiqi nəticə praktikada yoxlanılır 

(eksperiment əsasında). Əgər praktika nəticələri təsdiq edirsə, deməli, qurulmuş model kifayət 

qədər dəqiq və düzgündür. Onu sonrakı tədqiqat mərhələlərində də tətbiq etmək olar. Əgər bəzi 

nəticələr praktikada öz təsdiqini tapmırsa, onda məlum olur ki, model lazımi səviyyədə dəqiq deyil. 

Belə olduqda modeli quran ya modeli korrektə edir, ya dəqiqləşdirir, ya da onu başqa modellə əvəz 

edir. 

Elmdə istənilən obyekti, hadisə və prosesi öyrənmək üçün modeldən istifadə edilir. Onun vasitəsilə 

ən müxtəlif elmi tapşırıqların həlli və ya hər hansı informasiyanın əldə edilməsi üçün istifadə edilir. 

Ona görə də model hər hansı obyekt və ya sistem kimi müəyyən edilir. Onun tədqiqatı başqa 

obyekti öyrənmək üçün vasitə rolunu oynayır. 

Deyək ki, hər hansı rayonu (coğrafi mənada) öyrənmək üçün coğrafiya xəritəsindən istifadə edilir. 

Xəritəni öyrənməklə biz bu rayon haqqında məyyən məlumatlar əldə edirik. Burada 

məqsədəmüvafiq yollar və digər məlumatlar xəritə vasitəsilə qavranılır. Bərabərsürətli hərəkəti 

öyrənmək üçün  onun işarə modelindən ─ bərabərsürətli hərəkətin tənliyindən  istifadə edirik. Bu 

tənliyin öyrənilməsi verilmiş hərəkətin əsas qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan verir.  

Məlumdur ki, elmdə təkcə obraz və işarə modellərindən istifadə olunmur. İ. P. Pavlov uzun müddət 

itlər üzərində təcrübə aparmışdır. Əslində, o, insan orqanizminin fizioloji qanunauyğunluqlarını 

öyrənməkdən ötrü belə təcrübə aparmaşdır. Bu halda it insan orqanizmini öyrənmək üçün model 

kimi istifadə edilmişdir. Başqa misal gətirək. Layihələşdirilmiş təyyarənin havada özünü necə 

aparmasını müəyyən etmək üçün onun kiçildilmiş surətini, yəni modelini yaradırlar. Sonra isə onu 

aerodinamik  boruda hava ilə doldururlar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, model və modeli qurulmuş obyekt arasında müəyyən münasibət olur. 

Buna model münasibəti deyilir. Bu münasibət model və orijinalın hansı mənada oxşar və analoji 

olduğunu göstərir. Model həmişə orijinaldan fərqlidir, lakin müəyyən münasibətdə ona analojidir. 

Məhz buna görə də modeldə üzə çıxan hər hansı bir əlamət həm də orijinala şamildir.  

Bütün modellər, onları kimin qurmasından asılı olmayaraq, aşkarlıq xüsusiyyətinə malikdir. Bu 

modellər həm də onları quran, yaradan, işləyib hazırlayan şəxslər üçün də əyanidir. Onlar başa 

düşürlər ki, qurduqları müəyyən obyekt və ya hadisənin modelidir.  

Maddi modellər ona görə aşkardır ki, birincisi, onlar duyğu cəhətdən qavranılandır, çünki onlar 

obyektiv mövcud olan predmet və konstruksiyaları, aparat və real hadisələri, canlı varlıqları təmsil 

edir. İkincisi, bu və ya digər modeli konstruksiya edən insan özlüyündə qabaqcadan modelləşmiş 

obyektin əyani obrazını yaradır. Ona görə də maddi modeli qavrayaraq  (müşahidə və öyrənməklə) 

o hər hansı metal, ağac və digər materialdan ibarət konstruksiyanın statik və fəaliyyət göstərən 

konstruksiyasını, sadəcə aparat və real hadisəni deyil, modelləşmiş obyektin həmin əyani obrazını 
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görür ki, bu obyekt artıq onda vardır. Mövcud modelin mahiyyətini başa düşən, mənimsəyən şəxs 

onun yaradıcısına çevrilir. Bununla da model həmin şəxs üçün əyani xarakter daşıyır.  

İdeal modellərin əyaniliyi də, təqribən, belə izah edilir. Obraz və işarə modelləri , eyni zamanda 

fikri modellərin təsviri duyğu cəhətdən dərkolunandır: biz onları görürük, əgər bunlar hər hansı 

şəkil, cizgi, düstur, sxemdirsə, oxuyuruq.  Bu təsəvvür modeli yaradan şəxslərin  və bu modeli başa 

düşənlərin qavrayışında modelləşmiş obyektinobrazını yaradır. Xəyali modellər isə ona görə 

əyanidir ki, onlar əyani obrazları (modelləşmiş obyektlər haqqında təsəvvürlər) özlərində ehtiva 

edir.  

Beləliklə, modellərin əyaniliyi bu vacib qanunauyğunluqlara əsaslanır: maddi və ideal (obrazlı və 

işarə-simvol) modellərin yaradılması qabaqcadan fikri modellərin ─ modelləşmiş obyektlərin 

əyani obrazlarının  yaradılmasına əsaslanır. Daha doğrusu, bu və ya digər obyektin modelini 

qurduğu zaman subyekt özlü-yündə bu obyektin  xəyalən  əyani obrazını yaradır, sonra isə atıq 

onun əsasında maddi və ya obraz, işarə-smvolik modeli qurur. Hazır modelin dərk edilməsi, 

mənimsənilməsi isə əks qayda ilə gedir, yəni əvvəlcə modeli (maddi, obrazlı, işarə-simvolik) hissi 

olaraq qavrayırlar, sonra isə ona uyğun olan fikri model (modelləşmiş obyektin əyani obrazı) 

qururlar. 

Bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, modelin əyaniliyi adi obyektlərin (real və ya xəyali) 

əyaniliyindən fərqlənir. Biz nə vaxt hissi olaraq hansısa maddi predmeti qavrayırıq, tutaq ki, stol 

və ya real hadisə (qar topası, bulud, yağış və s.), onda bizdə məhz bu əşyaların obrazı canlanır, 

məsələn, yağışın yağma prosesi və s. Tərəfimizdən yaradılmış və mənimsənilmiş modeli biz 

qavradığımız zaman bizim xəyalımızda  modelləşmiş obyektin  model üzərində əks olunan mühüm 

xüsusiyyətləri canlanır. Model bizə təkcə modelləşmiş obyektin əyani obrazını deyil, həm də onun 

ən mühüm xsusiyyətlərinin əyani obrazını yaratmağa imkan verir. Mühüm olmayan bütün 

xüsusiyyətlərin hamısı kənara atılır.  Beləliklə, bizdə modelləşən obyektin ümumiləşmiş əyani 

obrazı canlanır. Məsələn, biz suyu müxtəlif pozisiyalarda müşaghidə edə bilərik: kolba içərisində, 

axar çayda, borunun sorduğu yerdə  və s. Birinci halda durğun vəziyyətdədir, ikncidə axır, 

üçüncüdə burulğana düşüb fırlanır. Deməli, biz bunların hamısını ümumiləşdirib suyun 

ümumiləşmiş əyani obrazını canlandırırıq.  

Yuxarıda söylədiklərimizə uyğun olaraq, istənilən model bu və ya digər səviyyədə qavranılan 

obyektlərin əyani obrazlarını yaratmağa imkan verir. Bu əyani obrazlar da həmin obrazların ən 

mühüm xüsusiyyətlərini ifadə edir. Bu xüsusiyyətlər isə birlikdə həmin obyektin mahiyyətini 

özündə ehtiva edir. Modelin belə bir xüsusiyyəti vardır: model nə qədər az maddi xarakter 

daşıyırsa, deməli, o bir o qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyətləri əks etdirir. Əlbəttə, 

belə əyani obraz yalnız o şəxslərdə yaranır ki, həmin şəxslər bu modeli başa düşür. 

Pedaqogikanın qurucularından biri A.Makarenko pedaqoji prosesi xüsusi şəkildə təşkil olunmuş 

"pedaqoji istehsal" adlandırırdı. O qeyd edirdi: "Bizim pedaqoji istehsal heç vaxt texnoloji məntiqə 
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görə qurulmurdu, həmişə mənəvi xütbə məntiqə görə qurulurdu"  

Bu gün üçölçülü modelləşdirmə (və ya 3D modelləşdirmə) artıq yenilik deyil, lakin 8-9 il əvvəl 

nəzəriyyəçi pedaqoqlar və praktiklər arasında mübahisələr gedirdi: bu texnologiyaya ehtiyac varmı 

və necə tətbiq edilməlidir (Bespal'ko, 1995). Müəllimlərin fikrincə, 3D-nin əyaniliyi şagirdlərin 

fəaliyyət prinsipini anlamağa imkan verir. Bir şeyi tam şəkildə gördükdən sonra hər birinin 

məqsədini daha yaxşı başa düşürlər. Tədqiqatın nəticələrindən məlum oldu ki, animasiya olunmuş 

3D modellər məlumatları uyğun formada təqdim etməyin ən əlverişli yolu ola bilər öyrənmə və 

qavrayış üçün çox sayda mürəkkəb və mücərrəd məlumatları asan başa düşülən formada təqdim 

etmək mümkün olar. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, tələbələr əyani və kinestetik öyrənməyə 

üstünlük verirlər: onların 87% -i görməyi və etməyi, yalnız 13% -ni dinləməyi üstün tutur. Zaman 

hər şeyi öz-özünə qərar verdi və bu vizuallaşdırma istiqamətinin zəruriliyini və effektivliyini 

göstərdi (Kravchenko, 2011). 

Qrafik vizualizasiya sayəsində uşaqlar daha mürəkkəb obyektləri qavradılar, çünki animasiya 

onlara struktur komponentləri görməyə və necə işlədiklərini anlamağa imkan verdi. Xüsusilə, 3D 

animasiya sayəsində şagirdlər tez bir zamanda bütöv bir görünüşdən quruluşun müxtəlif hissələrini 

araşdırmağa keçə bilirlər. Alimlər tərəfindən aparılan araşdırmalar nəzərə çarpan bir müsbət təsir 

göstərdi. Təcrübə çərçivəsində birlikdə təhsil alan şagirdlərin 86%  3D istifadə edərək, ilk imtahana 

nisbətən daha yaxşı nəticələr göstərdi, adi siniflərdə isə tələbələrin yalnız 52% -i müvəffəq oldu.  

Fərdi şagird qazancları, 3D-nin istifadə olunduğu siniflərdə də çox yüksək idi. 3D siniflərdə fərdi 

nəticələr orta hesabla 17%, adi siniflərdə isə 8%  artmışdır (Bespal'ko, 1995). Nəticələrdə göstərilən 

yaxşılaşma keyfiyyət məlumatları ilə də təsdiqləndi.  Müəllimlərin 100% -i siniflərdə 3D 

animasiyanın uşaqlara materialı daha yaxşı başa düşməsinə kömək etdiyinə dair fikirlə razılaşdı, 

və müəllimlərin 100% -i, 3D sayəsində şagirdlərin əvvəllər bilmədikləri bir şeyi kəşf edə bildikləri 

ilə razılaşdılar. 

Son on ildə kompüter texnologiyalarından təhsildə geniş istifadə problemi yerli pedaqoji elmə 

marağı artırdı. Rus və xarici alimlər kompüter öyrənmə texnologiyası probleminin həllinə böyük 

töhfə verdilər: G. R. Gromov, V. I. Gritsenko, V. F. Sholoxovich, O. I. Agapova, O. A. Krivosheev, 

S. Papert, G. Kleiman, B. Sendov, B. Hunter və başqaları. 
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Abstract 

Modern life is changing day by day. The changes influence to the environment. When we observe the processes around 

world we can probably see that technology is advancing and some modern technologies are slowly taking over some 

jobs in the market. The unemployment issue is a topic that should be discussed. Furthermore, it is important to take 

into solutions to tackle these issues. All about human resource difficulties are coming from unemployment. The 

solutions are just to open new job places in country before researching. Today is open market economy and all people 

fight and also to stay permanently in labor market. Any enterprise wants to find hardworking worker also any worker 

want to earn high income thus both of them need advanced level to stay in labor market and to innovate capabilities. 

Every person need indeed to improve practice skills with various courses. Modern labor market is so competitive if we 

choose just easy life and don’t work on ourselves we will always loose around environment. Then key of this article 

balances employers and employees 

Key words: Employment, Human resource, Labor market, Workforce, Self-employment 

 

What Is Human Resources? 

Human resources is the hub of employment which balances supply and demand in job market, They 

focus to take requirements ‘’how many people have problems to find job’’, ‘’what 

opportunities have on people’’, ‘’how many people would actually like to work’’. These 

questions are helping to know that what human resources are. In other view, human resource is the 

set of people who make up the workforce of an organization, business sector, industry, 

or  economy. Surely, a company is created with capital, material, land and human resource. 

Technology will change from human resource to technology but never will be zero because special 

thinking, ideas or new things are happening with human resources on this way, the same thoughts 

will delete in public and creative workers will be a member of any company. We all need to try 

deeply, to produce brain products also apply with dare for improvement. Otherwise we will stay 

far away from innovations. In a nutshell, Human resource is analyzing and supporting the center 

of workforce. Labour force is formed on human resources. But also have some issues in this. Some 

problems below 

1.Analysing system is not clear   

2.We cannot choose the right work seekers  

3.Supporting system, meaning supply and demand work weakly 

4.Workers and work seekers don’t know apparently about labor law  

https://en.wikipedia.org/wiki/Workforce
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_sector
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy
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A human-resources department (HR department) of an organization show performs. Human 

resource management, overseeing various aspects of employment, such as compliance with labour 

law and employment standards, administration of employee benefits are collected in a bowl. 

Employees are looking for a job available normally search on different websites for example job.az, 

edumap.az, hellojob.az like these other sites are on job market in Azerbaijan and also State 

Employment Agency works for this and when we research world practice this indeed is probably 

similar thus some problems are not allowed to go success so the chains is explained below  

■ Laws and regulations  

■ Tailored interventions 

■ Vocational rehabilitation and training 

■ Self-employment and microfinance 

■ Social protection 

■ Working to change attitudes. 

Generally, the problems will always have in area. The importance is to change and give new ideas 

to public to always search for labour force they need to, what it can change or how it could increase 

economy growing all of things can be with time, right laws, right workers, right control and 

right analysis. Azerbaijan is surrounded by restaurants, beauty centers, sales online or offline, 

courses and like this services located here but products made by foreign countries, we just sales 

foreign resources in our country. They are exported here. It   injures to produce something in 

circumstance and other problem on my research it illustrates that Why companies don’t take to 

work young or disabled  people ?:  

Answers below  

 They have no experience and we can’t take or we have no time to explain  

 Disability people won’t be useful for the job  

If we think just to be creative and make money then we must choose hard direction to gain in world 

because the world does not insist of just healthy, full strong experiences people. My country can 

change to developed country when we all would like to be gigantic country around world and to 

accept them unconditionally. 

Laws and regulations 

Laws and regulations are so necessary part of government. The part must write so correct and 

understandable. Any problems should be but the laws and regulations belong to a direction and 

when any person read the laws who the person will know what this is without questions. The huge 

target is supporting clearly system in law the meaning is how to found employment system, how 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Employment
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Employee_benefit
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to change passive benefits to active employment, how to create pure system, how to calculate 

income, how to measure benefit and etc. Generally, this law is starting with country problems and 

to solve at least reduce to but special issue is education. More people don’t know their rights 

because of education’s sharing and to know wanting is weak in labor force (Ahmadov and 

Abdulova, 2019)  

Today, most of population would be poor but the importance thing is how it would be changed to 

be better, it is a point of success. If they cannot think then we or you can think also to give any 

offers to public.  

Other real case is about disability, have you ever thought about disability increase second by second 

why this happen? Today is like this but tomorrow? Healthy people are even losing their heath. 

Because most of population move to Baku, Ganja and other big cities thus it influence to area. 

Statistics below like that: 

1.People move from villages to large cities for work today % 47 of % 100 people just live in village 

and approximately % 36 work in agriculture sector in 2021 February  

2. % 53 population live in cities  

3. % 49,9 is men % 50,1 is women for information of Azerbaijan State Statistics Committee  (look 

below figure 1)  

 By cause, everyone eat products, resources are surrounded in our life when we buy any product 

we can see most of them made in Russian, Turkey Georgia and other countries why we cannot 

produce them? for what? This happens mostly in big cities or don’t to motivate hard agriculture 

area. But it has one way, first way is to grow up scientist, agronomist, agriculture economist, 

doctors for the plan. Secondly, to use modern technology. Thirdly to improve of Agriculture 

insurance. The steps just help to enter markets 

Figure 1: State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan 

 

Gender City % 

 

Country% 

 

Part of 

population  

Unemployment 

% 

   49,9  

Women   50,1  

Both of them  53 47  7 
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All population are 10 million 122 thousand 184 persons on 2021 february 

Origin: State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, www.stat.gov.az (07.02.2021) 

Tailored Interventions- Quotas  

Many countries use quota for the employment with disabled people. In Soviet Union time disabled 

persons were black point of family. The children were living in close area even parents were shying 

from their children but modern life is changing, created rehabilitation centers, physiological 

massage places, to motivate them for participation and help them to organize who they what can 

make. Most of countries USA, United Kingdom, The Netherlands, Sweden, Italy support them 

because of if the country want to be strong, the secret key is to work together never mind they have 

black skin, disability, weakness, fearless and many others but it must belong not just on words also 

it must to show itself on behaves ( Bristol, policy press, 2005).  

Many countries have a way for disabled persons. For example the law is used in Germany, Turkey, 

Chine, Azerbaijan and so on. Germany has %5 quota for disabled employers, Turkey has %3 quota 

(WB, 2000). It is changing by aspects of countries what it has been written in -laws  

Different logical part is in Chine. Quota paying has in Chine and all companies pay a fee the 

Disabled Persons Employment Security, which this supports training and job placement services 

for people with disabilities. It actually helps what they need to for improvement, discover ability 

and to enter (Peiyun,2008). Chine sample is below: 

A company earned 1000$ income then 

1000$*1,5%=150$ (Given disabled persons for training) 

The plan is also used in Azerbaijan Quota meaning to help disabled people as individually to find 

job for them. In Azerbaijan, for about employment law quota is max % 5  

1. If it has 25 -50 workers with average of workers, %3 must be population need social 

protection and one person must be disabled of them    

2. If it has 50-100 workers with average of workers % 4 must be population need social 

protection and % 2 of % 4 person must be disability of them    

3. If it has 100+ workers with average of workers %5 must be population need social protection 

and % 2,5 of % 5 person must be disability of them    

But the basic problem is about law because it works so weak here. This quota does not help. The 

best way is to control. So other ways labor, energy, motivation is going to die with time the process 

should be built from zero and should be went with systematically. but all of us know that better jobs 

is beginning with mistakes what mistakes give better even the best success of hub of life. Our public 

accept disabled people like sick, said: they would not do anything even would be unsuccessful on 

jobs and why? If we will never change brains if we would just say the problems and if we would 

http://www.stat.gov.az/
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not help them then the process human resources and employment policy will always work on below 

level (Wolfe, 2008). 

Vocational rehabilitation and training services develop, restore improving capabilities of people 

with abilities they work, think, make mistakes, smile and discover their study capabilities. Any 

simple rope (acting) laying and fix to chains (Dorsett,2007). For example if we have a vocational 

rehabilitation center and 10 members of disabled people there. they make something and we 

observe actually they need us if we don’t care with them then we cannot talk from any developing, 

need to try and to organize an exhibition in months. This help to earn income from sales and better 

way to improve motivate on them (Jhonson, 2018).  

 World experience So that, in Thailand vocational Redemptorist vocational school for the disabled 

people job offers, computer skills, business other training skills for them (Marin B, Prinz C 2017). 

Could you say that disabled people can go easily somewhere including (blind and others) – answer 

is no. 

All family want to rest easily also they have disabled children any new suggest could be rest for 

disability people. 

Disabled people live like in prison they cannot go away alone, for what? Because have not 

opportunities for this but think like that we have the huge holiday center for disabled people 

everything include there what they need, they can take, who really want not to be alone. The project 

is so fine we would work on this from heart or organize tour packets for disabled people. 

Self-employment and microfinance 

Funding is helping to start small businesses but an alternative choosing formal employment. 

Market’s force are competitive for self-employment for people. Disabilities or others include here 

also has government program for this. It is called ‘’self-employment’’ organized by State 

Employment Agency different packets have for the program but now, need labour market 

researching for supply and demand. They must grow up just not scientists also with to know about 

marketing skills. And they need long-term support. For employment projects and four success 

factors Below (Henderson, 2009). 

■ A Self-directed identity (self-confidence, energy, risk-taking); 

■ Relevant knowledge (literacy and numeracy, technical skills, business skills); 

■ Availability of resources (advice, capital, marketing assistance); 

■ An enabling social and policy environment (political support, community development, 

disability rights). 

It identified successful examples of income generation schemes from Jamaica, the 
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Philippines, and Thailand. 

  ■ A targeted microfinance program in world had a positive impact on the lives of 

women who became disabled during war. 

  ■  A disability organization typically faces difficulties in developing and administering 

The small businesses can make with interesting ideas. Our genetic is adopting it.  l mean the best 

enemy what we eat nowdays. Why we cannot produce the products? why we cannot make the food? 

or why we don’t think our future? they all are in our hand if we want to be healthy life then all want 

it. l would love some business ideas to share and organize our branding in Azerbaijan below. 

1. McDonalds= chicken salad (organic and they products have been produced in Azerbaijan) 

2. KFC= chicken kebab 

3. Pizza hut=organic chicken, groceries and diet cheese  

4. Burger King=organic Azerbaijan burger 

5. Starbucks= various Azerbaijani or Asia tea  

Fast food franchising are so popular in Azerbaijan but not healthy. The project actually will 

help to create new job places, employment increase and the most important thing our products 

+ our service+ our branding will be in future = healthy life move to youth, to children, to all 

people  

Today, USA and Europe countries have built new fast food centers with organic products it is 

called “Healthy fast food” the idea l think so amazing the companies also below the names of 

the companies income level have increased 2 times from beginning until here  
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Social Protection 

Education + Healthy brain  =Protection 

 

It belongs both them government and all people. How many we all know this happen. The growth 

is given to rising GDP if everyone knows laws and regulations and do it purely but working hard. 

It gives the best resources for market. Some crisis, issues afterwards Covid-19 actually gave 

unemployment to our country because all thing came abrupt, it also depend from weakness of 

information technologies, of course, labour market just work on services. Other way is system 

reform to replace passive situation to active with labour market programming. Various projects 

support workers and better employment supports, can help rising disadvantages changing 

advantages.   

for samples Hungary, The Netherlands, Poland suggests tighter obligations for employers. The 

offers are for employers and employees to build a path that they are always depending each one, 

importance to keep save better workers and branding name on future, so that this is coming to give 

Holaarepa Thenative bowl

Benectar Greenpirate juice
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value to human resource ( Tompson , 2010). 

Employment is a hub of country it shows in GDP, economic development, political and to compare 

among countries. In forming, the way is so far and hardly but this will come back again with 

benefits. Time is limited and it must accepted with everything this meaning Time-limited in 

Europe for this Germany, Norway adopted such programming encourage younger and disabled 

people to return to work (Mitra, 2006). Another priority is making sure it gives actually 

experimenting and usefulness the job (Burchard, 2011). 

Do you have a question yourself like below? 

Can l use my energy and potential in limit 

 

You have two choices it is first you are in right way or it is second choice you productivity is really 

not enough for the company (Keys, 2000). Human must work on oneself and after dare. All disabled 

people, unexperienced people wait for us that we will create something for them. Working principle 

change attitudes then, today you learn, tomorrow will apply, other day you will make in 

systematically in job. At last, the number of workers even with disabilities is greater that what that 

required by law (Sharma, 2008). The reason is simple for us, the most important thing is to have 

valuable people and to have believe something. 

At view Trade unions also have a role in improving the employment conditions of people with, 

particularly in the public sector. Trades unions have a record of concern about occupational health 

and safety, and more recently have started to make the prevention of disability and issues of 

accommodation part of their bargaining agenda (Jodoin. 2010). Trade unions give valuable people 

and to find that who they will adopt in somewhere.l would like to explain it with pyramid on  

triangle  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1100 

 

 

 

 

 Think about that any human have apple trees (resources) the person only works on this who he 

irrigates, cleaning what need to the garden why? Because who have resources and want to protect 

resources and eventually, the person will want to develop the products and take rent more land to 

produce and take more income. This is just simple that all thing is going like that but the importance 

is to have resources other steps is going level by level. Because think about this if we have not any 

resources to produce what we will want to protect   ‘’big nothing‘’  so that all process is going to 

go by period to survive of employment strategy in the national country.  

Conclusion and Recommendations 

All of them what is explained above are factors of the day, including education, 

rehabilitation, training, plans, targets, resources adopt to new century. 

Almost all jobs can be performed productively by the right environment even disability 

people can be productive. Experience shows that employment rights, unemployment 

rates and other factors what they have in labour market is significantly. 

In improving labour market opportunities for people with disabilities many stake-holders have a 

role, including government, employers, disabled people’s organizations, and trade unions. The 

Report’s recommendations to improve access to labour markets for people with disabilities are 

presented here by key actors. 
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Özet 

Belediye çalışanlarının sosyal girişimcilik düzeylerini belirlemek ve sosyal girişimciliğin alt boyutları olan; 

yenilikçilik, proaktiflik, risk yönetimi, etkili yönelim, sosyal misyon oryantasyonu, sürdürülebilirlik yönelimi, hizmet 

yeniliği, ürün yeniliği, çevresel karmaşıklık ve kurumsal destek yapılarının demografik değişkenler açısından 

incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  Çalışmaya Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde bir ilin iki ilçe 

belediyesinde çalışan 68’i kadın, 77’si erkek olmak üzere toplam 145 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, 

Dwivedi ve Weerawardena (2018) tarafından geliştirilen 10 boyut ve 37 önermeden oluşan “sosyal girişimcilik ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Sırasıyla, frekans ve 

yüzde, güvenilirlik, normallik ve son olarak da farklılıkların ortaya konulması için t-tesi ve ANOVA testi yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda, belediye çalışanlarının sosyal girişimcilik eğilimlerin az da olsa olumlu yönde olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, sosyal girişimciliğin etkili yönelim alt boyutu ile belediye çalışanlarının yaş aralıkları arasında; 

yenilikçilik ve kurumsal destek yapıları alt boyutları ile belediye çalışanlarının eğitim düzeyleri arasında; hizmet 

yeniliği alt boyutu ile çalışılan belediyeler açısından bir farklılık olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Demografik Değişkenler, Belediye Çalışanları 

 

Giriş 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte büyük önem kazanmaya başlayan girişimcilik 

kavramı orta çağdan günümüze kadar pek çok araştırmanın tanımlamaya çalıştığı bir kavram olarak 

hem işletme alanında hem de iktisat literatürünün oldukça fazla ilgi çeken kavramlardan birisi 

haline gelmiştir (Arıkan, 2004). Yükselen ilgiye ve önemine rağmen girişimcilik kavramı hakkında 

genel olarak bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Girişimcilik bazı araştırmacılar tarafından 

mailto:hamran.amirli@gmail.com
mailto:zekizumrut@hotmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1103 

 

farklı biçimlerde tanımlanmıştır (Naktiyok, 2004). En genel anlamıyla girişimcilik, bazı 

fırsatlardan yararlanmak için referansların ve süreçlerin araştırıldığı, değerlendirildiği ve bu 

fırsatlardan faydalanıldığı bir süreçtir (Shane ve Venkataraman, 2000). Bu çerçevede, girişimcilik 

süreci ise, kendi yeteneklerinin ötesinde sonuçlar verebilmek için sürekli olarak fırsatların 

kullanıldığı yönetsel davranış olarak tanımlanmaktadır (Thompson, 1999). Başka bir deyişle 

girişimcilik değer yaratabilmek gayesiyle fırsatların araştırıldığı ve bu fırsatlardan yararlanmak 

için farklı kaynakların bir araya toplanması ile oluşan bir süreç şeklinde ele alınabilir.  

Sosyal girişimcilik, son yıllarda hızla telaffuz edilen ve işletmelerin ilgisini çeken bir kavram halini 

almıştır. Öyle ki yalnız sektör üyelerinin değil araştırmacıların, sivil toplum örgütlerinin hatta 

müfredatlarını yenilemek isteyen üniversitelerin bile ilgi odağı halini almıştır. Ortaya çıkış 

noktasının ne olduğu tam anlamıyla bilinmemekle beraber medyada bazı örgütlerin adının 

geçmesinin bu kavramın gelişimine etki ettiği bir gerçektir (Günlü, 2015). 

Yaygın olarak “yerleşik bir sosyal amaca sahip girişimci faaliyet” (Austin, Stevenson, ve Wei–

Skillern, 2006) olarak tanımlanan sosyal girişimcilik, küresel ölçekte önemli bir ekonomik 

fenomen haline gelmiştir. Yine de sosyal girişimcilik, gelişmiş ülkelerde de canlı bir fenomendir 

(Santos, 2012). Örneğin, Global Entrepreneurship Monitor 2005 anketinin tahminlerine göre, 

Birleşik Krallık'ta 1,2 milyon kişi (çalışma çağındaki nüfusun %3,2'sini temsil ediyor) sosyal 

girişimcilerdir (ankette sosyal bir misyon kurmaya ve yürütmeye dahil oldukları tanımlanmıştır. 

42 aydan küçük organizasyon). Ticari girişimcilik için karşılaştırılabilir sayının %6,2 olduğu göz 

önüne alındığında, bu veriler, sosyal girişimciliğin neredeyse ticari girişimcilik kadar önemli bir 

fenomen haline gelebileceği merakını uyandırmaktadır (Harding, 2006).  

Literatürde görülen tanımların çeşitliliğine ilişkin genel gözlemler sosyal girişimcilik tanımlarının 

dört temel faktöre odaklandığını göstermektedir. Bunlar; bireysel sosyal girişimcilerin özellikleri 

(Light, 2009), faaliyet alanları, sosyal girişimciler tarafından kullanılan süreçler ve kaynaklar ve 

sosyal girişimcinin misyonu. Dees (1998), Light (2006, 2009), Mair ve Marti (2006) ve Martin ve 

Osberg (2007) de dahil olmak üzere çeşitli yazarlar, sosyal girişimcilik literatüründeki tanımlarını 

karakterize ederken bu faktörlerin bir kısmını veya tamamını tartışılmaktadır. Sosyal girişimcilik 

misyonuna odaklanan bir tanımı benimseyen bazı yazarlar ilgili ekonomik sonuçları göz ardı 

ederken, diğer yazarlar ekonomik sonuçların sosyal girişimcilik misyonunun bir parçasını 

oluşturduğunu öne sürmektedir (M. Dacin, P. Dacin ve Tracey, 2011). 

Sosyal girişimcilik ile alakalı en çok tekrar edilen özellikler; kâr amacı gütmeme, sosyal değer 

katma, sosyal sorunların farkına varabilme, yenilik yapma, lider olma, sosyal problemin ortadan 

kalkmasını sağlama gibi değişiklik gösteren özelliklerdir (Gusseinova, 2015). Az gelişmiş veya 

gelişmekte olan kültürlerde, yenilikçi gönüllü işletmelerde çalışan sosyal girişimciler, az 

yararlanılan kaynakları kullanarak giderilmeyen sosyal ihtiyaçları karşılamak için yaratıcı yollar 

geliştirmektedirler (Leadbeater ve Goss, 1998). Bu açıdan bakıldığında sosyal girişimciler için 
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temel unsurun ve ana hedefin sosyal fayda olduğu düşüncesi oluşturmaktadır. Örgütler için sosyal 

girişimcilik olgusunun önemine bakıldığında ise, işletme disiplini içerisinde toplumsal problemleri 

çözme amacına sahip olma tutkusu ile girişimci bakış açısını birleştiren olgu olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

Sosyal sorunları ele almak ve sosyal değer yaratmak için organizasyonların oluşturulması her 

zaman piyasa ekonomilerinin önemli bir özelliği olmuşken (Hall, 1987; Thompson, Alvy ve Lees, 

2000), “sosyal girişimcilik” teriminin kullanımı daha yeni bir olgudur. Kısmen sosyal 

girişimcilerin çalışmalarını, katkılarını desteklemek ve vurgulamak için gelişmiş bir organizasyon 

ağının var olması nedeniyle bu terim görünürlükte artmaya devam etmektedir. Buna ek olarak, bir 

dizi önde gelen politikacı ve tanınmış ünlü, sosyal girişimciliği agresif bir şekilde teşvik eder, 

halkın dikkatini çeker ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki en zorlu sosyal 

sorunlardan bazılarını ele alarak derin sosyal değişimi etkileyen sosyal girişimcilerin örneklerini 

kutlar. Sonuç olarak, sosyal girişimcilik söylemi siyasete ve medyaya nüfuz eder (Dey, 2006) ve 

yoksulluk, sosyal eşitsizlik ve doğal çevre dahil olmak üzere bir dizi konuyla ilgilenen şimdiye 

kadar farklı bir grup birey ve kuruluşa tutarlılık ve kimlik kazandırır.  

Sosyal girişimcilik (Alvord, Brown ve Christine, 2004; Betil, 2010; Certo ve Miller., 2008; 

Gökbunar, Aktaş ve Kargın, 2018; Kaya, 2019; Kümbül, 2011; Koç, 2010; Light., 2006) ile ilgili 

alan yazını incelendiğinde yapılan birçok çalışmaya rastlanılmaktadır. Araştırmanın amacı 

çalışanların sosyal girişimcilik eğilimlerinin demografik açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda 

Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren iki ilçe belediyesine anket uygulanmıştır. Araştırma yapılan 

sektörlerin farklılık göstermesi nedeniyle çalışma sonuçları literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Yöntem 

Araştırmanın Yöntemi 

Belediye çalışanlarının sosyal girişimcilik düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanan bu çalışmada verilerin elde edilmesi için anket tekniğinden 

faydalanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular orijinal dilden Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra 

uzmanlara kontrol ettirilmiştir. Ankette yer alan önermeler 5’li Likert (1 Kesinlikle Katılmıyorum 

- 5 Kesinlikle Katılıyorum) ölçeği ile değerlendirilmiştir.  

Elde edilen veriler SPSS 22.0 programına aktarıldıktan sonra gerekli olan istatistiksel analizler 

yapılmıştır. Verilerin normal olarak dağılıp dağılmadığını belirlemek için normallik testi 

yapılmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlerin güvenilir olduğunu belirlemek için Cronbach 

Alfa testi uygulanmıştır. Son olarak sosyal girişimcilik düzeylerinin demografik değişkenler 

açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t-testi ve ANOVA yapılmıştır. 

Evren ve Örneklem 
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Araştırmanın grubu, 2019 yılında Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ilde hizmet gösteren 

iki ilçe belediyesinde çalışan 68 kadın, 77 erkek olmak üzere toplam 145 bireyden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde “kişisel bilgi formu”, 

ikinci bölümde ise Dwivedia ve Weerawardena (2018) tarafından geliştirilen “sosyal girişimcilik 

ölçeği” yer almaktadır. Sosyal girişimcilik ölçeği 10 boyutta sahiptir. Yenilikçilik, proaktiflik, risk 

yönetimi, sosyal misyon oryantasyonu, sürdürülebilirlik yönelimi, çevresel karmaşıklık ve 

kurumsal destek yapıları boyutlarının her biri 4 önerme; hizmet ve ürün yeniliği boyutları her biri 

2 önerme; etkili yönelim boyutu ise 5 önerme olmak üzere toplam 37 önermeden oluşmaktadır.  

Bulgular 

Demografik Değişkenlerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmektedir. Katılımcıların 

%46,9’u kadınlardan, %53,1’i erkeklerden oluşmaktadır. 20-25 yaş aralığında yer alanların oranı 

%6,9, 26-30 ve 31-35 yaş aralığında olanların oranı %18,6, 36-40 yaş aralığında olanların oranı 

%15,2, 41-45 yaş aralığında olanların oranı %11,7, 51-55 ve 56 ve üstü yaş aralığında ise oranlar 

sırası ile %17,2 ve %2,1’dir. Çalışanların %25,5’i lise, %22,8’i ön lisans, %44,8’i lisans, %5,5’i 

yüksek lisans ve %0,7’si ise doktora eğitim düzeyine sahiptir. Aylık ortalama gelir dağılımına 

bakıldığında; çalışanların %16,6’sı 2001-3000 TL, %22,1’i 3001-4000 TL, %28,3’ü 9001 ve üstü 

aylık geliri olduğu görülmektedir. Katılımcıların 3’ü kurumda 1 yıldan az, 27’si 3-5 yıl, 12’si 11-

15 yıl, 15’i 16-20 yıl çalışmaktadır. 1-2 yıl, 6-10 yıl ve 20 yıldan fazla çalışan sayısı ise her biri 

için 29’dur. Katılımcıların 3’ü müdür, 12’si şef, 53’ü memur, 38’i işçi, 5’i sözleşmeli memur ve 

33’ü taşeronlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %54,5’i A, %44,1’i ise B belediyesinde 

çalışmaktadır. 

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Değişken  Özellik Kişi Yüzde 

 Cinsiyet Kadın 68 46,9 

Erkek 77 53,1 

Toplam 145 100,0 

Yaşınız 20-25 10 6,9 

26-30 27 18,6 

31-35 27 18,6 
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36-40 22 15,2 

41-45 17 11,7 

46-50 14 9,7 

51-55 25 17,2 

56 ve üstü 3 2,1 

Toplam 145 100,0 

Eğitim Düzeyi Lise 37 25,5 

Ön Lisans 33 22,8 

Lisans 65 44,8 

Yüksek Lisans 8 5,5 

Doktora 1 ,7 

Toplam 144 99,3 

Aylık Ortalama Geliriniz 1000-2000 11 7,6 

2001- 3000 24 16,6 

3001- 4000 32 22,1 

4001- 5000 18 12,4 

5001- 6000 12 8,3 

6001-7000 5 3,4 

7001-8000 1 ,7 

9001 ve üstü 41 28,3 

Toplam 144 99,3 

Kurumda Çalışma Süreniz 1 yıldan az 3 2,1 

1-2yıl 29 20,0 
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3-5 yıl 27 18,6 

6-10 yıl 29 20,0 

11-15 yıl 12 8,3 

16-20 yıl 15 10,3 

20 yıldan fazla 29 20,0 

Toplam 144 100,0 

Çalışanların Pozisyonu Müdür 3 2,1 

Şef 12 8,3 

Memur 53 36,6 

İşçi 38 26,2 

Sözleşmeli Memur 5 3,4 

Hizmet Alımı(Taşeron) 33 22,8 

Toplam 144 100,0 

Belediyeler A Belediyesi 79 54,5 

B Belediyesi 64 44,1 

Toplam 143 100,0 

Değişkenlerin Güvenilirliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 2’de güvenirlilik analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Sosyal girişimcilik ölçeği ve alt 

boyutlarının Cronbach Alfa değerleri; yenilikçiliğin 0,850, proaktifliğin 0,905, risk yönetiminin 

0,854, etkili yönelimin 0,884, sosyal misyon oryantasyonunun 0,894, sürdürülebilirlik yöneliminin 

0,887, hizmet yeniliğinin 0,897, ürün yeniliğinin 0,920, çevresel karmaşıklığın 0,461, kurumsal 

destek yapılarının 0,843 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin genel Cronbach Alfa değeri ise 0,942’dir. 

Sonuçlara bakıldığında çevresel karmaşıklık hariç tüm değişkenlerin Cronbach Alfa değeri, Hair 

vd. (2014) tarafından belirtilen 0,70 yeterlik düzeyinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, 

araştırmanın devamında çevresel karmaşıklık alt boyutu analizlerden muaf tutulmuştur.   

Tablo 2. Sosyal Girişimcilik Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Güvenirlilik Analizi Sonuçları 
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Normallik Testi 

Verilerin normal olarak dağılıp dağılmadığı belirlemek için yapılan normallik testi sonuçlarına 

Tablo 3’te yer verilmiştir. Elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin çevresel 

karmaşıklık alt boyutu hariç, geri kalan tüm alt boyutlar ve ölçeğin toplamı için “-1” ve “+1” 

arasında olduğu görülmüştür. Bu noktada, verilerin normal dağılım sağladığını söyleyebiliriz 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Tablo 3. Normallik Testi 

Ölçek Mean Skewness Kurtosis 

Yenilikçilik 3,6767 -,673 ,302 

Proaktiflik 3,8848 -1,224 1,557 

Risk Yönetimi 3,7335 -,729 ,362 

Etkili Yönelim 3,9234 -1,070 1,239 

Sosyal Misyon Oryantasyonu 3,8871 -1,050 1,303 

Değişkenler Önerme Sayısı Cronbach Alfa Değeri 

Yenilikçilik 4 0,850 

Proaktiflik 4 0,905 

Risk Yönetimi 4 0,854 

Etkili Yönelim 5 0,884 

Sosyal Misyon Oryantasyonu 4 0,894 

Sürdürülebilirlik Yönelimi  4 0,887 

Hizmet Yeniliği 2 0,897 

Ürün Yeniliği 2 0,920 

Çevresel Karmaşıklık 4 0,461 

Kurumsal Destek Yapıları 4 0,843 

Toplam 37 0,942 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1109 

 

Sürdürülebilirlik Yönelimi  3,8706 -,875 ,628 

Hizmet Yeniliği 3,6371 -,607 -,151 

Ürün Yeniliği 3,9504 -1,098 ,916 

Çevresel Karmaşıklık 3,6221 3,017 23,387 

Kurumsal Destek Yapıları 3,6379 -,612 -,129 

Toplam 3,69 -,928 ,910 

Varyans Analizi Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

Araştırmada Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ilin iki ilçe belediyesi çalışanlarının 

sosyal girişimcilik düzeyleri cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine, aylık ortalama gelire, kurumda 

çalışma süresine, çalışma pozisyonuna ve çalıştıkları belediyelere göre incelenmiştir. Araştırmanın 

devamında tablo karmaşıklığının olmaması için analiz sonucunda sadece farklılık ortaya çıkan 

bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 4. Sosyal Girişimcilik Ölçeği Alt Boyutlarından Etkili Yönelimin Çalışanların Yaşlarına Göre 

Karşılaştırılması  

SGÖ Alt 

Boyutu 
Yaş Aralığı N Ort. ss F p 

Etkili 

Yönelim 

20-25 10 3,9950 ,67349 

2,110 ,046 

26-30 27 3,8333 ,85170 

31-35 27 3,8370 ,71905 

36-40 22 3,9273 ,91244 

41-45 17 3,6588 ,85371 

46-50 14 4,0000 1,03478 

51-55 25 4,3740 ,47546 

56 ve üstü 3 2,9333 1,67730 

Tablo 4’e göre sosyal girişimcilik boyutlarından etkili yönelim ile belediye çalışanlarının yaş 

aralıkları arasında (p=,046) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ortalamalara bakıldığında 46 ile 55 

yaş arası çalışanların etkili yönelim düzeylerinin diğer yaş grubundakilere göre fazla olduğu ortaya 
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çıkmıştır.   

 

 

Tablo 5. Sosyal Girişimcilik Ölçeği Alt Boyutlarından Yenilikçilik ve Kurumsal Destek Yapılarının Eğitim 

Düzeyine Göre Karşılaştırılması 

SGÖ Alt Boyutu Eğitim Düzeyi N Ort. ss F p 

Yenilikçilik 

Lise 37 3,9775 ,78337 

2,966 ,022 

Ön Lisans 33 3,6338 ,92138 

Lisans 65 3,4500 ,94497 

Yüksek Lisans 8 4,0000 ,64087 

Doktora 1 5,0000 . 

Kurumsal Destek 

Yapıları 

Lise 37 3,5631 ,85038 

3,212 ,015 

Ön Lisans 31 3,8387 ,75705 

Lisans 64 3,4883 ,83265 

Yüksek Lisans 8 4,3125 ,51322 

Doktora 1 5,0000 . 

Tablo 5’e göre sosyal girişimcilik boyutlarından yenilikçilik (p=,022) ve kurumsal destek yapıları 

(p=,015) boyutları ile eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Farklılığın nereden kaynaklandığına bakıldığında ise her iki alt boyutta yüksek lisans ve doktora 

eğitim düzeyine sahip olan katılımcıların ortalamaları diğerlerine göre yüksek olduğu görülmüştür.   

Tablo 6. Sosyal Girişimcilik Ölçeği Alt Boyutlarından Hizmet Yeniliğinin Belediyelere Göre Karşılaştırılması 

SGÖ Alt 

Boyutu 
Yaş Aralığı N Ort. ss F p 

Hizmet 

Yeniliği 

A Belediyesi 79 4,1899 ,85972 

4,323 ,039 

B Belediyesi 64 3,8516 1,08628 

Son olarak, Tablo 6’da sosyal girişimcilik alt boyutlarından hizmet yeniliği ile katılımcıların 

çalıştıkları belediyelere göre farklılık bulgularına yer verilmiştir. Burada, A belediyesi 
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çalışanlarının B belediyesinde çalışanlara nazaran daha yüksek hizmet yeniliği düzeyine sahip 

olduğu görülmüştür. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada belediye çalışanlarının sosyal girişimcilik düzeylerini belirlemek ve sosyal 

girişimcilik alt boyutları olan; yenilikçilik, proaktiflik, risk yönetimi, etkili yönelim, sosyal misyon 

oryantasyonu, sürdürülebilirlik yönelimi, hizmet yeniliği, ürün yeniliği ve kurumsal destek 

yapılarının demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Örneklemde yer alan belediye 

çalışanlarının sosyal girişimcilik eğilimlerinin olumlu düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada ilk olarak sosyal girişimciliğin alt boyutu puanlarının belediye çalışanlarının 

cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak için bağımsız t-testi yapılmış ve 

herhangi anlamlı bir farklılığa rastlanamamıştır. Yine sosyal girişimciliğin alt boyutu puanları ile 

belediye çalışanlarının yaşları, eğitim düzeyleri, aylık ortalama gelirleri, kurumda çalışma süreleri, 

çalışanların pozisyonları ve çalıştıkları belediyeler arasında farklılaşmaları tespit edebilmek için 

ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, sosyal girişimciliğin alt boyutları olan 

proaktiflik, risk yönetimi, sosyal misyon oryantasyonu, sürdürülebilirlik yönelimi ve ürün yeniliği 

ile belediye çalışanlarının demografik değişkenleri arasında herhangi anlamlı bir farklılığa 

rastlanamamıştır. Etkili yönelim alt boyutu puanları ile çalışanların yaş düzeyleri; yenilikçilik ve 

kurumsal destek yapıları alt boyutu puanları ile çalışanların eğitim düzeyleri ve hizmet yeniliği alt 

boyutu puanları ile çalışılan belediye durumu arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Şirin, Bilir ve Günesli (2018), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gören üniversite 

öğrencilerinin sosyal girişimcilik düzeyleri ile çeşitli demografik değişkenler arasında farklılık 

olup olmadığını belirlemek için araştırma yapmış ve sosyal girişimcilik alt boyutları ile cinsiyet, 

anne ve baba eğitim durumu arasında anlamlı farklılık olduğunu bulmuşlardır. Yine benzer bir 

çalışma Biricik (2020) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda ise sınıf ve aktif spor yapma 

faaliyetlerinin sosyal girişimcilik düzeylerini etkilemediği ortaya çıkmıştır.  

Yerli ve yabancı alanyazında belediye çalışanlarının sosyal girişimcilik düzeyleri ile demografik 

değişkenler arasında farklıkları belirlemek için herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

nedenle, mevcut çalışmanın literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Azərbaycan İqtisadiyatında Mundell-Fleminq Trilemmasının Yoxlanılması 

 

Həmid Məmmədzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 memmedzadehemid1996@gmail.com  

 

Xülasə 

Qloballaşmanın geniş vüsət aldığı dövrdə inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatları qarşısında duran ən vacib 

məsələlərdən biri də eyni zamanda məzənnə sabitliyinə, müstəqil pul siyasətinə və maliyyə inteqrasiyasına necə nail 

olmaqdır. Hazırki məqalədə trilemma konfiqurasiyası Azərbaycan iqtisadiyyatı timsalında 1993-2020-cü illər üzrə 

araşdırılır. Tədqiqat Mundell-Fleminq nəzəri konsepti olan “imkansız üçlü” (trilemma) fərziyyəsinin əsaslarının 

nəzərdən keçirilməsi və onun metodoloji istiqamətlərinin araşdırılması, trilemma fərziyyəsinin ölkələrin monetar 

siyasətində rolunun qiymətləndirilməsi, dünya ölkələri təcrübəsində trilemmanın aspektlərinin araşdırılması ilə 

başlayır. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının həyata keçirdiyi pul siyasəti, ölkədə manatın valyuta 

məzənnəsi, müstəqillik dövründən bəri ölkəyə kapital qoyuluşları və onun təhlili nəzərdən keçirilir. Nəhayət, trilemma 

fərziyyəsini Azərbaycan iqtisadiyyatına tətbiq etmək üçün ekonometrik modelləşdirmə aparılır və əldə olunan nəticələr 

müvafiq olaraq şərh olunur. Modelləşdirmə trilema indekslərinin hesablanması və tam modifikasiya olunmu.ən kiçik 

kvadratlar (FMOLS) metodundan istifadə edərək aralarındakı regresiya əlaqəsinin araşdırılması ilə aparılır. Qurulmuş 

model Azərbaycan iqtisadiyyatındakı üç siyasət hədəfindən hansının tədqiq olunan dövrdə daha çox fokuslandığı 

barədə məlumat əldə etməyə kömək edir. Tədqiqatda Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün trilemma dəyişənləri arasında 

xətti bir əlaqə olduğu qənaətinə gəlinir. Müvafiq dövrdə milli iqtisadiyyat üçün üç dəyişən arasında ən çox üstünlük 

verilən, müvafiq olaraq, məzənnə sabitliyi, pul müstəqilliyi və kapital açıqlığı siyasətidir. Alınan nəticələr modelin 

kifayət olduğunu sübut edir və trilemma fərziyyəsini dəstəkləyir. 

Açar sözlər: trilemma(imkansız üçlü), qiymət stabilliyi, pul siyasəti, məzənnə rejimləri 

 

Giriş 

Bu gün hər bir ölkənin öz iqtisadi hədəflərinə çatmaq və problemlərdən qaçınmaq üçün ən təsirli 

siyasəti həyata keçirmək üçün iqtisadiyyatda baş verən dəyişiklikləri sistemli şəkildə təhlil etməsi 

lazımdır. Qloballaşan dünyada hökumətlər iqtisadi siyasətləri yalnız  öz iqtisadiyyatındakı 

dalğalanmalarla deyil, həm də iqtisadi əlaqələri olan digər ölkələrin şərtləri ilə izləyirlər. Dövlət 

tərəfindən həyata keçirilən pul və maliyyə siyasətləri həmişə və eyni dərəcədə təsirli deyil. İqtisadi 

siyasət intizamının qurulmasından bəri fərqli baxış və yanaşmalar mövcuddur. Əvvəlki pul 

rejimlərini əvəz edən beynəlxalq sistem və ya rejimdən asılı olmayaraq, əsas problem ölkələrin 

qarşılaşdıqları üç siyasət hədəfinin hər birinə (məzənnə sabitliyi, pul müstəqilliyi və maliyyə 

inteqrasiyası) hansı səviyyədə və hansı birləşmə ilə nail ola bilmək məsələsində qaldı və biz bu 

məqalədə bu üç  hədəfin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı təsirlərini yoxlayasıyıq. 
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Trilemma fərziyyəsinin əsasları və onun nəzəri-metodoloji aspektləri 

Dünyadakı ölkələr xarici investisiyaları öz ölkələrinə cəlb etmək, pul kütləsini artıraraq böyüməni 

stimullaşdırmaq və həddən artıq məzənnə dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün üç əsas makroiqtisadi 

hədəfə (sabit məzənnə, müstəqil pul siyasəti, maliyyə bazarlarının açıqlığı (inteqrasiyası)) nail 

olmaq istəyirlər. Beynəlxalq iqtisadiyyatda "trilemma" və ya "qeyri-mümkün üçqat" hipotezi 

olaraq bilinən Mundell-Fleminq modeli, göstərilən üç hədəfdən yalnız ikisinin eyni zamanda tam 

şəkildə həyata keçirilə biləcəyini iddia edir. Ölkələr öz təcrübələrinə əsasən bu üç hədəfdən yalnız 

ikisini seçə bilərlər. 

Aizenman, Chinn və İto (2010, 2012) trilemma üzrə ekonometrik analizlərində müstəqil pul 

siyasəti, sabit məzənnə və maliyyə inteqrasiyası arasındakı əlaqələri yoxladılar. Aizenman, Chinn 

və Ito, ölkələr və illər üzrə üç siyasət seçiminin dərəcəsini ölçən "trilemma indeksləri" adlı 

indekslər hazırladılar. Bu indekslərdən istifadə edərək, trilemma fərziyyəsinin doğru olduğunu 

empirik şəkildə sübut etdilər. Bu tədqiqatlarda bu dəyişənlər ilə aralarındakı uyğunlaşmaların 

mövcudluğu arasında xətti bir əlaqə olduğu müəyyən edilmişdir. Başqa sözlə, ölkələrin trilemma 

fenomeni ilə qarşılaşdığı qənaətinə gəlindi.  

Yılmaza (2014) görə trilemma dəyişkənlərindən birində dəyişiklik digər iki dəyişkəndə hipotezə 

uyğun bir dəyişiklik yaradır. Aizenman, Chinn və Ito (2010) tərəfindən inkişaf etməkdə olan 

ölkələr üçün edilən bir araşdırmada məhsuldarlıq təsirli bir məzənnə sabitliyində çox dəyişirsə, pul 

müstəqilliyi halında məhsuldarlığın daha az dəyişdiyi başa düşülür. Səmərəli məzənnə sabitliyi və 

geniş maliyyə inteqrasiyası inflyasiya səviyyəsini azalda bilər, lakin həyata keçirilən həddindən 

artıq müstəqil pul siyasəti yüksək inflyasiyaya səbəb ola bilər. Effektiv məzənnə sabitliyi həm də 

dəyişkən, qeyri-daimi investisiya axınlarına səbəb ola bilər. 

Trilemma fərziyyəsinin monetar siyasətdə yeri və rolu 

2008-2009-cu illər arasında ABŞ-da başlayan qlobal maliyyə böhranının dalğaları çox qısa 

müddətdə digər ölkələrə yayılmışdır. BVF-nin məlumatlarına görə, 2009-cu ildə ABŞ, bütün 

Avropa Birliyi və Yaponiya İkinci Dünya müharibəsindən bəri müşahidə olunmayan mənfi iqtisadi 

böyümə yaşadılar. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi böyüməsi 2007-ci illə 

müqayisədə 2009-cu ildə 8,3% -dən 1,7% -ə enmişdir. Bu vəziyyət Asiyanın yeni sənayeləşmiş 

ölkələrini də keçmədi və bu ölkələrin iqtisadi böyümə sürəti 2009-cu ildə 2.4% -ə gerilədi. Yalnız 

Asiyanın nisbətən inkişaf etmiş ölkələrində - Çin və Hindistanda iqtisadi böyümə nisbətləri 

sırasıyla 7,5% və 5,4% azaldı. Göründüyü kimi, ölkə iqtisadiyyatları 1930-cu illərin Böyük böhran 

illərindən bəri ən böyük iqtisadi böhranla qarşılaşdı (Aizenman, Chinn, İto, 2010: 1). 
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Böhrandan sonra iqtisadçılar və siyasətçilər beynəlxalq valyuta sisteminin gələcəyi ilə bağlı 

danışıqlara birlikdə başladılar. Bir çox siyasətçinin əsas problemi mövcud beynəlxalq pul 

sisteminin ABŞ dollarına bağlı olması idi. Çünki böhranın mərkəz nöqtəsi olan ABŞ-ın valyutası 

hələ də beynəlxalq valyuta ehtiyatı kimi istifadə olunur. Son 20 ildə əhəmiyyətli dərəcədə sürətli 

böyüyən Çin iqtisadiyyatı mövcud beynəlxalq maliyyə sistemində əhəmiyyətini artıran güclü 

iqtisadiyyatlardan biri olmuşdur. Dolların üstünlüyünü tənqid etməsinə və böhranda ABŞ-ı 

günahlandırmasına baxmayaraq, Çinin özü böyük dollar ehtiyatlarına sahibdir. Çinin 3 trilyon 

dollarlıq xarici ehtiyatı var. Bu, bütün dünya valyuta ehtiyatlarının % 30'unu təşkil edir və bunun 

2/3-i ABŞ dollarındadır (Aizenman, İto, 2011: 1). 

Yüksək pul müstəqilliyi siyasətçilərə iqtisadiyyatı digər ölkələrin iqtisadiyyatının makroiqtisadi 

təcrübəsinin təsirindən uzaqlaşdırmağa və sabit və davamlı iqtisadi inkişafı təmin etməyə imkan 

verir. Ancaq qiymətlərin və maaşların çevik olmadığı bir iqtisadiyyatda siyasətçilər ən azından qısa 

müddətə kapitalın hərəkətliliyini idarə edə bilirlər ki, bu da istehsal və inflyasiya dərəcələrinin 

artmasına səbəb olur. 

Sabit məzənnə qiymət sabitliyini artırır və qeyri-müəyyənliyi azaldır, aşağı risk dərəcələrinə gətirib 

çıxarır və beləliklə beynəlxalq sərmayə və beynəlxalq ticarəti təşviq edir. İqtisadi böhran dövründə 

belə sabit valyuta məzənnəsindən imtina etməmək, siyasətçilərə olan inamı artırır və beləliklə 

hərəkətliliyi tənzimləyərək kapitalın sabitliyini təmin edir (Aizenman et al., 2011: 1-4). 

Trilemmanın üç tərəfi arasında daha çox müzakirə olunan maliyyə inteqrasiyasıdır. Həddindən 

artıq açıq maliyyə bazarı, resursların səmərəli bölüşdürülməsi, məlumat mübadiləsinin 

asanlaşdırılması, daxili əmanətlərin artırılması və texnoloji və inzibati biliklərin təmin edilməsi 

yolu ilə iqtisadi inkişafa və ümumi istehsal amillərinin məhsuldarlığının artmasına səbəb ola bilər. 

Bundan əlavə, beynəlxalq kapital bazarları ilə sıx əlaqədə olan ölkələr, risk paylaşımı və portfelin 

şaxələndirilməsi baxımından özlərini sabitləşdirə bilərlər. Digər tərəfdən, maliyyə inteqrasiyasının, 

xüsusilə son 20 ildə baş verən böhran prosesinin yaratdığı problemlər səbəbindən iqtisadi qeyri-

sabitliyin vacib səbəbi olduğu vurğulanır. Bu baxımdan, maliyyə inteqrasiyası ölkələrin kapital 

axınlarının birdən dayanmasına səbəb ola bilər və bu da iqtisadiyyatda böyük dalğalanmalara səbəb 

ola bilər (Kaminsky, Schmukler, 2001: 184-185). . Beləliklə, hər üç kombinasiyanı sistematik 

olaraq empirik şəkildə analiz etmək faydalı ola bilər (Aizenman, İto, 2011: 1-5). 

Azərbaycan Respublikasında trilemmanın ekonometrik modelləşdirilməsi və təhlili 

Həm iqtisadi siyasətdə, həm də akademik dairələrdə geniş tanınmasına baxmayaraq, trilemma 

fərziyyəsi son vaxtlara qədər empirik olaraq kifayət qədər öyrənilməyib. Bunun əsas səbəbi, 

trilemmanın əldə edilməsini bütün hədəfləri ilə eyni anda ölçmək üçün sistematik ölçü meyarlarının 

müəyyənləşdirilməsinin çox çətin olmasıdır. Siyasət seçiminin hansı səviyyəyə çatmaq istədiyi 

məlum deyilsə, digər siyasət seçimlərinin məqbul dərəcəsini qiymətləndirmək çətindir. Buna görə 

trilemma hipotezinin sınanması hələ də mütərəqqi bir vəzifə olaraq qalır. Çünki, elementləri olan 
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məzənnə, müstəqil pul siyasəti və maliyyə inteqrasiyasının çevikliyini müəyyənləşdirmək və 

ölçmək üçün fərqli bir metod yoxdur. Trilemma dəyişkənlərindən birinin artırılması (məsələn: 

yüksək maliyyə inteqrasiyasının tətbiqi) digər iki dəyişənin ortalamasında azalmaya səbəb olur 

(zəif sabit məzənnə, zəif pul müstəqilliyi və ya hər ikisinin birləşməsi). Buna baxmayaraq, 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış indekslər tədqiqatlarda istifadə olunur. Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, trilemma indeksində istifadə olunan üç əsas dəyişən var. Bunlar sabit valyuta kursu 

indeksi (ERS), Monetar müstəqillik səviyyəsi indeksi (MI) və kapital açıqlığı (KO) indeksidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatındakı trilemmanı araşdırmaq üçün əvvəlcə hər üç indeksin 

müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu işdə Aizenman, Chinn və İto (2008) tərəfindən hazırlanmış 

və dünyanın 170-dən çox ölkəsi üçün müəyyən edilmiş trilemma indekslərindən istifadə edilmişdir. 

1961-2018-cü illərdə 181 ölkə üçün məzənnə sabitliyi (ERS) indeksi; 1960-2018-cü illərdə 171 

ölkə üçün monetar müstəqillik səviyyəsi indeksi(MI) və 1970-2018-ci illərdə 182 ölkə üçün 

maliyyə inteqrasiyası indeksi(KO) müəyyən edilmişdir.  

      Göstəricilər aşağıdakı alt başlıqlar ilə təbliğ olunur. 

      a. Valyuta məzənnə sabitlik indeksi (ERS) 

Valyuta məzənnəsinin sabitliyini ölçmək üçün indiki və baza ölkələri arasındakı aylıq 

məzənnələrin illik standart xətaları hesablanır və indeksin normallaşdırılması üçün 0 ilə 1 

arasındakı formula daxil edilir.  

ERS =
1

1+
stdev(exch_rate)

|𝑑 𝑙𝑜𝑔𝐸𝑡/𝑑𝑡|+0.01

            

Burada stdev (exch_rate) valyutaların illik standart xətası olduğu halda, | d log Et / dt | - dekabr 

ayına olan məzənnənin illik amortizasiyasının modul dəyəridir. Bu indeksin 1-ə yaxınlaşması 

mövcud ölkənin məzənnəsinin baza ölkəsinin məzənnəsindən daha sabit olduğunu göstərir.  

Qrafik 1. Valyuta məzənnə sabitlik indeksi (1996-2018) 

 

Mənbə: Tədqiqatçı tərəfindən http://web.pdx.edu/~İto/trilemma_indexes.htm saytındakı məlumatlar əsasında 

hazırlanmışdır. 
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      b.  Monetar Müstəqilliyi İndeksi (Pul İndeksi - MI) 

Monetar müstəqillik səviyyəsi indeksi (Monetary İndependence – Mİ) cari və baza ölkələri 

arasında aylıq faiz dərəcələrinin illik tərs korrelyasiyası kimi ölçülür.  

Mİ = 1 −
corr(ii, ij) −  (−1)

1 − (−1)
 

Burada i mövcud ölkə və j əsas ölkədir. Tənlikdən göründüyü kimi, maksimum və minimum 

dəyərlər müvafiq olaraq 1 və 0-dır. İndeksin 1-ə yaxınlaşması daha yüksək pul müstəqilliyini, 0-a 

yaxınlaşması isə daha az monetar müstəqilliyini göstərir. 

Burada əsas ölkə mövcud ölkənin pul siyasəti ilə sıx əlaqədə olan ölkə hesab olunur. Hansı ölkələr 

əsas ölkələr, hansılar isə BVF, Mübadilə Qaydaları və Mübadilə Məhdudiyyətləri üzrə İllik 

Hesabat (AREAER, ing. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions) 

və CIA (ing. Central İntellegence Agency) Factbook məlumatları əsasında təyin olunmuşdur. 

(Aizenman vd.2012: 7). 

Qrafik 2. Monetar müstəqillik səviyyəsi indeksi (1996-2018) 

 

Mənbə: Tədqiqatçı tərəfindən http://web.pdx.edu/~İto/trilemma_indexes.htm saytındakı məlumatlar əsasında 

hazırlanmışdır. 

 

Maliyyə inteqrasiyası indeksi (Financial Openness/ Capital opennes / İntegration – KO). 

Şübhəsiz ki, kapital hərəkəti üzərində nəzarəti ölçmək çox çətindir. Kapital hərəkətləri ilə əlaqəli 

əməliyyatların ölçülməsi üçün bir çox ölçü vahidi olmasına baxmayaraq, dünya miqyasında kapital 

axınlarını həqiqətən ölçmək və mexanizmini tam işıqlandırmaq üçün kifayət qədər aydın deyil. 

Buna baxmayaraq, bu işdə, BVF-nin AREAER məlumatları əsasında Chinn və İto (2006, 2008) 

tərəfindən hazırlanmış kapital axınları ilə əlaqəli əməliyyatların açıqlıq indeksi (KO) istifadə 

edilmişdir. Bu indeks hazırlandıqdan sonra kapital axını ilə əlaqəli əməliyyatların açıqlığının "de-
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yure" (Latın dilində qanuni əsas, qanuni olaraq tanınan) indeksinə çevrildi. Bu, "de-fakto" nun 

əksinədir (Latın dilində felin tanınması deməkdir). Kapital axınları ilə əlaqəli əməliyyatların "de 

jure" meyarı olaraq açıqlığının üstünlüyü, ölkələrin siyasət hədəflərinin bərabərləşdirilməsində 

stimullaşdırıcı rol oynayır və "de fakto" ölçüsü baxımından makroiqtisadi şokları da əhatə edir və 

bu, kapitalın idarə olunması ilə əlaqəli siyasət qərarlarında (Aizenman et al., 2012: 7-8). 

Qrafik 3.-dən göründüyü kimi, Azərbaycanda kapitalın açıqlığı 2001-ci ilə qədər yüksək deyildi. 

Bu, əlbəttə ki, müstəqillikdən sonrakı dövrdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətlə bağlıdır. 2002-

2003-cü illər ərzində kapital axınlarında bir qədər artım olsa da (0,41), 2004-cü ildə (0,16) azalma 

müşahidə edilmişdir. Bu indeks 2008-ci ildə ən yüksək dəyəri (0,57) əldə etmişdir. Bu, 2008-ci 

ildə ölkədə daha çox sərbəst kapital axınının olduğunu göstərir. 2009-cu ildə indeks dəyərində bir 

azalma olsa da, 2010-cu ildən bəri cüzi bir artım oldu və dəyər 0.47-ə çatdı. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycan iqtisadiyyatında kapital axınlarında kəskin məhdudiyyətlər olmasa da, ölkədə 

mühafizəkar bir investisiya siyasətinin həyata keçirildiyi qənaətinə gəlinir. Tapıntılar göstərir ki, 

Azərbaycanda kapital axınlarının açıqlığı mülayimdir və ölkəyə kapital axını üçün vaxtaşırı bəzi 

tənzimləmə tədbirləri görülmüşdür. 

Qrafik 3. Maliyyə inteqrasiyası indeksi (1996-2018) 

 

Mənbə: Tədqiqatçı tərəfindən http://web.pdx.edu/~İto/trilemma_indexes.htm saytındakı məlumatlar əsasında 

hazırlanmışdır. 

 

Metod: 
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Metodu (FMOLS – Fully Modified Least Squares) yanaşmasına görə şərh ediləcəkdir. Bunun üçün 

əvvəlcə dəyişənlərin stasionarlığı Genişləndirilmiş Dikey-Fuller (ADF – Augmented Dickey–

Fuller)  vahid kök testi ilə, daha sonra isə Tam Modifikasiya Olunmuş Ən Kiçik Kvadratlar Metodu 

(FMOLS) ilə qurulmuş model əsasında dəyişənlər arasındakı uzunmüddətli dövrdə əlaqənin varlığı 
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sonda dəyişənlər arasındakı əlaqənin ekonometrik modeli qurulmuşdur.  

Araşdırma modeli: 

Mövzunun əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Mundell-Fleminq modelindən irəli gələn trilemma 

fərziyyəsi bu işdə Azərbaycan iqtisadiyyatına tətbiq edilmişdir. Araşdırmada ölkə iqtisadiyyatının 

trilemma quruluşu araşdırılmış və ekonometrik modelləşdirmə ilə siyasət seçimləri arasındakı 

əlaqənin təhlili əsas hədəf olaraq təyin edilmişdir. Araşdırma zamanı “Müqayisə” metodundan 

istifadə edilmişdir. Alınan nəticələr müqayisə edilərək trilemmanın fərqli ölkələr üzərindəki təsiri 

araşdırılmış  və Azərbaycan iqtisadiyyatında tədbiq edilmişdir. 

Analiz: 

Makroiqtisadi zaman seriyaları ümumiyyətlə sabit deyil. Bu xüsusiyyətə sahib olan seriyalar 

birinci və ya ikinci fərqlər və ya loqoritmalar alınaraq hərəkətsizləşdirilir. Stasionarlığı təyin etmək 

üçün istifadə olunan bir çox test var. Bu işdə, Dickey-Fuller (ADF) vahid kök testləri istifadə 

edərək dəyişən məlumatların sabitliyi test edilmişdir. Nəticələr Cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Modeli qiymətləndirməzdən əvvəl dəyişənlərin stasionar quruluşunu vahid kök testləri ilə 

yoxlamaq vacibdir. Bu məqsədlə dəyişənlərin sabit vəziyyətini yoxlamaq üçün Genişləndirilmiş 

Dikey-Fuller (ADF) testindən istifadə edilmişdir. 

Cədvəl 1. Genişləndirilmiş Dikey-Fuller (ADF) vahid kök testlərinin nəticələri  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

     

 

 

 

 

Səviyyədə 

  t-Statistikası 

p-

qiyməti 

Gecikmə 

uzunluğu * 

Testin sərhəd 

qiymətləri ** 

MI  -1.753371  0.3922 0 1% -3.5654*** 

KAOPEN  -2.072999  0.2564 0 1% -3.5654*** 

ERS  -2.559652  0.1167 1 1% -3.5654*** 

1-ci tərtib fərqdən 

  t-Statistikası 

p-

qiyməti 

Gecikmə 

uzunluğu * 

Testin sərhəd 

qiymətləri ** 

MI  -5.535469  0.0002 0 1% -3.5654*** 

 KAOPEN  -5.872092  0.0001 0 1% -3.5654*** 

 ERS  -3.255922  0.0314 1 1% -3.5654*** 
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Mənbə: Tədqiqatçı tərəfindən http://web.pdx.edu/~İto/trilemma_indexes.htm saytındakı məlumatlar əsasında 

hazırlanmışdır. 

Qeyd: Maksimum gecikmə uzunluğu 4 olaraq alındı və optimal gecikmə Schwarz meyarı ilə təyin edildi; *, 

** və *** müvafiq olaraq 10%, 5 % və 1% əhəmiyyət səviyyəsində statistik əhəmiyyət göstərir; Kritik dəyərlər 

MacKinnon (1996) tərəfindən hazırlanmış cədvəldən götürülmüşdür. 

Cədvəl 1.-də göstərildiyi kimi genişləndirilmiş Dikey-Fuller test nəticələrinə görə, model 

qalıqları% 1 əhəmiyyət səviyyəsində stasionardır. Modelin dəyişənləri və qalıqları stasionar 

olduğundan, bu nəticə göstərilən vaxt intervalında modelin dəyişənlərlə qurula biləcəyini göstərir.  

Daha sonra dəyişənlər arasında kointeqrasiya münasibətinin varlığını FMOLS kointaqrasiya 

yanaşması ilə qurulan modelə əsasən yoxlamışıq. Bu məqsədlə Hansen Parametrinin qeyri-sabitliyi 

(Hansen Parameter Instability) kointeqrasiya testi istifadə olunmuşdur və test nəticələri cədvəl 2.-

də verilmişdir.  Hansen Parametrinin qeyri-sabitlik testinə görə, p-dəyəri bütün hallarda 5% -dən 

böyük olmuşdur.  Bu vəziyyətdə "kointeqrasiya əlaqəsi var" hipotezi 5% əhəmiyyəti ilə rədd 

edilmir. 

Nəticədə, bu o mənaya gəlir ki, bütün kointeqrasiya testlərinə görə dəyişənlər arasında 

uzunmüddətli dövrdə kointeqrasiya əlaqəsi vardır. 

Cədvəl 2. Hansen Parameter qeyri-stabillik testi 

     
     

 

                       

Stoxastik Deterministik 

Xaric edilmişdir 

 

Lc 

statistikası 

              

Trendlər (m) Trendlər (k) 

           Trendlər 

(p2) Ehtimal* 

 0.538196  3  0  0  0.1919 

     
     * Hansen (1992b) Lc (m2 = 3, k = 0) p-dəyərləri, burada m2 = m-p2 

asimptotik paylanmada stoxastik tendensiyaların sayı 

Mənbə: Tədqiqatçı tərəfindən http://web.pdx.edu/~İto/trilemma_indexes.htm saytındakı məlumatlar əsasında 

hazırlanmışdır. 

Kointeqrasiya testi kimi istifadə olunan müxtəlif kointeqrasiya yanaşmalarının nəticələrinə əsasən 

qiymətləndirilən regressiya tənlikləri uzunmüddətli dövr tənliklər kimi təfsir edilə bilər. Cədvəl 2.-

də FMOLS və CCR kointeqrasiya metodları istifadə olunmaqla əldə olunan uzunmüddətli dövr 

üzrə elastiklik əmsalları təsvir olunmuşdur. Bu isə nəticələrin etibarılılığı və inandırıcılığı 

baxımından çox vacibdir. Metodologiya hissəsində ifadə edildiyi kimi əsasən FMOLS metoduna 

görə ətraflı şərh veriləcəkdir. Bununla yanaşı, bütün metodlara görə əldə edilən əmsallarla bağlı 

vahid fikir söyləmək mümkündür. Bütün modellərdə birbaşa xarici investisiyları ifadə edən sərbəst 
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dəyişənin əmsalı nəzəriyyə ilə də gözlənildiyi kimi müsbət və statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Eyni 

zamanda əldə edilən əmsallar biri birinə çox yaxındır. 

Cədvəl 3. modelin ümumi qiymətləndirmə nəticələrini göstərir. Testlər üçün fərziyyə aşağıdakı 

kimi qurulur. 

      H0: Dəyişənlər statistik baxımdan əhəmiyyətsizdir. 

      H1: Dəyişənlər statistik baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Məzənnə indeksi (ERS) əmsalı 0.219 , p dəyəri 0.07-dir. P-dəyəri 0,10-dən az olduğu üçün H0 

(Yoxluq Hipotezi) rədd ediləcək, yəni parametr 10% əhəmiyyət səviyyəsində statistik baxımdan 

əhəmiyyətlidir. 

Pul müstəqilliyi indeksi (MI) əmsalı 0.694, p dəyəri 0.07-dir. P-dəyəri 0,10-dən az olduğu üçün H0 

(Yoxluq Hipotezi) rədd ediləcək, yəni parametr 10% əhəmiyyət səviyyəsində statistik baxımdan 

əhəmiyyətlidir. 

Kapitalın açıqlıq indeksi (KO) əmsalı 0,223, p dəyəri isə 0,3543-dir. P dəyəri 0,10-dən çox olduğu 

üçün H0 (Yoxluq Hipotezi) qəbul ediləcək, yəni parametr statistik baxımdan əhəmiyyətsiz, lakin 

iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Cədvəl 3. Modelin ümumi qiymətləndirmə nəticələri 

Müşahidələrin sayı 23 

Metod                  FMOLS CCR 

Əmsallar ERS 1.315931 1.273654 

MI 1.582773 1.357840 

KO 0.560171 0.988578 

Standart xəta ERS 0.248659 0.279944 

MI 0.508467 0.530774 

KO 0.731392 0.798223 

T-istatistik  

 

ERS 5.292114 4.549680 

MI 3.112830 2.558227 

KO 0.765897 1.238473 
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P-dəyəri ERS 0.0000 0.0002 

MI 0.0057 0.0192 

KO 0.4531 0.2306 

Standart regresiya 

xətası 

0.417025 0.418953 

Qalıqların 

kvadratlarının cəmi 

3.304289 3.334906 

Mənbə: Tədqiqatçı tərəfindən http://web.pdx.edu/~İto/trilemma_indexes.htm saytındakı məlumatlar əsasında 

hazırlanmışdır. 

Cədvəl 3.-dən göründüyü kimi, t-statistikanın nəticələrinə görə, ERS və MI dəyişkənlərinin 

əmsalları statistik və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir (| t-stat |> 2). KO dəyişəninin əmsalı statistik 

baxımdan əhəmiyyətsiz görünsə də, iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir. Burada diqqətlə 

vurğulanması lazım olan məqam, kapital boşluğunu göstərən KO dəyişkən indekslərinin əldə 

edilməsində BVF-nin Xarici Valyuta Reqlamenti və Məhdudiyyətlər İllik hesabatına əsaslanan 

Chinn və Ito yanaşmasının qəbul edilməsidir. Bu yanaşmaya görə KO indeksi kapital axını ilə 

əlaqəli fəaliyyətlərin açıqlığının “de jure” indeksidir. Bununla birlikdə, kapital açıqlığı indeksi bəzi 

ədəbiyyatlarda ölkədən kapital daxilolmaları və xaricolmalarının mütləq dəyərinin ÜDM-ə nisbəti 

kimi “de-fakto” kimi ifadə edilir. Qurulmuş modeldə KO indeksi Chinn və Ito yanaşmasını qəbul 

edərək modelə daxil edilir. 

Model üçün təyini əmsalı aşağıdakı kimi hesablana bilər. 

     R2 = 1- (SSR / TSS)       

Burada SSR qalıq kvadratlarının, TSS isə kvadratların cəmidir. Modelin ümumi qiymətləndirmə 

nəticələrindən məlum olduğu kimi SSR burada 3.304-ə bərabərdir. Tənliyin sağ tərəfində sabit bir 

şərt olmadığı üçün təyini əmsalı mərkəzsiz hesab edilir. Bu səbəbdən TSS 92-ə bərabərdir 

(2x2x23). Müəyyən etmə əmsalı hesablandıqda 0.96-ə bərabər olduğu görülür. Bu, uyğun meyarın 

yaxşılığının kifayət qədər yüksək olması deməkdir. Hər üç siyasət hədəfi xətti olaraq bir-birindən 

asılıdır və bu trilemma fərziyyəsini dəstəkləyir, yəni nəticələr trilemma hipotezi ilə uyğundur. Bu, 

modelin kifayət olduğunu sübut edir. Model nəticələrə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı tədqiq 

olunan dövrdə daha sabit məzənnəyə (ERS) üstünlük verir. Növbəti seçim pul müstəqilliyi üçündür 

və nəhayət, ən az üstünlük verilən kapital açıqlığıdır(KO). 

Nəticə və təkliflər 

Azərbaycan iqtisadiyyatı trilemma baxımından təhlil edilmiş və ölkə üçün hesablanmış trilemma 

indeksləri arasındakı regresiya əlaqəsinin ekonometrik modelləşdirilməsi aparılmışdır. Bu 
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kontekstdə Aizennman-Chinn-Ito yanaşmasına əsaslanaraq, Azərbaycanın trilemma 

konfiqurasiyası 1996-2018-ci illər üçün siyasət üstünlükləri arasındakı xətti əlaqəni qəbul edərək 

Tam Modifikasiya olunmuş Ən Kiçik Kvadrtlar Metodu (FMOLS) ilə sınaqdan keçirildi. Modelin 

sınaqlarından sonra aşağıdakı nəticələr əldə edildi. 

Azərbaycan üçün müəyyən edilmiş xətti reqressiya modeli üçün təyinetmə əmsalı 0.96-yə 

bərabərdir. Bu, uyğun meyarın yaxşılığının olduqca yüksək olması deməkdir. Hər üç siyasət hədəfi 

xətti olaraq bir-birindən asılıdır və bu trilemma fərziyyəsini dəstəkləyir, yəni nəticələr trilemma 

fərziyyəsinə uyğundur. Bu, modelin kifayət olduğunu sübut edir. 

Modelin nəticələrinə görə, Azərbaycan üçün əldə edilmiş məzənnə sabitliyi (ERS) və pul 

müstəqilliyi (MI) dəyişənlərinin əmsalları həm statistik, həm də iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir, 

kapital açıqlığı (KO) dəyişkənliyinin əmsalı isə statistik baxımdan əhəmiyyətsizdir, lakin iqtisadi 

cəhətdən vacibdir. Model nəticələrinə görə, Azərbaycan araşdırılan dövrdə ilk növbədə daha sabit 

bir məzənnəyə (ERS) üstünlük verir. Növbəti seçim pul müstəqilliyi istiqamətindədir və nəhayət, 

ən az üstünlük verilən kapital açıqlığıdır(KO). 

Nəticələr ümumilikdə qiymətləndirildikdə Azərbaycanın məzənnə sabitliyinə (ERS) tamamilə, pul 

müstəqilliyinə (Mİ) və kapital açıqlığına (KO) hər birinə orta səviyyədə çatdığı görülür. Tədqiqat 

nəticəsində uyğunluq kriteriyalarının yüksək olduğu və trilemma fərziyyəsinin dəstəkləndiyi aşkar 

edilmişdir. 

Alınan  nəticələrinə görə aşağıdakı təkliflər verilə bilər; 

- Kapital hərəkətliliyi indeksi "de-fakto" kimi hesablana bilər və gələcək tədqiqat modellərinə daxil 

edilə bilər. Bu məqsədlə kapital boşluğu indeksi ölkəyə məcmu kapital axınının mütləq dəyərinin 

və ölkədən kapital axınının ÜDM-ə nisbətini müəyyən etməklə qurula bilər. 

- Beynəlxalq ehtiyatların rolu Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün trilemma fərziyyəsində 

qiymətləndirilə bilər. Bunun üçün beynəlxalq ehtiyatların ÜDM-ə nisbəti modelə bir amil kimi 

daxil edilə və ölkənin trilemma quruluşuna təsir göstərən bir amil kimi qiymətləndirilə bilər. 

- Azərbaycan kimi neft ixrac edən ölkələr üçün müqayisəli tədqiqatlar da bələdçi ola bilər. 

- Üç siyasət seçimindən hansının Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiyanın tənzimlənməsində 

daha təsirli olduğu öyrənilə bilər. 
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Abstract 

This hypothetical article expects to advance a reflection on the bookkeeping cycle's capacity to catch and speak to the 

organizations' efficient status through bookkeeping proclamations. It places being referred to the current model of 

acknowledgment, estimation, and revelation. This reflection especially centers around the theoretical resources, which 

have been broadly perceived as the most important resources in the current days, yet seldom expressed and estimated 

enough in the bookkeeping proclamations. This decreases the enlightening force and the convenience of such 

explanations. Expecting the probability that bookkeeping has been experiencing an authentic emergency, an 

emergency where the elusive resources assume an essential job, this exposition, reliable with studies arising in the 

monetary and capital business sectors, suggests a wide reevaluation of the philosophical and hypothetical grounds of 

the current bookkeeping model. This prompts an issue that is by all accounts unavoidable: the bookkeeping experts 

should confront the test of subjectivity and attentiveness, dreaded by a few, wanted by others, however crucial to 

everybody. Without subjectivity and caution, bookkeeping will stay far away from the organization's practical 

portrayal. 

Keywords: Intangible assets. Post-structuralism. Discretion. Representation crisis. 

 

Accounting statements and the financial and capital market  

Some British Saxon nations, such as the United States and the United Kingdom, began to disclose 

intangible sources in their accounting statements during the 1970s. Information about these sources 

is usually reflected in the Balance Sheets, and some in the Income Statements - for example, 

Research and Development (R&D) expenditures. Aboody and Lev (1998) and Lev and Zarowin 

(1999) showed that costs belong to the Financial and Capital Markets. In Brazil, Martins (1972) 

announced the study of intangible sources, as well as the rules for remembering them. All in all, 

thirty years later, the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) followed the year 2006, when 

488/2005 led to the discovery of independent sources in ill-considered accounting announcements. 

To help strengthen this period, Law 11.638 / 2007 was promulgated and adopted by the (CPC), 

which is listed in the World Accounting Standards. 

Until 2005, the 6404/1976 law and the Brazilian Valuation Act were a period allowed to introduce 

some of the intangible resources, sometimes listed within fixed sources, such as programming 

rights and brands and licenses. The enlightening nature of theoretical sources underscores the 

importance of this information, as shown between fixed and accepted sources, in later influences 

mailto:hasanaliev1042@gmail.com
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of the period, and sometimes through notes.  

Following Hendriksen and Van Breda (1999), Watts and Zimmerman (1986), Palepu and Healy 

(2008), Scott (2012), and Lopes and Martins (2007), this document presents accounting statements 

with a dynamic period, especially because of the money and capital markets. Claims can add to 

future revenue forecasts. It is possible to raise certain issues: for what reason? What is the reason 

for this privilege in accounting? Palepu and Healy (2008) emphasize that money and information 

are critical for partners and the money and capital market, as they add a period of correspondence 

between speculators and business visionaries, helping business people recognize adults from a 

horrible entrance. Accessible (Papelu and Healy, 2008). For this reason, accounting takes on an 

important role by providing 'valuable information for the dynamic period associated with the 

speculation and development of institutions and organizations' (Hendriksen; Van Breda, 1999: 

115). In this way, following Akerlof (1970), it is important to recognize that the flow of information 

between market members is not terrifying, leading to educational distortion, which is immediately 

controversial with EMH and casts doubt on traditionally ‘solid’ thinking. Financial issues. In this 

market environment, where members have to organize, give, and do not have a similarly instructive 

level, accounting expands its benefits because it can be filled as one of the key information hotspots 

in the market. Essentially the deviation in this education 'break'. Lopes and Martins (2007, p. 76) 

argue that, in order to do so, accounting ads must be accurately identified with the monetary reality 

of organizations 'accounting software is defined by its ability to change customers' beliefs. Future 

revenues of resources'. In any case, this is a real test to make the cause original. Figure 1 shows a 

set of financial trainings conducted by an organization within the framework of accounting 

announcements (Поленова С. 2009). 

Figure 1: From business activities to financial statements 
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Source: Adapted from Palepu and Healy, 2008, p. I-4 

 

According to Palepu and Healy (2008: I-4), 'the company's accounting framework provides a tool 

through which business training is selected, evaluated, and budget summary data is collected.' It is 

important to keep in mind that both the 'work environment' in which organizations work and the 

'work procedure' that is taken affect the financial training of organizations. Organizes the vision 

(work system) developed by the organization, the medium-term investment and funding in the work 

environment with the presentation of the organization, and job training (consecutive instant work). 

It is important to keep accounting records during this period. As endless decisions need to be made 

about accounting approaches and assessments, job training can be managed within the accounting 

framework and can be found in accounting statements. For this reason, it is important for 

accounting professionals (I) to follow 'Reliable Subjectivity' (Iudícibus, 1998), combined with the 

need for a good school and social responsibility in accordance with the need for expert judgment 

and a specific measure of subjectivity (ii). In any case, one may ask: why is accounting useful for 

adding forecasts to future revenues? Moreover, what makes accounting valuable? In fact, there is 

only one feature that can answer this: the use of assemblies, which are the main changes in 

accordance with the application of the collection standard. In this way, it is possible to claim that 

‘accounting instruction is the basis of aggregation’ (Lopes; Martins, 2007: 69). 
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Reviewing the accounting process: a foretold crisis? 

After this line of thinking, an inevitable question arises: does the accounting data really apply to 

the money and capital markets? As has been argued, a reasonable response from a reasonable 

position is somewhat self-evident. In the real market, where all exchanges take place, where 

accounting is researched and deciphered, it was important to change the Accounting Theory to 

address this issue on the spot. It sought research methods from this new perspective to clarify, 

obtain, record, and predict its effects, such as recognizing its conditions and end results. It is 

important to note that this period of change ended under the perspective of a positivist / 

functionalist worldview on traditional financial assumptions (Поленова, 2009). 

In modern economic development, an important role plays an important role in the efficiency and 

profitability of the use of intangible assets as an integral part of the analysis of the efficiency of a 

manufacturing enterprise. An analysis of the efficiency of using intangible assets ensures that the 

organization decides to manage the increase in the efficiency of the enterprise as a result of the 

active use of intangible assets (Поленова, 2009). 

Of course, the effectiveness of the profitability analysis and the correct assessment of the results 

obtained is the quality of the information obtained. For analysis, this data is mainly performed 

through accounting and reporting. This, in turn, adheres to the need to improve accounting for non-

wire asset profitability. It is important to consider the methodology for identifying the results of 

the production of intangible assets here. Thus, in order to be considered accounting for income 

from assets, there is no accounting for accounting for losses from their presentation. In my opinion, 

the discovery of subsiding in “losses of non-financial assets from non-financial assets in 

irreplaceable assets” would be more optimal in 731 “Other operating expenses”.  In the case of an 

exchange of non-financial assets, pound point 12 notes that non-monetary assets can be reached by 

non-monetary assets, and the initial value is measured at fair value (Демидов, 2009): 

• If this transaction is not commercial content; • If the fair value of the assets or assets received 

cannot be measured reliably. If no fair value is found, the price of the assets transferred at the time 

of exchange must be provided. If it is not possible to determine this value, the carrying amount of 

assets transferred at the time of exchange is based on. It was noted that the first paragraph of this 

standard noted that if the exact value of the exchange is the same as the same assets, the initial 

value of the assets is estimated by the growth of the issued assets. If number 6 of NFA 13 is 

equipped with non-marketable goods and services, it is considered a bargain transaction and the 

fair value of income is measured at the fair value of income. However, if the goods and services 

provided by the other party are not available, the fair value of the goods and services provided is 

based on valuation. Under the twelfth clause of that standard, this transaction is not considered 

income when exchanging goods and services. According to clause of the national accounting of 

national accounting, these cases should be suspended in these cases:  
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• If a non-financial asset is removed (at the time of the sale)  

• If the sale of the asset is likely to be an economic benefit in the future.  

The difference in price between the disposal of the asset must be removed and sold, and the 

difference in price between the carrying amount of the assets is classified as income (loss) and 

recognized in profit or loss. Under the ninth paragraph of Standard 54, Presentation of Financial 

Statements, the main income comes from the sale of the firm, commissions, interests, persons and 

royalties and ranks, including leases. If the main income is due to the daily (sustainable) activities 

of the enterprise, the concept of 'other income' is provided on a daily basis, that is, not regularly 

and unstable growth. Also, sales, administrative and other expenses incurred by invoices 711, 721, 

731 are not included in the sales price of 711, 721, 731, according to the invoices specified in this 

standard. According to the thirty southern paragraph of the conceptual framework of the national 

accounting standard, various items of expenses and income will be recognized directly and 

expenses. In accordance with the apt paragraph of the conceptual framework, these costs will arrive 

in the income of economic benefits, future economic benefits from accounting should be 

recognized as an expense in the income statement (Кислов, 2002). 

The requirements of the conceptual framework of national accounting standards are clear from the 

requirements of standards that exchange similar goods or services, including transactions with 

income, credit and debit accounts to be written in profit and loss. Products produced in the ordinary 

course of business (ASSET), relevance costs directly to those assets, are recorded at N 202. These 

assets are measured at fair value, N202. On account of the bill, and 204 № should be debited on 

the account. The costs of these products are reported directly on top of all items of income, and the 

costs of income are presented in line with the income or loss. Accounting for other assets that are 

not related to the regular activities of 55 enterprises are recorded in debit 206 N. Since the costs of 

these assets are not related to the value of sales, they are removed from the bill on 206 N., 721 and 

731 N. With the difference in the book value of assets in the book value of assets from the sale of 

transactions (losses), other transactions must be shown in the debit and credit report on the 801 

balance sheet (Демидов, 2009). 

During the modern market economy, trade and service marks, company names and other real estate 

properties are considered an important element. Expansion of production directly from the 

acquisition of new knowledge and the creation of new technologies. The formation and formation 

of the intellectual property market in Azerbaijan began in 1992, shaping the market economy in 

the country. During the transition to a new economic system, the formation of economic thinking 

in the country and the preparation of specialization becomes necessary. In this economic system, 

economists act as necessary elements and participants. This is the efficiency of production and the 

improvement of scientific and technological progress (Aboody, Lev, 1998). 

In modern times, one of the main sources of new jobs, products and services in all countries are 
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the most important objects in the field of intellectual property. Economically, some of the 

economically developed countries, as well as in our country, in order to attract foreign investment 

in the field of investment and exploitation in the field of legal organization, intellectual property in 

the infrastructure is indispensable. They also refer to intellectual property as 'secret value'. 

Nowadays, copyright, patent, industrial cannabis and trademarks are an important element of the 

enterprise. For this reason, the definition, valuation and development of intellectual property play 

an important role in economic development. Inventory and intellectual property records are 

maintained in accordance with International Financial Reporting Standards (Akerlof, 1970). 

Improving the use of intellectual property, enterprises have the following advantages: - improved 

competitiveness and liquidity indicators; - Wrong assets causing a tax advantage and means lower 

profits by removing expenses while depreciating. - taxes on intellectual property in accounting, the 

authorized capital does not change the Articles of Association, additional shares are issued, and 

enterprises from the sale are receiving additional funds of turnover; The benefits of products that 

manufacture products and provide services directly increase revenue with the transfer of rights to 

use the patent owner of the intellectual property or legal complex to other legal entities and persons 

(Aboody, Lev, 1998). Consider the foreign experience in improving the analysis of the profitability 

of intellectual property in enterprises. In recent years, in Japan, the country's development motto 

has been called 'Intellectual Property Society.' The development and protection of intellectual 

property in terms of enterprise development in the United States, Europe, Russia, China and other 

countries is the highlight. Analysis in Japan in Japan was noted in 1996 by the depreciation of the 

intellectual property management system (Akerlof, 1970). According to the legislation, Japan was 

necessary to reconsider issues related to the renewal of intellectual property in innovation policy. 

He placed great emphasis on the production of inventions, innovative products and services in the 

policies implemented by government agencies. Implementation of strategic and tactical directions 

of strategic and tactical directions of intellectual property in Japan It is noted that the importance 

of products and services in Ashair is noted:  

• in connection with the export of products based on intellectual property;  

• compliance with intellectual property rights in subordinate international obligations;  

• Determine the capabilities of television in trade television to reduce barriers to laws to trade;  

• application of human capital in many industries;  

• The importance of a significant source of national wealth.  

In Japan, changes in the formation of the national intellectual property system are at the same time 

important in the following areas. First of all, a national patent system for research and enterprises 

should be available. Secondly, the main issue was the regulation of employers with employers 

(Akerlof, 1970). 

The main measures taken were to define the rights to inventions, create a system of mutual 

cooperation for the definition of rights and patent registration and increase innovation. Third, the 
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importance of the right to participate in the commercialization of research results in support of 

innovation policy was redefined. In addition, if the owner of the patent is violated by the rights of 

the owner, the task of increasing the amount of damage was specified. The growth of competition 

in the world market is the need for an increase in forms and methods. Nowadays, an important 

point for many enterprises is the ability to provide products to consumers with better and more 

innovative features at the same cost (Akerlof, 1970). The quality of manufactured products, the 

ability to have the achievements of enterprises, the ability to have leading technologies based on 

the modernization of technological equipment, plays a key role in the patenting of industrial 

property objects. The most important area in the Guarantee of Intellectual Property is the results of 

college and intellectual labor and intellectual work with a license of scientific and technological 

achievements. Trade through licenses, lower labor productivity costs are reduced, and licenses are 

also considered to be an efficient trading operation for licenses. A competitive product must be 

manufactured to operate in an intensely competitive environment. If sustainable manufacturing 

processes are improved to increase production, then the result can be achieved. The molding of this 

possible in the expression of psychic activity leads to the evidence of elite technology. Of course, 

the main condition for the effective creation and use of industrial property objects is the presence 

of a patent system in the country. For this reason, it was created in non-systemic systems, and 

countries using this system have already improved it (Aboody, Lev, 1998). There are two goals in 

creating a system of national patents in industrial property. On the one hand, the owners and authors 

of these objects are needed in the legal formalization of moral and economic rights, and government 

policy should help improve and apply the creative activities of the population and improve the 

dissemination and application of the population. The right to be patented in inventions stimulates 

money investment and concentration of human resources in research and operations. Investments 

in the use of inventions in the industry and also stimulates the granting of patents. In addition, the 

trademark rule protects an enterprise from unfair competition.  

Reflection of technical and legal information in patent documentation allows for money to save 

time, and in research processes will repeat the performance of another prosecution. In general, the 

experience of developed countries in the field of intellectual property in our republic has been 

developed and the practice of developed countries in the areas of developing profitability and 

improving profitability (Aboody, Lev, 1998). Improving the profitability of intellectual property in 

our country can be carried out with the effective and purposeful use of scientific, technical and 

creative potential. First of all, it is possible to identify the priorities of the state, increase the 

efficiency of mechanisms for using the results of scientific research, the creation of a technology 

market, etc. includes. Inventiveness is stimulated in two directions: - supporting business entities 

using intellectual property objects; - Support for creators of intellectual property objects. The 

commercialization of intellectual property rights consists of potential investors, ownership and sale 

and sale, as well as maximizing income from any method of intellectual property. The basis of the 

main methods for increasing the creation and use of intellectual property objects is the basis for 
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research and practical design work, for patent research in enterprises, the development of new 

technologies in enterprises, etc. is the application of tax incentives for (Aboody, Lev, 1998). 

First of all, the state should focus on improving scientific and technological results in enterprises 

as a basis for economic development. Below are the following for the main priorities of the analysis 

of intellectual property analysis in our republic:  

• analysis of the intellectual property market;  

• Optimal choice in the protection of intellectual property;  

• Rate and design intelligent residents;  

• stimulation of the use of intellectual property objects;  

• Monitoring of intellectual property.  

At present, the share of intellectual property in real estate owned by enterprises and organizations 

in our republic is very small, or not taken into account. The importance of intellectual property in 

the economic activities of enterprises and organizations in the context of a market economy, which 

is widely used by privatization, will increase. The enterprises and organizations of the countries, 

based on market relations, are conducted in large numbers to obtain intellectual property objects 

and are quickly focused on payment. In these conditions, the main task of accounting is to control 

the acquisition and existence of other objects of patents, licenses, software products and other 

objects, as well as their effective use. Organization of accounting in this form is associated with 

the development of methodology and methodology, methodology and methodology of intellectual 

property, which plays an important role in the activities of enterprises. In our modern time, the 

development of ways to use new types of intangible assets and reports and increase the profitability 

of enterprises and companies will be very relevant (Демидов, 2009). 

The precise studies presented in this article come from a logical position by examining the 

calculated and hypothetical structure of these surveys. The money and capital markets examine the 

convenience of these surveys from a practical and operational standpoint. Both the institute and the 

market suggest that the philosophical and hypothesis fundamentals must undergo a significant 

change, as timely accounting has been dragged into the current worldview. This document has 

made an effort not to oppose subjectivity as a mystical tool equipped to address all the issues 

identified by the assessment in the current accounting model. In this article, an attempt has been 

made to examine the multiplicity of tradition that derives somewhat from the opinion of objectivity. 

Regularly, the Accounting Declaration was adopted as a suitable supernatural tool to throw out all 

the tendency of manufacturers. Finally, this article also seeks to demonstrate that similar standards, 

ideas, and strategies that are appropriate for working with non-inaccurate sources should not be 

used to work with intangible sources. Next, in order to pass this test, it is important to recognize 

the barriers posed by the unequivocally positivist accounting worldview, especially those identified 

by intangible sources, that impede personal identity, evaluation, and transparency. Accounting 
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professionals are a crucial test of subjectivity and prudence. Without subjectivity and prudence, 

accounting will be far from an effective description of the organization (Aboody, Lev, 1998). 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению новейших проблем связанных занятостью человеческих ресурсов. В этой 

статье показывается влияние роботизации и Ковида-19 на занятость людей. В разделе введения говорится об 

актуальности проблемы занятости, что она существовала, существует и будет существовать и в будущем. Во 

втором разделе (Влияние роботизации на занятость) говорится о проводимых исследованиях учёными, об 

используемых ими методах исследования, показывается, сколько процентов в будущем роботы займут 

рабочие места, сравнение цены труда рабочего и робота. Показываются, какие профессии будут актуальными 

в будущем, а какие останутся в прошлом. В следующем разделе (Влияние пандемии Covid-19 на занятость 

населения) говорится о негативном воздействии пандемии на рынок труда. Даются статистические данные 

Международной Организации Труда в виде графиков таблиц, в которых указываются в процентах количество 

потери рабочих мест. Говорится, о мерах государства проводимых по борьбе с пандемией Covid-19 с целью 

уменьшения её отрицательного влияния на занятость населения. И в разделе выводы и результаты обобщаются 

выводы, сделанные на основе проведённого исследования.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, проблемы занятости, ковид19,роботизация, безработица 

 

Введение 

С приходом XXI века роль человеческих ресурсов и требования к ним возросли, и это 

вовлекло за собой определённые изменения. Эти изменения в сфере человеческого 

потенциала связаны скоростным развитием науки, экономики, модернизацией техники и 

технологии, с превращением какой-то сферы деятельности в науку. Давайте рассмотрим, 

что же представляет собой понятие человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы – это 

определённая совокупность качеств и характеристик человека, которая характеризует его 

способность к деятельности определённого рода. Когда говорят о человеческих ресурсах 

также нужно подчёркивать проблему, которая связана с их занятостью. Проблема занятости 

человеческих ресурсов актуальна во многих странах мира. Особенно эта проблема 

показывает себя в развивающихся странах, странах Африки, и в определённой степени в 

развитых странах. Эта проблема сильно влияет на экономику, на уровень жизни людей, на 

производственный потенциал страны. Из этого следует то, что стратегическое развитие 

каждой страны в определённой мере зависит от обеспечения занятости трудоспособного 

населения. «В результате исследований учёных было выявлено, что уровень безработицы 

mailto:1999huseyn1999@gmail.com
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вырос с 13,3%(2015г.) до 13,7%(2017г.)». (Зайцева,2017). Причины, из-за которых вытекают 

проблемы занятости, и безработицы бывают разными. К этим причинам относятся спрос и 

предложения на рынке труда, автоматизация и роботизация производства во многих сферах, 

политические причины, урбанизация, а также в последнее время, т.е. с 2020 года в связи 

распространением вируса Covid19 и объявление пандемии относятся к причинам потери 

работы многих людей.  

Во все времена пути решения проблемы безработицы интересовали многих учёных таких, 

как Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Кейнс, Ги Сорман, и других. По мнению французского учёного 

Ги Сормана  «Проблемы занятости и безработицы могут быть решены эффективно и на 

уровне отдельных компаний и фирм, без прямого вмешательства государства: путем 

перераспределения труда, ограничения темпов роста доходов с целью избежания 

предстоящих закрытий рабочих мест и т. д». (Терзиев,2015).Но это мнение не всегда 

поддерживается государствами. И ещё следует отметить, что в трудах этих учёных не 

отражаются современные проблемы, связанные с занятостью человеческих ресурсов. Цель 

данной статьи – показать новейшие проблемы занятости человеческих ресурсов, 

предложить определённые пути для их решения. 

Методы 

В ходе исследования были использованы общенаучные методы исследования. В основном 

методы анализа, синтеза, сравнения, графические методы. При исследовании я использовал 

данные книг, научных статей, научных журналов. 

Анализ 

Влияние роботизации на занятость людей 

Роботизацию экономики многие аналитики рассматривают как угрозу благосостоянию 

общества, выражающуюся в масштабном сокращении рабочих мест. Страхи замены труда 

человека роботами не новшество. Ещё в XIX веке Давид Риккардо писал об этой угрозе: 

«Если машина, аренда которой стоит три фунта в час, делает столько же рубашек, сколько 

и рабочий, который стоит пять фунтов в час, то работодатель заменит рабочих машинами и 

снизит зарплату тем, кто останется, а в итоге они тоже окажутся лишними. Машины 

дешевле, чем самая дешёвая рабочая сила, а значит, они заменят людей». (Ерёмин,2019).  

Но какова вероятность угрозы технологической безработицы? Нужно отметить один факт, 

что роботизация охватывает не все сферы человеческого труда, но в дальнейшем будущем 

это произойдёт и количество безработных людей ещё больше увеличится.  

Давайте покажем значение средней плотности роботов. Это показатель количества 

многоцелевых роботов на 10000 сотрудников. «Увеличение на одну единицу показателя 

численности роботов на тысячу сотрудников в промышленной экономике снижает зарплаты 
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в стране на 0,25-0,5% и сокращает экономически активное население на 0,18-0,34% — это 

расчёты Дарона Аджемоглу из MIT и Паскаля Респеро из Университета Йеля. Дарон 

Аджемоглу и Паскаль Респеро демонстрируют, что, по крайней мере, на нынешней стадии 

автоматизации производства страхи преувеличены. Каждый новый робот на тысячу 

промышленных рабочих в развитых странах, по их расчетам, сокращает соотношение 

промышленных рабочих к населению на 0,18-0,34 процентного пункта и снижает зарплаты 

немеханизированных сотрудников на 0,25-0,5%. Эти цифры примерно в 1,5-2 раза ниже, чем 

приводившиеся ранее оценки других авторов. Всего с 1993 года роботы в США лишили 

рабочих мест от 360 тыс. до 670 тыс. человек. Главное влияние роботизации на рынок труда, 

предполагают экономисты, предсказуемо: их внедрение ограничивает увеличение 

заработной платы, в модели экономистов автоматизация отберет до 2025 года от 1,3% до 

2,6% (в зависимости от сценария) от возможного прироста реальных зарплат». 

(https://www.kommersant.ru/doc/3269219). 

«Развитие искусственного интеллекта в течение 10 лет грозит ряду профессий 

исчезновением, пишет CNN Money. По данным отчета Банка Америки, к 2025 году роботы 

будут выполнять 45% производственных задач в США. Сейчас этот показатель составляет 

10%».(Шумилов,2017).  

«Международная федерация роботизации объявила, что в мире работают около 1,17 млн. 

промышленных роботов». (Каляев,2007). А сейчас с помощью метода анализа посмотрим, в 

какой сфере роботы вытесняют человеческий труд. И в следующей гистограмме показан 

процент использования роботов в различных сферах.  

 

(График-1)Процентное соотношение использования роботов в разных сферах производства 
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Источник: График сделан автором статьи на основе данных сайта: 

«https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/15690/2017_244_shumilovev.pdf?sequence=1?sequenc

e=1».  3.03.2021 

«Фонд информационных технологий и инноваций рассчитал отношение числа роботов к 

числу рабочих в каждой стране. И этот показатель составляет 85000 на 

10000».(http://robotrends.ru/pub/1911/kakie-strany-v-dyaystvitelnosti-lidiruyut-v-robotizacii). 

Используя метод сравнения, рассмотрим График-2, где указаны данные о количестве 

установленных промышленных роботов на 10000 сотрудников в промышленном секторе в 

2017году в разных странах. По графику можно сказать, что Южная Корея лидирует по 

производству промышленных роботов, на втором месте Сингапур, а третье место занимает 

Германия.  

 

(График-2) Количества установленных промышленных роботов на 1000сотрудников 
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Источник: «https://prometej.info/naemnyj-trud-i-robotizaciya/». 02.03.2021 

 

Но всё-таки каждая проблема имеет своё определённое решение. Несмотря на то, что часть 

профессий уходит в прошлое и количество роботов увеличивается из года в год, но 

роботизация создаёт также новые профессии. Заменятся такие сферы как «таксисты, 

официанты, солдаты, рабочие на заводах, юристы, фармацевты» 

(https://postupi.online/journal/kem-stat/top-10-professiy-gde-nas-zamenniat-roboti/). 

«Роботизация заменит определённые сферы, которые легко можно алгоритмизировать, но 

не все, а востребованными останутся такие сферы, как (специалисты в сфере IT, врачи 

высших категорий, учёные и др.)».(Richard van Hooijdonk&Marianne Hewlett,2017). Также 

нужно учесть и другую сторону монеты, что роботизация в определённой мере помогает 

компаниям выходить на международные рынки, облегчает труд человека, уменьшает время 

на производство единицы продукции, увеличивается точность расчётов проводимых 

роботами. 

Влияние пандемии Covid-19 на занятость населения  

Объявление пандемии Covid-19 вызвало кризисную ситуацию в мире. Пандемия Covid-19 

сильно повлияло на экономику стран мира. В большей степени пострадали рынок труда, 

предприятия и компании, как в развитых странах, так и в развивающихся странах. 

Некоторые сферы и предприятия перешли в онлайн-режим работы, а другие нет, поэтому 

число людей потерявших свою работу возросло в несколько раз. Меры государств по борьбе 

против Covid-19 оказали в некоторой степени, отрицательное влияние на общество и на 

экономику. По данным Международной Организации Труда «в середине мая 2020года 94% 

трудящихся проживали в странах, где действовали меры по закрытию рабочих мест». 

(Вестник МОТ,2020). А также учёные спрогнозировали, что «во второй половине 2020года 
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будут большие потери рабочего времени, эквивалентные 305 млн. рабочих мест с полной 

занятостью и 1,25млрд. заняты в секторах в большей степени подверженных риску». 

(Вестник МОТ,2020). 

И эти перечисленные факты мы рассмотрим на Графике 3. Там показана доля занятого 

населения в странах, где рабочие места обязательно закроются, где закрытие рабочих мест 

носит рекомендательный характер и где закрытие рабочих мест охватывает некоторые 

секторы в отношении некоторых рабочих. 

(График-3) Занятость в странах, где закрыты рабочие места 

 

Источник: 

«https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf». 

04.03.2021 

 

Но до пандемии всё равно были определённые проблемы на рынке труда. «Всего лишь 57% 

людей трудоспособного возраста (это составляет где-то 3,3 миллиарда человек: 1,3 млрд. 

женщин и 2 млрд. мужчин) трудоустроены, а 188 млн. человек были 

безработными».(https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and
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_covid_19_russian.pdf). 

И в следующем Графике-4 об этом подробно рассказывается. Из графика видно, что 

проблема занятости существует и среди молодёжи из них работают 36%(429млн.), 

42%(509млн.) получают образование или профессиональную подготовку и молодёжь, 

которая не работает, не учится и не получает профессиональную подготовку22% (267млн.). 

И если к данным показателям прибавить отрицательный эффект пандемии, то можно 

увидеть, что ситуация на рынке труда ухудшилось в несколько раз в сравнении с периодом 

до Covid-19. 

(График-4) Показатели мирового рынка труда до Covid-19 

 

Источник: 

«https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf». 

04.03.2021 

Для того чтобы выйти из кризиса и обеспечить занятость населения государства приняли 

определённые меры. Активная поддержка рынка труда могла быть эффективной, если она 

осуществится в виде комплексного пакета мер. Правительства должны активно 

поддерживать предпринимателей, финансировать программы активации рынков труда. 
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Цель политики государства на рынке труда заключается в поддержании доходов во время 

безработицы. Государственная политика поддержания рынка труда реализуется в 2 формах: 

1)активной и 2)пассивной.  Пассивная политика поддержания рынка труда заключается в 

предоставлении пособий по безработице и выплат различных государственных субсидий 

частным предприятиям. Активная политика поддержания рынка труда делится по функциям 

на 2 части: влияния на спрос рабочей силы и на предложение рабочей силы. Меры, 

влияющие на спрос рабочей силы, направлены в основном на поддержку занятости, на 

восстановление экономики, а также на создание новых рабочих мест. Меры, влияющие на 

предложение рабочей силы, направлены на повышение адаптивности рабочей силы, а также 

применяются при стимулировании предпринимательства. Вначале пандемии основное 

внимание уделялось на компенсацию доходов потерянных в результате увольнения рабочих 

и сокращения рабочего времени. А на пике вируса перед государством стояла задача 

обеспечить занятость и одновременно защищать жизни людей, так как человеческий 

потенциал занимает ключевое место для экономики страны. И был единственный выход – 

это переход на дистанционную работу сотрудников государственных служб. 

Дистанционная работа во время пандемии широко развита была в странах с высоким 

уровнем дохода и в странах, где уровень дохода выше среднего. «В Дании в период пика 

пандемии все работники государственного сектора, не выполняющие критически важных 

функций, работали удаленно, а в Румынии на дистанционный режим работы перевели 

сотрудников, наиболее подверженных риску. Государственные службы занятости в странах 

с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, таких как Мали, Конго и Нигер, 

сообщили о существовании формата дистанционной работы до начала пандемии. В 

Австралии был создан специальный Интернет-портал Jobs hub для найма рабочих во время 

пандемии, а также для людей с ограниченными возможностями портал вакансий. 

Недостаточное использование дистанционной работы связано отсутствием развитой 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий. В Намибии, Зимбабве, 

Хорватии государственные службы ввели систему ротации кадров. Следует отметить, что 

после пандемии группа стран с низким доходом, также рассматривают возможность 

внедрения дистанционной работы. К этим странам относятся: Боливия, Демократическая 

республика Конго, Габон и Гаити». (Covid-19: государственные службы занятости и меры 

политики рынка труда,2020). И из графика-5 видно, что в мире 66% рабочих перешли на 

дистанционную работу, 40% офисов временно закрылись для посетителей и 82% плотность 

рабочих мест снизилась.  

(График-5) Переход рабочих к дистанционной работе в процентах  
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Источник: «https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-

moscow/documents/publication/wcms_755872.pdf».  6.03.21 

Выводы и результаты 

В этом мире каждый из нас сталкивается проблемой занятости и безработицы, но когда 

человечество вошло в эру развития искусственного интеллекта значимость этой проблемы 

ещё более увеличилось. И в глазах людей появился страх потери своей работы в связи 

роботизацией. Я показал вам в данной статье, что такие профессии как таксисты, 

официанты, юристы, фармацевты, продавцы заменятся роботами в будущем. Что самое 

большое количество роботов попадают на долю таких стран, как Германия, Япония, 

Швеция, Южная Корея и т.д. Отметил в статье такие важные факты: 1)что к 2025году в 

США 45% производственных задач будут выполнять роботы 2)что каждый новый робот 

снижает зарплаты от 0,25-0,5%. У страха глаза велики, но зря роботизация не должна пугать 

человечество наоборот человечество должно адаптироваться изменениям глобального мира. 

И в будущем предпочтительными будут такие профессии, как IT специалисты, 

робототехники, генная инженерия и т.д.  

 А также я показал другую проблему, которая с приходом 2020года стало кошмаром среди 

проблем занятости. Человечество не раз в годы своего существования встречалась с 

пандемиями, и в результате пандемии Covid-19, 94% работающих людей жили в странах, 

где был риск закрытия рабочих мест. Важным фактом также является то, что во время 

пандемии 1,25 млрд. людей работали в секторах наибольшей степени подверженных риску 

закрытия. Но пандемия также нам показала возможность людей перехода на дистанционную 

работу. Правда, не все страны смогли перейти на такую систему, но в развитых странах (т.е. 

с высоким доходом) 91% рабочих перешли на дистанционную работу. Даже определённые 

государства в ходе пандемии создали интернет сайты с целью обеспечения занятости 
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населения, другие давали пособия по безработице, третьи в виде различных 

государственных программ финансировали пострадавшие сферы в связи пандемией. 

Каждая проблема имеет своё решение. Эти слова также можно отнести и к проблемам 

занятости человеческих ресурсов. Если хорошо проанализировать проблему занятости, то 

можно увидеть, что решения и пути выхода из этой проблемы находятся в политике 

государства. Государство, тесно сотрудничая с другими государствами, а также местными 

предприятиями, останавливая войны в мире, уделяя большое внимание человеческому 

потенциалу, может добиться решения всякой проблемы. 

Ограничениями в ходе исследования были платные электронные книги, связанные с темой, 

к которым я не имел доступа. 
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Özet 

İşsizlik sigortası bireylere sağladığı güvenceyle çalışma hayatında önemli bir yer tutmaktadır. İlk örnekleri Sanayi 

Devrimi yıllarında Avrupa’da gerçekleşen işsizlik sigortası zaman içerisinde diğer ülkelerde de uygulanmaya 

başlanmış, bölgesel ve uluslararası örgütlerin sözleşmeleri, raporları ve önergeleriyle farklı nitelikler kazanmıştır. 

Türkiye’deki işsizlik sigortası Avrupa’ya göre geri kalmış ve yavaş ilerleyen bir süreç olarak kabul edilmektedir. 

İşsizlik sigortasının Türkiye’de uygulamaya geçmesi yaklaşık 50 yıl sürmüştür. 2000’li yıllarda zorunlu işsizlik 

sigortası sistemini yasalaştıran Türkiye’nin aksine Danimarka yaklaşık 100 yıl önce sendikal kaynaklı ghent sistemiyle 

işsizlik sigortasını uygulamaya başlamıştır. Çalışmanın amacı işsizlik sigortasının bu iki ülke üzerinden tarihsel 

bağlamda ve uygulanma farklılıkları üzerinden karşılaştırmasını yapmak ve gelişimini incelemektir.  

 

Giriş 

Sosyo-ekonomik bir risk olan işsizlik, diğer risklere göre ekonomik açıdan farklılık gösterir ve 

işsizlik riski hastalık, maluliyet, yaşlılık gibi risklerden farklı olarak ücretlerin düşmesine neden 

olabilmektedir (Uçkan, 2007, s. 30). Bu sorunu engellemek ve/veya olumsuz etkilerini en aza 

indirmek için çeşitli önlemler alınmıştır. Bunlardan önemli bir tanesi tarihsel olarak gelişmiş ve 

çeşitli formlara dönüşmüş olan işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası, çalışma arzu ve yeteneğine 

sahip olup kendi iradesi dışında işini kaybedenlere geçici bir süre kendisi ve ailesinin sosyo-

ekonomik bakımdan zor duruma düşmelerini önlemek için geliştirilmiş bir sosyal güvenlik 

programıdır(Ayhan, 2002, s.3). 

İşsizlik sigortası dünyada 20. Yüzyılın ilk yıllarında uygulamaya konmaya başlamış ve ilk olarak 

1911 yılında İngiltere’de modern anlamda zorunlu bir nitelik kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı ve 

1929 Ekonomik Krizi’nin etkisiyle ortaya çıkan işsizlik patlaması ve sonrasında yaşanan sosyo-

ekonomik sıkıntılara çözüm olması düşüncesi ile özellikle Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamış 

ve daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır(Taşçı ve Yılmaz, 2009, s.603). Yaşanan büyük ekonomik 

kriz ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da yaşanan toparlanma dönemi ile yeni bir 
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döneme geçilmiştir. Ekonomik ve sosyal anlamda gelişmelerin yaşandığı refah dönemi ile Avrupa 

1970’lere kadar büyük problemler yaşamamıştır. 1980’lere gelindiğinde ise küreselleşmenin 

yaşattığı neo-liberal ortam, ekonomik krizler gibi çeşitli işsizlik sorunlarını da gündeme getirmeye 

başlamış ve işsizlik olgusuyla karşılaşan gelişmiş ülkeler işsizlik sigortası fonları oluşturmuş, 

vatandaşlarının işsiz oldukları dönemlerde gelir desteği sağlamak amacıyla ödenekler 

uygulamışlardır (Yıldız, 2018, s. 41).  

Türkiye’deki işsizlik sigortası gelişimine bakıldığında ise gelişim oldukça yavaş ilerlemiş, 1959’da 

çalışmalarına başlanmış olmasına rağmen yasalaşması 2000’lerde gerçekleşmiştir.  İlk prim 

ödemesini 2000 yılı Haziran’ında gerçekleştiren İşsizlik Sigortası Fonu, ilk ödemesini ise 2003’te 

gerçekleştirebilmiştir(İbrahim Görücü ve diğ. 2012, s. 143). 

Danimarka’daki işsizlik sigortası sistemi ise Türkiye’de uygulanan sistemden farklı olarak çeşitli 

Avrupa ülkelerinde de görülen ghent sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İlk olarak 1907’de 

uygulamaya geçirilen ghent sistemi, sendikal kaynaklı olup devlet tarafından sübvanse 

edilmektedir. 

İşsizlik Sigortası 

İşsizlik Sigortası Tanımı 

İşsizlik sigortasının tanımı İŞKUR’un belirttiği şekliyle (İŞKUR, 2020); “Bir işyerinde çalışırken, 

istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın 

işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını karşılayan, 

sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren sigorta sistemi” şeklinde yapılmaktadır. İşsizlik sigortası 

tanımında dikkate alınması gereken önemli bir husus “istek dışılık”tır(Taşçı ve Yılmaz, 2009, 

s.604). Kişinin bu tanıma uygun biçimde işsizlik sigortasından yararlanması için öncelikle kendi 

iradesi dışında işsiz kalmış olması ve aktif olarak iş arıyor olması gerekmektedir. Bunun dışında, 

gönüllü olarak işten ayrılan veya henüz bir iş bulamadığı için işsiz durumda bulunan kişilerin 

yapılan bu tanımlar doğrultusunda işsizlik sigortası programının kapsamının dışında kalması 

sebebiyle işsizlik sigortası programının öngördüğü haklardan yararlanmaları mümkün 

değildir(Subaşı ve Yiğit, 2018, s.138). 

İşsizlik sigortası bir işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalışan ve işsizlik riskiyle karşılaşan 

sigortalıları korumaya yönelik bir politikadır ve bu sebeple kendi hesabına çalışanlar genelde bu 

sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır (Çakmak, 2020, s. 5).  

İşsizlik sigortasına yönelik oluşturulmuş üç sistem bulunmaktadır. Bunlar; sendikalarca yürütülen 

esasen devletçe sübvanse edilen ve gönüllü bir sigorta sistemi olan ghent sistemi, yoksulluk 

yardımının bir tür geliştirilmiş şekli olan ve ihtiyacın tespitiyle ödenen sosyal yardım sistemi ve 

son olarak işçi-işveren ve devlet tarafından idari ve finansal sorumluluğu paylaştırılan zorunlu ve 

prime dayanan sigorta sistemidir(İbrahim Görücü ve diğ. 2012, s. 129).  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1148 

 

İşsizlik Sigortası Kapsamı 

İşsizlik sigortasının kapsamı, uygulanmasındaki belli zorluklar nedeniyle sektörel ayrım, işletme 

büyüklüklerine göre ayrım ve çalışma biçimlerine göre ayrım olmak üzere üç ölçüte ayrılıp 

değerlendirilmiştir (Öner, 2006, s. 46-47).  Sektörel olarak bakıldığında hizmetler ve sanayi 

sektörünün tamamının sigorta kapsamında olunması sebebiyle koşullar sağlandığı için işsizlik 

sigortasından yararlanma ile ilgili bir engel bulunmamaktadır. Tarım sektörüne bakıldığında ise 

işsizlik sigortasının uygulanama zorluğu görülmektedir ve küçük ölçekli çok sayıda işletmeden 

meydana gelmiş olması, mevsimlik çalışma, sektördeki işsizliğin belirlenmesinin güç olması, 

çalışanların ücretlerinin parasal olmayan yollarla da sağlanabiliyor olması gibi nedenlerle primlerin 

toplanmasını güçleştirmiştir(Öner, 2006, s.47). 

Ulaştırma sektöründe çalışanların birçoğu kamu yönetimi altında çalıştığından ve ayrıca bunlara 

özel koruyucu nitelikte çalışma şekilleri getirilmiş bulunduğundan, genellikle işsizlik sigortasının 

kapsamı dışında bırakılmışlardır (Törüner, 1991, s. 18-19). Ancak Türkiye açısından bakıldığında 

ulaştırma sektörü, kamu yönetimi altında olmaması nedeniyle işsizlik sigortası kapsamı içerisinde 

yer almaktadır. 

İşletme büyüklüğüne göre yapılan ayrımda küçük işletmelerin işsizlik sigortasının 

uygulanmasındaki olanaksızlıkları, buralarda çalışanların bu kapsam dışında kalmasına neden 

olmuş ve bu konuyla ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü 102 sayılı sözleşmesinde 20 ve daha fazla 

sayıda işçinin çalıştığı işyerlerinde işsizlik sigortasının uygulanmasını tavsiye etmiştir (Törüner, 

1991, s. 19-20).  

Çalışma biçimleri ölçütüne göre ise belli bir sürenin altında çalışanlar ve belirli gelir düzeyinin 

üstündeki çalışanlar işsiz kalma durumlarında bir güvenceye ihtiyaç duymadıklarından kapsam dışı 

sayılmıştır (Törüner, 1991, s. 20).  Demografik yapı kapsamın sınırlarını belirlemektedir. İşçinin, 

ödeneği hak edecek kadar işgücü piyasasına düzenli olarak katılamadığı veya yaygın anlamda 

kabul edilmeyen çalışma dönemleri kapsam dışı bırakılmıştır(Tuna, 1995, s.15). 

Tarihsel Süreci 

Tarihsel olarak bakıldığında işsizlik sorunu Sanayi Devrimi dönemleri ile birlikte artmış ve 

işsizliğin artmasıyla da işsizliğin önlenmesine yönelik adımlar atılmıştır. İşsizlik ile mücadelede 

hiçbir zaman tam bir başarı elde edilemeyeceği görülünce, işsizliğin meydana getirmiş olduğu riski 

ortadan kaldırmak için mücadele edileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalınmıştır(Andaç, 2010, s.93). 

Bu doğrultuda işsizlik riskine karşı olarak ilk önlemler, Batı’da loncalar sistemi içindeki 

yardımlaşma sandıkları paralelinde sendikalar tarafından ihtiyari ve kendi bünyelerinde 

yapılmıştır(Andaç, 2010, s.50). Kısaca işsizlik sigortasının ilk örnekleri ghent sistemi üzerinden, 

gönüllülük esaslı gerçekleştirilmiştir. Sendikal kaynaklı ghent sistemi ilk olarak Avrupa’da 

İngiltere’de görülmüştür. Bu sayede işsizliğin getirdiği olumsuzlukları azaltmada önemli yetkilere 

sahip olduklarından sendikalar güçlenmiş ve toplumsal olarak sendikalaşma bilinci artmıştır.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1149 

 

20. yüzyıla gelindiğinde sendikal kaynaklı sistemin yanı sıra işsizlik sigortası sistemi bir sosyal 

kurum olarak Avrupa’da oluşmaya başlamıştır. Sendikal merkezli sistemlerin yanında devlet 

destekli ve uluslararası örgütler desteğiyle de kurumsal gelişmeler yaşanmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası belgelerde de işsizliğin sosyal güvenlik şemsiyesi 

altına alınması gerektiğine ilişkin hükümler ortaya çıkmaya başlamıştır (Güzel, 2000, s. 819). Bu 

fikir Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. 

Maddesinde “ Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetimi dışındaki 

koşullardan doğan seçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir” hükmüne yer verilmesiyle 

desteklenmiştir. 

Türkiye’de İşsizlik Sigortası 

Sayılı Kanun Öncesi Dönem 

Türkiye’de işsizlik sigortası iki dönem şeklinde gerçekleşmiştir. İlki işsizlik sigortasının olmadığı, 

yasal niteliğinin oluşturulmasının gündemde olduğu 1999 öncesi dönem, diğeri ise 4447 sayılı 

kanunun yürürlüğe girmesiyle başlayan yasal dönem. Türkiye, gelişmiş ülkeler göz önünde 

bulundurulduğunda işsizlik sigortası bağlamında oldukça geri kalmıştır. Dünyada işsizlik 

sigortasının yasal olarak kabulü ve uygulanmasının yüz seneyi geçmiş olmasına rağmen 

Türkiye’de işsizlik sigortası, 1990’lı yılların sonunda yasal bir çerçeve içine girebilmiştir(Taşçı ve 

Yılmaz, 2009, s.613). Yasal nitelik kazanması uzun yıllar süren işsizlik sigortasının ilk 

çalışmalarından biri 1959 yılında ILO uzmanlarından P. Booth’un raporu ile başlamıştır (Güzel, 

2000, s. 819).   

Resmi olarak işsizlik sigortasının kabulüne ilişkin görüşler ilk önce Kalkınma Planları’ndan dile 

getirilmiş ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda hedeflerden biri olarak, gelecek 15 yıl içinde 

en geç 1976 sonuna kadar Türkiye’de işçi niteliği taşıyanlar için işsizlik sigortasının kurulması 

şeklinde zikredilmiştir(Taşçı ve Yılmaz, 2009, s.613). İşsizlik sigortasının kalkınma planında 

zikredilmesinin ardından yasal nitelik kazanmasına kadar olan dönemde birçok kez tasarılar 

sunulmuş ancak sonuç alınamamıştır.  

4447 Sayılı Kanun Sonrası Dönem 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi’nin 

Türkiye’de 1975’te yürürlüğe girmesiyle işsizlik sigortasının yasalaştırma süreci başlamıştır. 

Uluslararası standartlara uyum konusunda önemli bir yeri olan işsizlik sigortası 102 sayılı 

sözleşmenin yürürlüğe girmesinden yaklaşık 25 yıl sonra yasal nitelik kazanmıştır. 4447 sayılı 

kanun, Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının içinde bulunduğu güçlükleri ortadan kaldırmak ve 

onları sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla çıkarılmış ve bu amacı nedeniyle de çıkarıldığı 

dönemde 4447 sayılı yasa kamuoyunda bir reform yasası olarak tanıtılmak istenmiştir (Centel, 

2000, s. 1).  
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İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik sigortası tanımı: “Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, 

yetenek, sağlık ve yeterliliği sahip olunmasına rağmen herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini 

kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde 

karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta” olarak belirtilmiştir(4447, 

md.47). İşsizlik sigortasının genel tanımına uygun olarak kanunda yer alan bu tanımda da önemli 

ve altı çizilmesi gereken noktalar; kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalı çalışan ve süresi ile 

ölçüsünün belirli sınırlarının oluşturulması gerekliliğidir. Kanun, pasif istihdam politikalarının var 

olan işsizliği arttırma ihtimaline yönelik ortaya çıkan sorunları engeller niteliktedir. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunu 1999’da kabul edilmiş ve 2000’de yürürlüğe girmiştir. İlk 

işsizlik sigortası prim kesintisi 1 Haziran 2000 tarihinde yapılmıştır. Sigorta hizmetlerini yürütme 

görevi de o dönemde yeniden yapılandırılma sürecinde olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

içerisinde oluşturulan İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı’na verilmiştir(İbrahim Görücü ve diğ. 

2012, s. 133).  

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, primi 

tüm sigortalılar, işverenler ve devlet ödemektedir. İşsizlik sigortası primi aylık brüt kazançlarından 

%1 sigortalı, %1 devlet ve %2 işveren payı olarak alınmaktadır(4447, md.49).  

İlk olarak Şubat 2012’de bağlanan işsizlik sigortası ödeneği ile işsizlik sigortası fonunun 

kullanımına başlanmış, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları çeşitli mevzuat 

değişiklikleri ile İşsizlik Sigortası Kanunu konusu olmuştur (Yıldız, 2018, s. 42).  İlerleyen süreçte 

mesleki eğitim kursları, girişimcilik kursları, işbaşı eğitim programları gibi aktif istihdam 

programlarının finansmanı da işsizlik sigortası fonundan yapılmaya başlanmış ve 2016 yılında 

yarım çalışma ödeneği uygulamasının finansmanı işsizlik sigortası fonuna eklenmiştir (Yıldız, 

2018, s. 42). 

Mart 2002 tarihinden 2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 14.081.062 kişi başvurmuş, 8.154.415 

kişi ödenek almaya hak kazanmıştır ve toplam 36.950.695.680 TL ödeme yapılmıştır(İŞKUR, 

2020). 

2020 Mart ayı itibariyle yaşana küresel pandemi krizi sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı tarafından çalışma hayatına ilişkin bazı değişiklikler yapılmış ve tedbirler alınmıştır.  

Prim ödeme şartı son 3 yılda en az 600 günden 450 güne, 120 gün hizmet akdinin devam etmesi 

şartı ise 60 güne indirilmiştir. Ödenekler doğrudan vatandaşların banka hesabına, T.C. kimlik 

numaralarının son hanelerine göre kademeli olarak yatırılmış ve Eylül 2020 istatistiklerine göre 

811.469 kişiye toplam 3.566.751.617 TL ödeme yapılmıştır(İŞKUR, 2020). 

İşsizlik Sigortası Yararlanma Koşulları 

İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarıyla ilgili genel kabul şu şekildedir: “İşten ayrılan 

kişilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için kendi isteği dışında işsiz kalmış olması, mücbir 
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sebepler hariç hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli 

çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması” 

gerekmektedir. Bu koşulların yanı sıra 4447 sayılı kanunda yer alan diğer işsizlik ödeneğine hak 

kazanma koşulları ise (4447, m.51):  

a) Bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak 

b) Hizmet akdi, süresi belli olsun ya da olmasın süresinin bitiminden önce veya bildirim 

önelini beklemeksizin işveren tarafından feshedilmiş olmak 

c) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 

Deniz İş Kanunu kapsamında ise belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonu 

işsiz kalmak 

d) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya 

işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak 

e) Özelleştirme ile ilgili kanun kapsamında hizmet sözleşmeleri sona ermek suretiyle işsiz 

kalmış olmak 

İşveren tarafından İş Kanunu’nda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerlerine göre yapılacak derhal fesihlerde sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlandırılması 

söz konusu değildir. Sigortalının kötü niyetli davranışları nedeniyle, işverence iş sözleşmesinin 

feshedilmesi, işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği almaya engel bir durum 

oluşturmaktadır(Subaşı ve Yiğit, 2018, s.155). İşveren tarafından uygulanan haksız fesih 

durumunda işçi işsizlik sigortasından yararlanabilmektedir. Ayrıca işsizlik ödeneğine hak 

kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler 

nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir(4447, m.51).  

İşsizlik Sigortasıyla Sağlanan Hizmetler 

İşsizlik sigortasının sağladığı hizmetler yalnızca işsizlik ödeneğinden ibaret değildir. İşsizlik 

sigortasının hizmetleri 4 başlık altında ifade edilmektedir. Bunlar: 

1. İşsizlik ödeneği 

2. Hastalık ve analık sigortası primi 

3. Mesleki gelişme, meslek edindirme ve mesleki yerleştirme 

4. İş bulma 

Sigortalı işsizlerin yukarıda sayılan bu ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma 

bildirgesi ile birlikte işten ayrıldığı günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik 

ortamda başvurmuş olması gerekmektedir(Çakmak, 2020, s.10). 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigortalarına ait 

primleri, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından, işsizlik ödeneğinin ödendiği sürece, ilk altı ay için 2/3 

oranında, izleyen aylarda ise tam olarak SSK’ya aktarıldığı ve söz konusu primlerinin hesabında 
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esas alınan alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanması belirtilmiştir. Geçici iş ödeneğinin ödendiği 

dönemde hastalık ve analık sigortalarına ait primler ödenmemektedir(Taşçı ve Yılmaz, 2009, s. 

621). 

Mesleki gelişim, meslek edindirme ve iş bulma hizmetleri İşsizlik Sigortası’nın sağladığı aktif 

işgücü politikalarından sayılmaktadır.  İŞKUR tarafından sigortalı işsizlere, mesleklerine uygun ve 

son yaptıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulunması konusuyla ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır(Yiğit, 2005, s.84). 

İŞKUR tarafından sigortalı işsizlere meslek edinme veya geliştirme kursları düzenlemektedir. 

Katılma zorunluluğu olmayan bu hizmeti kabul eden sigortalı işsizler, haklı bir gerekçesi olmadan 

kursu bırakırsa ya da devamlılığı sağlamazsa işsizlik ödeneği kesilmektedir(Yiğit, 2005, s.84). 

 

  Kaynak: İŞKUR 

Tablo 1’deki verilere bakıldığında son üç yıl içerisinde aktif işgücü politikalarının yeterli ve gerekli 

şekilde arttığı görülmemekle birlikte, mesleki eğitim ve iş başı eğitimlerin 2019’da 2018 yılına 

göre bir iyileştirme yaşandığı gözlemlenmektedir. 

İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresi ve Miktarı 

Günlük işsizlik ödeneğinin miktarı 4447 Sayılı Kanun’da “Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının 

son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının 

yüzde kırkı kadardır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez”(4447, md.50) olarak 
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belirtilmiştir. 

İşsizlik ödeneği süresi prim gün sayısına göre değişmektedir. Hizmet akdinin sona ermesinden 

önceki son 120 gün ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; 

 600 gün prim ödemişlere 180 gün 

 900 gün prim ödemişlere 240 gün 

 1080 gün ve fazlası prim ödemişlere 300 gün 

Süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir(4447, m.50).   

 

 

Kaynak: İŞKUR 

Tablo 2’de 2002-2020 yılları arasında İşsizlik ödeneğinden yararlanan sigortalılar verilmiştir. 

Yaklaşık son 20 yıl içerisinde bu ödenekten faydalananların sayısı en yüksek 2019 yılında 

görülmüştür. 2020 pandemi sürecinde sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanması, işten 

çıkarmaların sınırlandırılması gibi sebeplerle işsizlik ödeneğinden yararlanma sayısı son 6 yılın en 

düşük seviyesine inmiştir. 

İşsizlik Sigortası Ödeneğinin Kesilmesi 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 52. Maddesine göre işsizlik ödeneği almaktayken 

aşağıdaki durumların tespit edilmesi halinde kişilerin işsizlik ödeneği kesilmektedir(4447, md.52): 
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1. İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma 

koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işin haklı 

bir nedene dayanmaksızın reddedilmesi 

2. İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığının tespit edilmesi 

3. İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminin haklı bir 

neden gösterilmeden reddedilmesi veya kabul edilmesine karşın devam edilmemesi 

4. Haklı bir nedene dayanmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrıların zamanında 

cevaplanmaması, istenilen bilgi ve belgelerin öngörülen süre içinde verilmemesi.  

İşsizlik ödeneğinin hak sahipliğinin sona ermesi durumu ise yardımların süresinin dolmasıyla 

meydana gelmektedir. Sona ermesi durumunun belirlenen sürenin bitiminde gerçekleşmesi 

nedeniyle sigortalı işsiz, işsizlik ödeneğinden yararlandığı süre içerisinde yeni bir iş bulamamış 

olsa bile sürenin dolmasından sonra işsizlik ödeneğinden yararlanmaya devam 

edememektedir(Çakmak, 2020, s.13). 

 

Kaynak: İŞKUR 

Tablo 3’te en çok ödenek başvurusunun yapıldığı yıl yine en çok ödeneği hak edenlerin olduğu 

2019’da gerçekleşmiştir. Son üç yıl içerisinde işsizlik ödeneğine başvuran sigortalıların yaklaşık 

%50’ye yakını bu ödeneği almaya hak kazanmıştır. Bu oranın daha da artabilmesi için işsizlik 

sigortasına başvurma koşullarının esnetilmesi gerekmektedir. 

 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2017 2018 2019

Tablo 3: Son 3 Yıl İçinde İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmaya İlişkin Veriler

İşsizlik Ödeneğine Başvuranlar

İşsizlik Ödeneği Kesilenler

İşsizlik Ödeneği Bitenler

İşsizlik Ödeneği Hak Edenler



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1155 

 

Türkiye’de İşsizlik Sigortası Fonu 

8 Eylül 1999 itibariyle yürürlüğe girmiş olan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna göre fonun 

tanımı “İşsizlik Sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve 

iratların, devlet tarafından yapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu kanun gereğince işçi ve 

işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların 

toplandığı devlet güvencesinde olan İşsizlik Sigortası Fonu” şeklinde yapılmıştır.  

İşsizlik Sigortası Fonu 2000 itibariyle uygulamaya konulmuştur. İşsizlik Sigortası Fonu, Kurum 

Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde işletilip yönetilmekte ve İşsizlik Sigortası Fonu, 

serbest piyasa koşullarında, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu dikkate 

alınarak profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir(İŞKUR, 2015). 1 Haziran 2000 tarihinden 

itibaren SGK tarafından yapılan prim kesintileri fon hesaplarına ilk olarak 1 Temmuz 2000’de 

aktarılmaya başlanmış ve fon İŞKUR Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde işletilip 

yönetilmiştir(Keskin, 2012,  s.44; akt. Çolak, 2017, s.1387).  

4447 İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre İşsizlik Sigortası Fonu için yeminli mali müşavir tarafından 

yıllık olarak denetim raporları hazırlanmış ve kamuoyuna ilan edilmiştir (4447, md.53).  

İşsizlik Sigortası Fon Finansmanı 

İşsizlik Sigortası harcamalarının karşılanabilmesi için, çeşitli kaynaklardan oluşan gelirlere 

gereksinim vardır (Öner, 2006, s. 57).  Bu harcamalar işsizlik sigortası fonundan yapılmakta ve fon 

finanse edilmektedir. İşsizlik Sigortası finansmanın kaynakları primlerdir. Primler genellikle işçi, 

işveren ve devlet üçlüsünden sağlanmakta ancak bazı ülkelerde bu üçlü kaynak içerisinden 

sigortalılar çıkarılmış ve finansmanın prim kaynağı yalnızca devlet ve işverenlerden oluşmaktadır. 

Avustralya, Bulgaristan, Mısır, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Yeni Zelanda gibi ülkeler primleri 

devlet ve işverenden almaktadır. Brezilya da ise prim yalnızca devlet kaynaklıdır, işçi ve işverenler 

prim ödememektedir(Andaç, 2010, s.88). 

Türkiye’de ise İşsizlik sigortası finansman kaynağı üçlü kaynaktan; sigortalı işçi, işveren ve 

devletten sağlanmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere primler, sigortalı işçiden %1, devletten 

%1 ve işverenden %2 olarak sağlanmaktadır. Devletin %1’lik priminin yanında İşsizlik Sigortası 

Fonu’nun muhtemel olabilecek açık ve eksiklikleri de yine devlet tarafından karşılanmaktadır (Taş, 

2016, s. 42).  

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirleri ve Giderleri 

Gelirleri 

Gelir kalemlerinin başında sigorta kapsamında ödenen primler bulunmaktadır.  Bunun yanı sıra bu 

primlerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen kazanç ve iratlar, fonun açık vermesi halinde 

devletçe sağlanan katkılar, 4447 sayılı kanun gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, 

gecikme zammı ve faizler ve diğer kazanç, gelir ve bağışlar bulunmaktadır (Çakmak, 2020, s. 16). 
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Giderleri 

Gider kalemleri sigortalıya yapılan ödemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu kapsamında ödenecek primler, sigortalı işsizler ile Kuruma kayıtlı diğer işsizlere 

iş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitime ilişkin giderler, işsizlik sigortası hizmetlerinin 

yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulu’nun onayı üzerine kurum tarafından yapılan giderler ile 

hizmet binası kiralama, hizmet satın alma, bilgisayar, bilgisayar yazılımı ve donanımına ilişkin 

giderler, kurum tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kuruma kayıtlı işsizler ve 

öğrencilere yönelik düzenlenecek işbaşı eğitim programları gibi giderlerden oluşmaktadır  

(Çakmak, 2020, s. 16).  

Kısa Çalışma Ödeneği 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre “Ekonomik, bölgesel ya da sektörel kriz gibi 

zorlayıcı nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma 

hallerinde sigortalı sayılan kişilere çalışmadıkları süre için en fazla üç ay süre ile Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan tespit işleminden sonra İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 

kısa çalışma ödeneği ödenmektedir”(İŞKUR, 2020). 

Kısa çalışma ödeneğinin esas amacı kriz zamanlarında işbirliği ile krizin olabilecek en az zararla 

atlatılmasını sağlamaktır. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işverenin başvurusunu uygun bulması, işçilerin işsizlik ödeneğine 

hak kazanmış olması, üretime verilen ara ya da çalışma süresinin azaltılmasının en az dört hafta 

süresini doldurmuş olması gerekmektedir(Öner, 2006, s.75-76). 

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 

hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde altmışı olacak şekilde ve hesaplanan kısa 

çalışma ödeneği miktarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 

yüzde yüz ellisini geçemeyecek şekilde olmalıdır (Çolak, 2017, s. 1388). 

Covid-19 tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları esnetilmiştir. 

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/03/2020 tarihinden 

sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işsizlere nakdi ücret desteği 

verilmiştir. Kısa çalışma uygulaması ve nakdi ücret desteği yararlanma süresi Cumhurbaşkanı 

kararıyla üç kez uzatılmış, kısa çalışma ödeneğinden 31/10/2020 tarihine kadar yararlanılması 

sağlanmıştır. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden 3.576.805 kişiye ödenen toplam miktar 

18.728.191.979 TL’dir(İŞKUR, 2020). 

Ücret Garanti Fonu 

4447 İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran 

işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi 

nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş 
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ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik 

Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir ücret garanti fonu oluşturulmuştur ve bu fon kapsamında 

yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde 

aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılmakta ve 

ödemenin miktarı işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerinin yıllık toplamının 

yüzde biri kadar olacak şekilde hesaplanmıştır(Akyol, 2018, s.36). 

Ücret garanti fonu uygulaması 2003 yılında uygulanmaya başlamış ve ilk ödemesi de 2005 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Fonun tahsilatı SSK tarafından yapılarak fona aktarılan primlerden işveren 

payı olarak hesaplanan miktarın yüzde biri, 2003 Ağustos ayından itibaren ücret garanti fonu tutarı 

İşsizlik Sigortası Fonu tutarı olarak fon içinde değerlendirilmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu’nun 

aylık getiri oranı bu fona yansıtılmaktadır (Öner, 2006, s. 75).  

İŞKUR’un yayınladığı Türkiye İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nin Kasım 2020 verilerine göre 

2020 Ocak-Kasım ayları arasındaki ücret garanti fonu ödemesinin tutarı 45.130 TL’dir(İŞKUR, 

2020). 

Avrupa Birliği Ülkelerinde İşsizlik Sigortası 

İşsizlik sigortası tarihçesine bakıldığında ilk örneklerini Avrupa ülkelerinde görmek mümkündür. 

Genellikle işsizlik sigortasının ilk kez 1911’de İngiltere’de kurulduğu söylenmekle birlikte, bu 

sigorta kolunun 1907’de Danimarka’da kurulduğunu ileri sürenler de olmuştur. Bazı kaynaklara 

göre ise ilk kanun 1905’te Fransa’da çıkartılmıştır.  Daha sonra İrlanda 1911’de, Finlandiya 

1917’de, İtalya ve İspanya 1919’da, Belçika ve Avusturya 1920’de, Yunanistan 1945’te ve 

Portekiz 1975’te işsizlik sigortasını kurmuştur(Şakar, 2009, s. 284-285; akt. Tan ve Karslıoğlu, 

2010, s. 41-42).  

Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinin işsizlik sigortasının uygulanmasında en kapsamlı ülkeler olduğu 

söylenmektedir. Bu durumun en açıklayıcı örneği ise Danimarka’da en az bir yıl çalışması olanların 

işten çıkarılması durumunda, işsizlik sigortasından 4 yıla kadar yararlanabiliyor olmaları ve bu 

süreçte işten çıkarılanlara mesleki eğitim verilerek istihdama yeniden kazandırılmaları 

sağlanmaktadır(Tan ve Karslıoğlu, 2010, s. 42).  

İşsizlik sigortasının uygulanmasında genellikle, zorunlu katılımın görüldüğü, devlet tarafından 

kurulmuş bir yapı ön plana çıkmaktadır. Bu duruma karşıt olan örneği ise Danimarka, İsveç ve 

Finlandiya’da işsizlik sigortası ghent sistemi ile uygulanmaktadır. Ghent sistemi sendikal odaklı 

bir sistemdir ve yürütülmesi ile kontrolü sendikaların elinde gelişmektedir. Bu sistem işsizlik 

sigortasından yararlanmak isteyenleri sendikalara yönlendirmiş ve buna bağlı olarak da 

sendikalaşma oranında artışlar yaşanmıştır(Lind, 2009, s.510-511). 

İşsizlik sigortasından yararlanma süreleri ve yararlanma koşulları Avrupa Birliği ülkelerinde 

çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Fransa’da işsizlik sigortasından yararlanabilme şartları 50 
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yaşının altındaki kişiler için son 28 ayda 120 gün, 50 yaşının üstündeki kişiler ise son 36 ayda 610 

saat prim ödemiş olmak olarak belirlenmiştir(Akyol, 2018, s.7). İşsizlik sigortasından 

yararlanmaya yaş koşulu da ekleyen Fransa, yararlanma sürelerini de bu şekilde ayırmıştır; 50 

yaşının altındaki kişiler 24 ay, 50 yaşının üstündeki kişiler ise 36 ay işsizlik sigortasından 

yararlanılabilmektedir(Çolak, 2017, s.1384). Belçika’da ise işsizlik sigortasına başvurabilmek için 

toplamda 1 yıl kesintisiz olarak çalışmak ve 18 ayda toplam 312 gün ile son 3 yılda 624 gün prim 

ödemiş olmak gerekmektedir. Belçika’daki işsizlik sigortasının diğer ülkelere göre farklılık 

gösterdiği nokta işsizlik ödeneğinin süresiz olarak ve azalarak sağlanmasıdır. Kişinin toplam aylık 

gelirine bakılarak hesaplanan işsizlik ödeneği iş aradığı süre boyunca azalarak verilir ve bu sürede 

üyesi olduğu sendika ile istihdam ofisi (RVA) tarafından gerçekleştirilen mesleki yerleştirme 

çalışmaları sayesinde yeni bir iş bulmasına yardımcı olunmaktadır. 

Hollanda toplamda 38 ay işsizlik sigortasından yararlanma süresi ile Avrupa Birliği içerisinde en 

uzun sürelerle işsizlik sigortası sağlayan ülkelerden biridir (Çolak, 2017, s. 1383). Çalışma süresi 

bakımından haftada asgari 5 saatlik bir iş kaybının söz konusu olması durumunda olan kişiler 

çalışmaya devam etseler dahi işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir. Son 36 haftada en az 26 

hafta çalışmış olan işçi, iş kaybından itibaren 1 haftalık süre içerisinde başvurusunu 

gerçekleştirmek zorundadır.  

Danimarka’da İşsizlik Sigortası 

1890’ların ortalarında, işsizlik yardımlarının kalitesini ve kapsamını iyileştirmeyi amaçlayan 

sendikalar, sendika temelli işsizlik fonlarından devlet sübvansiyonları talep etmişler ve bu durum 

sosyal demokrat partilerin de desteğiyle ghent sisteminin uygulanmasına öncülük etmiştir(Kuchi, 

2019, s.24-25). Danimarka ilk işsizlik sigortası uygulamasını diğer birçok Avrupa ülkesinde de 

görülen ghent sistemiyle 1907’de hayata geçirmiştir. İşsizlik sigortası sandığı sendikalara bağlıdır 

ve her sektörde bulunmaktadır(Sungur, 2016, s.104).  Sendikalar tarafından kurulan bu gönüllü 

işsizlik sigortası sistemine üye olan işçiler ile kendi nam ve hesabına serbest çalışan kimseler de 

işsizlik sigortası kapsamı içerisindedir(Dikmetaş, 2017, s.59). 

2010’da Danimarka’da işsizlik sigortası sistemi reformu gerçekleştirilmiştir. Bu reformun amacı; 

işsizlere daha kısa bir işsizlik süresinden sonra, daha istekli bir şekilde iş aramaya motive etmek 

ve bununla birlikte de işgücü arzını arttırmaktır(Jørgensen, 2011, s. 3, Madsen, 2013, s. 12; akt. 

Kuchi, 2019, 34-35). Yeni reformun temel unsuru, işsizlik yardımlarının alınması için gereken 

ölçütlerin ve koşulların sıkılaştırılması yönünde düzenlemeler yapmaktır.  Kriterlerin 

sıkılaştırılması ve reform dönemi içinde yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle bu sistemden 

yararlanabilen kişi sayısı beklenin çok üzerinde bir azalma yaşamıştır. Hükümetin tahmini, reform 

nedeniyle yaklaşık 3000 ile 5000 kişinin yardımlarını kaybedeceği yönünde olmuş ancak 

gerçekleşen sayı bu tahmin çok üzerinde yaklaşık 70000 kişinin faydalanmasına engel 

olmuştur(Kuchi, 2019, s.35). 
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Yaşanan bu olumsuz sonuçlarda dahi Danimarka Avrupa Birliği içerisinde bakıldığında işsizlik 

sigortası sisteminden yararlanma olanakları açısından hep ilk sıralarda yer almış ve en cömert 

ülkelerden biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Danimarka, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri 

içerisinde sendikalaşma oranı olarak ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadır. Danimarka’da işsizlik 

sigortasının yanında işsizlik yardımı da sağlanmaktadır. İşsizlik yardımı ile sigortalı olmayanlar da 

işsiz kaldıkları dönemde devletçe sağlanan işsizlik yardımından faydalanmaktadır. 

Danimarka’daki işsizlik sigortasından yararlanmanın genel kabulü işsiz kimsenin 18 yaşının 

üstünde ya da emeklilik yaşından 2 yıl öncesinde ve Danimarka’da ikamet etmesi halinde 

yararlanabildiği şeklindedir(European Commission, 2021). Bu genel durumun yanı sıra işsizin 

alacağı bu işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için yerine getirmiş olması gereken diğer koşullar 

ise şu şekildedir(Life in Denmark, 2021): 

 En az 1 yıldır bir işsizlik sigortası fonuna üye olmak 

 Yerel iş merkezlerinde(Jobcentret) kayıtlı olarak iş arayan olmak 

 Son 3 yıl içinde tam zamanlı sigortalı olarak en az DKK 243.996 ve yarı zamanlı sigortalı 

olarak en az DKK 162.660 gelir elde etmiş olmak 

 İşe başlayabilir durumda olmak 

 İş merkezlerine kaydolduktan sonra en geç 2 hafta içerisinde eksiksiz ve onaylanmış bir 

CV hazırlamak 

 İrade dışı işsiz kalmış olmak. 

Yukarıda belirtilen iş merkezine kayıtlı olmak durumunda sigortalı işsizler, işsizliklerinin başladığı 

günde NEMID(Danimarka internet bankacılığı sistemi) aracılığıyla jobnet.dk’ye kaydolmalı ve 

haftalık olarak jobnet.dk üzerinden önerilen işleri kontrol etmelidir(European Commission, 2021). 

Tüm bu koşulları sağlayan işsiz kimseler işsizlik sigortasından ve sağladığı hizmetlerden 

yararlanabilmektedir. Temel koşullardan biri olan alt yaş sınırı ile ilgili bir istisnai durum 

bulunmaktadır. Bu durumda 18 yaşının altındaki kişiler 18 aylık mesleki eğitimi tamamlarsa 

işsizlik ödeneğinden faydalanabilmektedir(European Commission, 2021).  

4.1.1. İşsizlik Sigortasının Sağladığı Hizmetler 

Danimarka işsizlik sigortası sisteminde sağlanan işsizlik ödeneği yanında ek ödenek ve tatil 

yardımı da sağlanmaktadır.  

Danimarka’da yarı zamanlı bir çalışan işsiz kaldığında ek ödenek alma hakkı vardır. Bu ödenekten 

yararlanabilmek için belirli bir ayda 160 saatten az çalışmak ve tam zamanlı ödenekle aynı koşulları 

sağlıyor olmak gerekmektedir(European Commission, 2021).  Ek ödenekten 104 haftalık bir süre 

içinde en fazla 30 hafta yararlanılmaktadır. Serbest meslek sahipleri ek ödenekten 

yararlanamamaktadır(European Commission, 2021).   

Bir diğer hizmet olan tatil sırasında verilen işsizlik parasından ise tatil sürecinde işsizlik ödeneği 
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almaya hak kazanmış kişiler ve Danimarka’da ikamet edenler faydalanabilmektedir(European 

Commission, 2021).   

4.1.2.İşsizlik Sigortasının Süresi ve Miktarı 

Danimarka işsizlik sigortası süresinin uzunluğu bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk 

sıralarda yer almaktadır. İşsizlik sigortasının süresi, 3 yıl içerisinde 2 yıl süreyle saat üzerinden 

hesaplanmaktadır. Bu da sigortalı işsizlerin 3 yıllık bir süre içinde 3.848 saat işsizlik ödeneği alma 

hakkı olduğu anlamına gelmektedir(Life in Denmark, 2021).  Belirlenen bu 3 yıllık süre hastalık 

ve doğum gibi durumlarda uzatılabilmektedir. 

Danimarka’da işsizlik sigortasından alınan işsizlik ödeneğinin miktarı ise sigortalının net maaşının 

%90’ı şeklindedir(Şahin, 2014, s.48) ve bu oran Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek verilen 

işsizlik ödenekleri arasında yer almaktadır. Miktarı son 24 ay içerisinde en yüksek gelire sahip 

olunan 12 ay esas alınarak hesaplanmaktadır(Life in Denmark, 2021).  

İşsizlik ödeneğinden alınacak miktarı belirleyen bazı koşullar bulunmaktadır. Bu 

koşullar(European Commission, 2021): 

 Alınan önceki maaşın en fazla %90’ı 

 Tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışma 

 Eğitimi veya stajı yeni tamamlamış olma ya da daha önceden çalışmamış olma 

 25 yaşına ulaşıp ulaşmama 

 Sigortalı işsizin bakımını üstlendiği çocuğun olup olmaması 

2021 itibariyle tam zamanlı sigortalılar en fazla DKK 19.332 ve yarı zamanlı sigortalılar da en 

fazla DKK 12.881 alabilmektedir(Life in Denmark, 2021). Eğitimi ya da stajını tamamlamış tam 

zamanlı işsizler ayda DKK 13.644, yarı zamanlı çalışmış işsizler ise ayda DKK 9.096 almaktadır. 

Eğitim ya da stajını tamamlamış işsizlerden çocuk bakımı üstlenmiş olanlar için tam zamanlı 

olanlar DKK 15.648, yarı zamanlı olanlar da ayda DKK 10.432 almaktadır. Sigortalı işsiz eğer 25 

yaşının altındaysa tam zamanlı olarak ayda DKK 9.542, yarı zamanlı olarak ise ayda DKK 6.361 

almaktadır( European Commission, 2021). 

İşsizlik Sigortası Fonları 

Danimarka’da 22 işsizlik sigortası fonu(A-Kasse) bulunmaktadır. Fonlar devlet tarafından 

desteklenen ve kar amacı gütmeyen özel kurumlardır(A-Kasser, 2021). Tablo 4’te bu 22 fon ve 

fonların çeşitli özelliklerine yer verilmiştir. 
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Tablo 4: Danimarka İşsizlik Sigortası Fonları ve Üyelik Durumu 

Fon(A-Kasse) Üye Olabilen Kimseler Ücret(Aylık) Üye Sayısı 

FTF A-Kasse Herkes 468 141.478 

KRIFA Herkes 505 161.751 

DFH A-Kasse Herkes 487 131.425 

Min A-Kasse Herkes 490 88.297 

A-kassen Frie Herkes 498 40.407 

MA A-Kasse Herkes 502 71.451 

CA A-kasse İş Dünyasındaki Yüksek Eğitimli Kişiler 505 65.063 

DSA Sağlık Alanında Çalışanlar 451 94.755 

BUPL-A Pedagojik eğitim almış çalışanlar 458 59.482 

DLF-A Mesleki organizasyonlardan birine üye olan 

herkes 

475 72.507 

SL A-Kasse Sosyal Pedagog alanında çalışanlar 473 35.902 

TL A-kasse Mühendisler, tasarım ve inşaat alanında eğitim 

almış kimseler 

514 24.217 

Akademikernes A-

Kasse 

Akademisyenler 467 255.157 

3F A-Kasse Endüstri, ulaşım, kamu sektörü çalışanları, 

inşaat, tarım ve özel hizmet 

524 225.323 

METAL-A Otomobil, altın ve gümüş kuyumcular, BT ve 

telekomünikasyon, denizcilik, inşaat ve 

endüstriyel çalışanlar 

522 69.022 

Din Faglige A-

Kasse 

İnşaat ve Elektrik 521 36.721 

NNF A-Kasse Gıda sektöründe çalışanlar 522 15.943 

HK A-kasse Serbest meslek sahipleri 514 191.022 

A-kassen LH Yöneticiler 480 115.828 

A-JKS Gazetecilik, iletişim ve dil alanlarında çalışanlar 468 24.513 
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ASE A-kasse Herkes 514 143.725 

FOA A-kasse Kamu hizmetine çalışanlar 519 139.308 

Kaynak: https://www.a-kasser.dk/unemployment-insurance-funds.php  

İşsizlik Sigortası Finansmanı 

İşsizlik sigortasının prim ödemelerini işsizlik sigortasından yararlananlar, işveren ve devlet 

ödemekte ve işsizlik ödenekleri de prim ödedikleri süreye bağlı olarak değişmektedir(Atılgan, 

2016, s.166; akt. Sungur, 2016, s.104). Bu üçlü prim ödeme sisteminde sigortalı, günlük kazancının 

8 kat fazlasını yıllık olarak, işveren kazancının %1 oranını ve devlet de sigortalı ve işverenin 

ödeyeceği miktarın üstündeki masrafları karşılamaktadır(Andaç, 2010, s.99).  

Sonuç 

Devletler işsizlik ile mücadele kapsamında çeşitli politikalar geliştirmektedir. Bu politikalardan 

biri de işsizliğin getirdiği olumsuzlukları azaltmak ve istihdamı yeniden canlandırmak üzerine 

kurulmuş olan işsizlik sigortası sistemidir. İşsizlik sigortası tarihsel olarak bakıldığında işsizlere 

maddi destek sağlamak için oluşturulmuş bir sistem olmasına karşın günümüzde aktif ve pasif 

işgücü politikalarının da gerçekleştirilmesiyle hem işsizliğin zararlarını azaltan hem de istihdama 

katkıda bulunan politikalarla yürütülmektedir.  

İlk örneklerini 1900’lü yıllarda Avrupa ülkelerinde gördüğümüz işsizlik sigortası Türkiye’de 1999 

yılında yasal nitelik kazanmış ve bu niteliğe ulaştırılması için de yaklaşık 50 yıl boyunca çalışmalar 

yürütülmüştür. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında işsizlik 

sigortası sistemi açısından yaklaşık 100 yıl geride kalmış ve bu geri kalmışlığın bir sonucu olarak 

da sistemin tam gerçekleşmesi ve kullanımının teorik haline uyumu günümüzde dahi tam anlamıyla 

sağlanamamıştır.  

Türkiye’de işsizlik sigortası zorunlu ve devlet katkılı üçlü prim sistemiyle gerçekleşen bir sosyal 

güvenlik sistemidir. Bu sistem içerisindeki prim kaynakları devlet, işçi ve sigortadan faydalanacak 

olan işçilerden oluşmaktadır. Sigortalı işsiz, edinim koşullarını karşıladığı takdirde prim ödeme 

gününe oranla en fazla 300 gün olmak şartıyla işsizlik sigortasından yararlanabilmektedir.  

Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında ise işsizlik sigortasının ghent sistemiyle ya da Türkiye’deki 

kullanımına benzer olarak zorunlu sigortacılık sistemiyle yürütüldüğü görülmektedir.  Çalışmada 

da yer verilen Danimarka ghent sistemi ile işsizlik sigortası faaliyetlerini yürüten Avrupa Birliği 

ülkelerinden biridir. 

Danimarka’da bu kadar uzun sürelerle verilen işsizlik ödeneğinin işsizliği yüksek oranlarda 

arttırmaması, bu süre içerisinde işsiz kimselere sağlanan iş bulma, işe yerleştirme ve mesleki eğitim 

faaliyetlerinin baskınlığından kaynaklanmaktadır. Diğer üye ülkelerle de kıyaslandığında daha ileri 

seviyede olan Danimarka’daki işsizlik sigortası sistemi, Türkiye’ye göre daha yüksek ücretli ve 

https://www.a-kasser.dk/unemployment-insurance-funds.php
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uzun süreli verilmektedir. Danimarka, sigortalı işsizin önceki işinden aldığı ücretin yaklaşın 

%90’ını karşılarken Türkiye için bu oran brüt asgari ücretin %80’ini geçemeyecek şekilde 

sınırlandırılmıştır.  

Türkiye’deki işsizlik sigortası sistemini Danimarka örneğindeki ya da diğer gelişmiş ülkelerdeki 

örnekleri gibi daha etkin ve daha kapsamlı olabilmesi için öncelikle işsizliğin kapsamının 

genişletilmesi gerekmektedir. Bunun yanında işsiz kalan kimsenin, işsiz kaldığı süre boyunca 

zararını azaltmaya yönelik verilen maddi desteğin yanında aktif işgücü politikalar olarak kabul 

edilen eğitim ve iş bulma faaliyetlerinin de arttırılması ve bu sayede olabilecek en kısa sürede işsiz 

kimselerin istihdama yeniden katılmasının sağlanması gerekmektedir. 
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Özet 

Makalede Azerbaycanda Şirket Akademileri uygulamaları, onların verimli olup olmadığı araştırılmıştır. Herhangi bir 

işletmenin geliştirilmesinde sayısız nokta ve detay çok önemlidir. Personel eğitimi, belirlenen hedeflere ulaşmada 

önemli bir unsurdur. Mesele şu ki, modern faaliyetin pek çok alanı yoğun bir şekilde gelişiyor ve değişiyor, bu da 

zamana "ayak uydurma" ihtiyacını uyandırıyor. Yeni çalışanları işe almanın, şirkette halihazırda çalışanlara yeni 

bilgiler öğretmekten daha iyi olduğuna dair bir görüş var. Ancak bu yaygın bir örgütsel hatadır. Şirkette halihazırda 

pratik deneyime sahip bir çalışan, her zaman yeni gelenlerden daha iyidir.  

Çalışanlar için eğitim sürecinin organizasyonu çok pahalı değildir ve sürekli değişen piyasa koşullarında yenilerinin 

eğitilmesi gerekir. Bu nedenle, en iyi çözüm çalışanları eğitmektir. Çalışanları eğiterek, bir kişinin hangi bilgileri 

aldığından ve ne kadar doğru anladığından emin olmak mümkündür.  

Bir liderin, çalışanlarını doğru bir şekilde yönlendirmek için tüm yenilikleri bağımsız olarak yürütmesi her zaman 

mümkün değildir. Bu nedenle, gelişmiş bir eğitim kursu veya ek personel eğitimi seçeneği kullanılır. Aslında bu tür 

prosedürler çalışana maksimum fayda sağlar. Becerilerinin ve yeteneklerinin seviyesini artırabilir, daha yüksek bir 

seviyede iş yapmaya başlayabilir, bu da gelecekte kariyer basamaklarını yükseltme olasılığını ve daha ciddi ücret alma 

fırsatını tetikleyecektir. Bir işveren için personel eğitimi, tüm ekibin mesleki becerilerinin, becerilerinin ve bilgilerinin 

geliştirilmesinde önemli bir andır. Şirketin gelişimi, diğer hedeflerin gerçekleştirilmesi, iç süreçlerin iyileştirilmesi, 

pazar payının artması, müşteri sayısının artması ve müşteri memnuniyet düzeyinin iyileştirilmesi için öğrenilmesi ve 

geliştirilmesi ihtiyacı vardır. Burada da İK'nın öğrenme, geliştirme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin şirket 

performansına ne ölçüde katkıda bulunduğuna şahit oluyoruz. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Şirket akademileri, Lider, Çalışan, Şirket 

 

Giriş  

Makalenin amacı, şirketin gelişimi, diğer hedeflerin gerçekleştirilmesi, iç süreçlerin iyileştirilmesi 

için eğitim ve öğretim sistemlerinin Azerbaycanda kullanımını araştırmaktan ibarettir. Araştırma 

sonucu elde edilen bilgiler şirketlerde eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi ve verimliliğinin 

artırılmasında önem taşıyor. Çalışanları eğitmek, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak 

mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek anlamına gelir. Bir kişinin dar odaklanmış bir 

eğitim kurumunda bile kazandığı bilgi, genellikle deneyim eksikliği nedeniyle bir organizasyonda 

kaliteli işler yapmasına izin vermez. Özellikle şirket, konunun derinlemesine incelenmesini 

gerektiren belirli hizmetlerin sağlanmasıyla uğraşıyorsa. Bir kuruluş kendi refahı ve refahı 

mailto:heyderabdurahmanov@gmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1166 

 

hakkında düşünürse, eğitime ve personel gelişiminin yönetimine yatırım yapmaya hazırdır. 

Çalışan, bir işletmede ne kadar uzun süre çalışırsa o kadar değerli kabul edilir.  

Bilgi düzeyini artırmak, acil durumlarda eylem mekanizmasını geliştirmek veya ekip çalışmasını 

eğitmek sonuçta hem işverene hem de çalışanlara sadece avantajlar sağlar. Bir kriz anında personel 

eğitimi, iş verimliliğini artırabilir ve iş sürecinin maliyetlerini düşürebilir. İyi eğitimli bir ekibi 

yönetmek daha kolaydır, bir çalışan ise hem şirketin kendi içinde hem de bir bütün olarak işgücü 

piyasasında rekabet gücünü artırır. 

Metod 

Makalenin yazılması zamanı ülkemizde şirketlerde hedeflerin gerçekleştirilmesi, iç süreçlerin 

iyileştirilmesi için eğitim ve öğretim sistemlerinin kullanımı uygulamalarının öğrenilmesinin 

hertaraflı bir metodu, aynı zamanda  analiz metodu uygulanmlıştır. Azerbaycanda şirket 

akademileri uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla anket araştırması yapılmıştır.  

Araşdırma Modeli 

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş hayatını da 

etkilemektedir (Selimoğlu, Yılmaz, 2009). İnsan kaynakları planlaması - geleneksel olarak, 

çalışanların organizasyonunun görevlerini yerine getirmek için ne zaman, nerede, ne kadar, hangi 

kalitede (nitelikler) ve hangi maliyetle ihtiyaç duyacağını belirleme sürecini içerir (Kaymakova, 

2008:75). İnsan kaynaklarını planlamanın ana görevi (dar anlamda), kuruluşun planlarının 

işletmenin insan faktörü açısından - çalışanların - sayıları, nitelikleri, üretkenlikleri, işe alma 

maliyetleri açısından uygulanmasını sağlamaktır.Yetersiz insan kaynağı planlaması kuruluşlar için 

maliyetlidir ve değerli kaynakların kaybına neden olabilir (Ивановна, 2008:43). Şirketin 

performansını ve gelirini artırmak için en önemli faaliyetlerden biri eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin organize edilmesidir (Нестерова, 2015:2) . Araştırmalar, ABD 

merkezli bir şirkette, yalnızca çalışan-müşteri ilişkilerini kapsayan eğitimlerin şirkete yılda ek 200 

milyon dolar kazandırdığını gösteriyor. Başka bir örnek olarak, Kanada enerji sektöründe faaliyet 

gösteren bir şirket eğitime 75.000 $ harcadı ve bu da haftalık iş yükünde 2.7 milyon $ artışla 

sonuçlandı. Ancak eğitimler her zaman hoş karşılanmaz. “Eğitim” kelimesinin bir terim olarak 

kullanılması bile bazen sorgulanabilir ve sorunlu olabilir. Bu yaklaşım eğitimimizin mevcut 

durumunu iyi açıklamaktadır. Gerçek şu ki birçok eğitim şirketi ve bağımsız eğitmen var, ancak 

bu hizmetleri alan tüm şirketler memnun değil. Sorun, eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde 

tanımlanmaması ve şirketin mevcut sorunlarını ele almak için etkili eğitimin sağlanmaması ve 

şirketin bu alanda ilgili olmaya devam etmesi. Doğal olarak bu eğitimlere para harcayan firma 

eğitim alanına da olan güvenini kaybetmektedir. Burada bahsedildiği gibi, birinci sorun hizmet 

sağlayıcı ile ilgili iken, ikinci sorun müşteri, yani hizmeti alan firma ile ilgilidir. Bu nedenle, bazen 

şirketler eğitime harcadıkları paranın bir an önce şirketin gelirine yansıtılmasını ister. Bir 

organizasyonu yönetmeye yönelik modern yaklaşımlar, insan kaynağı potansiyelini en üst düzeye 
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çıkarma ihtiyacına dayanır (Кабирова, 2018:3). Öğrenen şirket olma yolunda ilk adımlar 

sayılabilecek bireysel bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi olan bu eğitimlerin sonuçlarını 

(tüm süreçler doğru yürütülürse) sabırla beklemek en iyisi olacaktır.  

Pek çok şirketlerin karşılaştığı sorun, eğitim materyallerini planlamak ve oluşturmak için bu kadar 

çok çaba sarf edildiğinde, eğitim sonrası test edilmemesidir (Чуланова,2016:20). Ve bu son derece 

yanlıştır, çünkü nihayetinde onların bilgilerini değerlendirmezseniz, çalışanlarınızın eğitim 

çerçevesinde gerçekten ne öğrenmeleri gerektiğini gerçekten öğrenip öğrenmediklerini 

anlayamayacaksınız. Bu şekilde, farkında bile olmadan çalışanlarınız için etkisiz eğitimler 

verebilirsiniz(https://antitreningi.ru/info/hr/testirovanie-sotrudnikov/). 

Şirketin gelişimi, diğer hedeflerin gerçekleştirilmesi, iç süreçlerin iyileştirilmesi, pazar payının 

artması, müşteri sayısının artması ve müşteri memnuniyet düzeyinin iyileştirilmesi için öğrenilmesi 

ve geliştirilmesi ihtiyacı vardır. Burada da İK'nın öğrenme, geliştirme ve sürekli iyileştirme 

faaliyetlerinin şirket performansına ne ölçüde katkıda bulunduğuna şahit oluyoruz. 

Analiz 

Herhangi bir kuruluşun başarısı, çalışanlarının profesyonelliğine bağlıdır. Artık yöneticiler, 

personel yetiştirmenin gerekli olup olmadığını sormamalılar. Bu pahalı olsa da  çok önemlidir 

(Слободской, 2013:51). Her şeyden önce, pazarın gereksinimlerini karşılayacak çalışanların 

nitelikleri artacak, kariyer büyümesi ve motivasyon beklentileri artıyor. çalışan gelişimine yatırım 

yapmak işletme icin, üretim tesislerinin iyileştirilmesine yatırım yapmaktan daha fazla kâr 

sağlayabilir (Старухин, 2019: 3). 

Bu araştırmanın amacı Azerbaycan`da şirket akademileri uygulamalarının değerlendirilmesidir. 

Azerbaycanda şirket akademileri uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla anket araştırması 

yapılmıştır. Çalışma süresince mevcut durumu analiz etmek için gerekli bilgiler elde edilmiş ve 

toplanan veriler analiz edilerek sistematik hale getirilmiştir. Çalışma için gerekli bilgiler bir anket 

yoluyla elde edildi. Araştırmanın amacı için 20 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır.Bunlardan 10-

u likert tipli sorudur. Anket, çalışanların kendileri ve faaliyet gösterdikleri işletmelerin yanı sıra 

eğitimin önemi, süresi ve yöntemleriyle ilgili soruları içeriyordu. Anket sosyal ağlar aracılığıyla 

paylaşılır. Ankete farklı yaş gruplarından ve farklı iş tecübesine sahip insanlar katılmıştır.  

İlk olarak, araştırmaya katılanların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografil özellikleri 

Cinsiyyet Say Faizle 

Kadın 78 %39 
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Tablo 2. Eğitim özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların çoğunluğu, 18-24 yaş arası (%35.5) ,  lisans öğrenimi görmüş (%46)  

erkeklerdir (%61).  Çalışma sektörü olarak ise, katılımcıların çoğunluğu finans ve kredi sektöründe 

(%21.5), kalanları tikinti (%11), eğitim(%10), bilgi iletişim (%9.5), hizmet(%9), sağlık (%8.5), 

turizm (%8), ticaret (%8), tarım (%8) çalışmaktadır. 

Katılımcıların (%70.7)-i şirket akademisini terimini duyduklarını belirtmişlerdir.Kalan Kalan 

(%29.3)-i şirket akademisi terimini bilmiyorlar. 

Katılımcıların (%64)-i çalıştıkları müessiselerde eğitim ve ögretim merkezlerinin olduğunu 

belirtmiştir.  

Erkek 122 %61 

Toplam 200 %100 

Yaş Say Faizle 

18-24 71 %35.5 

25-34 65 %32.5 

35-44 41 %20.5 

45+ 23 %11.5 

Toplam 200 %100 

Eğitim Say Faizle 

İlk okul,lise 26 %13 

Lisans 93 %46.5 

Yüksek Lisans 44 %22 

Doktora 37 %18.5 

Toplam 200 %100 
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Şirketlerde seminer, kurs, konfransların geçirilme sıklığı sorusuna (%27)-i sıklıkla, (%55.9)-i 

bazen, kalan (%17.1)-i ise olmadığı cevabını vermiştir. Çalışma sonucunda Azerbaycan 

firmalarında kısmen eğitimler yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda, eğitim ihtiyaçlarını 

belirlerken insan kaynağı geliştirmeye dayalı olarak, şirketler uzun vadede yüksek verimlilik elde 

edebilirler. 

İş hayatınız boyunca şirket eğitimlerine katıldınız mı? sorusuna (%45) sıklıkla, (%34.3) bazen, 

(%20.7) katılmıyorum  cevabını vermiştir. Katılımcı sayısı genellikle yüksek olmasına rağmen, 

sonuçlar birbirinden biraz farklı olduğundan sonuç tatmin edici olarak kabul edilemez. İşçilerin  

çoğu genellikle eğitimlere katılıyor amma şirketler, personel için yararlı ve etkili eğitim sağlarsa, 

katılım düzeyi daha da artacaktır. Ülkemizde eğitimlere çalışanların ilgisi yüksek değil. Bunun 

temel nedeni, kötü planlanmış eğitimdir. Bu zaman hem çalışanlar hem de işletmeler zaman 

kaybediyor ve verimlilik her iki taraf işin düşüyor. 

Katılımcıların cevap verme oranına göre şirketlerde olan eğitimlerin (%55.4) şirket içindeki 

uzmanlar tarafıdan, (%19.6) yabancı ,kalan (%25) her ikisi olduğu belirlenmiştir. 

Eğitimin nasıl verilme şekli sorusuna (%32)-i iş başında eğitim, (%41)-i işden kenar, kalan (%27) 

–i elektron şekilde olduğunu belirtmiştir. Göstergelere göre e-öğrenme en az kullanılan yöntemdir. 

Modern zamanlarda teknoloji, faaliyet gösteren işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bütçelerin sınırlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve her şirket, personel geliştirme ile ilgilenecek 

kurumsal bir üniversite yaratmaya hazır değil. Bu nedenle, İK yöneticisinin görevi, sonuçlara 

ulaşmaya yardımcı olacak, ancak uygulaması kolay ve herkes için uygun araçlar bulmaktır. Fiyat, 

kalite ve işgücü açısından en uygun seçenek - uzaktan eğitim. İçerik ve teknik çözümler için, 

yabancı kaynaklar kullanabilir (uzaktan eğitim portalları, elektronik kütüphaneler, davetli 

konuşmacılar) veya kendi şirketinizde oluşturabilirsiniz (örneğin, web seminerlerinin yardımıyla). 

Uzaktan eğitimin formatı fazla zaman almayacaktır ve önemli olan - iş gezileri, arazi kiraları ve 

araç fiyatları için endişelenmeye ihtiyaç kalmaycaktır(https://webinar.ru/blog/kak-prevratit-

korporativnoe-obuchenie-v-reaktivnoe-toplivo-kompanii/).Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren 

firmalar faaliyetlerinde bu tür imkanları kullanırlarsa,üretkenliğin artması zamandan ve paradan 

tasarruf sağlayabilir. Eğitimlerin elektron ortamda yapılması hem zaman hem de verimlilik 

açısından daha avantajlı olabilir. Ancak bu eğitim yönteminin ülkemizde kullanım düzeyi düşük 

olduğunu görmekteyiz. 

Likert sorulara gelince, çalıştığım şirkette yeterli eğitimi olduğunu düşünüyorum fikrine, (%7) hiç 

katılmıyorum, katılmıyorum (%17.5), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%21.9), katılıyorum 

(%33), tam katılıyorum (%20.6) cevabını vermiştir.  

Çalıştığım şirket eğitim ve gelişim için tüm koşullara sahipdir fikrine, (%9) hiç katılmıyorum, 

katılmıyorum (%11.8), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%23), katılıyorum (%36.6), tam 

katılıyorum (%19.6) cevabını vermiştir. 
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Şirketimiz çalışanları eğitimlere katılmak için isteklidir, fikrine (%11) hiç katılmıyorum, 

katılmıyorum (%12), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%23), katılıyorum (%27.6), tam 

katılıyorum (%26.4) cevabını vermiştir. 

Azerbaycan'daki şirketlerde kurumsal akademilerin geliştiğini düşünüyorum, fikrine (%13) hiç 

katılmıyorum, katılmıyorum (%14), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%23.4), katılıyorum 

(%22), tam katılıyorum (%27.6) cevabını vermiştir. 

Kurumsal eğitimin zaman kaybı olduğunu düşünüyorum, fikrine (%29) hiç katılmıyorum, 

katılmıyorum (%22.1), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%25.5), katılıyorum (%13.5), tam 

katılıyorum (%9.9) cevabını vermiştir. Olumsuz görüşlerin azınlık olmasına rağmen, bu tür 

görüşlerin var olmasının temel sebebinin, faaliyet gösterdikleri işletmelerin eğitim ve gelişim 

programlarının özünü çalışanlarına doğru bir şekilde aktarmaması olduğunu söyleyebiliriz.  

Şirketimizde yapılacak eğitimler ve tatbikatlar hakkında önceden bilgilendirilmekteyiz, 

düşüncesine (%10) hiç katılmıyorum, katılmıyorum (%21.1), ne katılıyorum ne de katılmıyorum 

(%26.5), katılıyorum (%33), tam katılıyorum (%9.4) cevabını vermiştir. 

Çalıştığım firma eğitimlere zaman ayırmıyor, fikrine  (%35) hiç katılmıyorum, katılmıyorum 

(%26.1), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%22.5), katılıyorum (%13), tam katılıyorum (%3.4) 

cevabını vermiştir. 

Çalışanların eğitimlere katılmaları için firmanın vakti bulunmamaktadır, fikrine  (%32) hiç 

katılmıyorum, katılmıyorum (%29.1), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%20), katılıyorum 

(%15), tam katılıyorum (%3.9) cevabını vermiştir. 

Şirket eğitimleri ile kendimi geliştirmem benim için önemli, düşüncesine (%5) hiç katılmıyorum, 

katılmıyorum (%10.2), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%35.7), katılıyorum (%34), tam 

katılıyorum (%15.1) cevabını vermiştir. Yanıtlayıcıların çoğuna göre, eğitim programlarının 

varlığı kendilerini geliştirmeye yardımcı olur ve verimliliği artırır. Ancak bu programların işin 

verimini etkilemediğini hatta verimliliğini düşürdüğünü düşünenler de var. 

Şirkette çok fazla eğitim ve eğitim almak benim için önemli, fikrine ise düşüncesine (%12) hiç 

katılmıyorum, katılmıyorum (%13.2), ne katılıyorum ne de katılmıyorum (%39.7), katılıyorum 

(%23.1), tam katılıyorum (%12) cevabını vermiştir. 

Sonuç 

Böylelikle, araştırma sonucunda Azerbaycanlı firmalarında kısmen eğitimler verildiğini 

söyleyebiliriz ve bununla beraber cevap verenlerin sadece  (%45)-i sıklıkla eğitimlere katıldığı 

cevabını vermiştir. Ülkemizde eğitimlere çalışanların ilgisi yüksek değil. Bunun temel nedeni, kötü 

planlanmış eğitim olabilir. Şirketler, personel için yararlı ve etkili eğitim sağlarsa, katılım düzeyi 

daha da artacaktır. Son olarak, aşağıda eğitim programlarının verimliliği için bazı teklifler ve 

öneriler verilmiştir:  
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 Eğitim programlarına daha fazla önem vermek hem işletmeler açısından hem de çalışanlar 

açısından  daha karlı olacaktır.  

 Personel gelişiminden tasarruf etmek gerekli değildir. Çünkü, eğitim zamanı çalışanlar, 

mesleklerini geliştirmelerine, daha verimli çalışmalarına ve şirkete daha fazla fayda sağlamalarına 

olanak tanıyan yeni bilgi ve becerilere sahip olacaktır.Doğru yapıldığında, eğitim çalışanları 

motive edebilir, başka bir şirkete taşınmalarını önleyebilir ve yeni çalışanları çekebilir.  

 Bütçelerin sınırlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve her şirket, personel geliştirme ile 

ilgilenecek kurumsal bir üniversite yaratmaya hazır değil. Bu nedenle, İK yöneticisinin görevi, 

sonuçlara ulaşmaya yardımcı olacak, ancak uygulaması kolay ve herkes için uygun araçlar 

bulmaktır. Fiyat, kalite ve işgücü açısından en uygun seçenek - uzaktan eğitim. İçerik ve teknik 

çözümler için, yabancı kaynaklar kullanabilir (uzaktan eğitim portalları, elektronik kütüphaneler, 

davetli konuşmacılar) veya kendi şirketinizde oluşturabilirsiniz (örneğin, web seminerlerinin 

yardımıyla). Uzaktan eğitimin formatı fazla zaman almayacaktır ve önemli olan - iş gezileri, arazi 

kiraları ve araç fiyatları için endişelenmeye ihtiyaç kalmaycaktır. 

 Rekabet gücünü korumak için sadece kurumsal eğitim almak değil, işveren ve çalışan 

arasında bir diyalog olması da önemlidir. Bu  geliştirme sistemini değiştirebilir ve daha uygun hale 

getirebilir. 

 Şirketler, eğitim ihtiyaçlarını belirlerken insan kaynakları geliştirmeye önem vermekle 

uzun vadede yüksek verimlilik elde edebilirler. 

 Kuruluş kurumsal bir eğitim planlıyorsa, bir toplantı yapmak ve kurs, hedefler ve beklenen 

sonuçlar hakkında konuşmak arzu edilir. 

 Eğitimler düzenli olarak geçirilmelidir. Normalde çeşitli seminerlerden  sonra verimlilik 

artar, ancak bir ka, aydan sonra önceki seviyyeye dönmesi muhtemeldir.Bunun nedeni, tek seferlik 

eğitiminin yalnızca bir davranış değişikliği olmasıdır ve kalıcı etki yaratmaz. 

 Eğitimden önce çalışanlarla görüşün.Onlara sizin için hangi sorulara cevap bulmak daha 

önemlidirse onları listeleyin, ve onlardan hangi sonucu beklediğiniz hakkında konuşun. 

 Eğitim verecek koçlarınızı eğitin, çünkü, günümüzde eğitim öncelikle sınırda çalışan 

çalışanlara odaklanmaktadır. Önde gelen oyuncuları eğitmek doğru ve hatta gereklidir, ancak 

başarı (veya başarısızlık) tamamen koçlarınızın girişimine bağlıdır. Her  şeyden önce koçlarınızı 

eğitin ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için onları takip edin. 

 Çalışanlar motive edilmelidir. Olası kariyer büyümesi, artan gelir, mevcut işin daha kolay 

olması motive kaynağı ola bilir. Öğrenme uğruna öğrenmek bir çok işçinin ilgisini çekmez. 

 Pek çok şirketlerin karşılaştığı sorun, eğitim materyallerini planlamak ve oluşturmak için 

bu kadar çok çaba sarf edildiğinde, eğitim sonrası test edilmemesidir. Ve bu son derece yanlıştır, 

çünkü nihayetinde onların bilgilerini değerlendirmezseniz, çalışanlarınızın eğitim çerçevesinde 

gerçekten ne öğrenmeleri gerektiğini gerçekten öğrenip öğrenmediklerini anlayamayacaksınız. Bu 

şekilde, farkında bile olmadan çalışanlarınız için etkisiz eğitimler verebilirsiniz. 
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Abstract 

Organizations are under - pressure to strengthen their risk management processes while still generating consistently 

higher financial returns in the face of global economic uncertainty. As a result, many industries are implementing an 

enterprise risk management (ERM) system to assist them in achieving this goal. An ERM structure is a well-rounded 

approach to identifying, quantifying, and managing an organization's risks, and it should be a key component of the 

company's strategic direction. A main goal of a modern ERM program is to reduce the vulnerability of earnings and share 

price volatility to external factors, or to ensure that the returns of privately held companies are stable. As a result, increased 

strategic and financial decision-making, a reduction in the organization's risk premium, and a reduction in earnings volatility 

are all conceptual benefits of ERM. Although ERM is an important component in managing complex, fluid, and highly 

interdependent risks, most companies struggle to create a program that is seen as beneficial and useful in reducing surprises, 

losses, and costs while enabling the company to become more proactive rather than reactive. 

Keywords: Risk, Financial decisions, Enterprise Risk Management 

 

What Is Enterprise Risk Management (ERM)? 

Enterprise risk management (ERM) is the process of identifying and addressing methodically the 

potential events that represent risks to the achievement of strategic objectives, or to opportunities 

to gain competitive advantage (Chartered Global Management Accountant,2013). Also, enterprise 

risk management (ERM) is a plan-based business strategy aimed at identifying, assessing, and 

preparing for any threats, risks, and other possible disasters—both literal and figurative—that could 

disrupt an organization's operations and objectives. 

Corporations must not only define all risks they face and determine the risks to effectively manage, 

but they must also make their plan of action accessible to all stakeholders, including shareholders 

and prospective investors, as part of their annual reports. ERM is used in a variety of industries, 

including aviation, manufacturing, public health, international growth, oil, finance, and insurance. 

The fundamental elements of ERM 

These are the assessment of significant risks and the implementation of suitable risk responses. 

Risk responses include: acceptance or tolerance of a risk; avoidance or termination of a risk; risk 

transfer or sharing via insurance, a joint venture or other arrangement; and reduction or mitigation 

of risk via internal control procedures or other risk prevention activities(CGMA,2013) 

mailto:hpirmuradov@gmail.com
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Risk management has been practiced by businesses for many years. Historically, they've done so 

by purchasing insurance, such as property insurance to cover damages caused by fires, robberies, 

and natural disasters, and liability and malpractice insurance to cover litigation and claims for 

harm, loss, or injury. However, a business risk—that is, obstacles related to technology 

(particularly technical failures), company supply chains, and expansion—as well as the costs and 

financing of the same—is an important component of ERM. 

For examples, companies have recently used derivative instruments to control certain uncertainties 

in the financial markets, which help them manage the ups and downs of moment-to-moment 

fluctuations in currencies, interest rates, commodity prices, and equities (CGMA,2013). Many of 

these risks or "exposures" have been relatively straightforward to quantify mathematically, with 

the associated gains and losses going straight to the bottom line. 

Understanding Enterprise Risk Management 

Modern companies, on the other hand, face a much wider range of challenges and threats. ERM 

also encompasses how businesses handle risks that are difficult to quantify or manage using a 

system. Critical risks such as credibility, day-to-day operating practices, legal and human resource 

management, financial, the possibility of failure of internal controls structures relevant to the 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), and overall governance are among the possible sources of 

disclosure. 

Project managers and other ERM professionals evaluate the risks that are important to their 

organizations or sectors, prioritize them, and make educated decisions about how to handle them. 

They develop risk management strategies that predict the effects of multiple disasters and lay out 

potential solutions in the event that one of these disasters occurs. The Environmental Protection 

Agency (EPA), for example, allows facilities that handle extremely dangerous chemicals to create 

risk management plans that detail what they're doing to reduce risk and what they'll do if anything 

goes wrong. 

Companies that effectively control their risks follow regular procedures to manage the possible 

hazards they have found, in addition to just-in-case plans and goods, such as a list of alternative 

suppliers or an insurance policy. In certain cases, new roles, such as enterprise risk managers, or 

new divisions, such as equipment maintenance and quality control or assurance teams, are formed 

to incorporate risk management into daily operations. 

Management responsibilities include the risk architecture or infrastructure, documentation of 

procedures or risk management protocols, training, monitoring and reporting on risks and risk 

management activities (CGMA,2013) 

Advantages of ERM 

An ERM framework is easily scalable, which means that it is relatively simple to add new features 
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to the system in accordance with the most recent market requirements. New developments in the 

form of processes and divisions can also be handled easily. Inadequate monitoring reduces the 

productivity of a company's organizational work. By following an automated template structure 

for reporting and allowing information to flow smoothly through all departments, a powerful 

designed ERM platform eliminates this possibility. When compared to the old method of manual 

record keeping system for recording data, an ERM system vastly improves data quality by 

improving the underlying mechanism. It's a fantastic framework for eliminating delays and 

lowering operating costs by incorporating fundamental resource management innovation. For 

example, mobility allows for real-time data collection, which is critical for lowering operational 

costs. A successful ERM scheme is one of the viable choices for lowering insurance premiums for 

businesses that take on multiple insurance policies. In most cases, insurers want to ensure that a 

risk management scheme is in place to address the business's risks and uncertainties. The more 

reliable the risk management scheme, the more likely the insurer would reduce the insurance 

premium rate. All businesses with a strong ERM framework are in a stronger place to meet their 

financial obligations. This means that these businesses would have no trouble raising funds from 

the market. As a result, credit lending institutions are more likely to lend to these organizations. 

Having a strong ERM system in place would help to strengthen the overall supply chain, including 

acquisition, inventory, and forecasting consumer demand ahead of time so that appropriate actions 

can be taken in the future. 

Companies should reflect on the upside of risk as well as the downside when developing ERM 

initiatives (CGMA,2013). The conventional strategy was to focus on negatives, such as financial 

losses resulting from currency or interest rate trades in financial markets, or financial losses 

resulting from a supply chain interruption or a cyber assault that compromises a company's 

information technology (CGMA,2013). 

Companies are also expected to think of competitive opportunities and strategic advantages that 

can come from risk management that is done well (CGMA,2013). Some of these "better choices" 

include things like deciding where to place a plant or office abroad based on a risk analysis of the 

country's political climate. The "benefit" also requires an emphasis on preventative measures that 

help an organization avoid future disasters. Identifying where and how physical assets need to be 

maintained and replaced, for example, is one of these actions. 

This way, the company will prevent expensive plant and equipment failures that could lead to 

shutdowns, fires, or other accidents that endanger the company's workers, communities, and public 

image. Some organizations work proactively when coping with man-made or natural disasters, 

understanding that their most significant and valuable asset is their brand. 

Challenges For Organizations 

A Buisnes’ability to prosper in the face of risk, at the same time as responding unplanned events, 
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good or bad, is prime indicator of its ability to compete (Robert, 2011).So how is ERM assessed? 

For any company, including those in the same sector, faces different risks, quantifying positive and 

negative outcomes in a meaningful way for stakeholders can be difficult. 

Assessing enterprise risk management 

Risk has traditionally been regarded as a cost center, and as such, it can lack the resources necessary 

to meet all of its objectives. Method for assessing risk. Some aspects of risk are reasonably 

straightforward to evaluate, but others, such as strategic risk, are more subjective and lack 

systematic quantification methods. Horizontal time. Risks grow and adapt, and if the right solutions 

aren't in place, the time horizon problem begins to affect how risk is perceived. Reporting is a term 

that refers to the act of to allow substantive discussions, reporting must be meaningful and capture 

the right metrics. 

In the United States and the United Kingdom, empirical research on the relationship between ERM 

and organizational financial value has been conducted. The findings of these studies were mixed, 

with some claiming a positive association and others claiming there was none. However, a 

recurring trend in the international research is that even though a well-rounded ERM system is 

effectively introduced, a large proportion of organizations fail to understand the full benefits of 

their investment. However, value at risk describes the probability distribution for the value 

(earnings or losses) of an investment (firm, portfolio, etc.). The mean is a point estimate of a 

statistic, showing historical central tendency (David & Desheng,2020). Value at risk is also a point 

estimate, but offset from the mean. It requires specification of a given probability level, and then 

provides the point estimate of the return or better expected to occur at the prescribed probability 

(David & Desheng,2020). 

ERM and Organizational Performance: What's the Connection?  

To help with this, a study was recently conducted to look at the relationship between ERM and 

financial results in organizations. The study focused on ASX30 companies and members of the 

Risk Management Association of Australasia. The ASX30 index comprises Australia's top 300 

companies by market capitalization (RMIA). Participants came from a variety of sectors, including 

government and non-profit organizations, and the majority of them worked solely in Australia, 

though some also had operations in New Zealand and Asia. The study discovered that 

organizational basic characteristics affect the relationship between ERM and financial efficiency. 

Elements of the relationship between ERM and financial efficiency 

Form of business. Different stakeholders exist in not-for-profit, profit, and government 

organisations, and the risks they face can differ depending on their goals. As a result, the way they 

organize their ERM system should be customized to their organization and consistent with their 

goals. 
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The organization's activities are of a certain kind. Organizations at various stages of their lifecycle 

will have varying risk preferences and impacts, as well as be affected by various external factors. 

The size of the company. Larger organizations are more likely to have an ERM system in place, 

while smaller organizations will be frustrated by the possible difficulty of introducing anything like 

an ERM framework. 

Organizational characteristics are critical to consider when designing an ERM system because the 

risk solution must consider all of these things to get the most benefit from the risk investment. 

There is no such thing as a one-size-fits-all approach to risk management, and even ERM guiding 

mechanisms can be customized to meet business needs. It is doubtful that the ERM system can be 

effectively integrated into the enterprise if these considerations are ignored. 

A number of mitigating variables were discovered to influence value, in addition to the 

organizational characteristics that influence the effectiveness of an ERM program, including: 

Communication is important. ERM coordination can be top-down and bottom-up, as well as 

horizontally for larger organisations. The majority of survey respondents defined three layers of 

ERM communication: board, general manager/business unit head, and senior manager. ERM 

contact was only mentioned by a small percentage of respondents at the management and staff 

levels. The lower number of responses for managers and all employees suggests that senior 

management was the primary focus of contact about ERM goals. Effective and consistent 

communication is necessary in the organization and in both directions to be successful (Robert, 

2011). 

Levels of expertise. Participants in the study had a wide range of abilities. The level of executive 

skills also had an impact on how resources were distributed to the risk role (Robert, 2011). The 

results indicated that the respondents' ERM systems were not fully developed, and that although 

they had many of the necessary components, they had not managed to organize them effectively 

enough to reap the benefits of an integrated ERM program. While this suggests a lack of risk 

sophistication, there was also a common trend of not knowing how to implement or embed a full 

system. 

Strategy vs. enforcement. Any risk management program should aim to add value and improve the 

financial performance of the company. However, according to the results of the study, ERM could 

be introduced in Australia for the purpose of ensuring enforcement rather than gaining a 

competitive advantage. 

Culture and Its Importance 

Although all of the factors addressed thus far are significant, one of the most important implications 

for practice is the connection between ERM implementation performance and the culture of the 

company. The most significant influence on ERM implementation performance was discovered to 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1178 

 

be culture. This means that when introducing ERM, organizations should devote more energy to 

fostering a suitable culture than to any other aspect. 

Senior management commitment, communication, tolerance, level of insight, level of care, speed 

of response, trust, transparency, challenge, and cooperation are all cultural dimensions that may 

affect ERM implementation. 

A company's culture should be considered in relation to the initial plan, in addition to the 

considerations mentioned above, to ensure that any possible problems can be resolved properly up 

front and not incorporated into the program when it is introduced. An open, transparent, and 

efficient culture is conducive to the effective implementation of ERM. Senior management must 

be on board with it, both in theory and in practice. The board should establish guidelines on how 

risk discussions should take place, including the development of a risk appetite statement for their 

company. 

A risk appetite declaration is also a crucial component of establishing a strong ERM program. The 

study found that Australia's level of ERM implementation was highly variable, but typically lower 

than that of other developed countries. According to the data review, 65 percent of survey 

respondents had implemented a risk appetite assertion, but only 17 percent had implemented 

multiple ERM elements. Furthermore, there was no statistically significant association between 

having a risk appetite in place and understanding strategic risks, which is common when ERM 

implementation is advanced. Some aspects of ERM were mentioned frequently, such as policies 

and procedures (87 percent) and reporting capabilities (75 percent), but few respondents said they 

had the necessary technology in place. 

The combined consequences of these results indicate that respondents' ERM implementation is still 

in its infancy. Furthermore, while ERM implementation was strong on measures such as reporting 

capabilities, risk management was not used to proactively enhance financial efficiency (Robert, 

2011). 

Conclusions and Recommendations  

The specifics of these results revealed that a number of elements of ERM, such as compensation 

schemes linked to risk management and the use of technology to effectively perform risk 

assessments, were still not being used to their full potential or correctly. Furthermore, since they 

were conducting risk assessments but not integrating risk management into the organization's 

strategic decision-making, survey respondents thought they were getting much more benefit from 

their ERM program than they actually were. However, the study of risk management has grown in 

the last decade in response to serious incidences threatening trust in business operations (David & 

Desheng,2020). The field is evolving, but the first step is generally considered to be application of 

a systematic process, beginning with consideration of the organization’s risk appetite (David & 

Desheng,2020). 
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Despite the fact that this study was performed in Australia, the existing literature suggests that the 

results have implications for all risk practitioners. Practitioners should concentrate on ensuring that 

all aspects of their ERM systems are well implemented in order to reap strategic benefits. The 

demand to improve risk management capabilities will continue to increase, and the risk landscape 

will likely become more complex. However, there are clear obstacles to ERM adoption, and 

recognizing them and resolving them early on means that they are addressed rather than being 

exacerbated by other issues. 

Organizations have spent a lot of money to adapt their business models in order to take full 

advantage of today's global business climate and technological advancements. To improve business 

efficiency, they've created new products, new operating procedures, and new service delivery 

concepts. However, research has shown that many companies are still using risk management 

systems and strategies that haven't changed with their strategy—they've become compliance-

driven—providing an opportunity for businesses to capitalize on this ability (David & 

Desheng,2020). 

In order to maximize the risk/reward relationship, risk practitioners have the ability to become 

more strategically oriented. If they are to successfully achieve their strategic objectives, high-

performing companies must control their risks in all areas of operations. ERM is, logically, an 

effective management method for this.  

An ERM structure should be motivated by insight and value rather than enforcement. 

Organizations will have a better understanding of their business's wellbeing as a result of this, and 

will be able to make better strategic decisions as a result. They also create an atmosphere in which 

all upside and downside risks are highlighted, allowing the company to assess and respond on 

opportunities rather than letting them slip them by unnoticed. As a result, risk continues to 

contribute significantly to the bottom line. 

The corporate climate will not remain static. Organizations will be challenged in ways they have 

never been challenged before as complexity and competition continue to rise. ERM, on the other 

hand, will provide a clearer path to improved business success if used correctly. 

The study of risk management has grown in the last decade in response to serious incidences 

threatening trust in business operations (David & Desheng,2020) 
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Abstract 

As one of the active issues of modern times, the credit market is of special importance in the economy. Translated from 

Latin, the word credit means "I trust, I believe" and "debt". A credit market is a set of relationships involving the 

issuance, use, and repayment of a loan under a contract with a lender and a borrower. It is considered to be the main 

mechanism that revives and activates the market economy. Credit relations arise between the creditor and the borrower 

from the moment the loan is issued. Credit market is a form of interaction between individuals, including free-thinking 

economic entities. The role of money as a product in the credit market is one of its main and distinctive features. 

Determining the nature of loan capital depends on the credit market. The main purpose of the article is to study the 

reasons for modeling the credit market in modern economic development, its usefulness and importance, the theoretical 

and methodological basis of the credit market. Thus, the credit market is a set of relationships related to the issuance, 

use, and repayment of credit under a contract with the lender and the borrower. It is considered to be the main 

mechanism that revives and activates the market economy. Credit relations arise between the creditor and the borrower 

from the moment the loan is issued. use, and a set of relationships related to the end of the debt.  

Keywords: credit, market, capital, economic 

 

Introduction 

Credit relations arise between the creditor and the borrower from the moment the loan is issued. 

use, and a set of relationships related to the end of the debt. It is considered to be the main 

mechanism that revives and activates the market economy. Credit relations arise between the 

creditor and the borrower from the moment the loan is issued.Credit market is a form of interaction 

between individuals, including free-thinking economic entities. The role of money as a product in 

the credit market is one of its main and distinctive features. The nature of loan capital depends on 

the credit market. 

The credit market is an economic space where the movement of credit funds takes place: the 

issuance of loans on the terms of immediate repayment and repayment. 

Based on the participants in this process, we can divide the credit market into several components. 

First, credit relations arise between central and commercial banks. Second, loans are issued to each 

other by commercial banks - in the interbank credit market. Third, commercial banks and their 

borrowers: legal entities and individuals interact. 

mailto:huseyneyvazli999@gmail.com
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The different segments of the credit market are closely interconnected and directly interact. In 

particular, long-term increases in interest rates on interbank loans increase the value of consumer 

and other loans. Reducing the refinancing rate by the central bank, on the contrary, reduces the 

value of loans, and so on. 

Credit market indicators are one of the main indicators of the economic situation in the country. 

For example, stable and low mortgage rates reflect the development of the construction industry, 

interest in consumer loans, the state of the population's demand for products and services, and so 

on. 

Analysis 

In a modern market economy, one of the largest segments of the financial market is the credit 

market. Thus, credit relations are the main mechanism that accelerates and mobilizes the market 

economy as a whole. The relationship between the creditor and the borrower in connection with 

the issuance, use and repayment of credit is a credit relationship. 

When a loan (loan) is issued, the creditor and the borrower participate in the credit relationship. 

The values presented in the form of credit act as the object of credit relations. In this case, the 

ownership of the borrowed property remains alienated, the borrower or the office. The lender, ie 

the creditor, must have certain funds: [2, 118] 

personal collections (resources);  borrowed funds (for example, in banks);  

 mobilized resources, funds raised as a result of placement of securities in the stock market. 

Lender and borrower credit relations. 

 1. Debt submission  

2. Debt repayment 

There is no stable definition of the credit market in the economy. Various legislation interprets the 

credit market as "finance, currency, credit regulation", "finance and credit policy", "credit and 

monetary policy", but these interpretations do not explain the full meaning of the term "credit 

market". 

Problems with credit have always been at the forefront of the works of Soviet and Russian 

economists. Theoretical and practical problems of financial market activity, in the works of 

JMKeyns (Keynes J. M., 2017), FA Hayek, as well as next-generation researchers, for example, 

HW Deriga, ED Dolan (Dolan E. J., Lindsay D., 2016), It is considered in the works of B. Moshetto 

and others. Theoretical foundations of credit relations, V.A. It has been studied in the works of 

Russian scientists and economists such as Dmitriev-Mamonov, ZS Katselenbaum, IA Traxtenberg, 

F. Bogdanov, V. Lavrentev, B. Raskin. Significant contribution to the theory of credit, MS Atlas, 

VZ Balikoev, GN Beloglazova, BC Gerashenko, AG Gryaznova, OI Lavrushin (Lavrushin OI, 
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2015), NX Lapidus, YI Lvov and others. was introduced by economists such as. 

Many theoretical issues of the credit market in science are controversial. In particular, there is no 

common approach among researchers to the interpretation of the concept of the credit market. 

Scholars determine the location and structure of the credit market in different ways. In addition, in 

various sources, the terms "credit capital market" and "money market" are equated with the term 

credit market. The purpose of the current research is to reveal the essence and theoretical basis of 

these concepts. 

The essence of the concept of credit market is defined by two categories: market and credit. Let's 

look at both categories. 

During the evolution of economic science, various approaches to defining the concept of the market 

have been developed. According to A.Smith's research, markets arise as a result of natural scarcity 

of economic resources and limited human production opportunities (VI Kushilina, 2015). 

The economic literature considers two main approaches to defining the nature of the market. 

According to the first approach, the market is defined as a special economic system that has the 

ability to emerge and improve in the process of interaction between producers and consumers of 

goods and services. Researchers RS Pindayk and DL Rabinfeld define the market as “a set of sellers 

and buyers who determine the price of a product or set of products through actual or potential 

interactions” (Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, 2018). A. Marshall defines the market as “a 

group of people who enter into close business relationships and make deals on any product” 

(Marshall A., 2017). “The market is any interaction in which people enter into each other to trade 

with each other” (Dolan E. J., Lindsay D., 2016), commented ED Dolan and DE Lindsay. Well-

known expert F. Kotler's interpretation is similar in many respects to his interpretation of market 

relations. He notes that “it means the aggregate of existing and potential buyers for a market, 

product or service” (Kotler F., Armstrong G., 2019). 

The above comments reflect the motivation of people to interact, which states that the relationship 

arises from meeting the demand for an asset circulating in the market. In the current approach, the 

criterion for distinguishing the market is the circulating asset, which is why commodity markets, 

credit markets, securities markets, foreign exchange markets, etc. yam can be presented as a market 

system. 

Another approach is based on the interpretation of the functional role of the market in ensuring the 

sale of goods and services in the economy, providing feedback between producer and consumer. 

Market functions can be described as stages of distribution and exchange that combine production 

and consumption (Kushilina V.I, 2015). 

The modern understanding of the economic function of the market, including the credit market, is 

contained in the interpretation of the market by K. McConnell and SL Brew. They believe that “the 
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market is a mechanism that brings together sellers (suppliers) and buyers (owners of orders) of 

individual products and services” (McConnell KR, Brew SL, 2018). This feature of the market 

reflects its functional role in the combination of production and consumption, as well as in market 

regulation and market relations. 

Economic laws cannot be implemented without participants in market relations, and "the market is 

a set of specific economic relations and relationships between buyers and sellers, as well as trade 

intermediaries, related to the movement of products and money that reflect economic interests." 

Thus, the above approaches can be used to reveal the essence of the credit market, and each of 

them uses its own opportunities in the study of the problem under study. In this case, the credit 

market can be considered as an element of a market economy characterized by its infrastructure, 

as well as the subjects and objects involved in credit relations. 

As an economic category, credit acts as a certain type of social relationship associated with the 

movement of value in the form of money (Vorobiev EM, 2019: p.138). 

Credit relations in the economy operate in accordance with the basic credit principles that explain 

its essence. According to the definition given by OP Pusnoy, credit is "debt in the form of 

conditional cash or commodity, repayment, repayment and urgency." From this definition, the 

basic credit principles such as repayment, urgency and repayment arise (Ivanova V.V Sokolova B.I 

, 2016: p.158). 

AY Simanovsky and SF Kandalova give a more complete definition of credit market participants 

or subjects. They understand the credit market as a system of borrowing between lenders and 

borrowers, usually payment, commodity value and direct forms of money. It should be noted that 

in this interpretation, the credit market is considered in a broad sense, so credit relations It also 

covers transactions between enterprises, individuals and non-bank organizations that occur when a 

trade loan is issued in the form of a commodity. This concept of the credit market does not 

contradict the category of credit in the broadest sense. (Kolomiets T.I, 2015: p.122) 

The supply in the credit market is determined by the tendency to save among those who receive 

income. Demand is determined, firstly, by the desire to obtain more consumer goods, and secondly, 

by the attempts of producers to increase production at the expense of additional investment. 

When comparing credit and financial markets, it should be noted that the financial market is defined 

as the market of financial services. In this case, financial services include banking services, 

insurance services, securities market services, lease services, as well as services provided by a 

financial institution and related to the attraction and (or) placement of funds from legal entities and 

individuals (Pusnaya O. P., 2015). 

Thus, in our opinion, this approach seems more logical and shows that the financial market is a 

more comprehensive concept covering the credit market (Beloglazova GN, Krolivetskaya LP, 
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2019: p.11). 

Currently, the most developed credit markets are the markets of the United States, England, Japan, 

Germany, France, Italy and Canada. Despite the significant development of various segments of 

the financial market in the world, the most important is the credit market, through which most of 

the monetary capital used by foreign economies. 

As a result of the extensive development of credit relations, the economies of the seven largest 

countries produce two-thirds of world GDP. Historically, these countries have gone through 

different ways of building their credit markets by forming structural and infrastructural elements. 

Today, these countries still have a different legal infrastructure of the credit market, which in many 

respects is crucial for the existence of certain forms of credit relations. Modern trends in the 

establishment of equal levels of work within countries for domestic players and foreign partners, 

the integration of legislative regulations and norms in different countries are far from fully 

applicable. However, although there are some peculiarities in the organization and implementation 

of credit relations, 

It is expedient to dwell on the indicators characterizing the activity of the credit markets of the 

USA and the EU countries for the following reasons: the absolute indicators of the markets of other 

countries are much lower than them; the legislative framework of other G7 countries is either 

directly dictated by the United States (Japan) or under their significant influence (Canada); The 

development strategy of the EU credit market, taking into account the experience of the United 

States and trying to avoid certain mistakes, tries to reach them. But most importantly, current trends 

offer the opportunity to combine European and American models and create a common 

transatlantic credit market. This process, along with active discussion, is now gaining its own 

characteristics. Back in 2017, on the eve of the crisis, the drafting of laws at the EU-US summit, A 

framework agreement on future economic integration was signed, which envisages the 

establishment of common methods as priorities for cooperation in overcoming regulatory barriers 

and harmonizing the financial sector. This contributed to the process of liberalization of the 

international capital movement and the emergence of a phenomenon later called "globalization". 

The main elements of this policy are: regulation of financial transactions within the country; 

exchange rate liberalization and long-term capital movements; formulation of active market 

monetary policy. contributed to the process of liberalization of the international capital movement 

and the emergence of a phenomenon later called "globalization". The main elements of this policy 

are: regulation of financial transactions within the country; exchange rate liberalization and long-

term capital movements; formulation of active market monetary policy. contributed to the process 

of liberalization of the international capital movement and the emergence of a phenomenon later 

called "globalization". The main elements of this policy are: regulation of financial transactions 

within the country; exchange rate liberalization and long-term capital movements; formulation of 

active market monetary policy. 
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As a result, participants in the US national credit market - government financial agencies, large 

companies and credit institutions - became participants in international transactions using 

government bonds and corporate debt securities. The volume of these operations has been steadily 

increasing. As Draut noted: “The size of the domestic credit market is a powerful factor in the 

impact of US monetary resources on world movements. In the early 1990s, the volume of credit 

resources distributed by this market exceeded $ 1,000 billion annually, far exceeding the size of 

the credit market in any other developed country. The actual integration of money markets into the 

world credit resources market in the context of close interaction, the events in the US money 

market, 

Increased oil revenues due to rising prices and oil production under agreements with transnational 

oil companies since 2004 have contributed to the economic growth of the Republic of Azerbaijan 

and have highlighted the need to significantly increase the importance of the country's financial 

sector. The reforms are aimed at intensive rehabilitation of private banks, access to the global 

financial services market, and increasing the stability of the country's banking system within the 

framework of international banking standards and requirements. 

According to the Law "On the National Bank of the Republic of Azerbaijan" adopted on December 

10, 2004 and entered into force on December 22, 2004, in a referendum on amendments to the 

Constitution in 2009, the National Bank was renamed the Central Bank, as well as International 

Financial Reporting Standards. In the last transition, a new development strategy was developed 

for the banking system, increasing the transparency of the banking system. The main goal of the 

strategy is to ensure the efficient transformation of oil revenues into the non-oil sector and to create 

a competitive environment in the banking market(Pusnaya O. P., 2015). 

In general, the banking system maintained its stability until 2014 due to the reforms carried out by 

the Central Bank in the banking sector and active actions in macroeconomic regulation of the 

economy based on monetary mechanisms. During this period, the country's financial market was 

attended by twice as many banks as economically feasible. In terms of the number of banks, 

Azerbaijan was second only to the United States and Germany, but despite the large number, there 

was no competition in this area. 

After the fall in oil prices in Azerbaijan, confidence in the national currency began to decline. The 

Central Bank of Azerbaijan is trying to maintain the value of the manat against the dollar. Thus, as 

oil prices fell further, pressure on Azerbaijan's national currency increased. However, the Central 

Bank devalued the manat by 33% after spending a lot of effort and money. Due to the devaluation, 

banks did not lend in the national currency, only to lend in manats after the gradual intervention of 

the Central Bank. This phenomenon resulted in the change in the share of foreign currency deposits 

from 40% to 75% after the devaluation during the year, resulting in an increase in the share of 

foreign currency loans by about 15% during the year. Banks, in turn, have increased lending to 
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make more money without taking into account the deteriorating financial situation of the 

population. The volume of problem loans was slightly less than 1.5 billion manat, or 7.7% of total 

loans. It should be noted that the intervention of the Central Bank improved the situation. However, 

the situation with the devaluation continued, and despite spending $ 10 billion a year to protect the 

manat, on December 21, 2015, the Central Bank devalued the second by 50%. The incident further 

complicated the situation in the country's banking sector. As of February 1, 2017, the volume of 

problem loans increased to 1.633 million manat (9.7%) and, according to experts, may increase to 

2 billion It should be noted that the changes affect a number of indicators. For example, the total 

volume of loans has decreased and continues to decline to this day (http: //www.gapp. az / news / 

271879-summa-problemnyih- kreditov- v-azerbaydjane-2-milliarda-manatov-kommentariy-

eksperta, 2019). 

The credit policy of a commercial bank should reflect the following main directions of credit 

activity: 

• objective criteria and standards to be followed by bank employees; 

• basic recommendations developed by employees for practical use; 

• principles of control over the work of external and internal audit services; 

• parameters for assessing the quality of credit activity in a bank, etc. 

Initially, the credit policy is formed by the bank's management on the basis of a comprehensive 

analysis. As a result of this analysis, a credit policy memorandum (mainly for a period of 1 year) 

is adopted, which combines the following key aspects: 

• the procedure of the credit process established in the bank, the package of documents required 

when the customer applies for different types of loans; 

• The main directions of the bank's activity for a certain period of time, indicating all mandatory 

limits and standards. For example: the size of own assets, the planned ratio of the loan portfolio to 

the deposit portfolio, the maximum allowable customer limits, etc (Kushilina V.I, 2015). 

Central and commercial banks practically pursue credit, interest rate, monetary and exchange rate 

policies. However, it should be noted that the credit policy is the policy of different banks - not 

only banks, but also various organizations and associations. 

Therefore, credit policy is not always part of banking policy. If we consider only credit institutions, 

banking policy in this situation is a generalized concept. Banking policy is a set of the following 

elements: 

• credit policy; 

• interest rate policy; 
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• deposit policy; 

• foreign exchange policy; 

• settlement and cash services policy for customers; 

• risk management policy, etc. 

According to the analysis conducted by GlobalRating / AzeriRating agency, the typical features of 

the Azerbaijani banking and credit sector are as follows (https://www.globalratings.com/): 

- The banking system of the Republic of Azerbaijan is young and has great potential for 

development; 

- Insufficient development of capital markets, dominance of state-owned banks in the market; 

- positive dynamics of key financial indicators is accompanied by gradual quality development; 

- low diversification of attracted resources, taking into account the low capitalization of banks, 

predetermines the high level of active operations; 

- The high cost of resources limits the ability of banks to lend to corporate clients. 

The main challenges facing the banking system are: 

-Stability of the manat,  

- single-digit inflation control,  

-full insurance of deposits,  

-solving problem loans  

-removal of some banks from the sector  

Conclusions and Recommendations 

Thus, in our opinion, this approach seems more logical and shows that the financial market is a 

more capacious concept that encompasses the credit market. 

Based on the analysis of the concepts of market, credit and credit market and the generalization of 

different interpretations of these terms by economists, it can be concluded that the credit market is 

a sphere of market relations in which creditors and borrowers buy and sell credit resources to meet 

the interests of public consumers. All interpretations of the concept of credit market have the same 

meaning, ie the credit market is understood as a relationship between the buyer and the seller, or a 

combination of supply and demand that leads to the purchase and sale of goods. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə kommersiya müəssisələrinin həm ölçüsü, həm də mürəkkəbliyi əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. Belə 

olduğu halda müəssisələrin daxili nəzarət və korporativ idarəetmə sistemləri tətbiq etmədən  düzgün şəkildə idarə 

edilməsi mümkün deyildir. Bu sistemlər fəaliyyətin səmərəlilik və effektivliyini, bütün müvafiq qanunlara 

uyğunluğunu təmin etməklə yanaşı, təşkilatın lazımı səviyyədə idarə edilməsini və ona nəzarəti təmin edir. Daxili 

nəzarət sistemi müəssisələrdə saxtakarlıq və xəta risklərini azaltmaq, müəssisənin fəaliyyətini real iş diapazonu 

çərçivəsində saxlamaq üçün həmin müəssisənin fəaliyyətinin, işinin və aktivlərinin istiqamətləndirilməsi, nəzarət 

altında saxlanılması və qorunması deməkdir. 

Açar sözlər: daxili audit, maliyyə nəzarəti, daxili nəzarət, cari nəzarət, hesabatarın təhlili 

 

Giriş 

Daxil auditin əsas məqsəd və vəzifələri 

Daxili audit bankın aktivlərinin təhlükəsizliyini, bankın səhmdarlara, tənzimləyicilərə və 

ictimaiyyətə təqdim etdiyi dövri hesabatların düzgünlüyünü, tamlığını və etibarlılığını təmin etmək 

üçün müvafiq nəzarət mexanizmlərinin mövcudluğunu təsdiqləyir. Daxili audit bankın daxili 

nəzarət sistemlərinin, habelə bankın etibarlı və sağlam idarə olunmasını və fəaliyyət göstərməsini 

təmin edən daxili nəzarət sisteminin müntəzəm təhlil prosesinin bir hissəsidir. Daxili audit Bankın 

Müşahidə Şurası və İdarə Heyətindən asılı olmayaraq işləyir. 

Daxili auditin məqsəd və vəzifələri daxili audit şöbəsindən aşağıdakı sahələrdə bankın fəaliyyətini 

yoxlamağı, dəyərləndirməyi və hesabat verməyi tələb edir: 

❖ AR-nın mövcud qanunvericiliyinə və AMB-nin qaydalarına və təlimatlarına müvafiqlik; 

❖ Tənzimləmə və risklərin idarəsi; 

❖ daxili nəzarət sisteminin mövcudluğu; 

❖ Müasir bank əməliyyatlarının, sistemlərinin və proseslərinin tərtib edilməsində keyfiyyətli 

prosedurlar; 

❖ Bank aktivlərinin müdafiəsi üçün sistemlər və prosedurlar; 

mailto:huseyn.hasimli@mail.ru
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❖ Mühasibat informasiyalarının adekvatlığını və doğruluğunu təmin edən sistem və prosedurlar; 

Bəzən daxili audit şöbəsi bank qaydalarındakı dəyişikliklər barədə də məlumat verə bilər (daxili 

qaydalar, prosedurlar və qaydalar). 

Daxili auditin məqsəd və vəzifələri: 

❖ bankın müxtəlif işçiləri və struktur bölmələrinin əməliyyatlarının qanunvericilik, qaydalar və 

daxili sənədlərə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün müntəzəm yoxlamaları təmin etmək; 

❖ Bank işçiləri tərəfindən qanunvericiliyin, qaydaların, təlimatların, daxili sənədlərin, peşə etikası 

standartlarının pozulması faktlarını araşdırmaq, uyğunsuzluqları və ya saxtakarlıq əlamətlərini 

müəyyən etmək; 

❖ müəyyən edilən çatışmazlıqların ləğv edilməsi və nəzarəti üçün tövsiyələr hazırlamaq; 

❖ yoxlamaların nəticələri və müəyyən edilən hər bir faktın müvafiq sənədləşdirilməsini təmin 

etmək; 

❖ yoxlamaların nəticələri, təzə risklər, çatışmazlıqlar və onların ləğv edilməsi haqqında bank 

rəhbərliyini dərhal məlumatlandırmaq; 

❖ bank işçiləri tərəfindən qanunvericiliyin, qaydaların, daxili sənədlərin tələblərinin öyrənilməsi 

üzərində işin təşkilinə nəzarət etmək; 

❖ Mühasibat və hesabat sisteminin uyğunluğunu analiz etmək; 

❖ İnzibati nəzarət mexanizmləri və qaydalarının, o cümlədən, əməliyyatların effektivliyini 

dəyərləndirmək; 

❖ yeni siyasətlər tərtib edərkən və köhnə siyasətləri yenidən nəzərdən keçirərkən və yaxud yeni 

fəaliyyət planlayarkən və tətbiqetmənin fərqli mərhələlərində nəzarət mexanizmlərinin 

mövcudluğunu təmin etmək (Quliyev F. M, Əzizov R. N,  İbrahimov Z. H. 2016). 

Daxili audit işçiləri bankların yoxlanılması məqsədi ilə mühasibat, mühasibat, mühasibat və digər 

sənədləri əldə edə bilərlər. Bank işçilərinin hərəkətlərinin və apardıqları əməliyyatların 

qanunvericiliyin, qaydaların və daxili sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun 

müəyyənləşdirilməsindən məsuldurlar. Daxili audit heyətinin birbaşa məsuliyyətinə bankın bütün 

struktur bölmələrinin fəaliyyətinin yoxlanılması, müəyyən əməliyyatların dayandırılması üçün 

tövsiyələrin hazırlanması və lazım olduqda bankın digər struktur bölmələrinin işçilərinin 

problemlərin həllinə cəlb edilməsi, bir sıra məsələlər daxildir (Namazova  C.B. 2015). 

Daxili nəzarətin formalaşmasının əsas istiqamətləri 

Müəssisənin daxili maliyyə nəzarətinin təşkili onun fəaliyyətinin ciddi tənzimlənməsini, 
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mütəxəssislərin hüquqlarının, vəzifələrinin və məsuliyyətlərinin, ixtisas tələblərinin, müəssisənin 

şöbələri və işçiləri ilə münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. “Daxili maliyyə 

nəzarəti bölmələri bütün idarəetmə obyektlərinin fəaliyyətini sistematik şəkildə izləyir, 

standartlardan yayınma səbəblərini, müəyyən bir obyekt üçün qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən 

yayınma səbəblərini müəyyən edir və bu pozuntuların tez bir zamanda aradan qaldırılmasına 

kömək edir”[3]. 

Müəssisədə daxili maliyyə nəzarəti xidmətinin işi müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiqlənən fərdi və 

təqvim iş planlarına uyğun təşkil olunur. Hər hansı bir işin sonunda müəssisə rəhbərinə hesabat 

təqdim olunur ki, bu da rəhbərin diqqətini aşkar edilmiş və ya mümkün pozuntulara cəlb etməyə 

imkan verir. Daxili maliyyə nəzarəti xidmətinin işi daxili auditorların hesabatlarında qaldırılan 

məsələlərə müəssisə rəhbəri tərəfindən baxıldıqda və auditorların tövsiyələrinin qəbul edilməsi 

(rədd edilməsi) barədə rəsmi əmr verildikdə başa çatmış hesab olunur. 

Daxili nəzarət itki, saxtakarlıq, işçi heyətinin diqqətsizliyi səbəbindən baş verə biləcək zərərlərə 

nəzarət edilməsini özündə birləşdirir.  

Şəkil 7. Daxili nəzarət 

 

 

 

 

 

Daxili nəzarətin məqsədi təsərrüfat subyektinin və ya idarəetmə orqanının (dövlət idarəetmə orqanı 

daxil olmaqla) rəhbərliyinin öz funksiyalarını səmərəli şəkildə həyata keçirməsinə kömək 

etməkdir. “Daxili nəzarətçilər rəhbərliyə təhlil və qiymətləndirmə məlumatları, tövsiyələr və 

auditdən alınan digər zəruri məlumatlar verirlər. Bu məlumatdan istifadə edərək rəhbərlik müəyyən 

edilmiş çatışmazlıqların (əgər varsa) aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğunu 

və səmərəliliyi artırmaq üçün hansı yerlərdə ehtiyatların olduğunu qərara alır”[2]. 

Hər bir müəssisədə daxili nəzarət sistemi mövcuddur. Daxili nəzarət sistemi müəssisə rəhbərliyi 

tərəfindən təşkil edilir.Bu daxili nəzarət və digər nəzarət növləri arasındakı ilk və əsas 

fərqdir.Daxili nəzarət onu yaradan rəhbərə tabedir, ancaq mümkün qədər funksional və təşkilati 

cəhətdən müstəqil olmalıdır. 

 Müstəqil audit müstəqil auditor tərəfindən aparılır, nəzarət tədbirlərinin formaları və növləri də 

auditor tərəfindən müəyyən edilir.Daxili nəzarət müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təşkil edilən və 

müəssisədə bütün işçilər tərəfindən iş əməliyyatları zamanı vəzifələrini ən səmərəli şəkildə yerinə 

yetirmək məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. “Daxili nəzarət bu əməliyyatların 

Daxili nəzarəti təmin edir

Müvafiq qayda və 
qanunlara 
uyğunluğu

Maliyyə 
hesabatlarının 
etibarlılığını

Əməliyyatların 
səmərəliliyini və 

effektivliyini
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qanuniliyi və müəssisə üçün iqtisadi məqsədəuyğunluğunu müəyyənləşdirir”[1]. 

Beləliklə, daxili nəzarət: 

- təşkilat daxilində (və ya idarəetmə quruluşunda) işçiləri (nəzarətçiləri) tərəfindən həyata keçirilir; 

- təşkilat rəhbərliyinin qərarı ilə təşkil edilir(və ya 

idarəetmə orqanı); 

- daxili nəzarət məlumatları ümumiyyətlə təşkilatın idarə heyəti üçün nəzərdə tutulur; 

- daxili nəzarət təşkilatın hesabına aparılır. 

Daxili nəzarət sistemi aşağıdakı tərkib hissələrindən ibarətdir: 

- nəzarət mühiti; 

- müəssisədə risklərin qiymətləndirilməsi prosesi; 

- maliyyə hesabatları və kommunikasiya ilə əlaqəli biznes proseslərinin də daxil olduğu 

informasiya sistemi; 

- auditə uyğun nəzarət fəaliyyətləri; 

- nəzarət sistemlərinin monitorinqi. 

Müəssisədə daxili nəzarət sisteminin təşkilinin məqsədləri aşağıdakılardır: 

1) müəssisənin nizamlı və effektiv fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; 

2) müəssisənin hər bir işçisinin idarəetmə siyasətinə uyğunluğunu təmin etmək; 

3) müəssisə əmlakının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Daxili sistemin təşkili məqsədlərinə 

çatmaq; 

4) maliyyə əməliyyatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqəli olması və büdcə uçotunda və 

hesabatlarında əks olunmasının normativ hüquqi aktlarauyğunluğu[7]; 

5) funksional fəaliyyətin həyata keçirilməsində qurulmuş texnoloji proseslərə və əməliyyatlara 

uyğunluq. 

Daxili nəzarət sistemi aşağıda qeyd edilən vəzifə və xidmətləri yerinə yetirir: 

- idarəetmə sistemlərinin səmərəliliyini yoxlamaq; 

- təşkilatın gəlirliliyinin və səmərəliliyinin artırılması; 

- proqram məqsədlərinə çatma səviyyəsini müəyyənləşdirmək; 

- mühasibat sənədlərinin düzgünlüyü və tamlığının icrası; 

- etibarlı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının vaxtında aparılması; 
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- səhv və təhrifin qarşısının alınması; 

- müəssisə rəhbərinin əmr və göstərişlərinin icrası; 

- müəssisənin maliyyə-təsərrüfat işləri (büdcə smeta) planlarının yerinə yetirilməsi. 

Müəssisədə daxili nəzarət sistemi öz vəzifə və xidmətlərini həyata keçirərkən aşağıdakı prinsiplərə 

əsaslanmalıdır: 

1) qanunauyğunluq prinsipi - Respublikanın tənzimləyici qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 

norma və qaydalara daxili nəzarətin bütün subyektləri tərəfindən davamlı və dəqiq riayət edilməsi, 

2) müstəqillik prinsipi - funksional vəzifələrini yerinə yetirərkən daxili nəzarət subyektləri daxili 

nəzarət obyektlərindən müstəqildir, 

3) məsuliyyət prinsipi - nəzarət funksiyalarının lazımınca yerinə yetirilməsi üçün daxili nəzarətin 

hər bir subyekti respublikanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır, 

Obyektivlik  və ardıcıllıq kimi xüsusi prinsiplərə əsaslanmalıdır. 

“Qanuni formasından, mülkiyyət formasından, ölçüsündən və sənayesindən asılı olmayaraq hər bir 

müəssisə üçün daxili nəzarət məcburidir. Böyük müəssisələrdə xüsusi daxili nəzarət bölmələri - 

daxili audit şöbələri təşkil edilə bilər”[6]. 

Müəssisədə daxili maliyyə nəzarətinin təşili ilkin, cari və sonrakı nəzarət formalarında həyata 

keçirilir. 

İlkin nəzarət iş əməliyyatının başlamazdan əvvəl aparılır. Bu və ya digər əməliyyatın nə dərəcədə 

uyğun və qanuni olacağını müəyyən etməyə imkan verir. İlkin nəzarət qurumun rəhbəri, onun 

müavinləri, baş mühasib işçiləri tərəfindən həyata keçirilir . İlkin nəzarət çərçivəsində aşağıdakı 

hərəkətlər həyata keçirilir: 

- maliyyə və planlaşdırma sənədlərinin hazırlanmasına nəzarət (maliyyə mənbələrinə olan 

ehtiyacın hesablanması, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyət planı və s.). Bu hərəkətləri rəhbər, baş 

mühasib həyata keçirir; 

- müqavilə layihələrinin hüquq ekspertləri və baş mühasib tərəfindən yoxlanılması və 

təsdiqlənməsi; 

- maliyyə-iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətçi, baş mühasib, şöbə müdirləri, daxili nəzarət 

komissiyası tərəfindən həyata keçirilən maliyyə və maddi vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı 

sənədlərin (qərarların) ilkin ekspertizası. 

“Cari nəzarət büdcənin icrası prosedurlarına uyğunluğunun gündəlik təhlilini aparmaq, büdcə 

(mühasibat uçotu) hesabatlarının və büdcə (mühasibat uçotu) uçotunun tərtib edilməsi, regional 

(federal və ya bələdiyyə) büdcəsinin vəsaitlərinin tabe qurumlar tərəfindən məqsədli 

xərclənməsinin monitorinqi, əldə olunan büdcə vəsaitlərinin səmərəliliyi və səmərəliliyinin 
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qiymətləndirilməsindən ibarətdir”[7].  

Cari nəzarət zamanı aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: 

- ödənilmədən əvvəl xərclənən pul sənədlərinin yoxlanılması (hesablaşma və ödəmə sənədləri, 

ödəniş tapşırıqları, hesablar və s.);  

- kassada nağd pulun mövcudluğunu yoxlamaq; 

- bankda alınan pul vəsaitlərinin kapitallaşdırılmasının tamlığının yoxlanılması; 

- hesabat verənlər üçün hesabat fondlarının və (və ya) təsdiqedici sənədlərin mövcudluğunun 

yoxlanılması; 

- debitor borclarının toplanmasına və debitor borclarının qaytarılmasına nəzarət; 

- analitik uçotun sintetik uçotla (dövriyyə vərəqəsi) uyğunlaşdırılması; 

- maddi sərvətlərin faktiki mövcudluğunun yoxlanılması. 

“Cari nəzarət müəssisənin mühasibat və hesabat şöbələrinin mütəxəssisləri, təsərrüfat şöbəsi, 

maliyyə-təsərrüfat bölməsinə cavabdeh qurum rəhbərinin müavini və daxili nəzarət komissiyası 

tərəfindən davamlı olaraq həyata keçirilir”[4].Sonrakı nəzarət iş əməliyyatları əsasında aparılır. 

Mühasibat sənədlərinin və hesabatların təhlili və yoxlanılması, ehtiyatların və digər zəruri 

prosedurların aparılması ilə həyata keçirilir. Müəssisədə sonrakı nəzarəti həyata keçirmək üçün  

daxili nəzarət komissiyası yaradılır. Komissiyanın tərkibi dəyişə bilər. 

Sonrakı nəzarətin nəticələri akt şəklində qeyd olunur, komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən 

imzalanır və müşayiət edilərək müəssisə rəhbərinə göndərilir. Yoxlama aktında aşağıdakı 

məlumatlar olmalıdır: 

- yoxlama proqramı (qurum rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmişdir); 

- mühasibat və hesabat sistemlərinin xarakteri və vəziyyəti; 

- nəzarət tədbirləri prosesində istifadə olunan nəzarətnövləri, metod və üsulları; 

- görülən tədbirlərin təsviri və sonrakı monitorinq zamanı aşkar edilmiş çatışmazlıqların və 

pozuntuların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin siyahısı, mümkün səhvlərin qarşısını almaq üçün 

tövsiyələr. 

Daxili nəzarət subyektləri sisteminə aşağıdakılar daxildir: 

- müəssisə və təşilatın rəhbəri və müavinləri; 

- daxili nəzarət komissiyası; 

- bütün səviyyələrdə müəssisənin rəhbərləri və işçiləri; 

- təşkilatın maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətini yoxlamaq məqsədi ilə cəlb olunan üçüncü tərəf 
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təşkilatları və ya xarici auditorlar. 

Aşağıda qeyd edilmiş tapşırıqların icrası zəruridir: 

1) zəruri peşəkar bilik və bacarıqlara sahib olmaq; 

2) vəzifə təlimatları və struktur bölmə haqqında əsasnamədə nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə 

yetirmək; 

3) fəaliyyətini həyata keçirərkən respublika qanunvericiliyinin tələblərinə riayət etmək; 

4) daxili nəzarət obyektində alınan sənədlərin orijinallarının təhlükəsizliyini və qaytarılmasını 

təmin etmək; 

5) xidməti vəzifələrin icrası ilə əlaqədar alınan məlumatların məxfiliyini qorumaq; 

6) təftiş materiallarını müəyyən edilmiş tələblərə uyğun şəkildə yerinə yetirmək. 

Daxili nəzarətinin üç təsnifatını vermək olar. Bunlar səlahiyyət nəzarəti, sənədləşdirmə nəzarəti və 

təhlükəsizlik nəzarətidir. 

Səlahiyyət nəzarəti - yalnız təşkilatın inkişafına töhfə verən əməliyyatların yerinə yetirilməsini 

təmin edən nəzarət. Bu cür nəzarət sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün lazımdır. 

Sənədləşdirmə nəzarəti - bütün icazə verilən (və yalnız icazə verilən) əməliyyatların mühasibat 

qeydlərində əks olunmasını təmin edən nəzarət. Bu nəzarət növü belə şərtlər yaradır ki, 

əməliyyatlar hesablarda düzgün qeyd olunur (düzgün məbləğdə, düzgün hesabda, düzgün tarixdə) 

və icazəsi olmadan silinmir və düzəldilmir. 

Təhlükəsizlik nəzarəti - mühasibat uçotu üçün qəbul edilmiş əmlakın sui-istifadə edilməməsini 

təmin etmək üçün nəzarət (məsələn, qanunsuz mənimsənilmiş, oğurlanmış, nəzarətsiz qalmış). 

Metod 

Tədqiqatda empirik tədqiqat metodlarından olan müşahidəetmə və təsviretmə, nəzəri metodlardan 

olan analiz və sintez,həmçinin iqtisadi təhlil üsullarından istifadə edilmişdir. Qeyd edilmiş 

metodlar tədqiqatınaparılması prosesində istifadə edəbilinəcək ən səmərəli metodlardır. Empirik 

metodlardan olan müşahidə və digər metodlar vasitəsi ilə maliyyə nəzarəti sisteminin iqtisadi 

mahiyyəti və zəruriyyətsəviyyəsi araşdırılaraq, respublikamızda və xarici ölkələrdə maliyyə 

nəzarətininmüasir vəziyyəti və onun hansı səviyyədə təşkil olunması faktlar əsasında 

tədqiqediləcək. Nəzəri metodlardan olan analiz və sintez metodu ilə kommersiya müəssisələrində 

maliyyə nəzarəti sistemi dərindən təhlil edilərək, daxili maliyyə nəzarətinin səmərəliliyi 

qiymətləndiriləcək və sistemin təşkilindəki əsas problemvə çatışmazlıqlar ortaya qoyularaq, sənaye 

müəssisələrində daxili maliyyə nəzarətisisteminin inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdiriləcəkdir. 
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Nəticə 

Beləliklə, qeyd etdiklərimiz əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, böyüklüyündən və sənaye 

sahəsindən asılı olmayaraq hər bir müəsisə maliyyə nəzarəti sisteminə sahib olmalıdır. Çünki,belə 

bir siyasət yalnız hesabatların düzgünlüyünü təmin etmir, həm də saxtakarlığın qarşısını almağa və 

aradan qaldırmağa kömək edir və təşkilatın fiziki və qeyri-maddi mənbələrini qoruyur. Cari nəzarət 

müəssisənin mühasibat və hesabat şöbələrinin mütəxəssisləri, təsərrüfat şöbəsi, maliyyə-təsərrüfat 

bölməsinə cavabdeh qurum rəhbərinin müavini və daxili nəzarət komissiyası tərəfindən davamlı 

olaraq həyata keçirilir.Sonrakı nəzarət iş əməliyyatları əsasında aparılır. Mühasibat sənədlərinin və 

hesabatların təhlili və yoxlanılması, ehtiyatların və digər zəruri prosedurların aparılması ilə həyata 

keçirilir. 
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Green Consumers in Poland 

 

Magdalena Szczepanıak 

University of Wroclaw 

Abstract 

Over the last forty years people have become more concern about the environment, its problems and preservation. 

Global warming, acid rain or renewable energy sources are the terms that have been covered by media repeatedly. 

Consumers have started to search for green products and services as their environmental consciousness has been 

increasingly rising. Furthermore, governments have introduced pro-environmental regulations and laws. As a result, 

companies have been forced to implement the strategies of green marketing, and marketers began to consider the 

differences existing between various segments of market in terms of green awareness. Therefore, the major aim of this 

study is to divide the market into specific consumer groups according to the environmental variables that have been 

viewed as important in the consumption process of the eco-friendly products. The second purpose of this research is 

to determine whether the significance differences between segments exist in terms of demographic variables. The third 

goal is to discover a profile of green consumers in Poland.  

The theoretical part of the study includes the review of literature on green marketing, environmental consciousness of 

Polish consumers, and segmentation of green markets. The basic assumptions, a brief history, various strategies and 

instruments of green marketing were investigated. Furthermore, the interpretations and the evolution of environmental 

consciousness in Poland were examined. Then, the concept of the green market’s segmentation and its socio-

demographic (age, gender, education, income) and environmental (green concern, perceived consumer effectiveness, 

economic factor, environmental knowledge, green purchase behavior, green activism, green habits) factors were 

presented. In the empirical part of the study the data were collected and analyzed. The research used a convenience 

sample of 250 Polish consumers. The self-administrated questionnaire sent via emails and networking websites served 

as a measurement instrument. The factor analysis, hierarchical and non-hierarchical cluster analyzes, and the Analysis 

of Variance (ANOVA) were performed to distinguish the segments of the green market.  

Keywords: Green Marketing, Green Consciousness, Green Concern, PCE, Economic Factor, Environmental 

Knowledge, Green Purchase Behavior, Green Activism, Green Habits, Green Consumers Profiles  
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Azərbaycanda Reklam Biznesinin İnkişaf Etməsinin Mühüm                     

İstiqamətləri 

 

Hüseyn  Talıbov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

hsytalb1937@gmail.com 

 

Xülasə 

Reklam biznesi ilə reklam agentlikləri məşğul olur.Reklam agentliklərinin biznes fəaliyyətinin  ,həm də  müasir 

şəraitdə Azərbaycanda reklam fəaliyyətinin təhlil olunması mümkün inkişaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsi 

problemləri ilə bağlı tədqiqatların mübahisəsiz olaraq  aktual olması anlamına gəlir.  

Məqalədə reklam bazarının formalaşmasına obyektiv ehtiyacı ,  reklam bazarının və  reklam  kateqoriyasının və reklam 

bazarının mahiyyəti  , məzmununu ümumiləşdirilmiş , bütün iqtisadi sistemin fəaliyyətinin ardıcıllığını təmin edən bir 

mexanizm kimi reklamın formalaşma qanunauyğunluqları  sstemləşdirilmişdir.Bu məqsədlə həm  respublika 

səviyyəsində (ADRA ) reklam agentliyinin biznes fəaliyyəti, həm də   özəl bir reklam agentliyinin reklam  biznes 

fəaliyyəti təhlil edilmiş,əsas problemlər ortaya cıxarılmış və bu problemlərin aradan qaldırılması ücün təklif və 

tövsiyyələr verilmişdir . ADRA və İDEART agentliyinin  fəaliyyətində rəsmi statistika ilə, agentliyinin xərclərini , 

gəlirlərini dəqiq bilməklə   təkmilləşmə üçün təkliflər vermək istərdim. Amma Azərbaycandakı reklam agentliklərinin  

heç biri öz xərclərini, gəlirlərini, bazar paylarını açıqlamırlar.   Məqalədə  reklamın və reklam bazarının əmtəə 

bazarının işləmə mexanizminə təsirinin   nəzərə alınması,  Azərbaycanda reklam bazarının formalaşma xüsusiyyətlərini 

öyrənməsi və   gələcək inkişaf yolları nəzərdən keçirilmişdir.Reklam agentliklərinin xidmət səviyyəsinin aşağı 

olmasınin səbəbləri və çıxış yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər : reklam,ADRA, İdeart, biznes, SWOT  təhlil 

   

Reklam biznesi fəaliyyətini zəruri edən şərtlər 

F.Kotlerə görə, "reklam, müəyyən bir müştəri tərəfindən ödənilən və potensial istehlakçıların 

diqqətini reklam olunan obyektə, konkret vəziyyəti nəzərə alaraq, ən təsirli texnika və metodlardan 

istifadə edərək cəlb etməyə xidmət edən hər hansı bir şəxsiyyətsiz təqdimat və təşviq formasıdır.[ 

Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2012)].   

Reklam malların mövcudluğu, alış və istehlak şərtləri barədə məlumat yayaraq, məhsulun təklifinin 

formalaşmasında iştirak edir və bununla da xüsusi tələbi baxımından tələb edir. Beləliklə, reklam 

informasiya fəaliyyətinin formalarından biri olmaqla istehsal və istehlak arasında əlaqə yaradır.  

İndiki mərhələdə reklam yönəldilmiş bir məlumat axını təmin edən informasiya funksiyasının dar 

çərçivəsinə qədəm qoymuş və kommunikativ bir funksiyanı öz üzərinə götürmüşdür. Onun köməyi 

ilə bazar və istehlakçı ilə "rəy" saxlanılır. Bu, malların bazarda təşviqinə nəzarət etməyə, reklam 
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olunan obyektlər üçün alıcı ilə sabit bir üstünlük sistemini yaratmağa və birləşdirməyə imkan verir. 

[Борисов Б.Л.,2001.] Reklam proqramının rəhbəri müştəri ilə əlaqə saxlayır, sənət şöbəsi mətnlər 

düzəldir və elanları yığır, marketinq xidmətləri şöbəsi media seçir və s. 

Agentliklər  böyüdükcə, şirkətin bir neçə kiçik agentliyə və ya qrupa bölündüyü bir qrup təşkilat 

sisteminə müraciət edirlər.   Reklam Proqramı Qrupunun direktoru rəhbərlik etdiyi hər bir komanda 

reklam rejissorları, kopirayterlər, bədii rəhbərlər, media direktoru və digər tələb olunan 

mütəxəssislərdən ibarətdir. Qrup, böyükdürsə ya bir proqramı, ya da əksər hallarda olduğu kimi, 

üç-dörd müştəri idarə etmək üçün təyin edilə bilər. [Пескишева А. М. ,2015]  

Xüsusilə böyük agentliklər onlarla və ya daha çox qrupdan ibarət ola bilər.  

Hətta hər birinə xidmət göstərmək üçün ayrıca istehsal və dispetçer bölmələri təşkil etmək 

mümkündür. Bu sistemlərin hər birinin öz üstünlükləri var. 

Agentliyin xidmətlərini ən təsirli, səmərəli və mənfəətli satmasına imkan verən qurumu 

seçməlisiniz. Bir agentliklə müxtəlif yollarla işləyə bilərsiniz:  

• agentliyə nəyi, necə və nə vaxt edəcəyini diktə etmək;  

• reklam agentliyinin sizin adınızdan nə və necə etdiyini araşdırmadan tamamilə; 

• birlikdə işləmək, ümumi həllər tapmaq. Birinci yol, yalnız öz səhvlərinizi çoxaldacağınızla 

doludur və reklam agentliyi hər hüquqa sahib olduqları zaman etdikləri reklamın tamamilə sizə aid 

olmasına və bütün səhv və uğursuzluqlara istinad edə bilər. İkinci yol həm gözəl, həm də fəlakətli 

nəticələrə səbəb ola bilər. 

İkincisi daha çox ehtimal olunur. Rus tacirlər belə deyirdilər: "Ticarət bir tərəddüd tələb 

edir."[ Веселов С.В., 2012 ] Demək olar ki, hər məhsul və xidmətin özünəməxsus xüsusiyyətləri 

var. Bu məhsulun reklamı ilə ilk dəfə qarşılaşdıqda, bir reklam agentliyinin işçiləri sadəcə 

xüsusiyyətlərini bilmirlər. Ancaq təəssüf ki, orta hesabla müştəri ilə agentlik arasındakı münasibət 

ümumiyyətlə cəmi üç-dörd il davam edir. Münasibətlərin qorunması dövründə, gec-tez bütün 

problemlər və oyunçuların hər birinin həqiqi dəyəri ortaya çıxır.[ Старобинский Э.Е. (2011)]        

Respublikada reklam biznesinin inkişafının durumu 

Münasibətlərin uzun müddətə xitam verilməsi prosesinin hər iki tərəf üçün təsiri var və gələcəkdə 

əməkdaşlığın bərpa olunmasının mümkünlüyünün müəyyənləşdirilməsində vacib amildir. 2019-cu 

il üçün göstəricilərin təhlili, mövcud vəziyyəti, proqnozları və vəzifələri Azərbaycanın audiovizual 

sənayesində 120-dən çox müəssisə var və fəaliyyət sahələrinə görə bölgüsü aşağıdakı kimidir: 

Televiziya - 25 televiziya kanalı. Radio - 16 radio kanalı. Reklam sektoru - 15 fəal reklam agentliyi 

Müstəqil audiovizual istehsalçılar - 14 televiziya istehsal qrupu, habelə İnternet istifadəçiləri üçün 

radio yayımları və video məzmun istehsalçıları. Ödənişli TV xidmətlərinin göstərilməsi - 49 

lisenziyalı operator. Televiziya:Azərbaycanda 25 yerli televiziya kanalı var: 
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• Ümummilli yerüstü, peyk və kabel yayımını təmin edən televiziya kanalları - 12 televiziya 

kanalı. 

Odənişli  TV operatorlarının şəbəkələrində tam və ya qismən iştirakı ilə peyk yayımını həyata 

keçirən televiziya kanalları - 3 televiziya kanalı. 

• Odənişli TV operatorlarının şəbəkələrində qismən və ya tam iştirakı ilə peyk yayımını 

həyata keçirən regional televiziya kanalları - 2 televiziya kanalı. 

• Odənişli TV operatorlarının şəbəkələrində qismən iştirak edən regional yerüstü televiziya 

kanalları - 8 televiziya kanalı. 

Yayım üsulundan asılı olmayaraq, 8 televiziya kanalı tematik (janr) formatda yayımlanır.Radio; 

ölkə ərazisində 15 radio kanalı yayımlanır. 

Ödəniş TV xidmətləri:Azərbaycanda ödənişli televiziya xidməti göstərən 49 lisenziyalı şirkət var. 

2020-ci ilin aprel ayına qədər Azərbaycanın audiovizual sənayesində 7500-dən çox işçi çalışır. 

Təxminən 4800 nəfər televiziyada, 2000-dən çox insan ödənişli televiziya operatorlarında, 

təxminən 400 nəfər isə radio sahəsində işləyir. 

Bölgələrdə demək olar ki, 600 televiziya və radio əməkdaşı yaşayır və işləyir. Əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, dövlət və özəl sektor, regional televiziya kanalları da daxil olmaqla, əsasən təhsil və 

məlumat tipli televiziya kanallarına əhəmiyyətli dəstəyi davam etdirir. Dörd televiziya kanalının 

gəliri müstəsna olaraq reklam reklamlarının satışından, digər iki kanalın gəliri qismən kommersiya 

reklamlarının satışından əldə edilir. 2019-cu ildə televiziya kanalları və radiostansiyalar üçün 

maliyyənin ümumi həcmi 76 milyon manat təşkil edib ki, bunun da 20 milyon manatı kommersiya 

strukturlarının dotasiyalarının payına düşüb 

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq audit şirkətlərinin tövsiyələrinə görə, əhalisi Azərbaycanla 

müqayisə edilə bilən ölkələrdə yüksək keyfiyyətli telemetriya üçün optimal say 800-1000 ailədən 

ibarət paneldir. Lakin mövcud ev təsərrüfatlarının sayı uzunmüddətli müşahidə zamanı televiziya 

baxışının ümumi qiymətləndirilməsinə imkan verir. 2019-cu il üçün səhər saat 7-dən gecə yarısına 

qədər olan zaman aralığında 3 saat 46 dəqiqə idi ki, bu da dünya tamaşaçı nisbətləri ilə müqayisə 

edilə bilər. Eyni zamanda, 2 saat 14 dəqiqəlik televiziya baxışı 2019-cu ildə ölçülən yerli televiziya 

kanallarının (ATV, Xəzər, ARB, Space, İTV, Real, Lider), xarici televiziya kanallarına və yerli 

televiziya kanallarına baxmaq üçün 1 saat 32 dəqiqə, göstəricilərin ümumi izlənməsinə düşdü.  

Azərbaycanda ödənişli TV istehlakçıları təqribən 300.000 ailə və ya ölkə əhalisinin yüzdə 12-sidir. 

Ümumiyyətlə, ölkə əhalisinin təxminən 80% -i televiziya siqnallarını peyk antenaları ilə, əhalinin 

8-10% -i isə yerüstü yayım üçün ev antenaları vasitəsilə qəbul edir. Azərbaycan reklam bazarının 

özünəməxsusluğu onun dinamikası ilə bağlıdır. Bu bazarın sərhədləri fasiləsiz olaraq yeni 

müştərilər, müəssisələr, təşkilatların ortaya cıxması ilə genişlənir. Reklam agentlikləri, firma 

büroları onlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətli olması ilə artır. Praktiki olaraq, bütün 
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mütəxəssislərin qiymətləndirilməsinə görə reklam bazarı anlayışı Azərbaycanda 1992-ci ildə 

meydana gəlib. 1997-ci ilə qədər Azərbaycanda reklam dağınıq, pərakəndə formada olub. [Aşurov 

A.S. (2008] 

Azərbaycan reklam bazarının özünəməxsusluğu onun dinamikası ilə bağlıdır. Bu bazarın sərhədləri 

fasiləsiz olaraq yeni müştərilər, müəssisələr, təşkilatların ortaya cıxması ilə genişlənir. Reklam 

agentlikləri, firma büroları onlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətli olması ilə artır. 

[Andersen, Ott, 2016] Praktiki olaraq, bütün mütəxəssislərin qiymətləndirilməsinə görə reklam 

bazarı anlayışı Azərbaycanda 1992-ci ildə meydana gəlib. 

Qrafik 2.1. Azərbaycan reklam bazarı göstəriciləri  

 

Mənbə:  Araşdırmaların nəticəsi olaraq tədqiqatcı tərəfindən tərtib olunmuşdur 

İndi bu göstəricilərdən təsirlənən Azərbaycan reklam bazarını təhlil edək.  Radio reklam 

bazarındakı dəyişiklikləri 2014-cü illə müqayisə edək. 
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FM 

3.  Radio 

Media FM 

1463701 421800 71% 

4.  Radio 

Lider 

97557 75507 -23% 

5.  Radio 

106.3 FM 

6147027 4849683 -21% 

6.  Radio Burc 4473869 3592035 -20% 

7.  Radio 106 

FM 
3093280 2610304 -16% 

8.  Radio 104 

FM 

333924 310176 -7% 

9.  Radio 102 

FM 

2911790 3474193 +19% 

10.  Radio 103 

FM 

1557753 1909859 +23% 

11.  Radio Araz 

FM 

1733454 1275412 +80% 

Cəmi: 24722689 2169127 -14% 

Mənbə: hunaltay.com məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, ümumi olaraq 14% azalma olub. Televiziyadakı vəziyyətə də diqqət 

etsək, radiodan daha çox azalma baş vermişdir. 

Cədvəl 2 

Televiziya reklam bazarındakı vəziyyət 

Kanallar 2014 2019 Fərq 

ANS 21% - - 

ATV 29% 33% 5% 

Xəzər TV 25% 26% 1% 

Lider  6% 5% -1% 
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Spase  17% 16% -1% 

İdman Az 1% 1% 0% 

Cəmi: 1% 1% 0% 

Mənbə  : ADRA-nın məlumatları əsasında tədqiqatcı tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Ekspertlərin fikrinə görə, radiolara nisbətən televiziyalar daha çox elastik qiymət siyasəti həyata 

keçirirlər. Rusiya bazarlarında radiolarda reklamların 18% azaldığı halda bu göstərici bizdə 43% 

olmuşdur. Deməlui, radio kanalları öz verilişlərinin keyfiyyətinə və peşəkarlığına ciddi 

yanaşmalıdırlar, tədbir gğrməlidirlər. Azərbaycanın internet bazarına diqqət etsək, 60%-dən çox 

kənarlaşma var. Ən çox internetdə olan, baxılan videolar, kontentlerdir (40-50% təxminən). 

İnternet reklam bazarında 10 sayt var ki, ay üzrə 1mln. izləyici sayını keçir. Respublikada 

internetdən istifadə edənlər əsasən telefonlardan (mobil) və planşetlərdən istifadə edirlər. Onlar 

40% təşkil edir. İnternet və TV-dən birgə istifadə etmək  reklam bazarının genişləndirirməsi üçün 

imkan yaradır. 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem.  Unikal internet auditoriyası 

12-15 – 8,8% 

16-19 – 14,5% 

20-29 – 33,4% 

30-39 – 17,9% 

40-54 – 21,3% 

55-65 – 1,2% 

Mənbə  : ADRA-nın məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur 

TV      Djital  
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Aşağıda bir çox şirkətlərin reklam büdcələri (internet) göstərilib. 

 
Mənbə  : ADRA-nın məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur 

 

Ekspertlərin fikrinə görə son ildə internet üzrə təxmini 16%-lik artım olduğu deyilir. Ola bilsin ki, 

2021-ci ildə bu göstərici daha yüksək olsun. Rusiya və bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan 

internet reklam bazarında da digər mediya vasitələrindən internet daha yaxşı nəticə göstərib. İndi 

ADRA-nın məlumatlarına əsasən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirək. 

İndi isə reklam büdcəsində ayrı-ayrı seqmentlərin payını təhlil edək. 

Cədvəl 2.3 

Müxtəlif dövrlərdə reklam büdcəsi (ayrı-ayrı seqmentlər üzrə) 

Seqmentlər  1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Televiziya  31 36 46 48 50 42 

Radio  4 5 6 5 5 5 

KİV (Cap) 65 41 27 25 25 23 

Küçə 

reklamı 
10 18 20 18 17 15 
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İnternet  - - 1,0 3 2 14 

Digər  - - - 1 1 1 

Cəmi: 100 100 100 100 100 100 

Mənbə: ADRA-nın məlumatlarına əsasən tərtib edilmişdir. 

Bu gün reklam bazarına bir çox amillər təsir edir: 

1) Rəqabətin güclənməsi; 

2) Dövlət tənzimlənməsi; 

3) Peşəkar kadrların az olması; 

4) Azərbaycan biznesində bütövlükdə ilkin marketinq informasiyalarının xroniki defisiti 

(dövriyyə, gəlir, brend dəyəri, bütün firmaların məlumat verməkdən qaçması). Reklam bazarı da 

bu halla razılaşmaq məcburiyyətində qalır. 

5) Reklam pis işləyir (alıcı üçün daha az təsirli hala gəlir). Amerikan şirkəti olan 

Yankelovich Partners apardığı tədqiqata görə amerikan əhalisinin 65%-i reklamın onların daim 

bombardman etməsi və 59% isə reklamın alıcı seçiminə heç bir təsir etmədiyinə inanırlar. 

Ümumilikdə 70% ABŞ əhalisi reklamın miqdarının azalmasına kömək edən əmtəə və xidmətlərin 

alınmasında maraqlıdırlar [Victor O. Schwab. (2010] 

Reklam agentliklərinin təhlili və əsas problemlər 

Reklam bazarının  subyektlərinin daha təfərrüatlı təhlili göstərir ki, bu sahənin inkişaf templəri son 

illərdə Azərbaycanda müşahidə olunan ümumi sosial-iqtisadi inkişaf templərinə uyğun gəlmir. 

Sənayenin inkişafını dayandıran ən böyük amillərdən biri də işi Milli Televiziya və Radio Şurasının 

(MTRŞ) 2020-ci il üçün əsas vəzifələrindən biri olan köhnəlmiş bir hüquqi bazadır. Televiziya 

reytinqlərinin keyfiyyətcə ölçülməməsi və radiostansiyaların populyarlığını ölçmə 

mexanizmlərinin tam olmaması da sahənin inkişafına mənfi təsir göstərir. 

2019-cu ildə qeydə alınan ölkənin reklam bazarının həcmi, Azərbaycanda istehlak səviyyəsi ilə 

nisbətsiz dərəcədə azdır və müqayisə olunan istehlak bazarları olan ölkələrə nisbətən xeyli aşağıdır. 

Bundan əlavə, Covid-19 pandemiyası nəticəsində əhalinin iqtisadi fəaliyyətindəki azalma, karantin 

tədbirlərinin müddətindən asılı olaraq 2020-ci ildə televiziya və radio reklam bazarında% 15-dən 

30% -ə qədər azalma proqnozlaşdırmağa əsas verir. 

Televiziya reytinqlərinin keyfiyyətcə ölçülməməsi və radiostansiyaların populyarlığını ölçmə 

mexanizmlərinin tam olmaması da sahənin inkişafına mənfi təsir göstərir.  2019-cu ildə qeydə 

alınan ölkənin reklam bazarının həcmi, Azərbaycanda istehlak səviyyəsi ilə nisbətsiz dərəcədə 

azdır və müqayisə olunan istehlak bazarları olan ölkələrə nisbətən xeyli aşağıdır.  Bundan əlavə, 

Covid-19 pandemiyası nəticəsində əhalinin iqtisadi fəaliyyətindəki azalma, karantin tədbirlərinin 

https://www.goodreads.com/author/show/111021.Victor_O_Schwab
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müddətindən asılı olaraq 2020-ci ildə televiziya və radio reklam bazarında% 15-dən 30% -ə qədər 

azalma proqnozlaşdırmağa əsas verir. 

Sənayenin ən az inkişaf etmiş seqmenti, müstəqil istehsal qrupları (seriallar xaricində) tərəfindən 

televiziya məzmunu istehsalıdır. Sektorun inkişaf etməməsinin əsas səbəblərindən biri, istehsal 

qrupları tərəfindən illərdir inkişaf etmiş efir vaxtı almaq mənfi təcrübəsidir. 2019-2020-ci illərdə 

sənayedə müşahidə olunan müsbət tendensiya həm işçilərlə şirkətlər arasındakı əmək 

münasibətlərinin, həm də 2018-2020-ci illərdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsi olan 

əldə olunan ticarət gəlirlərinin leqallaşdırılmasıdır. 

Yuxarıda göstərilən problemlərin həlli demoqrafik və sosial-iqtisadi baxımdan Azərbaycanla 

müqayisə oluna bilən ölkələrdə sektorun inkişafı sahəsində uğurlu təcrübənin öyrənilməsinə 

əsaslanan operativ, hərtərəfli və peşəkar yanaşma tələb edir. Eyni zamanda, beynəlxalq təcrübənin 

tətbiqi mütləq yerli xüsusiyyətləri nəzərə almalı, mərhələlərlə və dövlətin köməyi ilə həyata 

keçirilməlidir. 

Cədvəl 5 

Bakı şəhərindəki reklam bazarının strukturu 

Seqment Bu seqmentdə fəaliyyət 

göstərən agentliklərin sayı 

Bu seqmentdə çalışan 

agentliklərin payı 

Televiziyada reklam 4 4,6 

Radioda reklam 7 8,6 

Cap reklamı 23 26,79 

O cümlədən:   

Qəzet 11 12,7 

Jurnal  12 13,9 

Suvenirlər  3 3,5 

Küçə reklamı 21 3,5 

İnternet  5 5,1 

Cəmi: 63 100 

 Mənbə  : ADRA-nın məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur 

 

Cədvəl 
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  “ADRA” reklam reklam agentliyinin SWOT təhlili 

  

Güclü 

tərəflər 

B
al

 

Zəif tərəflər 

B
al

la
r 

Təhlükələr 

B
al

 

İmkanlar 

B
al

 

1. 14 ildən 

çox iş təcrübəsi 
1 

Aşağı və orta 

həlqədə kadr axını 
1 Pandemiya 1 

Son 3 ildə 

əhalinin alıcılıq 

qabiliyyəti 

1 

2. Yüksək 

xidmət səviyyəsi 
1 

Təbliğatın 

zəif olması 
1 

Qanunçuluqda 

dəyişikliklər 
1 

Həyat 

səviyyəsinin 

yüksəlməsi 

1 

3. 

Malgöndərənlərlə 

iş və yüksək 

əməkdaşlıq 

1 

Firmadaxili 

kommunikasiyalarda 

çatışmazlıqlar 

1 

Gömrük 

proseduralarında 

dəyişiklik 

1 

Məşhur 

markalı firmalarla 

iş 

1 

4. 

Əlverişli kredit 

şərtləri 

1 
Zəif əks 

əlaqə 
1 

Rəqib 

şirkətlərin çoxalması 
1 

Pandemiya 

şəraitində 

elektronikaya 
olan tələbin 

artması 

1 

 1 

Reklam 

siyasətinə, satışşın 

stimullaşma 

tədbirlərinə şübhə 

1 

Bazara yeni 

çıxan şirkətlərə zəif 

baryerlərin 

qoyulması 

1   

  

Firmanın 

adının yalan, fırıldaq 

və korrupsiya ilə 

əlaqələndirilməsi 

1 

İnternetdən 

istifadə edərək 

onlayn satışlarda 

aşağı peşəkarlıq 

1   

   6 
Müharibə 

şəraitinin uzanması 
1   

    
Pandemiyada 

3-cü dalğa 
1   

     8  4 

Mənbə  : Tədqiqatın nəticələri  əsasında tərtib olunmuşdur 

Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycanda audiovizual sənayenin davamlı inkişafına nail 

olmaq üçün yuxarıda göstərilən problemlərin həlli üçün intensiv işaparılmalıdır.   ADRA-reklam 
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agentliyi dovlət agentliyi olduguna gorə   “Ideart” reklam agentliyinin reklam biznes fəaliyyətini 

də təhlil etmişik.  

“Ideart” reklam agentlik geniş çeşidli reklam xidmətləri təklif edir. 2018-ci ildə Azərbaycanın 

reklam bazarına girərək qısa müddət ərzində müxtəlif şirkətlər və dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq 

qurdu və böyük uğurlar qazandı. İdeart reklam agentliyi sizə həm ənənəvi xidmətlər (xarici daxili 

reklam, çap məhsulları, reklam materialları, media, PR və s.) Və həm də rəqəmsal marketinq 

(SMM, SEO, Google Adords) xidmətləri təklif edir. Üzünüzü yaratmaq üçün şirkətiniz veb sayt 

qurma və dizayn xidmətlərini də əhatə edir. 

Nəticə 

ADRA reklam agentliyinin təhlili bütün Respublikada reklam agentliklərinin fəaliyyətini əks 

etdirir.Bu istiqamətdə dövlət tədbirlərinin görülməsi vacibdir.Azərbaycan reklam bazarı onun 

özünəməxsus xüsusiyyətləri,dinamikası ilə seçilir.Bu bazarın sərhədləri fasiləsiz olaraq 

genişlənir,yəni yeni-yeni müştərilər,bazarlar,müəssisələr təşkilatlar ortaya çıxır.Reklam 

firma,büro,agentliklərin sayəının artması ilə bərabər onların təqdim etdikləri xidmətlərin sayı da 

artır.Rəqabət güclənir.Bu situasiyada agentlik daha keyfiyyətli işləyən reklam yaradaraq daha 

intensiv inkişaf yoluna keçərək rəqabəti gücləndirirlər.0-dan bazara çıxaraq orda əhəmiyyətli bir 

oyunçuya çevrilmək mümkün deyil.Burada investisiya,yaxşı seçilmiş mütəxəssislərdən yaranan 

komanda və stabil müştərilər lazımdır.onlar bu agentliyin yaxşı,xeyirxah,adı olmadan reklam verən 

müştərilər üçün brend olmadan mümkün deyil.ADRA reklam agentliyi bundan kənarda qalmır.  
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Özet 

Günümüzde her alanda ekonomik büyüme ve teknolojik rekabetçilik için bilgi ve inovasyonun önemi gittikçe 

artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin inovasyon ile ilgili durumunu 

incelemektir. Bu amaçla her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde 

hazırlanan 2015-2020 yıllarını kapsayan Küresel İnovasyon Endeksi raporlarından yararlanılmıştır. Çalışma 

Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere 6 ülkeyi kapsamaktadır. 

Araştırma sonuçlarının bu ülkelerdeki inovasyonla ilgilenen kurum ve kuruluşlar için önemli ve yararlı bilgiler 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Küresel İnovasyon Endeksi, Türk Cumhuriyetleri  

 

Giriş 

Günümüzde her alanda hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Dünya çapında küresel 

rekabetin artması, gelişmekte olan ülkelerin de hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara katılmaya 

başlaması, eskiye göre tüketicilerin daha bilinçli olması, sosyal pazarlama anlayışı, sürekli gelişen 

teknoloji gibi eğilimler işletmeleri ulusal sınırları aşarak küresel düzeyde uzlaşmaya 

götürmektedir. Küresel çapta yaşanmakta olan rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler iş 

dünyasında inovasyon kavramını ön plana çıkarmakta ve inovasyon işletmeler için temel rekabet 

mailto:hasan.gul@omu.edu.tr
mailto:aysuluu.beyshenova@manas.edu.kg
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avantajı haline gelmektedir. 

İnovasyon kavramı hem araştırmacılar, hem de farklı endüstri dalları için ilgi uyandıran, karmaşık 

bir kavramdır. Bilim adamları ve farklı endüstriler, inovasyon tanımı ile ilgili birçok açıdan farklı 

yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Müşteriler açısından inovasyon, daha kaliteli ve daha iyi hizmetlere 

sahip ürünler anlamına gelirken, çalışanlar için inovasyon, yeni ve daha ilginç bir iş anlamına 

gelmektedir. İşletmeler açısından ise inovasyon, sürdürülebilir büyüme ve gelişme anlamına 

gelirken, tüm ekonomi açısından üretkenlik ve refah anlamına gelmektedir (Gёrguri vd., 2013).  

Ülkelerin inovasyonları teşvik edecek ortamı yaratmaları, bu konuda gerekli kaynakların 

sağlanması ve liderlik sorumluluklarının yerine getirilmesi önemlidir. Her ülkenin bu konuda 

yürütmekte olduğu değişik faaliyetler bulunmaktadır. Bu tür faaliyetlerin sonuçları ve ülkelerin 

inovasyon konusundaki performansları uluslararası derecelendirme raporlarına yansımaktadır. 

Konuyla ilgili küresel ölçekte yayınlanan çalışmalardan biri Küresel İnovasyon Endeksidir (Global 

Innovation Index, 2020). Bu çerçevede bu çalışmada ilk önce inovasyon kavramının tanımı ve 

öneminden bahsedilmiştir. Daha sonra, dünyada ülkelerin inovasyon performansını ölçen 

raporlardan biri olan Küresel İnovasyon Endeksine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerin durumu 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kırgızistan, Kazakistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere beş ülkeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye, 

Azerbaycan ve Tacikistan da birlikte ele alınmıştır. Türkmenistanın sözkonusu endekste yer 

almaması sebebiyle değerlendirme geriye kalan 6 ülke üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Kavramsal Çerçeve 

İşletmeler için rekabet avantajı sağlayabilmenin en iyi yolu inovasyondur. Günümüzde işletmeler 

benzer ürün veya hizmet sunan diğer işletmeler tarafından büyük bir baskı altında hareket 

etmektedirler. Diğer yandan, işletmeler tükettikleri üründen daha fazlasını bekleyen müşterilerin 

de baskısı altındadır. Yeni şartlar ve durumlarla başa çıkabilmek için işletmeler sürekli olarak yeni 

üretim yöntemleri aramaya, yeni ürünler üretme veya mevcut olanları geliştirme yoluna gitmek 

zorundadırlar. Başka bir deyişle, sürekli olarak “yenilikler” getirmeye ve geliştirmeye 

çalışmaktadırlar (Ramadani ve Gerguri, 2011). Ancak, işletme tarafından yapılan her yenilik ilgili 

yazında tanımlanan inovasyon kavramını karşılamamaktadır. Bir icadın “inovasyon” olarak 

tanımlanabilmesi için örgüte “değer kazandrması” gerekmektedir (Ünal ve Kılınç, 2016). 

İş dünyasında inovasyonu tartışan insanlar inovasyon (yenilik), gelişme ve icat gibi üç farklı 

kavramı birbiriyle karıştırmaktadırlar. İnovasyon, Latince innovare fiilinden türetilmiştir. En basit 

tanımıyla inovasyon “farklı bir şey yapmayı” ifade etmektedir. Genellikle inovasyonlar riskli, 

maliyetli ve zaman alıcıdır. Öte yandan, iyileştirme daha iyi bir şey yapmak, icat bir fikir veya 

yöntem yaratma eylemidir (Costello ve Prohaska, 2013). İnovasyon, genellikle teknolojik 

özelliklerle ilişkilidir ve dünya ekonomisinde kritik bir rol oynamaktadır (Baskaran ve Mehta, 

2016). 
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İnnovasyon, aynı zamanda yeni fikir, ürün, cihaz veya yenilik olarak da açıklanabilmektedir. 

Günümüzde inovasyon, işletmeler için büyük önem arz etmektedir. İnovasyon bir süreç midir? 

Strateji midir? Bu bir kıyaslama (benchmarking) mı, çapraz işlevli bir ekip mi, yoksa dünya için 

yeni bir süreç mi? İnovasyon bir yönetim tekniği mi, yoksa liderlik sorumluluğu mu? Cevabı, 

inovasyon iyi yönetildiği zaman bir süreç, strateji, yönetim tekniği ve yukarıdakilerin daha fazlası 

olabilmektedir (Kuczmarksi, 2003). 

Joseph Schumpeter, inovasyonu yeni üretim fonksiyonuna veya yeni ürüne götüren bir faaliyet 

olarak tanımlamaktadır. Schumpeter’e göre inovasyon (McDaniel, 2002): 

1. Yeni bir ürünün sunumu - girişimci şu anda piyasada bulunmayan, ancak gelecekte 

kolayca satılabilecek bir ürün üretmelidir. 

2. Yeni bir üretim yönteminin tanıtılması - inovasyon, mevcut girdilerin değiştirilmesinin 

daha büyük çıktıya yol açabileceği, birim başına üretim maliyetinin düşürülebileceği veya mevcut 

girdilerin yerine yeni girdilerin kullanılabileceği farklı bir üretim planı sunmalıdır. 

3. Yeni bir pazara açılması - inovasyonlar, yeni bölgelerdeki satışları ve müşteri sayısını 

artırmalıdır. 

4. Yeni bir hammadde tedarik kaynağının bulunması - genellikle, hammadde tedarikçisi 

zamanla hammaddelerin kalitesini düşürebilmekte veya fiyatlarını artırabilmektedir. Bu durum, 

doğrudan yeni ürünün kalitesini ve satış fiyatını da etkilemektedir. Bu nedenle, girişimci yeni 

ürünlerin üretimi için yeni tedarikçileri bulmaya çalışmalıdır. 

5. Yeni bir endüstri organizasyonunun gerçekleştirilmesi - Schumpeter bunu daha önce 

rekabetin olmadığı tekel pazarına girişimcinin girişi veya girişimcinin pazardaki tekel konumunu 

alacağı koşulların yaratılması olarak tanımlamaktadır. 

İnovasyonların önemi ve tanımı çeşitli açılardan ele alınabilmektedir. Müşteriler açısından 

inovasyon, daha kaliteli ve daha iyi hizmetlere sahip ürünler anlamına gelmektedir ki, bu durum 

birlikte daha iyi bir yaşam tarzına kavuşma anlamına gelmektedir. İşletmeler açısından inovasyon, 

sürdürülebilir büyüme ve gelişme neticesinde büyük kârın gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. 

Çalışanlar için inovasyon, daha fazla akıl kullanmayı gerektiren yeni ve daha ilginç bir iş anlamına 

gelmekte ve daha yüksek maaşlar almayı sağlamaktadır. Tüm ekonomi açısından, inovasyon 

herkes için daha büyük bir üretkenliği ve refahı temsil etmektedir (Gёrguri vd., 2013). 

Geçmişten günümüze kadar inovasyon yeteneği her zaman bir kuruluşun başarısına katkıda 

bulunan en önemli faktörlerden biri olmuştur. Gerekli kaynakları dağıtan, inovasyon için güçlü bir 

motivasyonu sağlayan ve inovatif fikirlere izin veren ve inovasyonu teşvik edecek bir 

organizasyonel iklimi benimsenen işletmeler, tam olarak hızlı ve başarılı bir şekilde inovasyon 

yapacak organizasyonlardır (Popa vd., 2010). Aynı, yaklaşımın ülke bazında da geçerli olduğu 

söylenebilmektedir. Ülkelerin inovasyonları teşvik edecek ortamı yaratmaları, bu konuda gerekli 
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kaynakların sağlanması ve liderlik sorumluluklarının yerine getirilmesi istenilen inovasyon 

performansına ulaşabilmek açısından hayati önem arz etmektedir.   

İşletmelerin inovasyon yapma motivasyonu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, 

pazar payını arttırma, yeni bir pazara girme, ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürün yelpazesinin 

genişletilmesi, eski ürünlerin değiştirilmesi, çevre üzerindeki zararlı etkilerin azaltılması vb. 

Bunlar sistematik olarak yürütülmekte ve işletmenin tüm faaliyetlerini (araştırma-geliştirmeden 

başlayarak personelin faaliyetine kadar) kapsamaktadır. Yani, bir işletmenin tüm işlevleri ve 

faaliyetleri inovasyonun etkisi altındadır. İnovasyon faaliyetinin sonuçları yüksek kaliteli ürünler, 

mükemmel hizmet sunumu, yeni, daha verimli ve daha temiz (ekolojik) üretim süreçleri, çevreye 

daha az zarar verme, gelişmiş iş yönetim sistemi modelleri, modern iş gücü yönetimi yöntemleri 

vb. olarak ortaya çıkmaktadır (Ionescu ve Dumitru, 2015). Genel olarak inovasyon, işletmeler için 

en iyi fikirlerin, en iyi çalışma yöntemlerinin ve hatta iş modellerinin ticari olarak uygulanmasını 

ifade etmektedir. 

Küresel İnovasyon Endeksi ve Öne Çıkan Ülkeler 

Küresel İnovasyon Endeksi (Global Inovation Index) projesi, Profesör Dutta tarafından 2007 

yılında INSEAD görev süresinde başlatılmıştır. Amacı, araştırma makalelerinin sayısı ve araştırma 

ve geliştirme (AR-GE) harcamaları gibi geleneksel inovasyon önlemlerinin ötesine geçerek, 

toplumdaki inovasyonun zenginliğini daha iyi yakalayabilecek metrikleri ve yöntemleri bulmak ve 

belirlemek olmuştur. 

Bu amaca ulaşmanın birçok nedenleri vardı. Birincisi, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan 

ekonomiler için inovasyon, ekonomik ilerlemeyi ve rekabet gücünü arttırmak için önemlidir. 

Birçok hükümet inovasyonu büyüme stratejilerinin merkezine koymaktadır. İkincisi, inovasyon 

tanımı genişlemiştir. Yani inovasyon artık Ar-Ge laboratuvarları ve yayınlanmış bilimsel 

makalelerle sınırlı değildir. Son olarak, her şeyden önce, gelişmekte olan pazarlarda inovasyonu 

tanımak ve kutlamak insanlara, özellikle de yeni nesil girişimcilere ve yenilikçilere ilham vermek 

için çok önemlidir. 

Küresel İnovasyon Endeksi, inovasyon girdileri ve çıktıları olmak üzere iki alt endeksten 

oluşmaktadır (Tablo 1). İnovasyon girdi alt endeksi, beş alt bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

kurumlar, insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği ve iş gelişmişliği’dir.  

İnovasyon çıktıları, bir ekonomideki yenilikçi faaliyetlerin sonucudur. Çıktı alt endeksi, sadece iki 

alt bileşen (bilgi ve teknoloji çıktıları; yaratıcı çıktılar) içermesine rağmen, genel Küresel 

İnovasyon Endeksi puanlarının Girdi Alt Endeksi ile hesaplanmasında aynı ağırlığa sahiptir. 
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Tablo 1: Küresel İnovasyon Endeksi Çerçevesi 

İnovasyon Girdi Alt Endeksi 

 

Kurumlar (İnstitutions) 

Politik Çevre (Political Environment), Düzenleyici Çevre (Regulatory 

Environment), İş Çevresi (Business Environment) 

İnsan Sermayesi ve Araştırma 

(Human Capital & Research) 

Eğitim (Education), Yükseköğretim (Tertiarty Education), AR-GE (Research & 

Development) 

Altyapı                                            

(Infrastructure) 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICTs), Genel Altyapı (General Infrastructure), 

Ekolojik Sürdürülebilirlik (Ecological Sustainability) 

Pazar Gelişmişliği 

(Market Sophistication) 

Kredi (Credit),Yatırım (Investment), 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği (Trade, Competition & Market Scale) 

İş Gelişmişliği 

(Business Sophistication) 

Bilgi Çalışanları (Knowledge Workers), İnovasyon Bağlantıları (Innovation 

Linkages), Bilgi Absorpsiyonu (Knowledge Absorption) 

İnovasyon Çıktı Alt Endeksi 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

(Knowledge & Technology Outputs) 

Bilgi Yaratma (Knowledge Creation), Bilgi Etkisi (Knowledge Impact), Bilgi 

Dağılımı (Knowledge Difusion) 

Yaratıcı Çıktılar 

(Creative Outputs) 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Intangible Assets), Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 

(Creative Goods & Services), 

Çevrimiçi Yaratıcılık (Online Creativity) 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2020. 

Tablo 2’de Küresel İnovasyon Endeksine göre, dünya inovasyon liderlerinin sıralamasına yer 

verilmiştir. Görüldüğü gibi, İsviçre 6 yıl üst üste Küresel İnovasyon Endeksinde birinci sırada yer 

almıştır. İsviçre inovasyon alanında 2020 yılında da “dünya liderliğini” korumaktadır. Bununla 

birlikte sıralanan listede gelişmiş ülkeler olan ABD, Singapur, Çin, İrlanda, Almanya gibi ülkelerin 

önde geldiği anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerine genellikle biyoteknoloji, 

nanoteknoloji, bilgi ve diğer yenilikler hâkimdir. Araştırmalar, Japonya, Güney Kore, Tayvan, 

Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerin innovasyon konusundaki yüksek performanslarını Batı 

ülkelerinin teknolojileri ve yönetim uygulamalarını kademeli olarak benimsemesiyle 

açıklamaktadır.  

Tablo 2’ye bakıldığında inovasyonun daha çok yüksek gelirli ve gelişmiş ülkelerde 

gerçekleştirildiği görülmektedir. İlk 10’da henüz Türki Cumhuriyetlerden hiçbir ülke 

bulunmamaktadır.  
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Tablo 2: Dünya İnovasyon Liderleri (2015-2020) 

 

Sıra 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre İsviçre 

2 İngiltere İsveç İsveç Hollanda İsveç İsveç 

3 İsveç İngiltere Hollanda İsveç ABD ABD 

4 Hollanda ABD ABD İngiltere Hollanda İngiltere 

5 ABD Finlandiya İngiltere Singapur İngiltere Hollanda 

6 Finlandiya Singapur Danimarka ABD Finlandiya Danimarka 

7 Singapur İrlanda Singapur Finlandiya Danimarka Finlandiya 

8 İrlanda Danimarka Finlandiya Danimarka Singapur Singapur 

9 Lüksemburg Hollanda Almanya Almanya Almanya Almanya 

10 Danimarka Almanya İrlanda İrlanda İsrail Günay Köre 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Küresel İnovasyon Endeksinde Türki Cumhuriyetlerin Durumu  

2015-2020 yılları arasında Türki Cumhuriyetlerin Küresel İnovasyon Endeksinde sergiledikleri 

durum Tablo 3’de verilmiştir. Tabloda ülkelerin sıralaması endeksteki derecesine göre yapılmştır.  

Tablo incelendiğinde, 2015 yılında 141 ülke içerisinden Türkiye 58inci, Kazakistan 82inci, 

Azerbaycan 93üncü, Kırgızistan 109uncu, Tacikistan 114üncü ve Özbekistan ise 122inci sırada yer 

almıştır.  

Tablo 3: Küresel İnovasyon Endeksinde Türki Cumhuriyetler (2015-2020) 

 

Ülke 

2015/141 2016/128 2017/127 2018/126 2019/129 2020/131 

G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan G.İ. Puan 

Türkiye 58 37,81 42 39,03 43 38,90 50 37,42 49 36,95 51 34,90 

Kazakistan 82 31,25 75 31,51 78 31,50 74 31,42 79 31,03 77 28,56 

Azerbaycan 93 30,10 85 29,64 82 30,58 82 30,20 84 30,21 82 27,23 

Kırgızistan 109 27,96 103 26,62 95 28,01 94 27,56 90 28,38 94 24,51 
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Özbekistan 122 25,89 - - - - - - - - 93 24,54 

Tacikistan 114 27,46 86 29,62 94 28,16 101 26,51 100 26,43 109 22,23 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Orta ve Güney Asya bölgelerinin ekonomilerinde 2020 yılında Küresel İnovasyon Endeksi 

sıralamalarında diğer bölgelere göre daha fazla gelişme yaşanmıştır. Türkiye 2015-2020 yılları 

arasında 7 basamak ilerleyerek 51inci, Kazakistan 5 basamak ilerleyerek 77inci, Azerbaycan 11 

basamak ilerleyerek 82inci, Kırgızistan 15 basamak ilerleyerek 94üncü, Özbekistan 29 basamak 

ilerleyerek 93üncü ve Tacikistan ise 5 basamak ilerleyerek 109uncu sırada yer almıştır. Özbekistan 

2016-2019 yılları arasında endekste yer almamıştır. Ancak, 2020 yılında Kırgızistan’ı da geçerek 

93üncü sıradaki yerini almayı başarmıştır. Genel olarak, 2015-2020 yıllar arasında tüm Türki 

Cumhuriyetlerde pozitif yönde değişimler yaşanmıştır.  

Küresel İnovasyon Endeksinin inovasyon girdileri ve çıktıları olmak üzere iki alt endeksten 

oluştuğu daha önce belirtilmişti. İnovasyon girdi alt endeksini kurumlar, insan sermayesi/araştırma, 

altyapı, pazar gelişmişliği ve iş gelişmişliği oluşturmaktadır. Küresel İnovasyon Endeksinin girdi 

alt endeksine göre Türki Cumhuriyetlerin durumu ayrıntılı olarak Tablo 4’te sunulmuştur. Tabloda 

ülke sıralaması ülkelerin endeksteki derecesine göre yapılmıştır. Tablo incelendiğinde, genel 

duruma paralel bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Tüm ülkelerde 2015-2020 yılları arasında 

olumlu yönde değişimler olduğu özellikle Türkiye (19 basamak ilerlemiş ve 52inci sırada) ve 

Özbekistan (31 basamak ilerlemiş ve 88inci sırada) önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir.  

 

Tablo 4: İnovasyon Girdi Alt Endeksinde Türki Cumhuriyetler (2015-2020) 

 

 

Ülke 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Türkiye 71 41,68 59 42,54 68 42,32 62 42,64 56 45,26 52 44,36 

Kazakistan 75 40,98 65 41,75 64 43,15 55 43,56 64 43,74 60 42,78 

Azerbaycan 89 37,59 81 38,39 78 40,70 76 40,39 77 41,59 76 39,17 

Özbekistan 112 33,88 - - - - - - - - 81 38,24 

Kırgızistan 94 36,57 92 35,61 86 38,16 85 37,99 78 41,48 88 36,62 

Tacikistan 115 33,39 102 33,51 100 35,50 104 33,04 107 33,12 108 31,04 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 
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Diğer taraftan, inovasyon çıktı alt endeksinde ise bilgi teknolojileri ve yaratıcı çıktılar yer 

almaktadır. Küresel İnovasyon Endeksinin çıktı alt endeksine göre Türki Cumhuriyetlerin durumu 

ayrıntılı olarak Tablo 5’te sunulmuştur. Tabloda ülke sıralaması ülkelerin endeksteki derecesine 

göre yapılmıştır. Tablo incelendiğinde, genel sıralama ve girdi endeksine göre sıralamadan farklı 

olarak Türkiye’den (2015’te 46ıncı iken 2020’de 53üncü) sonra Azerbaycan (2015’te 103üncü iken 

2020’de 86ıncı) gelmektedir. Türkiye’nin bu endekste Türki Cumhuriyetler arasında birinci sırada 

olmakla beraber 2015 yılına göre 7 basamak gerilediği dikkat çekmektedir. Diğer ülkelerde 

ilerlemelerin olduğu görülmektedir. Özellikle, Azerbaycan (2015-2020 yılları arasında 17 basamak 

ilerleyerek 86ıncı) ve Kazakistan (2015-2020 yılları arasında 13 basamak ilerleyerek 94üncü) 

önemli gelişme kaydetmiştir.  

 

Tablo 5: İnovasyon Çıktı Alt Endekside Türki Cumhuriyetler (2015-2020) 

 

Ülke 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Türkiye 46 33,93 37 35,52 36 35,48 43 32,19 49 28,64 53 25,44 

Azerbaycan 103 22,62 94 20,88 89 20,46 87 20,00 90 18,83 86 15,29 

Kazakistan 107 21,52 90 21,27 93 19,85 91 19,28 92 18,32 94 14,34 

Tacikistan 106 21,54 69 25,74 88 20,81 88 19,98 83 19,74 99 13,43 

Kırgızistan 118 19,35 109 17,63 104 17,86 101 17,14 111 15,29 107 12,40 

Özbekistan 127 17,89 - - - - - - - - 118 10,83 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

Türki Cumhuriyetlerin Küresel İnovasyon Endeksindeki durumları her bir kritere göre ayrıntılı 

olarak incelenmiş ve 2015 ile 2020 yılları arasındaki olumlu  veya olumsuz farkları ülkeler bazında 

tablolaştırılmıştır.    

Türkiye’nin Durumu 

2015 ile 2020 yılları arasında Türkiye’nin Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri Tablo 6'da 

gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi Türkiye kurumlar (-10 fark) ve yaratıcı çıktılar (-13 fark) 

kriterleri dışındaki alanlarda olumlu yönde değişimler kaydetmiştir.  
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Tablo 6: Küresel İnovasyon Endeksinde Türkiye  

Temel Kriter 

Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 

Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 

 

84 

 

94 

 

-10 

Politik Çevre 88 77 11 

Düzenleyici Ortam 101 108 -7 

İş Çevresi 67 91 -24 

İnsan Sermayesi ve 

Araştırma 

 

50 

 

42 

 

8 

Eğitim 58 7 51 

Yükseköğretim 57 91 -34 

AR-GE 40 40 0 

Altyapı 

 

63 

 

54 

 

9 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 63 49 14 

Genel Altyapı 59 57 2 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 57 55 2 

Pazar Gelişmişliği 

 

58 

 

28 

 

30 

Kredi 104 66 38 

Yatırım 51 44 7 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 18 7 11 

İş Dünyasının Gelişmişliği 

 

117 

 

57 

 

60 

Bilgi Çalışanları 85 59 26 

İnovasyon Bağlantıları 110 91 19 

Bilgi Absorpsiyonu 127 48 79 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

 

60 

 

57 

 

3 

Bilgi Yaratma 36 40 -4 

Bilgi Etkisi 83 42 41 

Bilgi Dağılımı 108 96 12 

Yaratıcı Çıktılar 

 

37 

 

50 

 

-13 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 31 -14 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 52 60 -8 

Çevrimiçi Yaratıcılık 59 69 -10 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Özellikle, iş dünyasının gelişmişliği kriterinde 60 basamak ilerleyerek büyük bir gelişme göstermiş 

ve 2020 yılında 57inci, ardından, pazar gelişmişliği kriterinde 30 basamak ilerlemiş ve 2020 yılında 
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28inci sırada yer almıştır. Diğer taraftan kurumlar kriterinde en kötü performansa (-10 fark ve 

94üncü sırada) sahip olduğu görülmektedir.   

Azerbaycan’ın Durumu 

Tablo 7’de Azerbaycan’ın 2015-2020 yıılarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri 

verilmiştir. Azerbaycan da iş dünyasının gelişmişliği kriterinde 40 basamak ilerleyerek 2020 

yılında 96ıncı sırada yer almıştır.  

 

Tablo 7: Küresel İnovasyon Endeksinde Azerbaycan 

Temel Kriter 

Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 

Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 81 59 22 

Politik Çevre 94 73 21 

Düzenleyici Ortam 107 80 27 

İş Çevresi 51 33 18 

İnsan Sermayesi ve Araştırma 100 89 11 

Eğitim 114 84 30 

Yükseköğretim 97 82 15 

AR-GE 62 91 -29 

Altyapı 78 85 -7 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 69 68 1 

Genel Altyapı 107 120 -13 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 59 73 -14 

Pazar Gelişmişliği 47 36 11 

Kredi 83 39 44 

Yatırım 10 23 -13 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 95 86 9 

İş Dünyasının Gelişmişliği 136 96 40 

Bilgi Çalışanları 110 84 26 

İnovasyon Bağlantıları 133 67 66 

Bilgi Absorpsiyonu 134 119 15 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 108 118 -10 

Bilgi Yaratma 130 98 32 

Bilgi Etkisi 94 112 -18 
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Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Bununla birlikte kurumlar ve yaratıcı çıktılar kriterlerinde de gelişmeler yaşanmıştır. Diğer 

taraftan, bilgi ve teknoloji çıktıları (-10 fark) ve altyapı (-7 fark) kriterlerinde en düşük performans 

sergilemiştir. Azerbaycan temel kriterler içerisinden pazar gelişmişliği kriterinde en iyi (36ıncı 

sırada) durumda olduğu söylenebilir. 

Kazakistan’ın Durumu 

Tablo 8’de Kazakistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri 

verilmiştir. Kazakistan pazar gelişmişliği kriterlerinde 43 basamak ilerleyerek 43üncü sırada yer 

almış ve en çok gelişme yaşanan alan bu olmuştur. Diğer taraftan, altyapı (-12) ve insan sermayesi 

(-2) kriterlerinde olumsuz gelişme göstermiştir. Kazakistan temel kriterler içerisinden kurumlar 

kriterinde en iyi (49uncu sırada) durumdadır.  

 

Tablo 8: Küresel İnovasyon Endeksinde Kazakistan 

Bilgi Dağılımı 107 115 -8 

Yaratıcı Çıktılar 93 65 28 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91 56 35 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 68 87 -19 

Çevrimiçi Yaratıcılık 92 67 25 

Temel Kriter Ülke Sıralaması Alt Kriter Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 67 49 18 

Politik Çevre 98 68 30 

Düzenleyici Ortam 71 48 23 

İş Çevresi 35 31 4 

İnsan Sermayesi ve Araştırma 66 68 -2 

Eğitim 49 76 -27 

Yükseköğretim 99 55 44 

AR-GE 52 57 -5 

Altyapı 54 66 -12 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 33 42 -9 

Genel Altyapı 54 69 -15 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 104 103 1 
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Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

Kırgızistan’ın Durumu 

Tablo 9’da Kırgızistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri 

verilmiştir. Kırgızistan altyapı (17 basamak), yaratıcı çıktılar (15 basamak) ve kurumlar (13 

basamak)  kriterlerinde gelişme göstermiştir. Ancak pazarın gelişmişliği (-10) iş dünyasının 

gelişmişliği (-6) ve insan sermayesi ve araştırma (3-) kriterlerinde ise düşüş söz konusudur.  

 

Tablo 9: Küresel İnovasyon Endeksinde Kırgızistan 

 

Temel Kriter 

Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 

Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 

 

105 

 

92 

 

13 

Siyasi Ortam 117 114 3 

Düzenleyici Ortam 103 93 10 

İş Ortamı 98 66 32 

İnsan Sermayesi ve Araştırma    Eğitim 27 33 -6 

Pazar Gelişmişliği 96 53 43 

Kredi 108 82 26 

Yatırım 71 28 43 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 79 50 29 

İş Dünyasının Gelişmişliği 110 71 39 

Bilgi Çalışanları 68 52 16 

İnovasyon Bağlantıları 128 124 4 

Bilgi Absorpsiyonu 115 91 24 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 96 80 16 

Bilgi Yaratma 80 72 8 

Bilgi Etkisi 70 97 -27 

Bilgi Dağılımı 109 76 33 

 

Yaratıcı Çıktılar 
117 105 12 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121 107 14 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 86 96 -10 

Çevrimiçi Yaratıcılık 97 79 18 
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70 73 -3 
Yükseköğretim 77 74 3 

AR-GE 107 109 -2 

Altyapı 

 

114 

 

97 

 

17 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 102 86 16 

Genel Altyapı 101 85 16 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 128 112 16 

Pazarın Gelişmişliği 

 

56 

 

66 

 

-10 

Kredi 41 34 7 

Yatırım 92 60 32 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 74 110 -36 

İş Dünyasının Gelişmişliği 

 

99 

 

105 

 

-6 

Bilgi İşçileri 51 92 -41 

İnovasyon Bağlantıları 131 126 5 

Bilgi Absorpsiyonu 108 90 18 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

 

88 

 

81 

 

7 

Yaratılan Bilgi 64 59 5 

Bilgi Etkisi 53 103 -50 

Bilgi Dağılımı 122 93 29 

Yaratıcı Çıktılar 

 

132 

 

117 

 

15 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 131 121 10 

Yaratıcı Ürün ve Hizmetler 109 106 3 

Çevrimiçi (online) Yaratıcılık 112 102 10 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

Tacikistan’ın Durumu 

Tablo 10’da Tacikistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri 

verilmiştir. Tacikistan yaratıcı çıktılar (17 basamak) ve altyapı (12 basamak) kriterlerinde gelişme 

göstermiştir. Ancak, pazar gelişmişliği (-20), iş dünyasının gelişmişliği (-20), bilgi ve teknoloji 

çıktıları (-7) kriterlerinde tam tersi büyük oranda düşüş yaşanmıştır. Aynı zamanda, insan 

sermayesi ve araştırma kriterinde gerileme olduğu görülmektedir.   
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Tablo 10: Küresel İnovasyon Endeksinde Tacikistan 

 

Temel Kriter 

Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 

Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 127 118 9 

Politik Çevre 130 126 4 

Düzenleyici Ortam 112 118 -6 

İş Çevresi 128 105 23 

İnsan Sermayesi ve Araştırma 86 87 -1 

Eğitim 75 70 5 

Yükseköğretim 70 86 -16 

AR-GE 112 112 0 

Altyapı 135 123 12 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 138 119 19 

Genel Altyapı 136 122 14 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 88 95 -7 

Pazar Gelişmişliği 40 60 -20 

Kredi 61 22 39 

Yatırım 12 60 -48 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 100 109 -9 

İş Dünyasının Gelişmişliği 108 128 -20 

Bilgi Çalışanları 99 117 -18 

İnovasyon Bağlantıları 101 112 -11 

Bilgi Absorpsiyonu 92 116 -24 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 70 77 -7 

Bilgi Yaratma 46 55 -9 

Bilgi Etkisi 91 95 -4 

Bilgi Dağılımı 98 90 8 

Yaratıcı Çıktılar 130 113 17 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127 120 7 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 111 85 26 

Çevrimiçi Yaratıcılık 117 99 18 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 
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Özbekistan’ın Durumu 

Tablo 11’de Özbekistan’ın 2015-2020 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeks göstergeleri 

verilmiştir. Özbekistan pazar gelişmişliği (58 basamak) kriterinde en çok gelişme 

gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte, altyapı, kurumlar, iş dünyasının gelişmişliği ve 

yaratıcı çıktılar kriterlerinde de gelişme yaşandığını dikkat çekmektedir. Ancak bilgi ve teknoloji 

çıktıları (-29 fark) kriterinde ise büyük bir seviyede düşüş söz konusudur.  

Tablo 11: Küresel İnovasyon Endeksinde Özbekistan 

Temel Kriter 

Ülke Sıralaması 

Alt Kriter 

Ülke Sıralaması 

2015 2020 Fark 2015 2020 Fark 

Kurumlar 

 

106 

 

95 

 

11 

Politik Çevre 115 98 17 

Düzenleyici Ortam 121 107 14 

İş Çevresi 76 72 4 

İnsan Sermayesi ve Araştırma 

 

76 

 

77 

 

-1 

Eğitim 29 52 -23 

Yükseköğretim 95 73 22 

AR-GE 92 94 -2 

Altyapı 

 

101 

 

72 

 

29 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 93 72 21 

Genel Altyapı 73 41 32 

Ekolojik Sürdürülebilirlik 132 101 31 

Pazar Gelişmişliği 

 

85 

 

27 

 

58 

Kredi 87 57 30 

Yatırım 115 8 107 

Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği 42 108 -66 

İş Dünyasının Gelişmişliği 

 

138 

 

127 

 

11 

Bilgi Çalışanları 135 91 44 

İnovasyon Bağlantıları 138 128 10 

Bilgi Absorpsiyonu 27 109 -82 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 

 

61 

 

90 

 

-29 

Bilgi Yaratma 75 84 -9 

Bilgi Etkisi 38 49 -11 

Bilgi Dağılımı n/a 131 - 
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Yaratıcı Çıktılar 

 

138 

 

127 

 

11 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136 128 8 

Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler 93 75 18 

Çevrimiçi Yaratıcılık 126 126 0 

Kaynak: The Global Innovation Index, 2015-2020. 

 

Sonuç 

Günümüzde hem yerel, hem de küresel piyasalarda rekabetin artması, tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarının değişmesi, ürünlerin ömürlerinin kısalması, dış çevrede yaşanan sürekli değişim ve 

gelişmeler, teknolojinin sunduğu imkânlar işletmeleri daha yenilikçi olmaya ve daha çok 

inovasyona odaklanmaya itmektedir. İşletmeler artık yerel işletmelerle değil, ulusal sınırların 

kalktığı dünya pazarında yer alan işletmelerle rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar. Söz konusu 

değişen pazar özellikleri yeni değerleri ve beklentileri de ortaya çıkarmıştır. Bunlar; yüksek 

düzeyde kaliteli ürün sunma, ürüne değer ekleme, tam zamanında mükemmel hizmet sunma, 

yenilik yaratma, rakiplerin ürününden farklılaştırılmış yeni ürün geliştirme olarak ifade 

edilebilmektedir. Bugün inovasyon tüm dünyada gelişim göstermektedir. Ancak, bu gelişmelere 

rağmen ortaya çıkan yeni engeller küresel inovasyon için önemli düzeyde risk oluşturmaktadır. 

Birkaç yıl önce inovasyon faaliyetleri ve inovasyon politikaları yüksek gelirli ekonomilerde 

gelişim göstermişti. Bugün hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ekonomiler ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı arttırmak için inovasyonu sıkı bir şekilde gündemlerine almaya başlamışlardır. 

Günümüzde inovasyon ve bilgi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak 

öne çıkmaktadır. Bu yüzden, dünyadaki birçok ülke inovasyon konusunda strateji ve politikalar 

geliştirmeye çaba göstermektedir. Yani, ulusal sınırları aşarak uluslararası düzeyde rekabet 

edebilmek, ülkenin ekonomisini geliştirmek ve ülkenin refah düzeyini artırmak açısından 

inovasyon kritik kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 

Her yıl Küresel İnovasyon Endeksi, dünya çapında yaklaşık 130 ekonominin inovasyon 

performansını sıralamaktadır. Uluslararası araştırmaların gösterdiği gibi dünyadaki birçok ülke 

inovasyon konusunda farklı seviyelerde sorunlar yaşamaktadırlar. Orta Asya Türki Cumhuriyetleri 

Küresel İnovasyon Endeksinde 2015-2020 yıllar arasında birçok bileşende gelişme göstermiştir. 

Genel olarak, incelenen ülkelerin yenilikçi olma potansiyeline sahip olduğu ancak henüz inovasyon 

konusundaki mevcut durumlarının yüksek ve istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Türki 

Cumhuriyetlerinin durumuna bakıldığında, Türkiye’nin ve Kazakistan’ın diğer ülkelere göre 

durumunun daha iyi olduğu görülmektedir. İnovasyon konusunda ele alınan ülkeler arasında en 

kötü durumda olanın Tacikistan’ın olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Tacikistan’ın insan sermayesi 

ve araştırma, pazar gelişmişliği, iş dünyasının gelişmişliği ve bilgi/teknoloji çıktıları konularına 

daha çok önem vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yaratıcı 
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çıktılar bileşeninde sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Kırgızistan'ın yenilikçilik gelişimi, 

günümüzün en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kırgızistan, Azerbaycan, 

Tacikistan ve Özbekistan’ın inovasyon konusunda diğer Türki Cumhuriyetlerle karşılaştırıldığında 

daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. 

Hem ülkeler, hem de işletmeler için küresel rekabet yarışında anahtar role sahip olan inovasyon, 

karmaşık özellik taşıyan ve birçok kurumun yer aldığı etkileşimli bir süreçtir. İşletmeler, küresel 

pazarlarda yaşamlarını sürdürmek ve ayakta kalmak istiyorlarsa, yeniliği ve inovasyonu sistematik 

bir şekilde yönetim altına almalı ve gerekli altyapıyı (kurumsal/hukuki) hazırlayarak, inovasyon 

için elverişli bir ortam yaratmaya çalışmalıdırlar. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə sürətlə inkişaf edən rabitə və internet texnologiyalarına sahib “yeni media” nın məhsulu olan sosial 

media tətbiqləri, fərdlər arasında şəxsi və korporativ münasibətlərin yaratdığı yeni interaktiv ünsiyyət mühitləridir. Bu 

məqalənin məqsədi sosial media tətbiqləri hesab edilən facebook, twitter, instagram və s. təhlil etmək, sosial media ilə 

marketinq ünsiyyəti elementləri, reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr arasında nəzəri cəhətləri ortaya qoymaqdır. Bu 

məqsədə çatmaq üçün çap və elektron yazılar və kitablar əsasında geniş miqyaslı ədəbiyyat icmalı ilə araşdırma 

tədqiqatı aparıldı.  

Tədqiqat işində sosial media ilə marketinq rabitə elementləri, reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr arasındakı bağlılıq, 

ənənəvi marketinqlə yeni sosial media marketinqi arasındakı fərqlər də müzakirə mövzusudur. Effektiv iş modelinin 

tətbiqi üsullarından danışa bilmək üçün təsirli marketinq kommunikasiya strategiyasının əhəmiyyətindən bəhs etmək 

lazımdır. Belə ki, internetə əsaslanan ünsiyyət kanallarından biri olan sosial media tətbiqlərinin düzgün anlaşılması və 

uğurlu ünsiyyət strategiyalarının, marketinq rabitə vasitələrinin necə istehsal olunduğunun ortaya qoyulması, iş 

prosesində bu kimi tətbiqlərinin qatqısının təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial marketinq sahəsinin 

sürətli inkişafı və əsas marketinq kommunikasiya elementləri arasında yer alan reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr 

sayəsində ortaya çıxan yeni tətbiqlərin birgə  qiymətləndirilməsi olduqda vacibdir.  

Açar sözlər: Sosial Media, Marketinq, İctimaiyyətlə Əlaqələr, Dijital tətbiqlər. 

 

Giriş 

Günümüzdə insanlar yeni kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə yeni axtarışlara, yeni trendlərə 

və yeni ünsiyyət mühitlərinə daha çox yönələrək real ünsiyyət prosesindən uzaqlaşır. Xüsusilə 

internet müasir rabitə sisteminin müasir dövrdə ən böyük mühərriki hesab edilir. 1970-ci illərdə 

başlayan və 1990-cı illərdən sonra sürətlə böyüməyə davam edən İnternetin insanlar tərəfindən 

müxtəlif iş mühitlərində və şəxsi həyatda istifadəsi, veb saytların yayılması ilə istifadəçi sayını 

artırmış və 2000-ci illərdə sosial medianın tətbiqi ilə bütün təbəqələrdən olan insanları və şirkətləri 

əhatə edən ölçülərə çatmışdır (Kara və Özgen, 2012).  

Yeni rabitə texnologiyalarının inkişafı və sosial medianın yayılması ilə ünsiyyət dünyası və iş 

təcrübələri əhəmiyyətli və köklü dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Xüsusilə məzmunu istifadəçi 

tərəfindən yaradılan web 2.0 sistemi, ənənəvi medianın inhisarçılığını ortadan qaldırdı və internet 

mailto:iibrahimemmedov@gmail.com
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mühitini çox təsirli yeni bir media halına gətirdi. Bu yeni interaktiv mühitdə istifadəçilər hər 

mövzuda hiss və düşüncələrini yaza, təklif və tənqidlərini çəkinmədən irəli sürə bilərlər. Sosial 

media tətbiqlərindən bu yönümlü istifadə edilməsi istifadəçilərin bir yerə qədər anonimlik və 

təhlükəsizlik istəklərini də təmin edir.  

İnternet vasitəsi ilə hazırlanmış onlayn satış, reklam, promosyon, xəbər və s. kimi metodların 

istifadə edilməsi marketinq kommunikasiya anlayışının bu yeni dövrə uyğunlaşmasını və 

ünsiyyətdə daha səmərəli tətbiqetmələrin həyata keçirilməsini asanlaşdırmışdır. Şirkətlərin son 

dövrlərdə bu metodlardan daha geniş istifadəsi ilə iş prosesini təkmilləşdirilməsi daha çox 

müşahidə edilir. Belə ki internet və sosial media tətbiqləri anlayışı istifadəçi şirkətlərin bazarda 

potensialını daha da artırmışdır. Sosial media tətbiqlərindən istifadə sadə video paylaşımından 

başlayaraq, daha mürəkkəb blog və facebook istifadəsinə qədər artan bir ünsiyyət sistemi ilə 

istehsalçılarına və istifadəçilərinə bir çox yenilik və üstünlüklər təklif edir. 

Bu gün sosial media tətbiqləri yalnız internetdə əks olunan ənənəvi ümumi media səhifələrindən 

və xəbər saytlarından ibarət deyildir. Cəmiyyətin və ya ayrı-ayrılıqda müəlliflərin internetdə bir 

çox fərqli mövzunu yazıb veb məkanlarda şərh etməsi tədricən effektivliyini artırır. Sosial 

medianın ən vacib xüsusiyyəti, hər an yenilənən və bu səbəbdən təqib edilməyəcək qədər sürətli 

bir dinamik mühit olmasıdır. Bütün bu dəyişikliyi başa düşmək və tətbiq etmək üçün yazılı və 

vizual mediada çalışanların, rabitə məsləhətçilərinin və ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsi 

rəhbərlərinin internetin təkamül prosesini daha yaxından izləmələri və tədqiq etmələri lazımdır.  

Ünsiyyət şəbəkələri zamanla insanlar tərəfindın ictimailəşdirilir və genişləndirilir, eyni zamanda 

reklam və marketinq fəaliyyətləri üçün əsas hədəf olmağa davam edirlər (Kara & Özgen, 2012). 

İnternet və marketinq kommunikasiya elementlərinin birləşməsi sayəsində şirkətlərin internetdə 

reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr kimi marketinq kommunikasiya fəaliyyətlərinə əhəmiyyət 

verməsi, sosial medianı tanıması və başa düşməsi və bu çərçivədə strategiyalar yaradaraq iş 

proseslərini daha dəqiq və effektiv idarə etməsi zərurətə çevrilmişdir.   

İnternet və sosial media tətbiqləri anlayışı istifadəçi şirkətlərin bazarda potensialını daha da 

artırmışdır. Sosial media tətbiqlərindən istifadə sadə video paylaşımından başlayaraq, daha 

mürəkkəb blog və facebook istifadəsinə qədər artan bir ünsiyyət sistemi ilə istehsalçılarına və 

istifadəçilərinə bir çox yenilik və üstünlüklər təklif edir.  

Son vaxtlara qədər internet ümumiyyətlə informasiya vasitəsi olaraq adlandırılmışdır, lakin son iki 

ildə internet daha sosial çox sosial mahiyyət kəsb edərək, insanların istəyini və ehtiyaclarını 

qarşılamaqda, maraqlarını təmin etməkdədir. (Weinberg, 2009). XXI əsrin ən diqqət çəkən 

texnoloji hadisələrindən biri olan sosial media və bu platformada yaradılan tətbiqlər, dünyada ən 

çox ziyarət edilən veb saytlardan hesab edilir. Bu cür sosial media saytları ayrı-ayrı istifadəçilərin 

şəxsi məlumatlarını qismən paylaşmasına və digər insanlarla müxtəlif (iş, hobbi, asudə vaxtın 

təşkili və s.) əlaqələr yaratmasına imkan verir. Sosial media, istifadəçilərin bir-biri ilə əlaqə 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1231 

 

yaratmasına və ünsiyyət qurmasına imkan verən, fərdi şəbəkə yaratmağı və bir çox hadisələri 

ictimailəşdirmələrini təmin edən onlayn icmalar kimi tərif oluna bilər. Bu saytlarda istifadəçilər öz 

şəxsi profillərini yaradır və digər istifadəçilərə təqdim edirlər. Başqa sözlə, sosial media bir növ 

axtarış və ünsiyyət vasitəsi rolunda çıxış edir.  

Bu gün sosial media tətbiqləri yalnız internetdə əks olunan ənənəvi ümumi media səhifələrindən 

və xəbər saytlarından ibarət deyildir. Cəmiyyətin və ya ayrı-ayrılıqda müəlliflərin internetdə bir 

çox fərqli mövzunu yazıb veb məkanlarda şərh etməsi tədricən effektivliyini artırır. Sosial 

medianın ən vacib xüsusiyyəti, hər an yenilənən və bu səbəbdən təqib edilməyəcək qədər sürətli 

bir dinamik mühit olmasıdır.  

Sosial media məhdud çərçivədə istifadəçilərə onlayn profillər və ya şəxsi veb səhifələr yaratmağa 

və onlayn olaraq fəaliyyətlərini və biznes imkanlarını inkişaf etdirməyə şərait yaradır, profil 

səhifələri isə istifadəçinin öz veb saytı rolunda çıxış edir. Profil məlumatlarına doğum tarixi, cinsi, 

siyasi baxışları, inancları və doğulduğu yerdən sevdiyi filmlərə qədər müxtəlif məlumatlar daxildir. 

Daha geniş anlamda isə sosial media, fərdlərin məhdud bir sistem daxilində ümumi bir sistem 

yaratmasına, əlaqəni paylaşan digər istifadəçilər siyahısında olanlarla danışmağa, keçid 

siyahılarına baxmağa və digər fəaliyyətlərə imkan verən veb əsaslı xidmətlərdir. 

(http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html ) 

Qrafik 1: Dünyada 2018-ci ilə qədər sosial mediadan istifadə edənlərin sayı (mlrd) 

 

Mənbə: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/  

Bir çox böyük sosial media platformalarında iştirakçılar şəbəkə qurmaq və ya yeni insanlarla tanış 

olmaq üçün vaxt keçirmək məcburiyyətində deyildir. Bunun əvəzinə, istifadəçilər ilk növbədə 

sosial medianın bir hissəsi olan sadə insanlarla ünsiyyət yaradırlar. Ənənəvi mənada insanların bir-

biri ilə real qarşılıqlı ünsiyyət prosesi sosial mediada veb konfransların təşkili, mesajlaşma, 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
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paylaşılan onlayn iş məkanı və internet vasitəsilə interaktiv yazışmaların aparılması ilə əvəz edilir. 

Belə şəbəkələrdə qarşılıqlı təsirlər normal şəkildə insanlar arasında olduğu fiziki qaydada baş 

vermir. Sözügedən ənənəvi sosial media kiçik ölçülüdür və üzvləri arasında məhdud fiziki əlaqə 

müddətini və digər şəbəkələrdən təcrid olunmanı ehtiva edir. 

Digər tərəfdən dijital platformada qurulan, yəni onlayn şəbəkələr, müxtəlif qovşaqlardan şəbəkəyə 

daxil olan fərqli iştirakçıların şəbəkəsini əhatə edir. Kompüterdən və ya digər texniki 

avadanlıqlardan istifadə edilməsi ənənəvi sosial medianın zaman, məkan və bunun kimi digər fiziki 

məhdudiyyətlərini aradan qaldırır, prosesi sürətləndirir və daha da qloballaşdırır. Onlayn sosial 

mediada istifadəçilər bir-birlərinin şəbəkələrinə qoşula və coğrafi sərhədlər olmadan ünsiyyət 

yarada bilərlər. Bu cür şəbəkələrin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də onların mürəkkəbliyi və 

digər şəbəkələrlə əlaqələrini ehtiva etməsindədir. 

Bütün insanlara qapılarını açan internet şəbəkəsinin istifadəçilərinin sayı gündən-günə artarkən, bu 

özü ilə birlikdə bəzi problemlər gətirmişdir. Bu mühitdə ən vacib problem davamlı məlumat 

girişinin həyata keçirildiyi platformaya necə daxil olmaq və məlumatların hansı kateqoriyalar 

altında təsnif edilməsi problemi idi.İnternet şəbəkəsinin zamanla daha da təkmilləşdirilməsi bütün 

bu kimi sualları aradan qaldırmışdır. Belə ki  istifadəçilər üçün öz daxilində həll yolları təklif 

edərək, bu xaosa "axtarış motorları" ilə son qoymağı bacarmışdır. Axtarış motorları yalnız məlumat 

qarışıqlığını tənzimləməklə kifayətlənmir, eyni zamanda, istifadəçilərin axtarış statistikası da daxil 

olmaqla, bir çox məlumatın saxlanılması və internetin marketinq haqqında yeni bir anlayış 

gətirilməsini təmin etmək vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür.  

Bu gün sosial media tətbiqlərinin inkişafı prosesi internetin geniş istifadəsi, internetə çıxış və 

sürətin artırılması, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına olan inamın güclənməsi və 

bu texnologiyaların müsbət ictimai rəy yaratması, müxtəlif tətbiqetmələr və proqram təminatlarının 

sosial medianın istifadəsini inkişaf etdirməsini reallaşdırması mümkündür (Laughey, 2010). 

İnternetdə istifadəçilər bir-biri ilə ünsiyyət quraraq görüşmək, dialoq yaratmaq, məzmun 

paylaşmaq və ortaq maraqları olan insanları toplayaraq söhbət yaratmaq məqsədi ilə yaradılan 

internet saytları sosial media olaraq bilinir. Azərbaycanda çox populyarlaşan Facebook və yalnız 

iş əlaqələrinin qurula biləcəyi Linkedin bu kimi sosial medianın nümunələri olaraq göstərilə bilər. 

Virtual aləmdə məlumat və təcrübələrin mübadiləsi, ötürülməsi və paylaşılması nəticəsində "sosial 

media" anlayışının çox vacib olduğu bir dövr formalaşmışdır. Paylaşılan təcrübələr, fikirlər və 

təkliflərə əlavə olaraq, seçilən musiqi, video, məqalələrin paylaşıldığı tətbiqetmələrin və bunların 

yerləşdiyi sosial media növlərinin günümüzdə daha da artdığını görürük. Artıq istehlakçılar passiv 

mövqedə ötürülən mesajların hədəfi olmamaqla yanaşı, həm də mesajların yayılmasında və 

digərlərinə ötürülməsində fəal rol oynayan media vasitəçiləridir. Məzmun istehsalçısı olaraq, sosial 

həyatımıza istehlakçı saytları, şəxsi və getdikcə artmaqda olan korporativ bloqlar da əlavə edilir.   

Sosial media saytları və tətbiqlərinin üzvlərinin tərcümeyi-halları, fotoları və bəzi digər şəxsi 
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məlumatları olan şəxsi profil səhifəsi mövcud olur. Məsələn, Flickr fotoşəkilləri göndərməyi, 

etiketləməyi və şərh yazmağı dəstəkləyən sosial media tətbiqidir. Youtube isə videolarda bu 

xüsusiyyətləri dəstəkləyir. Daha ixtisaslaşmış saytlar arasında insanları oxşar oxu seçimlərinə 

bağlayan “ConnectViaBooks” və faydalı iş kommunikasiyaları yaratmağı hədəfləyən “LinkedIn” 

tətbiqi var. Sosial media iştirakçılarına sosial dəstək, yeni iş imkanları, sosial maliyyə mənbələri, 

mal və ya xidmətlər mübadiləsi imkanları təklif edir. Sosial media tətbiqləri insanları saxlanan 

istifadəçi profillərində mövcud olan məlumatlar vasitəsilə birləşdirir. Müxtəlif saytlar arasındakı 

ən əhəmiyyətli fərqləndirici amil, profil məlumatındakı məlumatların dərəcəsi və düzülüş 

qaydasıdır. (Neuman və Hogan 2005).  

Sosial mediada marketinq əlaqəsi nümunələri sırasında De Facto'nun "Sosial Ekran" tətbiqi misal 

göstərilə bilər. Bu tətbiq ilə istifadəçilər bəyəndikləri məhsulları almaqla yanaşı, dostlarına tövsiyə 

etmək imkanı da əldə edirlər. Müştərilər Facebook və Twitter kimi sosial şəbəkələr vasitəsilə 

fikirlərini bölüşmək və məhsullar haqqında şərhlər yazmaq fürsəti əldə qazanırlar. Eyni zamanda, 

sosial ticarət nəticəsində müştərilər, ən çox paylaşılan məhsullardan və ən çox paylaşan 

istifadəçilərdən fikir alaraq, istədikləri kombinasiyanı daha rahat yaratmaq üçün qısa zaman sərf 

edirlər. “Sosial Ekran” tətbiqetməsinin markaya və istifadəçilərə verəcəyi başqa bir faydası da 

paylaşdıqları və satın aldıqları məhsullardan üslublarını yaradan istifadəçilərin digər istifadəçilərə 

ilham verməsidir. Daha tanış ifadələrlə; bu tətbiqetmə öz 'fenomeni'ni və moda 'ikonaları'nı yaradır 

(Akar, 2010). Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri-Bir Pazarlama İletişim 

Kanalı Olarak İşleyişi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 10). 

Əsas Sosial Medianın tətbiqlərinin növləri və istifadəçiləri sırasına bloggerlər, veb səyahətçiləri, 

forum, xəbər qrupları, müzakirə qrupları / üzvləri, sosial media üzvləri, foto / video paylaşım 

qrupları , axtarış motoru istifadəçiləri, vikipediya istifadəçilərini aid etmək olar. Bu növlər və 

istifadəçilər arasından iş modelinin təkamülü prosesinə təsir edənlər haqqında məlumatları bilmək 

son dərəcə vacibdir. 

Bloggerlər - Bloggerlər sosial media tətbiqləri vasitəsilə şəxsi gündəlik formalaşdıran insanlar 

hesab edilir. Başqa sözlə, bloggerlər internetdən istifadə edən və elektron gündəlik məqalələrini, 

fəaliyyətlərini, hətta bizneslərini internetdə gündəlik şəkildə dərc edib auditoriya ilə bölüşən 

insanlardır. Bloggerlik əslində ağızdan-ağıza marketinqin sürətli bir metodudur. İctimaiyyətlə 

əlaqələr və marketinq əlaqəsi baxımından sürətli məlumatların yayılması və ötürülməsi üçün vacib 

bir fəaliyyət vasitəsi hesab edilə bilər. 

Blog yazan kütlələr əslində sadəcə ayrı-ayrı fərdlər deyildir. Bu gün dünyanın aparıcı qurumları və 

şirkətləri də öz veb saytlarından əlavə olaraq, bloglar yaradır və maraqlı olan istifadəçilər və 

müraciətçilərlə bloglar vasitəsilə əlaqə qururlar. Bu cür bloglara isə korporativ bloglar deyilir.  

General Motorsun bloqu (http: //fastlane.gmblogs.com/), Microsoftun bloqu 

(http://blogs.msdn.com/), Dellin bloqu (http: //direct2dell.com/), Nike bloqu (http: // 
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blognikebasketball. com /) korporativ bloqların ən yaxşı nümunələrindən biridir. Açıqladıqları 

rəsmi blog səhifələrində bu qurumlar məhsulları və xidmətləri ilə bağlı mənfi cəhətləri izləyir, 

hədəf auditoriyalarının suallarına və şərhlərinə cavab verir, istəklərini nəzərə alaraq, yeni 

strategiyalar və fokus olunacaq məsələləri müəyyənləşdirirlər. Bəzən isə qurumlar iş prosesi ilə 

bağlı ictimai rəy yaratmaq və ya ictimai məsuliyyət daxilində cəmiyyəti maarifləndirmək məqsədi 

ilə insanların maraqlarına uyğun bir çox mövzu haqqında məlumat verən bloglar da yaradırlar. 

Dijital platformanın vacib bir üzvünə çevrilən bloggerlərin marketinq ünsiyyətində artıq yeni bir 

inkişaf səviyyəsi qazandıqlarını söyləmək olar. Marketinq əlaqələndiricilərini narahat edən ən 

vacib məqam blogların istehlakçılara bir-biri ilə söhbət etmə və qarşılıqlı təsir imkanları 

yaratmasıdır və bu səbəbdən də bloggerlərin yeni maraqlı tərəflər qruplarına cəlb olunması uğurlu 

ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyası üçün önəmli xarakter daşıyır. 

Sosial media tətbiqləri və üzvlər - Günümüzün ən trend sosial şəbəkələrindən olan Facebook, 

Myspace, Twitter kimi tanışlıq üçün sosial media tətbiqləri; Linkedin, Xing, Ryze kimi peşəkar 

sosial media saytları mövcuddur. Sosial media tətbiqləri müxtəlif onlayn cəmiyyətlərin 

birləşməsidir. Çünki sosial media saytlarının üzvü olaraq, fərqli-fərqli insanlar eyni veb saytında 

blog yaza, foto və videolarını paylaşa, müzakirə lövhələrinə və forum tərzi maraq qruplarına 

bağlanaraq fikir və tövsiyələrini bölüşə bilərlər. Fərqli sosial media tətbiqlərinin üzvləri, eyni 

zamanda, marketinq əlaqələndiricilərinin diqqət yetirməli olduqları yeni bir maraqlı tərəf qrupu 

olan başqa bir onlayn icma forması meydana gətirə bilirlər.  

Marketinq kommunikatorları, ümumilikdə qurumlarına və şirkətlərinə aid olan markaların 

loqotiplərini fərdi üzv kimi bu cür sosial media saytlarında qeyd etməklə, sosial media şəbəkəsində 

mövcud olmağa başlayırlar. Loqotiplərini, məhsul şəkillərini, video kliplərini, reklamlarını, 

musiqilərini və hər cür vizual və səs materiallarını profillərinə yükləyir və milyonlarla üzvlə 

paylaşırlar. Bununla da şirkət məhsullarını və ya təklif etdikləri xidmətləri  tanıtdırmış olurlar.  

Metod 

Sosial media tətbiqləri cəmiyyətdə ayrı-ayrı fərdlər üçün - müəllimlərə tələbələrlə ünsiyyət qurma, 

işə qəbul prosesi, tweetlərə tez bir zamanda cavab vermək və onlayn müzakirələrdə iştirak etmək, 

hadisələr haqqında məlumat toplamaq, təşkilat videolarına abunə olmaq və s. kimi fəaliyyətlərə 

asan və etibarlı bir yol hesab edilir. Sosial media tətbiqləri kurslar, mövzular və s. ilə əlaqəli fikir 

mübadiləsi aparmağa, həmçinin müxtəlif firmalara öz məhsulları və ya təklif etdiyi xidmətlər 

haqqında fikir formalaşdırmağa və kütləni cəlb etməyə kömək edir.   

Niyə sosial media müasir təşkilatlarda iş prosesinə təsir göstərir?  Bu suala cavab vermək üçün 

ayrı-ayrı tədqiqatçılar və sosioloqlar müxtəlif metodların və tədqiqat modellərinin tətbiq edilməsi 

ilə araşdırmalar aparmışlar. Anket sorğusu modeli bu modellər arasında ən aktual mahiyyət kəsb 

edın modellərdən ilki sırasındadır.  
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Müxtəlif kompaniyalar aparmaq, prosesdə idarə etmək və tədqiqat anketlərinin təşkili, müştərilərlə 

münasibətləri davam etdirmək, iş məhsullarını tanıtmaq, xalqa nüfuz etmək üçün ən yaxşı vasitə 

olmaqla, rəy almaq üçün faydalı, müxtəlif insanlarla qarşılıqlı əlaqə qurmaq kimi bahalı proseslərə 

getmədən maksimum müştəri sayına çatmaq üçün effektiv vasitə hesab edilir.  Ticarət cəmiyyətləri, 

ayrı-ayrı şirkətlər və ya təşkilatlar sosial mediaya ənənəvi marketinq üsulları ilə yanaşı, güclü bir 

marketinq vasitəsi kimi baxırlar. Araşdırmalar nəticəsində bir sıra qurumların və şirkətlərin sosial 

media vasitəsi ilə tətbiq edilən iş modellərini qiymətləndirərək, sosial medianın iş proseslərinə real 

vaxtda necə və niyə təsir etdiyinə dair bir fikir əldə etmək mümkündür. 

Sözügedən araşdırmalar bəzi şirkətlərin nümunəsində həyata keçirilmiş,  bir neçə təşkilatda sosial 

medianın necə və nə üçün istifadə edildiyi barədə məlumat toplamaq üçün anket və müsahibələr 

təşkil edilmişdir.  Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Blogs və Podcasting və s. kimi sosial 

medianın bütün kanalları və istifadəçilərin qarşılıqlı əlaqələrinin mümkün yolları tədqiq edilmişdir.   

Beləliklə, müsahibələr aparmaq və anket hazırlamaq müştərilərin cavab və ya rəylərini bilmək, 

öyrənmək üçün ən ideal seçimdir. Belə ki nəticə olaraq, nəzəri və təcrübi tədqiqatlarda toplanan 

məlumatlar təhlil edilir və ümumi bir nöqtəyə və ya nəzərdə tutulan nəticələrə gətirmək üçün 

müqayisəsi aparılır. Qeyd edilən tədqiqat modelləri ilə toplanılan məlumatlar sonrakı mərhələdə 

analiz edilir və bununla da öyrənilən mövzu ilə bağlı yekun materiallar toplanılır.  

Araşdırma Modeli 

Araşdırmamızın başlıca məqsədlərindən biri də ayrı-ayrı şirkətlərin sosial mediada iş modellərini 

öyrənmək və onların iş modeli ilə bağlı  yeniliklər tövsiyə etməkdir. Bu keyfiyyət araşdırması ilə 

ən yaxşı seçimlər müəyyən ediləcəkdir. Tədqiqat işində bununla bağlı irəli sürülən bir sıra fikirlər 

və iş modelləri də tədqiq olunmuşdur.   

Keyfiyyətli tədqiqat modeli insanların araşdırma problemlərinə dair mürəkkəb mətn təsvirlərini 

verə və məsələnin insan aspekti haqqında məlumatları əks etdirə bilər. Sosial media tətbiqlərinin 

qeyd edilən modellərlə öyrənilməsi və tədqiq edilməsi ayrı-ayrı şirkətlərin strategiyasında sosial-

iqtisadi vəziyyət, cinsiyyət rolları, etnik mənsubiyyət və din kimi qeyri-maddi amillərin 

müəyyənləşdirilməsində də effektiv olur.  Keyfiyyətli məlumatlardan əldə olunan nəticələr, tədqiq 

olunan şirkətlərin xüsusiyyətlərinə bənzər spesifikliyə sahib olan digər şirkətlərə də aid edilə bilər. 

Belə ki, müəyyən bir sosial kontekst haqqında zəngin və mürəkkəb bir anlayış əldə edərək, 

ümumiyyətlə digər coğrafi ərazilər və ya populyasiyalar üçün ümumiləşdirilə bilən məlumatların 

əldə edilməsindən üstündür.  

Artıq Azərbaycanda da ayrı-ayrı rəhbərliklər və ya müəssisələr müxtəlif istifadəçilər arasında öz 

markaları və ya narazı müştəriləri ilə bağlı müzakirələri dinlədikləri üçün istifadəçi və ya müştəriyə 

kömək edə biləcək lazımi həllər təqdim edilməlidir ki, qarşılıqlı olaraq rəhbərlər və müştərilər 

bundan qazanc əldə edə bilsinlər.  Araşdırma modeli istifadəçilərin və ya müştərinin sosial media 

tətbiqlərində markalarla bağlı niyyətlərini və fikirlərini, müəssisələrin təqdim etdiyi xidmətlər və 
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məhsullar haqqında rəylərini anlamağı əhatə edir. 

Analiz 

Son illərdə geniş bir izləyici auditoriyasına çatan sosial media tətbiqlərindən istifadə etmək 

məcburiyyəti var və bu öhdəlik həm də marketinq hədəfləri və strategiyalarını reallaşdırmaq üçün 

əla bir fürsət halına gəlmişdir.  Marketinq kommunikasiya kanallarından biri olan reklam sosial 

media, ənənəvi media, artıq reklamlarından təsirlənməyən internet mühitində istehlakçı 

auditoriyasına birbaşa çıxış və ictimaiyyətlə əlaqələr üçün gerçəkləşməkdədir.   

Dünyanın hər yerindən milyonlarla istifadəçinin internet mühitinə çıxışı, şübhəsiz ki, bütün 

sahələri sosial media tətbiqlərinə daimi investisiyalar qoymağa vadar edir.  Nəticədə bu yeni 

kanalda müştəri-təşkilat münasibətləri meydana çıxır.  Beləliklə, ictimaiyyətlə əlaqələrin tətbiq 

sahələrinə yeni bir vasitə əlavə olunsa da, bəlkə də bu yeni vasitə ictimai münasibətlərin etik 

quruluşu üçün daha uyğundur.  

Sosial media platformalarının biznesin inkişafına təsirini müəyyən etmək üçün 30 respondent 

arasında sorğu keçirilmişdir. Sorğuda müxtəlif yaş və təhsil səviyyəsinə malik respondentlər iştirak 

etmişdir. 

Sorğu iki hissədən ibarətdir. İlk hissədə sorğu iştirakçılarının demoqrafik xüsusiyyətləri yer alır. 

İkinci hissədə isə, sosial media platformalarının bizneslər üzərində təsirini müəyyən edən suallar 

yer alır. 

Aşağıdakı qrafiklərdə sorğu iştirakçılarının demoqrafik xüsusiyyətləri göstərilmişdir. 

       Qrafik 1. Respondetlərin demoqrafik xüsusiyyətləri 

 

50%50% Kişi

Qadın

46.67%

46.67%

6.67%

Bakalavr Magistratura Orta məktəb



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1237 

 

 

Mənbə: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html 

Qrafikdən göründüyü kimi respondetlərin yarısı qadın, yarısı kişi cinsinə mənsubdur. Təhsil 

səviyyəsinə nəzər yetirdikdə respondetlərin 93%-i bakalavr və magistr təhsilinə malikdir. Sorğu 

iştirakçılarının yalnız 7%-i orta məktəb təhsilinə sahibdirlər. Respondetlər arasında 18-24 və 24-

30 yaş aralığı üstünlük təşkil edir ( müvafiq olaraq 43% və 40%). 10% respondent 30-36 yaş, 7% 

respondent 30 və daha çox yaşı var. 

                Qrafik 2. Respondetlərin sosial media istifadəsi 

 

              Mənbə: https://www.bbc.com/azeri/international-42681055   

Respondetlərin 70%-i 5 ildən çoxdur ki, sosial media platformalarından istifadə edir. 30% 

respondentin  sosial medianı istifadə müddəti 2-4 il arasında dəyişir. Respondetlərin hansl sosial 

media platformalarından istifadə etdikləri aşağdakı cədvəldə yer alıb. 

Cədvəl 1. Respondetlərin istifadə etdiyi sosial media platformaları 

Sosial media platformaları Faiz ifadəsi 

Facebook 32% 

43.33%
40.00%

10.00%
6.67%

18-24 24-30 30-36 36 və daha çox

30%

70%

2-4 il 5 ildən çox

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web20.html
https://www.bbc.com/azeri/international-42681055
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İnstagram 55% 

Snapchat 12% 

YouTube 31% 

WhatsApp 58% 

Twitter 16% 

LinkedIn 6% 

 Mənbə: http://www.webstrategist.com/blog/2010/12/13/framework-the-social-media-roi-pyramid  

Respondetlər arasında ən çox istifadə edilən social media platformaları İnstagram, WhatsApp, 

Facebook və YouTube platformalarıdır. Ən az istifadə olunan sosial media platformaları LinkedIn 

və Snapchatdır. 

 

                            Qrafik 2. Hədəf auditoriya çatmaq 

 

 

Respondetlərin 87%-i sosial medianın bir biznesin hədəf auditoriyasına çatmağın ən yaxşı yolu 

olduğunu düşünür. Respondetlərin sosial media platformalarının biznesin inkişafi üzərindəki təsiri 

ilə bağlı fikirləri aşağdakı cədvəl 2-də yer alıb. Cədvəldən göründüyü kimi sorğu iştirakçılarının 

əksəriyyəti sosial medianın biznesin inkişafına müsbət təsiri ola biləcəyini, təşkilatlara böyümə 

imkanları təmin edə biləcəyini və  müxtəlif sosial media tətbiqatlarının təşkilatların daha yaxşı 

fəaliyyət göstərməsinə müsbət təsir etdiyini düşünür. Repondetlər həmçinin sosial medianın 

müştərilər arasında marka sadiqliyi yaratdığını düşünür. 60% iştirakçı bu düşüncədədir.  

Cədvəl 2. Sosial media platformalarının biznesin inkişafi üzərindəki təsiri 

Suallar 
Tamamilə 

razıyam 
Razıyam Qərarsızam 

Razı 

deyiləm 

Tamamilə 

razı deyiləm 

Sosial medianın biznesin 

inkişafına müsbət təsiri ola 
23% 53% 13% 0% 10% 

87%

13%

Bəli Xeyr

http://www.webstrategist.com/blog/2010/12/13/framework-the-social-media-roi-pyramid
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biləcəyinə inanırsınız? 

Sizcə sosial media təşkilatlara 

böyümə imkanları təmin edə 

bilərmi? 

33% 56% 0% 0% 10% 

Sosial media müştərilər arasında 

daha yaxşı marka sadiqliyini 

yaradır. 

20% 40% 27% 3% 10% 

Müxtəlif Sosial Media 

tətbiqatlarının təşkilatların daha 

yaxşı fəaliyyət göstərməsinə 

müsbət təsir göstərə biləcəyini 

düşünürəm. 

23% 47% 10% 10% 10% 

Təşkilatların sosial media 

platformalarında istifadə etməsi 

onların fəaliyyətinə müsbət təsir 

edir. 

43% 37% 3% 3% 13% 

 

Nəticə 

Məqalənin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, sosial media tətbiqlərinin qısa bir tarixçəsi olsa da, 

tətbiq sahəsindəki genişlik, onların istifadəsini aktual hala gətirmişdir. İnternet texnologiyasının 

gündən-günə yenilənməsi və istifadəçiləri ilə istifadə sahələrində artım olması səbəbindən 

müəssisələrin ünsiyyət və məlumat yayma üsulları üçün qaçılmaz bir fürsət yaranır. Belə ki sosial 

medya tətbiqləri müəssisələr üçün iş modelinin müştərilərə təsir göstərmək və ictimai rəy yaratmaq 

üçün böyük bir görünürlük təmin edir.  

Sosial media tətbiqləri müəssisələr, məhsullar və xidmətlər haqqında mesajların və marketinq 

təcrübələrinin effektiv şəkildə yayıla biləcəyi rabitə kanalları kimi qəbul edilməlidir.  Onlayn insan 

cəmiyyətlərinin sürətlə böyüməsi və icma üzvlərinin, yəni maraqlı tərəflərin onlayn iştirakı 

müəssisələrə marketinq kommunikasiyası üçün bir çox imkanlar təqdim edir.   

Sosial media tətbiqləri bu sahəyə onlayn maraqlı tərəflər yaratmışdır. Bu maraqlı tərəflər bu günə 

qədər mövcud olanlardan daha aktiv, daha məlumatlı, daha texnoloji əsaslı, daha interaktiv və daha 

effektiv olurlar.  Onlayn maraqlı tərəflər əslində məzmun yaradıcıları kimi formalaşdırdıqları 

məzmunu başqaları ilə bölüşərək "könüllü şifahi marketinq" fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdadırlar. 
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Xülasə 

Müasir dünyamızda sürətlə inkişaf edən texnika və texnologiya,bazarların qloballaşması sahibkarlıq subyektləri 

arasında rəqabətin artmasına səbəb olmuşdur.Bu rəqabət mühitində daha az xərclə daha yaxşı məhsul istehsal edə 

bilən,ətrafdakı dəyişikliklərə tez ayaq uydura bilən,üstün rəqabətqabiliyyətinə malik olan iri firmalar bazar paylarını 

daha da, artırmağa müvəffəq olurlar.Belə çətin rəqabət yarışında kiçik və orta sahibkarlar (KOS) üçün nəinki yeni 

bazar payı qazanmaq,hətta öz bazar payını əldə saxlamaq belə çox çətin bir hal alır.Bu baxımdan da, bəzi kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləri müflisləşərək bazardan çıxmalı olur.Öz rəqabətqabiliyyətini geri qazanmaq və bunun davamlı 

hal almasına nail olmaq isəyən KOS-lar isə bir sıra tədbirlər görməyə məcbur olurlar.Xüsusilə də, xidmət sektorunun 

ÜDM içərisindəki payının artması bu sahənin rəqabətqabiliyyətliyinin artırılmasının diqqətəlayiq olduğunun 

isbatıdır.Rəqabət üstünlüyünün əldə olunması,ixrac potensialının artırılması,firmaların öz imkanlarını 

genişləndirilməsi,bölgədə sosial-iqtisadi dəyişiklikləri əldə olunması üçün ən optimal yol klasterlərin yaradılmasıdır. 

Bu məqalədə klasterlərin iqtisadi inkişafdakı rolu,inkişaf perspektivləri və xidmət sektoru içərisində xüsusi önəmə 

sahib olan turizm sektorunda klasterlərin yaradılmasının mümkünlüyü və üstünlükləri araşdırılmağa çalışılmışdır. 

Açar Sözlər: Klasterlər, Turizm sektoru, rəqabətqabiliyyətlilik. 

 

Giriş 

80-ci illərdən etibarən müəyyən sürət qazanan qloballaşma  kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri   

üçün yeni imkanların yaranmasına şərait yaradır.Kiçik və orta sahibkarların  rəqabət üstünlüyü əldə 

etməsini, məşğulluğun təmin edilməsini, bölgədə sosial-iqtisadi dəyişikliklərin yaradılmasını və 

yerli iqtisadi inkişafın təşviq edilməsini  dəstəkləyən, sahibkarlıq subyektlərinin xərclərinin aşağı 

düşməsinə, marketinq imkanlarının genişlənməsinə, məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəlməsinə, 

ixrac potensialının artmasına, araşdırma və inkişaf etdirmə qabiliyyətlərinin güclənməsinə, 

müxtəlif dövlət  dəstəyi alma və onlardan səmərəli istifadə etmə imkanları yaranmasına şərait 

yaradacaq mexanizm olan- “klasterlər” bütün dünyada tətbiq edilməkdədir (Monastyrskii, 2006). 

Klaster mexanizmasını quraraq yeni şirkətlərin qurulmasına,yeni məhsulların 

yaradılmasına,infrastruktur xidmətin və bütövlükdə ölkə inkişafına nail olmaq mümkündür.Lakin 

Azərbaycan kimi gənc,öz ərazi bütövlüyünü yeni bərpa etmiş,iqtisadiyyatı neft sektorundan asili 

olan, xarici bazara az sayda məhsul çıxaran,kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini dəstəkləyəcək 
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hüquqi mexanizmdəki axsaqlıları mövcüd olan  ölkə üçün klasterlərin qurulmasında bir sıra 

maneələr mövcüddur.(T.Əliyev,2019). 

Azərbaycan iqtisadiyyatında klasterlərin rolu və turizm sektorunda tətbiqinin mümkünlüyü bu 

çalışmada araşdırılmışdır; birinci başlıqda klasterlərin nəzəri-metodoloji aspektləri, ikinci başlıqda 

klasterlərin rolu və inkişaf perspektivləri, üçüncü başlıqda isə turizm sektorunda klasterlərin tətbiqi 

məsələləri araşdırılmışdır. Azərbaycanda bu modelin yeni-yeni istifadə edilməyə başlanılması və 

mövcud olan problemlər bu mövzunun araşdırılmasının nə qədər zəruri olduğunu ortaya çıxarır.  

İqtisadiyyatda Klasterləşmənin Formalaşması və İnkişafının Nəzəri-metodoloji Aspektləri 

Qloballaşan dünyamızda texnika və texnologiyanın inkişafı, sahibkarlıq subyektlərinin ölkə 

sərhədlərini aşaraq beynəlxalq arenaya çıxması kiçik və orta sahikarları daha çox inkişaf etməyə, 

yeniliklərə açıq olmağa sövq edərək yeni imkanlar, yeni üstünlüklər qazanmasına da şərait 

yaradır.(Pavelkova, 2006). 

Qloballaşmanın miqyasının genişlənməsi rəqabətlə ayaqlaşa bilməyən sənaye sahəsi, kənd 

təsərrüfatı və birbaşa xarici investisiyalar səbəbindən yaranmış regionların inkişafındakı 

bərabərsizliklər, xarici investisiyaların cəlb edilməsindəki çətinliklər və s. bu kimi problemlərin 

əhatəsini xeyli genişləndirmişdir. Buna görə də, ölkələr üçün davamlı  iqtisadi yüksəlişi təmin 

etmək üçün kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin dəstəklənməsi olduqca vacib məqamdır. Bu 

baxımdan da, klasterlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi diqqətəlayiq mövzudur (Monastyrskii, 

2006). 

“Klaster” anlayışını iqtisad elminə Maykl Porter daxil etmiş və klasterlərin–  müştərək fəaliyyət 

göstərən və eyni zamanda rəqabət aparan, coğrafi əlamətlərinə görə qarşılıqlı əlaqədə olan 

şirkətlərin, ixtisaslaşdırılmış xidmət sahəsinin, tədarükçülərinin, eləcə də, bir-birinə yaxın sahələrin 

və onların fəaliyyətləri ilə bağlı olan təşkilatların təmərküzləşməsi olaraq adlandırmışdır. 

(M.Porter, 1990). 

Klasteri yaratmaqda məqsəd – klasterin iştirakçıları arasında yeni texnologiyaya asan əl çatmaq, 

risklərin asan bölüşdürülməsi, xarici bazara birgə çıxış, Elmi Tədqiqat və Layihə Konstruktor 

təşkilatlarının gücünü cəmləşdirmək, elmi biliklərdən və əsas vəsaitlərdən kollektiv istifadə 

etməklə qarşılıqlı fəaliyyəti möhkəmləndirməkdən ibarətdir. ( Tərbiz Əliyev, 2019 ) 

Qloballaşma ilə birlikdə  KOS-lar yalnızca yerli bazarlarla deyil,beynəlxalq bazarlardakı rəqiblərlə 

mübarizə aparırlar.Bu baxımdan da KOS-lar rəqabət gücünü artırmaq üçün öz güclərini 

birləşdirərək işbirliyi yaratmağa başlayırlar.Bu işbirliyi də, klasterlərin yaradılması vasitəsilə 

mümkündür. (Krugman P, 1991) . 

Klaster 3 əsas iştirakçı vasitəsilə formalaşır: 

1) Firmalar-tədarük,istehsal və xidmət firmaları; 
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2) Dəstək verən  orqanlar; 

3) Elmi-Tədqiqat Mərkəzləri. 

Klasterin yaradılmasında iştirak edən iştirakçılar hüquqi normalar çərçivəsində deyil də, 

əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət, dostluq və mütəmadi əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində 

fəaliyyət göstərirlər (Shimko, 2001). Klasterlərin inkişaf etməsi bizneslə hakimiyyət orqanları, 

təhsil və araşdırma mərkəzləri və dəstəkləyici qurumların effektiv əməkdaşlığından asılıdır 

(Krugman, 1991). 

Klasterlər dövlətin göstərdiyi maddi və texniki imkanlardan asanlıqla istifadəyə imkan 

yaradır.KOS-lar klasterlər vasitəsilə daha az xərclə, daha yüksək infrastrukturla xarici bazarlara 

çıxara biləcək məhsullar istehsal etməyə başlayırlar. 

Dünyanın qabaqcıl ölkələri demək olar ki, bütün sahələrdə klasterləri tətbiq edərək iqtisadiyyatın 

davamlı inkişafını təmin edirlər. İtaliya,  Almaniya,  İngiltərə,  İsveç,  Yaponiya,  Fransa,  ABŞ,  

Çin,  Hindistan, Pakistan, Braziliya, Meksika və s bu kimi ölkələr klasterlərin tətbiqindən geniş 

istifadə edirlər.  İtaliya brendlərinin  digər brendlər qarşısında nəaliyyətlər əldə etməsinin və böyük 

bazar payına sahib olmasının əsas səbəblərindən biri kimi klasterləri göstərmək olar. Tuttlingen”  

(cərrahi  avadanlıqlar), “Munich”  (avtomobil)  və  “Frankfurt”  (kimyəvi  məmulatlar)  

Almaniyanın  məşhur klasterlərindəndir.  ABŞ-da isə,  “Silikon vadisi”  İKT  üzrə,  “Hollywood”  

əyləncə  üzrə, Nyu-York maliyyə bazarları üzrə, Naorth Carolina mebel üzrə dünyada ən çox 

tanınmış klasterlərdən sayılır. 

Kiçik və Orta Sahibkar Subyektləri üçün Yaradılmış Klasterlərin Mövcud Vəziyyəti və İnkişaf 

Perspektivlərinin Təhlili 

Ölkəmizdəki müəssisələrin 99%-i KOS-ların Payına düşür. Ölkənin rəqabət gücü qazanması və  

ixrac potensialının artması ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün çox vacibdir. Bu baxımdan 

müəssisələrin beynəlxalq bazarlara çıxa biləcək və  rəqabət gücünü qazanmasına imkan yaradacaq  

klasterlərin yaradılmasının önəmi böyükdür. 

Son dövrlərin Azərbaycan iqtisadiyyatı  rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsi və regional iqtisadi 

yüksəlişin təmin olunması kimi iki əsas problemlə üz-üzədir. Beynəlxalq təcrübələr problemlərin 

həllində  klasterlərin yaradılmasının önəmli rola malik olduğunu göstərir.(T.Əliyev, 2019). Bu 

baxımdan da, hazırkı mərhələdə dövlət bu sahənin yaradılması və inkişafı üçün bir sıra qanun və 

layihələr hazırlamaqdadır. 

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında  qeyd edilir ki, iqtisadiyyatın 

klasterlər əsasında inkişafı çərçivəsində neft, qaz emalı və neft-kimya zavodlarından ibarət 

kompleksin inşası təmin edilməli, ölkənin bölgələrində iqtisadiyyatın prioritet sahələri üzrə 

əraziistehsal klasterləri yaradılmalıdır. 2016-cı ilin dekabrında təsdiqlənən milli iqtisadiyyatın 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində klasterlərin yaradılmasının davamlı  iqtisadi inkişafa 
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müsbət təsirinə görə daha çox diqqət göstərilməsinin lazımlılığı öz əksini tapmış və  bu proqramda 

klaster mexanizminin tətbiqi ilə bağlı yanaşmalar mövcuddur.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud olan klasterlər vertikal klaster modelidir.(T.Əliyev,2019). 

Vertikal klasterlər dedikdə məhsulun istehsal edilməsindən, həmin məhsulun son istehlakçıya 

çatana qədərki mərhələni özündə ehtiva edən klaster növü başa düşülür.Azərbaycanda vertikal 

klaster modelinə neft-kimya sənayesi sahəsini,polad istehsalı sahəsini və s. bu kimi sahələri misal 

göstrəmək olar.Lakin klasterlərə məxsus olan bütün digər xüsussiyyətləri özündə cəmləyə 

bilmədiyinə görə bu sahələrdə klasterlərin mövcud olduğunu göstərmək çətindir.(T.Əliyev,2019). 

Respublikamızda klasterləşmənin inkişaf etdirilməsi, fəaliyyət mexanizminin genişləndirilməsi 

üçün klasterləşmənin perspektiv sahələrinin araşdırılması zəruridir.(T.Əliyev,2019). Bu baxımdan 

da, regionların coğrafi şəraiti, təhsil səviyyəsi, yerli xalqın keçmişdən gələn təsərrüfat ənənələri, 

təcrübələri  nəzərə alınaraq hər bir regiona uyğun klasterlərin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir.Bunun üçün də, Elmi-Tədqiqat institutları trəfindən ətraflı analizlər aparılmalıdır. 

Sahibkarlıq fəaliyyətində fərdiyyətçiliyin üstünlük təçkil etdiyi, bürokratik əngəllərin böyük 

olduğu, iqtisadi fəaliyyət sahələrinin müəyyən şəxslərin əlində cəmlənməsi, kiçik və orta 

sahibkarların qoyduqları kapitalı çox qısa zaman ərzində geri əldə etmək istəməsi və s. bu kimi 

amillər klasterləşmənin qarşısında duran əngəllərdəndir.Perspektiv sahələrin müəyyən edilməsi 

zamanı bu aspektlərin göz önünə alınması vacibdir. 

Regionların sənaye təcrübələri nəzərə alınaraq mebel istehsalı, xalçaçılıq, dulusşuluq, zərgərlik, 

toxuculuq, kələğayı, ayaqqabı, gön-dəri istehsalı, ipəkçilik, meyvə-tərəvəz istehsalı və onların 

konservləşdirilməsi, meyvə şirələrinin hazırlanması, pambıqçılıq və s. bu kimi sahələrin 

təkmilləşdirilməsi naminə klasterlərin yaradılması zəruridir. Mebel istehsalı ilə məşğul olan kiçik 

və orta sahibkarların Baki və Sumqayıt şəhərlərində cəmləşməsi ilk olaraq bu sahənin 

klasterləşməsinin mümkünlüyünü göstərir. 

Klasterlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün klasterləri öz iqtisadiyyatında uğurlu şəkildə 

tətbiq edən ölkələrin təcrübəsi nəzərdən keçirilməlidi. (T. Əliyev, 2019). İlkin olaraq klasterlərin 

yaradılması üçün lazımlı mexanizmanın qurulması yolları,inkişaf etdirəcək metodların 

araşdırılması,mövcüd olan risklərin müəyyənləşdirilməsi üçün beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

önəmli nöqtədir.Bu baxımdan klasterləri uğurlu şəkildə tətbiq edən inkişaf etmiş ölkələrlə 

yanaşı,iqtisaiyyatı bizim inkişafla yaxın hesab edilən ölkələrdəki vəziyyətin araşdırılması daha 

məqsədəuyğundur. 

Qeyd  olunanları  nəzərə  alaraq,  ölkəmizdə  klasterlərin  yaradılması  və inkişaf etdirilməsi 

məqsədilə  aşağıda sadalananların tətbiq edilməsini məqsədəuyğun hesab etmək olar:  

-Beynəlxalq təcrübənin ölkəmizdə tətbiqinin həyata keçirilməsi məqsədilə beynəlxalq qurumlarla 

əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;  
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-Regionların iqtisadi vəziyyətinin analiz edilib,regionların potensial və təcrübəsinə uyğun şəkildə 

klasterlərin yaradılması; 

-Klasterlərlə baölı hüquqi bazanın formalaşdırılması,bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması 

istiqamətində işlərin təşkili; 

-Kiçik və orta sahibkarların stimullaşdırılması üçün daha geniş güzəştlərin müəyyənləşdirilməsi; 

-Kiçik və orta sahibkarları Dağlıq Qarabağ zonasında fəaliyyət göstərməyə təşviq etmək üçün 

stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi; 

-Təkəlçiliyin qarşısının alınması üçün bəzi sahələrə dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi; 

-Klasterlərin yaradılmasına zəmin yaratmaq məqsədilə bütün regionlarda sənaye 

məhəllələrin,texnoparkların yaradılması; 

-Universitetlərlə sahibkarlıq subyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi. 

Turizm Sektoru üçün Klaster Tətbiqinin Mümkünlüyünün Araşdırılması 

Turizm dünyanın ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən biridir.Bu sektor çox sayda insan üçün 

məşğulluq yaradır,xammalı coğrafi mühit məzmunlu olmasına baxmayaraq böyük valyuta 

axınlarına malik olan,xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün xüsusi dəyərə malikdir.Təəssüf 

ki,sektorun iqtisadi ölçüsü sosial ölçüsünün önünə keçməkdədir.Lakin hər iki ölçünün  eyni 

müstəvidə dəyərlənməsi və qiymətləndirilməsi zəruridir. 

Mal  və xidmət sektorunda klasterlərin mövcudluğu, iqtisadi rəqabətə təsirinə dair bir çox 

araşdırmalar mövcuddur, lakin turizm sektoruna klasterlərin mövcudluğu,  inkişaf etdirilməsi 

yolları və iqtisadi  təsirləri haqqında yalnız xarici araşdırmalara rast gəlmək mümkündür. 80-ci 

illərdən sonra müəyyən bir sürət qazanan qlobllaşma turizm sektorunda artan rəqabətə ayaq 

uydurmağı, davamlı keyfiyyət, effektivlik, fövqəladə hallara çevik bir şəkildə uyğunluğu və turistik 

təşkilatların yeni formalarının inkişaf etdirilməsini tələb edir. 

Turizm klasterinin tərkibinə otel və mehmanxanalar, restoranlar, əyləncə, sərnişin daşıma 

xidmətləri, tur operatorları ,bələdçilər, avtomabil kirayəsi, sənətkarlıq, təlim-tədris mərkəzləri və 

digər peşəkar xidmətlər daxildir. Bu səbəbdən də, turizm klasterinin yaradılması və inkişafı yalnız 

bir sahibkarlıq fəaliyyətindən deyil, bir neçə subyektin, ortaqların fəaliyyətindən və hökümətin 

dəstəyindən asılıdır. 

Turizm sektoru tez inkişaf edən və qloballaşmanın gətirdiyi dəyişikliyə tez ayaq uyduran sektor 

olması gələcəkdə aşağıdakı bəzi problemlərə səbəb olacaqdır:  

-Hər bir turizm şirkətinin turizm sektoruna daxil olması çətinləşəcək 

-Turizmdə artan rəqabət yüksək xərcli investisiyaları tələb edəcək 

-İnformasiya texnologiyalarından istifadə artacaq 
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-Turizm sektorunda marketinq fəaliyyətində peşəkarlıq artacaq 

-Turizm sektor büdcəsi artacaq  

-Marketing və maliyə arasında əlaqə daha da artacaq. (Rızaoğlu, 2007 ) 

Bütün bu sadalananlara nəzər yetirdikdə turizm sektorunu gələcəkdə çətin günlər gözləyəcəyini 

görmək mümkündür.Bu səbəbdən də,   turizm sektorunun ayaqda qala bilməsi üçün tək çıxış yolu 

bu sektorda klasterlərin yaradılmasıdır. 

Turizm sektorun istehlakçılara tur paketi təklif edir.Bu paket də, tərkibinə otel, havalimanı, restoran 

və s. digər sahibkarlıq subyektlərinə daxil edərək riskləri, müştəriləri bölüşürlər.Bu sahibkarlıq 

subyektlərinin bu şəkildə birləşməsi klasterlərin yaradılmasına gətirib çıxarır. 

Turizm sektorunda böyük şirkətlərlə yanaşı kiçik şirkətlər də, mövcuddur.Kiçik şirkətlər kiçik xərc 

və böyük bazar payına sahib olan otel şəbəkələri və tur şirkətləri ilə rəqabət edə bilmək üçün 

fəaliyyət göstərməli olurlar. Bu fəaliyyətlərin başında da, sektora yenilik gətirərək rəqabət gücü 

əldə etmək və əldə olunan rəqabət gücünü ən az xərclə əldə etmək istəyi durur. Bu məqsədə isə 

klasterlərin yaradılması vasitəsilə nail olmaq mümkündür. 

Turizm sektoru bir-birindən əlaqəsiz görünən, lakin bir-birinin hər hərəkətindən təsirlənən müstəqil 

şirkətlərdən ibarətdir.Sektor içində şirkətlərin artışı və hüquqi bazada haqsız rəqabət ünsürlərinin 

aradan qaldırılmağa çalışılması bu sektor quruluşunun dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır.Bu 

baxımdan da, bu sektorda klasterlərin yaradılması zəruri hal almaqdadır. 

Azərbaycan kimi müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü yeni bərpa etmiş, iqtisadiyyatı neft sektorundan 

asılı olan ölkə üçün qeyri-neft sektor sahələrinin, xüsusilə də turizm sektorunun inkişafı zəruri hal 

almışdır. Turizmin inkişafının təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev "Turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Sərəncam imzalayıb.Bu sərəncama 

görə Turizm Şurası yaradılmışdır.  Turizm Şurası turizm sektorundakı hazırkı vəziyyəti təhlil 

edərək bu sektordakı problemlərin müəyyənləşdirilməsi və  aradan qaldırılması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirir. 

Ölkəmizin rəngarəng iqlimə, təbii sərvətlərə, qədim tarixi abidələrə malik olması Respublikamızın 

inkişafında Turizm sektorunun xüsusi önəmə sahib olduğunun əyani sübutudur. Son illər ərzində 

görülən tədbirlər, dövlətin dəstəyi bu sahənin canlanmasına səbəb olmuşdur.Sektorun daha da 

inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, rəqabət imkanlarının genişləndirilməsində klasterlərin əvəzsiz 

rolu olacaqdır. 

Klasterləin formalaşdırılması üçün otellər, havalimanı,   universitetlər, tur şirkətləri, restoranlar 

şəbəkəsinin birlikdə fəaliyyətinin təmini edilməsi zəruridir. 

Bu sektorda bir-birinə yaxın yerləşən turistik məkanların artması, böyük holdinqlərin bu sahəyə 

daxil olması ilə artan maliyyə axınları sektorun rəqabətqabiliyyətliliyi üzərində böyük rola 
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sahibdir.Klasterlərin yaradılmasının bu rəqabət üzərindəki təsiri özünü mövsum dəyişikliyi 

səbəbindən turist axınındakı ciddi fərqin aradan qaldırılmasında göstərəcəkdir. Ölkəmizdə 

“Şahdağ” yay-qış kompleksinin inşası,”Tufan” Dağ-xizək mərkəzinin yaradılması bu istiqamətdə 

atılan vacib addımlardan hesab etmək olar. Bu komplekslərin yaradılması yalnız yay turizminə 

deyil də, bütün il boyu turist axınını cəlb etməyə və bu sahədə infrasturukturun yaradılmasına 

xüsusi diqqət ayrıldığını göstərir. 

Klasterlərin yaradılması zamanı turizm obyektləri ilə universitetlərin qarşılıqlı əlaqəsi önəmlidir. 

Peşəkar kadr hazırlığının yaradılması üçün “Azərbaycan Turizm İnstitutu” yaradıldı və bir çox 

universitetlərdə turizm ixtisası üzrə tədrislər davam etdirildi. Lakin burada ən böyük çatışmazlıq 

olaraq nəzəri biliklər əldə edən tələbənin praktiki bilikləri lazmınca qazana bilməməsidir. Bu 

baxımdan universitetlər və turizm obyektləri sıx qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərməli,qazanılan 

beynəlxalq səviyyədəki biliklərin bu sektorda tətbiq edilməsinə ,eyni zamanda praktiki bacarıqların 

artırılmasına şərait yaradılmalıdır.Turizm sektorunda klasterlərin yaradılması bu problemin də, 

aradan qaldırılmasına səbəb olacaqdır. 

Klasterlərin yaradılmasında vahid internet platformasının mövcudluğu böyük əhəmiyyət kəsb 

edir.Bu səbəbdən də, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “www.azerbaijan.travel” rəsmi 

milli turizm portalı yaradılmışdır.Bu portalda Azərbaycandakı turistik regionlar, 

nəqliyyat,havalimanı sistemi, turizm şirkətləri,otel və mehmanxanalar haqqında məlumatlar öz 

əksini tapır. 

Turizm sektorundakı klaster aktyorlarından biri olaraq havalimanını da göstərmək 

mümkündür.Gələn turistin maddi və mənəvi baxımdan rahatlığını təmin edəcək şəkildə klasterlərin 

olmağı zəruridir.Bu baxımdan da, digər ölkələrə nəzərən yüksək aviabilet qiymətləri bu yoldakı 

maneələrdəndir.Ölkəmizdə inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi elektron viza sisteminin tətbiq 

edilməsinə başlanılması bu istiqamətdə atılmış müsbət addım kimi qiymətləndirilməlidir.  

Son illərdə otellərlə yanaşı günlük kirayə evlərdə qalan turistlərin sayı artmaqdadır ki,burada da ən 

böyük faktor qiymətlərin ucuzluğudur.Həmin obyektlər arasındakı rəqabətin artması,eyni zamanda 

məqsədin maddi cəhətdən bütün təbəqələrə xidmət göstərilməsi olduğu üçün turizm Klasterlərinin 

yaradılması zamanı belə obyektlərin də,klaster aktyoruna çevrilməsi zəruri hal almışdır. 

Klasterlərin kortəbii iqtisadi birliklər olaraq müəyyən edilməsinə baxmayaraq dövlət dəstəyinə 

ehtiyac duyulur.İnkişaf etmiş iqtisadi təcrübə, sənaye və dövlət investisiyaları, təhsil və media  

məlumat  mübadiləsi kimi paylaşımlar klasterləşmənin bazasını formalaşdırır.Bundan əlavə, 

yenilik proseslərinin həyata keçirilməsində ixtisaslaşmış işçilər və inzibati təcrübə böyük önəmə 

sahibdir. Bu baxımdan, makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi üçün dövlət dəstəyinin rolu 

danılmazdır.Eyni zamanda   klaster daxilində mövcud olan ən kiçiyindən ən böyük klaster 

aktyorunadək bütün obyektlərin dövlət nəzarəti altında olmağa və bir-birlərinə dəstək olmağa 

ehtiyac vardır.  
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“İkinci Dağlıq Qarabağ” müharibəsi nəticəsində əldə olunan əzəli torpaqlarımızda iqtisadi həyatın 

canlandırılması məsələsi önümüzdə duran əsas məsələlərdən hesab etmək olar.Rəngarəng təbiəti, 

tarixi-memarlıq abidələrin zənginliyi, sağlamlıq turizmi kimi istifadə edilə bilinəcək istisu yataqları 

və s. bu ərazilərin bərpa edildikdən sonra turist axınının  olacağının isbatıdır.Turizm sahəsində ilk 

klasterlərin məhz bu regionda yaradılması Dağlıq Qarabağ regionunun inkişafına,bütövlükdə isə 

respublika inkişafına gətirib çıxaracaqdır. 

Nəticə 

Ümumilikdə bütün sektorlar əsasında dəyərləndirmə aparıldığı zaman klasterlərin vacib quruluş 

olduğunu görmək mümkündür.Klasterlərin yaradılması və inkişafının təmini məqsədilə 

aşağıdakıların həyata keçirilməyi zəruridir: 

-Klasterlərdə fərdiyyətçilik deyil, qrup düşüncəsi formalaşmalıdır; 

-Klasterlərdə rəqiblər deyil, ortaqlar, hissədarlar vardır ki, birinin qazanması üçün mütləq digərinin 

qazanması lazımdır; 

-Əldə edilən yeni biliklər digər şirkətlərə ötürülməli; 

-Dövlət dəstəyi təmin edilməli; 

-Klasterlər yaradılarkən regional potensial, sənaye praktikası nəzərə alınmalı; 

-Klaster fəaliyyətində iştirak etmək üçün digər firmaları təşviq edici işlərin görülməsi.Məsələn, 

mediada klasterlərin uğurları barədə tez-tez xəbər çarxlarının verilməs; 

-Klasterləri digər qurumlardan fərqləndirəcək xüsusiyyətlərin yaradılması. 

Respublikamızda turizm sektorunda klasterlərin yaradılması  və inkişaf etdirilməsi olduqca zəruri 

bir hal almışdır.Bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin artması nəticəsində rəqabətin artması, 

vahid internet platformasının mövcudluğu, bu sahədə peşəkar kadr hazırlığının olması, dövlətin bu 

sahəyə xüsusi qayğı göstərərk güzəştlər göstərməsi turizm sektorunda klasterlərin yaradılmasının 

mümkünlüyünü ortaya qoymaqdadır. Bu istiqamətdə normativ-hüquqi bazanın yaraılması, klaster 

aktyorlarının birgə fəaliyyətin təmin edilməsi,bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin 

stimullaşdırılması və digər şirkətlərin bu sahəyə investisiya ayırmaların təşviq edilməsi, aviabilet 

qiymətlərində bəzi güzəştlərin yaradılması klasterlərin yaradılması və inkişafının davam 

etdirilməsi üçün mühum əhəmiyyətə malikdir. 

Turizm sektorundakı klasterlər sektora yeni təşəbbüs, yeni iş qollarının yaradılmasına, 

məhsuldarlığın artırılmasına və innovasiyaların tətbiqinin asanlaşmasına   töhfə verəcəkdir. 

Ümumilikdə, klasterlərin inkişafı nəticəsində gəlinən son nöqtəni aşağıdakı kimi göstərmək 

mümkündür: 

- Klasterlər böyüdükcə yeni iş qollarının və yeni təşəbbüslərin artması rəqabəti daha da artıracaq; 
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-İnnovasiyaların davamlı şəkildə tətbiqi məhsuldarlığın artımına gətirib çıxarar; 

-Klasterlər bu bölgədə mövcud olan bütün şirkətlərin məhsuldarlığını artırar; 

-Rəqabət gücü hesabına əldə edilən üstünlük hesabına şirkətlər regional səviyyədən ümumimilli 

səviyyəyə, ümummilli səviyyədən beynəlxalq səviyyəyə yüksələr. Sektorun bu şəkildə böyüməsi, 

inkişafının davamlılığı istehsal olunan məhsulların və şirkətlərin iqtisadi cəhətdən ömrünü uzadar. 
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Xülasə  

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı, bu inkişafda peşə təhsilinin rolu haqqında məlumat 

verilmişdir. Peşə təhsilinin dolayısı ilə ölkə iqtisasdiyyatına, ÜDM-in artırılmasına təsirindən, sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə məşğul olması üçün qanunvericilik bazası, dövlətin bu sahədə dəstək və inkişaf proqramları haqqında araşdırma 

aparılmışdır. Sosial-iqtisadi inkişafda peşə təhsili müəssisələrinin hansı rolu var və bu istiqamətdə fəaliyyət 

göstərməsinə hansı amillər təsir göstərir? Əsasən “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetləri”ndə 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair prioritetlərin reallaşdırılması üçün qarşıyan qoyulmuş məqsədlərdən, bu 

məqsədlər üzərindən peşə təhsilinin rolu göstərilmişdir. Bundan başqa oşəgötürənlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq 

istiqamətləri, büdcədənkənar vəsaitlərin artırılması yolları və bu məqsədlərə nail olmaq üçün görüləcək tədbirlər öz 

əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: Sosial-iqtisadi inkişaf, peşə təhsili, sahibkarlıq fəaliyyəti. 

 

“Bu gün Azərbaycan dinamik inkişaf edən, öz ehtiyaclarını özü ödəyən müasir ölkədir. Bizim 

siyasətimiz çox açıqdır, aydındır. Güclü iqtisadi təməl üzərində müasir siyasi sistemin 

foralaşdırılması, dövlətçiliyin əsaslarının möhkəmləndirilməsi, azərbaycançılıq idealogiyasının 

gücləndirilməsi məsələləri bizim üçün priaritet məsələlərdir...Biz müstəqilliyi bərpa etmişik, 

qoruyub saxlaya bilmişik. Bu gün müstəqilliyi möhkəmləndiririk. Müstəqillik bizim üçün ən böyük 

sərvətdir, ən böyük nemətdir, ən böyük dəyərdir. ” 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının otuz ili tamam olacaq. Bu 

illər ərzində xalqımızın tarixi nailiyyəti demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətin qurulması 

olmuşdur. 44 gün davam edən və işğal altındakı ərazilərimizin qaytarılması ilə nəticələnən Vətən 

Müharibəsi isə bu nailiyyətlərin ən parlağı oldu. Azərbaycan xalqı müzəffər Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini 

nümayiş etdirdi. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişədə qalib tərəfə çevirdi. Ərazi 

bütövlüyümüz birmənalı olaraq bərpa olundu. Ulu öndərin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasını 

yeni əsrdə zənginləşdirən Onun siyasi varisi Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın yeni iqtisadi 

modelini yaratdı. Cənab İlham Əliyev ölkəmizin XXI əsrdə yeni inkişaf ssenarilərini, iqtisadi-

mailto:ilhamilyas@gmail.com
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sosial-ictimai həyatda modernizasiyanın kompanentlərini müəyən etməklə iqtisadiyyatda 

davamlılıq elementləri möhkəmləndi. Qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regionların tarazlı inkişafı, əlverişli biznes və investisiya mühitinin 

formalaşdırılması, sahibkarlığın inkişafı, əhalinin maddi rifahının daha da yüksəldilməsi 

nəticəsində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. 

İqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin sistemli və ardıcıl 

reallaşdırılması üçün dövlət başçısının müvafiq fərman və sərəncamları ilə regionların sosial-

iqtisadi inkişafı, yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramları və bir sıra sahəvi inkişaf proqramları təsdiq edilmiş və uğurla 

icra olunur. 

Bu baxımdan istehsalın stimullaşdırılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, daxili təlabatın yerli 

istehsal hesabına ödənilməsi və ixracının genişləndirilməsi məqsədilə ölkəmizdə kompleks dövlət 

dəstəyi tədbirləri həyata keçirilir. Regionların mövcud olan iqtisadi potensialdan tam və səmərəli 

istifadə olunmasını, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını 

təmin etmək məqsədilə uğurla icra olunan dövlət proqramları regionların kompleks inkişafına, o 

cümlədən infrastruktur sahələrinin bərpası və genişləndirilməsinə, yeni istehsal və emal 

müəssisələrinin, sosial-mədəni obyektlərin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin 

həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur. Dövlət Proqramları çərçivəsində 

regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, əhalinin kommunal xidmətlərlə, o cümlədən 

elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchizatı, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial 

vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahəyə 

irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilmişdir. Sosial məsələlərin həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər 

davam etdirilmiş, insan amili daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu sahəyə xidmət edən sosial 

infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Təhsil, səhiyyə, 

mədəniyyət və digər sosial layihələrin reallaşdırılmasında mühüm rolu olan Heydər Əliyev 

Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələrin miqyası minlərlə insanın sosial şəraitinin 

yaxşılaşması üçün yeni imkanlar açmışdır.  

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

hazırlanmışdır. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Peşə təhsili və kadr hazırlığının 

inkişafı istiqamətində bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur: 

- Regionlarda peşə təhsili müəssisələrinin əsaslı təmiri, yenidən qurulması və tikintisi 

istiqamətində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən, aqrar yönümlü Peşə təhsili məktəbinin 

tikintisi; 

- Aqrar sahədə kadr hazırlığı aparan peşə təhsili müəssisələrinin təlim-təcrübə işlərinin təşkili ilə 

bağlı tədbirlərin görülməsi; 
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- Regionların sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini nəzərə alaraq müasir tələblərə cavab verən işsiz 

və işaxtaran vətəndaşlar üçün Regional Peşə Təhsil Mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, 

mövcud olanların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, səriştə əsaslı modul və distant 

(məsafədən) təlim imkanlarının artırılması; 

- Kənd təsərrüfatı sahəsində ən çox tələb olunan peşə və ixtisaslar üzrə peşə standartlarının, onlar 

əsasında təlim (modul) proqramlarının hazırlanması və tətbiqi 

2021-ci il büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də  post-pandemiya şəraitində büdcə 

gəlirlərinin (o cümlədən neft-qaz sektorundan daxilolmaların) azalması fonunda  dövlətin  əsas  

funksiyalarının,  o  cümlədən  təhsil üzrə maliyyələşdirmənin davam etdirilməsidir. Belə ki, büdcə 

xərclərinin “təhsil” bölməsi üzrə nəzərdə tutulan proqramların (“məktəbəqədər  təhsil”, “ümumi 

təhsil”,  “peşətəhsili”, “orta ixtisas təhsili”, “ali təhsil”, “xüsusi təhsil proqramları” və s.) həyata 

keçirilməsi nəticəsində peşətəhsili proqramı üzrə təhsilalanların peşə-ixtisas biliklərinin və 

təcrübələrinin artırılması hədəflərə nail  olmaq  üçün  2021-ci  il  üçün 51,0 milyon manat maliyyə 

vəsaiti nəzərdə tutulmuşdur (Azərbaycan Respublikasının 2021-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin 

ilkin göstəricilərinə dair açıqlama, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Bakı -2020). 

2021-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturuna baxdıqda görürük ki, təhsil və elmə 12.4 % 

pul vəsaiti ayrılmışdır ki, təhsil sahəsinə ayrılan xərclərin büdcənin ümumi xərclərində payında 

peşə təhsilinin payı 0,18% təşkil edir. 

(http://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/static-

pages/files/5ff4110fe2898.pdf)        

Bu gün ölkə səviyyəsində aparılan məqsədyönlü islahatlar və ölkə iqtisadiyyatında müşahidə 

olunan müsbət meyllər peşə təhsili müəssisələrinin (PTM)  qarşısında yeni tələblər qoyur. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən 

tədbirlər əmək bazarında rəqabətqabiliyyətli ixtisaslı kadrlara olan tələbatı artırır. Bu baxımdan 

PTM-lər əmək bazarının bu cür artan və dinamik dəyişən tələbatını ödəyən qabaqlayıcı kadr 

hazırlığını təmin etməklə bərabər, həm də məhsul və xidmət istehsalı və satışı üzrə fəaliyyət 

göstərməklə sosial-iqtisadi inkişafa töhvə verməlidir. 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetləri”ndə növbəti onillikdə ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafına dair beş milli prioritetin reallaşdırılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur: 

1. dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; 

2. dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; 

3. rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; 

4. işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; 

5. təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi. 
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Bəs bu prioritetlərin həyata keçirilməsi prosesində PTM-lərin hansı rolu var və bu istiqamətdə 

fəaliyyət göstərməsinə hansı amillər təsir göstərir? Məqalədə ayrı-ayrı prioritetlər üzrə PTM-in 

üzərinə düşən vəzifələr, fəaliyyətin təşkili imkanları və bu fəaliyyətə təsir göstərən amilləri öz 

ifadəsini tapmışdır. 

Beynəlxalq təcrübədə peşə təhsilinin rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatda rolu böyükdür. Odur ki, 

inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq üçün müasir peşə təhsili sisteminin 

bərqərar olmasına xüsusi önəm verirlər. Azərbaycan Respublikasında da peşə təhsili və təliminin 

inkişafına dair strateji hədəflər müəyyən edilərkən onların ÜDM-ə təsiri nəzərə alınmışdır. Peşə 

təhsili və təlimi sektorunda müəyyən edilmiş prioritetlərin real ÜDM-ə təsirinin təxminən 6 milyon 

manat olacağına baxmayaraq, bu prioritetlər digər sektorların prioritetləri çərçivəsində 1 milyard 

manat məbləğində dolayı təsirin meydana çıxmasına səbəb olacaqdır. Belə ki, peşə təhsili və təlimi 

sektoru iqtisadiyyatın digər sektorları ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla, həmin sektorların potensialının 

tam reallaşdırılmasında mühüm rol oynayır və bu sektora qoyulan investisiyalar nəticədə 

iqtisadiyyata multiplikativ təsir göstərir. Bu təsir üzrə əldə olunacaq nəticələri Cədvəl 1-də görə 

bilərik. 

Cədvəl 1: Peşə təhsili və təlimində həyata keçiriləcək tədbirlərin ÜDM-a təsiri üzrə gözlənilən nəticələri (2020-

ci il) 

Tədbirin adı Real ÜDM-ə təsiri 

(milyon manatla,  

İşəgötürənlərlə tərəfdaşlığın qurulması  

Peşə təhsili sisteminə ixtisaslı yeni mütəxəssislərin cəlb edilməsi  

Peşə təhsili sisteminin gələcək inkişafını təmin etmək üçün əlavə dövlət, özəl və 

beynəlxalq maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən edilməsi  

Yaşlılar üçün peşə təliminin və ixtisasartırmanın təmin edilməsi  

1 

2 

 

2 

1 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi, (06.12.2016) 

İşəgötürənlərlə tərəfdaşlığın qurulması tədbirləri təhsil və təlimin real sektor ilə əlaqələndirilməsi, 

məzunların məşğulluğunun təmin edilməsi kimi bir çox faydalar vəd edir. İşəgötürənlərlə aşağıda 

qeyd olunan əməkdaşlıq istiqamətlərinin genişləndirilməsi ikitərəfli qarşılıqlı fayda kəsb etməklə 

ölkədə davamlı və yüksək iqtisadi artım məqsədinin təmin olunmasına xidmət edəcəkdir: 

- əmək bazarına uyğun tədris materiallarının hazırlanması; 

- tələbələrin qiymətləndirilməsində iştirak; 

- peşə təhsilinin təşviqində iştirak (bacarıqlar üzrə müsabiqələrin təşkilində iştirak və masterklasların 

təşkili); 

- yaşlılar və sənaye müəssisələri nümayəndələri üçün qısamüddətli kursların təşkili; 
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- peşə qəbulu müəssisələrinə qəbul zamanı iştirak; 

- iş yerində öyrənmə və istehsalat təcrübəsi; 

- sənaye sektoru nümayəndələrinin PTM-də pedaqoji fəaliyyətə cəlb olunması; 

- peşə təhsilinin müsair infrastrukturunun qurulmasında iştirak və s. 

Sözü gedən istiqamətdə atılan ən mühüm addımlardan biri də  Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı 

nəzdində PTM-in yaradılmasıdır ki, burada bir neçə strateji hədəfə nail olunur: tələbələrə müasir 

infrastruktura malik mərkəzdə dövrün tələbinə uyğun bacarıqlar və peşə vərdişləri aşılanacaq, 

təlim-tədris prosesində iştirak edəcək mütəxəssislər elə parkın rezidentlərinin yüksəkixtisaslı 

işçilərindən olacaq, öz növbəsində tələbələr də parkın ərazisində yerləşən müəssisələrdə təcrübə 

keçməklə, iş yeri əldə etmək imkanı qazanacaqlar.  

Dövlət və özəl sektoru təmsil edən işəgötürənlərlə PTM-lər arasında əməkdaşlıq istiqamətində bir 

sıra tədbirlər həyata keçirilsə də, əməkdaşlıq imkanları bir çox sahələrdə hələ də məhduddur. Belə 

ki, bəzən işəgötürənlər əmək bazarında tələbatın və müvafiq ixtisaslar üzrə sifarişlərin müəyyən 

edilməsi üçün əməkdaşlıqda maraqlı olmur, infrastrukturu və maddi-texniki bazası qənaətbəxş 

səviyyədə olmayan PTM-lər hələ də qalmaqdadır, işəgötürənlərlə əməkdaşlığın həvəsləndirilməsi 

və stimullaşdırılması üzrə mexanizmlər tam işlənib hazırlanmayıb.  

PTM-lərin mövcud müəllim-pedaqoji heyətinin potensialını və peşəkarlıq səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən diaqnostik qiymətləndirilmə 

aparılmışdır, onların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ixtisasartırma və yenidənhazırlama 

təlimləri təşkil edilməyə başlanılmışdır. Dövlət PTM-də çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəzifə 

maaşları orta hesabla 2 dəfəyədək artırılmışdır.  Yeni müəllim heyətinin peşə təhsili və təlimi 

prosesinə cəlb edilməsi artıq mərkəzləşdirilmiş qaydada müsahibə yolu ilə, rəhbər işçilərin işə 

qəbulu isə ilk dəfə olaraq elektron müraciət portalı vasitəsi ilə bir neçə mərhələdən ibarət həyata 

keçirilir. Peşə təhsili və təlimi sisteminə yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri cəlb etmək sahəsində əsas 

problemlərdən biri ali təhsil müəssisələrində peşə təhsili və təlimi sistemi üçün kadr hazırlığının 

həyata keçirilməməsidir. 

Dayaniqli artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat prioritetinin effektiv həyata keçirilməsi üçün 

davamlı və yüksək iqtisadi artım məqsədi təmin olunmalıdır. Hazırda Azərbaycanda peşə təhsili 

və təlimi sisteminin maliyyələşdirilməsi  əsasən dövlət büdcəsi hesabına (96 faiz) həyata keçirilir. 

PTM büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitləri artırmaq üçün qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif ödənişli təhsil xidmətləri göstərmək və 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdir. Öz nizamnamələri çərçivəsində profil 

və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, PTM-in əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə məşğul 

olmasına yol verilən aşağıdakı fəaliyyət növləri yol veriləndir: 

- ödənişli əlavə təhsil; 
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- məsləhət-konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi; 

- təhsil məhsulunun (təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları, təlim 

metodları sistemi, təhsil modulları, təhsil layihələri) satışı; 

- nəşriyyat-poliqrafiya işləri; 

- tədris prosesində əldə olunan məhsulun satışı; 

- dövlət ümumi təhsil proqramlarında nəzərdə tutulmayan bilik və bacarıqların tədrisi və 

qiymətləndirilməsi, o cümlədən beynəlxalq təhsil proqramlarının tətbiqi; 

- təhsil müəssisələrinin idman zalları və meydançalarından dərsdənkənar və təhsilalanların 

istifadəsində olmadığı vaxtlarda təyinatı üzrə digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə 

edilməsi; 

- təhsil müəssisəsinin profilinə və fəaliyyət istiqamətlərinə ziddiyyət təşkil etməyən iş və xidmətlərin 

göstərilməsi. 

Əlbəttə ki, indiki PTM-lərdə yuxarıda qeyd olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin hamısının 

tətbiqi mümkün deyil. Bu imkanlar mövcud profil və fəaliyyət istiqamətlərindən, maddi-texniki 

bazanın mövcudluğundan, təşkilati və idarəetmə məsələlərindən asılıdır. Dövlət də öz növbəsində 

PTM-nin sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə yerli və xarici investisiyaların cəlb 

edilməsinə əlverişli şərait yaradır ki, bu da büdcə yükünün azaldılmasına, ölkədə iqtisadi artıma və 

yeni iş yerlərinin yaranması ilə həyat səviyyəsinin ilbəil yaxşılaşmasına öz təsirini göstərir. Bunun 

üçün isə PTM-də istehsal edilən məhsul və xidmətlərin satışı ilə əlaqədar qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. PTM-lərin 

büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlərinin aidiyyəti üzrə istifadəsi ilə bağlı normativ-

hüquqi tənzimləmə mexanizminin inkişaf etdirilməsi digər tərəfdən bu gəlirlərin artırılması üçün 

stimul yarada bilər. 

Ölkələr arasındakı əlaqələr genişləndikcə, rəqabət artdıqca yüksəkixtisaslı işçi qüvvəsinə tələbat 

yaranır. İqtisadiyyatın inqilabi texnoloji dəyişikliklər şəraitində məhz belə işçi qüvvəsinə və daha 

üstün fundamental iqtisadi bacarıqlara malik olan ölkələr üstünlük qazanır. Perspektiv həyat dərin 

rəqəmsallaşma, yeni texnologiyaların aktiv tətbiqi və insan iştirakı olmadan ən müasir sahələrin 

sürətli inkişafı ilə səciyyəvi olacaqdır. Gələcək illərdə dünyada artan rəqabətə hazır olmaq üçün 

hər bir ölkənin prioriteti yüksək rəqabətli insan kapitalını formalaşdırmaqdır. Bunun üçün müasir 

təhsil, innovasiyaları təşviq edən münbit şərait və insanların sağlamlığı əsas şərtdir. Bu baxımdan 

ölkəmizdə istedadlı işçi qüvvəsinin çatışmazlığından əmələ gələn işsizlik səviyyəsi təhsil sistemi 

ilə əmək bazarının tələbləri arasındakı uyğunsuzluğun nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Bundan 

başqa şirkətlər əmək məhsuldarlığını texnologiyaların tətbiqi ilə artırmaqda maraqlıdırlar. Bu 

tələblərə cavab verən işçi kadrların hazırlanması təhsil müəssisələrini əmək bazarının tələblərinə 

cavab verməyə imkan verən vasitələrlə təmin edilməsini zəruri edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 
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gün bir neçə müasir PTM-ləri istisna olmaqla əksər mərkəzlərdə maddi-texniki və tədris bazası 

fiziki və mənəvi cəhətdən köhnələrək sıradan çıxmışdır.    

Ölkədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neft və qaz gəlirlərindən asılılığın azaldılması məqsədilə 

hazırlanan strategiyada insan kapitalı ən mühüm amillərdən biri kimi müəyyən edilir və peşə təhsili 

sistemi ixtisaslı və səriştəli kadrların hazırlanmasını təmin etməklə bu prosesə mühüm töhfə verə 

bilər. 

PTM-lərdə Dövlət Məşğulluq Mərkəzləri tərəfindən işsizliyin azaldılması məqsədilə yaşlılar üçün 

ixtisasartırma kursları təşkil edilir. İllər keçdikcə qısamüddətli kursların sayı artır və peşə təhsili 

müəssisələrindən istifadə səviyyəsi daha da yüksəldilir. Bu, ölkədə işsizlik səviyyəsinin 

azaldılmasına, əmək bazarında işçi qüvvəsinin peşəkarlığının və səriştəsinin yüksəldilməsinə, eləcə 

də əhalinin özünüinkişaf imkanlarının artırılmasına imkan verəcəkdir. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, yaşlıların təhsili üzrə mexanizmin icrası üçün qurumlararası əməkdaşlıq hələ də zəifdir. Yaşlılar 

tərəfindən bu kurslara marağın az olması, aparılan monitorinqlərin keyfiyyətli və şəffaf olmaması 

bu sahədə fəaliyyətə mənfi təsir göstərən amillərdir.  

Əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr hazırlığının səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün insanların 

yüksək keyfiyyətli təhsil almaq imkanları daha da genişləndirilməli, kadr hazırlığı birbaşa əmək 

bazarının tələblərinə uyğunlaşmalı, peşə hazırlığı sisteminin inkişaf etdirilməsi tədbirləri 

çərçivəsində beynəlxalq sertifikatlara uyğun mütəxəssislər hazırlanmalıdır.  

Peşə təhsili sahəsində sabahın işçi qüvvəsinin dəyişən və rəqabətli əmək bazarının tələblərinə 

uyğun səviyyədə hazırlanması məqsədi ilə ölkəmizdə peşə təhsilinin inkişafı və işsizliyin 

azaldılması istiqamətində müvafiq hüquqi və iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Yüksək texniki 

peşə təhsili səviyyəsi təhsilini ali məktəbdə davam etdirmək istəyən şagirdlər üçün yeni imkanlar 

açılır. Bu təhsil səviyyəsini bitirən məzunlar orta məktəb attestatı ilə yanaşı peşə-ixtisas 

(subbakalavr) təhsili sənədi əldə edir ki, gələcəkdə arzu etdikləri sahəni daha dərindən 

mənimsəmək üçün imtahansız ali təhsil almaq şansı da qazanırlar. Peşə təhsilində istifadə olunan 

elektron dərsliklər və simulyatorlardan istifadənin genişləndirilməsi ixtisas üzrə praktiki 

səriştələrin daha da yaxşı formalaşmasına xidmət edər. 

XXI əsrin tələblərinə uyğun təhsil məqsədlərinə nail olmaq üçün yeni PTM-də tədris prosesində 

rəqəmsal səriştələrin aşılanmasına diqqət yetirilir, STEAM tədris metodunun tətbiqi reallaşdırılır, 

indikindən əsaslı şəkildə fərqlənən yeni bacarıqlar, ixtisaslar və peşələrin tədrisinə xüsusi önəm 

verilir. Xüsusilə də, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış prioritetinin uğurla 

reallaşdırılması üçün azad olunan ərazilərə yaxın PTM-lərin prosesə sıx cəlb edilməsini zəruri edir. 

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı nəticəsində PTM-lər mövcud maddi-texniki bazasının imkanlarından 

istifadə etməklə, quruculuq işləri, ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi, təmiz enerji 

mənbələrindən istifadə, yaşıllıqların bərpası və artırılması, tullantıların təkrar emalı və çirklənmiş 

ərazilərin bərpası sahələri üzrə kadrların hazırlanması üçün töhvə verə bilər.  
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Bütün yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, PTM-lər 

ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında daha da səmərəli fəaliiyət göstərə bilər. Bu səmərəni dinamik 

inkişaf edən iqtisadiyyatın peşə-ixtisas kadrlarına tələbatının daha dolğun ödənilməsinin 

vacibliyini, həmçinin, müasir peşə təhsilinin əhalinin maddi və sosial durumunun 

müəyyənləşdirilməsində rolunu nəzərə alaraq peşə təhsili sisteminin bu gün üzləşdiyi problemlərin 

kompleks həllini və onun müasir əsaslarda daha səmərəli təşkil edilməsini zəruri edir. 

İqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartlarına uyğun təhsil 

sistemi ölkədə kadr hazırlığının, təhsili idarəetmə sisteminin və təhsil infrastrukturunun qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübəyə, eləcə də, Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulmasına 

imkan verərək, ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Bu 

məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıdakı illərdə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur:  

- regionlarda təhsil müəssisələrinin tikintisi və əsaslı təmir işlərinin davam etdirilməsi; 

- təhsil şəbəkəsində rasionallaşdırma tədbirləri həyata keçirməklə, regionlar arasında təhsilin 

keyfıyyətini bərabərləşdirmək üçün müvafıq tədbirlərin görülməsi; 

- regionlarda əmək bazarının mütəmadi öyrənilməsi sisteminin yaradılması; 

- distant təhsil, istedadlı, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların 

təhsili, peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən regional universal 

mərkəzlərin yaradılması. 
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Xülasə 

Məqalədə ölkə ərazilərinin işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət büdcəsinə azalan daxilolmaları iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılmışdır. 1993-cü ildən sonra da Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində 250-yə qədər yeni faydalı 

qazıntı yataqları aşkarlandığı və bir sıra yataqların istismarından Dövlət büdcəmizə real gəlirlər daxil olduğu halda, 30 

ildir ki, Azərbaycan tərəfi işğal əraziləri və 70 km-lik münaqişə zolağı boyu geoloji tədqiqatlar aparmaqdan və işğal 

altındakı ərazilərdəki zəngin mineral-xammal bazasından iqtisadi inkişafı naminə böyük gəlirlər əldə etməkdən 

məhrum olmuşdur. Uzun müddət işğal altında qalan Qızılbulaq, Vecnəli, Söyüdlü (Zod) qızıl filizi yataqları istismara 

cəlb oluna bilməmiş, bunun nəticəsində qızılçıxarma sənayesi infrastrukturunun yaradılması, planlı hasilatın 

aparılması işləri pozulmuş, respublikanın etibarlı qızıl fondu yaradıla bilməmişdir. Məqalədə Azərbaycanın 

postmüharibə dövründəki yeni hədəfləri ilə bağlı strateji proqram həyata keçirilməsi və Azərbaycanın gələcək 

inkişafını təmin etmək baxımından ölkə ərazilərinin işğalı nəticəsində iqtisadiyyata dəymiş ziyanın öyrənilməsi 

istiqamətləri haqqında nəzəri fikirlər qeyd edilmişdir. İşğal olunmuş ərazilərin iqtisadi potensialının əsas parametrləri 

ilə bağlı da  məqalədə fikirlər yer almışdır. Məqalədə tədqiqatı davam etdirməklə sonrakı mərhələdə dövlət büdcəsinə 

daxilolmaların analitik və diferensial təhlilini aparmaqla fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə itkiləri, mənfəət vergisi üzrə 

itkiləri, torpaq vergisi üzrə itkiləri, əmlak vergisi üzrə itkiləri, sosial sığortaya ayırmalar üzrə itkiləri hesablayıb və 

dəqiq rəqəmin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Açar sözlər: büdcə, daxilolmalar, Qarabağın iqtisadiyyatı, biznes 

  

Giriş 

Azərbaycan Respublikasında 1991-ci ildə Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra digər 

sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi sahədə də müstəqil siyasət aparılmağa başlanmışdır. Uğurla davam 

edən bu qlobal siyasətin əsas istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında həyata keçirilən 

iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçidin və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın tələblərinə 

əməl edilməsi prinsipləri təşkil etmişdir. “Azərbaycan iqtisadiyyatı” adlı dərslikdə yazılır: “Sоvet 

hakimiyyəti illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının inikşafındakı  nailiyyətlərin başlıca 

səbəblərindən biri о zaman bir sıra ərazilərə nisbətən оnun təbii sərvətlərinin daha ətraflı 

öyrənilməsi оlmuşdur”.Dərslikdə daha sоnra yazılmışdır:“Sovet İttifaqının tərkibində Azərbaycan 

üçün belə bir хüsusiyyət də daima səviyyəvi оlmuşdur ki, оnun bir sıra təbii sərvətlərinin istifadəsi 

bütövlükdə ölkənin iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsi mənafelərinə tam cavab verirdi” 

mailto:ilkinlect@gmail.com
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadi_qloballa%C5%9Fma
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(“Azərbaycan iqtisadiyyatı”, 1998). Müstəqillik dövrünün 1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi 

xaos dövründə torpaqlarımız işğala məruz qalmışdır. 1996-cı ildən başlayaraq davam 

edən makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi inkişaf isə işğalda olan ərazilərimizi əhatə edə 

bilməmişdir. Azərbaycan Respublikası iqtisadi rayonlarının 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 

2019-2023-cü illərin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramında işğal ərazilərinin iştirakı 

qeyri-mümkün olmuşdur. Eləcə də “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” işğalda 

olan ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşının olmaması səbəbindən kənarda qalmışdır.  

Ölkənin inkişaf vektorunun seçimində iki yanaşma mövcuddur:  

1) Qloballaşma: inkişaf yolu və hədəflər əksər ölkələr üçün eynidir; 

2) Sivilizasiyalı baxış: müxtəlif ölkələrin inkişaf trayektoriyası və məqsədləri müxtəlifdir 

(Рустамов, 2009). Bir sıra tədqiqatlarda qeyd olunur ki, qloballaşma prosesi qlobal səviyyədə 

inkişafın «…sinxronlaşdırılması və unifikasiyası» prosesidir (Качуровский, 2012). İqtisadçı alim 

V.A.Bayramov hesab edir ki, yanaşma tərzi həm nəzəri, həm də praqmatik nöqteyi-nəzərdən 

müasir iqtisadi gerçəkliyin daxili məntiqinə ziddir (Bayramov, 2019). 

Azərbaycanın Dövlət Büdcəsinə Azalan Daxilolmaların İqtisadi Əsasları 

2020-ci ildə 44 günlük Vətən Müharibəsində əldə olunan qələbə ilə Azərbaycanda yeni inkişaf 

mərhələsi başlandı. Qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi 

iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, yeni yaradılacaq beynəlxalq və regional nəqliyyat dəhlizlərinin 

imkanlarından faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Qələbə nəticəsində 

regionun yeni siyasi və iqtisadi mənzərəsi formalaşıb. Düşmən torpqalarımızı işğal altında 

saxlayarkən demək olar ki, bütün əraziləri darmadağın etmiş, buralarda insanın həyat sürməsi üçün 

heç bir iz buraxmamışdır. Münaqişənin aradan qaldırılması regionun təhlükəsizliyini və bu regiona 

iqtisadi sərmayə qoyuluşunu təmin edən  strateji faktordur. Regionda siyasi sabitliyin, iqtisadi 

yüksəlişin və qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın formalaşması Azərbaycanın regional iqtisadi 

siyasətinin müəyyən edilməsində statusunu möhkəmləndirəcəkdir. Son 17 ildə dinamik inkişaf 

əsasında ölkə iqtisadiyyatının həcmi 3 dəfədən çox böyüyüb, güclü sosial-iqtisadi infrastruktur 

yaradılıb. Mövcud maliyyə imkanları tarixi maksimuma çatdırılıb və ölkə yuxarı orta gəlirli 

dövlətlər qrupunda möhkəmlənib. Artan iqtisadi güc Azərbaycana Cənubi Qafqazın və ətraf 

regionların iqtisadiyyatlarını dəyişdirməyə qadir böyük layihələrin təşəbbüskarı olmaq imkanı 

verib. Ölkə regional iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq dünyanın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı 

tərəfdaşlarından birinə çevrilib. Bütün bunlar Azərbaycanın regionda iqtisadi rolunu yüksəldib, 

xarici təsirlərə davamlı olmasına və müstəqil dövlət kimi suverenliyinin bərpasına möhkəm zəmin 

yaradıb. Ölkəmizdə Azərbaycanın postmüharibə dövründəki yeni hədəfləri ilə bağlı strateji 

proqram həyata keçirlir. İşğaldan azad olunmuş torpaqlar qiymətli təbii sərvətlər, qızıl və mis 

https://az.wikipedia.org/wiki/1991
https://az.wikipedia.org/wiki/1995
https://az.wikipedia.org/wiki/1996
https://az.wikipedia.org/wiki/Makroiqtisadiyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/2009
https://az.wikipedia.org/wiki/2013
https://az.wikipedia.org/wiki/2008
https://az.wikipedia.org/wiki/2015
https://az.wikipedia.org/wiki/2008
https://az.wikipedia.org/wiki/2015
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yataqları, su anbarları, kənd təsərrüfatı üçün münbit torpaqlar, turizm imkanları baxımından çox 

önəmli potensiala malikdir. Bu baxımdan, azad olunmuş torpaqlar Azərbaycanın gələcək inkişafını 

təmin etmək üçün xüsusi rol oynaya bilər. Göstərilən istiqamət üzrə fəaliyyət isə nəzəri cəhətdən 

əsaslandırılmış iqtisadi qaydalara uyğun həyata keçirilə bilər. İqtisadi qayda–  iqtisadi  agentlər  

arasında  qarşılıqlı münasibət prinsiplərini, eləcə də bu agentlərin maddi və qeyri-maddi nemətlərin 

istehsalı və mübadiləsi prоsesində dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərini əks etdirir. Əgər 

restributasiyalı iqtisadiyyat dövlətin direktiv planları çərçivəsində iqtisadi agentlərin 

davranışlarının sərt reqlamentləşdirilməsinə əsaslanırsa və оnların yerinə  yetirilməsini 

stimullaşdırırsa, bazar iqtisadiyyatının əsasında iqtisadi agentlərin rəqabət prinsipi durur, bu 

münasibətlərin inkişafının ən yüksək  səviyyəsində  isə  agentlərin  müхtəlif  növ  inteqrasiya  

edilmiş  biznes-qruplarda (IBQ) inteqrasiya prinsipi durur (Qradov, 2008). Tariхi retrоspektivdə 

üç növ iqtisadi  qayda  ayrılır: mərkəzdən  idarə  edilən  iqtisadiyyat, azad  (sərbəst)  bazar,  rəqabət 

qaydası  (Ойкeн, 1995). 

Ermənistan Dağlıq Qarabağı və onun ətrafında Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, 

Zəngilan rayonlarını 30 ilə yaxın müddətdir ki, işğal etmişdi. Rəsmi sənədlərdə Ermənistanın işğal 

etdiyi ərazilər 20 faizə qədər göstərilsə də, işğal zonasına yaxın yaşayış məntəqələrində insanların 

normal təsərrüfat işləri aparmaq imkanlarının olmadığını nəzərə alsaq, ölkə ərazisinin 25 faizə 

qədəri erməni təcavüzünün təsirinə məruz qalmışdı. 1993-cü ildən sonra da Azərbaycan 

Respublikasının digər ərazilərində 250-yə qədər yeni faydalı qazıntı yataqları aşkarlandığı və bir 

sıra yataqların istismarından Dövlət büdcəsinə real gəlirlər daxil olduğu halda, 30 ildir ki, işğal 

altındakı ərazilərdəki zəngin mineral-xammal bazasından ölkəmizin iqtisadi inkişafı naminə böyük 

gəlirlər daxil olmamışdır. Ölkəmiz qızılın kəşf olunmuş və qiymətləndirilmiş ehtiyatlarına görə 

İran, Türkiyə, Əlcəzair, Böyük Britaniya, Almaniya və s. kimi dövlətlərlə bir sırada yer alır. 30 il 

ərzində işğal zonasında qalmış Qızılbulaq, Vecnəli, Söyüdlü (Zod) qızıl filizi yataqlarının istismara 

cəlb olunması, qızılçıxarma sənayesi infrastrukturunun yaradılması, planlı hasilatın aparılması işi 

pozulmuş, respublikanın etibarlı qızıl fondu yaradılması baş verə bilməmişdir. İşğal nəticəsində bu 

qızıl yataqlarının ehtiyatları ermənilər tərəfindən talan olunmuşdur (R.Məmmədov və 

X.Məmmədov, 2017). Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 20 minə yaxın azərbaycanlı qətlə 

yetirilmiş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 mindən çox adam əlil olmuş, 5 minə yaxın insan isə əsir 

və itkin düşmüşdür (http://sfdi.gov.az/az/qarabagi-unutma). Bu vəziyyəti özündə əks etdirən bəzi 

faktları aşağıdakı cədvəl məlumatlarından da görmək olar. 

Cədvəl 1: Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış, yandırılmış və talan olunmuş bəzi obyektlər, 

işğal olunan ərazi və əhalinin göstəriciləri 

№ İşğalda 

olunan 

ərazilər 

İşğal 

olunub 

Erməni işğalçıları tərəfindən 

dağıdılmış, yandırılmış və talan 

olunmuşdur 

Ərazi 

km² 

Əhali 

(nəfər) 

İşğaldan azad 

olunub 

 

http://sfdi.gov.az/az/qarabagi-unutma
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1 Xankəndi  

26.12.1991 

 61 Sənaye, tikinti obyektləri  

 694 Mədəni - məişət obyekti  

 140 Rayon, qəsəbə və kənd  

 103 Tarixi abidə  

 Dövlət incəsənət teatrı və şəhər 

mədəniyyət evi 

926 57000  

2 Ağdam 

 

 

 

 

23.07.1993  48 Sənaye və tikinti obyekti  

 598 Mədəni-məişət obyekti  

 122 Qəsəbə və kənd  

 27 Tarixi abidə  

 Dövlət dram teatrı 

1154 158 000 20.11.2020 

3 Xocavənd 02.10.1992  75 Mədəni-məişət obyekti  

 19 Qəsəbə və kənd  

 15 Tarixi abidə 

1458 9011  

4 Xocalı  26.02.1992  29 Sənaye və tikinti obyekti  

 80 Mədəni-məişət obyekti  

970 11567  

5 Şuşa  08.05.1992  27 Sənaye və tikinti obyekti  

 103 Mədəni-məişət obyekti  

 31 Şəhər, qəsəbə və kənd  

 249 Tarixi abidə və muzeylər  

 17 Tarixi abidə  

289 24900 08.11.2020 

6 Cəbrayıl  23.08.1993   197 Mədəni-məişət obyekti  

 90 Qəsəbə və kənd  

1050 52 049 04.10.2020 

7 Füzuli 23.08.1993  145 Mədəni-məişət obyekti  

 54 Qəsəbə və kənd   

 15 Tarixi abidə  

1112 95940 17.10.2020 

8 Laçın 18.05.1992  575 Mədəni-məişət obyekti 

 126 Qəsəbə və kəndlər  

1835 60 000 01.12.2020 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xank%C9%99ndi
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocav%C9%99nd
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
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 10 Şəhər, qəsəbə və kəndlər  

 12 Tarixi abidələr    

9 Kəlbəcər 02.04.1993  29 Sənaye və tikinti obyekti 

 134 Mədəni-məişət obyekti 

 132 Qəsəbə və kəndlər  

 87 Tarixi abidələr   

3054 55 000 25.11.2020 

10 Qubadlı 1993-cü il 

31 avqust 

 205 Mədəni-məişət obyekti 

 94 Qəsəbə və kəndlər    

 12 Tarixi abidələr    

802  33800 25.10.2020 

11 Zənilgan 29.10.1993  138 Mədəni-məişət obyekti 

 81Qəsəbə və kəndlər   

 13 Tarixi abidələr   

707  35 500 20.10.2020 

 

Mənbə: (http://sfdi.gov.az/az/qarabagi-unutma). Cədvəl qeyd edilən mənbədən aldığımız 

məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Cədvəl məlumatlarına əsasən deyə bilərik ki, gələcək bərpa işləri ümumi infrastrukturun və ilkin 

yaşayış şəraitin qurulmasından başlamalı və sonrakı mərhələdə isə iqtisadi inkişaf layihələrinə 

keçilməlidir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, işğal nəticəsində Azərbaycana ciddi maddi ziyan dəymışdir. Ermənistanın 

işğal etdiyi ərazilərdə 850-dən çox yaşayış məntəqəsi, 2389 sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, 130 

mindən çox ev, 1000-dən çox məktəb məktəb, 800-ə yaxın səhiyyə obyekti təcavüz nəticəsində 

məhv olmuşdur. İşğalçılar tərəfindən 250 min  başa yaxın iribuynuzlu mal-qara aparılmışdır. Milli 

Məclisin deputatı Əli Məsimlinin ilkin hesablamalarına görə işğal nəticəsində ölkə öz iqtisadi 

potensialının 16 faizini itirmiş və ölkəyə 60 milyard dollardan çox ziyan dəymişdir 

(http://www.anl.az). Milli Məclisin deputatı Əli Məsimlinin fikrinə görə Kanadanın First Dynasty 

Mines (FDM) şirkəti işğal olunmuş ölkə ərazisində yatağın qızıl ehtiyatları 40 tona qədər 

qiymətləndirilən Kəlbəcərin “Söyüdlü” qızıl yatağını istismar etmişdir. “Söyüdlü” qızıl yatağınının 

73 faizi, yəni orada olan qızılın 29,2 tonu işğal edilmiş, indi isə azad olmuş Kəlbəcər ərazisinə 

düşür. Ölkəmizə qızılın hazırkı qiymətləri ilə müqayisə edilməklə 600 milyon -1 milyard dollardək 

ziyan dəymişdir. (http://www.anl.az). Məmmədov və Xəlilov qeyd edir ki, torpağı hər şeydən 

dəyərli hesab edən, torpaq haqqında elmin banisi görkəmli rus alimi Dokuçayevin fikrincə, torpaq 

daş kömürdən, neftdən, qızıldan da qiymətlidir. Belə ki, bəşəriyyət qızılsız da keçinə bilər, lakin 

http://sfdi.gov.az/az/qarabagi-unutma
http://www.anl.az/
http://www.anl.az/
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torpaqsız yaşaya bilməz. Torpaq kənd təsərrüfat bitkilərindən məhsul almaq üçün əsas vasitədir və 

bizim mövcudluğumuz da ondan asılıdır (Məmmədov və Xəlilov, 2017).  

Azərbaycanın Dövlət Büdcəsinə Azalan Daxilolmaların Perspektivləri 

Azərbaycanda real bazar iqtisadiyyatının fоrmalaşmasının və işğaldan azad edilən ərazilərin 

inkişafının təminatçısı ola biləcək ən başlıca struktur kоmpоnentlərindən sayılan хüsusi sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilk  növbədə sivilizasiyalı bazar iqtisadiyyatının real sarsılmaz bazasıdır. Sahibkarlıq 

yeni biznes sahələrinin yaradılmasına, mövcud müəssisələrin yenidən  qurulmasına, yeni 

teхnоlоgiyanın tətbiq edilməsinə, bütün  yenilikçi  və yardımçı təşəbbüslərə istinad edir. Bazar 

iqtisadiyyatı ölkələrində sahibkarlar iqtisadi prоseslərin əsas sоsial  təbəqəsidir.  Həmin  ölkələrin 

təcrübəsi  göstərir  ki,  bu  sоsial  təbəqənin  fəaliyyəti  üçün nə  qədər  əlverişli iqtisadi və 

qanunvericilik mühiti yaradılarsa, sahibkarlar dövlətdən nə qədər  razı  qalarlarsa, bir о qədər  də  

tez bir  zamanda cəmiyyəti mənəvi cəhətdən sağlamlaşdırmaq və iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirmək 

оlar. Belə bir vəziyyət hökuməti də ölkədə zəruri sahibkarlıq mühitini fоrmalaşdırmağa və qоruyub 

saхlamağa sövq edir.İşğaldan azad olunmuş rayonlarda yüksək texnologiyalardan geniş istifadə 

olunmaqla nadir metalların regionda mövcudluğu ilə bağlı araşdırmalar və geoloji işlər aparıla 

bilər. Bu istiqamətdə dövlətlətin xüsusi investisiyalarına ehtiyac yaranır. Çünki, хüsusi investisiya 

iqtisadiyyatın qeyri-sabitliyinə şərait yaradır. Dövlət bu prоsesin həyata keçirilməsində müsbət rоl 

оynaya bilər (Макконнелл, Брю, 1992). 

Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamına  əsasən qarşıdakı onillikdə Azərbaycanda 

dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan 

cəmiyyət; rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; işğaldan azad olunmuş ərazilərə 

böyük qayıdış; təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi hədəfləri reallaşdırılmalıdır. Milli 

Prioritetlərdən irəli gələrək növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında müəyyən olunmuş 

beş milli prioritetinin qorunması və reallaşdırılmasına xidmət etmək Azərbaycanda yaşayan hər bir 

şəxsin vətəndaşlıq vəzifəsidir. Təsdiq olunmuş sənəd dövlətimizin növbəti 5 strateji prioritetlərini 

müəyyən edib: 

- Dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; 

- Dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; 

- Rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; 

- İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; 

- Təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi. 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə istinad edərək qeyd edə bilərik 

ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də iqtisadi münasibətlərdə iştirak edən bütün subyektlərin 

fəaliyyətində müsbət dinamika əks olunacaqdır (http://www. president.az). 
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Ümumiyyətlə, Azərbaycan postpandemiya və postkonflikt dövründə keyfiyyətcə yeni olan və 

2021-2030-cu illəri əhatə edən strateji mərhələyə daxil olur. Bu istiqamətdə kreativ iqtisadiyyatın 

inkişafını əsas istiqamətlər kimi qəbul etmək lazımdır. Araşdırma göstərir ki, kreativ iqtisadiyyatın 

ÜDM-dəki payı 11,1% (ABŞ), 1,58% (Bruney) qədər dəyişməkdədir, özü də 30 ölkə üzrə 5,42% 

orta qiymətlə (İmanov, 2016). Azərbaycanın postmüharibə dövründəki yeni hədəfləri ilə bağlı 

strateji proqramın həyata keçirilməsində və Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etmək 

baxımından ölkə ərazilərinin işğalı nəticəsində  ölkə iqtisadiyyatına dəymiş ziyanın aradan 

qaldırılmasında kreativ iqtisadiyyata daha çox diqqət yetirmək doğru olardı. İşğaldan azad edilən 

ərazilərdə klasterlərin fəaliyyət sahələrinin yaradılması da zəruri məsələlərdən hesab edilə bilər. 

Müasir şəraitdə iqtisadiyyatda klasterləşmə prosesi təsərrüfat sisteminin kompleks inkişafının 

səmərəli aləti kimi çıxış edir, rəqabətqabiliyyətli modelin seçilməsini şərtləşdirir,regionun 

(sahənin) mövcud potensialından maksimum istifadəyə imkan yaradır (Əliyev, 2019). Klasterlərin 

iqtisadi fəaliyyət sahələrində yaradılmasının vacibliyi “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə prioritet istiqamətlərdən biri kimi qeyd edilmişdir (Strateji 

Yol Xəritəsi, 2016). 

Azərbaycanın postmüharibə dövründəki yeni hədəfləri ilə bağlı strateji proqram həyata keçirilməsi 

və Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin etmək baxımından işğal nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 

dəymiş ziyanın öyrənilməsi ilə paralel olaraq dövlət büdcəsinə azalan daxilolmaların öyrənilməsi  

və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması vavib məsələlərdən hesab edilir. Bu baxımdan işğaldan azad 

olunmuş rayonlar üzrə ölkənin dövlət büdcəsinə azalan daxilolmaların iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılması ilə bağlı dövlət büdcəsinin və eyni zamanda  daxilolmaların mahiyyətinin nəzəri 

cəhətdən tədqiqi tərəfimizdən araşdırılmışdır. Qeyd edək ki,dövlət büdcəsi Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına və “Dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əsaslanır. “Dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 may 

1999-cu il tarixində Ümumimilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmışdır. Qanunda qeyd 

edilmişdir ki, dövlət büdcəsi – müvafiq hakimiyyət orqanları vasitəsi ilə dövlətə məxsus 

funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün lazım olan pul vəsaitinin qanunla müəyyən 

olunmuş qaydada yığılması və xərclənməsi formasıdır (“Dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, 1999). Dövlət büdcəsinin gəlirləri – qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərin, rüsumların, digər ödənişlərin və daxilolmaların 

toplusudur (“Dövlət büdcəsi haqqında” ARQ, 1999). Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş tədiyyələr üzrə daxilolmaların dövlət büdcəsi ilə digər büdcələr 

arasında bölgüsü, ölkənin, regionların inkişaf proqramları nəzərə alınmaqla hər il üzrə qəbul olunan 

dövlət büdcəsi haqqında qanunla tənzimlənir.  

Ötən 30 il ərzində işğal altında olan rayonlar üzrə dövlət büdcəsinə hüquqi cəhətdən daxil olmalı 

olan daxilolmalar öz əksini tapa bilməmişdir ki, bu da Azərbaycanın dövlət büdcəsinə azalan 

daxilolmalar kimi bir münasibət yaratmışdır.İqtisadçı alimlərimizin əsas vəzifələrindən biri də 
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Azərbaycanın dövlət büdcəsinə azalan daxilolmaları təhlil etmək, mövcud reallıqları ictimaiyyətə 

və beynəlxalq qurumlara çatdırmaqdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının fəaliyyət sahələrindən sayılan 

kənd təsərrüfatı,ovçuluq və meşəçilik məhsulları, dağ mədən sənayesinin məhsulları və s. kimi 

sahələrdən büdcəyə daxilolmalar mümkün olmamışdır. Azərbaycanın dövlət büdcəsinə azalan 

daxilolmaların sırasına faydalı qazıntıların fəaliyyətindən aid olunanları da qeyd edə bilərik. 

Aşağıdakı cədvəldə işğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə Azərbaycanın dövlət büdcəsinə azalan 

daxilolmaların iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması üçün ayrı-ayrılıqda hansı faydalı qazıntıların 

olduğu verilir: 

Cədvəl 2: İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə faydalı qazıntıların növləri 

 Rayonun adı Faydalı qazıntı növü 

 Ağdərə Qızıl, qurğuşun, sink, mis, mişar daşı, gəc 

 Şuşa Üzlük daşı, gil, tikinti daşı  

 Xocalı Gil, üzlük daşı, qum-çınqıl 

 Xocavənd Üzlük daşı, tikinti daşı 

 Kəlbəcər Qızıl, civə, mişar daşı, gil, perlit, qum-çınqıl, tikinti daşları, üzlük daşları 

 Laçın Civə, mişar daşı, üzlük daşı, tikinti daşı, gil, qum-çınqıl 

 Qubadlı Mişar daşı, gil, tikinti daşı, üzlük daşı, əlvan daşı 

 Zəngilan Qızıl, gümüş, üzlük daşı, əhəng daşı, gil, tikinti daşı, qum-çınqıl 

 Cəbrayıl Mişar daşı, gil, qum, sement, gəc, tikinti daşı, kips 

 Füzuli Mişar daşı, gil, qum-çınqıl 

 Ağdam Mişar daşı, üzlük daşı, sement xammalı, gil, qum-çınqıl 

Mənbə: İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, http://www.iqtisadiislahat.org 

(08.04.2021) 

Belə hesab edirik ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin faydalı qazıntılarla 

bağlı məlumatları müəyyən mənada nisbi xarakter daşıyır və növbəti mərhələdə bütün yataqların 

qiymətləndirilməsi aparılmalı, sovet dövrünə aid rəqəmlər dəqiqləşdirilməlidir 

(www.iqtisadiislahat.org). 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında müəyyən edilmiş yerli xərclərin 

http://www.iqtisadiislahat.org/
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maliyyələşdirilməsi məqsədilə işğaldan azad olunmuş rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və 

xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin rayonlara, onların xərclərinin 10 

faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayıra bilər. Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlərin məbləği müəyyənləşdirilmişdir 

(http://www.e-qanun.az).  

İşğaldan azad olunmuş rayonlar üzrə bu göstəricilər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

Cədvəl 3: İşğaldan azad olunmuş rayonların 2021-ci il gəlirləri üzrə göstəricilər 

№ 
Rayonların 

adı 

Gəlirlər 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Rayonlar:           

1 Ağdam 5 385 000 35 000 10 425 000 0 5 075 000 

2 Cəbrayıl 998 000 16 000 3 669 000 0 2 687 000 

3 Füzuli 7 966 000 17 000 10 351 000 0 2 402 000 

4 Xocavənd 784 000 25 000 2 313 000 0 1 554 000 

5 Kəlbəcər 1 300 000 4 000 4 989 000 0 3 693 000 

6 Qubadlı 3 417 000 4 000 3 413 000 0 0 

7 Laçın 2 420 000 75 000 5 459 000 0 3 114 000 

http://www.e-qanun.az/
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8 Şuşa 1 382 000 2 000 2 176 000 0 796 000 

9 Zəngilan 1 631 000 3 000 2 855 000 0 1 227 000 

 

Mənbə. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında ARQ, http://www.e-

qanun.az (08.04.2021) 

Dövlət büdcə mехаnizmi vаsitəsilə iqtisаdi və sоsiаl prоsеsləri stimullаşdırmаq imkаnınа mаlikdir. 

О, iqtisаdiyyаtа subsidiyаlаr, invеstisiyаlаr yönəltməklə оnа birbаşа təsir еdə bilər, lаzım gəldikdə, 

iqtisаdiyyаtın mövcud prоpоrsiyаlаrını dəyişə bilər (Şəkərəliyev, Şəkərəliyev, 2016). 

 Metod 

Məqalədə empirik təhlil, müqayisə, analiz və sistemli yanaşma metodundan istifadə olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, tədqiqatın səmərəliliyini təmin etmək məqsədi ilə induksiya və deduksiya 

metodundan istifadə edilmiş, tədqiqat işi ilə əlaqədar iqtisadi faktlar sistemləşdirilərək nəzəri 

nəticələr, parametrik istiqamətlər müəyyən edilmişdir. 

Analiz 

Ermənistanın təcavüzü ilə ölkə ərazilərinin işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət büdcəsinə 

azalan daxilolmaların iqtisadi təhlili öz əksini tapmışdır. Xüsusilə, Azərbaycanın gələcək inkişafını 

təmin etmək baxımından ərazilərinin işğalı nəticəsində  ölkə iqtisadiyyatına dəymiş ziyanın 

öyrənilməsinin perspektivləri analiz edilmişdir. 

Nəticə 

Apardığımız empirik təhlil nəticəsində biz bəzi tədqiqatçıların qeyd etdikləri itirlmiş büdcə 

gəlirlərinin işğal olunmuş ərazilərdə işğal müddəti ərzində təqribən 100 milyard manatadək olan 

bir məbəğ təşkil etməsini qeyd edirik. Apardığımız empirik təhlil göstərdi ki, bu məbləğin müəyyən 

edilməsi üçün Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində demoqrafik, məhsuldar qüvvələrin 

yerləşdirilməsi səviyyəsi, sahibkarlıq strukturlarının sayı və dinamikası, kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin inkişafı tendensiyası və s. nəzərə alınmaqla yaradıla biləcək ümumi daxili 

məhsulun həcminin tapılması işi ilk növbədə həyata keçirilməlidir. Ümumi daxili məhsulun 

proqnozlaşdırılan həcmi tapıldıqdan sonra həmin ərazilər üzrə 30 illik orta vergi yükü səviyyəsi 

tapılmalı və bu əsasda korrelyasiyon metodla biz 30 il ərzində Azərbaycan Respublikasının dövlət 

büdcəsinin əldə edə bilmədiyi vergi daxilolmalarının məbləğini təqribi və ehtimal olaraq müəyyən 

edə bilərik. 

Tədqiqatımızın sonrakı mərhələsində biz, daxilolmaların analitik və diferensial təhlilini davam 

etdirməyi, yəni o cümlədən, fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə itkiləri, mənfəət vergisi üzrə itkiləri, 

torpaq vergisi üzrə itkiləri, əmlak vergisi üzrə itkiləri, sosial sığortaya ayırmalar üzrə itkiləri 
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hesablayıb və əldə edəcəyimiz rəqəmi daha da dəqiqləşdirə bilərik. Tədqiqatımızı analoq yolu ilə 

biz eyni zamanda Qarabağın iqtisadiyyatına yaxın ərazilər üzrə, məsələn Bərdə, Tərtər, Ağcabədi 

və s. rayonların 1990-2020-ci illər ərzindəki inkişaf tendensiyasını götürüb, həmin inkişaf 

tendensiyasına tətbiq etmək yolu ilə Qarabağ rayonlarının inkişaf istiqamətlərini də dəqiqləşdirə 

bilərik. Bu istiqamətdə tədqiqatların aparılması büdcə daxilolmalarının azalması məbləğinin daha 

da dəqiq müəyyən edilməsinə əsas verəcəkdir. 
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İqtisadiyyatın Müasir İnkişaf Mərhələsində Sənaye İnkişafının  
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Xülasə 

Sənaye inkişaf nəzəriyyələrinin təhlilinə söykənərək məqalədə iqtisadiyyatın müasir inkişafı tərzinə uyğun olaraq 

sənaye inkişafının transformasiya məsələləri və imkanları araşdırılmasına cəhd edilmişdir. XX əsrdə baş verən sənaye 

dəyişikliklərinin XXI əsrdə müəyyən qədər fərqli istiqamətdə və daha sürətlə aparılması, sənaye inkişafında fərqli 

xüsusiyyətlərin nədən ibarət olması araşdırılmaqla, fərqlərin yaranmasının sənayenin ümumi transformasiyası ilə 

müəyyən edilən əsas amillərinin yeni elmi-texniki sahələrin yaranması, energetika sahələrinin inkişafında texnoloji 

yeniliklərin tətbiqi, xammal mənbələrinin alternativlərinin dəyişməsi, emal sənayesinin yerləşdirmə şərtlərinin 

dəyişməsi, təchizatın loqistik formalrının inkişafı, kommunikasiya vasitələrinin modernləşdirilməsindən ibarət olması 

müəyyən edilmişdir. Bu amillər onun ümumi qanunauyğunluqlarına tabe olmaqla müəssisə və dövlət səviyyəsində 

strateji əhəmiyyətli qərarların yerinə yetirilməsini xarakterizə edir ki, bu baxımdan da yaranan problemlərin həlli 

sənayenin inkişafının müasir nəzəriyyələrinin əsas müddəalarının əhəmiyyətini və zəruriliyinin vaxtında təhlil və 

qiymətləndirilməsini daha da aktuallaşdırır. Qeyd edilənlər nəzərə alınaraq sənaye inkişaf nəzəriyyələrinə 

Y.A.Şumpeter, N.A.Kondratyev, A.Smit və K.Marks, K.Peres, R.Florida, A.B.Babkin, S.S.Buldıqin, A.Y.Karlık, 

A.İ.Tatarkin, L.V.Krasnyuk,  S.V.Kuznetsov, T.Ə.Hüseynov, T.N.Əliyev, Ə.V.Hacıyev, S.M.Məmmədovun 

baxışlarının araşdırlması əsasında nəticələr gəlinmiş və tövsiyyələr qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: Sənaye, transformasiya, sənaye inkişaf nəzəriyyələri.  

 

Giriş 

Sənaye inkişafının müasir nəzəriyyələrinin əsas müddəaları strateji qərarların qəbul edilməsində 

və həmçinin dövlət səviyyəsində nəzərə alınmalıdır. Sənaye inkişafının getdikcə artan problemləri 

nəzəriyyələrdə və onların praktiki tətbiqində müəyyən ziddiyyətlərin olması baradə düşünməyə 

əsas verir. Bu baxımdan da nəzəri və praktiki aspektdə baş verən transformasiyaları araşdırmaq və 

onların uyğunluğu istiqamətlərini müəyyən etmək vacib hesab edilir. Bunlar isə öz növbəsində 

gəldiyimiz yekun fikirləri, nəticələri xarakterizə edir. Bütün bunlar isə tədiqatın məqsədlərini 

müəyyən edir. İqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində sənayenin transformasiya 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və əsaslandırılması üçün sənaye inkişaf nəzəriyyələrinin əsas 

müddəalarının araşdırılması tədqiqatın məqsədi kimi müəyyən edilmişdir. 

Metod 

Tədqiqat işinin gedişatında müqayisə, təhlil, ümumiləşdirmə metodlarından istifadəyə üstünlük 

verilmişdir. Tədqiqatın obyektini klassik sənaye inkişafı nəzəriyyəçilərinin elmi əsərləri təşkil edir.  

Araşdırma Modeli 

Tədqiqatın məqsədini iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində sənaye inkişafının transformasiya 
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məsələlərinin əhatəli tədqiq edilməsi və bunun üçün sənaye inkişaf nəzəriyyələrinin müqayisəli 

öyrənilməsi təşkil edir.  

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, müasir mərhələdə mövcud sənaye inkişaf nəzəriyyələrinə 

təsərrüfat sisteminə və ya obyektinə münasibətdə lokal baxmaq məqəsədəuyğun deyil. Sənayedə 

transformasiya proseslərinin effektivliyinin təmin olunması üçün onları idarəetmənin müxtəlif 

səviyyələrində strarteji xarakterli qərarlar qəbul edəndə məcmu olaraq nəzərə almaq və istifadə 

etmək zəruri hesab edilir.  

Tədqiqatın predmetinin nəzəri modeli də nəzəri xarakterli olması müəllifin nəzəri maraq 

çərçivəsində olan əsas problemləri nəzərə alınaraq araşdırmada əsasən tədqiqatın nəzəri modelinə 

üstünlük verilmişdir. Bu modeldən istifadə etməklə ayrı-ayrı nəzəriyyələr əlaqələndirilmış və 

iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində sənaye inkişafının transformasiyasının nəzəri əsasları 

araşdırılmışdır. 

Analiz 

Sənaye maddi istehsalın vacib və əvəzolunmaz sahələrindən biridir. Bu sahə sosial-iqtisadi inkişaf 

etmiş dövlətin əsas iqtisadi həlqəsi hesab edilir. Onun inkişafından yalnız ölkədə texniki baza və 

elmi-texniki istehsal deyil, həmçinin bütövlükdə əhallinin ümumi rifah halı asılıdır.  

Azərbaycan sənayesi iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin sənayesi kimi mürəkkəb struktura malikdir və 

özündə çıxsaylı sahə  və altsahələri özündə cəmləmişdir. Əfsuslar olsun ki, sənaye  çətin inkişaf 

yolu qət etməli olur. Bu yolda sənaye sahəsi böhran, sanksiya, inflyasiya, devalvasiya və defolt 

kimi neqativ təsirlərə məruz qalır. Bütün bu xarici amilər ölkənin daxili sənayesinin inkişafına 

töhfə verir. Nəticə etibarilə də tədricən ölkə iqtisadiyyatının xarici dövlələrdən asılılığı azalır 

(Юзбашева, 2004). 

Zaman keçdikcə, iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi sənayedə də inkişaf xüsusiyyətləri 

dəyişilir. XX əsrdə baş verən sənaye dəyişiklikləri XXI əsrdə tamamilə başqa istiqamətdə və daha 

sürətlə gedir. XXI əsr sənayesi ümumi xüsusiyyətləri və detalları ilə XIX-XX əsr sənayesindən 

fərqlənir ki, bu da bazar, siyasi və sosial amillərlə əlaqədardır (Ветрова и Лапочкина, 2016).  

Sənaye inkişafının xarakterindəki prinsiplərin dəyişməsinin əsas amillərinə yeni elmi-texniki 

sahələrin yaranması, energetika sahələrinin inkişafında texnoloji yeniliklərin tətbiqi, xammal 

mənbələrinin alternativlərinin və emal sənayesinin yerləşdirmə şərtlərinin dəyişməsi, təchizatın 

loqistik formalrının inkişafı, kommunikasiya vasitələrinin modernləşdirilməsi aid edilir. Bu amillər 

sənayenin ümumi transformasiyası ilə müəyyən edilir və onun ümumi qanunauyğunluqlarına tabe 

olmaqla müəssisə və dövlət səviyyəsində strateji əhəmiyyətli qərarların icrasını xarakterizə edir 

(Ветрова,, Лапочкина и Рохчин. 2015). Bu səbəbdən yaranmış problemlərin həlli üçün sənayenin 

bu və ya digər transformasiyasını müəyyən etmək məqsədilə sənayenin inkişafının müasir 

nəzəriyyələrinin əsas müddəalarının aktuallığını və zəruriliyinin vaxtında təhlili və 

qiymətləndirilməsi getdikcə daha da aktuallaşır. 
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Bu gün artıq sənayenin inkişafının ayrı-ayrı aspektlərinə həsr edilmiş bir sıra müxtəlif tədqiqatlar 

formalaşmışdır. Sənaye inkişafı nəzəriyyələrinin klassikləri Y.A.Şumpeter, N.A.Kondratyev və 

başqaları ilə yanaşı ümumi sənaye nəzəriyyəçiləri A.B.Babkin, A.Y.Karlık, A.İ.Tatarkin, 

L.V.Krasnyuk, S.S.Buldıqin, S.V.Kuznetsov, G.Z.Yüzbaşiyeva, T.Ə.Hüseynov, T.N.Əliyev, 

Ə.V.Hacıyev, S.M.Məmmədov və başqaları sənayenin inkişaf məsələlərinə öz əsərlərində geniş 

yer vermişlər. Onların daha çox sahə və regional səviyyələrdə apardıqları tədqiqatlar əsasında 

struktur, tsiklik, innovativ, texnoloji və klaster inkişaf variantlarının müxtəlif məsələlərinə baxmaq 

olar. 

İstehsal amilləri əsasında iqtisadiyyat, artım və inkşafa hələ A.Smit və K.Marks da öz elmi 

əsələrində (ilkin yığım nəzəriyyəsi) baxmışlar. A.Smitin iqtisadi nəzəriyyəsinin növbəti inkişafı 

tədqiqatın iki əsas istiqamətində əks olunmuşdur: firma nəzəriyyəsi və rəqabət nəzəriyyəsi. Bu 

məqalə çərçivəsində onlara ayrıca baxılmır, çünki müasir sənaye inkişaf nəzəriyyəsi daha çox 

maraq kəsb edir ki, onda hər iki istiqamət əks edilib. Bu sənaye inkişafını mikro və makrosəviyyədə 

müəyyən edən səbəb və amilləri dərk etməyə inkan verir. 

Müasir sənaye inkişaf nəzəriyyələri arasında, ilk növbədə N.D.Kondratev və Y.Şumpeterin 

əsərlərini qeyd etmək lazımdır, harada ki, iqtisadi inkişaf proseslərinin bir sıra parametrlərinin 

dalğavari dəyişikliklərinin öyrənilməsinin nəticələri ilk dəfə olaraq təqdim edilib (Шумпетер, 

2007). 

Y.Şumpeter iqtisadi artım, əmtəə və pula bir-biri istiqamətdə, hərəkətdə baxmış və hərəkəti dairəvi 

axınlı hərəkət adlandırmışdır (Шумпетер, 2007). İqtisadi inkişaf dairəvi axının gedişatını pozur, 

yeni sənaye sahələrinə həyat verir və köhnəlmişlərin isə mövcudluğuna son qoyur. Beləliklə 

Y.Şumpeter sahələrin inkişafı və iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərini izah edir (Шумпетер, 

2007). 

K.Peres iqtisadiyyatda sənaye inqlabının rolu haqqında ideyanı inkişaf etdirərək, texnoloji 

dəyişikliyin institusional mühitin formalaşması və dəyişməsinə texnoloji dəyişikliyin təsirini 

müəyyən edir, hansı həmçinin iqtisadi inkişaf amili kimi çıxış edir (Perez, 2000). 

Texnoloji inkişafın qeyri-bərabərliyi hələ də kifayət qədər öyrənilməmişdir. Müasir 

istiqamətlərdən biri “geniş istifadə texnologiyaları” konsepsiyasıdır (Дементьев, 2011). İqtisadi 

inkişaf bu konsepsiya çərçivəsində texnologiyanın dövrü olaraq yenilənməsinin nəticəsidir ki, 

resurs təminatının dəyişməsində dəyişiklik və istehsalın texnoloji bazasında prinsipial dəyişikliklər 

tələb edir. Burada əsas fondların yenilənməsi də daxil olmaqla, investisiyalardan söhbət gedir ki, 

bunu da K. Jüglier və S. Kuznetsin dövrü nəzəriyyələri təsdiqləyir. 

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, ümumi iqtisadi nəzəriyyə çərçivəsində onlarla yanaşı böyük 

maraq sənaye inkişafının müasir nəzəriyyələrinə yönəlir. Bu nəzəriyyələrdə hər iki istiqamət nəzərə 

alınır. Bu mikro və makro-bazar şəraitində sənayenin inkişafına təsir edən səbəb və amilləri başa 

düşməyə kömək edir. 

Beləliklə, bu gün makroregional klasterlər yaradılıb ki, onların yaradılmasında sənaye 

klasteləşdirmə məsələlərinə görə sənaye  nəzəriyyəsi amerika iqtisadçısı R.Floridaya borcludur. 
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Beləliklə, müxtəlif sənayelərin təsnifatı tərtib edilmişdir. Dövlətin (klasterin iştirakçısı dövlət) 

siyasi kursundan asılı olaraq R.Florida tərəfindən sənayenin regional növləri fərqləndirilir:  

- qrantlar bazasında  regional orqanların dövlət stimullaşdırması şərtilə klasterin və yerli 

təşəbbüsün formalaşmasına əsaslanan şimali amerika sənayesi;  

- hökümət fondu tərəfindən maliyyələşdirilən, sənaye kompleksinin fundamenti olan universitetlər, 

müxtəlif iqtisadi məktəblər və tədqiqat instituları mühüm rol oynayan qərbi avropa sənayesi;  

- dövlətin təşəbbüsü ilə birbaşa analitik və texnoloji kooperasiyadan istifadə etməklə yaranan 

skandinaviya sənayesi. Dövlət özü daha perspektivli sektorları lokal maliyyə resursları ilə təmin 

edir; 

-  ixracyönümlü iqtisadiyyatın seçilməsi, xarici investisiya və dövlət prioritetləri hesabına 

maliyyələşdirməyə söykənən hind sənayesi; 

- hökümətin təşəbbüsü ilə formalaşıb və lokal yolla fəaliyyət göstərən Çin sənayesi. Çin sənayesi 

yüksəktexnoloji sahələrin xüsusi inkişaf zonalarının yaradılması yolu ilə formalaşır. Burada ümumi 

maliyələşdirmə dövlət qrantlarının verilməsi və xarici mütəxəsis və investorların cəlb edilməsi üzrə 

mövcud siyasəti ilə həyata keçirilir; 

- innovasiya infrasturkturlarının (texnoplislərin) inkişafının təminatı səviyyəsində hökümət və 

regional hakimiyyətə tabe olmaqla xarici mütəxəsislərin cəlb edilməsinə əsaslanan yaponiya 

sənayesi. 

Sənayenin inkişafında klaster nəzəriyyəsinin əsas rolu klasterdə innovativ və novator mühitinin 

əsas diffuziya proseslərinin (təşkiletmənin məqsədli istiqaməti və bu prosesə vaxt sərfi nöqteyi 

nəzərindən) daha  səmərəli reallaşdırlması ilə müəyyən edilir (Татаркин, 2012). 

Bu problemlərə müasir tədqiqatlarda geniş yer verilmişdir. Məsələn, rusiya təcrübəsində xarici 

təcrübə və rusiya iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərini nəzərə alan xüsusi (rusiya) klaster modelinın 

hazırlanmasına cəhd edilir. Belə ki, sənaye inkişafı bütünlükdə innovasiya mühitinin inkişaf 

etdirilməsi üçün xarici mütəxəsislərin cəlb edilməsini nəzərdə tutmur, əsas diqqət yönəldilən 

subyekt bilavasitə rusiya bazarının özü qəbul edilir. Yuxarıda baxılan sənaye inkişaf nəzəriyyəsi 

və dövlət idarəetməsinin əsaslandırılmasını A.İ.Tatarkinin və onun həmfikirlərinin və 

davamçılarının elmi əsərləri ilə xarakterizə etmək olar (Татаркин, 2015; Дементьев, 2011). 

Belə ki, A.İ.Tatarkin yeni sənayeləşmə metodu təklif edir. Bu sənayeləşmə metodu iqtisadiyyatın 

yeni yüksəktexnoloji sektorunun formalaşması və ənənəvi sektorda effektiv novator yenilənmə 

proseslərini nəzərdə tutur. Bu metod texniki-iqtisadi və sosial-institusional sferada interaktiv 

texnoloji, sosial, siyasi və idarəçilik dəyişikliklərin tətbiqi ilə dövlət-razılaşdırlmış keyfiyyət 

dəyişikliklərinin aparılmasını da nəzərdə tutur (Татаркин, 2014). 

A.İ.Tatarkinin elmi əsərlərinə ümumi yanşamalar müəyyən rusiya reallıqlarının olması nəzərdə 

tutur ki, sənayenin inkişaf modelinin də məhz həmin reallıqlarına orientir olmalıdır ki, bu da ənənvi 

fəliyyəyyətə sahəsinə  innovasiyon texnologiyanln tətbiqinə imkan verər. (Булдыгин, 2017). 

İqtisadiyyatın sənaye inkişaf nəzəriyyəsinin əsas müdəalarının əsaslı təhlili qlobal və ölkə 

problemlərində sənaye inkişaf nəzəriyyələrinin yaxınlaşmasının müəyyən edilməsinə zəmin 
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yaradır. 

Sənayenın inkişafında dəyişikliklərin formalaşmış istiqaməti əsasında sənayedə insan kapitalına və 

iqtisadi biliklərə, klasterlərin istifadəsinin məqsədyönlüyünə, rəqabət mühitinin inkişafına 

söykənən yeni yaranmış bazar şəraitində sənayenin inkişafı amilləri kimi struktur dəyişiklikləri 

müəyyən edilir (Гаджиев, 2016). 

Aparılan tədqiqat göstərir ki, sənaye inkişafının müasir mərhələsi və mövcud sənaye nəzəriyyəsi  

təsərrüfat sistemi və ya istehsalın müəyyən obyekti ilə müqayisədə məqsədə uyğun deyil.  

Sənaye inkişafı nəzəriyyəsinin yerinə yetirilən icmalı sənaye inkişaf nəzəriyyəsinin situasiyalı 

sintezi bazasında dövlət sənaye siyasətinin effektiv alətinin formalaşması sahəsindı növbəti 

tədqiqatçıların aparılması üçün mühüm istiqamət və nəzəri baza kimi istifadə oluna bilər 

(Татаркин, 2015). 

Sənaye inkişaf nəzəriyyəsinin sintezinin situasiyalı xarakteri sənaye inkişafının ümumi məqsədləri və xalq-

təsərrüfatının səmərəliliyi meyarları bazasında sənaye siyasətinin məqsədləri nəzərə alınmaqla müəyyən 

edilir, hansılar ki, bir sıra xüsusiyyətlərlə-sənayenin məkan, sahə və resurs xarakteristikası və 

həmçinin sənaye kompleksinin inkişafına münasibətdə dövlətin maraqları ilə xarakterizə olunur 

(Ветрова и Лапочкина. 2016). 

Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki: 

- müasir mərhələdə iqtisadiyyatın sənaye inkişaf nəzəriyyələrinin əsas müddəalrının təhlili qlobal 

və ölkə səviyyəli problemlərdə sənayenin inkişaf nəzəriyyələrinin yaxınlaşmasına zəmin yaradır; 

-  sənaye  inkişafının formalaşdırılmış dəyişmə istiqamətlərinin  əsasında sənayedə struktur 

dəyişmələri müəyyən edilir. Bu dəyişmələrdə insan kapitalı və iqtisadi biliklərə, klasterlərin 

istifadəsinin məqsədyönlüyü, rəqabət mühitinin inkişafı – yeni formalaşmış bazar şəraitində 

sənayenin inkişaf amilləri nəzərə alınır.  

- sənaye inkişaf proseslərinin transformasiyası üçün onun dövlət idarəetməsinin dəyişmə 

istiqamətləri işlənilmişdir ki, onun əsasında  dövlətin və ya müəssisənin üfiqi-orientirli sənaye 

siyasətinin fəaliyyət konsepsiyası durur. Beləliklə, səylərin birləşdirilməsində daha vacib aspekt 

dövlət aparatı, biznes, elm, təhsil kimi keyfiyyətdə çıxış edən təşkilatın, müəssisənin özü olur. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, sənaye inkişafının müasir mərhələsi və mövcud sənaye 

nəzəriyyələri təsərrüfat sisteminə və ya müəyyən istehsal obyektinə nisbətdə nəzərə alınması 

məqsədəuyğun deyil. Ancaq sənayedə dəyişiklik proseslərinin effektivliyinin təmin edilməsi 

məqsədilə tənzimləmənin müxtəlif səviyyələrində strateji xarakterli qərarların qəbulunda onların 

hamısının nəzərə alınması vacibdir. 

Sənaye inkişafı nəzəriyyələrinin hazırlanmış icmalı sənaye inkişaf nəzəriyyəsinin situasiyalı sintezi 

bazasında dövlətin və/ya müəssisənin sənaye siyasətinin effektiv alətinin formalaşdırma sahəsində 

növbəti tədqiqatların aparılmasında əhəmiyyətli istiqamət kimi xidmət edəcəkdir. 

Sənaye inkişafı nəzəriyyələrinin sintezinin situaiyalı xarakteri ümumi sənaye inkişafının 

məqsədlərinin və xalq-təsərrüfatı səmərəliliyi meyarları bazasında sənaye siyasətinin 

məqsədlərinin aktuallığından irəli gəlir, hansılar ki, bir sıra xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. 
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Onların əsasını sənayenin məkan, sahə və resurs xüsusiyyətləri, həmçinin sənaye kompleksinin 

inkişafına münasibətdə dövlətin maraqları təşkil edir (Татаркин. 2015). 

Nəticə  

İqtisadiyyatda aparılan islahatların əsas problemi əhalinin tələbatını tam ödəməyə imkan verən, 

ölkənin dünyada rəqabət mövqeyinin möhkəmlənməsini təmin edən sənayenin dayanıqlı 

inkişafının təmin edilməsidir. Müasir dövrdə sənayenin inkişaf istiqamətlərinin təyini ilk öncə 

onun inkişaf nəzəriyyələrinin əhəmiyyətliliyi və aktuallıq dərəcələrinin, sənaye inkişafının 

transformasiyası məsələlərinin araşdırılmasına önəm verilir. 

Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki: 

- müasir mərhələdə iqtisadiyyatın sənaye inkişaf nəzəriyyələrinin əsas müddəalrının təhlili qlobal 

və ölkə səviyyəli problemlərdə sənayenin inkişaf nəzəriyyələrinin yaxınlaşmasına zəmin yaradır; 

-  sənaye  inkişafının formalaşdırılmış dəyişmə  istiqamətlərinin  əsasında sənayedə struktur 

dəyişmələri müəyyən edilir, bu dəyişmələrdə insan kapitalı və iqtisadi biliklərə, klasterlərin 

istifadəsinin məqsədyönlüyü, rəqabət mühitinin inkişafı – yeni formalaşmış bazar şəraitində 

sənayenin inkişaf amilləri nəzərə alınır.  

- sənaye inkişaf proseslərinin transformasiyası üçün onun dövlət idarəetməsinin dəyişmə 

istiqamətləri işlənilmişdir ki, onun əsasında  dövlətin və ya müəssisənin üfiqi-orientirli sənaye 

siyasətinin fəaliyyət konsepsiyası durur. Beləliklə, səylərin birləşdirilməsində daha vacib aspekt 

dövlət aparatı, biznes, elm, təhsil kimi keyfiyyətdə çıxış edən təşkilatın, müəssisənin özü olur. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, sənaye inkişafının müasir mərhələsi və mövcud sənaye 

nəzəriyyələri təsərrüfat sisteminə və ya müəyyən istehsal obyektinə nisbətdə məqsədəuyğun deyil. 

Ancaq sənayedə dəyişiklik proseslərinin effektivliyinin təmin edilməsi məqsədilə tənzimləmənin 

müxtəlif səviyyələrində strateji xarakterli qərarların qəbulunda onların hamısının nəzərə alınması 

vacibdir. 

Sənaye inkişafı nəzəriyyələrinin aparılmış icmalı sənaye inkişaf nəzəriyyəsinin situasiyalı sintezi 

bazasında dövlətin və/ya müəssisənin sənaye siyasətinin effektiv alətinin formalaşdırma sahəsində 

növbəti tədqiqatlar aparılmasında əhəmiyyətli istiqamət kimi xidmət edəcəkdir. 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1276 

 

Ədəbiyyatlar 

1. Булдыгин С.С. (2017). Концепция промышленной революции: от появления до нашей дни// Вестник 

Томского государственного университета. - № 420. стр. 91–95. 

2. Гаджиев А.В. (2016) «Развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана», сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Aктуальные вопросы экономических наук», 

Новосибирск. стр. 86-91 

3. Дементьев В.Е. (2011). Инвестиционные проблемы инновационной паузы в экономике // Проблемы 

прогнозирования. - № 4. cтр. 13-27. 

4. Юзбашева Г.З. (2004). Реструктуризация промышленности Азербайджана Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. д.э.н. Спец. 08.00.05 44. c. 

5. Шумпетер Й.А. (2007). Теория экономического развития. М.: Эксмо. - 864 с.  

6. Ветрова Е.Н., Лапочкина Л.В., Рохчин В.Е. (2015). «Проблемы регулирования промышленного развития в 

современных условиях». учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭУ. 92 с. 

7. Ветрова Е.Н., Лапочкина Л.В. (2016). Обзор современных теорий промышленного развития // Глобальные 

вызовы в экономике и развитие промышленности (INDUSTRY-2016): тр. науч.-практ. конф. с зарубежным 

участием / под ред. А.В. Бабкина, стр. 298-307. 

8. Татаркин А. И., Романова О. А. (2014). «Промышленная политика; генезис, региональные особенности и 

законодательное обеспечение», Журнал «Экономика региона», №2. стр. 9-21 

9. Татаркин А. И. (2012). «Развитие промышленного комплекса региона с использованием кластерных 

инициатив», Журнал «Бизнес Информ», №9. стр. 32-41 

10. Татаркин А.И. (2015) Новая индустриализация экономики России: потребность развития и вызовы времени 

// Экономическое возрождение России. № 2, стр. 20-31 

11. Perez C. (2000). Change of Paradigm in Science & Technology Policy // Cooperation South, TCDC-UNDP. no. 1, 

pp. 41-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rusneb.ru/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%AE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%93.+%D0%97.


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1277 

 

Modern Labor Market: Problems and Solutions 

 

Irada Nabiyeva 

Azerbaijan State University of Economics 

irada.nabiyeva@unec.edu.az   

 

Abstract 

The labor market is traditionally understood as the relationship between employers and employees, is a market 

exchange between an employee and an employer. In this case, the employer offers a monetary reward in the form of 

wages, in exchange for the performance of certain functions by the employee. The modern employment market is 

tightly controlled by employers. Employers, on the other hand, objectively depend on the trends of a dynamically 

developing market economy. The labor market is an important component of the economic and social life of society. 

It is the sphere of labor that is becoming key for the growth of the domestic economy, increasing its efficiency and the 

level of competitiveness. Currently, the labor market is socially and economically unstable, therefore, the well-being 

of the population depends on how developed and flexible it is. An acute problem of social significance is 

unemployment and a parallel shortage of qualified labor. In order to navigate the labor market, it is necessary to know 

what specialists of what professions are needed, what requirements are imposed on them, what kind of remuneration 

is offered.  

Keywords: labor market, employment, competitiveness, remuneration. 

 

Active Labor Market Policies 

There are different methods of actively influencing the labor market, here are some of them:  

1) Immediate job creation through government spending, most often to perform work in the 

public interest. This is, for example, working in the field of environmental protection, the 

construction of roads and railways, cleaning places of residence from garbage, and so on. 

This approach is also a part of the Keynesian model of economics. It was shown to be 

effective during the Great Depression in the United States. In total, in 1933-1939 in the 

United States, the number of people employed in public works for the construction of 

canals, roads, bridges reached 4 million (Sokolova E.V., Moskvitin E.Yu., 2015).  
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 Pic. 1 Unemployment in the USA in 1910-1960, the years of the Great Depression 

(1929-1939) are highlighted 

 

2) Stimulating large and small businesses allows to create new jobs relatively quickly. It is 

assumed that, while developing, enterprises will create new jobs, contributing to the 

employment of the population. The main source of incentives for small businesses is the 

banking system, whereas its support is mainly the state prerogative. In countries with 

market economies, government intervention in the economic activities of enterprises is 

predominantly indirect, the process occurs through the regulation of taxation and credit and 

financial mechanisms. Along with financial, there are administrative methods of regulation, 

which in countries with a market economy are reduced to adjusting legislation and 

monitoring its observance. In general, the measures most often used are subsidizing interest 

rates on credits and tax cuts (allowing to avoid the liquidation of jobs if the company is 

faced with economic difficulties; tax exemptions for businesses and implementation of 

payments that make businesses easier to set up; full or partial payment of salaries and 

benefits to employees by the government, if the company cannot do this for a long time) 

(Vikhoreva O.M., 2000). 

3) Impact on the labor market for the purpose of its development  

- Helping young professionals to integrate into the labor market. In the labor market, young 

people often find themselves at a disadvantage compared to more experienced older 

workers. This problem is especially acute in countries where the labor market is strictly 

controlled. Of course, if an unemployed person does not have this information, he or she 

will not be able to get a job. To solve this problem, labor exchanges, employment centers 
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and other similar private or public organizations are being created with the aim of 

improving the provision of the labor market with information on existing vacancies. 

- Systematic labor market research is equally important. These are studies of the structure 

of employment in the labor market, problems of registered unemployment, problems of 

interaction between an employee and employers, problems of employment of the 

population’s certain categories, problems of organizing the work of the employment service 

and its individual directions (Tomilov V.V., Semerkova L.N.  2001). In addition, various 

job fairs, open days and the like events can be held. Removing barriers to labor mobility is 

also important (Lichman B., 2011). Both geographical mobility, that is, labor force 

migration, and interprofessional mobility are necessary. There is a tendency for labor force 

migration from economically backward areas to economically developed ones, that creates 

problems for both areas. To solve this problem, it is good to concentrate efforts to reduce 

unemployment in those areas where it is higher. There is a special kind of labor mobility 

that involves remote control of the worker. The employer contacts the employee via the 

Internet, gives a specific task, and then receives the results of the work also via the Internet. 

Of course, there are certain limitations to such mobility: sometimes it is quite difficult for 

an employer to assess the process or result.  

- The development of the professional education system makes it possible to improve the 

qualifications of workers, thereby adapting them to changes in the labor market. However, 

unemployment caused by a decline in production or a sharp increase in the size of the 

working-age population cannot be reduced in this way.  

- Reducing the retirement age. This allows to free up some of the jobs, but creates an 

additional burden on the pension system (Baskakov V.N. Baskakova M.E.,1998) 

-In the USSR, persons who did not work for more than four months in a row had been 

facing prosecution. This measure was explained by the fact that every citizen of the USSR 

was obliged to engage in socially useful work. An exception was made only for disabled 

citizens and for housewives with children. The campaign against parasitism did not yield 

any particular results. The enaction existed for 30 years and was abolished on April 19, 

1991 by the Law on Employment of the Population, which legalized unemployment 

(Lastovka T., 2011). 

- Monetary and fiscal measures aimed at increasing demand and regulating prices by 

combating inflation. Such a policy, allowing to reduce inflation and improve the trade 

balance, has little effect on the unemployment rate. Proponents of the monetary theory of 

economics criticize such measures, claiming that these measures will have a short-term 

effect and will only lead to higher prices (Moiseev S.R., 2002). Studies have shown that 

there is no link between unemployment and inflation in developed countries, however 
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history showed that such a link once existed. For example, in the United States, this 

connection was clearly traced in the 60s, in the 80s and 90s, inflation and unemployment 

declined simultaneously. It also turned out that unemployment and inflation are determined 

by a large number of factors, and their set in each country in a certain period of time is 

unique, although not all experts agree with this point of view (Kashepov A., Utinova S., 

2003). Historically, inflation and unemployment have maintained an inverse relationship. 

Low unemployment corresponds to higher inflation, and high unemployment corresponds 

to lower inflation and even deflation. From a logical point of view, this relationship makes 

a sense. When the unemployment rate is low, more consumers have the income to buy 

goods. The demand for goods rises, and when demand rises, prices also follow up. During 

periods of high unemployment, customers buy fewer goods, it puts downward pressure on 

prices and lowers inflation. 

4) A.S. Pigou and his followers, who believe that the problem is in too high wages, proposed 

to reduce wages and explain to trade unions that the increase in wages, they are pushing, leads 

to an increase in unemployment. They also offer the government to employ the unemployed, 

claiming a low income, in particular, to promote the development of the social sphere (Pigou, 

Arthur S. 2008). Such a policy somehow is controversial and leads to a state of insecurity 

among workers in the future, encourages households to save income, reducing consumption. 

Passive Labor Market Policies 

Passive labor market policy is aimed at forming a certain attitude towards unemployment in 

society, and smoothing its negative consequences. From the point of view of passive policy, 

subsidizing employment and concessional lending is a support for the unemployed who start their 

own business.  

Unemployment benefits allow the unemployed to look for a job, partially maintaining the previous 

standard of living, support domestic demand and reduce social inequality. But the increase in the 

number of unemployed and the duration of unemployment put risks to the financial equilibrium of 

the entire system of benefits. Proponents of deregulation policies believe that higher 

unemployment benefits contribute to higher unemployment, but there is also the opposite view. 

Monitoring the obligation to pay the established minimum wages and benefits is a necessary 

measure to reduce the unemployment rate. The passive employment policy, in contrast to the active 

one, includes many measures: 

- issues of accounting and registration of the unemployed in its various forms; 

- searching for jobs for the unemployed; 

- material support for the unemployed. 
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Why can't smart people find relevant jobs?  

This is often the case with young, educated, talented and full of strength people, that instead of 

benefiting the country and society, they just sit around. Or they are forced to work not according 

to their profile and vocation. Why is this happening? The problem goes deeper and is systemic. 

Two aspects should be considered here: 

1. Can the government create for its society a fair system of professional selection of candidates 

and provide them with decent working conditions? 

2. How many world famous companies work for this country. 

Let's say Boeing, Ford, McKinsey, Lehman Brothers and Google work in the USA, Xiaomi, 

Huawei, Alibaba in China, Mercedes, Audi, BMW, Siemens and Bosch in Germany. Such 

corporations are not just the earners of technology, capital and the best minds on the planet. They 

provide the main demand for specialists in various fields. They need the best engineers, managers, 

programmers, financiers, lawyers, psychologists and doctors. Such companies create a competitive 

and fair selection system and offer their employees such preferable working conditions that people 

are ready to work for them all their lives.  

Without active export and development of international markets, the company simply cannot cope 

with main mission - “to bring capital, talents and technology”. The same is true at the micro level: 

when an enterprise hires the best talent, it will flourish and progress, whether it wants to or not. 

Conversely, by hiring people for any other reason, the company will suffer losses, whether it wants 

to or not. And not always material - first of all, the company will pay for this by the lack of progress.  

When the government, society, company, collective, etc. are indifferent to competent young 

people with great creative potential, this becomes the cause of the degradation of society in 

educational and qualification development, creates a social protest of the intelligentsia, 

becomes the cause of dissatisfaction with the standard of living of the population, part of 

which, as a result, emigrates abroad. 

Another important problem to be solved is the absence of a relevant communication bridge between 

commercial enterprises and society. Young people who graduate from university cannot find work 

due to lack of work experience. Firms are turning into closed sectors that agree to employ solely 

highly qualified professionals. Graduates are only invited to an internship, that lasts for a certain 

time, after which the graduate again becomes unemployed. Many employers are not interested in 

the development of human capital, the alternative to hiring a young and inexperienced specialist is 

usually not considered by the employer, despite the fact that young cadres are always operative, 

mobile, learn quickly, have enthusiasm and motivation. 

Аnalysis of the Labor Market in 2020, Forecasts for 2021 

Once the restrictions on the pandemic are lifted the economy will recover quickly. The most 
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indicative result of 2020 is the over-adaptability of the modern national labor market to the 

economic situation. 2020 revealed the country's problems in the field of medicine. There is an 

obvious colossal shortage of higher, middle and junior medical personnel, underestimation of labor, 

and lack of adequate funding. Medical personnel strive to work only in large cities - in institutions 

provided with means of protection and diagnostics. However, even in megacities, there are not 

enough doctors, nurses and orderlies. Both the state and private clinics are reviewing the systems 

of remuneration and motivation of primary care staff.  

Unlike other areas where staff is beware of changing jobs in times of crisis - web developers, 

designers, analysts, financiers, qualified teachers and lectures etc. easily move into new. The 

average market salary for 2020 in these sectors, despite the pandemic crisis, increased and will 

continue to grow, outstripping inflation. The most in demand today are ACCA professionals, 

managers, programmers, mobile or app developers as well as business process automation 

consultants.  

Such market disruptions show very clearly who the valuable key player in the team is. Employers 

were able to determine for themselves the minimum labor resource required to stay afloat. 

Companies hastily restructured their approach to personnel management: in IT and logistics 

processes were more often changed to flexible ones, in sales, construction and production they 

moved towards strengthening control. 

In finance, the demand for entry-level professionals continues to decline. But at the same time, 

there is a growing demand for advanced analysts and specialists with experience in crisis 

management. In marketing, the demand for analysts and market researchers has also increased: 

businesses are trying to reorient themselves and find growth points in the new market realities. 

A lot of specialists in 2020 tried to work remotely and drew conclusions. The companies also 

assessed people who can work efficiently and who can only work under the employer's control. In 

the shortest time, business processes were rebuilt for remote control, and in 2021 companies will 

have to continue to deal with this: rewrite HR documentation, introduce new regulations, assess 

performance systems. 

E-commerce will also continue to develop according to forecasts, but "explosive growth" as during 

the first wave of the pandemic is no longer expected: population reserves are limited and priorities 

are aimed at meeting basic needs. Therefore, grocery retail and pharmaceuticals are in a more 

advantageous position than, for example, fashion, jewelry.  

Call centers, that moved towards digitalization and cut staff until 2020, now, on the contrary, have 

changed course and are actively recruiting people. 

The development of delivery services has led to an increase in demand for dispatchers and couriers. 

In tourism, restaurant business, entertainment, there will be literally a couple of lucky ones, and 
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basically these are large players who have now managed to reorient themselves and maintain at 

least minimal activity. Polls show that people have missed recreation, cultural activities and the 

behavior of the population after the small cancellation of the self-isolation regime indicates that 

people will return to an active lifestyle as soon as the severe restrictions are lifted. 

During the pandemic, training budgets have dropped, however businesses need experienced 

professionals more than ever. The latter, in conditions of market instability, are not looking for 

work as actively as before. Businesses will use executive search more aggressively in hiring and 

lure specialists from competitors. Remote recruiting is developing at an accelerated pace and will 

continue to spread in 2021: recruiters are minimizing the number of face-to-face meetings. (CRN, 

2021) 

Labor Market and Payment System 

There is no unified voice among economists in assessing the labor market and the mechanism of 

its functioning. Classical political economy assumes that the labor market, like all other markets, 

operates on the basis of price equilibrium. The main market regulator is the price of labor. 

According to the representatives of this concept, the demand and supply of labor are regulated 

through the payments, and so their equilibrium is maintained. The price of labor is flexible in 

responding to the needs of the market, increasing or decreasing depends on supply and demand. If 

there is an equilibrium in the labor market, then unemployment is impossible. 

Keynesians and Monetarists take a different approach to explaining the functioning of the labor 

market. In contrast to the neoclassicists, they view the labor market as a phenomenon of constant 

non-equilibrium. According to this model, the demand for labor is regulated not by fluctuations in 

market prices for labor, but by the volume of production, i.e. aggregate demand.  

In real economic life, the dynamics of the labor market is influenced by a number of factors: the 

birth rate, the growth rate of the working-age population, its gender and age structure, education 

system, immigration processes, etc. All of this affects the supply of labor. On the demand side, the 

main factor in the dynamics of employment is the state of the economic environment, the phase of 

the economic cycle, scientific and technological progress. 

There is no single labor market for the entire economy. It is divided by professions, industries, 

territories. Employees of different professions and qualifications receive different wages. There are 

also dangerous types of work. The conditions for equilibrium state in the labor market are largely 

determined by government intervention, and its functioning is interrelated with trade unions and 

employers' unions. The labor supply is influenced by the availability of unemployment benefits, 

the establishment of minimum wage rates, etc. 
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Table 1 Measures of minimum wages and salaries                                      

determined in Republic 

  

  manat* 

from the 1st April 1991 13,0 

from the 1st January 1992 32,0 

from the 1st July 1992 70,0 

from the 1st December 1992 250,0 

from the 1st January 1993 300,0 

from the 1st July 1993 500,0 

from the 15th November 1993 900,0 

from the 1st June 1994 2000,0 

from the 15th October 1994 4000,0 

from the 1st Fevruary 1995 1,1 

from the 1st January 2001 5,5 

from the 1st September  2003 9,0 

from the 1st January 2004 12,0 

from the 1st July 2004 20,0 

from the 1st January  2005 25,0 

from the 1st October  2005 30,0 

from the 1st January  2007 40,0 

from the 1st Fevruary  2007 50,0 

from the 1st January 2008 60,0 
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from the 1st September 2008 75,0 

from the 1st September 2010 85,0 

from the 1st December 2011 93,5 

from the 1st September 2013 105,0 

from the 1st January 2017 116,0 

from the 1st January 2018 130,0 

from the 1st March 2019 180,0 

from the 1st September 2019 250,0 

On the given table we can see how wages have changed in our country during a long time. 

(stat.gov.az, 2021) 

When the government imposes a minimum wage, firms are not permitted to pay less than the 

amount that the government mandates.  The potential benefits of higher minimum wages are 

associated with higher wages for affected workers, some of whom are in poor or low-income 

families. A potential disadvantage is that higher minimum wages could discourage companies from 

hiring low-paid and low-skilled workers. If the minimum wage reduces the employment of low-

skilled workers (reduces the number of jobs available to low-skilled workers), it represents a trade-

off between benefits for some and costs for others.  

A few years ago, monetary and non-financial remuneration systems were used mainly by large 

companies, but today, in the tightened conditions of the labor market, many small / medium-sized 

enterprises are also adopting this method of attracting high-value personnel. While justly willing 

to get the most out of the workforce, small business owners understand that the skilled workers 

also want to get the best they deserve from their employer.  

An employee compares a salary with salaries for similar positions in other companies. In order to 

create a sense of fairness among the staff, it is necessary to have relevant data on the labor market 

and, based on this information, be flexible in adjusting the level of wages in the company. It should 

be remembered that the workers themselves do not always imagine the real level of remuneration 

for their position. They do not read reviews and usually form their opinions on the basis of 

fragmentary information received from acquaintances. In this regard, it is important not only to 

know the objective situation on the labor market, but also to find out the subjective attitude of 

employees to the level of their wages, regularly ask the opinion of employees, study and correct its 

sharp changes. 
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Workers, as a rule, compares the salary for their position with the level of remuneration for other 

positions within the company. If a person holds a responsible position that requires high 

qualifications, has a wide range of responsibilities, and at the same time sees that other employees 

of the company get more for simpler and less responsible work, this will negatively affect his or 

her sense of justice. The only thing that will interest the worker is to try, on occasion, to take a 

more "convenient" position. 

If an employee feels more qualified than his or her colleagues, is able to carry out more complex 

assignments, meets deadlines, and even helps others, while receiving the same amount, this will 

undermine the sense of fairness. 

When the wage level does not change significantly with an increase in labor efficiency, this causes 

discontent. And if, at the same time, other workers, with less or worse results, receive equal 

remuneration, this will be regarded as gross injustice. 

Recommendations and Conclusions 

At the present stage of world development, the most valuable resource of any country is human 

capital. The importance of human capital for ensuring the competitiveness and economic prosperity 

of the country is based on the fact that the formation of a critical mass of highly qualified specialists 

who can effectively use their creative potential is the most effective way to achieve economic 

stability of any society. The current global pandemic crisis has shown how important, not only on 

a national scale, but also on a scale of each individual person, is the ability to go beyond the usual 

paradigm of thinking and behavior, the ability to quickly rebuild the model of economic behavior. 

The main focus of investing in human resources is the development of the educational segment. 

World experience shows that countries that provide a high level of investment in the knowledge 

economy show the best indicators in the global indices of human development and competitiveness. 

Оne of the key tasks of the country's socio-economic development is the development of 

enterprises, small and medium-sized businesses (ideally, the share of SMEs in the overall structure 

of the country's economy should be about 60-70%). The development of SMEs depends on many 

factors - infrastructure development, legal regime, financial component, sales market for 

manufactured products, etc. At the same time, one of the important factors is the availability of 

citizens’ knowledge and skills in the field of doing business. This circumstance actualizes the 

request for the introduction of disciplines aimed at the development of entrepreneurial 

competencies in the programs of professional and higher education in any specialty. As a result 

graduates of colleges and universities will not only be specialists in their field, but also be able to 

organize their own business. 

In enterprises, the main problems arise from high expectations or unfair payment systems. For this, 

it is necessary to revise the levels of wages based on the study of the market situation; implement 
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a performance appraisal process or improve an existing scheme for making decisions on the 

establishment of a level wage scale. The employee should also understand the relationship between 

pay and performance, so this is important to introduce a performance-based pay system, to involve 

employees in the implementation of a performance appraisal system. Dissatisfaction can be caused 

by uninteresting work. Work assignments should be planned in such a way as to increase skill 

diversity, task value, autonomy and feedback. In addition, the job should provide an opportunity 

for learning and growth. 
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Abstract 

Caring for the environment has long been an integral part of the policy of many states. The realization that a favorable 

ecological situation is the most important component of a high standard of living, coupled with the natural depletion 

of natural resources, stimulates the development of green energy and programs for waste recycling, makes us abandon 

gasoline and diesel vehicles. The next step is the creation of the so-called eco-cities. A sustainable city, or eco-city, is 

a city designed with the environment in mind, inhabited by people who strive to minimize energy, water and food 

consumption, eliminate unreasonable heat generation, air pollution with CO2 and methane, and water pollution. 

A sustainable city can feed itself with minimal dependence on the surrounding area, and generate energy using 

renewable sources. The difficulty lies in leaving the lowest possible ecological footprint, in minimizing possible 

pollution. To do this, you need to use the land efficiently, compost the leftover materials used, recycle waste or convert 

it into energy. If this practice is followed, the overall contribution of the city to climate change will be minimal. 

It is estimated that about 50% of the world's population lives in cities and urban areas . These large communities 

present both challenges and good opportunities for environmentally focused action. In order to make the city more 

stable, the design and operation of buildings, as well as the lifestyle and consciousness of the inhabitants, must be 

turned towards a stable mindset. 

Keywords: " Green city ", innovation, eco-neighborhoods, investment  

 

A green city is a city that demonstrates high environmental performance compared to established 

criteria in terms of  i) the quality of environmental assets (air, water, land / soil and biodiversity), 

ii) efficient use of resources (water, energy, land and materials) and iii) mitigate risks and adapt to 

the risks of climate change while maximizing economic and social co-benefits, taking into account 

the context of the city (population, socio-economic structure, geographic and climatic 

characteristics).  

A city is defined as a “state” or level of environmental performance, it is also helpful to have a 

general idea of “actions” that are relevant to sustaining efficiency gains. 

The Green City approach is an integrated multisectoral process whereby the city's environmental 

issues are periodically identified, prioritized and addressed through targeted investments and 

services, regulations and other relevant policy instruments to improve the city's environmental 

performance in a cost-effective and financially sustainable manner. while striving to maximize 

economic and social benefits. 

mailto:isgandarbay@gmail.com
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The proposed methodology of comparative analysis of the green city received inspiration from 

Initiatives for Developing and Sustainable Cities (ESCI), developed by the Interbank of America 

development (MABR), and includes in its application the screening of traffic lights on green 

indicators city by conducting comparative analysis on the subject of threshold values for traffic 

lights ("green", "yellow", "red"). Ignore the fact that some are offered orientation data, it is 

recommended that the EBRD established specific controls indicators for each country separately 

for that to follow national standards and laws, taking into account the context of their country of 

operation. Screening traffic lights are used to determine the priorities of the "green city" and to 

determine the priorities of action green city / policy options. To determine the priority of green city 

challenges and the actions of the green city / policy options will be conducted in three stages:   

Technical assessment performed by city employees and other specialists. At determination of the 

priority of the task of the green city this assessment will include screening traffic lights on NSR 

indicators, which are also evaluated by individual, predictable trend indicators. Another technical 

assessment will be conducted when compiling the plan actions of "Green City" and will be included 

in the selection of policy options and applications priority filters (environmental, economic and 

social impact, budget and estimates). 

- Prioritization of interested parties: local experts and the interested parties will supplement the 

technical assessment by verification and / or editing the problem of the green city and the identified 

actions. 

- Political assessment: this is a formal assessment of the results of previous steps, including to 

provide final priority of challenges and solutions corresponding measures. 

The Green City Action Plan (GCAP) presents the results of comparative analysis and setting 

priorities and determines the long-term vision of the green city - at the rate of 10-15 years, and 

strategic tasks for each priority area. The main attention is paid to it priority environmental aspects, 

with the use of relevant indicators and targets indicators and measures for the activities of cities 

tied to the times. GCAP also determines sphere of activity, established goals and basic developed 

measures, and initial steps on the implementation of the plan for the period 1-3 years. This is a 

comprehensive strategic document, in which contains guiding principles that are in the medium 

term, that is, in the course of 3-5 years, will help to orientate in the adoption of city decisions, as 

well as in the work of the administration. 

General time frames for the development of GCAP are 12-24 months for water intake period (first 

cycle of GCAP) and 12-18 months for subsequent regular periods. Realization GCAP cycles are 

carried out on a permanent basis, that is, certain stages are partially realized and are superimposed 

on other stages. Basic stages / steps: 

-  Original values of the green city (6 months for the introduction period, and then 1-3 month during 

the second visit) directed at informing the representatives authorities and managers making 
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decisions at the beginning of the process (or stage of review for previous local authorities) and the 

provision of a scenario for the conduct of business "as usually "in comparison with the approach 

of " Green City ". This step enters the definition priority challenges of the green city. 

- Action plan "Green city" (6 months for the introduction period, and then 3 months): the purpose 

is to compose and represent the agreed vision and task development for 10-15 years, work priorities 

for 3-5 years, as well as scale actions and target indicators for priority programs and recommended 

actions. B this step includes the definition of priority actions of the green city. 

- Realization of the "green city" (12-36 months) directed to the introduction and realization action 

plan "Green City", breaking down specific tasks, allocating the budget, time and staff, monitoring 

the contribution of each measure in achieving goals and objectives. This stage will also be related 

to the provisions provided for in municipal budgets, and officially created a reference database for 

mayors, advisers and administrative managers who make decisions in relation to the further 

development and investment. 

- The report of "Green City" (3 months) is directed to the analysis of successes and failures of the 

period realization, provides the basis for the adoption of further political decisions and informs city 

officials, interested parties and the public about it, that the city did and reached. 

At this point there is no consensus on what kind of urban nature measures and methods of their 

implementation should use the city, including tools of comparative analysis and the definition of 

priorities that have a decisive value for the city to identify the problem and corresponding actions. 

For example, on this day the existing indicators of green cities vary considerably from one initiative 

to another, which reflects the absence of a single approach to existing city nature protection events.  

It is necessary to point out that the transformation of urban food systems is an important part of 

the development of green cities. 

Most urban areas are hardly green, either in terms of appearance or sustainability, but through the 

new Green Cities initiative, Food and Agriculture Organization, (FAO) is partnering with cities 

around the world to make them that way. 

The cities of the world are growing rapidly. Today, 55 percent of the world's population lives in 

cities, and this figure is expected to increase to 68 percent by 2050. Cities already consume nearly 

80 percent of the world's energy and up to 70 percent of food. 

It is understandable why meeting the food needs of growing urban populations is becoming more 

and more difficult - and this year, the COVID-19 pandemic has made it even more difficult. Cities 

face new challenges, including ensuring access to safe, nutritious and affordable food, even with 

travel restrictions and closed markets. 

At the same time, the disruption of the usual order of things creates opportunities for development 

and longer-term transformations. FAO's Green Cities Initiative supports local and national 

governments by building their capacity to build sustainable cities and food systems. The initiative 

aims to strengthen the resilience of urban food systems and promote healthy diets in at least 100 
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cities, while improving the living standards and well-being of urban and peri-urban communities. 

So, the question aries, how do we make urban food systems more resilient? 

1) Leverage digital innovation to improve food supply chains 

Innovation is a powerful force, and resilient food systems must harness it, that is, embed digital 

solutions such as online e-commerce or delivery service platforms. 

In Muscat, Oman, COVID-19-related physical distance requirements have prompted the city's 

Central Fish Market to go digital. Software makers have created an online platform that allows 

fishermen and wholesalers to maintain income even in closed markets. Market workers now upload 

photos and descriptions of the catch every day to an online platform where wholesalers, retailers 

and restaurants can view offers and place their orders in an online auction mode. Young agricultural 

entrepreneurs around the world are also creatively taking advantage of digital innovation, moving 

to online ordering, social media marketing and mobile payments. 

The pandemic has forced people to rethink the way they do their business: they are adopting 

greener, digital solutions that can bring benefits in the longer term. 

2) Ensure safe and nutritious diets 

In cities, the quality of food often fades into the background due to the fast pace of life and the 

prevalence of fast food. More and more people around the world are obese, and solving this 

problem in our growing cities is especially urgent. The problem needs to be tackled from different 

angles, including educating consumers about healthy eating, but it is equally important to build the 

capacity of supply chains to deliver more nutritious, safer foods. 

One of the cities tackling nutritious food delivery during a pandemic is Montevideo, Uruguay, 

where citizens and local organizations use ollas populares, a traditional model of home delivery of 

groceries, fruits and vegetables, often directly from producers. In another example, Peruvian 

farmers send packages of nutritious traditional foods to their relatives in the country's big cities. 

Strengthening these links between rural and urban areas will help make cities truly green. 

3) Reduce food loss and waste 

Cities are the main waste generator in the world: they actually account for 70 percent of waste. 

Food loss and spoilage are of particular concern, as not only complete foods are wasted, but also 

the natural resources used for their production. 

By encouraging responsible shopping behavior, creating efficient ways of distributing food and 

using innovative solutions, we can reduce food waste and wastage. 

The municipality of Chia, Colombia, for example, has found a digital solution to food spoilage 

during the COVID-19 epidemic by creating an online platform for those who want to donate long-

term food products. By bringing people together, the platform allows them to share and receive 

help from the comfort of their home. 
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4) Strengthen agro-industrial enterprises 

Strengthening links with the private sector at all stages of the food value chain can help build 

sustainable business models and foster collaboration, making the sector more resilient. 

During the pandemic, the city of Milan, in collaboration with the private sector and a 

nongovernmental organization, created the “Food Aid System” to ensure that the elderly and 

vulnerable people had constant access to fresh food during isolation. The service used the logistics 

center of the food bank Banco Alimentare della Lombardia and the Italian Red Cross to store food 

and distributed it to 10 local centers in Milan every week. There, volunteers collected food 

packages for more than 4,900 families in need. Such alliances take advantage of the comparative 

advantages of different structures to achieve the best results. 

5) Encourage investment in green food value chains 

Greening food value chains and encouraging investment is a good starting point for making urban 

food systems more resilient. For example, offering financial instruments to promote sustainable 

practices, energy-efficient technologies, or training in climate-resilient technologies can 

significantly help reduce the carbon footprint of the agri-food sector, in particular urban food 

systems. 

Several cities have already started investing in such changes by converting their ports to blue ports. 

This initiative aims to conserve marine resources and the environment while improving working 

conditions and increasing the well-being of people dependent on the port. One such city, Spanish 

Vigo, has joined this initiative and invested in its implementation. FAO works with other ports 

around the world to promote such a transformation. 

6) Improving the effectiveness of policies 

Food governance and policy are critical at all levels, from local to international. This is why FAO, 

through the Green Cities Initiative, works with mayors from around the world to encourage the 

exchange of ideas and strategies that will ultimately inform policy decisions. At a formal launch 

event on September 18, 2020, six mayors shared their municipality's experiences. This is how cities 

around the world can learn from each other as we move towards a global green society. 

The COVID-19 pandemic has had a huge impact on cities and the people who live in them. In just 

a few weeks, the situation with the availability, affordability and affordability of basic food 

products has changed dramatically, which greatly affected the food security and nutrition of the 

urban population. The Green Cities Initiative is just one part of FAO's COVID-19 Response and 

Recovery Agenda, helping to strengthen our food systems, especially our urban ones, and make 

them more resilient to other shocks. Recovery from the pandemic provides an opportunity to 

transform our food systems and make our cities greener - better than they were. 

Green and smart: four breakthrough eco-neighborhoods in European cities.  

Major European cities are trying to reduce their carbon footprint or achieve carbon neutrality. The 
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creation of eco-neighborhoods is one of the ways to solve these problems. Eco-neighborhoods are 

areas where sustainability practices have formed the basis of architectural designs and urban 

planning, and have become an important part of the daily life of citizens. 

Why do we need eco-neighborhoods? 

Initially, the format of eco-quarters was widespread in Scandinavia and Northern Europe, but today 

they can be found in Canada, Brazil, Korea and Japan. Designed and organized in accordance with 

the principles of sustainable development, eco-neighborhoods have three main goals: 

- reduce or limit the quarter's environmental impact; 

- promote social cohesion and community building; 

- develop economically and be self-sufficient. 

How do they work?  

Basic solutions for eco-neighborhoods are sustainable modes of transport, the use of renewable 

energy sources, the common efforts of residents to minimize energy consumption, water recycling, 

the return of nature to the heart of the city, the use of recycled materials in construction, mandatory 

waste recycling and joint property ownership initiatives. 

Architects work with a functional variety of buildings, the density and compactness of urban 

spaces, develop pedestrian and bicycle infrastructure, and the availability of basic services near the 

house. 

Who buys housing in eco-neighborhoods? 

Residents, whose main benefits are higher quality of life, lower utility bills and social cohesion, 

are willing not only to participate in the community, but also to accept certain restrictions for the 

common good. 

Most often, green areas are criticized for the fact that housing is very expensive in them, so many 

projects in partnership with the city government (or at its initial initiative) integrate social housing 

and support programs for low-income families into the areas. 

As an example we can we can specify Freiburg, Germany: 

Eco-district Vauban 

Passive and active houses, tram and green belt 

Where: Freiburg, Germany 

Years of construction: 1997-2001 

Area: 38 hectares 

The Vauban quarter is the greenest area on the outskirts of the greenest city in Germany - Freiburg. 

And one of the world's pioneers in sustainability and sustainability practices. The area was built in 
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the second half of the 1990s on the site of the former French barracks; by 2001, it had 2 thousand 

inhabitants. Today it is home to about 5 thousand people and there are more than 600 jobs. 

By 2006, Vauban was connected to the Freiburg tram network, despite its relative distance from 

the city center. The government has sought to promote sustainable transport, since it is transport 

that is the most important factor in urban pollution. 

The first passive residential building in Germany - a structure with an extremely low energy 

consumption - was built in Vauban. Freiburg's city council passed a decree back in the mid-1990s 

that only low-energy buildings are allowed, and renewable energy production is encouraged 

through tax incentives from the federal government and subsidies from regional authorities. All 

buildings in the quarter were built in accordance with high energy efficiency standards: 42 

buildings are passive (low energy consumption through the use of passive energy saving methods) 

and another 100 are active (produce more energy than they consume). More than 90% of total 

energy consumption comes from renewable energy sources. Solar panels and anaerobic digesters 

are installed on the roof of each building. The surplus energy is sold back to the city grid, and the 

profits are distributed among all the houses in the quarter. 

When creating the area, planners and landscape designers, together with the local population, 

organized three green belts with a total area of 15 hectares. The neighborhood's pedestrian and bike 

paths form an efficient transport network, where every house is within walking distance of a tram 

stop, and all schools, public institutions and shopping centers are located within walking distance 

of the house. According to statistics, when moving to Vauban, more than half of families 

who previously owned a car decide to sell it. 

The measures taken in Vauban resulted in a reduction of 40,000 tonnes of CO2 emissions per year. 

Eco-quarter La ZAC de Bonne 

Green Building Standards, Cogeneration and Community Garden 

Where: Grenoble, France 

Years of construction: 2003-2010 

Area: 8.5 hectares 

The Bonn Quarter is one of the first eco-regions in France, exemplary in terms of density, energy 

efficiency, renewable energy production and social inclusion. The project is an example of 

sustainable design: all buildings not only meet the HQE standards (Haute Qualité 

Environnementale - the green building standard in France), but are significantly ahead of them. 

The eco-district covers 8.5 hectares in the city center, including 3.5 hectares of public parks and 

1.5 hectares of public gardens. There are 850 housing units in total, 40% of which are social and 

rented. Also in the quarter there is an eco-friendly shopping center with an area of 16 thousand 

square meters. m, offices for 5 thousand sq. m, including a building with a positive energy balance 
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with an area of 1.6 thousand square meters. m, bioclimatic school and kindergarten. The area also 

has a nursing home, two student dormitories, a rehabilitation center for the disabled, a cinema, an 

apartment hotel and a hotel. 

Conclusions and Recommendations 

In the modern world consciousness and practice, issues related to various aspects of sustainable 

urban development are considered as a key factor in the development of a modern economy. In 

many countries, including our own, with a variety of living conditions and the gap between the 

incomes of the "lower" and "upper" strata of the population, especially the question of the 

prospect of building a socio-economic model that harnesses the creativity of each citizen in any 

city in the country - from a metropolis to a monotown. 

From what is stated in the article, we can draw a conclusion about megacities – this is  

another way of life: 

A modern metropolis is a powerful engineering and technical infrastructure. But along with the 

development of cities, natural resources are gradually being used up, and the level of 

environmental pollution is growing. That is why eco-projects of settlements have appeared that 

offer a high quality of life, but do not harm nature. 

Also, it should be noted that, the functioning of an eco-city is based on the following several 

principles: 

- energy saving; 

- use of waste-free technologies; 

- environmentally friendly road transport; 

- saving and purifying water; 

- placement of a part of the ground infrastructure underground (parking lots, transport routes, 

warehouses, thermal energy accumulators, etc.); 

- a large area of landscaping, including on the surfaces of buildings. 

An eco-city must fully supply itself with energy and food, while being in balance with nature. In a 

broader sense, all residents of an eco-city should introduce concern for the environment into their 

lives. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan sənaye müəssisələrində beynəlxalq standartların əsasında cavab verən milli mühasibat uçotu  

sisteminin yenidən təşkilinin hazırki mövcud vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsindən bəhs olunur. Burada 

mühasibat uçotunun hüquqi və normativ tənzimlənməsi, milli mühasibat uçotu  sisteminin yenidən təşkili,sənaye 

müəssisələrində məhsul istehsalı, mal əməliyyatları və biznes fəaliyyətinin digər sahələrinin uçotunun elektron 

işlənməsi imkanları araşdırılaraq, onların müasir dövr üçün əhəmiyyətli olan xarakterik xüsusiyyətləri şərh edilmişdir. 

Sənaye müəssisələrində müasir qanunların və mühasibat uçotu standartlarının tətbiq edilməsi xüsusiyyətləri, xidmət 

sferasının bu sahəsində mühasibat uçotunun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məsələləri, müəssisənin biznes 

fəaliyyətinin normativ sənədlərlə tənzimlənməsi qaydaları araşdırılmış  Mühasibat balansı və hesab ünsürləri və 

inteqrasiyanın indiki vəziyyətinin təhlil vəziyyəti haqqında məlumat verilmişdir.  

Azərbaycan sənaye müəssisələrində Milli Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq standartlarının  əsasında milli uçot 

sisteminin yenidən təşkili strategiyası araşdırılmışdır. Azərbaycan sənaye müəssisələrində “Yeni qəbul edilmiş 

maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi araşdırılaraq, həmin 

tədbirlərin xarakterik xüsusiyyətləri göstərilmiş və onun tətbiqi zamanı mühasibat uçotu proseslərinin yerinə 

yetirilməsi əməliyyatlarına dair imkanlar qiymətləndirilmişdir.    

Açar sözlər: milli uçot sistemi, mühasibat balansı,MHBS,MMUS,ənənəvi mühasibat uçotu 

 

Giriş 

Müasir dövrümüzdə beynəlxalq dünya ölkələrinin inkişaf səviyyəsi mühitində beynəlxalq 

mühasibat uçotu dövlətlər arasında əlaqələrin yaradılmasında xüsusi bir vasitəyə malik olmuşdur. 

Bütün  ölkələrdə böyük həcmli koorporasiyalar dövlətlər arasında inteqrasiya üzrə fəaliyyət 

göstərirlər. Səhmlər üzrə nəzarət paketinin və beynəlmiləlləşmə əməliyyatlarının əsas götürülməsi, 

dünya şirkətlərinin bir araya gəlməsi ilə yekunlaşır. Bəzi peşəkar mühasibat uçotu xidmətləri də 

dünya səviyyəsində satılır. Onu da vurğulayaq ki, millətlər arasında uçot sisteminin hazırlanması 

ilə beynəlxalq uçot sisteminin mövcud vəziyyətə gətirilməsi, ərazi uçotu sisteminin dövlətlər 

arasında mühasibat uçotu və hesabat sisteminə çevrilməsində özünü göstərir. 
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Azərbaycan Sənaye Müəssisələrində MHBS – nın  Əsasında Milli Uçot Sisteminin Yenidən 

Təşkili Strategiyası 

MHBS-na uyğun olaraq ənənəvi milli mühasibat uçotu sisteminin yenidən hazırlanmasının  

vacibliyi MDB dövlətlərində olduğu kimi aşağıdakı eyni səbəblər və xüsusiyyətlərlə xarakterizə 

olunur: 

1. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın keçid dövrünə uyğun qurulmuş yeni mülkiyyət əlaqələrinin və 

obyektlərinin hazırlanması və inkişafını əks etdirən “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 02 sentyabr 2004- cü il tarixdən qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

MUBS-nda verilmiş bir sıra əsas anlayışlar 1995-ci ildə qəbul edilmiş «Mühasibat uçotu haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu və ona əsasda qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarla 

tənzimlənən  uçot qaydalarında əks etdirilmədiyi üçün təşkilati strukturlanın hazırladıqları maliyyə 

və uçot hesabatları beynəlxalq strukturlar tərəfindən onlar üçün qəbul edilmirdi. 

2. Ənənəvi (milli) mühasibat uçotu və hesab  sistemi mövcud inzibati xüsusiyyətlərə 

əsaslandığından strukturlar tərəfindən hazırlanmış maliyyə hesabatlarında məlumatın seçimi və 

təqdim olunması əvvəlcədən düşünülmüş nəticənin əldə olunmasına təsir etdiyi üçün tərəfsiz  hesab 

olunmurdu. 

3. Ənənəvi (milli) mühasibat uçotu ve hesabat sistemində aktivlərin mövcud dəyəri 

strukturların maliyyə vəziyyəti və hərəkətlərinin nəticəsində yalnız ilkin və bərpa dəyəri ilə uçota 

alındığı üçün fiziki və eyni zamanda mənəvi köhnəlməyə məruz qalmış və bu səbəbdən də gələcək 

üçün iqtisadi nəticənin əldə edilməsi üçün yararsız hesab edilən əsas vəsaitlər həmin strukturların 

istehsal vəziyyətinin mövcudluğu barədə səhv təsəvvür yaradırdı. Bunun nəticəsi kimi strukturun 

istehsal potensialının üstünlüyünün təhlil edilməsi üçün həmin hesabatların istifadəçiləri tərəfindən 

səhvqərarların verilməsinə şərait yaradırdı. 

4. MHBS-ndan fərqli olaraq yuxarda göstərilən hesabat rüblərində qüvvədə olan ənənəvi 

mühasibat uçotu qaydalarında tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarında istifadəçilər tərəfindən 

strukturun fəaliyyəti və maliyyə nəticələri barədə düzgün İqtisadi önəm daşıyan qərarın qəbul 

edilməsində kapitalda dəyişikliklər, balans hesabatından sonra hadisələr, qiymətləndirilmiş və 

qiymətləndirilməmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər, şərti aktivlər, düzgün dəyər və zəruri hesab edilən 

məlumatların açıqlanması təmin edilmirdi. 

5. Ənənəvi mühasibat uçotu qaydalarında qanunla əsaslandırılmayan və baş vermiş təsərrüfat 

əhəmiyyətli əməliyyatların qeydiyyatı və uçota alınması iqtisadi mahiyyətə və mövcud reallığa 

görə deyil, hüquqi əhəmiyyətli formaya uyğun olduğu üçün mövcud bu əməliyyatların müvafiq 

hesabat rüblərinə münasib aid olunması təmin edilmirdi. 

6. Ənənəvi (milli) mühasibat uçotu qaydalarında əsasən qiymətlilərin və aktivlərin hazırkı 

bəndlərinə uyğun olaraq aktivlərin və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi və ölçülməsi zamanı 
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(tarixiuçot dəyəri, cari mühasibat dəyəri, ehtimal olunan satış dəyəri, diskont dəyər və ədalətli 

dəyər) fərqli qiymətləndirilmə metodiklarından istifadə olunur. 

Həmçinin, beynəlxalq səviyyədə mühasibat standartları əsasında qəbul olunmuş maliyyə uçotu 

hesabatları elementlərinin mühasibat uçotunun vəziyyətində əks edilməsi metoduda ənənəvi (milli) 

mühasibat uçotu qanunları və qaydaları ilə müəyyən edilmiş mövcud elementlərin tanınması və 

qeydə alınması metodundan  konseptual baxımdan tamamilə digər başqa prinsiplərə əsaslanır. 

7. Beynəlxalq standartlara uyğun olan maliyyə hesabatlarında təqdim olunan məlumatın 

mahiyyətini istifadəçilərə izah etmək məqsədilə bu hesabatları hazırlayan peşəkar mütəxəssislərin 

MHBS- barədə düzgün biliklərə malik olması mühasibat peşəsinin inkişafı və kütlə arasında 

yayılması, eyni zamanda nüfuzunun artmasına çox böyük imkanlar yaradacaqdır. 

Söhbət beynəlxalq iqtisadi proseslərin dünyəviləşməsi şəraitində mühasibat uçotunun hazırlanması 

və inkişaf etdirilməsi üzrə yeni düşüncənin, fəlsəfənin qəbul olunması üçün müəyyən olunmuş 

dövrlər üzrə icrası tələb olunan çoxməqsədli proqramlar üzrə mühasibat uçotu və maliyyə 

hesabatları üzrə beynəlxalq standartlar üçün nəzəri və praktiki biliklərə və qabiliyyətlərə malik 

birinci növbədə müəllim-professor heyətindən ibarət olan mentorlar yetişdirilməsi, eyni zamanda 

müvafiq elm və metodiki vəsaitlərin hazırlanması və yayılmasından gedir. Adil Kərimov(2014) 

Ölkəmizdə  müasir mühasibat uçotu sistemi üçün dövri keçidin uğurlu vəziyyətinin təşkili  məqsədi 

ilə mühasibat uçotu əməkdaşlarının hazırkı standartlar haqda biliklərinin yetərli qədər olmamasını 

və ənənəvi milli mühasibat uçotu sahəsində əldə edilmiş təcrübələrini nəzərə alaraq bəzi vaxtlarda 

beynəlxalq mühasibat standartları ilə milli mühasibat standartlarının arasında əhəmiyyətli dərəcədə 

xüsusiyyət daşımayan mövcud texniki ayrılıqların yaranmasına yol verilmişdir. Adil 

Kərimov(2014) 

Belə ki, MHBS-ndan fərqli olaraq mövcud MMUS- na “Hesablar Planı” və Beynəlxalq mühasibat 

standartlarının minimum tələbləri əsasında maliyyə hesabatlarının formaları da əlavə edilmişdir.  

Bundan savayı, əlavə olaraq bir neçə  MMUS- nın hazırlanması da nəzərdə tutulmuşdur. Misal 

olaraq: “Maliyyə hesabatlarının təqdim olunması” adında Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartları əsası ilə iki MMUS- (“Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” və “Kapitalda 

dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə”), eyni zamanda “Mənfəət vergisi” adlı Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartı əsasında iki MMUS-un (“Cari mənfəət vergisi üzrə” və “Təxirə salınmış 

mənfəət vergisi üzrə”) hazırlanma qaydası da prosesdə nəzərdə tutulmuşdur. 

Eyni zamanda, ənənəvi milli mühasibat uçotunda düzgün  dəyər konsepsiyası olmadığı üçün  əlavə 

olaraq “Ədalətli dəyər üzrə” MMUS-nın hazırlanması da nəzərdə tutulmuşdur. Əli Sadiqov (2012) 

Beləliklə, mühasibat uçotları üzrə dəyişikliklərin aparılması ilə əlaqədar öyrənilmiş  praktiki 

məlumatlara və bu sahə üzrə öyrənilmiş təcrübələrə əsaslanaraq ölkədə bazar iqtisadiyyatının 

inkişafına, dövlət gəlirləri və büdcəsinin gəlir və xərclər üzrə vəsaitlərinin şəffaf və düzgün 
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müəyyən edilməsinə respublika tərəfindən göndərilən vahid mühasibat uçotu siyasəti beynəlxalq 

tələblərə cavab verən MMUS- nın tətbiqi üzrə qəbul olunan yol xəritəsinin təkmilləşdirilməsinə və 

bununla da müasir milli mühasibat uçotunun yaradılmasına gətirmişdir. Əli Sadiqov (2012) 

Respublikamızda milli mühasibat uçotu sahəsində dəyişikliklərin apanlması aşağıdakı mərhələli 

pillələrdə nəzərdə tutulur . 

1. Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları əsasmda maliyyə hesabatlarının düzgün  

hazırlanması və sunum olunması üzrə mühasibat uçotu fərdlərinin fəaliyyətinə nəzarət həyata 

keçirən qanunvericilik qaydalarının qəbul edilməsi; 

2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş dövrlərdə mühasibat 

uçotu fərdləri tərəfindən təzə maliyyə hesabatlarının təqdim olunması üzrə yeni normativ-hüquqi 

fəaliyyətlərdə əks etdirilmiş bütün tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

3. Mühasibat uçotu fərdləri tərəfindən müasir maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə 

əsaslandırılmış və zəruri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə fasiləsiz tədrisin təşkili, habelə təsdiq 

olunmuş proqram qaydaları çərçivəsində bu hesabatların kəmiyyət və keyfiyyətin əeyni zamanda 

müəyyən olunmuş dövrlərdə təqdim olunmasına daxili və xarici yoxlanılmanın həyata keçirilməsi. 

Bu problemlərin həlli ilə bağlı 2004-cü il 02 sentyabr tarixdə “Mühasibat uçotu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir. 

          Mühasibat uçotunu tənzimləyən danışdığımız qanunvericilik normativində ölkədə həyata 

keçirilən mühasibat uçotu siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyən olunmuşdur. 

Q.Ə.Abbasov(2000).  Belə ki, MHBS-nın, İctimai-təşkialti sektor üçün MUBS-nın və onların 

əsasında qəbul olunmuş MMUS- nın tətbiqinin məqsədləri öncül beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan 

koorporativ və dövlət sektorları üçün maliyyə hesabatlarının bu qaydalara uyğun olaraq 

hazırlanmasından, ölkənin mühasibat uçotu sahəsində menecment vəzifəsinin həyata keçirilməsi 

üçün institusional inkişafın dəstəklənməsindən ibarətdir.(“Mühasibat uçotu haqqında” 

Qanun,2018) 

Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai və ümumi sektor üçün MUBS-na (international Public Sector 

Accounting Standards) fərdi qaydada uyğun edilərək  qəbul edilmiş MMUS- kiçik və orta 

sahibkarlıq növləri istisna olunmaqla  kommersiya subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləyən MHBS-

nın prinsipləri əsasında hazırlanmasına baxmayaraq, qeyri və digər  kommersiya strukturlarının 

(büdcə təşkilatlarının, bələdiyyə orqanlarının, büdcədənkənar dövlət fondlarının) uçot siyasətini 

tənzimlədiyi üçün göstərilən standartlardan mövcud xarakter daşımayan xüsusiyyətlərlə 

fərqlənir.Q.Ə.Abbasov(2000). 

“Mühasibat uçotu haqqında“ Qanuna əsasən kommersiya və qeyri-kommersiya subyektləri tələb 

olunan standartları çoxmərtəbəli standartlar sistemi əsasında həyata keçirməlidir: Səbzəliyev S.M. 

və Abbasov Q.Ə(2015) 
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Belə ki, dövlət üçün özəl və xüsusi əhəmiyyəti olan xüsusi əhəmiyyət daşıyan dövlət və özəl 

qurumlara aid olunan kommersiya subyektlərində mövcud olan MHBS-nın tətbiqi və təqibi tələb 

olunduğu halda, ümumi əhəmiyyətli subyektlər və kiçik sahibkarlıq təşkilatları istisna olunmaqla 

kommersiya təşkilatları tərəfdən MHBS əsasında hazırlanmış və qəbul olunmuş Kommersiya 

Təşkilatlan üçün MMUS- nın tətbiq edilməsi tələb olunur.Q.Rzayev ( 2006) 

Mühasibat Uçotu Balansı Maddələrinin İnteqrasiyanın Mövcud Vəziyyətdə Təhlili  

Hər hansısa bir gəlir əldə etməyə çalışan şirkətin nə qədər üstün sahibkarlıq fəaliyyəti göstərdiyini 

və mövcud maliyyə baxımından hansı mövcud vəziyyətdə olduğunu bilmək üçün həmin 

sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şirkətin muhasibat hesabatlarına baxmaq bizə kifayət edir. Kərimov 

A.R.(2013)  Maliyyə və Mühasibat hesabatlarının düzgün və qaydasında analiz olunması digər 

başqa bir mövzudur. Bu məqalədə  isə biz  maliyyə və mühasibat hesabatlarının necə və nəcür 

olduğu haqda danışıcağıq. 

Qısa olaraq, qeyd edə bilərik  ki, əsas dörd  maliyyə hesabatı vardır: (METM,2013) 

1. Gəlirlər və xərclər haqda hesabat 

2. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

3. Balans haqqında hesabat 

4. Kapital hərəkəti və kapitalda olan  dəyişikliklər haqda hesabat. 

Bu maliyyə hesabatlarından biri olan balans hesabatı barəsində ətraflı  aşağıda qeyd edəcəyik: 

Balans hesabatı. 

 Mənfəət və zərər eyni zamanda nağd pul vəsaitlərinin axını hesabatları təşkilatın hər hansısa bir 

dövrdəki (misal olaraq: 2012-ci il 1 Fevral –2012- ci il 30 Dekabr) fəaliyyətini bildirirsə, balans 

haqqında hesabat bunun tam əksinə, hər hansısa bir vaxtda (misal olaraq: 2012-ci il 30 Dekabr) 

müəssisənin hansı vəsaitlərə malik olduğunu göstərir. Müəssisənin sahibi olduğu varlıqlara isə 

öhdəliklər, əsas məcmu kapitalı, aktivlər aiddir. 

Aktiv – aktivlər ümumbeyəlxalq ingilis dilindən “Asset” olaraq tərcümə olunur. İstifadə olunaraq 

dəyər yaradan hər hansısa bir qeyri maddi bir əşya  aktiv ola bilər. Misal kimi, bir şirkətin və ya 

müəssisənin  nəqliyyat-maşın vasitələri, onun binası, ofis üçün ləvazimatları, texniki və digər 

avadanlıqları və s. bu müəssisənin aktivləri hesab olunur. Kərimov A.R.(2013)   

Öhdəlik –Ümumbeynəlxalq ingilis dilindən “Liability” kimi tərcümə edilir. Öz adından da məlum 

olur ki, “öhdəliklər” müəssisənin borclarını göstərmək üçün bildirilir. Öhdəliklərin arasında heç 

biri müəssisəyə aid edilmir, ancaq müəssisə onlardan yararlanır və yararlanaraq mənfəət və gəlir 

əldə etməyə cəhd edir. Rzayеv Q.R(2009) Ümumi Kapital – Beynəlxalq ingilis dilindən “Owner’s 
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Equity” olaraq adlanır və müəssisənin öz sahibinə aid olan şəxsi  kapitalı əks etdirir. İndi isə kəllə 

qənd və şəkər istehsalı ilə məşğul olan “B” şirkətinin nəyə sahib olduğuna nəzər salaq. 

 

 

     Mənbə: 

Misal 

Məqalənin müəllifi tərəfindən tərtib cəmi aktivləri olan qiymətlilərinin qiyməti 263,000 AZN-dır. 

Xüsusi ilə xatırlatmaq lazımdır ki, qiymətlilər yəni aktivlər 2 növdə olur: 

Qısamüddətli aktivlər –12 aydan və bundanda az müddətdə kağız pula çevrilə bilən qiymətlilərə 

qısamüddətli aktivlər deyilir. Bu qısamüddətli aktivlərə hazır nağd vəsait, eyni zamanda 

hazırlanmış məhsul,borca satılan mallardan əldə ediləcək vəsait və s. aid olunur. 

Uzunmüddətli aktivlər –12 aydan daha çox müddətdə kağız pula və qiymətli vəsaitə çevrilə 

bilən qiymətlilərdir. Bu aktivlərə binalar və qurğular, xüsusi maddi istehsal və qeyri istehsal 

avadanlıqları  və s. aid edilir. Hələ ki, ancaq aktivlər daxil edilmiş olan yarımçıq balans hesabatları 

aşağıdakı formadakı kimi olur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 

hesabatlarında bir yanda cari aktivlər qeyd olunarkən, digər o biri tərəfdə aktivlərin qarşısında olan 

öhdəliklər və  cəmi  məcmu kapital qeyd edilməlidir. Başqa bir sözlə desək, bu aktivlərin əsas 

bazasını, bunların necə və hansı tərəfdən gəldiyini göstərən ikinci tərəf olmalıdır. Bu nümunədəki 
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“B” şirkətinin müəssisə öhdəlikləri aşağıdakı kimidir: 

 
Təchizatçılr qarşısında borc (nisyə alınmış xammal və məhsula görə 10,000) 

Qısamüddətli öhdəliklər – Bir il və bir ildən daha az müddətdə ödənilməli olan borclardır. Bu 

borclara nisyə alınan mal və materiallara görə təchizatçılara və məhsul sahiblərinə olan borcları 

misal göstərmək olar. Belə borclar əsasən 1 aydan daha gec olmayaraq mütləq şəkildə ödənməlidir. 

Uzunmüddətli öhdəliklər – 1 il və 1 ildən artıq müddətdə mütləq şəkildə ödənilməli olan borclardır. 

Bu öhdəliklərə misal üçün beş illik  bank kreditini aid edə bilərik. Uzunmüddıtli Öhdəlikləri balans 

hesabatında artırdıqda aşağıda qeyd edilən yarımçıq balans hesabatını əldə edə bilərik : 

 

Bizə aydındır ki, sol hissədə qeyd edilən cəmi aktivlərin toplam dəyəri 263,000 AZN-dır. Sağ 

hissədə qeyd edilən öhdəliklər isə 160,000 AZN olur. Onların arasındakı qiymət fərqi 103,000 

manatdır ki, bunun nəticəsində də bu ümumi kapitalda özünü açıq və aydın şəkildə biruzə verərək 

göstərəcəkdir. 

İngilis dilində  bu cür prosesə “Owner’s Equity” deyilir. Ümumi Kapital 2 hissədən ibarətdir: 

   Qanun kapitalı – müəssisə rəhbərlərinin biznes fəaliyyətləri başlayarkən onların öz əllərində olan 

kapitalın dəyəridir. Misal üçün buna, “B” şirkətinin sahibi Əli bəy öz müəsisəsini və şirkətini 

yaradarkən öz cibində 10,000 AZN nağd pulu və qənd sexində 30,000 AZN dəyərində mal və 
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avadanlığı var idi. 

Demək “B” şirkətini qanuni kapitalı 40,000 AZN olur. 

 Bölüşdürülməmiş olan mənfəət–müəssisənin xalis və net qazancından şirkətə birdaha yatırılmış 

(yəni şirkətin sahibləri arasında bölüşdürülməmiş) olan vəsaitdir. Misal üçün, “B” şirkətinin sahibi 

Əli bəy şirkətin fəaliyyət göstəricisindən hər ayda qazandığı  qanuni vəsaiti özünün və öz ailəsinin 

ehtiyaclarına nisbətdə xərcləyirdi, yerdə qalan vəsaiti isə yenidən öz şirkətinin dövriyyəsinə 

buraxırdı. 

Şirkət fəaliyyətə başladığı gündən onun öz mənfəətindən  onun öz dövriyyəsinə birdaha yatırılmış 

cəmi məbləğ 63,000 AZN olub. Demək “B” şirkətinin hələ paylaşdırılmamış yəni 

bölüşdürülməmiş qazancı və  mənfəəti 63,000 AZN-dır. “B” şirkətinin Ümumi Kapitalını balansın 

hesabatına əlavə etdikdə,müəssisənin son balans hesabat isə bu qaydada olur: 

  

Nəticə etibarı ilə, balans hesabatımız düzgün olaraq balans edildi, başqa bir sözlə desək balansın 

hər iki tərəfindəki məbləğ və vəsait eyni oldu. Həqiqətdə bu balansın doğru olması –  

mühasibatlığın yəni hesabatın doğru və düzgün şəkildə aparıldığı və hərşeyin qaydasında olduğu  

mənasına gəlir. 

Nəticə 

Günümüzdə bazar iqtisadiyyatı müəssisələrin iqtisadiyyatının tərəqqisi, istehsalın genişlənməsi 

qarşısında yeni tələblər qoymuşdur. İdarəetmənin çətinləşməsi yeni növ müəssisənin istehsal 

proseslərini, istifadə edilən resursları, istehsal edilən məhsulların maya dəyəri, həcmi və sair bu 

kimi məsələləri əhatə edən şəffaf informasiyalara zərurət yaradır ki, bu da, nəticədə, mühasibat 

uçotu sistemində struktur dəyişikliyin yaranmasına səbəb olur. Mühasibat uçotu və hesabatı 

sistemində olan dəyişikliklər müəssisənin maliyyə durumu və onun fəaliyyətinin son maliyyə 

nəticələri barəsində informasiyanın formalaşmasının təmin edilməsinə istiqamətləndirilmişdir. Bu 

informasiyalar müəssisənin işi ilə maraqlanan tərəflər üçün əhəmiyyətli sayılaraq, müəssisənin 

durumu, verdiyi qərarları və fəaliyyəti barəsində məlumatların maliyyə hesabatları istifadəçiləri 
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üçün doğru çatdırılmasını təmin edir. İstənilən investor öz vəsaitini müəssisənin mənfəətlə 

işləməsindən əmin olduqdan sonra bu sahəyə yatırmağa qərar verdiyi üçün həmin müəssisənin 

maliyyə hesabatı investor üçün anlaşıqlı olmalıdır. Salahov Ə.S., Mehdiyev V.M.(2016) 
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Резюме 

В статье указывается на существование различных подходов к определению экономической природы 

инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата, что усложняет процесс как качественной, так и 

количественной оценки привлекательности регионов для потенциальных инвесторов. Авторы аргументировали 

целесообразность определения инвестиционной привлекательности региона в зависимости от инвестиционного 

климата, инвестиционной активности, инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Предложена система 

классификации инвестиционных рисков и структура инвестиционного потенциала региона. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, деловой климат, ПИИ, 

инвестиционный потенциал, инвестиционный риск 

 

Введение 

Категория «инвестиционная привлекательность» до сих пор остается предметом 

обсуждения, поскольку в экономической литературе существует множество толкований 

этого термина, что усложняет процесс как качественной, так и количественной оценки 

привлекательности регионов для потенциальных инвесторов. В публикациях термин 

«инвестиционная привлекательность» очень часто идентифицируется с такими схожими 

понятиями, как «инвестиционный климат», «деловой климат», «рыночная 

привлекательность», «инвестиционный климат», «инвестиционный имидж» и 

«инвестиционный потенциал». Хотя их следует рассматривать как синонимы, поскольку с 

экономической точки зрения они несут разный смысловой смысл. 

Анализ научной литературы показал, что многие авторы, обращаясь к проблеме 

инвестиционной привлекательности и оценки инвестиционного климата, не всегда 

одинаково трактуют свою экономическую сущность. В некоторых работах под 

инвестиционным климатом понимается степень благоприятности ситуации, 

складывающейся в конкретном регионе, применительно к инвестициям, которые 

планируется вложить в него. Часто инвестиционный климат также интерпретируется как 

совокупность политических, социокультурных, финансовых, экономических и правовых 
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условий, преобладающих в регионе, которые определяют качество деловой 

инфраструктуры, эффективность инвестиций и степень возможных рисков, связанных с 

капиталовложениями.  

Обзоры литературы и теоретические основы 

По мнению И. Бланка (2006), инвестиционную привлекательность и инвестиционный 

климат можно считать идентичными, поскольку они дополняют друг друга. 

Инвестиционная привлекательность региона предложена И. Бланком в виде интегрального 

показателя, учитывающего следующие синтетические оценочные характеристики: 

- уровень общеэкономического развития региона, оцениваемый на основе следующих 

аналитических показателей: удельный вес региона в валовом внутреннем продукте и 

национальном доходе страны; объем производимой в области промышленной и 

сельскохозяйственной продукции на душу населения; средний доход населения и др. 

- Уровень развития инвестиционной инфраструктуры в регионе. Учитываются следующие 

показатели: количество строительных предприятий в регионе; объемы местного 

производства основных строительных материалов; объем производства энергоресурсов в 

регионе (в пересчете на электроэнергию) и другие. 

- Демографические характеристики региона оцениваются на основе следующих основных 

показателей: удельный вес населения региона в общей численности населения страны; 

соотношение городских и сельских жителей области; соотношение занятого населения; 

квалификационный уровень трудоспособного населения и др. 

- уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры в регионе, 

который можно оценить по следующим показателям: удельный вес негосударственных 

предприятий в общем количестве предприятий региона; доля продукции предприятий 

негосударственных форм собственности в общем объеме промышленной и 

сельскохозяйственной продукции области и другие. 

- Степень защищенности инвестиционной деятельности в регионе оценивается по 

следующим показателям: уровень экономических преступлений на 100 тыс. Жителей 

региона; доля незавершенного строительства за последние три года; удельный вес 

предприятий с вредными выбросами, средний радиационный фон в городах области и др. 

По методике И. Бланка (2006) индикаторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность региона, в основном не обладают значительной волатильностью, 

поэтому периодичность такой оценки может составлять 3-4 года. Н. Третьяк (2013) 

определяет инвестиционный климат как обобщенную характеристику совокупности 

социально-экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных 

факторов, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в 
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конкретный объект. 

К. Малько (2015) рассматривает инвестиционный климат государства как совокупность 

политических, правовых, экономических, социальных, природных, а также других 

факторов, которые способствуют инвестиционной активности отечественных и 

иностранных инвесторов. 

П. Коренюк, Э. Копыль (2018) под инвестиционной привлекательностью понимают 

возможность достижения компромисса между инвестором и получателем инвестиций. 

Более того, уровень инвестиционной привлекательности объекта во многом зависит от 

скорости достижения консенсуса между субъектами инвестиционного процесса. 

К. Покатаева (2007) отмечает, что: «Инвестиционная привлекательность - это неотъемлемая 

характеристика целесообразности инвестирования в потенциальные инвестиционные 

объекты с учетом их инвестиционного потенциала и связанных с этим специфических 

(микроэкономических) и неспецифических (макроэкономических) рисков инвестирования. 

процесса, которые, по сути, являются основными составляющими этой категории».  

С. Кузнецова, М. Вакулич (2017) под инвестиционным климатом давно понимают 

опосредованную государственную ценность инвестиционной среды. Временной период 

определяется статистическим анализом экономических показателей и факторов, влияющих 

на его формирование. Анализ существующих подходов к пониманию экономической 

сущности концепций инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата 

показал, что, несмотря на то, что они взаимно дополняют друг друга и имеют много общих 

черт, эти концепции не могут быть идентифицированы, поскольку представляют собой 

разные концепции из одного экономическая точка зрения. 

В. Литвинова (2014) инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат в 

экономике в сравнении с погодой и климатом в физической географии. Погода - это 

мгновенное значение нескольких характеристик или параметров, а климат - это среднее 

значение погоды за достаточно длительный период времени. Точно так же инвестиционная 

привлекательность рассматривается как неотъемлемая характеристика инвестиционной 

среды, которая отражает субъективное восприятие региона потенциальным инвестором и 

формируется на основе оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска 

региона. Инвестиционный климат региона также является неотъемлемой характеристикой 

инвестиционной среды, которая формируется на основе инвестиционной 

привлекательности региона на длительный период времени. 

Несмотря на то, что многие ученые, как отечественные, так и зарубежные, исследуют 

инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность на макро- и 

мезомасштабном уровне, тем не менее, до сих пор нет единого и экономически 

обоснованного определения этих категорий, и, более того, в некоторых работах они 
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считаются синонимами. 

Д. Долар (2005) и другие эксперты Всемирного банка определяют инвестиционный климат 

как институциональную политику и нормативно-правовую среду, в которой 

функционируют субъекты инвестиционного процесса, то есть это факторы, влияющие на 

весь цикл инвестиционного процесса - от инвестирования для получения прибыли. Если 

местное правительство бюрократизировано и коррумпировано, если система 

государственного регулирования собственного предоставления или регулирования 

инфраструктуры и финансовых услуг неэффективна, так что компании не могут получать 

надежные услуги, тогда доход от потенциальных инвестиций будет низким и 

неопределенным. 

Факторы инвестиционной привлекательности 

Западные авторы очень часто называют инвестиционный климат и деловой климат одним и 

тем же понятием. Более того, современные западные экономические теории указывают на 

особую роль делового климата как на фундаментальное сравнительное преимущество, 

которое стимулирует глобализацию производства. Мобильность современного бизнеса и 

международных компаний сегодня быстро растет. При анализе инвестиционного климата 

большинство западных авторов имеют в виду прежде всего привлекательность регионов и 

стран для получения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Ключевыми факторами, 

влияющими на динамику прямых иностранных инвестиций, являются размер рынка и 

природные ресурсы региона. 

В самых последних западных эмпирических исследованиях рассматривается вопрос оценки 

степени влияния делового климата на приток ПИИ, поскольку деловой климат также 

является одним из наиболее важных факторов, от которых зависят ПИИ. Н. Лахимер (2007) 

отмечает особую важность экзогенных факторов, таких как природные ресурсы. Наличие 

этих факторов не зависит от решений правительства или уровня развития институтов, 

особенно для стран с высокой доступностью ресурсов. Таким образом, изоляция эндогенной 

части ПИИ важна для сравнения делового климата нескольких стран, и это поднимает 

важный методологический вопрос: как мы можем эмпирически изолировать 

экспликативную часть делового климата ПИИ? 

В экономической литературе нет однозначной трактовки понятия деловой климат. Это 

многогранная концепция, и сегодня между различными экономическими и социальными 

субъектами нет четкой согласованности в ее однозначном определении. 

Эриксон (1987) дал одно из наиболее актуальных, точных и кратких определений: «Деловой 

климат - это общая сумма человеческих ресурсов и капитала региона, включая 

инфраструктуру, государственную политику и регулирование, которые влияют на 

формирование и функционирование коммерческого предприятия. предприятие". 
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Еще одно различие между понятиями «инвестиционный климат» и «инвестиционная 

привлекательность», на мой взгляд, состоит в том, что использование термина 

«инвестиционный климат» правильно только в отношении сферы потенциальных 

инвестиций, а не конкретного объекта инвестирования. Термин «инвестиционный климат 

компании» фактически не используется, а термин «инвестиционная привлекательность» 

представляет собой интегральную оценку, которая может применяться как на макро, так и 

на микроуровне. 

Таким образом, проанализировав существующие подходы к пониманию терминов 

«инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность», можно выделить 

следующие основные подходы: 

1) инвестиционный климат отражает степень благоприятной ситуации и условий, 

сложившихся в конкретном регионе по отношению к инвестициям, которые могут быть в 

нем сделаны, то есть, по сути, является синонимом инвестиционной привлекательности; 

2) предлагаемый инвестиционный климат трактуется как совокупность некоторых 

инвестиционных институтов в регионе, сформированных под влиянием объективных 

факторов; 

3) инвестиционный климат вместе с инвестиционной активностью имеет решающее 

значение для формирования инвестиционной привлекательности региона. 

Мы продолжим придерживаться третьего подхода - исходить из того, что инвестиционный 

климат является ключевой характеристикой инвестиционного процесса, и он будет 

определять привлекательность региона для потенциального инвестора. Следовательно, 

именно инвестиционный климат определяет инвестиционную привлекательность 

территории или региона. Таким образом, будем считать, что инвестиционная 

привлекательность региона зависит от инвестиционного климата, инвестиционной 

активности, инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, и поэтому ее можно 

рассматривать как функцию этих переменных: 

I = F (C, A, P, R) 

где 

I - инвестиционная привлекательность, C - инвестиционный климат, A - инвестиционная 

активность, P - инвестиционный потенциал, R - инвестиционный риск. 

В дальнейшем под инвестиционным климатом понимается обобщенная характеристика 

совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических и 

других условий, влияющих на процесс инвестирования в экономику страны (региона). 

Поскольку на сегодняшний день в научной литературе можно найти значительное 

количество трактовок не только инвестиционного потенциала, но и самой экономической 
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категории «потенциал», для дальнейшего количественного и качественного анализа 

инвестиционного процесса и инвестиционной привлекательности регионов это Важно 

правильно определить и различить хотя бы такие ключевые понятия, как «инвестиционный 

потенциал», «инвестиционный капитал», «инвестиционная привлекательность». 

Заслуживает внимания определение инвестиционного потенциала, предложенное У. 

Нечитайло (2011) - «это способность достичь желаемого результата за счет реализации и 

управления инвестиционными возможностями, содержащимися в инвестиционных 

ресурсах, в свою очередь, создает благоприятный инвестиционный климат, который 

обеспечивает инвестиции. привлекательность государства и регионов в частности». 

В дальнейшем будем считать, что инвестиционный потенциал - это количественная 

характеристика, учитывающая основные макроэкономические показатели, насыщенность 

территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными 

фондами, инфраструктурой и т. Д.). Инвестиционный потенциал также учитывает 

потребительский спрос населения и другие составляющие. 

 

Схема 1: Структура инвестиционного потенциала региона 
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Источник: Составлено автором на основе изученных данных 

Под инвестиционной деятельностью мы будем понимать объем, скорость увеличения 

(уменьшения) инвестиций в экономику региона и эффективность их использования на 

региональном уровне. Я полагаю, что на инвестиционную привлекательность региона также 

существенно влияет скорость притока или оттока инвестиций (в первую очередь ПИИ), 

поскольку этот показатель характеризует уровень привлекательности региона для 

инвесторов, которые уже вложили средства. Кроме того, решение принимает 

потенциальный инвестор. инвестировать или нет, большое значение имеет эффективность 

развития региона уже привлеченных инвестиций. Дело в том, что низкая эффективность 

использования инвестиций сигнализирует, прежде всего, о неготовности местного бизнеса 

к их развитию, а иногда и об отсутствии реальных объектов, представляющих интерес для 

серьезного инвестора. Со временем это трансформируется в ситуацию на региональном 

уровне, когда у местных властей просто не будет реальных стимулов для создания 

благоприятных условий для привлечения инвесторов. Несомненно, этот аспект 

инвестиционного процесса следует учитывать при анализе инвестиционной 

привлекательности региона. Поэтому мы считаем целесообразным оценивать 

инвестиционную привлекательность региона с учетом инвестиционной активности в 

регионе. 

Инвестиционный риск характеризует неопределенность конечного результата инвестиции 

или, другими словами, определяет вероятность потери или потери возврата инвестиций. 

Инвестиционная деятельность в регионе связана со следующими видами рисков: 

- административно-правовой 

- политический 

- экономичный 

- финансовый 

- социальное 

- относящийся к окружающей среде 

- технический 

- криминогенный 

- информационный. 

На мой взгляд, среди факторов, определяющих инвестиционный климат в регионе, 

ключевое место занимает государственное управление на макро- и мезоуровне. Именно 

государственное управление представляет собой широкую концепцию, которая может быть 
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эффективно реализована различными способами. Существуют различные типы управления: 

от политического управления (тип политической системы, конституционный порядок, 

отношения между государством и обществом) до экономического управления 

(государственные институты, регулирующие экономику, уровень конкуренции, 

имущественные и договорные права) и корпоративное управление. (законодательная база, 

определяющая корпоративное поведение, права акционеров, прозрачность и раскрытие 

информации, стандарты бухгалтерского учета). Ситуация осложняется тем, что каждый 

отдельный аспект управления связан с другими, поэтому принятие решений по оценке 

любого инвестиционного климата должно осуществляться в индивидуальном порядке. 

Заключение 

В экономической литературе нет однозначной трактовки понятия инвестиционной 

привлекательности региона. Это многогранная концепция, и сегодня между различными 

экономическими и социальными субъектами нет четкой согласованности в ее однозначном 

определении. Проанализировав существующие подходы к толкованию терминов 

«инвестиционный климат региона» и «инвестиционная привлекательность региона», в 

статье предложен подход к определению инвестиционной привлекательности как функции 

следующих переменных: инвестиционный климат, инвестиционная активность, 

инвестиционный потенциал и инвестиционный потенциал. риск. В статье также 

предлагается система классификации инвестиционных рисков региона и структура 

инвестиционного потенциала региона. По мнению авторов, среди факторов, определяющих 

инвестиционный климат в регионе, особое место занимает система государственного 

управления на макро- и мезоуровне, поскольку именно государственное управление может 

быть эффективно реализовано на региональном уровне различными способами. 

 

Список литературы 

1. Бланк, I. (2006). Управление инвестициями: учебный курс для вузов. Киев: Эльга. 

2. Доллар Д., Холлуорд-Дримайер М. и Менгистаэ Т. (2005). Инвестиционный климат и эффективность 

компаний в развивающихся странах. Экономическое развитие и культурные изменения, University of 

Chicago Press, vol. 54 (1), 1-31. 

3. Эриксон, Р. (1987). Исследования делового климата: критическая оценка. Ежеквартальное экономическое 

развитие, 1 (1), 62-71. 

4. Коренюк П., Копиль Е. (2018). Концептуальные подходы и методы определения инвестиционной 

привлекательности национальной экономики. Экономический журнал Восточноевропейского 

национального университета имени Леси Украинки, 2 (14), 56-62. 

5. Кузнецова С., Вакулич М. (2017). Рейтинговая оценка инвестиционного климата: кейс украинской 

экономики. Финансовые риски и обзоры менеджмента, 3 (3), 1-12. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1314 

 

6. Лахимер, Н. (2007). Теория местоположения, деловой климат и прямые иностранные инвестиции в 

Африке. Université Paris-Dauphine Centre de Recherche: EURIsCO. [Электронный ресурс]. Получено с 

http://sugarhoover.co.uk/articulos/Lahimer.pdf. 

7. Литвинова, В. (2014). Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный климат региона: к 

определению и оценке. Вестник Финансового университета. 

8. Малко, К. (2015). Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность Украины: факторы их 

формирования в современных условиях. Актуальные проблемы экономики, 3 (165), 100-105. 

9. Нечитайло В. (2011). Инвестиционный потенциал и инвестиционный климат: особенности формирования 

и взаимосвязи. Вестник Ужгородского университета, Серия «Экономика», 2 (32). 97-103. 

10. Покатаева, К. (2007). Теоретические аспекты определения категорий «Инвестиционный потенциал» и 

«Инвестиционная привлекательность». Научно-технический сборник «Городское хозяйство городов», 75, 

262-268. 

11. Третьяк, Н. (2013). Факторы формирования инвестиционного климата в Украине. Финансовое 

пространство, 3, 165-170. [Электронный ресурс]. Получено с http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_3_24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1315 

 

Azərbaycanda Birbaşa Xarici İnvestisiyaların İqtisadi Artıma Təsirlərinin 

Analizi 

 

İsrafil Hacıyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 

israfil.hajiyev13@gmail.com   

 

Xülasə 

Dünya iqtisadiyyatı son illərdə xüsusilə texnologiyanın inkişafı, mal və xidmətlər bazarının liberallaşdırılması ilə 

sürətlə inkişaf etmişdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin kifayət qədər kapitala sahib olmamaları, onları daha çox xarici 

mənbələrlə böyüməyə aparır. Öz mənbələri çatışmayan ölkələr birbaşa xarici investisiyaları (BXİ) ölkələrinə 

yönəltməyə və xarici borcla investisiya qoyuluşunun dəyəri yüksək olduğu üçün onları investisiyaya yönəltməyə 

çalışırlar. Bu səbəbdən xarici investisiyalar getdikcə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ən vacib inkişaf vasitələrindən 

birinə çevrilir. Kapital yığımının olmaması inkişaf etməkdə olan ölkələrin tərəqqisi üçün ən vacib maneədir. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələr xarici kapitalı bu çatışmazlığın həlli kimi gördülər. Rəqabət səviyyəsində daha güclü mövqe əldə 

etmək üçün infrastrukturun yaxşılaşdırılmasında birbaşa xarici investisiyalar daha çox nəzərə çarpır. Xarici borc 

əvəzinə birbaşa xarici investisiyalar cəlb edərək, ölkələr kapital axını təmin edirlər. Eyni zamanda birbaşa xarici 

investisiyaların texnologiya ötürülməsini təmin etmək, məşğulluq yaratmaq və ixracı təşviq etmək kimi bir çox 

üstünlükləri var. Bu tədqiqatda Azərbaycanda birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artıma təsirlərinin statistik 

məlumatlardan istifadə etməklə 2000-2017-ci illəri əhatə edən dövr üzrə təhlil edilmişdir. Beləliklə, aparılan təhlil 

əsasında deyə bilərik ki, Azərbaycanda birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım üzərində müsbət təsiri vardır.  

Açar sözlər: Birbaşa xarici investisiyalar, neft və qeyri-neft sektoru, Azərbaycan iqtisadiyyatı 

 

Giriş 

II Dünya Müharibəsindən sonra başlayan birbaşa xarici investisiyalar inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə bir filial açan və ya yeni bir müəssisə quran müəssisələr şəklində meydana gəldi.  

İnkişaf etmiş ölkələrin əmək amilində nisbətən bol olan kapital amilinin inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə doğru hərəkəti ilə reallaşdırılan birbaşa xarici investisiyalar, 1980-ci illərin sonlarından, 

1990-cı və daha sıx olaraq 2000-ci illərin sonlarından etibarən inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

investor kimi fəaliyyət sahəsinə çevrilmişdir. 

Birbaşa xarici investisiyalar, gəlir əldə etmək və müəssisənin idarə edilməsində iştirak etmək 

məqsədilə şirkətin nizamnamə kapitalına və əsas vəsaitlərə qoyulan investisiyadır. Yəni, birbaşa 

xarici investisiyalar bir ölkədə yeni yaranmış və ya mövcud firmanın, digər bir ölkədə hansısa 

firmanı satın almaq, eləcə də kapitalını artırmaq yolu ilə yatırılan və özü ilə birlikdə texnologiya, 

idarəetmə təcrübəsi gətirən investisiyalardır. Başqa sözlə ifadə ilə fiziki və hüquqi şəxslərin ölkə 

mailto:israfil.hajiyev13@gmail.com
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sərhədlərinin xaricində sərvət əldə etmələrinə beynəlxalq investisiya və ya birbaşa xarici 

investisiyalar deyilir. 

Dünyada birbaşa xarici investisiyalar bilgi və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə 

birlikdə böyük bir artış göstərmişdir. Dünya Bankının məlümatlarına görə 1993-cü ildə 70 milyard 

ABŞ dolları olan məcmu birbaşa xarici investisiyalar 2017-ci ildə 1.957 trilyon ABŞ dollarına 

çatmışdır. Birbaşa xarici investisiyalar xüsusilə Şərqi Asiya və Latın Amerika ölkələrinə daha çox 

istiqamətləndiyi görülür. Belə ki, dünyadakı məcmu birbaşa xarici investisiyaların təxminən 70%-

i bu ölkələrə qoyulmaqdadır. Dünya Bankının məlumatlarından göründüyü kimi, müasir 

dövrümüzdə yaşanan sürətli qloballaşma prosesində və iqtisadi inteqrasiyanın yüksək səviyyələrə 

çatmasında birbaşa xarici investisiyalar danılmaz bir funksiyanı yerinə yetirir (Ahmadov and 

Salmanova, 2013). 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə olan birbaşa xarici investisiyalar, maliyyə resurslarından istifadəni, 

infrastruktur investisiyalarını və texnoloji inkişafı artırmaqla iqtisadi artıma yol açır. Bu baxımdan, 

iqtisadi nəzəriyyədə birbaşa xarici investisiyalar və iqtisadi artım arasında müsbət əlaqənin olduğu 

qəbul edilir. Bununla yanaşı, bir başa xarici investisiyalar milli iqtisadiyyatlara informasiya və 

texnologiyanın ötürülməsi, sahibkarlıq mədəniyyətinin inkişafı, beynəlxalq ticari inteqrasiyasının 

artırılması, yerli müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin və insan kapitalının artırılması kimi müsbət 

təsirləri də vardır (Mammadov and Ahmadov, 2021). 

Ölkənin iqtisadi inkişafını stimullaşdıran, iqtisadi rəqabətliliyi artıran, texnologiya transferində 

önəmli rol oynayan birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycana axınının planlı bir şəkildə daimi 

təşviq edilməsinə ehtiyac vardır. Bunun üçün birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycan 

iqtisadiyyatına təsirlərinin araşdırılması çox vacibdir. Bu məqsədlə tədqiqatda birbaşa xarici 

investisiyaların iqtisadi artım üzərindəki təsirləri Azərbaycan iqtisadiyyatı baxımından 

ekonometrik model qurularaq analiz ediləcəkdir. 

Tədqiqat ümumi olaraq giriş və iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə birbaşa xarici investisiyalara 

aid əvvəlki tədqiqatlardan bəhs ediləcək. İkinci hissədə isə Dövlət Statistika Komitəsindən əldə 

edilmiş rəsmi statistik məlumatlar əsasında hazırlanmış cədvəllər və diaqramlar təhlil ediləcək və 

onun nəticələri barədə izahlar öz əksini tapacaqdır. 

Ədəbiyyat xülasəsi 

Birbaşa xarici investisiyalar barədə bir çox sayıda tədqiqat vardır. Bu tədqiqatlar əlbəttə ki, 

nəticələr baxımından fərqlənirlər. Bəzi tədqiqatlarda bir neçə ölkələr, bəzilərində isə tək ölkə analiz 

edilmişdir.  

Azərbaycanla bağlı araşdırmalara nəzər yetirdikdə, birbaşa xarici investisiyalar ilə iqtisadi artım 

arasındakı əlaqəni yoxlamaq üçün Lyroudi [10], Ağayev [11],  Melnyk [12],  Bostan [13], Kelleci 

və Firat [14] kimi tədqiqatçılar araşdırmalar aparılmışdır. Bu tədqiqatçılardan Kelleci və Firat  
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Granger səbəbiyyət testi istifadə edərək birbaşa xarici investisiyalar ilə iqtisadi artım arasındakı 

əlaqəni araşdırmışdır. Azərbaycan üçün bir sıra tədqiqatlar əsasən panel göstəricilər vasitəsilə 

aparılmışdır. Bu tədqiqatlarda daha çox iqtisadiyyatı keçid mərhələsində olan ölkələr üzrə təhlillər 

aparılmışdır.  

Dünyada birbaşa xarici investisiyaları tədqiq edən tədqiqatçılardan Ledyaeva və Linden (Rusya) 

[3], Li and Liu 84 ölkə üçün, Alfaro və Charlton 22 ölkə üçün, Mun və başqaları (Malayziya) üçün, 

Chowdhary və Kushwaha (Hindistan), Gürsoy və Kalyoncu (Gürcüstan),  Şimşek və Behdioğlu, 

Koyuncu və Şahin isə (Türkiyə) öz tədqiqatlarında birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım 

üzərində müsbət təsirinin olduğunu nəticəsinə gəlmişdirlər. Digər tərəfdən Carkovic və Levine, 

Menciger və Choong, Aleksynska kimi tədqiqatçılar birbaşa xarici investisiyalar ilə iqtisadi artım 

arasında mənfi, eləcə də zəif, və ya heç bir əlaqənin olmadığı nəticəsinə gəlmişdirlər.  

Azərbaycanda Birbaşa Xarici İnvestisiyaların Vəziyyəti 

Azərbaycan müstəqilliyini 1991-ci ildə əldə etsə də, birbaşa xarici investisiyalar ölkə 

iqtisadiyyatına 1995-ci ildən başlayaraq daxil olmağa başlamışdır. Müstəqilliyin ilk illərində 

müşahidə olunan siyasi sabitsizliyi və eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsini bunun səbəbi kimi 

qeyd etmək olar. Əminliklə demək olar ki, 1994-cü il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bir dönüş 

nöqtəsi olmuşdur. 1994-cü ildə müharibənin dayanması, eyni zamanda həmin ilin sentyabrında 

ölkənin ilk beynəlxalq neft sazişinin imzalanması ölkəyə birbaşa xarici investisiyaların gəlməsinə 

yol açdı.  

Beynəlxalq neft sazişinin imzalanmasından sonra, 2017-ci ilədək ölkə iqtisadiyyatına təqribən 125 

mlrd. ABŞ dolları məbləğində xarici investisiya daxil olub. Bunun 120 mlrd. Dolları (96%)  2000-

2017-ci illərin payına düşür. Bu illər ərzində ölkəyə daxil olan xarici investisiyanın  77.8 mlrd. 

dolları (64.5%-i) birbaşa investisiyalar, 13.4 mlrd. dolları (11%-i) isə əsasən portfel investisiyaları 

təşkil edib (məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsindən əldə edilmişdir). 

2000-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilmiş 77.8 mlrd. ABŞ dolları BXİ-nin 66.8 mlrd. 

dolları, yəni təqribən 86%-i neft sektoruna, qalan 20 mlrd. dolları (14%-i) isə qeyri-neft sahələrinə 

yatırılmışdır. Bu barədə daha ətraflı aşağıdakı diaqramda əks olunmuşdur (diaqram 1). 
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Diaqram 1-dən göründüyü kimi neft sahəsinə yönələn BXİ-larla qeyri-neft sektoruna yönələn BXİ-

lar arasında əhəmiyyətli fərq var. Qeyri-neft sektoruna cəlb edilən BXİ-nin məbləği 2000-ci illərin 

sonlarında 500 mln ABŞ dolları, 2012-ci ildə isə 1.0 mlrd. dolları səviyyəsində olmuşdur. 2000-

2017-ci illər ərzində qeyri-neft sektoruna cəlb edilmiş BXİ-ın məbləğində dalğalanmaıar olmuşdur. 

Daha ətraflı diqaram 2-də əks olunmuşdur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neft sektoruna cəlb edilən BXİ-nin illik ÜDM-ə nisbəti 

2000-ci illərin sonlarına qədər hər zaman 20%, 2010-2013-cü illər ərzində 10-20% aralığında, 

2015-ci ildən sonra isə təqribən 30% təşkil edib. 

Qeyri-neft sektoruna cəlb edilən BXİ-nin müvafiq ÜDM-ə nisbəti əksər hallarda 3%-ə qədər olub, 

2016-cı ildə isə bu göstəricinin səviyyəsi 7.6% səviyyəsinə qalxıb. Göstəricinin dəyişilməsinə 

həmin il qeyri-neft ÜDM-nin azalması təsir edib. Belə ki, 2016-cı ildə qeyri-neft sektoru üzrə 

ÜDM-nin miqdarı təqribən 22.5 mlrd. ABŞ dolları təşkil edib, 2017-ci ildə isə BXİ-nin azalması 

nəticəsində bu göstəricinin səviyyəsi 3.5%-ə düşüb.  

2000-2017-ci illər üzrə qeyri-neft sektoruna daxil olmuş ümumi BXİ-ın mənşə ölkələri bölgüsü 

aşağıdakı diaqramda əks olunmuşdur (diaqram 3).  
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Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna yatırılmış investisiyalara nəzər saldıqda belə nəticəyə gəlinir 

ki, investisiyaların çoxu Türkiyə şirkətlərinin payına düşür. Bununla yanaşı, digər ölkələri də misal 

olaraq gətirmək olar - ABŞ, Böyük Britaniya, BƏƏ, Almaniya, Fransa və Rusiya. Sadalanan 

ölkələrdən də hər il Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna müəyyən qədər investisiyalar daxil olub. 

Lakin son 2-3 ildə Rusiyadan və İsveçrədən gələn investisiyaların sürətlə artması müşahidə olunub.  

Ölkənin qeyri-neft sektoruna daxil olan BXİ-nin yüksək paya malik bəzi ölkələr üzrə daha ətraflı 

aşağıdakı diaqramda əks olunmuşdur (diaqram 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göründüyü kimi, 2016-cı ildə ölkənin qeyri-neft sektoruna ən çox BXİ İsveçrədən və Rusiyadan 

daxil olub.  

2017-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında yatırılmış təqribən 9 milyard manatlıq xarici 

investisiyanın (o cümlədən BXİ) 6.4 milyard manatı, yəni 72.6% neft-qaz hasilatına, qalan 2.5 

milyard manatı isə iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəldilmişdir. Buna misal olaraq, nəqliyyat və 

anbar təsərrüfatı, su təchizatı, elektrik enerjisi və s. sahələri qeyd etmək olar. 

Nəticə 

Tədqiqatımızda daha çox BXİ-ın Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektorunda payı, müvafiq 

sektora və ÜDM-ə təsirləri araşdırılmışdır. Araşdırmadan belə nəticəyə gəlmək olar ki, xarici 

şirkətlər üçün Azərbaycan iqtisadiyyatında cəlbedici görünən sahələr təbii ki, neft qaz sektoru, 
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qeyri-neft sektoru üzrə isə əsasən tikinti, anbar təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsidir. Emal sənayesi, 

kənd təsərrüfatı, istehsal sahələri xarici şirkətlərin marağını ciddi şəkildə cəlb edə bilməyib.  

Ölkəyə investisiya yatırmaq üçün həmin ölkədə biznes mühitinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

üzrə beynəlxalq təşkilatların hesabatları (məsələn, EU Business Climate Report Azerbaijan 2018) 

və onların açıqladıqları beynəlxalq reytinqlər mühüm rol oynayır. 

Aparılan təhlil, eyni zamanda beynəlxalq reytinqlərdə ölkənin mövqeyinə əsasən ölkənin qeyri-

neft sektoruna cəlb edilən BXİ-nin artırılması üçün investisiya, eləcə də biznes mühitinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində islahatlara ehtiyac var. Bunlar aşağıdakılardır: 

 

 Xarici investisiyalarla bağlı qanunvericiliyin qəbul edilməsi 

 Dövlət tərəfindən bütün seqmentlər üzrə biznes fəaliyyətlərinə dəstəyin verilməsi 

 Sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi üzrə lazımi qanunvericiliyin hazırlanması 

 Qeyri-neft sektoru üzrə inkişaf ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıqların artırılması 

 Daha çox xarici investisiya cəlb edə bilmiş xarici ölkələrlə təcrübə mübadiləsinin 

aparılması 

 Bu sahədə normativ-hüquqi bazanın daha da təkmilləşdirilməsi 
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Abstract: 

The future is digital and is happening as we speak. In this digital and internet age changes in technologies are evolving 

at a rapid pace and the world is more connected than ever before. It is in the interest and benefits of companies to 

transform the way they do business with changing times. One of the critical transformations that adds the most value 

in today’s times is digital. Entrepreneurship in Transition countries is one of the critical levers that assists the country 

in its move and journey towards a Market economy and a developed one. Digital transformation not only helps in kick 

starting and implementing innovative ideas and business models but also assists existing businesses to be more 

competitive, efficient and profitable utilizing state of the art technologies and business models. 

This academic paper examines how Digital Transformation is affecting entrepreneurship in India qualitatively and 

quantitatively.  The assessment of Digital Transformation’s effects will be based on India’s important sectors of 

Agriculture, IT-BPM, Retail, MSMEs, Startups, and particularly the catalyst role of the government of India through 

Digital India. The methods of analysis will involve statistics regarding profit turnover, rate/percentage of digitization 

and digitalization, and amount of entrepreneurs affected to name some. The outcomes of the Indian entrepreneurs’ 

Digital Transformation journeys, especially during this current COVID-19 pandemic will be explained in this report. 

Keywords: Digital entrepreneurship. Entrepreneurship, Innovation, Products, Innovative entrepreneurship, 

Government support of innovative Business. Digital Transformation 
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Xülasə 

Milli iqtisadiyyat çərçivəsində maliyyə münasibətlərinin məcmusu dövlətin maliyyə sistemini təşkil edir. Sosial-

iqtisadi münasibətlər baxımından maliyyə institutlarının və maliyyə proseslərinin axını üçün lazımi şərait yaradan 

maliyyə alətlərindən ibarətdir. Maliyyə sistemi hər biri maliyyə fondlarının formalaşmasında və istifadəsində 

özünəməxsusluqları, ictimai istehsalda fərqli rolu olan maliyyə münasibətlərinin müxtəlif sahələrinin (əlaqələrinin) 

məcmusudur. Azərbaycanın maliyyə sistemi özündə bir çox maliyyə münasibətlərini əks etdirir. Milli iqtisadiyyatda 

qazanılan uğurlar, dövlət büdcəsinin sosial yönümünü müəyyənləşdirdi ki, bu da əmək haqlarının, habelə pensiya və 

sosial müavinətlərin sistematik şəkildə artmasına imkan verir.Bu maliyyə münasibətlərinə diqqət yetirək. Dövlət 

büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, kredit təşkilatları, sığorta fondları, fond bazarı və bir çox müxtəlif mülkiyyət formalı 

müəssisələrin maliyyəsi. Ümumilikdə maliyyə münasibətlərini iki alt sistemə bölmək mümkündür: makro səviyyə 

dərəcəsində genişləndirilmiş olan təkrar istehsal ehtiyaclarını ödəyən ümumi dövlət maliyyəsi və təkrar istehsal 

prosesini mikro səviyyədəki fondlarla təmin etmək üçün istifadə olunan sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələri. 

Azərbaycanın Respublikasında maliyyə sisteminin daha tam şəkildə xarakterizə olunması üçün tədqiqat ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafını xarakterizə edən əsas makroiqtisadi göstərici olan - ÜDM göstəricisi ilə başlamalıdır. 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, maliyyə sistemi, sosial-iqtisadi münasibətlər, dövlət büdcəsi 

 

Giriş 

2008-ci ildə başlayan qlobal maliyyə böhranı, Azərbaycan da daxil olmaqla bütün ölkələrin 

iqtisadiyyatları üçün çətin bir sınaq və imtahan oldu. Ölkənin əsas ixrac məhsulu olan neftin 

qiymətinin düşməsinə baxmayaraq, həmin il Azərbaycanın ÜDM-nin həcmi həmin il 10.8% artdı. 

2009-cu ildə Azərbaycanın ÜDM artımı% 9,3, 2010-cu ildə bu göstərici 5,0% artaraq 51,8 milyard 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 dəfə, ölkənin ixracatı 15 dəfə 

artmışdır(HUSEYINOV, N, (2010)). 

2010-cu ildə milli iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların həcmi 13,9 milyard manat və ya 17,3 

milyard dollar təşkil etmişdir. ABŞ. Eyni zamanda, 52,5% -i daxili, 47,5% -i xarici 

investisiyalardır. “Dünyada xarici investisiyaların həcminin azaldılması və beynəlxalq maliyyə 

qurumlarının daxili mənbələrdən investisiyaların artırılmasına çağırdıqları bir vaxtda, ölkə 

investisiya və işgüzar mühitin yaxşılaşdırılması siyasətini uğurla həyata keçirir” (Баринов В.А, 

(2019)). Beləliklə, sahibkarlığa dövlət dəstəyi verilməsi çərçivəsində 2010-cu ildə gəlir vergisi 
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dərəcəsi 22% -dən 20% -ə, fiziki şəxslər üçün maksimum gəlir vergisi dərəcəsi 35% -dən 30% -ə, 

sahibkarlar - fiziki şəxslər üçün maksimum vergi dərəcəsi - 35% -dən 20% -ə qədər endirildi. 

“2005-2010-cu illər ərzində Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri 5 dəfədən çox 

artmışdır. 2010-cu ildə büdcənin gəlir hissəsi 14,25 milyard ABŞ dolları, xərc hissəsi isə 14,75 

milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir” (Hacıyev, T. (2015)). 

Metod 

Tədqiqat aparılan zaman məntiqi yanaşma,ümumiləşdirmə və müqyisəli təhlil metodlarından 

istifadə olunmuşdur. 

Analiz 

Milli iqtisadiyyatda qazanılan uğurlar, dövlət büdcəsinin sosial yönümünü müəyyənləşdirdi ki, bu 

da əmək haqlarının, habelə pensiya və sosial müavinətlərin sistematik şəkildə artmasına imkan 

verir. Beləliklə, 2007-2010-cu illər üçün orta aylıq nominal əmək haqqı 253,9-dan 406,2 dollara, 

pensiya 48,4-dən 125,5 dollara yüksəldi. Ölkədə yoxsulluq səviyyəsi 2005-ci ildəki 29,3% -dən 

2010-cu ildə 9,1% -ə düşdü(HUSEYINOV, N, (2010)). 

2005-2010-cu illər ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəliri 3,5 dəfə artaraq 2,2 milyard 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Gəlir və xərclərin səviyyəsi dövlət büdcəsinin iqtisadi artımın və əhalinin məşğulluğunun təmin 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynamasına imkan verir. 2010-cu ildə ölkədə 52,7 min daimi iş daxil 

olmaqla ümumilikdə 73,0 mindən çox iş yeri açılmışdır. Eyni zamanda, yeni iş yerlərinin təxminən 

80% -i ölkənin bölgələrində yaradılmışdır. 2010-cu il ərzində 4.3 mindən çox yeni müəssisə 

istifadəyə verilmiş, 34.3 min insan sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamışdır(Баринов В.А, (2019)). 

Ölkənin maliyyə sisteminin ən vacib elementi Dövlət Neft Fondudur. 2004-cü ildə ölkə Hökuməti 

"2005-2025-ci illər dövrü üçün neft və qaz gəlirlərinin idarə edilməsinə dair uzunmüddətli 

strategiya" nı qəbul etdi. Fonda yığılan vəsaitin üç əsas istiqamətdə istifadə edilməsi planlaşdırılır: 

ölkənin iqtisadi infrastrukturunun yaxşılaşdırılması (yolların, su təchizatı sistemlərinin tikintisi, 

qaz təchizatı, suvarma və s.); təhsil və səhiyyə sistemlərinin inkişafı; qeyri-neft sektoru üçün vergi 

endirimləri. Fondun gəlirlərinin ən azı 25% -ni gələcək nəsillər üçün qorumaq 

planlaşdırılır(Герчикова И. Н (2016)). 

2010-cu ildə fond tərəfindən istifadə olunan vəsaitlərin çoxu ölkənin dövlət büdcəsinin 

maliyyələşdirilməsinə, daha sonra qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına, Samur-Abşeron meliorasiya sisteminin layihələrinin maliyyələşdirilməsinə, 

dəmir yolunun tikintisinə yönəldilmişdir. Bakı-Tbilisi-Qars yolları və s. 2011-ci il iyul ayının 

əvvəlinə fonda yığılmış vəsaitin həcmi 30,0 milyard ABŞ dollarından çox idi. Əsasən fondun 

aktivləri qısamüddətli və orta müddətli maliyyə alətlərində yerləşdirilir, fondların bir hissəsi 
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investisiya aktivləri menecerlərinə köçürülür. Fondun valyuta quruluşuna ABŞ dolları, avro və funt 

sterlinq daxildir(Качалов Р.М, (2010)). 

Ölkənin maliyyə sisteminin mühüm elementi Azərbaycan İnvestisiya Şirkətidir (AİŞ). AİŞ qeyri-

neft sektorunda investisiya fəaliyyətinin artırılması məqsədi ilə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə 

təsis edilmişdir. AİŞ-in nizamnamə kapitalı 90 milyon manatdır və ölkənin Dövlət Neft Fondu 

hesabına yaradılıb. AİŞ, səhmlər də daxil olmaqla, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən 

səhmdar cəmiyyətlərinin və ticarət təşkilatlarının nizamnamə kapitalında pay almaqla 

uzunmüddətli investisiyalar qoyur. Şirkət% 25.1-ə qədər kapital iştirakını əldə edərək layihələrə 

investisiya yatırır. Səhmlərinin idarə olunması İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə olunur və AİŞ 

Müşahidə Şurasına İqtisadi İnkişaf Naziri rəhbərlik edir. 

“Fəaliyyətini genişləndirmək və investisiyalar cəlb etmək məqsədi ilə şirkət əlavə səhmlər, borc 

vermək və kredit cəlb etmək hüququna malikdir. AİŞ nizamnamə kapitalına investisiya tələb edən 

müəssisələri seçərkən, müəssisənin gəlirliyini nəzərə alaraq riskləri və inkişaf perspektivlərini 

nəzərə almalıdır” (Быков, А. А., & Седун, А. М. (2015)). Mövcud səlahiyyətlərə baxmayaraq, 

şirkət qadağalarla üzləşdi, yəni: investisiya qoyduğu ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalında 

üstünlük təşkil etməməlidir. 

Ölkənin maliyyə sisteminin ən vacib elementi bank sektorudur. Azərbaycanın bank sistemi çox 

dinamik şəkildə inkişaf edir və son 2010 ildə sektor təxminən 15 dəfə böyüyür. “Azərbaycanda 

bank sektorunun ümumi aktivlərinin həcmi 2000-ci ildəki 1 milyard dollardan 2010-cu ildə 15 

milyard dollara qədər artmışdır” (Качалов Р.М, (2010)). Kredit portfeli, bank kapitalı, bank 

sektorundakı depozitlər - bütün bu göstəricilər təxminən on dəfə böyüdü. Ölkənin ən böyük bankı 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankıdır - sektordakı payı 42% -dir. Dövlətin iştirak etdiyi yeganə bankdır 

(51%). 

Bankların özləri hesabına ipoteka kreditləşdirmə proqramları 2000-ci illərin əvvəllərindən 

mövcuddur(Гранатуров В.М, (2002)), lakin onun fəal inkişafı Azərbaycan İpoteka Fondunun 

yarandığı andan - 2006-cı ildən başlayır. İpoteka, kredit istəyən və ödəyə bilənlər üçün bir 

məhsuldur. Kreditin verilməsi qaydaları İpoteka Fondu tərəfindən müəyyən edilir. Orta faiz indi 

manatla illik 7-8% -dir. İpoteka portfelinin ümumi həcmi artıq 375 milyon dollara çatıb. 2008-ci 

ildə bazar bir qədər sürüşdü, lakin 2009-cu ildə əmlak bazarında aktivlikdə açıq bir canlanma oldu. 

İpoteka kreditləri portfelinin keyfiyyətindən danışırıqsa, praktik olaraq heç bir pis borc yoxdur, bu 

da seçilmiş yanaşmanın düzgünlüyünü göstərir(Качалов Р.М, (2010)). 

Ölkənin maliyyə sisteminin elementlərindən biri də Sahibkarlığa Dəstək Milli Fondudur (SKMF). 

Fond 1992-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin Fərmanı ilə yaradılıb. 2010-cu ildə SKMF 143,75 

milyon dollara 1,4 mindən çox layihəni maliyyələşdirdi. Güzəştli kreditlərin verildiyi layihələrin 

icrası çərçivəsində 5.6 min yeni iş yerinin açılması gözlənilir; Kreditlərin 99,8% -i Azərbaycanın 

bölgələrinin payına düşür. “Keçən əsrin doxsanlı illərinin ortalarında bu strukturun özündə maliyyə 
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çatışmazlığı və ona təqdim olunan müvafiq iş layihələrinin məhdudluğu səbəbindən sahibkarlar 

üçün bir milyon dollar məbləğində kredit demək olar ki, ağlasığmaz idisə, sonrakı illərdə 

maksimum kredit məbləği fərdi iş iqtisadiyyatının etibar edə biləcəyi məbləğ beş milyona 

qaldırıldı” (Hacıyev, T. (2015)). Bu gün sahibkarlar üçün maliyyələşdirmə miqdarının daha da 

artırılması məsələsi var. 

Ölkənin sığorta bazarı qlobal maliyyə böhranının başlamazdan əvvəl sabit inkişaf templərini 

göstərdi. Bununla birlikdə, böhran son iki ildə 2008 satış səviyyəsinə çata bilməyən ölkənin sığorta 

bazarına ciddi ziyan vurdu. “2010-cu ildə sığorta haqlarının toplanması üzrə göstərici 219,8 milyon 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Rusiya və Ukraynada ÜDM-in strukturundakı sığorta haqlarının payı 

3% səviyyəsində dəyişir, inkişaf etmiş Avropa ölkələrində bu rəqəm ÜDM-in 8-15% -ə çatır, 

Azərbaycanda isə 0,5% -dən azdır” (Баринов В.А, (2019)). 

2010-cu ilə kimi daxili bazarda qiymətli kağızlar hələ o qədər də inkişaf etməmişdi. 2010-cu ildə 

Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə birja əməliyyatlarının ümumi dövriyyəsi 2009-cu illə 

müqayisədə 32,9% azalaraq 2,79 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Korporativ qiymətli kağızlar 

bazarı il ərzində iki dəfə artaraq 884,16 milyon manat təşkil etmişdir. Bu, korporativ istiqrazlarla 

əməliyyatların həcmində 2,3 qat artım, əməliyyatların sayı isə 1,7 dəfə artaraq 214-ə yüksəlməsi 

ilə izah olunur. Dövlət qiymətli kağızlar bazarı 1,9 dəfə daralaraq 1903,7 milyon manata çatmışdır. 

Buna repo əməliyyatlarında 2,3 dəfə azalma təsir göstərdi, baxmayaraq ki əməliyyatların sayı bir 

az - 4,7% azaldı(HUSEYINOV, N, (2010)). 

Beynəlxalq maliyyə böhranı Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edibmi? Bu suala birmənalı cavab 

vermək mümkün deyil. Ölkəmiz qloballaşma və dünya iqtisadiyyatının bir-birindən asılı quruluşu 

şəraitində iqtisadiyyatını inkişaf etdirir, valyuta dalğalanmalarının, neft qiymətlərindəki 

dəyişikliklərin milli iqtisadiyyatda iz buraxması təbiidir. Dünya bazarında neft qiymətlərindəki 

əhəmiyyətli bir enmə büdcə və ixrac gəlirlərinin azalmasına səbəb oldu. Qeyd edək ki, bir barel 

neftin qiymətində 10 dollar azalma Azərbaycanın tədiyyə balansı üçün 2 milyard dollar deməkdir. 

Bir sıra müəssisə və banklar qısamüddətli xarici öhdəliklərin uzadılmasında çətinliklərlə 

qarşılaşdılar ki, bu da bank sektorunda likvidlik qıtlığına səbəb oldu və kredit artımının azalmasına 

səbəb oldu. Ancaq eyni zamanda, ölkə rəhbərliyinin düşünülmüş strategiyası və təsirli taktikası 

qlobal maliyyə böhranının mənfi təsirlərini minimuma endirməyə imkan verdi. Müəyyən dərəcədə 

bununla bağlıdır: 

• Azərbaycan iqtisadiyyatı son illər ərzində dünyada ən yüksək templərlə böyüdü; 

• Azərbaycan müəssisələrinin və yerli bankların səhmləri dünya birjalarının dövriyyəsində 

deyil və Azərbaycan banklarının investisiya portfeli böhrandan sarsılan iri maliyyə strukturlarının 

səhmlərinin əhatəsinə daxil deyil; 
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• xarici borclanma sahəsində balanslı bir siyasət (dövlət borcu - 2,9 milyard dollar və ya 

ÜDM-in 8,4% -i, adambaşına düşən 333 dollar), çevik bir maliyyə siyasəti və ipoteka sahəsində də 

ehtiyatlı bir siyasət həyata keçirilir. - xüsusi kreditləşmə. 

Ölkə rəhbərliyi tərəfindən uğurla həyata keçirilən təcili böhran əleyhinə tədbirlər hökumətin 

aşağıdakılardan ibarət idi: 

• dünya neft qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə düşməsinin büdcəyə təsirini 

məhdudlaşdıraraq Dövlət Neft Fondunun planlaşdırılan miqdarda vəsaitin dövlət büdcəsinə 

köçürülməsinə imkan yaratdı; 

• qlobal maliyyə böhranı səbəbiylə çətin vəziyyətdə olan müəssisələrin xarici borc 

öhdəliklərini ödəməsinə kömək etmək üçün iqtisadiyyata böyük kapital inyeksiyaları etmiş və 

kreditlər üçün dövlət zəmanətlərini vermişdir; 

• prioritet olmayan xərcləri azaltmaq və yalnız davam edən kapital qoyuluşu layihələrini 

maliyyələşdirməklə gəlirləri azaltmağa uyğunlaşdırılmışdır. 

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində hökumət ümumi büdcə kəsirini sabit səviyyədə saxlaya bildi 

və eyni zamanda sosial xərcləri artırdı, eyni zamanda vergi endirimlərinə imkan verdi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı ölkənin bank sektorunun maliyyə 

dayanıqlığının daha da gücləndirilməsinə yönəlmiş sabit və manevrli pul siyasəti həyata keçirir. 

Mərkəzi Bank koordinasiya funksiyasını yerinə yetirir, bankların likvidliyini, adekvat kapital 

parametrlərini ardıcıl təhlil edir. Ölkədəki bankların təhlükəsizliyindəki digər bir amil də xarici 

kreditlərin ölkədəki bankların aktivlərinin yalnız 20% -ni təşkil etməsidir, halbuki böhran dövründə 

Qazaxıstanda bu rəqəm 78% idi(Быков, А. А., & Седун, А. М. (2015)). 

MDB ölkələrində baş verən milli valyutanın devalvasiyası fonunda ölkəmizdə manatın sabitliyi 

təmin olunur. 2009-cu ilin əvvəlində AMB manatın məzənnəsinin ABŞ dollarına nisbətdə 

qalmasına müvəffəqiyyətlə müdaxilə etdi, bu da inflyasiyanı azaltmağa və əhalinin və bankların 

balans hesabatına mənfi təsirlərin qarşısını almağa imkan verdi və milli iqtisadiyyatın daha da 

dollarlaşmasının qarşısını aldı. Hazırda Azərbaycan milli valyutanın sabitliyini təmin etmək üçün 

kifayət qədər valyuta ehtiyatlarına malikdir. 

Sabit manat həm istehlak, həm də sənaye məqsədləri üçün idxalın qiymətində kəskin artımın 

qarşısını aldı. Əhalinin əmanətlərində kəskin azalma, xarici valyutada xarici borc yükünün artması 

və əhalinin manata olan inamının azalması kimi təhdidləri də təsirsiz hala gətirdi. Manatın sabitliyi 

və aşağı inflyasiya 2009-cu böhran ilində əhalinin real gəlirlərinin artım tempinin təxminən 6% 

səviyyəsində qorunmasını təmin etdi. Bunlar həm də iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə müsbət 

təsir göstərmişdir. Ticarət tərəfdaşları olan ölkələrdəki qiymətlərlə müqayisədə milli istehsalçıların 

orta çəkili qiymətləri təxminən 6% azaldı(HUSEYINOV, N, (2010)). 
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AMB manatın sabit məzənnəsini saxlayaraq bank sektoruna likvidlik təmin etdi. Pisləşən 

likvidliyin və sərtləşdirilmiş kredit şərtlərinin öhdəsindən gəlmək üçün AMB 2008-ci ilin 

sentyabrından 2009-cu ilin dekabrına qədər olan dövrdə əmanətlər üzrə məcburi ehtiyat nisbətlərini 

12-dən 0,5% -ə endirdi və yenidən maliyyələşdirmə faizini 15-dən 2% -ə endirdi. Endirim 

nisbətlərindəki faiz nisbətlərində azalma, kommersiya banklarına kredit vermə səviyyəsini eyni 

səviyyədə saxlamağa imkan verir. Bankların daxili öhdəliklər üçün yaratdığı ehtiyat fondunun 

azaldılması, xarici öhdəliklər üçün məcburi ehtiyat fondunun ləğvi ümumiyyətlə bankların 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlib. Bundan əlavə, AMB müvəqqəti likvidlik 

problemi ilə üzləşən banklara likvidlik dəstəyi şəklində demək olar ki, 1,1 milyard ABŞ dolları 

(ÜDM-in 2,6%) təmin etmişdir. Nəhayət, depozit sığortasının maksimum məbləği 5 dəfə artırıldı 

ki, bu da ölkənin bank sisteminə əhalinin inamının güclənməsinə kömək etdi. Belə bir siyasətin 

həyata keçirilməsi kontekstində qlobal maliyyə böhranı şəraitində heç bir bank iflas 

etməmişdir(Быков, А. А., & Седун, А. М. (2015)). 

Beləliklə, 2010-cu ilin statistik hesablamalarına görə ölkə iqtisadiyyatında vəziyyət kifayət qədər 

sabit idi. Üstəlik, qlobal maliyyə böhranına baxmayaraq, Azərbaycanda əlverişli makroiqtisadi 

dinamika əsasən qorunub saxlanılmışdır. Bunu Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və reytinq 

agentlikləri kimi beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının icmalları sübut edir. Beləliklə, beynəlxalq 

reytinq agentliyi Fitch 2010-cu ildə xarici və milli valyutada Azərbaycanın uzunmüddətli emitent 

defolt reytinqlərini (IDR) “BB +” səviyyəsindən investisiya dərəcəsinə - “BBB-” yə qaldırdı. 

Reytinqlərə baxış sabitdir: Azərbaycanın ölkə reytinq tavanı 'BB +' dan 'BBB-' yə, Qısamüddətli 

Xarici Valyuta IDR 'B' dən 'F3' ə qaldırıldı. Analitik qrupun fikrincə, Fitch-in Azərbaycanın 

suveren reytinqini investisiya səviyyəsinə yüksəltməsi, neft gəlirlərinin sürətli böyüməsini və bu 

gəlirlərin ehtiyatlı idarə edilməsini əks etdirir. Beləliklə, ölkə yeni tarixində ilk dəfə investisiya 

reytinqi aldı. Hal-hazırda, ölkənin dövlət müəssisələri Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Moldova və 

digər ölkələrin iqtisadiyyatında müxtəlif layihələrə uğurla investisiya yatırırlar. 

Nəticə 

Bu gün Azərbaycan, digər ölkələrdən fərqli olaraq, qlobal maliyyə böhranının ağuşuna düşmədi, 

üstəlik, yüksək iqtisadi artım templərini və milli valyutanın sabitliyini qoruyarkən, indi dünya 

arenasında bir kreditor dövlət kimi çıxış etdi. 2020-ci ilin statistik hesablamalarına nəzərən nəinki 

Azərbaycanda, hətta, dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində belə iqtisadi geriləmə müşahidə 

olundu. İqtisadi geriləmənin maliyyə sektoruna çox böyük təsirləri oldu. Bununda səbəbi dünyanı 

cənginə salan COVİD19 virusu olmuşdur. 
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Abstract 

It is difficult to overestimate the importance of telecommunications, one of the fastest growing sectors of the global 

and domestic economy in the 21st century. Telecommunications is the basis of the economy of the information society. 

Therefore, today the introduction of mobile radio services is one of the key areas of the national and global 

telecommunications market. A distinctive feature of telecommunication systems is related to the need to make 

decisions in conditions of uncertainty related to the completeness, reliability and quantity of data. The processes of 

globalization, the deepening of international relations, the increase in the volume of information also require the rapid 

development of the mobile market, the improvement of analysis and management methodology in this area. All this,In 

the management of mobile organizations, in our opinion, dependence on the analysis of costs, services and profits 

should be more widely used. This allows you to set the equivalence point or profitability barrier required to cover both 

variable and fixed costs. The break-even point is calculated as the ratio of fixed costs to the difference between the unit 

price and variable costs. However, marginal analysis is based on the ratio of income, cost, production, profit (loss), 

which is a tool for management planning and control. These interactions form a key financial performance model that 

allows the leader to use the results of the analysis to evaluate short-term planning and alternative solutions. 

Keywords: Communication, economic, enterprise, income, expenses 

 

Introduction 

It is known that the purpose of any business is to earn a steady income and a reasonable level of 

profit. This goal, achieved by the financial economy, cannot be achieved without income. The key 

factor here is to analyze the relationship between costs, sales and profits. However, we can answer 

the question of attracting a small number of subscribers at a relatively high price or providing 

services at low prices by referring to the mass buyer. By choosing the second option, you should 

reduce service costs and expenses. 

All costs of the company are divided into variable (variable in relation to production), partially 

variable, partially fixed (lasting up to certain limits of production growth) and fixed (fixed during 

the reporting period) costs. In accounting, all cost groups are conventionally divided into variable 

and fixed groups, the variable group includes the technological cost of services and are considered 

direct costs. Fixed costs are costs associated with the efficient management of the economy and 

production, including sales and management costs. 

mailto:kamilibishov1998@gmail.com
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At present, the application of profit analysis in our enterprises is problematic due to a number of 

difficulties and complexities. However, knowledge of this analysis methodology is an important 

tool for investigating the relationship between the volume of economic activity, selling prices, and 

costs. 

Analysis 

The method of accounting for production costs and calculating the cost of a product is understood 

as some of the methods used to account for costs and calculate the actual cost of a suitable type of 

product, work or service (Головнина, Л. A., Zhigunova O. A .: 2019, p.12). 

Professor Yankovsky KP offers the following classification of production costs:  

1. By place of origin: costs are grouped by production, workshops, divisions, groups and other 

structural units. This grouping allows the centers of responsibility to determine costs, calculate the 

cost of production of products (works, services) and track their use. 

2. By type: costs are grouped by economically homogeneous elements of the calculation items. 

Each of the subgroups of the financial classification has its own responsibilities. For example, to 

calculate the cost of goods produced and to determine the amount of profit received, costs are 

divided into the following types: 

- direct and indirect; 

- basic and corrective; 

- production and non-production (periodic or recurring costs) included in the cost of production; 

- one-element and complex; 

- current and one-time. 

There is a difference between decision making and planning: 

- fixed, variable (conditionally fixed and conditionally variable) costs; 

- expenses for future periods; 

-planned and unplanned expenses. 

To determine the cost and financial results of the enterprise, the costs can be divided into: 

- live; 

- indirectly. 

Direct costs are costs that can be immediately attributed to the cost of a particular product or 
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service. These include raw materials purchased for technological needs, basic materials, semi-

finished products, fuel and energy, salaries of key production workers, calculations of the salaries 

of these workers: social needs, compulsory health insurance for special categories of workers. 

Indirect costs are related to the operation of the enterprise or the department as a whole, or the 

production of several types of products. They are included in the cost of certain items using special 

allocation calculations. This includes the salaries of administrative and management staff, 

specialists involved in production management, heating, lighting of buildings, sewerage costs, 

obsolescence of equipment, repair work, salaries of other employees who do not produce products 

(support staff, etc.), and so on. 

Indirect costs, in turn, are divided into two groups: 

-General production finance is the total workshop costs for organizing, maintaining and managing 

production. Information about them is collected in the "General production costs" account. 

-General non-production costs are incurred for production management purposes. They are not 

directly related to the production activities of the organization and are recorded in the "General 

operating expenses" balance sheet (Янковский, К. P.: 2017, p. 67-69). 

Professor DA Karagodin notes that in domestic practice, methods of accounting for production 

costs and calculating the cost of the product are used: 

1. simple; 

2. specially designed; 

3. alternate transverse; 

4. additional process; 

5. normative (Karagodin, D.A.: 2018, p.12). 

The simple (direct) calculation method is based on the direct calculation of the cost of certain types 

of products, works and services. This method is used when only one type of product is obtained 

from production. In this case, the object of cost accounting is the same as the object of financing. 

Then the unit cost of products (works, services) is calculated by dividing costs by the amount of 

products. 

The direct calculation method also covers the ordering method when the object of accounting and 

financing is a separate production order for a product, work or service. Analytical accounts are 

opened by order types. The cost of each order is determined by the sum of all production costs 

from the date of opening the order to the date of execution (Karagodin, D.A.: 2018, p.12). 

The alternative method of calculating the cost of production is typical for mass production, in which 

raw materials are consistently converted into finished products. Organizes redistribution of 
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production processes or groups; each ends with the release of intermediate semi-finished products 

that can be sold in this way. Due to the characteristics of the technology in the processing of raw 

materials, semi-finished and non-finished versions of the method of accounting and calculation of 

transverse costs are used. 

The method of cost accounting and calculation of the cost of the product is used in enterprises with 

mass production of one or more types of products, where the technological process is short-lived, 

in the absence of work in progress. At the end of the reporting period, the total cost of the 

production process is divided by the number of product units and the unit cost is calculated 

(Karagodin, D.A.: 2018, p.13). 

The normative method of calculating the cost of production is characterized by the fact that the 

enterprise initially calculates the standard cost of the product on the basis of existing norms and 

cost estimates for each product. Accounting is organized in accordance with the norms in the 

context of current production costs, their changes and deviations from the norms. Information on 

identified deviations allows managers at all levels of the enterprise to manage the process of 

production costs and the formation of the cost of the product (Karagodin, D.A.: 2018, p.14). 

With the development of modern production, the share of direct costs in the cost of production 

decreases, while the share of additional costs increases. In this situation, generally accepted 

approaches to the allocation of additional costs can lead to mismanagement decisions. Using the 

functional cost accounting method allows you to avoid these errors. The approach to the 

distribution of additional costs provided by the functional method allows for a more accurate 

distribution of these costs and, therefore, more objectively calculates the production costs of each 

type of product. 

According to Professor VBivashkevich, functional accounting of enterprise costs and results 

(activity-based cost or ABC method) is designed to determine the cost and other characteristics of 

products, works, services based on the systematization of costs by functions and sources involved 

in production. (Ivashkevich, V. B.: 2017, p. 436). 

In this method, the costs of the enterprise are taken into account by type (cost elements and 

calculation items), first grouped by the functions of production and economic activity, and then 

attributed to the cost of specific products, works and services. 

The ABC method is based on the concept of activity, ie what is done by people or technology to 

meet the needs and desires of consumers. These activities require the expenditure of material, labor 

and financial resources of the enterprise. The cost of consumed resources covers the operation of 

workers, raw materials and consumables, machinery and equipment, and other factors that ensure 

production activities (Ивашкевич, В. B .: 2017, p. 437). 

In cases where these or other measures are only homogeneous with the activity of the functional 
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unit of the enterprise, if this unit performs only one function, for example, supply or sales overlap. 

Most units perform heterogeneous functions at different costs. In addition, even a homogeneous 

function can be divided into a series of sequential steps, distinguished by different levels of 

funding. 

The ABC method allows you to do this systematically. As a result, managers first receive 

information about the cost of activities (operations), and then, if necessary, the cost of products 

associated with the production and sale of these actions. 

This is especially important for additional costs consumed disproportionately by different products, 

types of work and services. Using the ABC method, some of the additional costs can be attributed 

directly to products and other computational objects, and present them as costs of shop and general 

factory services directly related to certain types of products. 

Calculations using the ABC method allow you to make management decisions and solve delivery 

problems on time, learn more to continuously improve quality management, production and sales. 

The mechanism of application of the ABC method usually involves the following sequence of 

development and application stages. 

1. Formation and approval of the classifier of activities and the register. Various methods are used 

to compile the register: observation, chronometric systems, survey, interview. 

On the basis of the created register, a single classifier of types of enterprise activities, coded in the 

most convenient form for management, is prepared. Different coding systems can be used: serial, 

serial, multi-level, combined. The main determinants are: availability, ease of use, and adequacy 

of data generation for each production cycle and function. 

2. Selection and approval of drivers for each movement. The driver (the cost carrier of the 

movement) is the factor that has the greatest impact on the costs of a particular process and can be 

quantified. Such carriers include the number of supplies of raw materials and other sources, the 

number of purchase orders, the number of loading and unloading tons, and so on. can be. This is 

the most important indicator for cost management, because the direct impact on the cost carrier is 

the source of their reduction. 

3. Formulation and approval of requirements for primary documents. The main task of this stage 

is to provide information on the amount of direct costs associated with a particular activity and the 

number of carriers spent on certain products, works, services. 

In order to reflect costs in the context of activities in accordance with the applicable classifier, the 

procedure for reflecting the analytical code of the type of activity in the primary documents 

documenting the costs is provided in the register. 

4. Registration of primary documents in accordance with the requirements of the ABC. 
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5. Collection and grouping of cost information for each process in a single financial complex. 

The first step in determining operating costs is to create a division between the forces that control 

the source of production, production costs, and other costs associated with ensuring the marketing 

of products. The simplest way is to first separate them into equipment-related costs and costs that 

result from activities that people do without the device. 

6. Calculating the rates of drivers (cost carriers) in the context of activities (functions). 

The activity driver allows you to determine which part of the function of a particular department is 

used by a particular funding entity. This measure is an integral part of evaluating the value of 

products and the financial results of sales in the context of buyers. 

7. Calculation of costs for facilities. 

There are two main options for applying the ABC model: 

- by applying special monthly reports that reflect the results of grouping costs by function and 

calculations based on this grouping. The report is used for internal management of the enterprise; 

- application of ABC model within the current accounting system. Additional account subsystems 

are used for this purpose. 

When using a special report based on primary documents and calculations, in addition to 

determining the type and location of costs, the purpose of the code (password) of the function or 

the period of use is indicated. Direct costs relate directly to products, semi-finished products and 

services. Total indirect costs are additionally grouped according to certain functional affiliation 

characteristics. 

When preparing an ABC project based on the existing system, the requirements of accounting and 

tax legislation, cost, sales revenue and assets of the enterprise, the need to optimize accounting 

policies, as well as the rationality of information production with economic effect of use should be 

taken into account (Ивашкевич, В. B .: 2017, p. 443-448). 

The ABC method has been known to experts since the beginning of the last century, but has only 

recently begun to be put into practice. The main reason was the large number of counting jobs and 

the labor capacity of the accounting business. 

The use of the ABC method allows to significantly improve the calculation methodology, increase 

its accuracy and use it for control purposes. 

The ABC method characterizes the functions of people, machines, and equipment, and reflects the 

level of resource consumption by function, as well as the reasons for the change. A well-designed 

ABC system helps to prevent distortions in the distribution of costs by minimizing the average of 

the additional costs inherent in traditional accounting systems (Ивашкевич, В. B .: 2017, p. 440). 
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In general, the ABC method should be considered as a tool that allows the results of operations, 

processes and activities to be sufficiently accurate in terms of product types and services, as well 

as supplier groups and sales channels. 

The economic essence of the mobile market is that it represents all the interactions related to the 

supply and consumption of communication products, as well as the relationship between economic 

entities, which covers the implementation of the most regulated parts of the state (mobile 

communications). The dynamism that characterizes the modern economy, the difficult financial 

situation and the fierce competition make it increasingly important for an economic entity to obtain 

information through communication. (Kotler F .: 2017) 

It is known that the lack of information, distortion and untimely receipt of information leads to 

disruption of communication between producers and consumers, imbalances, large financial losses 

and a slowdown in economic development in general. Therefore, high-quality communication is 

the most important component of market infrastructure, market relations, a powerful catalyst for 

trade success, and telecommunications, which form the basis of the economy of the information 

society. 

Communication services are intangible until the time of service. For example, a mobile subscriber 

who buys a conference service (simultaneous talk of three or more subscribers) does not know in 

advance whether he will be able to communicate with other interlocutors at the same time at the 

selected time. The operator can increase the material properties of the product by offering to 

connect the subscriber with any other subscriber in the world at the expense of the enterprise. To 

demonstrate the materiality of the service, the operator can take a number of specific measures: to 

organize stores with free access for customers, to personalize the service, to commit to providing 

a certain quality of services to the public, and so on. Communication services are inseparable from 

their sources, they exist regardless of the source of material benefits. Services are provided and 

consumed at the same time. 

Communication service is the result of one or more (complex) actions carried out in interaction 

between the bank and the customer to meet the needs of different groups of customers for banking 

services. The product has a material form and naturally defined consumer characteristics. From 

this point of view, a communication product is a set of manifestations of a service with certain 

consumer characteristics, ie it is a material carrier of a service. (Jafarli HA, 2015) 

Control is one of the main functions of a modern management system. Thus, for the first time, A. 

Fayole developed the first five functions of management: planning, organization, management, 

coordination and control. Other authors have developed a list of other functions: planning, 

organization, management, motivation, leadership, control, communication, research, evaluation, 

personnel selection. However, in the modern economic management system, only four 

management functions are mentioned. These are planning, organizing, motivating and controlling 
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functions. 

Control is the process of evaluating and recording the quantitative and qualitative results of each 

organization, determining whether the decisions of the organization's management are correct and 

whether they need to be adjusted. It ensures that the organization achieves its goals and objectives. 

It is designed to detect unforeseen threats, errors, mistakes, as well as deviations from existing 

standards, and thus lay the groundwork for improvement measures (Vasilchuk, OI, 2018). 

According to ADSheremet and VPS, “control is an important function of management. It is an 

objective case in the economic life of society, in the field of financial management - an important 

part of the system of regulation of financial relations. 

According to MS Shidlovskaya, control is an independent function of management and one of the 

most important elements of a market economy (Shidlovskaya MS, 2001: p.5). 

Audit control is one of the most important parts of the financial system. Ensures the accuracy of 

revenue generation, its timeliness and completeness, as well as the accuracy and precision of costs. 

The effectiveness of audit control is an important condition for the successful implementation of 

economic and social policy, the proper functioning of the administrative apparatus. 

SPOpenishev and VAJukov stated that the elements of financial control consist of the following: 

 

Figure 1: Elements of financial control 

Elements of financial control 
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Methods of financial control 

 

Scientific research base of 

control 

 

Objectives and tasks of financial 

control 

 

Normative base and 

methodological support of 

control 

Source:. Developed by the author based on the information of the Internet resource www.economics.studio. 

Financial control in service enterprises is valuable. Participates in all areas of social production that 

accompany the process of cash flow. The object of financial control is the components of all 

monetary relations arising as a result of financial and economic activities of economic entities, cash 

flows in the process of collection, distribution and use of cash, material, labor and other funds; The 

subject is financial indicators, profitability, production costs, profitability indicators, profit, all 

types of income, currency and cash transactions, enterprise valuation, tax returns, accounting 

documents and others. 

The main tasks of audit control are to check the reliability of accounting and financial statements 

of audited entities and the compliance of financial and economic operations with applicable laws 

and regulations, settlement and payment documents, tax returns and other financial documents. 

Depending on who conducts the audit, the audit is divided into internal and external. Internal audit 

is conducted by the internal control service of enterprises and organizations. It aims to increase the 

effectiveness of management decisions and the efficient and effective use of the resources of 

economic entities. Specific responsibilities of internal audit services are determined depending on 

the requirements of the company's management (Novruzov VT, Yagubov. Sh.H, Ganizade RT, 

2016: p.44). Internal audit must be conducted continuously, cover all areas of economic activity, 

be thoroughly and seriously directed. 

External audit is an independent financial control. This is done by audit organizations (firms) or 

individuals who are properly certified and licensed to perform auditing activities. 

Audit in service enterprises is the main, most in-depth, comprehensive method of financial control. 

The purpose of the inspection is to detect and prevent violations in the audited business. 

In modern times, both the size and complexity of service enterprises have increased significantly. 

In this case, it is impossible to properly manage enterprises without the application of internal 

control and corporate governance systems. These systems ensure the efficiency and effectiveness 

of operations, compliance with all relevant laws, as well as the proper management and control of 

the organization. The internal control system means the direction, control and protection of the 
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activities, activities and assets of the enterprise in order to reduce the risk of fraud and error, to 

keep the activities of the enterprise within the real business range. 

Azercell Telecom LLC, the object of our research, is a leader in the mobile communications market 

with more than 4.5 million subscribers and a larger market share.  

Table 1: Development dynamics of Azercell subscribers 

Province Number of subscribers Province Number of subscribers 

2015 668 588 2013 4,340,000 

2016 912 145 2014 4,520,000 

2017 1 408 613 2015 4,570,000 

2018 1 717 160 2016 4,585,000 

2019 2 333 394 2017 4,600,000 

2020 2 800 012 208 4, 850,000 

Source: http://www.azercell.com is based on Azercel's financial statements based on author's calculations. 

The main founders of Azercel are Sweden, Finland, Spain, Turkey, Russia and others. TeliaSonera 

serves more than 460 million people with branches in 20 countries.http://www.azercell.com). 

Let's look at the analysis of cost-volume-profit relations for a mobile operator and the algorithm 

for determining the point of equality. Operators must prioritize prices over variable costs because 

they are constantly lowering service tariffs. Even equity analysis is important for operators who 

are losing competition and market share. 

The critical equilibrium point is the number of exchange minutes of active trading subscribers in 

the tariff, which covers all variable and fixed costs of the operator. Using statistical data on the 

exchange volume of one subscriber for the research period, it is possible to determine the number 

of active trade subscribers required for the operator to operate without losses. 

They allocate a suitable layer for financial-benefit analysis and distribute all costs in a stable and 

variable manner. The appropriate level is the level of production where fixed costs remain constant 

and variables change approximately linearly. Fixed costs do not change as output increases, but 

fixed costs per unit of output decrease as sales increase. On the other hand, variable costs vary in 

direct proportion to production, while variable costs per unit of output remain constant. 

The cost-benefit analysis is valid if the following conditions are met: 

- fixed costs do not change over time; 

http://www.azercell.com/
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- Variable costs and sales revenue linearly depend on the level of production; 

- prices do not change during the period 

- the composition of the product does not change; sales and production are approximately equal 

(Yankovsky, K. P. 2017). 

The real situation in our enterprises in modern times does not correspond to the above. Ignoring 

them can lead to unreasonable decisions and other negative situations. At the same time, the 

fulfillment of conditions 4 and 5 creates certain difficulties for communications companies. In 

order to fulfill the 3 conditions, it is necessary to recalculate the innocence each time the service 

tariffs change. Over the years, the analysis of the behavior of costs based on the income of mobile 

operators has allowed to link only administrative costs with nominal fixed costs. Channel rental 

costs, payments to other operators, payments to regulators, advertising costs increase almost in 

proportion to the main operating costs. Enter the following characters to access the report: 

Vdag - the number of all minutes used by subscribers 

Subscriber - the average number of minutes used by a subscriber during a period. 

FC - Fixed costs for the period 

VC - Variable costs during the period P1 min - 1 minute talk cost 

VC1 min - variable cost per minute of conversation 

The number of critical subscribers (Acritic) that bring income to the operator at the current rate for 

the period to ensure production at the point of production is calculated using the following formula: 

(Karagodin, D.A. 2018, p.124). 

 

The difference between the number of existing subscribers in the network and the number of critical 

subscribers gives the operator a subscriber reserve (security limit). 

For example, as a result of the analysis of costs depending on the change in the volume of exchange 

for six months, conditional fixed costs amounted to 3,930,000 manat, and variable costs amounted 

to 9,646,000 manat. At the same time, the exchange amount for six months amounted to 1,543,000 

manat, the number of active subscriptions - 1,567 people, exchange income - 16,653,000 manat. 

According to the entire tariff plan for the period under study, the average price of 60 seconds used 

by subscribers is 10.79 AZN (16,653: 1543), and the variable costs per 60 seconds are 6.25 AZN 

(9,646: 1,543). The critical number of subscribers is 878 [3930: (10,79- 6,25)]: (1543: 1567), in 

other words, such an active subscriber must constantly talk on the network. The difference between 

the number of existing subscribers in the network and the number of critical subscribers gives the 
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operator the right to security for subscribers. 

The appropriateness of variable costs to revenue is the basis for the continuation of the operator's 

business, so management should make efforts to minimize variable costs. 

Quantitative analysis at a critical point, adjusted according to the quantitative source, can be used 

to assess the profitability of an operator's operations. If you know the fixed costs, the average price 

per 60 seconds regardless of the direction, the variable costs per minute, and the planned profit 

(M), the required sales volume is calculated using the following formula: 

Time = (FC + M): (P1 min VC1 - min) 

Let's look at an example: 

The operator serves corporate customers. 

The total capacity of the tariff during the study period was 3,933,828 minutes,  

Fixed costs - 54,000 AZN 

The average price per minute is 0.068 AZN 

Variable costs per minute - 0.047 AZN 

Capacity for innocence is 2,571,429 minutes [54000: (0,068 - 0,047)]. 

The security limit is 1,362,399 minutes (3,933,828 to 2,571,429). 

Service capacity considered necessary to achieve the planned profit in the amount of 38 333 AZN 

= 4 396 825 minutes (54000 +38333): (0.068 - 0.047)]. 

Conclusions and Recommendations 

1. The dissertation analyzes the costs of marketing analysis aimed at increasing sales, meeting the 

needs of consumers of communication services and obtaining the necessary profit for the 

enterprise. 

 2. An analysis of the current competitive situation in the communications industry was conducted 

to assess the operating conditions of the research facilities. The analysis revealed that the rapid 

development and high profitability of this service industry, along with increased competition, rapid 

updating of telecommunications technologies and market saturation of this type of service has led 

to the identification of priority areas and the discovery of new competitive methods. All this is to 

find ways to improve the accounting and analysis of the cost of services, as shown in this paper. 

Thus, in order to achieve the planned profit of 38,333 manat for the development of the network, 

the operator must provide at least 4,397,000 manat of services. 
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The proposed method for using profitability analysis makes it possible to simplify and reduce 

accounting procedures, as well as increase the efficiency of management decisions. 
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 Məqalədə  Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının əsas istiqamətlərinə baxılmışdır. Beynəlxalq təcrübəyə 

əsasən demək olar ki, bu sahənin inkişafına daha çox diqqət ayrılması zəruridir. Aparılmış təhlil onu göstərir ki, 

innovasiya fəaliyyətinin ixtisaslaşdırılmış subyektləri qismində texnoparkların rolu milli iqtisadiyyatda çox böyükdür. 

Əsasən texnopraklar bir qayda olaraq regionlar üzrə  texnoloji zonalarda formalaşdırılır. Texnoloji zonalar, mahiyyət 

etibarı ilə ölkənin innovativ fəaliyyət yönümlü resurslarının, o cümlədən informasiya-kommunikasiya  imkanlarının 

cəmləşdiyi  sahə hesab olunur. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, texnoparklar elmi labaratoriyaların, 

innovasiya yönümlü kiçik müəssisələrin, geniş fəaliyyət dairəsinə malik sənaye müəssisələrinin birgə və 

rəqabətədavamlı fəaliyyətinə  daim əlverişli şərait  yarada bilir. Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, texnoparkların, 

texnoloji  inkubatorların, innovasiya mərkəzlərinin, aqroparkların fəaliyyəti milli innovasiya sisteminin inkişaf 

istiqamətlərinə  əsaslanmalıdır. Məhz bu halda dövlətin innovasiya siyasəti daha da genişlənə bilir.  Nəzərə almaq 

lazımdır ki, innovasiya yönümlü kiçik sahibkarlığın inkişafında  mühüm rol oynayan kommersiya qurumları qismində 

biznes inkubatorlar texnoparkların, demək olar ki, fəaliyyətinin əsası  kimi qəbul olunur. Bundan başqa ixtisaslaşma 

səviyyəsindən asılı olaraq innovasiya fəaliyyəti birbaşa  subyektlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyini  müəyyənləşdirən 

əsas amildir Aparılmış təhlil əsasında rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində  mövcud problemlər göstərilmiş 

və onların aradan qaldırılması istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir (Abdullayev, 2010) 

Açar sözlər: inteqrasiya, innovasiya,  milli iqtisadiyyat, iqtisadi inkişaf, iqtisadi tənzimləmə, iqtisadi islahatlar 

 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın əsas inkişaf xüsusiyyətləri  

Müasir dünyada “rəqəmli iqtisadiyyat”ın  əsas  məqsədi milli iqtisadiyyatın  bütün sahələrində 

rəqəmsal texnologiyaların sistemli inkişafı və tətbiqini  həyata keçirmək hesab olunur. Qeyd edilən 

sahələrə xüsusilə iqtisadi sahələr, sosial fəaliyyət kimi sahibkarlıq, dövlət idarəetməsi, sosial sfera 

və şəhər təsərrüfatı aid olunur. Ümimiyyətlə, milli  iqtisadiyyatın  rəqəmsal iqtisadiyyata keçidi 

bizim qlobal iqtisadi məkanda rəqəbətqabiliyyətli olmağımıza və milli təhlükəsizliyin təmininə 

imkan verməlidir. Əksər beynəlxalq iqtisadi  tədbirlərdə, xüsusən, İsveçrənin Davos şəhərində  

keçirilən  sonuncu Beynəlxalq İqtisadi Forumda dördüncü sənaye inqilabına keçidin zəruriliyi qeyd 

olunmuşdur. Eyni zamanda  onun əsas hədəfinin rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin tam  təmin  

edilməsi  hesab olunmuşdur.  Müasir qloballaşan dünyada milli iqtisadiyyatımız  müasir iqtisadi  

çağırışlara cavab verməlidir. Artıq beynəlxalq rəqabətqabiliyyətlilik göstəricisi  ölkələrin innovativ  

imkanlarını dəyərləndirilməklə, innovativ ölkə kimi  müəyyənləşdirilməsinə imkan verir 
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(Abdullayev, 2020). Azərbaycanda  da rəqəmsal bazarların uyğunlaşdırılması prosesi  onlayn 

xidmətlərin daha münasib qiymətə və daha geniş seçimlə  genişləndirilməsinə səbəb olacaqdır. 

Nəticədə yaxın illərdə ölkədə investisiya axınlarının,  ticarət əlaqələrinin və məşğulluq  

səviyyəsinin yüksəlməsnə  şərait yaranacaqdır. Ölkəmizdə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

rəqəmli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və inkişafı məqsədilə “rəqəmli bazarların 

uygunlaşdırılması” istiqamətində aparılan tədbirləri çox səmərəli hesab etmək mümkündür. Qeyd 

edək ki,  Azərbaycan Respublikası Avropa Birliyinin  dəstəyi ilə rəqəmsal iqtisadiyyatın 

genişləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən altı istiqamətin hər birində iştirak edir. Ölkəmiz 

region dövlətləri arasında “İKT innovasiya və startap ekosistemi” istiqaməti və “e-gömrük” alt 

istiqaməti üzrə əlaqələndirici ölkə kimi fəaliyyətini davam etdirir (Şəkərəliyev, 2016). 

Qrafik 1:  Bəzi postsovet və region dövlətlərinin Qlobal Rəqabətlilik İndeksi üzrə sıralaması (149 

ölkə arasında, 2019-2020) 

 

Mənbə:  Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı  2019 www3.werforum.org/ (23.04.2021) 

 

Beynəlxalq İqtisadi Forumunun dünya ölkələrinin rəqabətqabiliyyətliliyi səviyyəsini  əks etdirən 

“Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2019-2020 ”  hesabatına görə, hər il ölkələrin mövqelərində 

ciddi  irəliləyiş qeydə alınır.  

Ölkəmizin milli iqtisadiyyatı inkişaf səviyyəsinə görə    141  ölkə arasında 58-ci yerdə  

formalaşmışdır. (Qrafik 1).  Azərbaycan qlobal  rəqabətqabiliyyətlilik indeksi üzrə dünya 

sıralamasında öz mövqeyini 2019-2020-ci illərdə əvvəlki illə müqayisədə xeyli yaxşılaşdırmışdır.   
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Azərbaycan qeyd edilən indeksə görə Gürcüstan, Ermənistan, Tacikistan, Ukrayna, Qazaxıstan, 

İran, Ermənistan kimi ölkələri   qabaqlamışdır. Yalnız Rusiya bu göstəriciyə görə ölkəmizdən 

irəlidə olmuşdur.   Son illər ölkəmizdə  innovasiyanın sosial-iqtisadi modellərinin təmin 

olunmasında innovasiya və investisiya fəaliyyətinin yüksəldilməsi əsas prioritet istiqamətlərdən 

biri kimi  qəbul olunur.  Azərbaycanda beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla  innovasiyalı inkişafla 

bağlı məsələlərin  öz əksini son illər qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci 

illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya” və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə 

elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nda, eləcə də, 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında  tapdığını xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. 

Qrafik 2: İnnovativ şirkətlərin iqtisadi artım göstəricilərinə görə  bəzi ölkələrin mövqeləri (Qlobal Rəqabətlilik 

Hesabatı  2019).  

 

 

 

Mənbə:  Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı  2019,  www3.werforum.org/ (23.04.2021) 

 

Son illər üzrə Qlobal Rəqabətlilik Hesabatına baxsaq görərik ki,  dünya ölkələri arasında İsrail və 

ABŞ ilk yerlərdədir.  Postsovet məkanı ölkələri arasında Azərbaycan  digər ölkələrlə müqayisədə 

daha qabaqda 21-ci yerdə qərarlaşmışdır (Qrafik 2). Bunun da əsas səbəbi ölkəmizdə iqtisadi 
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sahələr üzrə innovativ inkişafa daha çox diqqət ayrılması hesab olunur. Nəzərə alaq ki, 

innovasiyaların tətbiqi yolu ilə inkişaf iqtisadi və sosial sahədə  ciddi dəyişikliyə təminat yaradan 

müasir  texnologiyaların tətbiqinin  sürətlənməsini özündə ehtiva edir. Nəticədə 

nanotexnalogiyaların, biotexnologiyaların, yeni materialların texnologiyalarının hazırlanmasında  

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu artır. Azərbaycanın  son illər milli innovasiya 

sisteminin inkişafı daha çox nəzərə çarpmaqdadır. Belə ki, ölkəmizdə idxal məhsullarının ixrac 

məhsullarının həcmindən yüksək olması, ÜDM-in strukturunda elmtutumlu məhsulların xüsusi 

çəkisinin  təqribən 0.2%-ə yaxın olması,  xarici ölkələr üzrə ixrac məhsulları içərisində neft-qaz, 

neft emalı məhsullarının 90%-dən yuxarı olması, emal sənayesində əsas istehsal fondlarının (ƏİF) 

yüksək  aşınma səviyyəsi və s. problemlər hələ də mövcuddur. Məhz buna görə də bu sahədə 

yaranmış problemlər tədricən aradan qaldırılmalıdır .  Nəzərə almaq lazımdır ki, milli innovasiya 

sisteminin (MİS) inkişafı onun regional və qlobal sistemlərə inteqrasiyası ilə birbaşa bağlıdır. 

Məsələn, hal-hazırda Avropa Birliyi ölkələri ayrı-ayrı iqtisadi sahələr üzrə ümumi innovasiyaların  

inkişaf strategiyası və ilk növbədə innovasiya sistemləri, insan resurslarının inkişafı, İKT və s.  

istiqamətlərdə  fəal iqtisadi siyasət  həyata keçirməkdədirlər (Булатов, 2015).  

Qrafik  3 : Son illər Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektorunun inkişafına  yönəldilmiş    xarici 

investisiyalar  (mln. ABŞ dolları ilə) 

 

 

 

       Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (23.04.2021)    

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş 

xarici investisiyaların həcmində 2005-ci ildən başlayaraq  ciddi artım nəzərə çarpmışdır. Məsələn, 

ölkə üzrə 2005-ci   qeyri-neft sektoruna  230,5  mln. ABŞ dolları, 2015-ci ildə 860,4 mln. ABŞ 

dolları, 2019-cu ildə 930,1 mln. ABŞ dolları   yönəldilmişdir (Qrafik 3). Azərbaycanda davamlı 

olaraq həyata keçirilən məqsədəuyğun iqtisadi tədbirlər  proseslər nəticəsində ölkəyə  xarici 

230.5

860.4
813

967.1
930.1

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2015 2017 2018 2019



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1347 

 

investorlar tərəfindən  ayrı-ayrı milli iqtisadi  sahələr üzrə xarici investisiya qoyuluşu artmışdır. Bu 

da Azərbaycanın beynəlxalq reytinq təşkilatlarında mövqeyinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.  

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, texnoparkların, texnoloji  inkubatorların, innovasiya 

mərkəzlərinin, aqroparkların fəaliyyəti milli innovasiya sisteminin inkişaf istiqamətlərinə  

əsaslanmalıdır. Məhz bu halda dövlətin innovasiya siyasəti daha da genişlənə bilir.  Nəzərə almaq 

lazımdır ki, innovasiya yönümlü kiçik sahibkarlığın inkişafında  mühüm rol oynayan kommersiya 

qurumları qismində biznes inkubatorlar texnoparkların, demək olar ki, fəaliyyətinin əsası  kimi 

qəbul olunur. Bundan başqa ixtisaslaşma səviyyəsindən asılı olaraq innovasiya fəaliyyəti bibaşa  

subyektlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyini  müəyyənləşdirən əsas amildir (Волгина, 2015).  

İnnovasiya fəaliyyətinin ixtisaslaşdırılmış subyektləri qismində texnoparkların rolu milli 

iqtisadiyyatda çox böyükdür. Əsasən texnopraklar bir qayda olaraq regionlar üzrə  texnoloji 

zonalarda formalaşdırılır (Кузьмин, 2014). Texnoloji zonalar, mahiyyət etibarı ilə ölkənin 

innovativ fəaliyyət yönümlü resurslarının, o cümlədən informasiya-kommunikasiya  imkanlarının 

cəmləşdiyi  sahə hesab olunur. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, texnoparklar elmi 

labaratoriyaların, innovasiya yönümlü kiçik müəssisələrin, geniş fəaliyyət dairəsinə malik sənaye 

müəssisələrinin birgə və rəqabətədavamlı fəaliyyətinə  daim əlverişli şərait  yarada bilir 

(Овчинников, 2015).  

Azərbaycan Respublikasında son illər regionların inkişafı ilə əlaqəli bir sira dövlət proqramları 

qəbul olunmuşdur. Qəbul olunan dövlət proqramları davamlı olaraq   regionların inkişafında 

mühüm rol oynamışdır. Məsələn,  son “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” regionların inkişafında, xüsusən işğaldan azad 

olmuş ərazilərin  dirçəldilməsi istiqamətində mühüm rol  oynamaqdadır. 

Sonuncu qəbul olunmuş dövlət proqramında regionlarda  infrastruktur sahələrinin fəaliyyətinin  

yaxşılaşdırılması, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin ixrac yönümül  sahələr üzrə 

genişləndirilməsi   əsas prioritet hesab olunmuşdur. Ölkəmizdə iqtisadi rayonlar üzrə yaşayan 

əhalinin məşğulluğunun təmin olunması və  sosial vəziyyətinin yüksəldilməsi  məqsədilə də   

uğurlu iqtisadi tədbirlər həyata keçirilməkdədir.  

Ölkədə  sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması iqtisadi sahələrin fəaliyyətinə  birbaşa 

müsbət təsirini göstərmişdir. Son dövrlər regionlarda investisiya qoyuluşunun  yüksəlməsinə,  

əhalinin məşğulluğunun artırılmasına əlverişli şərait yaranmışdır. 2016-cı ildə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” də 

regionların inkişafı istiqamətində qəbul olunmuş mühüm sənəd hesab olunur. Müvafiq  sənəd 

2016-2021-ci illər ərzində  iqtisadi rayonların inkişafında, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişləndirilməsində, iqtisadi sahələrin rəqabətqabiliyyətinin  yüksəldilməsində   

mühüm rol oynamışdır.  

Qeyd olunan Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ilədək ölkənin iqtisadi sahələrinin 
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rəqabətqabiliyyətliliyinin daha da gücləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.    

Azərbaycanda regionların iqtisadi inkişaf perspektivləri 

2021-ci ildə “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ində həyata 

keçiriləcək iqtisadi tədbirlər  yaxın on il ərzində ölkəmizin regionlarında  iqtisadi sahələrinin 

inkişafında mühüm rol  oynayacaqdır.  Qeyd edilən sənəd üzrə yaxın dövrlərdə aşağıdakı 

istiqamətlər üzrə məqsədəuyğun  tədbirlər  həyata  keçiriləcəkdir:  rəqabət imkanlı iqtisadiyyatın 

təşkili; sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətin yaradılması; müasir innovasiyaların  iqtisadi sahələr 

üzrə tətbiqi;   yeni işğaldan azad olunmuş regionlara  qaçqın və köçkünlərin  qayıtmasının həyata 

keçirilməsi; “yaşıl artım” ölkəsinin  yaradılması və s.  

Müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən başlayaraq ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhəri  iqtisadi inkişaf 

baxımından regionların inkişafını qabaqlamışdır. Hazırda regionların inkişafının paytaxtın inkişaf 

səviyyəsinə  çatdırılması  vacibdir.  Qeyd edilən prosesləri təmin etmək üçün regionlarda zəruri 

olan bütün iqtisadi və sosial infrastruktur  təsisatlarının formalaşdırılması zəruridir (Салваторе, 

2016). Azərbaycanda  iqtisadi rayonlar üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinə “şəffaf”  iqtisadi şərait 

yaradılarsa,  onların fəaliyyəti  daha sürətlə  genişlənə bilər. Bu zaman əhalinin məşğulluq səviyəsi 

yüksələr, regional  ərazilərdə yüksək yaşayış standartları  formalaşa bilər. Nəticədə bütün 

regionların ümumi milli gəlirin tərkibində   payı   artacaqdır.  Azad olunmuş ərazilərdə yeni 

beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizinin bərpa olunması ölkəmizin  beynəlxalq  

bazarlara çıxış imkanlarını  genişləndirəcəkdir.  

Cədvəl 1: Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü (2019) 

Göstəricilər Cəmi Mikro  

 

Kiçik Orta  

Respublika üzrə 271304 262622 5956 2726 

Bakı ş. 129989 124317 4026 1646 

Abşeron iqtisadi 

rayonu 

22786 22236 365 185 

Gəncə-Qazax 

iqtisadi rayonu 

24825 24374 290 161 

Şəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonu 

13327 13055 164 108 

Lənkəran iqtisadi 13653 13421 151 81 
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rayonu 

Quba-Xaçmaz 

iqtisadi rayonu 

11270 11047 140 83 

Aran iqtisadi 

rayonu 

37403 36664 480 259 

Yuxari Qarabağ 

iqtisadi rayonu  

4287 4178 73 36 

Kəlbəcər-Laçın 

iqtisadi rayonu  

381 350 24 7 

Dağlıq Şirvan 

iqtisadi rayonu  

5937 5822 75 40 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

7446 7158 168 120 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (23.04.2021) 

Statistik məlumatların təhlili onu göstərir ki,  Azərbaycanda  mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı son  dövrlər artım müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, 2019-cu ildə ölkəmizdə 

ümumi  sahibkarların sayı   271304 nəfər olmuşdur ki, onun da strukturunda  262622 nəfəri mikro, 

5956 nəfəri kiçik, 2726 nəfəri isə  orta sahibkarlıq subyektləri təşkil etmişdir (Cədvəl 1).  

Bundan başqa Bakı şəhəri üzrə sabikarlıq subyektlərinin sayı  2019-cu ildə 129989 nəfər olmuşdur. 

Bakı şəhəri üzrə ümumi sahibkarlıq subyektlərinin strukturunda 124317 nəfəri mikro, 4026 nəfəri 

kiçik, 1646 nəfəri orta sahibkarlıq subyektlərinin payına düşmüşdür.  Eyni zamanda Abşeron 

iqtisadi rayonu üzrə sahibkarların  sayı 22786 nəfər, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 24825 

nəfər, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 13327 nəfər olmuşdur. Qeyd edək ki,  Lənkəran iqtisadi 

rayonu üzrə bu göstərici 13653 nəfər, Quba-Xamaz iqtisadi rayonu üzrə 11270 nəfər, Aran iqtisadi 

rayonu üzrə 37403 nəfər, Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 4287 nəfər təşkil etmişdir. Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonu üzrə  sahibkarların sayı 381 nəfər, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 5937 

nəfər, Naxıvan Muxtar Respublikası üzrə 7446 nəfər olmuşdur. Uğurla  həyata keçirilən iqtisadi 

tədbirlər nəticəsində ölkəmizin regionlarında  mikro, kiçik və orta sahibkarların sayı da davamlı 

olaraq artmaqdadır. Bunun da əsas səbəbi qeyri-neft sektoruna aid iqtisadi sahələrin regionlarda 

sürətlə inkişaf etməsidir.  
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Qrafik 4: Azərbaycan Respublikası üzrə ümumi, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin  sayı üzrə dəyişən  dinamika (2019) 

 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (23.04.2021) 

Son illər Azərbaycan Respublikasının ümumi, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin  sayı 

üzrə ciddi dəyişiklik qeydə alınmışdır. Məsələn, 2019-cu ildə ölkə üzrə ümumi sahibkarların sayı 

271304 nəfər təşkil etmişdir. Onların strukturunda da mikro sahibkarların sayı 262622 nəfər, kiçik 

sahibkarların sayı 5936 nəfər, orta sahibkarların sayı 2726 nəfər  olmuşdur (Qrafik 4). 

Təklif və tövsiyələr 

Azərbaycan Respublikasında regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq   inkişafı, 

məşğulluq sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılmasında da mühüm rol oynayır.  

Ümumiyyətlə, məşğulluq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri yeni iş yerlərinin yaradılmasını 

məhdudlaşdıran  amillərin aradan qaldırılmasıdır (Киреев,2017). Məhz məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəldilməsini təmin edən şəraitin formalaşdırılması da  regionların inkişafında mühüm rol 

oynayır.  Bu baxımdan iqtisadi regionlar üzrə, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına 

yönəlmiş tədbirlərin  dəstəklənməsi  vacibdir (Портер, 2015). 

Ümumiyyətlə, aparılmış araşdırma onu göstərir ki, ölkəmizdə  rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində 

aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir: 

-  rəqəmsal  iqtisadiyyat üzrə inkişafı  təmin etmək üçün milli İKT sektorunun fəaliyyət 

dairəsinin genişləndirməsi, informasiya təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi,  yeni milli 
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innovativ texnologiyaların yaradılması məqsədilə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın  

gücləndirilməsi (Ильиновкой, 2014); 

- regionlarda inovasiya sahibkarlığının genişləndirilməsi üçün bu sahəyə yerli və xarici 

investisiyaların  yönəldilməsinin stimullaşdırılması (Улин, 2014); 

- rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində  yaxın perspektiv dövrü əhatə edən yeni 

dövlət proqramlarının qəbul edilməsi və s (Иванова, 2010).  
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Xülasə 

Məlumdur ki, yüngül sənaye maddi istehsalın bir sahəsi olaraq ictimai tələbatın ödənilməsində öz yeri və rolu ilə 

seçilən sahələrdən biridir. Yüngül sınaye müasir iqtisadiyyatda vacib rol oynayır. Onun əsas vəzifəsi əhalini sənaye və 

məişət təyinatlı əməələrlə və istehlak şeyləri ilə təmin etməkdir. Yüngül sənaye dedikdə müxtəlif xammal bazasından 

əhali üçün istehlka şeyləri istehsal edən sahələrin məcmusu başa düşülür. Belə ki, bu sahə istehsalları əhalini ayaqqabı, 

geyim, parça, və digər məmulatlarla təmin edən sahə və altsahələrdən ibarətdir. Belə ki, bu sahə emal sənayesinin 

tərkib hissəsi olaraq toxuculuq, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqabı, tikiş və s. sahələri özündə birləşdirir. Məlumdur ki, yüngül 

sənaye otuza yaxın sahə və altsahələrdən ibarət olmaqla kənd təsərrüfatı, kimya və maşınqayırma sənayeləri və digər 

maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri üçün sıx əlaqəli fəaliyyət göstərir. Yüngül sənaye kənd təsərrüfatında tədarük 

olunan çoxçeşidli məhsulları (xammalı) emal edir, kimya sənayesindən boyalar, maşınqayırma sənayesindən isə 

istehsal maşın və avadanlıqları alaraq istehsal proselərində tətbiq edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, yüngül sənaye həmin 

resurslardan istifadə etməklə hazır məhsullar istehsal edərək sadalanan sahə müəssisələrini istehsal təyinatlı uyğun 

tələbat olan məhsullarla təmin edir. 

Açar sözlər: yüngül sənaye, tekstil və toxuculuq sənayeləri, xammal 

 

Giriş 

Yüngül sənaye müasir industriyanın bütün sahələri arasında ilk formalaşandır. Yüngül sənayedə 

manufaktura istehsal üsulundan fabrik istehsalına keçid kimi adlanan sənaye çevrilişi XVIII əsrdə 

İngiltərədə baş vermişdir. Sənaye inqlabı parla işləyən maşının icad edilməsi ilə ilk iri sənaye 

regionunun formalaşmasına səbəb olmuşdur. Sonra bu kapitalist sənaye yolu ilə Avropanın digər 

ölkələri, Rusiya, ABŞ, bir sıra Asiya ölkləri də getməyə başlamışlar. 

Yüngül sənaye maddi istehsalın bir sahəsi olaraq ictimai tələbatın ödənilməsində öz yeri və rolu 

ilə seçilən sahələrdən biridir. Belə ki, bu sahə istehsalları əhalini ayaqqabı, geyim, parça, və digər 

məmulatlarla təmin edən sahə və altsahələrdən ibarətdir. Belə ki, bu sahə emal sənayesinin tərkib 

hissəsi olaraq toxuculuq, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqabı, tikiş və s. sahələri özündə birləşdirir. 

Yüngül sənaye sahələrində istehsalın təşkili və iqtisadiyyatı və idarə edilməsi üzrə mütəxəsislər  

Masyuk N.N., Şarko M.N., Kedrov B.İ., Smirnova F.P., Karpova N.B.,  Fərzəliyev M., Məmmədov 

F., Məmmədov S.M., Cəfərov T.V. və digərləri yüngül sənayenin cəmiyyətn sahə məhsullarına 

artan şəxsi tələbatının ödənilmçəsində əvəzedilməzliyini və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında 
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sosial-iqtisadi amil olaraq yüksək rola malik olmasını öz elmi əsərlərində qeyd etmiş və bu sahədə 

geniş tədqiqatlar aparmaqdadırlar. 

Tədqiqat işinin məqsədi də məhz yüngül sənayenin 30-a yaxın sahə və alt sahələrdən ibarət olmaqla 

ölkə vətəndaşlarının sosial-iqtisadi vəziyyətnin yaxşılaşdırılmasında və dövlətin sosial-iqtisadi 

siyasətində oynadığı mühüm əhəmiyyət nəzərə alınmaqla onun iqtisadiyyatda yeri və rolunan 

araşdırlması müəyyən edilmişdir.  

Metod 

Tədqiqat prosesində əsasən müqayisə, təhlil və həmçinin ümumiləşdirmə metodlarından istifadəyə 

önəm verilmişdir. Tədqiqatın obyektini yüngül sənaye sahəsində istehsalın təşkili, iqtisadiyyatı və 

idarə edilməsi üzrə mütəxəsislərin tədqiqat işləri, elmi əsərləri təşkil edir. 

Araşdırma modeli 

Elmi araşdırma elmi biliklərin əldə edilməsi məqsədilə əlaqədar nəzəriyyənin öyrənilməsi, eksperiment 

qoyulması, konseptuallaşdırılması və yoxlanılması prosesi olaraq nəzərə alınaraq yüngül sənaye və onun 

aparıcı sahələrinin ölkə iqtisadiyyatında yeri və rolunun araşdırılması tədiqiqat işinin məqsədi kimi 

müəyyən edilmişdir. 

Məlumdur ki, ölkənin iqtisadi rayonlarının kompleks inkişafında mümkün yeri və rolu yüngül 

sənayenin aktuallığını daha da artırır. Yüngül sənayenin ayrı-ayrı sahə istehsallarının ölkənin 

müxtəlif şəhər, rayon və qəsəbələrində təşkili regional sosial-iqtisadi tarazlığın yaradılmasına 

köməklik edir.  

Yüngül sənayenin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun sahələri kütləvi istehsala orientrlidir və əsas 

diqqətini də əsasən kütləvi alıcıya yönəldir.  Bu sahə istehsalları həmçinin xidmətedici sahə kimi 

də ixtisaslaşa bilər. 

Yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsi sahə məhsullarına olan daxili tələbatı ödəməkə bərabər, 

idxalın azalması və ixracın artmasına əsas yaradır. 

Analiz 

Yüngül sənaye müasir industriyanın bütün sahələri arasında ən qocamanıdır. XVIII əsrdə yüngül 

sənayedə manufaktura istehsal üsulundan fabrik istehsalına keçid kimi adlanan sənaye çevrilişi 

XVIII əsrdə İngiltərədə baş vermişdir. Sənaye inqlabı parla işləyən maşının icad edilməsi ilə ilk iri 

sənaye regionunun formalaşmasına səbəb olmuşdur. Sonra bu kapitalist sənaye yolu ilə Avropanın 

digər ölkələri, Rusiya, ABŞ, bir sıra Asiya ölkləri də getməyə başlamışlar.  

 

Məlumdur ki, yüngül sənaye maddi istehsalın bir sahəsi olaraq ictimai tələbatın ödənilməsində öz 

yeri və rolu ilə seçilən sahəlrdən biridir. Belə ki, bu sahə istehsalları əhalini ayaqqabı, geyim, parça, 

və digər məmulatlarla təmin edən sahə və altsahələrdən ibarətdir. Belə ki, bu sahə emal sənayesinin 

tərkib hissəsi olaraq toxuculuq, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqabı, tikiş və s. sahələri özündə birləşdirir. 

Məlumdur ki, yüngül sənaye çoxsaylı sahə və altsahələrdən ibarət olmaqla kənd təsərrüfatı, kimya 
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və maşınqayırma sənayeləri və digər maddi və qeyri-maddi istehsal sahələri ilə sıx əlaqəli fəaliyyət 

göstərir (Масюк. 2020).  

Yüngül sənaye kənd təsərrüfatında tədarük olunan çoxçeşidli məhsulları (xammalı) emal edir, 

kimya sənayesindən boyalar, maşınqayırma sənayesindən isə istehsal maşın və avadanlıqları alaraq 

istehsal proselərində tətbiq edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, yüngül sənaye həmin resurslardan 

istifadə etməklə hazır məhsullar istehsal edərək sadalanan sahə müəssisələrini istehsal təyinatlı 

uyğun tələbat olan məhsullarla təmin edir (Kedrov, 1990). 

Yüngül sənaye həm fizioloji və həmçinin estetik baxımdan da əhalinin durmadan artan tələbatının 

ödənilməsinə yönəlik fəaliyyət göstərir. Yüngül sənaye sahələrində istehsalın təşkili və 

iqtisadiyyatı və idarə edilməsi üzrə mütəxəsislər  Masyuk N.N., Şarko M.N., Kedrov B.İ., 

Smirnova F.P., Karpova N.B.,  Fərzəliyev M., Məmmədov F., Məmmədov S.M., Cəfərov T.V. və 

digərləri yüngül sənayenin insanların sahə məhsullarına artan şəxsi tələbatının ödənilmçəsində 

əvəzedilməzliyini və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında sosial-iqtisadi amil olaraq yüksək rola malik 

olmasını öz elmi əsərlərində qeyd etmiş və bu sahədə geniş tədqiqatlar aparmaqdadırlar. Ölkənin 

iqtisadi rayonlarının kompleks inkişafına olan tələbat yüngül sənayenin aktuallığını daha da artırır. 

Yüngül sənayenin, onun ayrı-ayrı sahə istehsallarının ölkənin müxtəlif şəhər, rayon və 

qəsəbələrində yaradılması regional sosial-iqtisadi tarazlığın yaradılmasına köməklik edir. Yüngül 

sənaye sahələri arasında məhsul istehsalı həcmi və işçilərin say çoxluğuna görə tekstil sənayesi 

üstün xüsusi çəkiyə malik olmaqla, o da öz növbəsində iri sahə istehsal sahələri olan pambıqçılıq, 

yunçuluq, ipəkçilik və kətançılıq sənayesindən ibarətdir.   

Yüngül sənayenin strukturuna nəzərən qeyd etmək lazımdır ki, o öz tərkibində əsasən pambıq 

tərkibli, yun tərkibli, ipək tərkibli, kətan tərkibli, təbii və süni lif qarışığı tərkibli parça istehsalı, 

trikotaj məhsulları istehsalı, qeyri-parça materialları istehsalını həyata keçirən tekstil sənayesi, 

tikiş, dəri, xəz-dəri və dəri-ayaqqabı sənaye sahələrini özündə birləşdirir. Yüngül sənayenin 

tərkibidə ən iri və əhəmiyyətli sahələr toxucuuq və tekstil hesab edilir (Шарко и Головач, 2007). 

Toxuculuq sənayesi yüngül sənayenin ən iri, qədim və vacib sahəsi hesab edilr. O əhalinin sıx 

yaşadığı, məskunlaşdığı rayonlarda yerləşdirilir. Belə ki, ilk emal mərhələsindən keçmiş xammalın 

daşınma xərcləri hazır məhsulun daşınma xərclərindən çox olmur. Qadın əməyindən daha çox 

istifadə edilməsi də nəzərə alınaraq tekstil sənaye müəssisələri kişi əməyi daha çox tələb edən 

sənaye sahələrinin təşkil edildiyi rayonlarda yerləşdirilir. 

Tekstil sənayesinin formalaşmış ərazi təşkili istehsalın hazır məhsulun hazırlanması rayonlarına 

yaxın yerləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Lakin əsas xüsusiyyətləri yüngül sənayenin daha çox 

əməktutumlu olması və bilavasitə əhalinin tələbatını ödəməsi ilə xarakterizə olunur. Beləliklə, 

əmək resursları ilə təmin olunmuş və eyni zamanda hazır məhsulun kütləvi istehlakçısı olan 

rayonlar, yüngül sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsi üçün əlverişli şəraitə malikdir 

(Məmmədov, 2013).  

Yüngül sənaye müasir iqtisadiyyatda olduqca vacib rol oynayır. Onun əsas vəsifəsi əhalini sənaye 
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və məişət təyinatlı əmtəələrlə və həmçinin istehlak predmetləri ilə təmin etməkdən ibarətdir. 

Yüngül sənaye əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif xammal bazalarında əhali üçün predmetlər 

istehsal edən sahələrin məcmusudur. Bu sahəni şərti olaraq iki qrupa bölmək olar. Birinci qrup 

ucuz kütləvi məhsullar istehsal edən sahələrdən ibarətdir. Bu sahələr əsasən yüksək ixtisaslı və 

peşəkar əmək tələb etməməsi və az əməktutumlu istehsallardan ibarət olması ilə xarakterizə olunur. 

İkinci qrupa yüksəktexnoloji avadanlıqlar və yüksək ixtisalı, peşəkar işçilərdən ibarət istehsal 

amillərinin olması ilə xarakterizə olunur. Bu sahə müəssisələrində əsasən bahalı, yüksək dəyərli 

əmtəələr istehsal olunur. Bəli yüngül sənaye  kənd təsərrüfatı ilə sıx əlaqəli fəaliyyət göstərməklə 

yanaşı, kimya və maşınqayırma sənayesi üçün də məhsullar istehsal edir və onların xammal, maşın, 

avadanlıq və digər geniş çeşidli əmtəələrindən sahə istehsalında istifadə edir. Bəli onlar arasında 

ikili əlaqə vardır. Belə əlaqə əmək resurslarından istifadə baxımından çox sərfəlidir (Горбашко и 

Леонов, 2019). 

Yüngül sənayenin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun sahələri kütləvi istehsala orientrlidir və əsas 

diqqətini də əsasən kütləvi alıcıya yönəldir. Bu sahə istehsalları həmçinin xidmətedici sahə kimi 

də ixtisaslaşa bilər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə geyim, ucuz ayaqqabı  bu sənayenin əsas 

sahələri hesab edilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bahalı xammaldan yüksəkkeyfiyyətli 

məmulatlar istehsal edirlər (Məmmədov 2013).  

Yüngül sənayenin əhəmiyyəti həmçinin dünya iqtisadiyyatında sosial istiqamətliliyi ilə xarakterizə 

olunur. Bu sahə əhalini zəruri məişət predmetləri, sahə müəssisələrini məhsullarla (iplik, parça, 

sap, dəri və s.) təmin edir, əhalininn rifah halının yaxşılaşdırmasında mühüm rol oynayır, 

komfortunu təmin edir, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayır. Sahə məhsullarının 

istehlakı tempi müxtəlifdir, lakin orta ölçüsü artmaqdadır. Ölkə əhalisinin ildə orta hesab 1,0-1,1% 

artması və istehlakçıların baza məişət predmetləri ehtiyatı yaradır, onunla da sahə məhsullarına 

tələbat artmaqda davam edir (https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/). 

Sahə məhsullarına marağın bu artım tendensiyası yüngül sənayenin perspektivliliyinə, onun uğurla 

fəaliyyət göstərməsinə güclü zəmin yaradır. Yüngül sənayenin əsas əhəmiyyəti də məhz bundan 

ibarətdir (Печаткина, 2012)., (Горбашко и Леонов, 2019). 

Yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsi istiqamətində aparılan dövlət siyasəti son illərdə bəhrəsini 

verməkdədir. Yeni-yeni sahə müəssisələri, sənaye mərkəzlərinin yaradılması yerli xammall 

bazasından səmərəli istifadə etməklə daxili tələbatı ödəməklə bərabər hökümətin idxaləvələyici və 

ixracyönümlü məhsullar istehsalı üzrə siyasətə uyğun olaraq öz səmərəsini verməkdədir. Belə ki, 

2005-ci ildə əsası qoyulmuş, ən yaxşı dəri istehsalı nəzərdə tutulan "Gilan" Dəri emalı 

müəssisəsində İtaliyada istehsal olunan müasir texnologiya (dərinin aşılanması və preslənməsi, 

dərinin örtülməsi, həmçinin parlatması avadanlıqları, dəri emalı və digər istehsal proseslərinə 

nəzarət avadanlıqları)  ilə təchiz edilmişdir. Bu zavodda istehsal olunan məhsullar müvafiq 

beynəlxalq standartların tələbələrinə cavab verir və Türkiyə, İtaliya, İran, İspaniya və Ukrayna 

bazarlarına ixrac olunur (gilanholding.com/industries/Gilan+Deri+emali +zavodu+107). 

https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1356 

 

 

Ölkəmiz kənd təsərrüfatı pambıqçılığı, becərilməsi və tədarükü sahəsində artıq ənənəyə malik olsa 

da pambıqdan məhsulların toxunuşunda əhəmiyyətli inkişaf müşahidə olunur. Ölkədə əllidən çox 

kiçik pambıqtəmizləmə müəssisələri fəaliyyət göstərsə də pambıq parça istehsalı müəssisələri 

azsaylıdır və iri müəssisələr isə demək olar ki, yox səviyyəsində idi.  Lakin bu kimi problemlərin 

həlli məqsədilə ölkə başçısı Azərbaycan yüngül sənayenin inkişafına nail olmaq üçün “Mingəçevir 

Sənaye Parkının yaradılması haqqında” 26 fevral 2015-ci il, 1077 saylı sərəncamı imzalayaraq 

prioritet istehsalları təyin edilməsinə göstəriş vermişdir (http://www.azerbaijan-news.az/view-

37012/Qeyri-neft-s%C9%99nayesinin-inki%C5%9Faf-strategiyas%C4%B1).  

“Mingəçevir Sənaye Parkı”nın rezidenti olan “Mingəçevir Tekstil” MMC-nin 2 iplik istehsal edən 

fabriklər istismara buraxılmışdır. Bu fabriklər Almaniya, İsveçrə, Yaponiya, Türkiyənin və 

İspaniyanın ixtisaslaşmış şirkətləri olan Schlafhorst, Rieter, Temsan, Trützschler, Muratec, Savio, 

Uster və Electro-Jet-in istehsalları olan avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Hər iki fabriklərdə birlikdə 

yerli pambıq xammalından ildə 20,0 min ton (10 min ton “Ring” üsulu və 10 min ton isə “Open 

End” üsulu ilə) sintetik-qarışıqlı və 100 faiz pambıq ipliyin istehsalı nəzərdə tutulmuşdur.  

“Ring” üsulu ilə istehsal olunan iplik daha zərif və yumşaq olduğu üçün, istehsal prosesində əsasən 

uzun lifli pambıqdan istifadə olunması nəzərə alınaraq bu ipliklərdən əsasən köynək istehsalında 

geniş istifadə olunur. “Open End” üsulundan istifadə ilə istehsal olunan iplik daha qaba olur. Bu 

ipliklərdən əsasən cins parçalar hazırlanır ki, ondan da cins və digər bu kimi geyim məhsulların 

istehsalında istifadə olunur (https://gilanholding.com/industries/ Gilan+Tekstil+parki+109).  

“Giltex” ticarət nişanı altında yüngül sənaye məhsulları istehsalını həyata keçirən və Sumqayıt 

ərazisində yerləşən "Gilan Tekstil Parkı” yerli pambıq xammalından yüksək standartlara cavab 

verən tekstil məhsulları buraxmaqda davam edir. "Gilan Tekstil Parkı” bazasında toxuma, boyama 

və tikiş fabrikləri yüksək texnoloji imkanlara malik müasir avadanlıqlardan istifadə edərək 

məhsullar istehsalını həyata keçirirlər. Müəssisədə çox çeşidli parka və yataq dəstləri, yorğanlar və 

yastıqlar, həmçinin oda və suya davamlı müxtəlif təyinatlı uniformalar, hərbi geyimlər, xəstəxana 

geyimləri, müxtəlif təyinatlı xalatlar, otel və digər iaşə sektorunda istifadə olunacaq dəsmallar 

istehsal edilir. İstehsal prosesində insan sağlamliğına zərər vura biləcək kimyəvi maddələr istifadə 

edilmir. İstehsal edilən məhsulların hamısı Avropa standartlarina tam cavab verir 

(http://www.binegedi-ih.gov.az/page/432.html). 

Müəssisədə istehsal olunan məhsullar daxili tələbatı ödəməklə bərabər İtaliyaya, Ukraynaya və 

Rusiyaya ixracı ilə əlaqədar ilkin razılaşmalar əldə edilmişdir. İstehsal olunan parçaların müəyyən 

hissəsi parkın tərkibində fəaliyyət göstərən modern tikiş fabrikində istehsal istehlakına yönəldilir. 

Müəssisədə 18,0 min yorğan istehsal gücünə malik ayrıca xətti və həmçinin yataq dəsti istehsalı 

üzrə  avtomatlaşdırılmış istehsal xətti də yaradılmışdır. "Gilan Tekstil Parkı”-da ayda orta hesabla 

şərti olaraq 50,0 min kişi və qadın, həmçininuşaq üst geyimləri, bunlarla bərabər NATO 

https://gilanholding.com/industries/
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standartlarına tam cavab verən hərbi və xüsusi geyimlərin istehsalı həyata keçirilir 

(https://gilanholding.com/industries/Gilan+Tekstil+parki+109). 

1939-cu ildən fəaliyyətə başlayan “Bakı Tekstil Fabriki”, 1991-ci ildə sovet hökümətinin 

süqutundan sonra “Bakı Tekstil Fabriki” MMC kimi fəaliyyətini davam etdirməyə başlamışdır. 

Fabrik Türkiyə, Almaniya, İtaliya, Hollandiya və Yaponiyadan alınmış son model yüksək 

məhsuldarlı texnologiyalr tətbiq etməklə bərabər sahə üzrə xarici mütəxəsislər də cəlb etməklə 5.0 

mindən çox çeşiddə tekstil məhsulları istehsal edir. İstehsal etdiyi məhsullar dövlət və ayrı-ayrı 

firmaların sifarişləri və həmçinin müxtəlif satış xəttləri üzrə reallaşdırılır. Fabrikdə xüsusi təyinatlı 

və promo geyimləri, məktəbli və tibbi geyimlər, idman geyimləri, alt geyimləri, corab və digər 

geyimlər  istehsal olunur (http://www.binegedi-ih.gov.az/page/432.html). 

Yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsi sahə məhsulların olan daxili tələbatı ödəməkə bərabər, idxalın 

azalması və ixracın artmasına zəmin yaradır. Ekspert qiymətləndirmələrə görə ölkə əhalisi hər il 

tekstil, geyim və xalçaçılıq, xəz və xəz məmulatları istehsalı, dəri və dəri məmulatları və ayaqqabı 

məhsullarının alışı üçün bir neçə mlrd. manat vəsait xərcləyir. İstehlakçılar hər il orta hesabla 

paltara 2,58 mlrd. man. pul sərf edirlər. Bununla bərabər bir il ərzində istehlakçılar trikotaj 

məhsullarına 0,65 mlrd. man., baş geyimlərinə 0,014 mlrd. man., xəz və xəzdən 

məmulatlara 0,019 mlrd. man., corab üçün 0,083 mlrd. man., ayaqqabı üçün isə 0,65 mlrd. manat 

və s. geyimlər üçün isə 0,45 mlrd. man. pul xərcləyirlər. Nəticə etibarilə, ölkə əhalisi orta hesabla 

il ərzində geyim şeylərinə 4-5 mlrd. man. pul xərcləyirlər və sərfiyyatın kəmiyyəti ildən-ilə 

artmaqdadır.  

Sahə məhsullarına tələbatın artmasına baxmayaraq daxili istehsalın həcmində əhəmiyyətli 

dəyişkliklər əldə edilməyib. Bu səbəbdən də daxili tələbat əsasən xaricdən idxal olunan məhsullar 

hesabına ödənilir. Bu kimi məsələlər sahənin inkişafına da problemlər yaradır. Məhz bu kimi 

nüansları nəzərə alaraq sahənin inkişaf etdiriləsinə önəm verilməsi zəruri hesab edilir. 

Sahə məhsullarına tələbatın artmasına baxmayaraq daxili sitehsalın həcmində əhəmiyyətli 

dəyişkliklər əldə edilməyib. Bu səbəbdən də daxili tələbat əsasən xaricdən idxal olunan məhsullar 

hesabına ödənilir. 

İldən-ilə sahə məhsullarına tələbat artması fonunda yerli istehsalın həmin tələbatı qarşılaya 

bilməməsi idxalın daha çox artmasına zəmin yaradır. Əgər ölkədə mövcud müəssisələrdə 

keyfiyyətli və böyük həcmdə məhsullar istehsal edilərsə qazanılan gəlirlər də ölkə daxilində 

xərclənər, idxaldan asılılıq səviyyəsi tədricən aşağı düşər.  

Yüngül sənaye istehsallarının təşkili digər sahələrlə müqayisədə daha az kapital tələb edir. Bu sahə 

xammalın ilkin emalını, həmçinin son məhsulun hazırlanması kimi prosesləri həyata keçirir. 

Yatırılan sərmayənin dönərliyi səviyyəsi də olduqca yüksəkdir. Məhsul çeşidlərinin dəyişdirilməsi 

üçün də çox vəsait tələb edilmir və istehsal texnologiyasının başqa məhsul istehsalına yönəldilməsi 

prosesi də qısa zaman tələb edir. Ümumi sənaye üzrə istehsal xərcləri aşağı olan sahələrdən biridir. 
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Yalnız tekstil sənayesi yüngül sənaye sahələri arasında daha çox sərmayə tələb edən sahədir. Məhz 

buna görə də tekstil sənayesi əsasən dövlət və ya iri firmalar tərəfindən təşkil edilir. Bu sahə əsasən 

avtomatlaşdırılmış istehsal avadanlıqları ilə təchiz edildiyindən yüngül sənayenin digər 

sahələrindən daha çox vəsait tələb edir. Eyni zamanda bu sahəyə girişdə də müəyyən maneələr 

mövcuddur (Mahmudov, 2018)., (Cəfərov, 2009). 

Geyim sektoru isə tekstil sənayesindən fərqli olaraq daha az vəsit tələb edir və daha çox 

əməktutumludur. Bu və ya digər məhsul istehsalına keçid zamanı asanlıqla dəyişiklik etmək 

mümükündür. İstehsal həcminin artırılması yalnız maşın və avadanlıqların olması ilə əldə edilmir. 

Əsas məsələlərdən biri sahibkarlıq fəaliyyəti üçün münasib şəraitin yaradılması və onları yüngül 

sənaye sektorunda fəaliyyət göstəməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin hazırlanması və tətbiqinə 

ehtiyac vardır.  

Müəyyən biznes şəraitinin olması, yerli xammal bazasının olması ölkədə yüngül sənayenin inkişaf 

etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır. Bu baxımdan dövlət dəstəyi ilə çoxsaylı sahə müəssisələrinin 

yaradılması ilə yerli tələbatın ödənilməsi və idxalın qarşılanması üzrə uğurlar qazanmaq olar. Yeni 

müəssisələrin yaradılması, məhsul çeşidinin və stehsal həcminin artırılması məhsulların maya 

dəyərinin və qiymətlərinin aşağı düşməsinə zəmin yarada bilər. 

Qeyd etdiyimiz kimi sahə məhsullarına tələb yüksəkdir və daha da artmaqdadır. Xüsusilə də təbii 

xammal növlərindən hazırlanan məhsullara tələbatın artması ilə bərabər dövlətin ixrac siyasətinin 

güclənməsi və bu istiqamətdə atılan əhəmiyyətli addımlar sahə istehsalını stimullaşdırır.  

Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafı üçün zəruri olan amillərdən biri də insan amilidir. Bu sahə 

üzrə ixtisaslı mütəxəsislər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, Azərbaycan Texnologiya 

Universitetinin müvafiq fakültələrində hazırlanır.  Sahə müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması 

ölkəmizdə uzaq tarixi dövrlərə təsədüf etməklə bizim üçün yüngül sənaye istehsalı ənənvi sahəyə 

çevrilmişdir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda xammalın ilkin emalından hazır məhsul istehsalı 

daxil olmaqla bütün istehsal mərhələlərini əhatə edən kompleks müəssisələr, kombinatlar çalışırdı. 

Bu müəssisələr Bakıda və Sumqayıtda, Gəncə və Şəkidə, Yevlax və Xankəndində, həmçinin 

Ordubadda fəaliyyət göstərirdilər. Əfsuslar olsun ki, SSRİ-də yaşanılan tənəzzülün təsiri bü 

müəssisələrdən də yan keçmədi. Bunlardan bir neçəsi fəaliyyətini tam dayandırmalı oldu, digərləri 

isə Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra hökümətin reallaşdırdığı iqtisadi islahatlarda 

irəli gələn yeni davranış tərzinə uyğun olaraq özəlləşdiriməklə, fəaliyyətini yeni tələblərə uyğun 

təşkil etməklə ayaqda qaldılar. Onlarında bir qismi fəaliyyətlərini tam dayandırmalı olmuşlar.  

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi ölkədə yeni-yeni sahə müəssisələri yaradılır, daxili istehsal artır, az 

da olsa bəzi məhsullar ixrac da edilir. Sahə məhsullarının ixrac payının artırılması məqəsdilə 

hökümət tərəfindən ciddi tədbirlər reallaşdırılmağa başlanılmışdır. 2016-cı ildən ölkədə 

pambıqçılığın inkişafına dövlət öz dəstəyini artırıb. Yüngül sənayenin xammal bazası olan 

pambıqçılığın, baramaçılığın, heyvandarlığın (yun, gön-dəri və xəz-dəri xammalı məhz 
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heyvandarlıq sahəsindən alınır) inkişafı sahənin inkişafına mühüm zəmin yaradır, istehsal 

imkanlarını genişləndirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Ə.Əliyevin 5 oktyabr 2016-cı ildə “Made in Azerbaijan” 

adı altında yerli qeyri-neft məhsullarının müxtəlif xarici bazarlarda geniş təbliğini nəzərdə tutan 

Fərman imzaladı. Bu Fərmana əsasən “Made in Azerbaijan” adı altında Azərbaycanın brend 

məhsullarının xarici ölkə bazarlarında tanıdılması, ixracın stimullaşdırılması məqsədilə bir sıra 

fərqli dəstək mexanizmlərinin istifadəsi nəzərdə tutulur. Hətta həmin tədbirlərin reallaşdırılması 

xərcləri dəstək tədbirlərinə uyğun olaraq dövlət tərəfindən qarşılanır. 

Nəticə 

Yüngül sənaye maddi istehsalın əhəmiyyətli sahələrindən biri olaraq ictimai tələbatın 

ödənilməsində öz yeri və rolu ilə seçilən sahələrdən biridir. Bu sahə istehsalları əhalini ayaqqabı, 

geyim, parça, və digər məmulatlarla təmin edən sahə və altsahələrdən ibarət olmaqla əhalinin sahə 

məhsullarına tələbatının ödənilmədində və dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin (regional inkişaf, 

əhalinin məğulluğunun təmin edilməsi və s.) reallaşdırlmasında yüksək əhəmiyyətə malikdir.  

Yüngül sənayedə həm fizioloji və həmçinin estetik baxımdan da əhalinin durmadan artan 

tələbatının ödənilməsinə yönəlik fəaliyyət göstərilır.  

Ölkə əhalisinin ildə orta hesab 1,0-1,1% artması və istehlakçıların baza məişət predmetləri ehtiyatı 

yaradır, onunla bərabər sahə məhsullarına tələbat artmaqda davam edir.12 Sahə məhsullarına 

marağın bu artım tendensiyası yüngül sənayenin perspektivliliyinə, onun uğurla fəaliyyət 

göstərməsinə güclü zəmin yaradır.  

Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişaf etdirilməsi sahə məhsullarına olan daxili tələbatı ödəməkə 

bərabər, idxalın azalması və ixracın artmasına zəmin yaradır. Ekspert qiymətləndirmələrə görə ölkə 

əhalisi hər il tekstil, geyim və xalçaçılıq, xəz və xəz məmulatları istehsalı, dəri və dəri məmulatları 

və ayaqqabı məhsullarının alışı üçün bir neçə mlrd. manat vəsait xərcləyir. Belə ki, istehlakçılar il 

ərzindı trikotaj məhsullarına 0,65 mlrd. man., baş geyimlərinə 0,014 mlrd. man., xəz və xəzdən  

hazırlanmış məmulatlara 0,019 mlrd. man., corab üçün 0,083 mlrd. man., ayaqqabı üçün isə 0,65 

mlrd. man. və s. geyimlər üçün isə 0,45 mlrd. man. pul xərcləyirlər. Nəticə etibarilə, ölkə əhalisi 

orta hesabla il ərzində geyim şeylərinə 4-5 mlrd. manat pul xərcləyirlər və sərfiyyatın kəmiyyəti 

ildən-ilə artmaqdadır. Bu tələbatın daxili istehsal hesabına ödənilməsi isə sahə müəssisələri və 

dövlət üçün sosial-iqtisadi cəhətdən strateji əhəmiyyətə malikdir. 

Müəyyən biznes şəraitinin yaradılması, yerli zəngin xammal bazasının olması ölkədə yüngül 

sənayenin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır. Bu baxımdan dövlət dəstəyi ilə çoxsaylı 

sahə müəssisələrinin yaradılması ilə yerli tələbatın ödənilməsi və idxalın qarşılanması üzrə uğurlar 

qazanmaq olar. Yeni müəssisələrin yaradılması, məhsul çeşidinin və istehsal həcminin artırılması 

                                                   
12 Əhalinin sayının dəyişməsi, https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 
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məhsulların maya dəyərinin və qiymətlərinin aşağı düşməsinə zəmin yarada bilər. Son illər bu 

istiqamətdə əhəmiyyətli addımlar atılmış, çoxsaylı sahə müəssisələri işə salınmışdır.  

Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafı üçün zəruri olan amillərdən biri də insan amilidir. Bu sahə 

üzrə ixtisaslı mütəxəsislər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, Azərbaycan Texnologiya 

Universitetinin müvafiq fakültələrində hazırlanır.   
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Comparison of the Theory of Dutch Disease and Hot Money Through 

Examples of Norway and Turkey 

 

Serap Gümüş Kallevig 

Universiteit Utrecht 

 

Abstract 

The main objective of the project is: “What are the similarities between Dutch Disease and Hot Money Flows, and 

how are (a) Norway and (b) Turkey controlling the impact of (a) Dutch Disease and (b) Hot Money Flows in their 

economies?” Empirical studies indicate that economies driven by natural resources in long term develop tremendous 

difficulties. These complex political, social and economical difficulties are termed The Curse of Natural Resources 

Hypothesis. The economical aspect of The Curse of Natural Resources Hypothesis is known as Dutch Disease. A 

similar negative economical phenomenon develops in countries with high level of short-term speculative capital 

investments, often referred to as Hot Money. Even if Hot Money and Dutch Disease are having different causations, 

the symptoms and the remedies correlate. Norway, with it’s enormous natural resources, and Turkey, with it’s high 

level of short-term speculative capital investments, are exemplifying these economical phenomena. Countries abundant 

to Natural Resources or Hot Money tend to be very fragile to global economic shocks. The Norwegian government’s 

respond to prevent Dutch Disease has been effective. An important institutional respond was made in 2001 with the 

introduction of Budgeting Rule in relation with the Government Pension Fund.  

Keywords: Resource Curse, Dutch Disease, Norges Bank, Inflation, Turkish Economy, Hot Money, Capital Inflows 
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Kamran Hasanov 

 Azerbaijan State University of Economics 

kamran.hassnov@gmail.com  

 

Abstract 

Commercial activity occupies a leading position in the market economy, which is due to many reasons. These reasons 

include: relatively small start-up capital for small businesses; Reconstruction of various sectors of the economy opens 

the way to solve many problems; provides employment in all sectors of the economy; creates the necessary conditions 

for balancing the key elements of a market economy. At the same time, commercial activity allows for flexible change 

of individual mechanisms of the market environment, including the consumer market as a whole.The general 

conclusions about the financial condition of the studied commercial banks in the field of functional efficiency are as 

follows: Analysis and assessment of the financial stability indicators of the banking sector in recent years have shown 

that the banking sector aims to ensure financial stability. In particular, there has been a somewhat alarming trend in the 

managed subsystem over the past two years: the share of fixed capital in risky assets is declining. It is clear from the 

analysis in the article that commercial banks finance their loan portfolios with non-deposit funds and their own funds, 

which should be carefully assessed at a time when stability reserves are declining.  

Keywords: banking, credit, finance, entrepreneurship 

 

Introduction 

Research conducted by modern scientists has shown that it is necessary to assess the effectiveness 

of theoretical, methodological, as well as practical recommendations in the process of regulating 

banking activities. This approach is especially important in the regulation of the banking sector and 

financial stability. According to scientists, the regulatory model, on the one hand, reflects a 

complex system of relationships between subsystems (level II of the regulatory and banking 

system), on the other hand, has a certain structure consisting of certain. These components include: 

- The creator of the system (ensuring the financial stability of the banking sector and aligning the 

interests of the banking sector with the needs of the national economy); 

- functional and organizational (subject of regulation, object and infrastructure components); 

- Regulator (methods and means that affect the state of the system);  

- Resource components (manifests itself as the main conditions of the system). 

Analysis 

Commercial banks, first of all, act as specific credit institutions, the main activity of which is 

mailto:kamran.hassnov@gmail.com
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lending, because on the one hand they attract temporarily free funds from the economy, on the 

other hand they meet the various financial needs of enterprises, organizations and the population. 

Bank lending operations can be divided into two main groups: 

- acts as a creditor by issuing assets, banks, loans; 

-passive, acting as a bank borrower (debtor), attracts money from customers and other banks on 

terms of payment, repayment. 

There are two main forms of credit operations: loans and deposits. For this reason, active and 

passive credit operations can be carried out both in the form of loans and in the form of deposits. 

Active credit operations consist primarily of credit operations with customers and interbank lending 

operations; the second consists of deposits placed with other banks. Passive credit operations 

similarly consist of deposits of third legal entities and individuals in the current banking institution, 

including customers and other banks, and lending operations by the bank to obtain interbank loans. 

The following pattern exists: The more stable the economic situation in the country, the greater the 

share of credit operations in the structure of bank assets. 

Based on these characteristics, we can conditionally emphasize the difference between credit and 

loan operations, credit and loan. Credit is a broader concept that implies the existence of various 

forms of credit relations, which constitute both the sources of funds of the bank and represent one 

of their investments. A loan is just one of the forms of organization of credit relations, the 

establishment of which is accompanied by the opening of a credit account. In addition, credit 

relations can be organized not only within the framework of a bank loan, but also as a commercial 

loan when there is both a borrower and a lending institution, and the credit relationship between 

them is formalized by a promissory note. In the future, a commercial loan can be turned into a bank 

loan by issuing a promissory note or a loan secured by its accounting. 

A bank loan is a very convenient and in many cases invaluable financial service that allows you to 

quickly take into account the needs of each borrower and adapt the terms of the loan. (unlike the 

securities market, where credit terms and other terms are standardized). 

Accordingly, direct bank lending is disbursed when an enterprise's credit relationship first arises as 

a relationship with a bank, and indirect bank lending is provided primarily when a credit 

relationship arises as a result of an application to the bank for a promissory note. 

Credit operations are divided into two groups: interbank loans and loans to customers. 

Interbank loans consist of the provision of credit sources by the lending bank not only in the form 

of loans to the borrowing bank, but also through deposits, promissory notes, financial leasing, asset 

balances in correspondent accounts of banks with guarantees for other banks. 
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Credit operations with customers include all types of loans to customers of the bank, except for 

correspondent banks: loans for current assets, loans for investments, promissory note accounting, 

factoring, financial leasing. 

Research shows that financial relations in business have a number of specific features, among 

which the following can be distinguished: 

- system of benefits, special provisions, etc. original tax acceleration system for large enterprises, 

including; 

- Affordability of lending to small businesses, leasing, etc. the presence of features of the 

mechanism selected by; 

- subsidies, special interest rates on loans, discounts, etc. state program to support small businesses, 

including. 

Again, commercial banks and other lending institutions are the main source of financing for small 

businesses.  

In short, bank loans to small businesses are often determined by the investment system in the 

country's economy. Therefore, before considering the system of lending by banks to small 

businesses, it is necessary to analyze the system of lending to the country's economy. It should be 

noted that credit investments in the national economy have increased significantly in recent years. 

4.1.2. Table 1: Credit investments in the economy of Azerbaijan (end of year, million manat) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Credit 

investmen

ts in the 

economy  

9,163.

4 

9,850.

3 

12,243.

7 

15,422.

9 

18,542.

6 

21,730.

4 

16,444.

6 

11,757.

8 

13,020.

3 

15,297.

2 

From 

them: 

short-term 2,567.

1 

2,951.

2 3,508.3 3,335.5 3,931.3 5,297.3 3,478.0 2,101.3 2,695.1 2,918.4 

as a result, 

as a 

percentage 28.0 30.0 28.7 21.6 21.2 24.4 21.1 17.9 20.7 19.1 

long-term 6 

596.3 

6,899.

1 8,735.4 

12,087.

4 

14,611.

3 

16,433.

1 

12,966.

6 9,656.5 

10,325.

2 

12,378.

8 
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as a result, 

as a 

percentage 72.0 70.0 71.3 78.4 78.8 75.6 78.9 82.1 79.3 80.9 

Source: https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/, 01.01.2021 

 

The credit burden of the Azerbaijani economy has decreased by 20.8% by 2019. Compared to the 

same period in 2018, the country's credit load increased by 3.5 percentage points. It should be noted 

that in 2019, the total credit investment in the country's economy amounted to 15.116.4 million. 

manat, the volume of GDP production is 72.852.2 mln. Manat 

(https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/) 

At the same time, the ratio of long-term and short-term loans to the economy has changed 

significantly. In particular, during 2018-2019, the share of short-term loans increased from 73.0% 

to 23.3%, and the share of long-term loans increased from 28.0% to 78.8% 

(https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/) 

A similar situation is observed in the system of investments in the economy of the republic. In 

2019, 868.7 million manat will be allocated from all financial sources for the development of 

economic and social spheres in Azerbaijan. manat or 12.5% less compared to 2018. 74.3% of the 

spent funds were the cost of direct construction and installation work. 

This decrease was due to a decrease in investment in the oil sector, while the volume of investments 

in the non-oil sector increased by 1.2%, including investments in the non-oil industry by 1.9%. 

66.7% of the total investment was spent on the construction of production facilities, 23.1% on 

service facilities, and 10.2% on housing with a total area of 130.1 thousand square meters. Funds 

directed to fixed assets from domestic sources accounted for 66.6% of total investment. 

4.1.3. Table 2: Investments in the country's economy 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Investments from all sources (including foreign investments): 

mlyn.manat 20057.4 22706.4 24462.5 25877.0 24986.6 

mlyn.dollar 19547.2 14228.0 14213.3 15221.7 14698.0 

Foreign investments: 

mlyn.manat 10998.9 16216.1 15697.3 14002.1 12119.5 

https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
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Source: https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/, 01.01.2021 

 

In the total value of investments in fixed assets, the funds of enterprises and organizations 

accounted for 84.1%, personal funds of the population 5.9%, bank loans 5.1%, budget funds 4.1%, 

and extra-budgetary funds 0.8% (https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/). 

Inefficiency of capital investments by small enterprises has led to an increase in their 

receivables.http://azstand.gov.az/upload/files/AZS%20% 20DEBITOR% 20BORCLARI% 

202019.pdf) Accounts receivable of small business in the period under review from AZN 15.6 

million to AZN 31.4 million, as well as: industry - from AZN 4.3 million to AZN 12.9 million; 

construction - from 4.5 million AZN to 5.8 million manat; trade - from 2.7 million AZN to 1.5 

million AZN; transport increased from AZN 1.2 million to AZN 7.2 million; tourism and public 

catering decreased from 0.01 million manat to 0.001 million manat. 

Table 3: Accounts receivable of business entities 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

All of the economy on areas  14408. 

2 

19305. 

8 

23303. 

5 

22687. 

4 

28217. 

0 

32537. 

8 

33548. 

1 

Including 

 

Industry 

 4374.1 6853.7 6881.8 8446.1 12811. 

5 

13958. 

1 

14262. 

4 

Tikinti  4662.0 6490.9 3775.1 3687.1 5384.0 5831.6 5883.7 

Trade  2721.6 1296.7 672.0 1354.2 1433.5 1524.7 1789.3 

Transport and warehousing 

farm 

 1180.2 1450.0 6856.3 5188.3 6727.5 7246.4 7454.9 

mlyn.dollar 10719.1 10161.1 9120.5 8236.5 7129.1 

Domestic investments: 

mlyn.manat 9058.5 6490.3 8765.2 11874.9 12867.1 

mlyn.dollar 8828.1 4066.9 5092.8 6985.2 7568.9 

https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
http://azstand.gov.az/upload/files/AZS%20%25%2020DEBITOR%20BORCLARI%202019.pdf
http://azstand.gov.az/upload/files/AZS%20%25%2020DEBITOR%20BORCLARI%202019.pdf
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Tourism and communication  55.1 23.1 32.9 6.3 7.8 - - 

Information and 

communication 

 - 12.4 14.5 18.3 25.4 31.5 33.7 

On real estate operations   

926.1 

 

465.8 

 

768.0 

 

214.6 

 

275.7 

 

293.9 

 

310.2 

Education, health and other  2141.1 1886.2 3267.9 3222.6 3881.5 3882.7 4223.6 

Source: https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/, 01.01.2021 

 

In particular, the credit debts of enterprises have increased. Growth in all sectors of the economy 

ranged from AZN 13.5 million to AZN 36.7 million, including by industry: industry - from AZN 

5.6 million to AZN 19.6 million; construction from 3.5 million AZN to 5.8 million AZN; trade - 

from 0.8 million AZN to 0.9 million AZN; transport - increased from 1.2 million AZN to 1.5 

million AZN; tourism and catering - from 0.3 million AZN to 0.16 million AZN. 

Table 4 : Debts of business entities on loans, thousand manats 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

All of the economy 

on areas 

13606. 

4 

18390. 

7 

23523. 

9 

25557. 

3 

34187. 

5 

36824. 

6 

38200. 

4 

Including 

 

Industry 

5591.9 7782.0 12836. 

2 

13950. 

8 

18305. 

5 

19676. 

8 

15214. 

9 

Tikinti 3378.0 5339.3 3454.5 3482.7 5384.0 5825.9 6237.8 

Trade 953.0 933.5 186.3 638.3 785.1 868.4 895.5 

Transport and 

warehousing 

farm 

1233.6 1122.7 1255.6 1447.0 1453.5 1538.9 1632.4 

Tourism and 

communication 

193.6 167.1 115.0 122.7 154.4 154.9 156.6 

https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
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Information and 

communication 

- 8.7 26.6 11.7 13.2 - - 

On real estate 

operations 

 

278.0 

 

312.8 

 

963.4 

 

684.3 

 

937.5 

 

1012.3 

 

1233.4 

Education, health and 

other 

1350.0 1083.6 4839.3 5443.8 7488.3 8112.4 8558.9 

Source: https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/, 01.01.2021 

 

Research conducted by modern scientists has shown that it is necessary to assess the effectiveness 

of theoretical, methodological, as well as practical recommendations in the process of regulating 

banking activities. This approach is especially important in the regulation of the banking sector and 

financial stability. According to scientists, the regulatory model, on the one hand, reflects a 

complex system of relationships between subsystems (level II of the regulatory and banking 

system), on the other hand, has a certain structure consisting of certain. These components include: 

- The creator of the system (ensuring the financial stability of the banking sector and aligning the 

interests of the banking sector with the needs of the national economy); 

- functional and organizational (subject of regulation, object and infrastructure components); 

- Regulator (methods and means that affect the state of the system);  

- Resource components (manifests itself as the main conditions of the system).  

One can agree that the main criteria for evaluating the effectiveness of banking sector regulation 

are as follows. 

- functional efficiency; 

- operational efficiency; 

- economic efficiency. 

Regardless of the political structure, any state seeks to maximize the efficiency of the economy as 

a whole. During this period, the credit policy pursued by banks plays an important role. At the 

same time, it must take into account the interests and needs of all segments of the population in 

banking services, taking into account all the factors that determine the activities of a commercial 

bank. For example, if a bank specializes in servicing individuals, its credit policy should take into 

account the interests of private customers in the first place. 

 

https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
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The banking system, one of the real drivers of an independent economy, needs a well-managed 

banking sector. A well-managed banking system is also a barometer of the real economy. 

Therefore, special attention should be paid to improving the management of the banking system in 

all countries where new economic management methods are adopted, starting from administrative 

management methods. (Puzhaeva Ya.B.2019) 

The high level of dynamics of industrial relations requires special attention to the formation of 

commodity-money-market relations, the development of clear and correct tactics and strategies of 

modern monetary policy, banking management. As part of the automation of banking supervision, 

work has been done to introduce an automated reporting system for prudential supervision. 

The regulatory and legal framework for banking supervision has continued in accordance with the 

principles of the Basel Committee. As one of the measures to strengthen the institutional 

framework of money management, the introduction of an automated system of bank statistical 

reporting to create a reliable database continues (A. Abbasov, 2013). 

World experience shows that modernized management and strategic planning are of great 

importance in the correct selection and effective achievement of goals and objectives. Making 

management decisions in an organization with any field of activity requires a proper assessment of 

the situation, an in-depth analysis of internal and external factors, and the preparation of processes 

for possible development. (ATALAN, B., 2018) 

It is very important to organize an in-depth analysis of the commercial bank's strategic activities 

based on the principle of internal control, to study the level of organization of the control system 

to manage risks arising from internal and external factors and to make a comparative analysis of 

relevant control procedures. In this case, a relevant comparative analysis of the compliance of the 

internal audit with the accepted control procedures of the bank's branch network and other 

structural units will also increase the effectiveness of the audit. In addition, as you know, in a 

market economy, there are different methodological approaches to the effective organization of the 

work of each institution, and among them, the adequate organization of the internal audit service 

is one of the key issues. In many cases, it is more modern to achieve the strategic goals of internal 

audit, there is a need to develop and implement more reliable and effective analytical and control 

mechanisms. (Kovalev SD, 2017) 

The audit examines the internal and external risk factors of any business entity, determines its 

competitiveness, the effectiveness of the mechanisms and tools used in practical processes 

compared to competitors. Internal audit, which performs such important functions, is characterized 

as one of the most useful services for a business or, in our case, a banking institution, and all this 

indicates the effectiveness of internal audit. In general, while there are a number of approaches to 

determining the effectiveness of an internal audit, complex approaches that combine several factors 

and causes are in the minority. (Elnur Islamov, Gunel Musayeva, Babek Babashov, Shirin 
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Agayeva. 2017) 

The storage of money, the evolution of their management technologies, led to the transition from 

paper to electronic systems. This led primarily to the replacement of cash and non-cash funds with 

microprocessor cards, or in other words, chips. According to the Basel Committee, e-money 

includes prepaid cards, as well as paid software products or digital sources that use the Internet. 

Currently, the electronic payment system tends to become internal, ie banks and other financial 

institutions switch from private networks to the Internet. 

Electronic Data Interchange or EDI (Electronic Data Interchange) has long been used by banks and 

stock exchanges for payments, settlements, shares and other securities. The SWIFT system, which 

is the main EDI system, covers the world's most influential banks and financial institutions. 

Trillions of dollars pass through this system every day. In recent years, the SWIFT system has 

continuously developed the service sector, transforming the communications network into a 

reliable Internet network (Beck, D., 2019) 

Conclusions and Recommendations 

However, the study of small business financing and bank lending in the country allows us to draw 

the following conclusions: 

- In 2014-2020, the total share of credit investments in the country increased by 19.3 times, as well 

as short-term loans - 12.8 times, long-term loans - 122.5 times. Their share increased from 73.0% 

to 23.2% and from 29.0% to 78.9%; 

- The volume of investments in the country's economy has also increased significantly. In 2005-

2020, growth increased by 18.0 times, as well as foreign investment by 12.1 times and domestic 

investment by 27.9 times. 

- In recent years (2014-2020) there has been a negative dynamics of capital investment in fixed 

assets of small enterprises, a decrease in the share of small investments in total investment; 

- In a longer period (2014-2020) there is a significant increase in capital investment in fixed assets 

of small businesses, both within the country and in certain regions; 

- In 2014-2020, there was an increase in the profitability of small enterprises, as well as the number 

of unprofitable small enterprises and their receivables and payables. 
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Резюме 

Самым важным компонентом национальной экономики каждой страны является банковская 

система, призванная способствовать макроэкономическому развитию и полностью удовлетворять 

растущий спрос на услуги. Сегодня невозможно представить динамично развивающуюся экономику 

без динамично развивающейся банковской системы. Успех банка в современных условиях 

определяется степенью адаптации к быстро меняющейся внешней среде. Важным элементом 

построения действительно эффективных взаимоотношений между банком и потребителями 

является разработка методов оказания услуг, что подразумевает не только изменение существующих 

технологий, но и внедрение новых. Банковский маркетинг становится одним из основных 

инструментов повышения качества обслуживания. Разработка и реализация эффективной 

маркетинговой политики, направленной на привлечение большего числа клиентов, является 

основным направлением коммерческих банков на текущем этапе развития. В качестве финансовых 

посредников среди субъектов рыночных отношений банки являются прямыми участниками 

финансового рынка, который отвечает за управление ликвидностью, надежностью и 

конкурентоспособностью местных банков на основе развития нестабильности мировой финансовой 

системы. рынок маркетинговых услуг и поиск новых инструментов для удовлетворения спроса, а 

также для обеспечения стабильного предложения, ресурсов и новых продуктов для клиентов. Цель 

исследования связана с динамичным развитием банковской системы Азербайджана и 

необходимостью теоретического понимания роли маркетинговой деятельности в деятельности 

коммерческих банков. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, финансового рынка, маркетинговых услуг, коммерческих 

банков. 

 

Введение 

Понятие «маркетинг» - одна из самых распространенных идей в словаре деловых людей, 

живущих в разных странах и на разных континентах мира. Сегодня в мире нет ни одной 

страны с развитой промышленностью и торговлей, где маркетинг не использовался бы не 

только крупными транснациональными компаниями и фирмами, но и многими средними и 
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малыми предприятиями. Слово «маркетинг» (англ. Marketing from the market) было впервые 

использовано в начале XX века в Соединенных Штатах, известном как «общество 

потребления». Ведущие американские маркетологи Дж. Эванс и Б. Берман определяют 

маркетинг как способность предвидеть, управлять и удовлетворять спрос на товары и 

услуги, а также организовывать людей, территории и идеи посредством обмена. Ф. Котлер 

дал классическое определение маркетинга: «Маркетинг - это вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение потребностей и требований людей 

посредством обмена (David Scott,2017). 

Маркетингом занимаются промышленные предприятия, оптовая и розничная торговля, 

фирмы, специализирующиеся на бытовом обслуживании населения, туристические и 

транспортные компании, научные учреждения и творческие организации, а также 

некоммерческие организации. Основная концепция маркетинга - выявить потребности и 

требования целевых рынков и удовлетворить их более эффективно, чем у конкурентов. 

Основная задача маркетинга - предоставить покупателю то, что ему нужно, в нужном 

количестве, нужного качества, в нужном месте, по нужной цене и при этом получить 

максимальную прибыль. Наряду с маркетингом, общим менеджментом, финансами и 

технологиями это один из важных факторов стратегического успеха в банковской сфере. 

Первоначально банки рассматривали маркетинг только как средство изучения спроса, 

стимулирования и привлечения клиентов, но не в 1980-х годах. Сформирована концепция 

банковского маркетинга. И сегодня он входит в число крупнейших рекламодателей 

западных банков и управленцев, т.е. Концепция маркетинга решительно вытеснила 

традиционные «банковские» методы управления. Маркетинг в банковском секторе - это 

особая сфера, которая направлена на повышение производительности и эффективности 

банка за счет использования определенного набора инструментов в рамках концепции 

взаимного маркетинга и с учетом рыночной стратегии, основанной на определенных идеях, 

предпочтениях и потребностях. потребители. Банковский маркетинг можно определить как 

поиск наиболее прибыльных (текущих и будущих) рынков банковских продуктов с учетом 

реальных потребностей клиентов. Этот процесс предполагает четкое выражение целей 

банка, формирование путей и средств их достижения и подготовку конкретных мер по 

реализации маркетинговых планов. 

Банковский маркетинг используется для повышения эффективности системы управления, 

разработки долгосрочных и краткосрочных программ развития, разработки банковских 

продуктов, более быстрого реагирования на изменения на рынке банковских услуг и 

создания конкурентных преимуществ. Сегодня маркетинг в банковской сфере включает 

выявление существующих и потенциальных рынков услуг; выбор наиболее прибыльных 

направлений банковских услуг и определение потребностей клиентов в этих сферах; 

постановка краткосрочных и долгосрочных целей по развитию существующих услуг и 
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созданию новых видов услуг; предлагать услуги таким образом, чтобы привлекать внимание 

клиентов к их покупке, при условии, что банк постоянно отслеживает и реализует 

выполнение высоких показателей качества. Важнейшими факторами, вызвавшими 

необходимость применения маркетинга в банковской сфере, являются следующие: 

 • доступ банков на зарубежные рынки и конкуренция с местными банками, глобализация 

банковской конкуренции; 

• появление и развитие большого количества небанковских организаций, конкурирующих с 

банками почти во всех странах; 

 • развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между банками и 

небанковскими организациями в сфере как привлечения средств, так и предоставления 

кредитных услуг; 

 • расширение спектра банковских услуг и развитие небанковских методов заимствования 

(выпуск облигаций и др.);   

 •  повышение значимости качества банковских услуг для клиентов; 

 • развитие информационных технологий и средств связи на основе современных 

технологий и, как следствие, расширение региональной и национальной деятельности 

финансово-кредитных организаций; 

 • ограничение ценовой конкуренции, связанной с государственной конкуренцией на рынке 

банковских услуг и связанной с ней. наличие максимальной процентной ставки, при которой 

банк больше не зарабатывает, и в этой связи продвижение проблемы управления качеством 

банковского продукта и вывода продукта на рынок. 

В этих условиях маркетинг становится важнейшим инструментом конкуренции на мировом 

и внутреннем финансовых рынках и одним из ключевых факторов выживания малых и 

средних банков. Банки Азербайджана использовали маркетинг не только для организации 

деятельности в соответствии с поставленными целями, но и для того, чтобы больше узнать 

о клиентах, ведь обслуживание каждого клиента должно основываться на глубоком и 

всестороннем изучении его реальности. потенциал, положение на рынке, экономические 

перспективы. Маркетинг - это стратегия и философия, требующая тщательной подготовки, 

глубокого и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений банка, от 

менеджеров до нижнего уровня. Маркетинговый подход фокусирует реальные потребности 

банка на клиенте, а не на продукте. Поэтому очень важно досконально изучить рынок, 

проанализировать меняющиеся вкусы и предпочтения потребителей банковских услуг. 

Сотрудник банка становится продавцом финансовых продуктов. При общении с каждым 

клиентом им предлагается определить конкретные формы финансовых услуг, в которых 

нуждается клиент, и объяснить им потребности и прибыльность каждой транзакции. 
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Субъект маркетинга действует как подсистема управления, подсистема, которая 

управляется на основе факторов, которые могут контролироваться и не контролироваться в 

объекте. Как показано на рисунке, ключевыми элементами, которыми может управлять 

банковский маркетинг, являются: выбор целевых финансовых рынков; выбор 

маркетинговых целей для коммерческого банка; выбор маркетинговой организации банка; 

выбор маркетинговой структуры банка; контроль и управление маркетинговой программой 

(Michael E. Porter,2018). 

Рис. 1 Факторы, контролируемые банковским маркетингом 
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Метод  

Особенности банковского маркетинга определяют методы его применения. Маркетинг 

взаимоотношений коммерческих банков с хозяйственными организациями - вкладчиками 

временно свободных фондов направлен на изучение перспектив увеличения вкладов, 

обеспечение заинтересованности предприятий, организаций, кооперативов, населения в 

получении дохода в виде выплачиваемых процентов. Характеристики маркетинга в 

банковском секторе в первую очередь связаны с характеристиками банковских продуктов: 

продуктов, услуг или операций, выполняемых банком. Как и любой другой продукт, 

выставленный на продажу, банковский продукт проходит все стадии развития: появление 

идеи создания продукта, выбор идей, анализ планируемых продаж, тестовый маркетинг 

(проверка реакции потребителей), коммерциализация продукта (конкурентное 

ценообразование). 

Для определения характеристик маркетинга в банковском секторе необходимо учитывать 

особенности банковского продукта и услуги. Напомним их:  

• неосязаемость услуг, их абстрактный характер;  

• непостоянство качества услуг и неотделимость услуг от квалификации людей, их 

представляющих;   

• несохраняемость услуг 

Неосязаемость услуг означает невозможность ощутить, увидеть и оценить их материально 

до тех пор, пока не будут достигнуты результаты их предоставления. Главная и главная 

особенность банковских услуг - это их эффективность, то есть конкретные преимущества и 

выгоды, которые получает потребитель от банковских услуг.  

Непостоянство качества услуг и неотделимость услуг от качеств людей требуют 

постоянного обучения. Сотрудникам банка необходимо знать не только банковские приемы, 

но и психологию общения между людьми. Большое значение имеют интерьер банка, 

освещение, офисная мебель и стиль, цветы и другие внешние элементы, которые создают 

дополнительное качество услуг банка.  

Несохраняемость услуг одразумевает наличие механизма, который работает для 

уравновешивания спроса и предложения. Услуги не хранятся как товары. По этой причине 

важно заранее спланировать действия банка, чтобы избежать очередей в периоды пикового 

спроса; привлечь дополнительных сотрудников из других отделов; стимулировать общение 

с банком в остальное время; подсветить ожидание дополнительными услугами и т.д   

Метод наблюдения опирается на работу органов чувств человека и позволяет получить 

объективную информацию о поведении объекта исследования в естественных условиях. 

Метод сравнения позволяет выявить сходства и различия предметов и явлений 
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действительности. Метод индукции позволяет на основе эмпирических данных 

сформировать теоретические знания и основан на опытах и экспериментах. Метод дедукции 

позволяет теоретически обосновать полученные индуктивным путем выводы, снимает их 

гипотетический характер и превращает в достоверные знания    

Модель Исследования   

Исследования включают фундаментальные и прикладные исследования, теоретические 

обобщения, идеи и положения, взятые из работ зарубежных и отечественных авторов по 

теории банковской системы и роли маркетинга в маркетинговой деятельности. банки, а 

также научные концепции и работы известных авторов по маркетингу всесторонне 

исследуют сферу концепции банковского дела, от простых концепций до сложных и 

глубоких исследований. Новые маркетинговые концепции направлены на разработку 

клиентоориентированной стратегии, поиск новых видов услуг и способов их предложения, 

что предполагает усиление роли научного сопровождения текущих преобразований в 

банковской сфере 

Анализ  

Термины «банковский продукт», «банковская услуга», а также «банковская операция» и 

«банковская технология» широко используются в специализированной литературе для 

описания банковских продуктов (услуг). При этом большинство экспертов отмечают, что 

банковские услуги предоставляются посредством различных банковских операций, 

которые, в свою очередь, осуществляются на основе постоянно совершенствующихся 

банковских технологий. Конечным результатом этого процесса является предоставление 

клиентам банковских продуктов, банковских услуг, воплощенных в материальных формах 

(контракты, сертификаты, векселя, кредитные карты и т.д.). Банковские продукты - это 

проявление банковских услуг, и последнее формируется на основе банковских технологий 

и операций. Банковские продукты являются формой проявления банковских услуг, а 

последние формируются на основе банковских технологий и операций. 

 Рис.2 Процесс формирования банковских продуктов и услуг 

  

 

 

 

 

  

Вторая особенность банковского маркетинга связана с особенностями взаимодействия 
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Банковские 
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банка с клиентами: 

- банки напрямую общаются с потребителями, продают им широкий спектр товаров - 

банковских продуктов и услуг и, таким образом, напрямую взаимодействуют с клиентами; 

- банковские товары (продукты, услуги) носят специфический характер и представлены в 

основном в форме денег, платежных средств и документов; 

- предоставление банковских товаров (продуктов, услуг) потребителям практически всегда 

легально и оформляется в виде документов (договоров, обязательств, сертификатов и т. д.); 

- покупатели банковских продуктов и услуг, если они не являются экспертами в области 

финансов, часто не могут четко и полностью понять, какие виды этих товаров доступны на 

рынке и наиболее подходят для удовлетворения их требований; 

- банковские услуги, в отличие от материальных товаров, не могут быть произведены и 

сохранены для будущего использования. Они могут быть предоставлены только по запросу 

и ограничены с точки зрения безопасности в каждом случае. Кроме того, предоставление 

этих услуг может отличаться по взаимному согласию сторон в процессе их предоставления 

на разных условиях. 

- продажа большинства банковских товаров (услуг) не ограничивается разовым договором 

между банком и клиентами, обеспечивает более или менее долгосрочные контакты между 

ними; - 

- покупка банковских товаров покупателями связана с повышенным риском недостижения 

ожидаемого результата, хотя это прописано в документах и договорах. По этой причине для 

клиентов важнее всего доверие к банку и его сотрудникам, с которыми они 

взаимодействуют.  

Специфика банковского маркетинга связана с особенностями поведения потребителей 

(факторами, формирующими требования) и требует особых подходов к выбору концепции 

управления маркетингом. 

 Во-первых, потребители банковских продуктов и услуг предъявляют спрос на 

определенные виды товаров, которые позволяют банку поддерживать и увеличивать свои 

платежные средства. Эти товары, как и другие, связаны с риском не покупать их. 

Во-вторых, банковские продукты должны содержать такие важные компоненты, как 

информационные и консультационные услуги. 

В-третьих, в связи с этими рисками и информационными потребностями услуги, 

предоставляемые банком, должны сопровождаться постоянным контактом с клиентами, и 

эти контакты не должны быть формальными и ограниченными во времени и пространстве 

(то есть в любое время и в любом месте с банковским доверенным лицом). 
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Специфика маркетинга в банковском секторе зависит не только от его вклада в 

коммерциализацию банковского дела и эффективного использования денежных ресурсов, 

но и от характеристик денежного обращения, которое является объектом всей банковской 

деятельности. Таким образом, банковский маркетинг должен быть направлен в первую 

очередь на ускорение денежного обращения за счет улучшения и ускорения безналичных 

расчетов в экономике. Маркетинг направлен на анализ и удовлетворение потребностей 

клиентов банка (предприятий, организаций, кооперативов, населения) в быстром и 

правильном расчетах с поставщиками сырья и материалов, покупателями готовой 

продукции, сотрудниками и рабочими. финансово-банковская система и др. Маркетинг в 

банковском секторе направлен на изучение рынка источников кредитования, анализ 

финансового состояния клиентов и, исходя из этого, возможность привлечения депозитов в 

банки, прогнозирование изменений в деятельности банка. Теперь, когда предприятиям и 

организациям разрешено открывать счета в любом банке, почва для конкуренции в 

банковской сфере расширяется. Маркетинг направлен на создание благоприятных условий 

для привлечения новых клиентов, расширение спектра банковских услуг, заинтересованных 

в размещении денег клиентов на счетах этого банка. Специфика маркетинга в банковском 

секторе заключается в том, что коммерческие банки заинтересованы не только в 

привлечении депозитов, но и в активном использовании средств, привлеченных за счет 

кредитования различных ассоциаций, предприятий, организаций, кооперативов и 

населения. Это требует комплексного развития маркетинга как в сфере взаимоотношений 

коммерческих банков с вкладчиками фондов, так и в сфере кредитных вложений в виде ссуд 

предприятиям, организациям, кооперативам и населению. Следует отметить, что, как и во 

всех мировых банках, маркетинг в азербайджанских банках развивается. Тем не менее, 

можно сказать, что маркетинговый опыт, поступающий к нам из-за границы, уже прочно 

вошел в сознание сотрудников банка как необходимый элемент эффективной деятельности 

в рыночной экономике. В настоящее время азербайджанские банки не проводят практически 

весь комплекс маркетинговых исследований, а инструктируют посредников - собирать 

информацию об отдельных проблемах, особенно проблемах в предоставлении рекламных 

услуг, о конкурентах. Поэтому важно отметить, что управленческий контроль за 

эффективностью маркетинговой деятельности банка, маркетинговой службы или 

сотрудников, назначенных в этой области, имеет особое значение в Азербайджане. Здесь 

важно проверить, насколько быстро и своевременно банк реагирует на изменения рынка, 

насколько он эффективен, насколько хорошо его организация соответствует целям и что 

необходимо реструктурировать или улучшить в этой области. Таким образом, рынок 

банковских услуг в Азербайджане стремительно развивается. В условиях мирового 

финансового кризиса было сделано несколько предложений как новые, так и некоторые 

старые банковские услуги, но теперь операции банков по кредитованию населения и 

предприятий возобновлены. Банковский сектор Азербайджана продолжает развиваться, 
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расширяя активы, расширяя спектр предоставляемых услуг и постоянно улучшая их 

качество. Достижения последних лет по продвижению таких реформ, как переход на 

международную систему финансовой отчетности, внесение изменений в Закон о банках и 

внедрение систем страхования вкладов, в среднесрочной перспективе возможно развитие 

конкурентоспособности (Məmmədov A.T,2014). 

Результат 

Сегодня самое главное для малого и среднего бизнеса, крупных фирм и, конечно же, банков 

в Азербайджане - это возможность предоставить потребителям продукт или услугу, которые 

выше, чем раньше или имеют некоторые особенности, производя цены по тем же ценам. На 

первый план выходит соответствие основным требованиям современного рынка - нет 

смысла производить продукт с какой-либо производственной эффективностью, даже если 

потребители не хотят его покупать. В дополнение к работе на относительно стабильном 

рынке, выпуску хорошо известных продуктов, предложению традиционных услуг и 

регулярному снижению цен необходимо также позаботиться об улучшении качества 

продукции и улучшении потребительских характеристик. Для этого необходимо заранее 

знать, какое имущество интересует потребителя. Ответить на эти вопросы может только 

маркетинг. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что активное вовлечение 

маркетинга в деятельность коммерческих банков является обязательным требованием 

современного рынка и должно осуществляться на основе повышения внимания к 

менеджменту коммерческого банка. маркетинг. Основная идея банковского маркетинга 

заключается в том, что маркетинговые службы банка изучают рынок продуктов, 

предназначенных для продажи, типы клиентов, конкурентов, предлагающих аналогичные 

продукты, а затем организуют производство и продажу. При этом следует обращать 

внимание на реальные потребности клиентов, которые банк должен оплатить. Специфика 

банковского маркетинга проистекает из характеристик абстрактных и нематериальных 

банковских продуктов. Успех маркетинга может быть достигнут только тогда, когда он 

используется как единый комплекс мер, в том числе: проведение маркетинговых 

исследований; анализ рынка; потребительский анализ; узнать конкурентов и конкуренцию; 

внедрение маркетингового комплекса, включая дистрибуцию продукции, планирование 

продаж и обслуживания; формирование и реализация целенаправленной ценовой политики; 

разработка и реализация маркетинговых программ. В то же время следует отметить, что 

маркетинговые методы, приемы, программы основаны на стратегии, которая определяет, 

какой будет структура маркетинга для достижения поставленных целей. Чтобы принимать 

правильные решения в этой сфере, в первую очередь необходимо учитывать характеристики 

продукта, продажи, продвижения, ценовую политику.  

Банкам необходимо всегда максимально точно оценивать и использовать свои возможности, 

услуги и сферы деятельности. На основе таких оценок рекомендуется разработать 
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соответствующие маркетинговые стратегии, распределяя усилия и ресурсы банка. Ведущую 

роль в реализации всех перечисленных маркетинговых мероприятий играет маркетинговый 

комплекс, созданный и используемый компанией. Маркетинговый комплекс - это набор 

управляемых маркетинговых функций, которые компания использует для достижения 

любых изменений в параметрах целевого рынка. Создание специализированного 

маркетингового сервиса - одна из важнейших задач. Маркетинговая служба обеспечивает 

разработку и реализацию рыночных стратегий и взаимодействие отделений банка для 

приведения рыночной деятельности и продаж в соответствие с требованиями рынка. 

Основная цель данной маркетинговой услуги - объединить банк (производителя) и клиента 

(потребителя), обеспечить взаимодействие и тем самым сделать работу первого по-

настоящему продуктивной. Основное содержание диссертации отражает мировой опыт 

банковского маркетинга, воплощая внутренний маркетинг в современных формах, 

характерных для условий Азербайджана. Современный маркетинг, в том числе банковский, 

сталкивается с такими вызовами, которые требуют нетрадиционных подходов. Маркетинг 

как наука и практика становится все более разнообразным и изменчивым. Требуется живое 

творчество каждого специалиста. Однако он может быть успешным только на основе 

серьезной теоретической подготовки. Условия современного рынка требуют основ 

маркетинга не только от специалистов, но и от широкого круга хозяйствующих субъектов. 

По этой причине сотрудникам банков и других компаний необходимо не только осваивать 

маркетинговые навыки, но и помогать потенциальным клиентам в этой работе. Реализация 

мер по совершенствованию маркетинговой деятельности позволит коммерческим банкам 

значительно улучшить качество обслуживания и повысить узнаваемость банка, что 

приведет к увеличению числа клиентов и текущих операций в целом, а также, как следствие, 

финансовых показателей операционного офиса. Изучив деятельность коммерческих банков 

в рыночных условиях, определив важность маркетинговой политики в коммерческих 

банках, изучив проблемы организации и управления маркетингом, мы узнали, как улучшить 

маркетинговую политику в коммерческих банках и достигли поставленных целей. 
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Xülasə 

Qloballaşan dünya iqtisadiyyatında istehlakçıların rəqabətli bazar şərtləri qarşısında məhdudiyyətsiz variantlar və 

markaları var. Bu səbəbdən istehsal müəssisələri şatışlarını böyük büdcəli ənənəvi reklamlarla artırmağa çalışırlar. Bu 

reklamlarda bir neçə fərqli markanın üzlərində, tanış simalarından və klassik ssenarilərindən istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə bu reklam kampaniyaları bir neçə saniyə diqqət çəkir və bu bir neçə saniyəlik diqqətə rəğmən insanlar 

bütün gün danışırlar. Məqalənin mövzusu marketinqdə reklam anlayışı və onun düzgün üsullarla seçilərək, 

marketinqdə rolunu əks etdirməkdədir. Daim dəyişən və inkişaf edən dünyada bir markanın özünə yer tapması və 

yerini davamlı böyütməsi vacibdir. Əks təqdirdə, böyük rəqibləri arasında itəcək. Strateji reklam və marketinq ilə həm 

özünü, həm də maddi gəlirini yüksəldə bilər. Burada vacib olan budur; Texnologiya inkişaf etdikcə istehlakçıya çatma 

sürəti artır və bu da reklamları canlı vitrin halına gətirir. Bu vitrin nə qədər göz oxşayır və yaxşı saxlanılırsa, bir o 

qədər çox müştərisi olacaqdır. Bu işdə reklam və marketinq strategiyalarından bəhs olunur. Bu strategiyaların nə 

olduğu, bu işdə nümunələrlə də izah edilmişdir.  

Açar sözlər: reklam, marketinq, strategiya, istehsalçı, istehlakçı, tələb, təklif. 

 

Reklam 

Əhali sayı artdıqca ehtiyaclarda artır. Bu artımla təklif olunan xidmətlər və ya məhsulların çeşidi, 

ən əsası istehsalçıların sayı artır. Xüsusilə təklif olunan xidmətlər və ya məhsullardakı müxtəliflik 

ondan reklam sahəsində daha diqqətli olmağı tələb edir. O qədər ki, bir məhsulun istehsal məqsədi, 

istehlakçı ilə eyni nöqtələr, nə qədər ehtiyacı olub-olmaması düzgün reklam və marketinq 

strategiyası ilə məqsədinə çata bilər. Burada məhsulu bir şəkildə marketinqdən çox, istehsalçının 

məhsulu və ya xidməti ilə müəyyənləşdirməsi, reklamını hazırlayarkən istehlakçını nəyi yaxından 

maraqlandığı və laqeyd edilməməli məqamların hansı olması vacibdir (İdriszadə A.S, 2016). 

Reklam məhsul və ya xidmətin media imkanlarından istifadə edərək geniş kütlələrə təqdim 

edilməsidir. Bu təşviq insanları müəyyən bir yerə yönəltməyi, diqqətini bir məhsula və ya xidmətə 

yönəltməyi, bu məhsul və xidmətlər haqqında məlumat verməyi hədəfləyir. Reklamlar ünsiyyət 

vasitələrindən yer və ya vaxt alaraq göstərilə bilər, yaxud, qəzet və jurnal kimi çap olunmuş 

vasitələrlə paylana bilər (Kotler P., Armstrong G., Saunders J & Wong V,  2015) 

Reklam bir çox proses vasitəsilə indiki şəklini aldı. Kameranın ixtirası reklamı ən çox təsir etdi. 

Məşhur imic dövrünün müəyyənedicilərindən biri olan reklam, XIX əsrdə fotoqrafiya ilə 

mailto:kananqarayev222@gmail.com
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əhəmiyyətli çevrilməsini yaşadı. Daha sonra nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafı sayəsində qəzet və 

jurnallar daha çox oxucuya çatdıqca reklamın inkişafı sürətlə böyüdü. XX əsrdə, xüsusən kütləvi 

informasiya vasitələrinin inkişafı ilə reklam bir sektora, davranış öyrətmə gücünə çevrildi. 

Reklamın xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi sadalamaq mümkündür: 

1. Reklam marketinq kommunikasiyalarının bir elementidir. 

2. Reklam pulsuzdur. 

3. Reklam, reklam verəndə istehlakçıya doğru axan mesajlar toplusudur. 

4. Reklam kütləvi ünsiyyətdir. 

5. Reklam verən şəxs, müəssisə, təşkilat məlumdur. 

6. Reklam ilə istehlakçılar məlumatlandırılmasına və inandırılmasına çalışılır. 

7. Reklam mesajlarında mallar, xidmətlər, vədlər, mükafatlar, problemlərin həlli yer alır. 

8. Reklam şirkətin müəyyənləşdirdiyi marketinq strategiyasına uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş 

marketinq hədəflərinə çatmaq üçün digər marketinq kommunikasiya elementləri ilə koordinasiyada 

işləyir. 

Reklam strategiyalarından istifadə 

Reklamlar özlərini xalqa tanıdan şirkətlərdir. Bu təbliğatın düzgün və eyni zamanda effektiv 

şəkildə aparılması vacibdir. Burada da reklam verənlərin yaxşı bir strategiya hazırlaması vacibdir. 

Bu strategiyalardan biri hədəf kütləni müəyyənləşdirməkdir. Hədəf auditoriyası müəyyən 

edildikdən sonra bu auditoriyaya necə və haradan çata biləcəyi araşdırılmalıdır. Bundan sonra 

şirkət məhsulunu və ya xidmətini tanıtmaqla yanaşı məlumatlılığı artırmalı, satışlarını maksimum 

dərəcədə artırmağı hədəfləməlidir və daha da əhəmiyyətlisi rəqiblərindən fərqlənməyi 

bacarmalıdır. Bunların məqsədi məhsul və ya xidmət haqqında məlumat vermək, kütləni 

inandırmaq və yaddaşda yer almaqdır (“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 

2015). 

Reklam strategiyaları həyata keçirilərkən, bir çox mərhələ keçildi. Bunun üçün hədəf kütləni təyin 

etdikdən sonra məhsul və ya xidmətin konsepsiyası müəyyənləşdirilməli və buna görə büdcə 

hesablanmalıdır. Daha sonra yerləşdirmə sahəsinin seçimi edilir, çünki hədəf auditoriyası 

müəyyənləşdikdən sonra həmin auditoriyaya ən uyğun şəkildə çatmaq lazımdır. Bunun üçün uyğun 

metodlar sınanmalıdır (Kotler P et., 2015) 

Hədəf auditoriyasının müəyyənləşdirilməsi 

Hədəf auditoriya məhsul və ya xidməti alan və ya alacaq insanlar və ya qruplardır. Bundan əlavə, 

məhsulu almayan, lakin almağa qərar verənlər hədəf kütləsidir. Eyni zamanda məhsulun 
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alınmasına təsir edən insanlar, yəni uşaqlar, həyat yoldaşları və dostlar da hədəf auditoriya kimi 

qəbul edilir. Ümumiyyətlə müəyyənləşdiriləcək meyarlar aşağıdakılardır: 

1- Yaş, cinsiyyət, peşə, gəlir, maraqlar və qrupların zehni olaraq sahib ola biləcəyi qeyri-maddi 

dəyərlər. Buna nümunə olaraq; Dacia Duster-in "Şərəfini ver" şüarı ilə yayımlanan reklamını 

göstərə bilərik. Elanda Dacia Duster aldığını söyləyən birini eşidən eyni avtomobilin sahibi ona 

bəzi suallar verir. Bu suallarla yalnız adrenalin idmanına həvəs göstərən macəraçı, dinamik, 

enerjili, təbiəti sevən bir insan modelinin bu vasitəyə layiq olduğunu ifadə edir. Bu, vasitənin 

müraciət etdiyi auditoriya haqqında dolayı məlumat verir (Axundov Ş, 2013). 

2- İstehlakçının şirkət haqqında, istehlakçının nə vaxt və hansı vəziyyətdə istifadə etdiyini, hansı 

növ məhsul və ya təklifləri istehlakçının öz məhsullarımızı istifadə etməsinə və ya sınamasına 

inandırması üçün cəlbedici ola biləcəyi şirkət haqqında məlumatlılıq səviyyəsi buraya aiddir 

(Aslanlı T.H, 2015). 

3- Həm məhsulun gündəlik həyatda praktik istifadəsi, həm də məhsulun özünə özünə əlavə etdiyi 

bir dəyər olub olmadığı baxımından bir qiymətləndirmə edilməlidir. Nümunə olaraq Signal White 

Now Touch reklamını göstərə bilərik. Məhsul diş ağardıcı bir qələmdir. Qələmdən istifadə 

insanların təbəssümünü və gülüşün insana əlavə etdiyi özünəinamı vurğulayır. Reklamda 

vurğulanan qələm qapağının açılması, dişlərin üzərinə sürtülməsi və qaranlıqda parlayan dişlər 

onun praktikliyindən və insana verdiyi dəyərdən xəbər verir (Axundov Ş, 2013). 

Məhsul konsepsiyası 

Məhsulu və ya xidməti digər şirkətlərdən fərqləndirən xüsusiyyətləri ifadə etmək və dəyərləri ifadə 

etmək mərhələsidir. Məhsul sektor daxilində müəyyən bir şəkildə yerləşdirilirsə, məhsulun təmsil 

etdiyi dəyərlər və hədəf auditoriya tərəfindən məhsulun qəbulu müəyyənləşdirilir. İstehlakçının 

özü ilə uyğunlaşa biləcəyi bir məhsul yaratmaq lazımdır və beləliklə məhsul yalnız bir məhsul deyil 

(Axundbəyli P.X, 2016). 

Məsələn, son mobil telefon markası reklamlarında telefonun musiqi, foto, not alma və məzmun 

hazırlanması kimi xüsusiyyətləri vurğulanır. Cihazın texniki komponentlərindən və ya sadəcə bir 

rabitə cihazı olmaqdansa, istehlakçının həyatında yeri ola biləcək nöqtələr ön plana çəkilir. 

Mesaj şərtlərində reklam növləri 

Mesaj baxımından reklamları korporativ reklam və məhsul reklamı kimi iki əsas başlıq altında 

qiymətləndirmək mümkündür. 

a- Məhsul reklamı: müəyyən bir məhsulun və ya xidmətin qiymətləri, satış şərtləri, istifadə 

xüsusiyyətləri və məhsulun faydaları kimi xüsusiyyətləri, bu məhsul və ya xidmətin alınmasına 

imkan verəcək mesajlar verilir (İmanov Ə.Ş, 2014). 
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b- Korporativ reklam: eyni zamanda bir ictimaiyyətlə əlaqələrin təşviqi metodun ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətləri daxilində istifadə edilən bu təşviq metodu, ictimaiyyətlə əlaqələr reklamı adı 

altında qiymətləndirilir və qurumun xalqa xidmət edən və hədəf auditoriyasına mal və ya xidmət 

satmaqla yanaşı, ictimai maraqlara xidmət edən bir təşkilat olduğunu göstərmək məqsədi daşıyır. 

Təşkilata müsbət nüfuz və sədaqət yaratmaq üçün bu proses edilir. Korporativ reklamlarda, 

qurumun şəxsiyyətini (mənliyini) təşkil edən bənzərsiz fəlsəfəni hədəf auditoriyaya doğru və 

etibarlı bir şəkildə izah etməyə çalışarkən, loqotip, emblem, şüar, vizual olan qurum rəngləri kimi 

korporativ dizayn elementləri Korporativ şəxsiyyət elementləri də hədəf auditoriyaya köçürülür, 

qurumun şüuru və alış-verişdə seçim sırasının zirvəsində olmaq səyləri həyata keçirilməyə çalışılır. 

Korporativ reklam qurumun vizyonunu, hədəflərini və bu hədəfləri əhatə edən korporativ imicin 

yaradılmasında istifadə olunan əyani elementləri hədəf auditoriyaya çatdırmaq vəzifəsini öz 

üzərinə götürür (Haşımova K.K, 2014). 

Mənbə seçimi 

Reklamın auditoriyaya çatacağı mənbəyi seçərkən büdcə, hədəf auditoriya xüsusiyyətləri və 

marketinq hədəfləri yaxşı təhlil edilməlidir. Televiziya, qəzet, jurnal, radio, rəqəmsal media, poçt, 

billboard və açıq yerlər reklam üçün istifadə edilə bilən ümumi mənbələrdir. Mənbələr müəyyən 

edildikdən sonra reklamın yayımlanması üçün bir müddət müəyyən edilməlidir. Bunlar edildikdən 

sonra markanın görmə qabiliyyəti və tanıtımı əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. Bir məhsul, marka 

və ya xidmət nə qədər çox fərqli reklam olunarsa, qazanc da o qədər yüksək olar (İmanov Ə.Ş, 

2014). 

Misal üçün; Samsung telefon markasının reklamları televiziya və internet kimi rəqəmsal mediada, 

jurnal və qəzet kimi çap mənbələrində tez-tez yer alır. Bu məhsulun şüurunu və məhsula olan tələbi 

artırır. 

Reklam mətnin məzmunu 

The Yazılı məzmun məhsullar və xidmətlər haqqında məlumat vermək üçün yaradılmışdır. Əksər 

şirkətlər məhsulun əsas xüsusiyyətləri və üstünlüklərini birləşdirən bir şüar tapdıqdan sonra 

reklamın digər xüsusiyyətlərini inkişaf etdirirlər. 

Bir çox şirkət marketinq hədəflərini məhsulun əsas xüsusiyyətləri və üstünlükləri ilə birləşdirən bir 

şüar düşündükdən sonra reklamın digər elementlərini inkişaf etdirməyə başlayır. Cəlbedici reklam 

məzmunu yaratmaq burada vacibdir. Reklamın satışa çevrilməsi üçün məhsulun dəyəri və 

xüsusiyyətləri yaxşı vurğulanmalıdır. 

Reklam mətnini hazırlayarkən mesajı aydın və aydın ifadə etməyin ən təsirli yoludur. Əlbətdə ki, 

bəzi reklamlar çox mürəkkəb, düşündürücü və birmənalı görünə bilər. Bu üslub və quruluşa sahib 

olanlar orta və hədəf kütləyə görə çox təsirli ola bilər. (Aslanlı T.H, 2015). 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1387 

 

Vizual məzmun 

Məzmun yaxşı bir şəkildə düzəldilməli və materiallar diqqətlə tərtib edilməli olan vacib bir 

məqamdır. Vizual məzmun isə müəyyən bir məntiq və məqsəd daxilində reklam içərisində 

rənglərin, şəkillərin, şrift ölçüləri və formalarının uydurmasıdır. Burada əsas məqsəd reklamı 

diqqətə cəlb etməkdir. 

Reklamda yaradıcılıq 

Gündəlik həyatda yaradıcılıq və reklamdakı bədii ölçü və yaradıcılıq olaraq iki başlıq altında 

yaradıcılığı araşdıra bilərik. 

Əslində, çox çevik və nisbi bir anlayış olan yaradıcılıq insanların şüurunda bir yer tutmuş və 

davamlı olaraq bu mövzu ilə maraqlandırmışdır. Yaradıcılıq şüurda mövcud olan iki və ya daha 

çox konsepsiyanı yeni birləşmələr şəklində formalaşdırmaq qabiliyyəti olaraq təyin edilə bilər. 

İntellektual funksiyalarımız baxımından baxdığımız bu nöqtədə yaradıcılıq mövcud anlayışlar 

arasındakı əlaqələrdən yeni konsepsiya və ya fikir yaratmaq kimi qiymətləndirilə bilər. 

Yaradıcılıq konsepsiyası Latınca "creare" sözü ilə sinonimdir və dünyaya gəlmək, yaratmaq, 

yaratmaq mənasında istifadə olunur. Yaradılış yoxdan yaratmaq, bilinən şeylərdən istifadə edərək 

və ya əvvəllər heç rastlanmayan kombinasiyalar yaratmaqla yeni şeylər yaratmaq ola bilər. 

Reklamda hədəf auditoriyanın diqqətini reklama və bu səbəbdən məhsula müəyyən bir istiqamətdə 

cəlb etmək, hədəf auditoriyanı müəyyən və arzu olunan bir davranışa yönəltmək həmişə asan 

olmur. İstehlakçının istək və ehtiyaclarına xitab edəcək və səfərbər edəcək reklam məzmunu 

yaratmaq qabiliyyəti yaradıcılıq tələb edir. Yaradıcılıq strategiyası reklam effektinin yaranmasında 

mühüm rol oynayır. Brend üçün dəyər təklifinin və şəxsiyyətə əsaslanan marka yerləşdirilməsinin 

reklam ideyasına çevrilməsi və istehsal praktikaları ilə hədəf kütlənin istifadəsinə verilməsi 

yaradıcılıqla formalaşır. Bu mənada, reklamın kommunikasiya effektini həyata keçirmək və 

istehlakçılarla təəccüblü və düzgün təəssürat yaratmaq üçün yaradıcı təcrübələr həlledicidir 

(Məmmədov X.A, 2015). 

Reklam büdcəsi 

Bəlkə də sayılacaq ilk hissə reklam büdcəsidir. Əslində çox böyük büdcələrin müəyyən nəticələr 

verəcəyini deyə bilmərik və məhdud büdcənin işləməyəcəyini söyləmək doğru olmaz. Reklam 

büdcəsi reklam strategiyamızı hazırladıqdan sonra və ya əvvəl müəyyən edilə bilər. Büdcə 

müəyyənləşdirildikdən sonra reklamın nə qədər vacib olduğu, reklam uğurlu olarsa qaytarılması 

nə olacağı və istehsalçının bunun üçün nə qədər pul ayıra biləcəyi hesablanmalıdır. 

Əvvəlcə kiçik firmaların büdcələrini təyin etmələri tövsiyə olunur. Bu edildikdə, reklamın digər 

elementləri bu büdcəyə uyğun olaraq düzəldiləcək və şirkət sonradan maddi cəhətdən 

çətinləşdirəcək şeylərlə qarşılaşmayacaq. 
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Keçmiş satış nisbətini nəzərə almaq reklam büdcəsini inkişaf etdirməyin bir üsuludur. Beləliklə, 

reklamlar təsirsiz olsa da, şirkət üçün maddi cəhətdən çətin bir nəticə vermir. Bir az daha böyük və 

daha yüksək gəlirli bir şirkətdirsə, gələcək satış proqnozlarını, firma qənaətini və bazar payını da 

nəzərə ala bilər.  

Marketinq 

Fəaliyyətini maliyyə mənfəətinə çevirmək istehsalçı tərəfindən və ya xüsusi olaraq bir şirkət olaraq 

bilinən bir müddətdir. Bu fəaliyyətlər məhsul və ya xidmət ola bilər. Markanın bazar araşdırması 

aparmaq, istehsal etmək, reklam vermək, bazar yeri tapmaq, müştəri xidməti göstərmək, məhsulu 

bazara çıxarmaq, istehsal ediləcək bir model üçün satış və satış sonrası dəstək marketinqi 

nümunəsidir. İstehsaldan əvvəl başlayır, satışdan sonra davam edir. Marketinq bir təşkilatın əsas 

funksiyasıdır. Təşkilatın bütün bölmələri marketinq üçün birbaşa və ya dolayısı ilə xidmət edir. 

Reklamın marketinq strategiyası 

Məhsul istehsalından ixracata qədər, ixracatdan son istehlakçıya çatdırılmağa qədər izlənilən 

yollara marketinq strategiyası deyilir. Məhsulun və ya xidmətin müştərilərə hansı qiymət siyasətinə 

çatacağı, son istehlakçı ilə necə ünsiyyət quracağı və məhsulun bazardakı mövqeyi harada olduğu 

kimi anlayışlar marketinq strategiyasının əsas mövzularındandır (İdriszadə A.S, 2016). 

Marketinq strategiyasını təyin edərkən bəzi məqamlar nəzərə alınmalıdır. Bir məhsul nə qədər 

yüksək keyfiyyətli, tələbi ödəyir və hədəf kütləsinə tam müraciət etsə də, xidmət və ya məhsul 

istehsalçısı, düzgün addımlarla izlənilən marketinq strategiyası olmadan məhsulu müştəriyə 

çatdırmaqda böyük bir problem yaşayacaqdır. Qeyd olunan vacib addımları aşağıdakı kimi 

sadalaya bilərik: 

1. Hədəf Bazarı Araşdırması 

2. Brendin yerləşməsi 

3. Məhsul Strategiyası 

4. İstehsalçının qiymət strategiyası 

5. Satış Kanal Strategiyası 

6. Ünsiyyət Strategiyası 

Hədəf Bazar Strategiyası 

Müəyyən bir bazarı hədəf almaq və effektiv bazar araşdırması aparmaq marketinqin effektivliyini 

artırır. Bu, bəzi keyfiyyət və kəmiyyət tədqiqatlarının köməyi ilə bazarın xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsidir. Bu qərar bazarda moda və istehlakçı seqmentlərini müəyyənləşdirmək, bu 

seqmentlərin ehtiyaclarını öyrənmək deməkdir. Daha real hədəflər təyin etmək üçün təsirli bir 
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bazar araşdırması edilməli və bazarın ehtiyaclarına uyğun olaraq strateji planlar yaradılmalıdır. 

Ehtiyac mərkəzli bazar mənfəət nisbətini artırır (Əlizadə A.Ş, 2015). 

Misal üçün; Sadə, anlaşılan bir şəkildə göstərmək üçün bu maddə və ya qida, donuz əti və yağ 

istifadəsinin günah olduğu müsəlman ölkələrində alıcı tapa bilmir. Bu səbəbdən, İslam dünyasına 

təqdim ediləcək məhsulların tərkibində istifadə edilməməlidir. 

Marka və yerləşmə 

Marka bir məhsulun və ya bir qrup satıcıların məhsullarını, yaxud, xidmətlərini müəyyənləşdirmək, 

müəyyənləşdirmək və fərqləndirmək üçün istifadə olunan bir ad, termin, işarə, simvol, dizayn, 

forma və ya bunların birləşməsidir.  

Marka mövqeyi, hədəf auditoriyanın düşüncəsinə yer vermək, digər rəqiblərdən seçilmək, marka 

ilə əlaqəli xüsusi bir yer yaratmaq kimi fəaliyyətlərin hamısıdır. Brendin təklif etdiyi şey, istehlakçı 

üçün faydaları, fərqləri və üstünlükləri üzərində dayanılır. Brendin üstünlüyü və fərqliliyi həm 

markanın performansı, həm də istehlakçı üçün ifadə etdiyi emosional məna və ya psixoloji təsir ilə 

əlaqəli ola bilər. Məhz bu səbəbdən markanın yerləşməsi istehlakçını markanı seçməyə məcbur 

edən amillərin əsas səbəblərini təşkil edir. Brendin yerləşmə strategiyası, markanın mövcud olduğu 

yerdən hədəf mövqeyinə çatması üçün alınacaq tədbirlərin bələdçisi olmalıdır (Əlizadə A.Ş, 2015). 

Marka universallığı hədəfləyirsə, əvvəlcə yerli olaraq düşünərək bu hədəfə çata bilər. Fərqli 

ölkələrin, fərqli bölgələrin və hətta fərqli ənənələrin dəyərlərinə diqqət yetirdiyini vurğulamalıdır. 

Nə qədər ki, əksər vaxt yerli deyil, daha spesifik və ya hətta fərdi ola bilər. 

Məhsul strategiyası 

Bazara təqdim ediləcək məhsulların xüsusiyyətləri, məhsulu rəqiblərindən fərqləndirən məqamlar, 

məhsulun dizaynı, bu məhsulun məqsədini, bir sözlə məhsulun funksiyası və məzmunu başlıq 

altında toplanır.  

İstehsalçının qiymət strategiyası 

Günümüz iqtisadiyyatında bəlkə də ən vacib yer olan qiymət marketinq strategiyasına da rəhbərlik 

edir. Məhsulun satış qiymətinin müəyyənləşdirilməsi və təsirli qiymət siyasəti qurulması bu 

strategiyanın ən vacib hissəsidir. Əlavə olaraq, planlaşdırılan qiymət kampaniyaları da 

müəyyənləşdirilməlidir. 

Satış Kanal Strategiyası 

Məhsulun və ya xidmətin istehlakçıya çatacağı kanallar yaxşı araşdırılmalı və təhlil edilməlidir. 

Bundan sonra tədarük və tədarük dövründə həmin kanallara keçəcək vaxt da hesablanmalıdır. 

Bütün mərhələ ahəngdarlıqla davam etməli, məhsulun ilk əl buraxılması ilə son istehlakçıya 

çatması arasındakı müddət minimuma endirilməlidir. Burada sürətli çatdırılma istehlakçı güvənini 

artırdığından və məhsulu yenilədiyindən sürətli çatdırmanın mənfəət nisbətini artıracağını 
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vurğulamalıyıq. Bunun üçün yaxşı bir təchizat zənciri yaradılmalı və keyfiyyətli satış kanallarına 

üstünlük verilməlidir. 

Ünsiyyət strategiyası 

Ünsiyyət strategiyası məhsulun marketinqi zamanı hansı rabitə kanallarından istifadə ediləcəyi, 

hədəf auditoriyası, mesajların təyin edilməsi və rabitə kanallarının nə qədər istifadə ediləcəyi kimi 

mövzuları əhatə edən bir strategiya metodudur. 

Ünsiyyət strategiyasındakı vacib məqam məhsulun müştəri ilə dərin bir əlaqə qurmasıdır. Əlbətdə 

ki, bu əlaqəni qurmaq asan deyil, lakin məhsul nə olursa olsun ona mənəvi dəyərlər əlavə 

edilməlidir. Əslində, bu mövzunu "Marketinq" bölməsində qeyd etməyimizə baxmayaraq, ünsiyyət 

strategiyası "Reklam" bölməsində də həyata keçirilə bilər. 

Nəticə 

Kütlənin ehtiyacları şaxələndikcə məhsullar da dəyişir. Bu, rəqabəti artırmaqla yanaşı ticarəti də 

artırır. Mənfəət əldə etmək istəyən istehsalçı əvvəlcə bir sıra strategiyalarla tanınmalı və sonra 

rəqiblərindən qabaq olmalıdır. Bu nöqtədə reklam və marketinqin rolu böyükdür.  

Məhsullar və markalar arasında rəqabət hər il sürətlə artır. Bu rəqabətdən çıxış yolu təsirli reklam 

strategiyalarından istifadə etməkdir. Reklam ilə mənfəət nisbətini təsir edən başqa bir nöqtə olan 

marketinq, strateji yolları izləyərək güclü satış dəstəyi yaradır. 

Effektiv reklam üçün hədəf auditoriyanı müəyyənləşdirmək, məhsul konsepsiyası, mənbə seçimi, 

reklam mesajı, yazılı-vizual məzmun, reklam büdcəsi kimi məsələlərin əhəmiyyəti bu araşdırmada 

ayrı başlıqlar altında müzakirə olunur və bir məhsulun satışına verdikləri töhfə izah olunur. 

nümunələrlə. Buna əsasən düzgün bir reklamın tamaşaçı üzərindəki təsirinin məhsula olan tələbi 

artıracağını deyə bilərik 

 

Ədəbiyyat siyahısı 

1) “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 2015. 

2) Aslanlı T.H., (2015) “Respublikada reklam biznesi və sahibkarlığın inkişafı problemləri”, Magistr dissertasiyası.  

3) Axundbəyli P.X. (2016), “Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi”, Bakı, “İqtisad Universiteti” , 418 səh. 

4) Axundov Ş. (2013), “Marketinq”, Dərs vəsaiti, Bakı, “Elm” 591 səh. 

5) Əlizadə A.Ş. (2015), “ Reklam və kommunikasiya sistemi”,  Bakı, “Azərbaycan” 25 səh.  

6) Haşımova K.K. (2014), “İnternet mühitində reklam problemləri və onların həlli yolları”, Ekspress informasiya, 

İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı, Bakı.  

7) İdriszadə A.S. (2016), “Biznesdə reklam fəaliyyətinin zəruriliyi”, Magistr dissertasiyası. Bakı. 

8) İmanov Ə.Ş. (2014), “Biznes və Reklam”, Bakı, “Elm” 514 səh. 

9) Kotler P., Armstrong G., Saunders J & Wong V. (2015), Principles of Marketing, Perentice Hall Europe, Second 

Edition, London, 797 p. 

10) Məmmədov X.A. (2015), “Marketinqin əsasları”, Bakı , “Elm” 411 səh. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1391 

 

İstehsal Sferasında Fəaliyyət Göstərən Kiçik və Orta Sahibkarlıq 

Subyektlərində Gəlirlərin Formalaşması və Uçotunun Bəzi Məsələləri 

 

Kənan Zeynallı 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Uiversiteti 

kenan.zeynalli1997@gmail.com 

 

Xülasə 

Bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin müxtəlif formalarının təşəkkül tapması, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin 

özəlləşdirilməsi, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, onun ixrac potensialının artırılması sahəsində müvafiq normativ-

hüquqi bazanın yaradılması, biznesin təşkili və idarə edilməsi mexanizminin, onun bütün həlqələrinin, o cümlədən 

uçot və hesabatın yenidən qurulması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə xarakterizə olunur. Məsələnin 

başlıca məqsədi - müəssisələrin malik olduğu mövcud potensialından səmərəli istifadə etmək, məhsul və xidmət 

vahidinə düşən maddi, əmək və maliyyə ehtiyatlarının həcmini azaltmaqla gəlirlərin artımına nail olmaq, bütövlükdə 

iqtisadiyyatın səmərəliliyini yüksəltməkdir.  

Bu vəzifələrin həyata keçirilməsində gəlirlərin və xərclərin uçotu mühüm rol oynayır. Uçotu lazımi səviyyədə təşkil 

etmədən və aparmadan xərclər üzərində nəzarəti həyata keçirmək, müxtəlif itkiləri azaltmaq, qeyri-məhsuldar xərclərin 

səviyyəsini mümkün qədər aşağı salmaq, onları tamamilə aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Gəlirlərin artırılmasının, 

maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılmasının ən başlıca və etibarlı yolu xərclərin məhsul, iş və xidmət vahidinə 

kəmiyyətini azaltmaqdır. Gəlirlərin və xərclərin uçotunun səmərəli təşkili xeyli dərəcədə onların mahiyyəti və 

məzmununun düzgün açıqlanmasından, obyektiv tanınma kriteriyalarının müəyyən edilməsindən, həmçinin gəlir və 

xərclərin elmi-praktiki cəhətdən əsaslandırılmasından, təsnifatından və qiymətləndirilməsindən, uçotda əks etdirilməsi 

metodikasının mükəmməlliyindən asılıdır.  

Qarşıda duran başlıca problemlərdən biri də gəlirlərin və xərclərin uçotunun təkmilləşdirilməsi, onun qabaqcıl 

beynəlxalq praktikaya uyğunlaşdırılmasıdır. Gəlirlərin və xərclərin uçotunun beynəlxalq praktikaya və standartlara 

uyğunlaşdırmadan müəssiənin fəaliyyətinin maliyə nəticələrinin mövcud səviyyəsini, onların dəyişilməsi meyllərini 

düzgün və obyektiv qiymətləndirmək, təhlil etmək qeyri-mümkündür. 

Açar sözlər: Kiçik və Orta Sahibkarlıq, İstehsal, Gəlirlərin Formalaşması, Uçot Sistemi, Hesablar Planı. 

 

Giriş  

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabət 

qabiliyyətinin artırılması, məşğulluq, istehlak mallarına olan tələbatın yerli mənbələrdən 

ödənilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın 

inkişaf etmiş ölkələrinin əksəriyyətində KOS-lar iqtisadi artım və məşğulluğun önündədir. 

Beləliklə, Dünya Bankına görə, inkişaf etmiş ölkələrdə KOS-ların ÜDM və məşğulluqdakı payı 

müvafiq olaraq 50 və 60 faizdən çoxdur. Dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri də iqtisadi 
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sabitliyi artırmaq, rəqabət qabiliyyətini artırmaq və iqtisadi aktivliyi təmin etmək üçün KOS-ların 

inkişafı üçün sistemli tədbirlər görürlər. Nəticədə bazarda tələb və təklif tarazlığına şərait yaradan, 

qiymətlərin sabitləşməsinə, mal və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, iqtisadi 

tənzimləmə vasitələrindən səmərəli istifadəyə, iqtisadi sabitliyə və xarici təsirlərin çevik 

mənimsənilməsinə şərait yaradan rəqabətli bazar münasibətləri formalaşır. Bu səbəblərdən hazırkı 

qlobal şəraitdə həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr KOS-ların köməyi ilə 

iqtisadiyyatlarını böhranlara uyğunlaşdırmağa çalışırlar. 

Kiçik və orta sahibkarlığın uyğun dövlət tənzimlənməsi və dəstəyi sisteminin formalaşması təkcə 

kiçik müəssisələr üçün deyil, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Kiçik 

sahibkarlıq bütövlükdə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yaradır, yeni iş yerləri 

açılır və cəmiyyət üçün zəruri olan məhsul və xidmətlər istehsal edir, eyni zamanda müxtəlif 

malların istehlakçısı kimi çıxış edir, ölkənin iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir (Abbasov, 

2015: 390). 

Son illər ölkəmizdə ən aktual məsələlərdən biri də kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadi inkişafını 

təmin etməkdir. Beləliklə, kiçik və orta sahibkarlıq ölkə iqtisadiyyatında məşğulluğun təmin 

edilməsində, regional inkişafın təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Buna görə bu müəssisələrin 

inkişafının təmin edilməsi, bu təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün ilk 

növbədə şəffaf bir mühasibat sistemi yaratmaq və beynəlxalq standartlara cavab verən maliyyə 

hesabatları hazırlamaq lazımdır (Financing SMEs and Entrepreneurs. 2016: 156). 

Ölkənin statistik xidmətində islahatların hazırkı mərhələsi dünya praktikasında qəbul edilmiş vahid 

standartlara keçidlə əlaqələndirilir. Statistik göstəricilər sisteminin qurulması və onun ayrı-ayrı 

elementləri, beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş standartlara uyğun məlumatların toplanması və 

işlənməsi metodları təqdim olunur, statistik uçotun vəzifələri əlaqələndirilir. Statistik islahatın əsas 

məqsədlərindən biri ölkə iqtisadiyyatında və ayrı-ayrı sektorlarında baş verən proseslər barədə 

mütəmadi olaraq etibarlı, dolğun və müntəzəm müqayisəli məlumat əldə etməkdir. 

Kiçik müəssisələrin iqtisadi potensialının reallaşması əsasən onun statistik məlumat bazasının 

formalaşmasından asılıdır. Başqa sözlə, hər hansı bir kiçik sahibkarlıq addımının müvəffəqiyyəti, 

əsaslandığı məlumatın keyfiyyətindən asılıdır. Kommersiya statistikası sahibkarlıq fəaliyyəti 

müddətində iqtisadi əmək və iqtisadi varlıqların birləşməsinin formalarını, bu prosesin innovativ 

məzmunu, iqtisadi səmərəliliyini və sahibkarlığın inkişaf meyllərini açıqlamalıdır. Mövcud 

statistik məlumatların toplanması və işlənməsi sistemi Azərbaycan iqtisadiyyatının özəl sektorunda 

baş verən əsas sosial-iqtisadi proseslərin düzgün izlənilməsinə və inkişafının proqnozlarının həyata 

keçirilməsinə imkan verir (http://tedris-maliyye.gov.az/index.php?q=node/181).  

Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Kommersiya təşkilatları üçün MHBS və MHBS-a uyğun olaraq 

mühasibat uçotu qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 30 yanvar 2017-ci il tarixli qərarının ümumi 

müddəalarında bildirilir ki, bu qaydalar kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinə tətbiq olunur. 
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Qaydalarda mühasibatla əlaqəli təriflər, beynəlxalq və milli standartlarda mövcud olan fərziyyələr 

(hesablama metodu, davamlılıq), maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri (bitərəflik, 

aydınlıq, adekvatlıq və s.), habelə hesabat elementlərinin qiymətləndirilməsi metodları ( ilkin 

dəyər, cari dəyər, mövcud dəyər, mümkün satış qiyməti, ədalətli dəyər) müəyyənləşdirilmişdir. 

Bundan əlavə, kommersiya qaydaları ilkin mühasibat sənədlərinin və mühasibat reyestrlərinin 

tərtib edilməsi prosedurunu aydınlaşdırır (Abbasov, Məmmədov, Cabbarov A, 2017: 311). 

Metod 

Kommersiya qaydalarında mühasibat uçotu subyektləri üçün hazırlanmış hesablar planı beynəlxalq 

və milli standartların tələblərini, habelə bu standartlarda olan fərziyyələri və ya prinsipləri, maliyyə 

hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətlərini və bu sxemin elementlərini qiymətləndirmə metodlarını 

əks etdirir. Balans hesabatı ilə təsərrüfat subyektləri tərəfindən hazırlanan digər maliyyə hesabatları 

arasındakı fərq, bu maliyyə hesabatındakı məlumatların hesablar planından istifadə edərək xarici 

istifadəçilərə tam çatdırılmasıdır. Beləliklə, hesabat planındakı maliyyə hesabatlarının elementləri 

qruplaşdırılır və dəyərlə ifadə olunur. bunu çox asanlaşdırır. Ümumiyyətlə, hesablar planı artan 

likvidlik sırasına əsaslanır. Hesablar planı, sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istifadə olunan 

hesabların seriya nömrələrindən, eyni zamanda sintetik hesablar adlandırılan hesabların seriya 

nömrələrindən və hesabların seriya nömrələrindən ibarətdir 

(http://www.maliyye.gov.az/static/250/kicik-ve-orta-sahibkarliq-subyektleri-ucun-maliyye-

hesabatlarinin-beynelxalq-standartlari). 

Beləliklə, hesablar planında təhlil və nəzarətdən, habelə maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün 

mövcud tələblərdən asılı olaraq müəyyənləşdirilən subhesablardan istifadə olunur. Sahibkarlar 

istifadə etdikləri hesablar planına mühasibat siyasətinə uyğun olaraq digər subhesablar əlavə etmək 

hüququna malikdirlər. Sahibkarlar maliyyə hesabatları hazırlayarkən kommersiya qaydalarında 

göstərilən bu hesablar planından istifadə etməlidirlər. 

Araşdırma Modeli 

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası Kiçik və Orta 

Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat 

uçotunun aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu Qaydalarla 

müəyyən edilən Hesablar Planı mühasibat uçotu subyektlərinin iş xüsusiyyətlərini özündə əks 

etdirir. Hesablar Planı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

1. Uzunmüddətli aktivlər; 

2. Qısamüddətli aktivlər; 

3. Kapital; 

4. Uzunmüddətli öhdəliklər; 

5. Qısamüddətli öhdəliklər; 

6. Gəlirlər; 

http://www.maliyye.gov.az/static/250/kicik-ve-orta-sahibkarliq-subyektleri-ucun-maliyye-hesabatlarinin-beynelxalq-standartlari
http://www.maliyye.gov.az/static/250/kicik-ve-orta-sahibkarliq-subyektleri-ucun-maliyye-hesabatlarinin-beynelxalq-standartlari
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7. Xərclər; 

8. Mənfəətlər (zərərlər); 

9. Mənfəət vergisi. 

Uzunmüddətli debitor borclarının uçotu Hesablar Planının 17-ci maddəsində əks etdirilir. 

“Uzunmüddətli debitor borcları” maddəsi hesabat tarixindən sonra 12 aydan artıq müddətdə 

ödənilməsi gözlənilən debitor borclar barədə məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu maddə aşağıdakı hesablardan ibarətdir (Fətullayev, 2015: 280): 

1. 171 №li “Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları”; 

2. 172 №li “Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları”; 

3. 173 №li “Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları”; 

4. 174 №li “İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları”; 

5. 175 №li “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları”; 

6. 176 №li “Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları”; 

7. 177 №li “Digər uzunmüddətli debitor borcları”. 

Qısamüddətli debitor borclarının uçotu Hesablar Planının 21-ci maddəsində əks etdirilir. 

“Qısamüddətli debitor borcları” maddəsi hesabat tarixindən sonra 12 aya qədər müddət ərzində 

ödənilməsi gözlənilən debitor borclar barədə məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. (Financing SMEs and Entrepreneurs. 2016: 156). 

Uzunmüddətli kreditor borclarının uçotu Hesablar Planının 43-cü maddəsində əks etdirilir. Bu 

maddədə mühasibat uçotu subyektinin uzunmüddətli kreditor borclarının hərəkəti üzrə 

ümumiləşdirilmiş məlumatlar təqdim edilir. Bu maddə üzrə aşağıdakı hesablar açılır (Rijkers et al. 

2014: 34): 

 431 №li “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”; 

 432 №li “Törəmə (asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları”; 

 433 №li “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”; 

 434 №li “Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”; 

 435 №li “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”. 

Qeyd edək ki, yeni sistem və hesablar planı köhnə hesablar planından daha sadə və başa düşülməsi 

ilə fərqlənir. Hesab cədvəli ilə maliyyə hesabatı formaları arasındakı əlaqənin məntiqini daha asan 

başa düşmək mümkündür. Çünki yeni mühasibat və hesabat sistemi maliyyə kapitalına əsaslanan 

5 əsas elementin birləşməsidir. Bununla birlikdə, araşdırma yeni hesabat planının və maliyyə 

hesabatı formalarının yerli tətbiqetmə və Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına 

uyğunlaşdırılması baxımından təkmilləşdirilməli olduğunu göstərir. 

Analiz 

Azərbaycanda ticarət mühitinin zənginləşdirilməsi üçün vergi islahatları davam etdirilir və bu 
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islahatlar zamanı KOS təşkilatları əsas diqqət mərkəzində olacaqdır. Vergilər Nazirliyi vergi 

dərəcələrinin optimal səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün KOS nümayəndələri, iş birlikləri və 

dövlət qurumlarının iştirakı ilə məsləhətləşmələr aparacaqdır. Azərbaycanın vergi siyasətinin əsas 

istiqaməti KOS-ların dövriyyələrini leqallaşdırmasına təşviq etməkdir demək olar. 

KOS rəhbəri sadələşdirilmiş uçotun düzgün aparılması, təsərrüfatda ehtiyatların 

müəyyənləşdirilməsi və səfərbər edilməsi, sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun tələblərinə riayət 

olunmasına nəzarət üçün şərait yaradılmasını təmin edir. KOS rəhbəri mühasibat xidmətlərinin 

həyata keçirilməsini təmin olunması üçün müvafiq struktur bölmə yaradaraq işçiləri (baş mühasib, 

mühasib və kassir) kimi işə cəlb edir. KOS rəhbərliyinə baş mühasib və ya mühasib daxil deyilsə, 

bu sahədə ixtisaslaşmış bir təşkilat vasitəsilə sadələşdirilmiş mühasibat uçotu təşkil etmək və ya 

bu mühasibatı şəxsən aparmaq hüququ vardır (Fətullayev, 2015: 280). 

Ticarət müəssisəsinin rəhbəri mühasibat xidmətinin işçisivə ya ixtisaslaşmış təşkilatı təmsil edən 

mütəxəssislə birlikdə mühasibat uçotunun aparılmasını təmin edir. Mühasibat xidmətinin rəhbəri 

(baş mühasib) və ya mütəxəssis təşkilatı təmsil edən mütəxəssis, bütün əməliyyatların 

sadələşdirilmiş mühasibat, nəzarət, operativ məlumatların KOS rəhbərinə təqdim edilməsi, 

hesabatların vaxtında hazırlanması, maliyyə cəhətdən uyğun əks olunmasını təmin etməlidir. Bir 

mühasibat xidmətini və ya ixtisaslaşmış bir təşkilatı təmsil edən bir mütəxəssis, ilkin mühasibat 

sənədləri əsasında baş verən bütün maliyyə və iqtisadi əməliyyatların sənədləşdirilməsi şəklində 

sadələşdirilmiş mühasibat uçotu aparır. Ticarət əməliyyatlarının baş verdiyini əks etdirən ilkin 

mühasibat sənədləri mühasibat uçotu qeydlərinin əsasını təşkil edir. Mühasibatdan əvvəl sənədlər 

əməliyyat zamanı və ya əməliyyat başa çatdıqdan sonra hazırlanır.  

İlk qeyd sənədlərində adı, nömrəsi, kodu, tərtib tarixi, yeri, sənədi verən təşkilatın adı, məzmunu, 

ölçüsü və miqdarı, vəzifələri, məsul şəxslərin soyadları, adları, soyadı kimi lazımi məlumatlar 

olmalıdır. KOS fəaliyyətinin xüsusiyyətindən asılı olaraq digər əlavə məlumatlar ilkin mühasibat 

sənədlərinə daxil edilə bilər. İlkin mühasibat sənədlərinin keyfiyyəti və sənədlərdəki məlumatların 

düzgünlüyü sənədləri tərtib edən və imzalayan şəxslər tərəfindən təmin edilir. Kiçik bir 

müəssisənin müəyyən bir dövrdə ticari fəaliyyətinə dair məlumatlar mühasibat uçotunda qeyd 

olunur. 

2019-cu ildə aparılmış sorğunuya əsasən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən KOS subyektlərinin 51 

faizi maliyyə resurslarına çıxış məsələsini biznesin inkişafında ciddi maneə kimi göstərirlər. Belə 

ki müqayisə üçün demək olar ki, İrlandiyada və Niderlandda 12 faiz, Almaniyada və Avstriyada 

isə 6 faiz təşkil edir.  Aşağıda göstərdiyimiz sxem 2-də Maliyyə resurslarına çıxış aşağı gəlir 

səviyyəsinə malik ölkələrdə daha aşağı səviyyədədir. 
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Sxem 2:  Ölkələrin gəlir səviyyəsi 

 

Mənbə: Dünya Bankının “Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə əlçatanlığı” hesabatı 

(https://mida.gov.az/documents/kicik_orta_sahibkarliq_maliyye_elchatanliqi). 

 

KOS sahəsində təsirli bir dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün mövcud vəziyyət və inkişaf 

dinamikası haqqında keyfiyyətli məlumatlara sahib olmaq lazımdır. Tədqiqat prosesində əldə 

edilmiş məlumatların tamlığı və etibarlılığı ilk növbədə statistik sistem üçün düzgün mühasibat 

metodologiyası seçilərək müəyyənləşdirilir. Ölkə statistikasında KOS inkişafı üçün bir göstərici 

sisteminin yaradılması və təkmilləşdirilməsi sahələrinin müəyyənləşdirilməsi inkişaf etmiş bazar 

iqtisadiyyatı olan ölkələrdə mövcud müşahidə təcrübəsini araşdırmaq üçün maraqlıdır. İnkişaf 

etmiş ölkələrdə məşğulluq yaradan və rəqabətli bazar mühiti yaradan bir çox kiçik müəssisə var. 

Kiçik sahibkarlıq anlayışı çox vaxt ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir (Fətullayev, 2015: 280). 

Nəticə 

Ölkəmizdə kiçik sahibkarlığın iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün son zamanlarda nisbətən uğurlu 

islahatlar aparılmışdır. Bununla birlikdə, kiçik müəssisələr bu gün beynəlxalq bazarlarda böyümək 

ğ baxımından bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. Maliyyələşdirmə kiçik müəssisələrdə bu 

problemlərin ən vacibidir. Beləliklə, dünyanın bir çox ölkəsində kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı 

problemlər birlikdə həll olunur və onlara ayrıca maliyyə hesabat standartı tətbiq olunur. Ölkəmizdə 

bu standart tətbiq edilmir və kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı problemlər ümumiyyətlə ayrı-

ayrılıqda nəzərdən keçirilir.  
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Bəzi ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlıq üçün maliyyə hesabatı standartı mövcuddur.  Ölkəmizdə 

kiçik müəssisələrin tətbiq etməsi olduqca çətin olan bütün müəssisələr üçün vahid maliyyə hesabatı 

formasından istifadə olunur. Ölkəmizdə istifadə olunan maliyyə hesabat formaları da bir sıra 

ölkələrdə olduğu kimi bu müəssisələr üçün vahid maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması və 

mövcud maliyyə hesabatı formalarının təkmilləşdirilməsi lazım olduğunu nəzərə alaraq bir sıra 

çatışmazlıqlara malikdir. Tədqiqat prosesi zamanı bu məsələlərlə bağlı aşağıdakı tövsiyələr verilir 

(Rijkers et al. 2014: 34): 

1. Kiçik və orta sahibkarlıqda inkişaf etmiş bir bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə işgüzar fəaliyyət 

üçün prioritet obyektdir. Kiçik və orta sahibkarlıq sektorunun genişlənməsi müasir iqtisadi reallığın 

tendensiyalarından birinə çevrildi. Son illərdə Azərbaycan Respublikasında xidmət sektoru 

dinlənilib.  

2. “Xidmət” kateqoriyasında elm adamlarının konseptual mənzərələrinin təkamülünün 

öyrənilməsi, bu konsepsiyanın təfsirləri bu iqtisadi kateqoriyanın tükənməz tərifi olmadığını 

göstərdi. Fikrimizcə, xidmətə əsasən, istehlakçı üçün faydalar və faydalarını yerinə yetirmək 

prosesində fəaliyyət növü kimi başa düşülməlidir və xidmətlər göstərilməsi prosesində istənilən 

nəticə yaradılır.  

3. Mühasibat sisteminin inşasına təsir edən xidmətlər dairəsinin aşağıdakı xüsusiyyətləri müəyyən 

edilmişdir: kiçik və orta sahibkarlığın üstünlük təşkil etməsi; Maddi və qeyri-maddi xidmətlər, 

istehsal və qeyri-məhsuldar xidmətlər üçün bütün xidmətlərin cari bölgüsü; müəssisələr tərəfindən 

göstərilən xidmətlərin fərdi və eksklüziv xarakteri; dolayı xərclərin əhəmiyyətli payı; qısamüddətli 

istehsal dövrü səbəbindən natamam istehsalın olmaması; İstehsal prosesinin (xidmətlərin 

göstərilməsi) və xidmət istehlakı prosesinin təsadüfi; Təqdim olunan xidmətlərin şaxələndirilmiş 

bir təbiəti, istehsal və istehlak proseslərinin eyni tarixi, sonrakı satış və istehlak üçün nəzərdə 

tutulmuş xidmətin saxlanılmasının mümkünsüzlüyü, istehsal prosesində birbaşa işləməsi, 

göstərilən xidmətlərin yüksək şaxələndirilməsi, müxtəlif vergi rejimindən istifadə etmək imkanı; 

Xidmətlərdə müəssisələrin fəaliyyətinin tənzimlənən tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri 

(https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/lang--en/index.htm). 

4. Xidmət sektorunun xidmətlərinin xüsusi xüsusiyyətləri iki istiqamətə idarəetmə uçotunun 

metodologiyası, metodologiyası və təşkili üçün təsir göstərir: xərclərin hesablanması və 

xidmətlərin dəyərini hesablamaq (özlərini tərkibi səviyyəsində özünü göstərir) Hesablama 

bölməsinin hesablanması, hesablama bölməsinin, mühasibat uçotunun ötürülməsi metodunun, 

birbaşa xərclərin, natamam istehsalın olmamasının çətinləşməsinin, natamam istehsalın 

olmamasının (vaxtın vaxtı çərçivəsi olmaması); yerüstü xərclərin qiymətində əhəmiyyətli bir pay); 

Xidmətlərin azaldılmış istehsal dəyərindən istifadə imkanları).  

5. Xidmət sektorunda uçotu yaxşılaşdırmaq üçün, yerli göstəricilərin (investisiya, inflyasiya 

nisbətlərində, inflyasiya), ümumi iqtisadi göstəricilərin (xalis aktivlərin ölçüsü və onların 

dinamikası, şirkətin ətraf mühitinin öyrənilməsi üçün vacib olduğuna inanırıq: Rəqiblər, alıcılar, 

alıcılar, tədarükçülər, əmək bazarı, iqtisadi, texnoloji, qanunvericilik, sosial-mədəni, beynəlxalq), 

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/lang--en/index.htm
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həmçinin mövcud sistemlərin və mühasibat uçotu metodlarının dərin tədqiqi və ilk növbədə maddi 

və qeyri-maddi xidmətlər sahəsində. 

6. Maliyyə uçotunda diqqət yetirməyi məsləhət görürük: - Xidmət sektoru müəssisəsindəki 

ehtiyatların yaradılmasına və hesabının yaradılmasına və rəyimizin müəssisələrində ehtiyat 

sisteminin yaradılması və effektiv işləməsi baxımından bu barədə rəyimizi həll edəcəyik 

Tapşırıqlar: Öz-özünə maliyyələşdirmə, aralığın inkişafı və genişləndirilməsi qabiliyyətinin təmin 

edilməsi; Kapitalın qorunmasını və maliyyə sabitliyini təmin etmək və s. - Qiymət və zərər 

hesablarına təsir edən iddialar haqqında mühasibat hesablamalarını nəzərə alsaq, standartlar, 

texniki şərtlər, şablonlar və digər tənzimləmə standartları yoxdur, göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətini müəyyənləşdirən müəssisələr haqqında hesabat Xidmət sektoru, mühasibat 

məlumatları əsasında formalaşan, əmlak və maliyyə vəziyyəti, qiymətləri və iqtisadi fəaliyyətin 

nəticələri haqqında vahid məlumat sistemidir. Proqnoz hesabatlarını tərtib etməyi və əvvəlki illərlə 

müqayisə etməyi məsləhət görürük, bu da müəssisənin vəziyyətini səmərəli təhlil edəcək, bu da öz 

fəaliyyətində sıxıntıları müəyyənləşdirəcək, habelə gizli ehtiyatları müəyyənləşdirir.  

7. 2008-ci ildə beynəlxalq mühasibat və hesabat standartlarına keçid hələ də başa çatmamışdır, 

xidmət sektorunun bir çox müəssisəsi yox idi. Buna görə də xidmət sektorunun müəssisələri, 

beynəlxalq maliyyə hesabat standartlarına dair hesabat məsələlərinin çevrilməsi problemləri ilə 

üzləşirlər. Ümumiyyətlə bütün çevrilmə düzəlişləri bölünə bilər: aktivlərin və ya öhdəliklərin 

qiymətləndirilməsi və ya öhdəliklərin və ya öhdəliklərin və ya öhdəliklərin və ya öhdəliklərin və 

ya öhdəliklərin silinməsi ilə bağlı tənzimləmələrin və ya öhdəliklərin silinməsi ilə bağlıdır 

Azərbaycanın hesabat və ya maliyyə hesabatlarında əks olunması və ya əks olunması. Beynəlxalq 

standartlara görə, bu aktivlərin və öhdəliklərin maliyyə hesabatlarına görə, Azərbaycan 

hesabatlarında əks olunmayan və ya balans hesabatında əks olunur.  

8. Mühasibat məlumatlarının keyfiyyətini artırmaq üçün, nəzarət funksiyalarını gücləndirmək, 

xidmət təminatçısının müəssisələrində təklif etdiyimiz iqtisadi göstəricilərin əldə edilməsində 

təkrarlanmanı aradan qaldırmaq, maliyyə, vergi, idarəetmə növlərinin əlaqəsi əsasında inteqrasiya 

edilmiş mühasibat sisteminin formalaşması . Bu, asanlaşdırmağı, səmərəlilik prinsipini təmin edən 

vahid əsas mühasibat sənədlərinin avtomatlaşdırılmış tərtib və işlənməsi əsasında mühasibat 

prosesini asanlaşdırmağa, sürətləndirməyə imkan verir. 
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Abstract 

This paper presents the main factors influencing the quality of human resources. High-tech affects practical aspects of 

the functioning of society and organization, including the selection process. The company's priority tasks are the 

formation of a competent and professional team, hiring, selecting, recruiting, and finding the appropriate personnel. 

Digital-economy executes entirely new necessities for training and competence, crucial characteristics of the 

workforce. In this article, the national education system has been evaluated comprehensively. It is concluded that a 

mechanism of interaction between educational institutions and the labor market needs to be developed and improved. 

Keywords: digital economy, labor, human resources, quality, labor market, education system, Azerbaijan economy. 

 

Intro 

The process of globalization and the digital economy is a recent and significant trend nowadays. 

Cutting-edge technologies affect almost all practical aspects of social functioning and organization, 

including the selection process. Forming a competent and professional team, hiring, selecting, 

recruiting, and finding the appropriate personnel are among priority tasks for a company. Digital-

economy exposes entirely new demands for the key characteristics of the workforce - training and 

competence. A successful solution to the issue increases the organization's human capital, which 

is the primary factor of a company's competitiveness. The financial result and efficiency of this 

organization depend on the efficiency and qualification of personnel.  

The workforce capacity development plan as a part of the 2020 Government Strategy target in the 

field of technology, innovations, education, science envisages realization of certain efforts and 

actions, such as organization of incentive programs for the involvement of highly qualified 

specialists, creative youth and proactive entrepreneurs in innovative spheres of economy. As per 

the strategy, the population has to form necessary competencies in innovative activities:  readiness 

and aptitude towards self-learning, continuous education, willingness for innovations, professional 

mobility, capacity for calculated risk and entrepreneurial spirit, creativity and ability to work on its 

own as well as teamwork skills, professional command of foreign language. Support is allowed 

mailto:kananhasanovv@gmail.com
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driven by disengaged financial resources of business projects and modernization of digital 

economy infrastructure. According to statistics, funding of science by government budget has 

increased since 2019 by 42% and made up 193.7 million AZN. Total amount of State budget 

allocations to science in 2020 accounted for ~0,40% of GDP. Major increase (3,0 times) was noted 

for 1998-2019 years. Around 31% of the total amount was spent on fundamental investigations in 

2020. 65% accounted for applied investigations, 3% for education, country-wide issues – 4%, 

public health – 6%, sphere of national economy – 60.0%. (The State Statistics Committee, 

Azerbaijan, 2020). In comparison, percentage of education expenditure in GDP was 6.0% and 5.0% 

on health sector in Turkey in 2020. (The Gross Domestic Product (GDP) in Turkey was worth 715 

billion US dollars in 2020) [16]. 

Currently, there are some challenges that do not allow full implementation of the concept of an 

innovative person and formation of the necessary demand for knowledge in the market. This is 

mainly due to an insufficient number of projects and programs that envisage talent engagement, 

yet the creation of new high-tech jobs can normalize this situation. There are also some issues 

associated with the slow growth of small and medium-sized businesses while maintaining the state 

as the principal employer and a poorly formed venture capital market, which does not allow 

attracting necessary investments. It should be expected that the market situation in the next ten 

years will change based on technological, demographic and political trends, creating new 

challenges. 

Researchers mention that income stratification within and between countries is growing;  

 employment in segments of low-skilled workers will be characterized by increased 

competition for jobs; 

 due to ageing of the population, the nature of competition for human resources will be 

changed by 2025 (generation Z has a set of digital competencies); 

 forms of employment in the economy will be completely different (there will be a threat of 

job loss by those who have low qualifications) (Klyachko, 2016). 

 Number of freelancers will be increased due to pandemic effect and recently acquired 

digital trends (especially work from home) 

Digital economy thus imposes completely new requirements for training and competencies, that is, 

for the characteristics of labor resources in general and for quality in particular. The volume of the 

digital economy is growing rapidly every year. Global digital projects were launched almost from 

a scratch and large digital company were created (Gorelov, 2018). Thus, the level of digitalization 

in the country for the period from 2015 to 2019 grew by almost 10-15% [4].  

According to Datareportal.com the main figures of internet coverage in the beginning of 2021 were 

as follows (see Table 1): 
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Table 1: Digital 2021: Azerbaijan 

 There were 11.30 million mobile connections in Azerbaijan in January 2021. 

 The number of mobile connections in Azerbaijan increased by 92 thousand (+0.8%) 

between January 2020 and January 2021. 

 The number of mobile connections in Azerbaijan in January 2021 was equivalent to 

111.0% of the total population. 

 There were 8.26 million internet users in Azerbaijan in January 2021. 

 The number of internet users in Azerbaijan increased by 202 thousand (+2.5%) 

between 2020 and 2021. 

 Internet penetration in Azerbaijan stood at 81.1% in January 2021. 

 There were 4.30 million social media users in Azerbaijan in January 2021. 

 The number of social media users in Azerbaijan increased by 600 thousand (+16%) 

between 2020 and 2021. 

 The number of social media users in Azerbaijan was equivalent to 42.2% of the total 

population in January 2021. 

Source: Simon Kepm, 2021 

 

One of the most important components of the digital economy is cybersecurity. To create a 

successful digital economy, it is important to ensure cybersecurity from numerous internal and 

external attacks on various electronic systems. According to the cybersecurity index of the 

International Union of Electrical Communications, Azerbaijan ranks 4th in the CIS and 55th in the 

world. (ITU Global Cybersecurity Index, 2018) 

It is important to note that in the process of transition from a traditional to digital economy, 

Azerbaijan has discovered a number of advantages that make this transition smoother, such as high 

speed and broadband Internet coverage, centralization of government services, the provision of 

450 electronic services via an electronic network, presence of large ICTs companies in Azerbaijan 

and automation of procedures of several state structures. 

The ICT sector is a pioneer in the application of innovative technologies in Azerbaijan. ASAN 

services provided by the government represent a one-stop shop for public service delivery, which 
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has been praised by various institutions, such as Asian Development Bank, for reducing 

bureaucracy, improving time efficiency and transparency in service delivery. This data suggests 

that the conditions are favorable for expansion of digital-based activities. It should be emphasized 

that development of digital technologies on a global scale is accelerating more and more, and 

modern information solutions raise concerns with regards to complete replacement of humans by 

algorithms and robots. So far, researchers do not have a definite answer to this question. According 

to various estimates, in the next 15-20 years, about 50% of professions will face the risk of 

automation, which means that software products will be able to replace a person dealing with 

routine work. According to forecasts of domestic experts, due to the influence of digital 

technologies on the labor market by 2030, about 186 new professions will appear and about 57 

“traditional” ones will disappear [4]. All this suggests that in today's realities, human labor takes 

on new, more complex forms. 

 “Task complication” in occupation allows some free time for more complex tasks, however, there 

is also the factor of raised standards of employee qualification requirements. Completely new 

approach for responsibility allocation is emerging. Formerly, an employee was in charge of a 

specific task, whereas nowadays there is a responsibility of multitasking.  

Future occupations will require set of skills and capabilities from their employees: 

 IT proficiency (irrespectively of the occupation); 

 Ability to work remotely; 

 Creative thinking; 

 Readiness for periodical requalification (approximately every 10 years); 

 Self-learning skills; 

 Ability to work with big data; 

 Ability to work abroad and frequently travel (due to globalization).  

As can be seen from the above, simply educational degree is not enough to succeed, continuous 

self-improvement is necessary. Training/ education can be realized not only in an Educational 

Institution, but also in the employing company during the process of a practical experience. [4] 

(Gorelov, Korableva, 2018). According to estimations of foreign scientists, expenses on human 

resources training in Azerbaijan are 10 times lower than in Europe. It is fair to say that the 

environment in our country is not very promotive of self-improvement and self-fulfillment, since 

approximately 80% of country labour force belongs to mid class population, without additional 

income.  

With this consideration, it is important to provide readiness of professional education for digital 
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economy.  Major strategies and horizons that need to be highlighted:  

 Throughout life education 

 Gradual transformation of mass education into individual. 

It can be acknowledged that digital economy transforms university structure and provokes 

introduction of advanced solutions and approaches in the direction of education and science. 

Formerly, massive debut of online courses was accepted as an unfavorable trend by higher 

educational institutions. Recently, we can observe integration of these courses into educational 

processes.   

Regulations and requirements in the field of quality of resources.  It must be noted that countries 

with well-developed market orientation concentrate on improvement of cognitive skills through 

the transformation process of educational systems. These countries emphasize on occupational 

retraining of human resources (Kruglov, Vorotynskaya, Pozdeeva, 2017). With regards to local 

education system, the task is assigned to leading universities. These institutions have to become a 

locomotive of high-tech development of the country. In this regard, it is necessary to create a 

creative environment for increasing the number of talented teachers and researchers, who will 

become the core of the human resources potential in the future. This implies the creation of a talent 

management system in universities and encouragement in terms of involvement of employees in 

professional development. 

In major reports of Europe, Russia and other developed countries, there is a new motto: "From 

Personnel to Talents”, which is a new formulation of “Target Model of Competence”, which 

includes socio-behavioral, digital and cognitive skills. Without mastering these competencies, it is 

impossible to achieve efficiency in the 21st century and especially in digital-economy. At the same 

time, professional standards are designed today to combine the requirements of business with the 

qualifications of graduates. Standardization is seen as a means to ensure quality and uniformity. In 

this regard, rules, norms and requirements regarding the quality of human resources should be 

developed (Ahmadov and Abdulova, 2019). 

Table 2: Quality of national education systems 

Countries Ranking of National 

Higher Education Systems 

Index 

US 1 100 

UK 6 83,6 

Canada 7 83,2 
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Germany 16 70,5 

China 26 56,8 

Russia 35 49,1 

Turkey 39 46,3 

Source: Compiled by the author based on the materials of “Ranking of National Higher Education Systems 2020” 

 

The national higher education systems included in international rankings (see Table 2) serve as a 

measure of the quality of the training of the elite of specialists for the digital economy by the 

national education system. Compared countries have significantly more universities included in 

the world rankings, than other countries. Therefore, Azerbaijan educations system in comparison 

with the countries stated above in the Table 2, has to spend more efforts and budget to improve the 

quality of education.  

Experts agree that in addition to professional standards, tools for direct interaction between 

education and business are required. As a solution to this problem, specialists are offered the 

implementation of a form of training through the Network, which will allow considering the 

educational process within the framework of inter-university cooperation, ensuring the conduct of 

scientific research and the mobility of joint programs. This will make possible to create capital at 

enterprises capable of realizing the further development of the organization. The university gets 

the opportunity to promptly adjust and monitor educational programs, increasing its 

competitiveness. Enterprises have the opportunity to influence the learning process. 

Conclusion 

Currently, the process of creating a national qualifications' system is being observed, which will 

unify the requirements for employees in various industries. However, in the digital economy, 

requirements are changing rapidly, and therefore it is very important to track changes and form a 

flexible mechanism of interaction between educational institutions and the labour market. All this 

should directly affect the quality of human resources in our country. 

The three major changes coming for education as outlined below are based upon exposure to 

literature, private sector reporting, and practice around the globe. It is important to highlight the 

governance structures, economic stability, labor relations, and the uptake of technological advances 

as relevant context for each country and educational institution. Three major shifts in education are 

identified: (1) changes in the funding of education; (2) changes in the duration of learning; and (3) 

changes in how people learn. The following sections will walk through each major shift for the 
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future of education. 

The main directions of the development of education, using digital technologies, for the preparation 

of qualified specialists who meet the requirements of the digital economy include: 

 development of digital libraries and digital campuses of universities; 

 active development and use of technological resources of the information educational 

environment; 

 increasing the level of digital competencies and skills in the use of information and 

communication technologies of the teaching staff; 

 teaching students to work with big data, to learn skills in engineering and technological 

entrepreneurship; 

 the high mobility and changeability of the current situation both in the economy and in the 

field of higher education necessitates constant adjustment of educational programs, taking 

into account the ongoing changes; 

 development of intellectual educational technologies, scientific and applied research; 

 IT startups in the educational sphere, etc. 
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Xülasə 

Hazırki dövrdə Azərbaycanın müasir iqtisadiyyatında dövlət büdcəsi vasitəsilə ölkənin sosial-iqtisadi sahələrinin 

perspektivinin müəyyənləşdirilməsi təmin edilir. Məqalənin hazırlanmasında məqsəd büdcə gəlirlərinin formalaşma 

xüsusiyyətlərini və qanunauyğunluqlarını elmi əsaslarla təklif və tövsiyyələri hazırlamaq, maliyyə sahəsində effektiv 

fəaliyyətin təmin edilməsi prosesində büdcə gəlirləri vasitəsi ilə idarəetmə sahəsində yaradılan şəraitin tədqiq 

edilməsidir. Tədqiqatın sistemli təhlili nəticəsində dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşdırılması və idarə edilməsi 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi, təlimatların hazırlanması üçün istifadə edilə bilər. Daha dəqiq desək, əldə olunan 

nəticələrin iqtisadi artımın və iqtisadiyyatın davamlı maliyyə sektorunun vacib amili kimi istifadə edilməsi büdcə 

sisteminin səmərəliliyinin artmasına, büdcə nəzarətinin gücləndirilməsinə, qeyri-neft sektorunda və sosial sahələrdə 

irəliləməyə xidmət edir. Dövlət büdcə münasibətlərinin hazırki müasir maliyyə münasibətlərinə uyğun şəkildə 

formalaşmasının təkmilləşdirilməsi büdcə mexanizminin  milli iqtisadiyyatda davamlı irəliləməyə doğru təsirini 

müəyyən edir. Yuxarıda adları çəkilən problemlərin daha dəqiq araşdırılması Azərbaycanda formalaşmış büdcə 

gəlirləri siyasətinə uyğun olaraq yeni nəzəri metodiki qaydaların və praktik tövsiyyələrin hazırlanmasına imkan verir. 

Məqalədə qlobal iqtisadi böhran şəraitində dövlət büdcə sisteminin xüsusiyyətlərini, dövlət büdcə sisteminə təsir edən 

amillər nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda sosial yönümlü iqtisadiyyatda dövlət büdcə siyasətinin prioritetləri 

müəyyənləşdirilir, həmçinin büdcə prosesinin məhsuldarlığının idarə edilməsinə konseptual yanaşma təsvir olunur. 

Maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi imkanları, büdcə gəlirlərinin idarə edilməsi üçün müvafiq təklif və tövsiyyələr 

təqdim olunmuşdur. 

Açar sözlər: dövlət gəlirləri, büdcə, iqtisadi amillər. 

 

Giriş 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi bazar münasibətlərinin ayrılmaz hissəsi hesab olunur. 

Dövlətin maliyyə siyasətinin ən vacib aləti dövlət büdcəsi, büdcəni gəlirləri və xərcləri  sayılır. 

Dövlət  büdcəsi, Azərbaycanın davamlı fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan iqtisadi kateqoriyaların ən 

vacibidir. Dövlət büdcəsi bazar münasibətlərinin əsaslı strukturunda, idarə edilməsində , eləcə də 

dövlətin bazar münasibətlərinin tam tənzimlənməsində müstəsna  rol oynayır. Sosial iqtisadi 

inkişafın təsiretmə gücü dövlət  maliyyə siyasətinin tətbiqtemə mexanizmindən çox asılıdır. Həmin 

istiqamətə əsas mövqeyi büdcə siyasətinin tənzimləyici mövqeyi tutmaqdadır. Maliyyə siyasətində 

dövlət gəlirləri, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində əsas mənbə kimi çıxış edir. Mənbənin 

doğru siyasi çərçivədən hədəflənməsi milli iqtisadiyyata əks nəticə ilə qeyri-taraz gəlir azlığı 
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potensial ilə büdcə siyasətinə təsir göstərə bilər. Bu baxımdan büdcə siyasətinin mexanizmini milli 

iqtisadiyyatın inkişafına dair istiqamətləndirilməsinə görə gəlir və xərclərinin həm faktiki həm də 

strateji planlaşdırılmasına yönəldilməlidir. Büdcə gəlirləri dövlət gəlirləri sisteminin əsas tərkib 

hissəsidir və dövlətin maliyyə  ehtiyyatlarını özündə cəmləşdirir. Sosial iqtisadi əlaqələri ifadə 

etmək məqsədi ilə dövlət gəlirləri bütün mülkiyyətdən olan müəssisələr, təşkilatlar, əhalinin 

gəlirlərinə əsasən ölkənin dövlət büdcəsini formalaşdırır. İqtisadi əlaqələr, təşkilatlar , müəssisələr 

vəəhalinin dövlət büdcəsi gəlirlərinə müxtəlu tədiyyələr ödənilməsində özünü göstərir. Ölkə 

iqtisadiyyatının müasir iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri sırasında ən mühüm məqamlardan biri də son 

illərdə dövlətin iqtisadiyyatın idarə edilməsində rolunun gücləndirilməsi hesab edilə bilər. Bu., 

özünü ilk öncə dövlət gəlirlərinin formalaşması və idarə edilməsində göstərir.  

Metod 

Tədqiqat aparılan zaman məntiqi yanaşma, müqyisəli təhlil və ümumiləşdirmə metodlarından 

istifadə olunmuşdur. 

Analiz 

Hər bir dövlət qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olmaq, öz funksiyalarını yerinə yetirmək, 

xərclərini qarşılamaq üçün dövlət  gəlirlərinə ehtiyacı olur. Dövlət gəlirlərinin yığımı dövlət 

büdcəsində həyata keçir və müvafiq olaraq öz təyinatı üzrə xərclənir. Dövlət gəlirlərinin toplanması 

və xərclənməsinə nəzarət müvafiq orqanlar tərəfindən aparılır. Dövlət gəlirlərinin ölkə iqtisadiyyatı 

üzrəində mikro və makro səviyyədə təsirləri vardır. (Bulut və Süleymanov, 2013) 

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən büdcə siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri əhalinin 

həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu səbəblərə görə də dövlət büdcəsi hesabına əhalinin 

səhiyyə, təhsil, mədəni xidmətlərə tələbatının ödənilməsi, sosial təminat və pensiya səviyyəsinin 

artırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda dövlət gəlirlərinin artırılmasınının əsas şərtlərindən biri 

də iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə bərabər vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi də əhəmiyyətli 

rola malikdir. Vergi islahatı dövlətin və vergi ödəyicilərinin mənafeyinə uyğun şəkildə 

aparılmalıdır. Vergi islahatları dövlət büdcəsi gəlirlərinin artmasına , vergilərin tənzimləyici 

funksiyasının təkmişlləşdirilməsinə xidmət edir. Dövlət vergilərin artımı əksər hallarda ÜDM-in 

artımı ilə müqayisə olunur.Belə fikir fərz olunur  ki, əgər ÜDM artırsa vergi yığımı da artmalıdır. 

Lakin bu proses fərz olunduğu kimi deyil. Ölkədə mal mübasiləsinin artırılması aparılan iqtisadi 

siyasətin əsasıdır.Belə ki ölkənin iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün mal dövriyyəsi qeyd 

etdiyimiz kimi artırılmalıdır. ÜDM-in artımı vergi yığımını artırmalıdır hökmü heç də həmişə real 

şəraitdə öz təsdiqini tapmır. Səbəbinə diqqət yetirsək görərik ki, vergi təkcə satışın ümumi 

həcminin artması ilə formalaşmır. Belə ki, o hər şeydən əvvəl müəssisələrin əldə etdikləri 

mənfəətin həcmi və fiziki şəxslərin gəlirlərindən asılıdır. Müasir bazar iqtisadiyyatının 

formalaşması iqtisadiyyatın hərəkət verici qüvvəsi kimi nəzərdə tutulan rəqabətin və bazarın 

bölüşdürülməsi səviyyəsi ilə ölçülür. Bu və ya digər müəssisə və təşkilatlar bazara sahiblənmək 
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üçün malları aşağı qiymətə sataraq müəyyən miqdarda da ziyana düşür. Belə ki, bu addım ÜDM-i 

artırsa da vergi daxilolmalarını artırmır. Sonda isə bu qənaətə gəlirik ki, ÜDM-in artımı hökmən 

vergi daxilolmalarını artırması fikri həmişə düz deyil. Büdcə sistemini daha etibarlı və müasir 

qiymətləndirmə ilə təmin edilməlidir. Dövlət gəlirlərinə təsir edən amillərdən başlıcası gəlirlərin 

toplanma mənbəyidir. Dövlət gəlirlərinə aşağıdakılar aiddir: 

1. Dövlət vergiləri; 

2. Qrantlar; 

3. Digər gəlirlər (Vəliyev,2010) 

Azərbaycanda dövlət gəlirlərinə başlıca təsir edən amillərdən biri də vergilərdir. Dövlət gəlirlərinin 

əsas hissəsini  vergilər təşkil edir. Vergitutma bazasına təsir göstərən amillərə nəzər yetirək. 

Məsələn, əmək haqqı borcunun olması, iqtisadiyyata ödəmələr problemi , tətbiq edilən hesablaşma 

formaları və s. İri vergi ödəyicilərinin regionlarda vergi bazasının dəyişməsinə təsiretməsinin 

öyrənilməsi də olduqca vacib amildir. Bu zaman vergi ödəyicilərinin maliyyə vəziyyəti, hüquqi 

statusu, hesablaşma növü, strukturu təhlil olunmalıdır.Əldə olunmuş göstəricilər ümumi region 

gəlirinin, regionun iqtisadi, maliyyə, vergi potensialının hesablanmasının məlumat bazasını təşkil 

edəcəkdir. Bu məlumat bazası regionun vergi daxilolmalarının artırılmasının mümkünlüyü və 

regionun iqtisadi artımı haqqında məlumat verəcəkdir. Bu informasiyanın büdcənin növbəti 

formalaşma prosesində böyük rolu olacaqdır. Burada regionların subvensiya, subsidiya, 

dotasiya,transfert maliyyələşdirilməsi şəklində dövlət resurslarına tələbatı daha aydın şəkildə öz 

əksini tapacaqdır. Yuxarıda sadalanan göstəricilər sisteminin istifadəsinə,yəni makroiqtisadi 

amillər ilə vergi bazasının ümumi vəziyyəti arasında funksional asılılığı müəyyən etməyə şərait 

yaradır, bu da öz növbəsində iqtisadiyyatın müəyyən sahələrində və ölkə regionlarındakı vergi 

bazasını da obyektiv qiymətləndirməyə şərait yaradır. 

Həm ölkənin həm də hər hansı regionun vergi potensialının formalaşmasına bir neçə iqtisadi amilər 

təsir edir ki, bunlara vergi daxilolmaları, vergi güzəştləri, vergi borcları, gizli iqtisadiyyatın 

yayındırdığı vergilər, həm vergi qanunvericiliyi həm də digər qanunvericiliklərin yaratdığı 

ziddiyyət və bsşlıqlar nəticəsində yayındırılan vergi məbləğləri daxildir. Vergi potensialının 

qiymətləndirilməsi zamanı 2 əsas məsələnin həllinə nəzər yetirmək lazımdır. Bunlardan birincisi 

regionun özünün vergi potensialının qiymətləndirilməsi, digəri isə regionun vergi yükünün yuxarı 

həddinin müəyyən edilməsidir. Bu qiymətləndirmə büdcələrarası iştirakçıların maraqlarının nəzərə 

alınması ilə obyektiv şərtləndirilən, bələdiyyələrin və regionların müıyyən qurumlarının büdcə 

təminatının bərabərləşdirilməsi məqsədi ilə aparılır. Faktiki yığılmış daxilolmalar göstəricisindən 

vergi potensialının kəmiyyət qiymətləndirilməsi zamanl istifadə olunur. Azərbaycanda vergi 

potensialının ölçü vahidi baza ilində faktiki yığılmış gəlir göstəricisi istifadə olunur. Adambaşına 

düşən gəlir göstəricisi bu məqsədlə istifadə oluna bilər. Bu göstərici vergi potensialının nisbi 

səviyyə baza göstəricisi ola bilər. Belə ki, adambaşına orta gəlir göstəricisi çox ölkələrdə veri 
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potensialının nisbi ölçüsü kimi istifadə olunur. Bu üsuldan başqa vergi potensialının 

qiymətləndirilməsinə görə başqa üsullardan da istifadə oluna bilər. Məsələn, rayonun vergiqoyma 

resurslarının məcmusunun səviyyəsi, rayonun ümumi məhsulu və ya ölkə üzrə ÜDM göstəricisi, 

reprezentativ vergi sistemi, reprezentativ vergi sistemi ilə reqressiya təhlili üsulunun birgə istifadə 

edilməsi və s. üsulları misal göstərmək olar. 

2010-2020-ci illər intervalında dövlət büdcəsinin gəlirlərini aşağıdakı qrafikdən nəzərdən keçirək: 

Qrafik1: Dövlət büdcəsinin gəlirləri (milyon manatla) 

 

Mənbə: Qrafik https://www.stat.gov.az internet resursu əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

2010-2020 ci illər intervalında dövlət gəlirlərinə diqqət yetirdikdə görürük ki, 2010-2013-cü illər 

aralığında dövlət gəlirlərində artım baş vermiş, 2014,2015- ci illərdə büdcə gəlirlərində azalmalar 

olmuşdur. 2018-2019- cu illərdə ardıcıl olaraq büdcə gəlirlərində artım baş vermişdir.Büdcə 

gəlirlərinin formalaşmasında, idarə edilməsində fiskal siyasətin də mühüm rolu vardır. Büdcə vergi 

siyasəti tədbirləri, xərcləri azaltmaqla və digər vergi islahatlarının köməyi ilə gəlirləri artırmaqla 

büdcə defsitinin kəskin surətdə azaldılmasından ibarətdir. Balanslaşdırılmış büdcə konsepsiyasının 

tərəfdarları büdcə gəlirlərinin və büdcə xərclərinin balansına nail olmağı zəruri hesab edirlər. 

Konsepsiyanın mahiyyətinə əsasən iqtisadi artımın azalmasında dövlət vergiləri azaltmalı və dövlət 

xərclərini artırmalı, əksinə iqtisadi artım yüksəlməsində isə vergiləri artırıb dövlət xərclərini 

azaltmalıdır. Burada birinci halda büdcə kəsrini , ikinci halda büdcə artığını şərtləndirir. 

Konsepsiyanın praktiki reallaşmasında isə problem yarana bilər. İqtisadi artımın azalması və 

yüksəlməsi prosesləri bir birindən davamlılığına görə fərqlənir. Dövlət büdcə kəsrinin 

maliyyələşməsi zamanı kapital bazarına daxil olub vəsait əldə etmək üçün xüsusi sektorla rəqabətə 

girməlidir və bu zaman da pula olan tələb artır. Bu zaman isə Mərkəzi Bank pul təklifini 

məhdudlaşdırır. Bu prosesin nəticəsində faiz dərəcələri artır. Nəticədə daxili investisiyanın aşağı 

düşməsi baş verir. Daxili bazarda faiz dərəcələrinin qalxması digər tərəfdən ölkənin qiymətli 
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kağızlarına xarici tələbi artırır, bu da xarici kapital axınına səbəb olur və beləliklə dövlətin xarici 

borcunun artmasına gətirib çıxarır. Xarici fiziki və hüquqi şəxslər qiymətli kağızları əldə etmək 

üçün ilk növbədə həmin ölkənin milli valyutasını əldə etməlidir. Beləliklə,bu proses milli 

valyutanın beynəlxalq qiymətinin və onun dəyişmə kursunun qalxması ilə nəticələnir. Nəticədə 

idaxıl artması və ixracatın aşağı düşməsi baş verir. Sadaladığımız iki prosesi birləşdirən zaman 

xalis ixracatın aşağı düşməsi məlum olur. Beləliklə, dövlətin maliyyə siyasətinin əsas məqsədi 

büdcənin yox, iqtisadiyyatın tarazlaşdırılması kimi çıxış etməlidir.  

Düzgün büdcə-vergi siyasətinin həyata keçirilməsi respublikamızda makroiqtisadi sahədə 

nailiyyətlərin əldə edilməsinin əsas şərtlərindən biridir. Həm büdcə vergi siyasıtinin həm də 

maliyyə sistemində aparılan islahatların mühüm istiqamətləri büdcə gəlirlərinin strukturunun 

şəffaflığının artırılması, təkmilləşdirilməsi, dövlətin maliyyə ehtiyyatlarından daha səmərəli 

istifadə etmək nöqteyi nəzərindən xəzinədarlığın işinin daha da təkmilləşdirilməsi, büdcə 

xərclərinin icrasının maliyyə planlaşdırılmasına görə həyata keçirilməsi və vergi fəzasını 

genişləndirməklə vergi yükünü azaltmaq olmuşdur.  

Büdcə gəlirlərinin artırılmasına vergi islahatlarının proqnozlaşdırılmasına nəzər yetirək. Əlverişli 

vergi mühitinin yaradılması və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, rəqabətin genişləndirilməsi, 

investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılmasını stimullaşdırmaq 

vergi islahatlarının başlıca istiqamətlərindəndir. Azərbaycanda vergi islahatları dövlət gəlirlərinə 

təsir edən başlıca amillərdən hesab olunur. Aşağıdakı vergi islahatları strategiyasına nəzər yetirək. 

 Vergi bazasının vergi güzəştlərinin ixtisarı hesabına genişləndirilməsi. Vergisiyasətinin 

müsbət istiqamətli həyata keçirilməsinin ən səmərəli alətlərindən biri də vergi güzəştləridir. 

Ümumi vergi ödəyicilərinə müəyyən vergi güzəştlərini təklif etməklə dövlət müxtəlif 

iqtisadi proseslərə ümumi vergi tənzimlənməsinin təsirini formalaşdırır.Respublikamızda 

hazırda fəaliyyətdə olan vergi növləri üzrə azadolmalar və vergi güzəştləri tətbiq olunur. 

Əksər hallarda vergi güzəştləri nəzərdə tutulduğundan fərqli, yəni təyinatı üzrə intifadə 

olunmur. Bu səbəblərə görə vergi sisteminin ədalətlilik prinsipi pozulur. Buna görə də 

fəaliyyəti sistemsiz olan bir sıra vergi güzəştlərinin ləğv olunması məqsədəuyğun hesab 

olunur; 

 vergi dərəcələrinin mərhələli şəkildə azaldılması və vergi sisteminin iqtisadi fəallığının 

artırılmasında rolunun daha da gücləndirilməsi. Burada əsas məqsəd qeyri-neft sektorunun 

inkişafını sürətləndirməkdir. Bu məqsədlə qeyri-neft sektoru üçün daha aşağı vergi 

dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. Bu zama banklar tərəfindən 

investisiya istiqamətli kreditlərin verilməsini stimullaşdırmaq məqsədi ilə investisiya 

yönümlü kreditlər hesabına əldə edilmiş gəlirlərin aşağı dərəcələrlə vergiyə cəlb olunması 

imkanlarına nəzər yetirilə bilər; 
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 vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi. Bu üsul xüsusən qeyri-neft 

sektorunda vergi yığımlılığının artırılması dövlət büdcəsinin neft sektorunda əldə olunan 

gəlirlərindən və beynəlxalq əmtəə bazarındalı asılılığını azalda bilər; 

 vergi yükünün müəyyən asılılıqla hüquqi şəxslərin üzərindən, fiziki şəxslərn üzərinə 

köçürülməsi. Belə ki, fiziki şəxslərə ötürülən vergi ağırlığı əsasən gəlir vergisi vasitəsilə 

olmalıdır. Azərbaycanda tətbiq olunan fiziki şəxslərin gəlir vergisi haqqında qanunda bir 

sıra çatışmazlıqlar vardır. Fiziki şəxslərin gəlirləri vergiyə cəlb olunma prosesində ədalət 

pronsipinə riayət olunmalıdır. Ədalət prinsipinə görə də hər bir şəxs gəlirinin öz minumum 

sosial mədəni və fizioloji tələbatlarını ödədikdən sonra qalan müəyyən hissəsindən vergi 

ödəməlidir. Bunun nəticəsində şəxsi gəlir vergisində vergidən azad olan minimum istehlak 

büdcəsi ilə əlaqələndirilməlidir; 

 vergi siyasətinin prinsipial məqamlarından biri də vergi güzəştlərinin sistemləşdirilməsidir. 

İşgüzar fəallığı stimullaşdırmağa görə vahid güzəşt sisteminin tətbiq edilməsi 

məqsədəuyğun hesab olunur; 

 vergi ödəyicilərinin vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər. Dünya təcrübəsinə əsasən, vergi yığım dərəcəsinin yüksəldilməsinin əsas 

şərtlərindən biri vergi sisteimnə aid cəmiyyətdə geniş kosesusun olmasıdır. Belə ki, 

cəmiyyət dövlətin mənafeyinə görə müəyyən dərəcə ilə vergi ödəməsinə hazır olmalıdır; 

 vergi qanunlarına edilən müəyyən düzəlişlərdə və normativ hüquqi sənədlərin 

hazırlanmasında iqtisadi subyektlərin rəyinin öyrənilməsi. Bu dövlətlə vergi ödəyicilərinin 

mənafelərinin effektiv uzlaşmasına ərait yaratmış olmalıdır; 

 müəyyən yerlərdə vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması. Vergi 

orqanlarında maddi-texniki bazanın yüksəldilməsi, burada informasiya texnologiyalarının 

tətbiq olunması fiskal səmərəliliyi artırır. Bu baxımdan dan vergilərin yığılmasında tətbiq 

olunan uçot və hesabat formalarının sayının azaldılması imkanlarının nəzərdən keçirilməsi 

daha da məqsədəuyğun olardı. Bu zaman fiskal səmərəlilik baxımından vergi ödəyicilərinin 

və dövlətin vergilərin yığılması ilə bağlı xərclərinin azaldılması da diqqət mərkəzində 

olmalıdır. 

Vergi islahatlarının uğurla reallaşdırılmasının əsas şərtlərindən biri də vergi sistemindəbaş verən 

effektiv dəyişikliklərin iqtisadi siyasətinin digər sferalarındakı müəyyən dəyişiklikləri ilə müsbət 

uzlaşdırılmasıdır. Eyni zamanda bugünədək olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycanda vergi 

sisteminin siyasiləşməsinə qəti yol verilməməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Büdcə gəlirlərinin 

həm formalaşmasında həm də idarə edilməsində maliyyə nəzarəti təkmilləşdirilməlidir. Maliyyə 

nəzarəti dövlət gəlirlərinin idarə olunmasına təsir edən başlıca amillərdən hesab olunur. Dünyaca 

aparıcı şirkətlərin, beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının ölkəmizə gəlişi perspektivli sahələrə 
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investisiyasının artımı ilə yanaşı, büdcə sisteminə nəzarətin məzmunca dəyişdirilməsi və dövrün 

tələblərinə uyğunlaşdırılmasına zərurəti doğurmuşdur. Aydındır ki, büdcə vəsaitlərinin 

formalaşması və ondan istifadəin səmərəliliyinə kənar nəzarət iqtisadi inkişafın əsas amilidir. 

Bununla yanaşı, son dövrlərədək respublikada bu funksiyaları həyata keçirən qurumların fəaliyyəti 

birbaşa icra hakimiyyəti orqanlarına tabe olmaqla daxili nəzarət xarakteri daşımışdır.  

Hesablama Palatasının yaradılması Azərbaycanda maliyyə nəzarəti sahəsində dövrün tələblərindən 

irəli gələn zərurətdən yaranmışdır. Hesablama Palatasının fəaliyyətinin daha əvvəllər mövcud olan 

maliyyə nəzarətindən əsas fərqi icra hakimiyyətlərindən aılı olmayan, sərbəst, müstəqil, dövlət 

auditinin, yəni kənar nəzarətin aparılması və nəticələrinin aşkarlanmasıdır. Maliyyə nəzarətinin 

başlıca obyekti büdcə sisteminin maliyyə resurslarının formalaşması, dövlətin vəzifələrinin və 

funksiyalarının yerinə yetirilməsini əsaslı təmin etmək məqsədi ilə onların istifadəsi və 

bölüşdürülməsi anında əmələ gələn iqtisadi münasibətlər, həmin münasibətlərin iştirakçılarıdır. 

Qeyd olunan maliyyə büdcə nəzarəti birbaşa büdcə prosesi çərçivəsində müxtəlif nəzarət 

tədbirlərindən-gəlir və xərxlərin asılılığının qiymətləndirilməsi, büdcədənkənar dövlət fondlarının 

xərclərinə nəzarət, bütün səviyyələrə aid olan büdcələrin icrasının müvafiq zamana daxilində 

tamlığının yoxlanılması və sairədən ibarətdir. 

Təsərrüfatın mürəkkəbləşməsi, təsərrüfata daxil olan subyektlərinin fəaliyyətinin genişlənməsi, 

təsərrüfat subyektlərinin dəyişmə meylləri, məlumat axınlarının güclənməsi – bütün adekvat 

maliyyə nəzarətinin təşkil edilmməsi cə ilk növbədə, dəqiq hüquqi bazanın yaradılmasına həmin 

sistemdə islahatlar aparılmasını və müəyyən fəaliyyət metodlarının təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Mövcud vəziyyətdə maliyyə nəzarətinin inkişafı, ölkənin inkişaf etmiş dövlətlər birliyinə daxil 

olması da bunu tələb edir. Bu səbəblərə görə də maliyyə nəzarəti sistemində nəzəri, praktik 

baxımından geriliyin aradan götürülməsi hal hazırda dövlət quruculuğunda əsas və aktual 

məsələlərdən biridir. Bugünkü şəraitdə büdcə gəlirlərinin icrasına və xərc hissəsinin 

optimallaşdırılmasına nəzarətin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Büdcə islahatlarının iqtisadi strateji məqsədi həm büdcə gəlirlərinin, həm də büdcə xərclərinin 

səmərəli idarə olunmasının mümkünləşməsi dövlət tərəfindən nəzarətin yaradılmasından, dövlət 

gəlirlərinin formalaşması və xərclərin təyin olunmuş istiqamət üzrə istifadəsində mövcud 

qanunvericiliyə uyğun maliyyə nəzarəti və audit vasitəsilə yoxlanılmasından, təhlil edilməsindən, 

bu sahədə daim mütərəqqi təkliflərin hazırlanmasından, iqtisadiyyatın inkişafının mümkün 

yollarının araşdırılmasından ibarətdir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə dair şəffaflığın artırılması üzrə 

qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər müsbət istiqamətdə davam etdirilir. 

Büdcə qanunvericiliyə əsasən büdcə vergi sisteminə aid olan bütün büdcə növləri ardıcıl, sərbəst 

daxil olan gəlir mənbəyinə malik olmalıdır. Bu səbəblərə görə də dövlət büdcəsinin tərikibinə daxil 

olan gəlirlər qanunvericiliyə əsasən büdcə həlqələri arasında bölüşdürülür. Büdcə həlqələri zəruri 

gəlir mnbəyi ilə təmin olunmaqla ayrı ayrı regionların sosial iqtisadi inkişafı üçün lazım olan 

miqdarda maliyyə vəsaiqti müəyyən edilir. Dinamik iqtisadi inkişaf və büdcə-vergi sisteminə daxil 
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olan müəyyən tələblərin daima dəyişməsi müasir dövrün əsas səciyyəvi cəhətlərindəndir. Bu 

prosesə hazır olmaq üçün yalnız büdcə vergi inzibatçılığının yox, həm də mövcud büdcə-vergi 

qanunvericiliyinin adekvat olaraq təkmilləşməsi tələb olunur. Azərbaycanda dövlət gəlirlərinə təsir 

edən amillərdən biri də neftdən əldə edilən gəlirlərdir. Neftin satışından əldə olunan gəlirlərin ölkə 

iqtisadiyyatına təsirini müəyyənləşdirmək, əldə əldə edilmiş gəlirlərdən səmərəli istifadənin elmi 

cəhətdən əsaslandırımış təkliflərə nəzər salaq. 

 təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələrin iqtisadiyyatındakı proseslərin tədqiq olunması 

əsasında neftin satışından əldə edilmiş gəlirlərin tədqiq olunması əsasında neftin satışından 

əldə olunmuş gəlirlərdən səmərəli istifadədə dünya təcrübəsinin öyrənilməsi; 

 neftdən əldə olunmuş gəlirlərin ölkə iqtisadiyyatına, qeyri neft sektoruna təsirinin bilavasitə 

qiymətləndirilməsi; 

 neft sektoruna qoyulmuş investisiyaların inkişaf dinamikası və bu strukturda baş verən 

dəyişikliklərin tədqiq olunması, habelə investisiya qoyuluşlarının dəyərinin 

formalaşmasına təsirinin qiymətləndirilməsi; 

 neftdən əldə olunan gəlirlərin iqtisadi dövriyyəyə daxil olmasından yarana mənfi 

tendensiyaların qarşısının alınmasına dair dünya ölkələrində yaradılmış neft fondlarının 

funksiyalarının və fəaliyyət mexanizmlərinin tədqiq edilməsi; 

 Azərbaycanda neft hasilatında, nominal və real artımda baş verən dəyişikliklərin müəyyən 

edilməsi. 

Ölkə üzrə neft satışından əldə edilən gəlirlər 3 əsas istiqamətdə qruplaşdırılır. 

1) Dövlət neft fonduna daxilolmalar; 

 fond vəsaitlərini idarə olunmaından əldə olunan gəlirlər; 

 tranzit haqqı; 

 mənfəət neftinin satışından gəlirlər; 

 akr hesabı və baus ödənişləri; 

2) Dövlət büdcəsinə daxilolmalar; 

 dövlət neft fondundan transferlər; 

 dövlət neft şirkətinin mənfəət və mədən vergisi; 

 neft şirkətində çalışanların gəlir vergisi; 

 HPB müqavilələri üzrə çalışan şirkətlərin mənfəət vergisi; 

 neft sazişlərinə əsasən subpodratçı şirkətlərin mənfəət vergisi. 
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3) Dövlət Neft Şirkətinin gəlirləri 

 xarici şirkətlərlə sazişlərdə Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payı; 

 neft yataqlarında müstəqil fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlər. 

Azərbaycan hökuməti tərəfindən geniləndirici büdcə siyasəti neft bumu başladıqdan sonra 

izlənilmişdir. Dövlət xərcləri əsasən neftdən əldə olunan gəlirlər hesabına maliyyələşdirilir. Buna 

görə də bu tendensiya sabit büdcə siyasəti baxımından risklidir. Neft bumu başlamamışdan əvvəl 

2005-ci ildə nisbi olaraq büdcə gəlirləri və xərcləri 2 milyard azn miqdarını keçməmişdir 

Şəkil 1-ə nəzər salsaq görərik ki, büdcə gəlirləri, birbaşa transferlər(sol ox, milyon AZN) və neft 

qiymətlətindəki dəyişmələr (sağ ox ABŞ dolları)  

 

Büdcə gəlirlərində ciddi artım 2005-ci ildə müşahidə olunur. Bu artım 2009-cu il istisna olmaqla 

2013- cü ilə qədər davam edir. Bu artım dinamikasının ən vacib tərəflərindən biri də büdcə 

gəlirlərindəki artım vergi gəlirlərindən daha çox dünya bazarında neftin qiymətinə, daha dəqiq 

ARDNF-dən büdcəyə edilən birbaşa transferlərdən qaynaqlanmasıdır. 

Azərbaycanda dövlət büdcəsi gəlirlərinin neftdən əldə olunan gəlirlərdən asılılığı deyildikdə ilk 

ağıla gələn ARDNF tərəfindən edilən transferlər yada düşür. Lakin, daha geniş perspektivdən 

baxıldıqda neft gəlirlərindən asılılıq əlaqəsinin daha mürəkkəb olduğu və buraya daha fərqli təsir 

kanallarının daxil olması aydın görünür. 2015-ci il dövlət gəlirlərinə müqayisə üçün nəzər yetirək. 

Məcmu vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisi 2015-ci ildə qeyri-neft sektorundan daxilolmaların 

xüsusi çəkisi 40.5% təşkil edir. Normal şəraitdə həm vergi tutula bilən gəlir miqdarının həm də 

ödəniləcək vergi miqdarının hesablanması olduqca asandır. İqtisadi dalğalanmalar şəraitində isə 

veergi gəlirlərin proqnozlaşdırılmasındakı əsas problem biznes fəaliyyətinin məcmu gəlirlərinin, 

dövlət vergilərinə azaldıcı təsirinin müxtəlif faktorlarının düzgün modelləşdirilməsidir. Bu 

faktorlardan biri də milli valyutanın xarici valyuta qarşısında dəyər itirməsi ilə xarakterizə olunan 

devalvasiyalarıdır. 

Şəkil 2-də əsas vergi növləri üzrə büdcə daxilolmalarının dinamikası əks olunmuşdur. 
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Dövlət gəlirlərinə daxil olan digər gəlir növü isə ixrac gəlirləridir. İxrac gəliri gəlir anlayışına 

nisbətərən dar məzmunlu məfhumdur. İxrac gəliri, sahibkarın istehsal olunmuş məhsulunun 

bazarda istifadəsindən və şəxsi istehlaka yönəldilməsindən sonra məhsulun qalan hissəsinin və 

xidmətlərin xarici bazarda reallaşmasından əldə edilən qazancı əks etdirir. 

Nəticə və təkliflər 

Azərbaycan Respublikasında büdcəyə, dövlət gəlirlərinə nəzarətin gücləndirilməsinə görə dövlət 

büdcəsinə daxilolmalar da artmışdır. Bunun nəticəsində də ümumi daxili məhsulda artım baş 

vermişdir. Dövlət büdcəsinə, dövlət gəlirlərinə və xərclərinə nəzarəti daha da təkmilləşdirmək, eyni 

zamanda dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin artırılması üçün aşağıdakı təklifləri vermək 

mümkündür: 

1. Büdcə gəlirlərinin maksimum artırılması üçün vergidənyayınma hallarının aradan 

qaldırılması; 

2. Dövlət gəlirlərinə təsir edən amillərdən səmərəli istifadə;   

3. Regionların inkişafı üçün nəzərdə tutulan sosial-iqtisadi proqramların icrasına nəzarətin 

gücləndirilməsi; 

4. Dövlət gəlirlərinin neft sektorundan asılılığının minumuma endirilməsi. 
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The Role of women Entrepreneurs in Small and Medium Entrepreneurship 

 

Lyaman Dunyamaliyeva  

La Sapienza University (Business Master Administration) 

 

Abstract 

Recently, research and studies on women's entrepreneurship in the world is one of the topical issues. It is valued as 

one of the main factors driving economic, political and social development in the world. Countries where women's 

entrepreneurship is widespread are more developed, and this topic remains relevant, as mentioned above. There is a 

great need for research in this field in Azerbaijan. The reforms carried out, a number of decisions made in connection 

with women's entrepreneurship, decrees and orders signed by the President of the Republic of Azerbaijan in this area, 

mentioned in the strategic road map, work in this direction once again proves that the development of women's 

entrepreneurship is one of the priorities. One of the main tasks facing our state today is to stimulate the development 

of the non-oil sector. That is why ensuring the development of women's entrepreneurship is one of the main tasks of 

the state. Although this topic is very relevant, it has been little developed in the past as a research work. There is a 

need for research, especially for a developing country like ours, and the fact that the topic is very relevant and relevant 

for the modern era requires it. Women's entrepreneurship, which leads to the development of small and medium 

enterprises, is one of the key elements in the development of the economy. The topic, co-authored by Brigham and 

Smith in 1967, is considered to be the first scientific work on entrepreneurship. Prior to 1970, only a few examples of 

entrepreneurship were mentioned. Since 1986, this area has been studied theoretically. Although there is not much 

material in this field in Azerbaijan, the ILO Project "Development of Women's Entrepreneurship through Employers' 

Organizations in Azerbaijan and Georgia" has prepared a National Report on the Development of Women's 

Entrepreneurship in Azerbaijan. 

Key words: women entrepreneurship, empowering women,social life 
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COVİD - 19 и Его Влияние На Туристический Сектор 

 

Лейла Раджабова 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

lela_r@bk.ru 

 

Резюме 

Туризм является одной из сфер больше всего понесшей ущерб от пандемии COVID-19, основательно 

отразившейся на экономике, приобретению населением средств к проживанию, системе социальных услуг и 

сдерживает спектр ресурсов во всем мире. 

Сектор туризма, обеспечивающий работой большое количество людей, путем сложной цепочки связанных 

друг с другом отраслей, оснащает средствами к существованию десятки миллионов людей в прогрессивных 

и развивающихся странах. Следом за закрытием границ, приостановил свою деятельность гостиничный 

сектор и значительно снизилось количество авиарейсов. Все это повлекло за собой уменьшение количество 

путешествующих людей на 56 проц., а убытки сферы туризма за первые 5 месяцев минувшего года достигли 

320 млрд. долл. 

До введения карантина в Европе и США и спада активности на финансовых и товарных рынков эксперты 

дали прогнозы, что рост мирового богатства замедлится и ожидаемый экономический спад может быть более 

опасным для благосостояния населения мира, чем последствия финансового кризиса десятилетней давности, 

поскольку проблема имеет глобальный охват.  

Восстановление туристской деятельности требует проведения преобразований для того, чтобы снизить 

воздействие пандемии на посещаемые туристами направления и формировать у населения и туристических 

агентств большие возможности противодействия с использованием новшеств, цифровизации, 

гарантирования стабильности и установление партнерства. С летнего сезона 2021 года во многих странах 

мира ожидается частичное возрождение туристического сектора в соответствии с правилами карантинного 

режима, этому процессу также способствует массовая вакцинация населения.  

Ключевые слова: пандемия, туристический сектор, социально-экономическое развитие, эффективность.  

 

Введение 

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), штаб-квартира которой 

находится в Мадриде, количество международных путешественников за 2020 год снизилось 

на 72 проц. в сравнении с аналогичным отрезком времени минувшего года. Ввиду запретов 

на поездки в связи с заражением вирусом Covid-19, количество иностранных туристов в 

январе-октябре 2020 года уменьшилось на 900 миллионов по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года, что повлияло на уменьшение доходов от туризма и составило 935 млрд. 

долларов. Принимая во внимание эти показатели эксперты ООН заявили, что потери в сфере 
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туризма в 10 раз больше, чем влияние мирового экономического кризиса 2009 года (1). На 

борьбу с вирусом потрачены десятки миллиардов долларов, и экономисты подсчитали, что 

расходы будут увеличены. 

Как и сам коронавирус, так его психологические и экономические последствия уже 

достигли высшего уровня пандемии в мире. По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой экономический рост в 2020 году 

прогнозировался на уровне 2,9 проц., но из-за начавшийся пандемии коронавируса 

этот показатель составил 2.4 проц. (2).   

В минувшем году КНР стала лидером в мировой экономике, справившейся с кризисом, 

вызванным пандемией. Экспорт КНР в 2020 году возрос больше, чем прогнозировалось. 

Причиной этому послужили сбои из-за эпидемии коронавируса, тем самым, увеличив во 

всем мире потребность в китайских товарах. Китай продемонстрировал высокую 

организованность в процессе восстановления после вспышки COVİD-19. Экономика этой 

страны даже в условиях глобальной пандемии ускорилась и имела высокие показатели к 

концу года. На основании исследования было выявлено, что по итогам первых трех месяцев 

прошлого года валовый внутренний продукт КНР снизился на 6,8 проц., затем во 2-ом 

квартале он повысился на 3,2 проц., в 3-ем - на 4,9 проц., в 4-ом - на 6,5 проц. (3).  

В отличие от Китая, по информации Всемирной туристской организации, больше всего 

понесшим ущерб от вспышки COVİD-19 стал туристический сектор Азиатско- -

Тихоокеанского региона, где введены самые жесткие правила карантинного режима. 

Численность международных авиарейсов в данном регионе уменьшилась в минувшем году 

на 300 миллионов долларов, что составляет 84 проц. Также отметим, что на Ближнем 

Востоке и в Африке спад достиг 74 проц., в Европе – 70 проц. (4). Вместе с этим, в Европе 

наблюдается самое большое снижение количества поездок в сравнении с 2019 годом - 500 

миллионов долларов. Следует отметить тот факт, что китайские туристы не посещали 

Европу с января 2020 года, ударил по туристической индустрии Европы. До пандемии Covid 

-19 Европа ежегодно принимала не менее 5 миллионов китайских туристов, которые 

тратили более 250 млрд. евро по всему миру. Востребованными направлениями были 

Франция, Италия и Испания (5).  

Принимая во внимание данные Международной ассоциации воздушного транспорта 

(IATA), следует отметить, что в 2020-ом году спад совокупной выручки мировых 

авиакомпаний составил 328 млрд. долларов по сравнению с 2019 году, который был на 

уровне 838 млрд. долларов, а по прогнозам в 2021 году составит 459 млрд. долларов. IATA 

также ожидает, что пассажирооборот (revenue passenger kilometers, RPK), мировых 

авиакомпаний в 2020 году упадет на 66 проц., что станет самым сильным падением, 

наблюдавшимся со 2-ой мировой войны (6).  
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Что касается 2021 года, то ожидается, что доступность вакцины станет поворотным 

моментом и повлияет на постепенное восстановление, поскольку для поэтапной 

дистрибуции вакцины потребуется время.  

По мнению Всемирной туристской организации, количество путешествий во всем мире к 

2030 году достигнет 1,36 млрд. человек. Из этого следует, что каждый 5-ый человек в мире 

будет путешествовать. В мировом масштабе сфера туризма составляет почти 10 проц. 

валового внутреннего продукта и свыше 6 проц. мирового экспорта (Логунцова 2019, 3–13). 

Источниковая база исследования 

В процессе исследования использовались научно-практические издания, научные труды, 

посвященные проблемам современного туризма. В большинстве литературы про туризм 

поднят вопрос изучения экономических факторов влияния мировых кризисов на туризм и 

на локальные рынки стран. Многие эксперты уделяют большое внимание важным 

проблемам, тормозящим развитие рынков туристских услуг и выявлению первостепенных 

факторов, обеспечивающих их будущие развитие. Вместе с экономической стороной 

кризисов в сфере туризма, объектом исследования являются политические, 

психологические, социальные и др. Факторы (Акбулаев, 2020). 

Важным источником актуальной информации послужили официальные интернет-порталы 

ряда международных организаций: Всемирной туристской организации (UNWTO), 

Всемирной организации здравоохранения (WHO) и некоторых др.  

В числе методов исследования, используемых автором в данной работе, применялся анализ 

литературы, метод обобщения и сравнительный анализ. Также использовались 

аналитический метод и системный подход, который является наиболее приемлемым и 

продуктивным для анализа проблем туристской сферы. Применение комплексного подхода, 

который предполагает анализ внутренней и внешней среду системы, обеспечивает 

рассмотрение сферы туризма в комплексе с развитием всех отраслей экономики (особенно 

сопряженных) в целях рационального использования туристских ресурсов на региональном 

уровне.  

Модель исследования 

Согласно данным Всемирной Туристской Организации в сфере туризма в мире занят 

каждый 10-ый работник, что превышает 250 млн. чел. На долю туризма приходится 7 проц. 

общего количества инвестиций, 5 проц. всех налоговых поступлений, 11 проц. мировых 

потребительских расходов, 1/3 мировой торговли услугами. Туризм имеет огромное 

значение, так как является источником финансовых и валютных поступлений.   

Подчеркнем, что туристический сектор в момент кризиса является довольно неустойчивой 

отраслью экономики.  Туризм оперативно реагирует на изменения, но при этом период 
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реабилитации бывает сравнительно кратковременным. При этом потребность в туристских 

продуктах и услугах снижается , но полностью не исчезает (Келлер 2013). 

Туризм выступает в качестве источника валового внутреннего продукта в стране, являясь 

одним  из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики. 

Эффект туризма формируется прямо и косвенно. 

Прямое влияние туризма на экономику страны приводит к увеличения дохода страны за 

счет прямых расходов туриста . Все потраченные туристами средства внутри страны 

собираются в доходной части бюджета, тем самым создают материальную базу для 

развития других сфер внутри страны.  

Косвенное влияние туризма на экономику страны и региона состоит в том, что туризм 

способствует развитию ряда смежных отраслей, таких как: банковская сфера, аэропорты, 

вокзалы, страховые компании, сфера общественного питания, отельный бизнес и другие. 

Тем самым чем больше расходов у туристов, тем больше средств на развитие страны.  

Анализ 

На данный момент из-за пандемии коронавируса и закрытие границ сфера туризма 

переживает тяжелый период.  

Большинство авиакомпаний и туроператоров по всему миру осознали серьезность 

проблемы. Многие люди, планирующие поездку в страны Юго-Восточной Азии, 

откладывают свои поездки. В связи с этим прогнозируется, что убытки мирового 

туристического сектора будут измеряться миллиардами до окончания пандемии.  

Всемирный совет по путешествиям и туризму прогнозирует, что в случае сохранения 

действующих запретов на поездки, внедренные из-за вспышки COVID-19, в 

международном масштабе в секторе туризма  исчезнет свыше половины рабочих мест. Как 

говорится в прогнозе организации, безработными станут около 174 миллиона человек. 

Длительные запреты на поездки также способствуют к уменьшению инвестиций данной 

отрасли в мировой валовый внутренний продукт  на 4,7 триллиона долларов, или на 53 

проц., в сравнении с 2019 годом. 

Применение эффективных программам тестирования на COVID-19 вместе введения мер по 

ограничению, могло бы спасти от безработицы до  31 миллиона человек во всем мире.  

По прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может частично 

восстановиться. Полное возвращение к уровню 2019 года по числу международных 

прибытий, вероятно, займет от 2,5 до 4 лет (9).  

Следует отметить значимость воздушного, наземного и морского транспорта, на котором 

базируется туризм. Накануне пандемии около  58 проц. из 1,5 млрд. туристов, ежегодно 
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пересекали границы посредством авиарейсов, а наземным транспортом использовали 39 

проц. туристов13. Около 37 млн. рабочих мест было открыто в туристическом секторе 

благодаря воздушному транспорту. Это обеспечило пополнение около 897 миллиардов 

долларов в год в ВВП мира14. Но эпидемия COVİD-19 повлекла за собой массовые запреты 

на передвижение людей и перевозку грузов по всему миру. В результате этого большинство 

стран и регионов стали изолированы. В итоге   многие авиакомпании пережили самый 

тяжёлый кризис за всю историю своего существования. 

Последствия пандемии повлекут за собой рост нищеты, социального неравенства и 

представляют угрозу обнулить все усилия по защите окружающей среды и культуры. Также 

возникла угроза торможения прогресса в достижении целей устойчивого развития.  

Сектор туризма – средство интеграции, расширения прав и роста возможностей и 

обеспечение стабильным заработком женщин, сельских общин, коренных народов и многих 

других исторически групп населения. Туризму обеспечил различного рода обслуживание в 

удаленных районах, поддерживая экономический рост в селах, обеспечил возможность 

профессиональной подготовки и создание рабочих мест. Помимо этого зачастую стало 

возможным изменить оценку и осознание местным населением и обществом своего 

подлинного культурного и природного наследия. 

Тот факт, что сектор туризма переплетен со многими другими сферами жизни, говорит о 

том, что вызванный пандемией кризис несет угрозу вкладу данного сектора в формирования 

устойчивого развития, в том числе сокращения социального неравенства между странами и 

внутри стран. 

Заинтересованность в путешествиях прежде всего стимулирует существующие во всем мире 

богатые традиций и культурное разнообразие. Вызванные пандемией COVID-19 

ограничения в секторе туризма приводят к дополнительной нагрузке в вопросе охраны 

культурного наследия, а также на культурную и социальную структуру коренных народов 

и этнических групп. В итоге закрылись рынки ремесленных изделий, продукции и других 

товаров, что повлекло за собой резкое сокращение заработка культурных объединений. 

Объекты всемирного культурного наследия и музеи напрямую зависят от прибыли, 

приносимой туризмом, к этому относится важная работа по мониторингу, консервации и 

археологической деятельности. Уменьшение числа посетителей непосредственно 

отразилось на вышеупомянутых оперативных бюджетах. В ходе кризиса 90 проц. стран либо 

полностью, либо частично закрыли достопримечательности, также на какое-то время были 

                                                   
13 UNWTO Tourism Data Dashboard, Global and Regional Tourism Performance, available at 
https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance. 
14 Aviation Benefits Report 2019, available at https://www.icao.int/sustainability/Documents/AVIATION-

BENEFITS-2019-web.pdf. 
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закрыты около 85 тысяч музеев15.  Большинство этих учреждений, в частности в 

прогрессивных странах, внедрили виртуальные экскурсии по выставочным залам. 

Многие деятели искусства, большинство которых до пандемии имели неформальную 

занятость, остались без средств к существованию. 

В ЮНЕСКО назвали сложившуюся ситуацию в сфере культуры «чрезвычайной» и 

подготовили план по защите культуры в условиях кризиса.  

Представители ЮНЕСКО призывают власти стран оказать поддержку деятелям культуры и 

искусства, и также поддержать сектор в целом. Такого рода меры уже предприняты в 

различных странах мира.  

Пандемия COVID-19 повлекла за собой такое новшество, как проведение многих 

культурных мероприятия в онлайн-формате. Но эксперты ЮНЕСКО отмечают, что 46 

проц. людей в мире не имеет доступа к интернету. Это свидетельство того, что каждый 2-ой 

житель планеты не может ознакомиться с достижениями культуры (11).  

Отметим, что до всемирного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, прибыль во всем 

мире от культурной и творческой сферы достигала 2250 миллиардов долларов в год, а 

экспорт превышал 250 миллиардов долларов.    

Как уже говорилось выше, сектор туризма, базирующийся на взаимоотношении между 

людьми, стал одним из главных методов культурной пропаганды и поддержки 

межкультурного диалога и взаимопонимания. 

По ходу того, как в некоторых странах мира сектор туризма постепенно оживляется, 

неизвестность в отношении развития пандемии и последствия экономического спада 

создают для сектора туризма большие проблемы. Ключом к ускорению процесса 

восстановления туризма являются поддержка миллионов граждан, зависящих от этого 

сектора и создание условий для экологичного и ответственного туризма, безопасного для 

работников и самих путешествующих. 

Результат 

Нынешний кризис является своего рода возможностью для того, чтобы поменять влияние 

туризма на природу, климат и экономику. Наступил тот час, когда необходимо, оценить, 

как туристический сектор воздействует на наши природные ресурсы и экосистемы; 

взаимодействует с другими отраслями экономики; полностью осознать его перспективы и 

эффективно раскрыть их. Это способствует обеспечению справедливого распределения 

всех благ, полученных от него, и ускорит переход к стабильной экономике туризма.  

                                                   
15 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Museums around the world in the 

face of COVID -19”, 2020, URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530. 
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Преобразований в секторе туризма можно добиться лишь в случае осознания всеми 

заинтересованными сторонами необходимых мер, наряду с реализацией проектов по 

возрождению экономики. 

Центральную роль в процессе восстановления туризма могли бы сыграть осуществление 

инноваций и цифровизации, использование местных достопримечательностей и открытие 

стабильных рабочих мест для всех, в частности для молодого поколения, женщин и людей, 

относящихся к наиболее уязвимым группам. Чтобы добиться этого, необходимо направить 

все силы на создание нового образца, который способствовал бы расширению партнерства, 

предусматривал бы учет прежде всего интересов народов принимающих стран, 

расширение научно обоснованной политики, а также инвестирование рынка технологий и 

осуществление деятельности, не приводящей к загрязнению атмосферы и окружающей 

среды. 

Для проведения преобразований в данном секторе необходимо применение следующих 

мероприятий: 

 Поддержание развития инфраструктуры туризма и обслуживание на высоком уровне 

в течение всей производственно-сбытовой цепочки сектора туризма;  

 Содействие инвестиционной деятельности и создание благоприятных условий для 

деятельности местных малых предприятий; 

 Диверсификация ассортимента продукции; 

 Принятие мер по развитию внутреннего и регионального туризма; 

 Оказание финансовой поддержки со стороны государства гостиничному, круизному 

и авиационному бизнесу; 

 Обеспечение запрета на виды деятельности загрязняющие окружающую среду. 

Наряду с угрозой общественному здравоохранению, тяжелые экономические и социальные 

последствия COVID-19 угрожают на долгие годы лишить заработка и подорвать 

благополучие миллионов людей во всем мире. В частности, это относится к зависящим от 

туризма сферам.  

На каждое рабочее место открывается около 1.5 опосредованных рабочих мест, напрямую 

зависящих от сектора туризма. 

За счет отельного бизнеса и сферы общепита работой во всем мире обеспечено около 144 

млн. человек. Сюда входит почти 44 млн. само занятых работников и 7 млн. работодателей 

(10). 

Туризм всегда демонстрировал высокий навык адаптации, применения новшеств и 

восстанавливаться после кризиса. Но в условиях эпидемии необходимы новые методы, а 

также оперативные плодотворные меры реагирования и надежное сотрудничество.  
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В свете последних событий в Европе становится ясно, что открытие границ и возобновления 

путешествий представляет угрозу, потому что в отдельных регионах это вызвало резкий 

всплеск числа заражений. В итоге власти стран вновь ввели новые локальные запреты.  

Высокая степень влияния пандемии COVID-19 на сектор туризма вынуждает предпринять 

экстренные шаги, которые оказали бы поддержку малому предпринимательству и 

гарантировали бы спасение многих людей от безработицы.    

Следует задуматься о вопросе освобождения от уплаты налогов на короткий и средний срок 

или же изменить сроки внесения налогов и других платежей, попробовать использование 

специальных проектов, нацеленных на поддержку занятости, в том числе рассмотреть 

условия выдачи кредитов, соответствующих сектору туризма. Все это преследует цель 

сохранить источники дохода и избежать банкротств. 

На данный момент во всем мире предпринимаются шаги, нацеленные на предотвращение 

непосредственных социально-экономических последствий пандемии для сектора туризма и 

осуществления процесса восстановления в более короткий срок. 

Все это направлено на сохранение источников дохода миллионов людей во всем мире, а 

также данный кризис создает для сектора туризма шанс измениться, став более надежным 

и устойчивым к потрясениям. 

Такого рода изменения представляет собой то, что при развитии сектора туризма следует 

принимать во внимание благополучие населения, создавать прочное партнерство с 

властями, частным сектором гражданами и международной общественностью для того, 

чтобы эффективнее планировать и регулировать туризм, внедрять системы измерения для 

оценивания воздействия сектора туризма на экономику, общество и окружающую среду, а 

также соответствующей координации стратегической и практической деятельностью.   

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития предполагают, что в 

этом году мировая экономика повысится на 5,6 проц., что на 1,4 проц. больше, чем в 

предыдущем прогнозе. 

Благодаря плодотворным мерам по вакцинации населения от COVID-19 и предоставлению 

дополнительных финансовых средств в некоторых странах перспективы мировой 

экономики существенно изменились. Планируется вернуться к докризисному уровню уже в 

середине текущего года. 

Исходя из вышесказанного, отмена или применение частичных запретов на совершение 

путешествий необходимо всецело регулировать и согласовывать между государствами для 

создания возможности безопасного восстановления туризма. С осуществления действенных 

проектов и стратегий по восстановлению деятельности возникнет необходимость в более 

динамичных и гибких структурах. Они способствуют улучшению взаимосвязи между всеми 
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заинтересованными сторонами, в том числе разными структурами и институтами 

государственной власти, нацеленных на повышение уровня безопасности и защиты, 

ответную реакцию на ситуацию и рост на рынке, включая переход к более надежной 

практике использования и изготовления. Большое внимание необходимо проявлять о 

туристических направлениях, более шатким и неустойчивым на стадии восстановления (12). 
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Xülasə 

Məqalədə günümüzün vəbasına çevrilmiş “Covid-19” pandemiyasından, onun ölkə iqtisadiyyatına və sahələrinə olan 

təsirlərindən, innovasiya ilə qarşılıqlı əlaqəsindən, onun qarşısının alınması üçün innovativ işlərdən danışacayıq. Bəşər 

tarixi yarandığı gündən insanlar yer üzündə aclıq, qıtlıq, müxtəlif növ ölümcül xəstəliklər kimi hadisələr ilə 

qarşılaşmışdır. Tarixdə “Suçiçəyi”, “Vərəm”, “Taun”, “İspan Qripi” kimi dəhşətli xəstəliklər olmuşdur ki, bu 

xəstəliklər hələ də günümzdə yayılmaqdadır. 2020-ci il heç də bəzi digər illər kimi yaxşı gəlmədi. Çinin Huan 

vilayətində meydana gələn “Covid-19”  virusunun  ilk başlarda qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməyə çalışılsa 

da, virus hər səfərində özünü yeniliyərək başqa formalarda təzahür edir, yəni olduğu mühitdə yox olmamaq üçün həmin 

mühitə uyğunlaşır, adaptasiya olur. “Covid-19” pandemiyası səbəbi ilə ölkələrdə üz-üzə olan tədris prosesi, yerindəcə 

alışverişlər, sektorlar üzrə olan işlər dayandırılmışdır. Qapalı məkanlarda görüşlər ləğv olunmuşdur.Təhsildə, işdə, 

alışverişdə və görüşlərdə onlayn (distant/məsafədən) formaya keçirilmişdir. Onlayn, yəni məsafədən olan görüş 

forması keçirildikdən sonra ölkələrdə elm, texnologiya sahəsinin nə qədər mühüm rol oynadığını, bu sahələrə ciddi 

formada nəzarətin əhəmiyyətliliyi göz qabağına gəldi. Elm və Texnologiya dedikdə, bu sahələr üzərində innovasiyanın 

adı da qeyd olunmalıdır. Onlayn alışların, işlərin və təhsilin keçirildiyi bu müddətdə çetinlikliklərin aradan 

qaldırılması, insanların evdə darıxmaqlarının qarşısının alınması, ev şəraitində vaxtlarının səmərəli təşkil olunması, 

işlərinin asanlaşdırılması üçün innovativ fəaliyyətlər iqtisadiyyatın hər sektoru üzərindən nəzərdən keçirilməli, 

innovasiyaya dəstək verilməli, bu sahənin inkişafını təmin etmək lazımdır. Bu məqalənin yazılmasına səbəb, hal-

hazırda bütün dünyanın aktiv mövzusuna çevrilən, qlobal problemlərdən biri olan “Covid-19” pandemiyası ilə 

savaşmağa dəstək olmaq, virusun yayılmasının azaldılması üçün iqtisadiyyatın sektorlarında innovativ düşüncə və 

fəaliyyətlərin təbliğ və təşviqinə nail olmaqdır. 

Açar sözlər: Covid-19, İnnovasiya,  Pandemiya, İqtisadiyyat, Texnologiya. 

Giriş 

İnnovasiya latin dilində “innovare” sözündən götürülmüş, mənası “yenilik etmək” və ya “bir şeyi 

inkişaf etdirmək” mənalarındadır. Özlüyündə çox böyük bir mənanı ifadə edən innovasiya sözü 

təkcə heç görülməmiş yeni birşeyin istehsalı olmaqla yanaşı, həmçinin köhnə olan hər hansı bir 

məhsulun texnika və texnologiyalardan istifadə etməklə ərsəyə yenisini gətirmək mənalarını da 

bildirir (Eraslan, Bulu & Bakan, 2008). 

İnnovasiya biznesdə yenilikliklərin edilməsi və onların idarə edilməsi ilə əlaqədar bir sistemli 

inkişaf yoludur. Bu inkişaf yolu hər zaman təşkilatın işlərinə pozitiv təsir edərək, yüksək gəlirin və 

müştəri məmuniyyətinin əldə edilməsində  açar rolunu oynamışdir. Bir təşkilat yenilikçiliyi şirkətin 

şah damarı olaraq görə bilmirsə və innovasiyaya ayaq uydurmağı bacarmırsa şirkətin yenilik etməsi 

mailto:layla8474@gmail.com
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mümkün deyildir. İnnovasiya hər zaman özündə ən vacib faktor olan investisyanı tələb edir. Bunun 

üçün müəyyən miqdarda mənbələrə ehtiyac vardır. İnvestisya toplamaq üçün ilk növbədə 

dövlət,universitet və yaxud da hər hansı bir maliyyə şirkətlərini inandırmaq lazımdır.  (Elçi, 

2012:25)  

İnnovasiya təşkilata hər hansı bir yeni bir metod,idarə forması, yeni bir fikir və yaxud yeni bir 

texnologiya gətirərək məhsuldarlığın əldə edilməsinə kömək göstərir.  Bir təşkilatda işin hər zaman 

ilərləməsi üçün yenilik hər zaman ən vacib ünsürlərdən biri olmuşdur. (Cassidy, 2018).  

Bəzi biznes sahibkarları yenilikdən qaçmağa çalışırlar. Bu qaçışın təməlində bir sıra faktorlar rol 

oynayır. Məsələn:  Bəzən təşkilatda hər hansı bir yeniliyi etmək yüklü miqdarda investisya tələb 

edə bilər. Bu zaman sahibkarlar yenilikdən qaçmağa, əllərindəkilər ilə kifayətlənməyə başlayırlar. 

Bizim dilimiz ilə də desək “Az aşım, ağrısız başım”  atalar məsəlindən istifadə edirlər. Sahibkarlar  

yeniliklərə müxtəlif formada münasibət göstərirlər. Bəziləri yenilikçiliyə qəti qarışı gəlib ənənəvi 

üsullarıdan istifadə edərək inkişaf etməyə çalışsa da, bəziləri isə hər şeyi axışına buraxıb yeniliyin 

gətirə biləcəyi mənfi və ya müsbət təsirləri gözləyir. Bunlardan daha fərqli olan sahibkarlıqda 

vardır ki, bu sahibkarlar ağıllı sahibkarlar adlanır. Onlar yeniliyin gətirə biləcəyi müsbət təsirləri 

qəbul edərək şirkəti inkişaf etidirir (Cassidy, 2018). Yenilik hər zaman müsbət nəticə ilə gəlmiyə 

də bilər. Hər zaman gözlənilən nəticələr vermədiyində görə  ağıllı sahibkarlar əvvəlcədən 

düşünərək yeniliyin gətirə biləcəyi həm müsbət,həm də mənfi təsirləri qabaqcadan analiz edib,ona 

gördə qərar verməyə çalışırlar  (Elçi, 2012:25). 

İnnovativ fəaliyyətlərin təşkil olunması təkcə ölkəmiz üçün deyil, bütün dünya ölkələri üçün çox 

vacib rol oynaya biləcək proseslərdən biridir. İnnovativ inkişafın nə dərəcədə əhəmiyyətli və vacib 

olduğu “Covid-19” pandemiyasının sürətlə yayıldığı bu günlərdə ölkə iqtisadiyyatına vurduğu 

zərbələrə görə bir daha vurğulanmışdır. Dünya miqyasında yayılmış “Covid-19” adı ilə tanınan 

koronavirus pandemiyası çox təhlükəli viruslardan biridir. (UNDO, 2020)  Hər gün minlərlə insan 

bu virusun təsirindən dünyasını dəyişir. Koronavirus təkcə insanların şəxsi həyatlarına deyil, 

həmçinin bütün iqtisadiyyata, sənaye sahələrinə təsir etmişdir. (Torero, 2020:586) 

Pandemiyanın özü ilə birlikdə gətirdiyi və gətirəcəyi problemlərdə yenilikçi fikirlərin tapılması 

mütləqdir. Səhiyyə sahəsində koronavirus pandemiyası üçün bəzi texnologiyaların inkişafına 

xüsusi yer ayırmalıdır. Pandemiyanın yayıldığı ilk müddətlərdə iqtisadiyyata ciddi şəkildə təsirlər 

etmişdir (UNDO, 2020). İqtisadi böhranın yaşandığı dövrdə cəmiyyətimizdə bəzi innovativ 

texnologiyalar iş və sosial fəaliyyətlərin qorunmasında mühüm rol oynamışdır. İnnovativ 

texnologiyalar koronavirus pandemiyasından qabaq mövcud olmasına baxmayaraq, özünün ən 

yaxşı fəaliyyət dövrünə pandemiya zamanlarında başlamışdır (Brema A, Viardotc E, Nylund P.A, 

2020). 

Virusun yayılmasının əsas səbəbi insanların sıx olduqları bölgələrdə bir-birləri ilə görüşmələri, 

yaxın təmasda olmalarından irəli gəlir. Pandemiyanın ilkin vaxtlarında virusun hava yolu ilə 
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keçmədiyi həkimlər tərəfindən bildirilmiş, yalnızca bu xəsdəliyi daşıyan insanların maskalardan 

istifadə etmələri söylənilmişdir (Baig etc., 2020). Lakin bir müddət sonra bu virusun hava yolu ilə 

keçdiyi həkimlər tərəfindən aydınlaşdırılmış, hər bir şəxsin ictimai bölgələrdə maskalardan istifadə 

etmələri, əllərini mütəmadi olaraq yumaları, müxtəlif dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə 

edilməsinə göstəriş verilmişdir (Torero, 2020:588). 

Koronavirus hazırda hər bir şəraitdə öz funkiyalarını dəyişdirərək şəkildən-şəkilə girib, hər mühitə 

uyğunlaşmağa çalışır. Hazırda Azərbaycanda da digər dünya ölkələrində olduğu kimi karantin 

rejmi hökm sürməkdədir (İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, 2021). 

Virus ilk dəfə ölkəmizə daxil olduqda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi tədbirlər görüldü. İlk 

karantin tədbirləri mart aylarının əvvəllərindən başladı. Təhsil sistemi bir müddət dayandırıldı. İş 

saatlarında ixtisarlaşmalar edildi. Bu tədbirlərin vaxtında ciddi bir şəkildə həyata keçirilməsi 

ölkədə virusun yayılmasının qarşının alınmasında yaxşı təsir göstərsə də, ara-ara 

yumuşaldılmaların edilməsi virus sayının artmasına gətirib çıxartmışdır (İcbari Tibbi Sığorta üzrə 

Dövlət Agentliyi, 2021). 

Təhsildə pandemiya müddətində  geriləmələrin aradan qaldırılması üçün onlayn (distant) təhsil 

formasına keçirildi. Dünyanın bir çox yerində pandemiyadan qabaq universitetlərdə, məktəblərdə 

elektron təhsil (e-təhsil) o qədər də inkişaf etməmişdir (Stoffregen and Pawlowski, 2018). Onlayn 

sistem nəyinki təhsil sistemində, həmçinin işlərdə də həyata keçirildi. Bir çox özəl və ya dövlət 

müəssisələri ölkə üçün vacib olan müəssisələr (qaz, elektrik, su təzhizatı ilə məşğul olanlar), ərzaq 

mağazaları, apteklər, xəsdəxanalar istisna olmaqla iş şəraitləri dayandırıldı, dövlət icazələri 

fəaliyyət göstərməyə başladı (Akbulayev and etc, 2020).  

Pandemiyanın ölkədə kiçik sahibkarlara mənfi təsir göstərməməsi üçün onlayn sistemdə 

işləmələrinə icazələr verildi. “Covid-19” pandemiyasının yayıldığı zamanlarda insanlar normal 

həyatdan digital həyata sürətli keçid yaşadılar ki, bu da onlar üçün biraz çətinlikliklər törətdi (Baig, 

Hall, Jenkins, Lamarre, and McCarthy, 2020). 

Dünyadakı cari vəziyyəti nəzərə alsaq indiki halda deyə bilərik ki, “Covid-19” pandemiyasına 

03.04.2021-ci il tarixində yoluxan insanların sayı 130,98 mln nəfərdir.Onlardan 2.85 mln nəfəri 

dünyasını dəyişsə də, 1 mln nəfəri tibb sahəsində olan yeniliklər sayəsində (yeni vaksinlərin 

tapılması) həyatda qalmağı bacarmışdır. Aşağıdakı şəkildə Azərbaycanda 2020-ci ilin ilk 

aylarından, 2021-ci il aprel ayına kimi gündəlik virusa yoluxma cədvəlini görə bilərsiniz.  
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Şəkil 1: Günlük “Covid-19” virusuna yoluxma göstəricisi, Azərbaycan. 

Mənbə: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/azerbaijan/ 

Şəkil 1-dən gördüyümüz kimi pandemiyanın ilk vaxtlarından görülən innovativ tədbirlər virusun 

qarşısının alınmasında yardımcı olmuşdur. Lakin karantin rejmnin yumuşaldılmasından sonra 

pandemiyanın ikinci güclü dalğasının başlaması noyabr-dekabr aylarında virusun pik həddə 

çatmasına şərait yaratdı. Belə ki, gündəlik yoluxma sayı 3000-4000 nəfər arası dəyişirdi. Hətta 

dekabr ayının sonlarına yaxın bu göstərici 4 mini də keçir. Görülən çoxsaylı tədbirlərdən sonra 

Şəkil 1-dəki qrafikdən də görmək olarkı virusa yoluxma sayısı yanvar ayıın əvvəllərindən 

başlayaraq azalmağa doğru getmişdir.  

Bu göstəricinin dünya üçün qrafiki isə aşağıdakı kimidir:  

Şəkil 2: Dünya üzrə ortalama “Covid-19” a yoluxma göstəricisi 

Mənbə: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

Bu yoluxmaların qarşısını almaq, onunla mübarizə apara bilmək üçün iqtisadiyyatın bir çox 

sahələrində innovativ tədbirlər görmək vacibdir.  
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Metod 

Koronavirus və pandemiya haqqında məqalələr yazmış bir sıra iqtisadçılara görə pandemiya 

şəraitində innovativ biznesin qurulması vacib amillərdəndir. Onların fikrincə uzaqdan (distant) 

edilən işlər virusun yayılmasının qarşısını almaqla bərabər, həm də ölkələrdə elektron inkişaf 

sisteminin yaradılmasına yardımçı olacaqdır.  

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək aşağıdakı hipotezləri əldə edə bilərik. 

Hipotez 1: 

1.1.Pandemiyanın qarşısının alınması üçün innovativ fəaliyyətlərin görülməsi vacibdir. 

1.2.Pandemiyanın qarşısının alınması üçün innovativ fəaliyyətlərin görülməsi vacib deyil. 

Hipotez 2:  

2.1. E-tehsil sistemi tədris prosesində faydalıdır və virusun fərddən-fərdə keçməsinin qarşısını alır. 

2.2 E-tehsil sistemi tədris prosesində faydalıdır və virusun fərddən-fərdə keçməsinin qarşısını 

almır. 

Hipotez 3: 

3.1:  Nağdsız pul sisteminin təşkili pandemiyanın yayılmasının qarşısını alır. 

3.2: Nağdsız pul sisteminin təşkili pandemiyanın yayılmasının qarşısını almaqda təsirsizdir. 

Hipotez 4: 

4.1. Cinsiyyət faktoru pandemiya zamanı sahələrdə innovativ tədbirlərin inkişafında vacib rol 

oynayır. 

4.2. Cinsiyyət faktoru pandemiya zamanı sahələrdə innovativ tədbirlərin inkişafında vacib rol 

oynamır. 

Hipotez 5: 

5.1. İclasların üçün videokonfransların təşkili pandemiyanın azalmasında təsirlidir.  

5.2. İclasların üçün videokonfransların təşkili pandemiyanın azalmasında təsirsizdir. 

Araşdırma modeli: 

Məqalənin tədqiqatındakı məqsəd “Covid-19” pandemiyası zamanı insanların vacib bildikləri 

sahələrdə innovativ yenilikliklər edərək virusun yayılmasının qarşısının alınmasında alternativ 

fikirlər tapmaqdır. Araşdırma zamanı “Anket” sorğu üsulundan və “Müqayisə” metodundan 

istifadə edilmişdir. Alınan nəticələr müqayisə edilərək pandemiyanın yayılmasının azaldılmasında, 

insanların karantin zamanı ev şəraitində daha səmərəli vaxt keçirmələrinin həyata keçirilməsində 

alternativ fikir kimi təqdim ediləcəkdir. Anket “Google Forms” vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir.  
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Analiz  

Pandemiya ilə mübarizədə innovativ yolların tapılması üçün aparılmış anket araşdırmasında 68% 

kişi və 32% qadın iştirakçımız olmuşdur. İştirakçılarımızın əksəriyyəti gəncdir. Anketdə 22-23 yaş 

gənclər üstünlük təşkil etmişdir. Sorğunun ilkin mərhələsindən aydın olmuşdur ki, yaş faktoru 

innovativ mübarizədə mühüm rol oynayır. 86.2 % iştirakçı “Bəli” cavabını vermişdir. 13.8% 

iştirakçı isə “Xeyr” cavabını bildirmişdir. Onların fikrincə yaş faktoru insanların pandemiya ilə 

mübarizədə innovativ düşünmələrində heç bir əngəl törətmir.  

Anketin ilkin suallarının içində “Azərbaycanda innovasiya sahəsi nə dərəcədə inkişaf etmişdir” 

sualı olmuşdur. Respondentlərin 12%-i “çox yaxşı”, 20%-i “yaxşı”, 24%-i “orta”, 32%-i “qismən 

yaxşı”, 12%-i isə “pis” ilə qiymətləndirmişdir. Cavablardan görə bilərik ki, ölkəmizdə sektorlar 

üzrə innovasiya sahəsi çox da yaxşı inkişaf etməmişdir.  

Şəkil 3: Azərbaycanda innovasiya sahəsi nə dərəcədə inkişaf etmişdir 

 

Mənbə: Google Forms anket sorğu nəticəsinə əsasən 

Pandemiya ilə innovativ mübarizənin edilməsində 92% respondent vacib olduğunu qeyd etmişdir 

(Şəkil 4). 

Şəkil 4: Pandemiyanın qarşısının alınması üçün innovativ fəaliyyətlərin görülməsi vacibliyi 
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Mənbə: Google Forms anket sorğu nəticəsinə əsasən 

Karantin zamanı görülmüş bəzi tədbirlər də qiymətləndirilmişdir.   Elektron sistemə keçid sizi qane 

edirmi sualı barəsində anket sorğusunda iştirak edənlərin 36%-nin verdiyi cavaba əsasən deyə 

bilərik ki, respondentlərimiz elektron sistemə keçidi qismən yaxşı olaraq qiymətləndirmişdir. Digər 

respondentlər isə hər biri 32-32% həcmində “bəli” və “xeyr” cavablarını bildirmişdir.  

Pandemiya müddəti ərzində müəllim və tələbələrin onlayn təhsil sisteminə keçməyində əhali bəzi 

problemləri qeyd etmişdir. Onların 50%-i onlayn təhsil sistemində qarşılaşılan ən əsas problem 

kimi “internet” faktorunu qeydə almşıdır. Sorğunun nəticəsində ən az göstərici 4.2% ilə “işıq” 

faktorunu qeyd edən respondentlər olmuşdur. 33.3% iştirakçı onlayn təhsildə dərsə olan 

konsentrasiyanın zəif olmasından şikayətlənmişdir. Burdan görünür ki, onlayn təhsil sistemində 

tələbələr dərslərə ciddi şəkildə yanaşa bilmir, diqqətlərinin yayınmasına səbəb olur.  

Pandemiyanın ilk vaxtarından buyana nağdsız ödəniş sistem məsələsi tez-tez vurulanmağa 

başlamşdır. Respondentlərimizin 52%-i nağdsız ödəniş sisteminin təşkil olunmasının pandemiya 

müddətində virusun fərddən-fərdə keçməsinin qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynadığını 

bildirmişdir. Çoxluq təşkil edən 36% respondentimiz isə “bəzən” cavabını verməsi, virusun 

qarşısının alınmasında  az rol oynadığını bildirmişdir. Anketdə iştirak edən 44%  respondent 

nağdsız ödənişdən istifadəyə “bəzən” cavabını vermişdir. Burdan deyə bilərik ki, gündəlik 

ehtiyacların qarşılanmasında nağd puldan istifadə edən respondentlər vardır. 32% iştirakçı 

pandemiya müddətində sağamlıqlarını nəzərə alaraq nağdsız ödəniş sistemini üstün tutmuşdur. 

Anketdə iştirak edən respondentlərimizin 100%-i “Səhiyyə” sahəsində innovativ eynilikliklərin 

edilməsini vacib saymışdır. 92% iştirakçı isə pademiya ilə mübarizə zamanı yeni peyvəndlərin, 

vaksinlərin hazırlanmasında “Elm və Texnologiya”nın inkişafını vacib saymışdır. 

“Hansı sektorda yenilikliklərin edilməsi virusun qarşısının alınmasında vacib rol oynayacaqdır” 

açıq sualına respondenlərin 49.16%-i “Səhiyyə” sahəsində innovativ yenilikliklərin edilməsini 

vacib saymışdır. Digər çoxluq təşkil edən qismlər isə sıra ilə “Onlayn təhsil”, “Texnologiya” 

sahələri olmuşdur. Azlıq təşkil edən digər cavablarda “İnternet”, “Turizm”, “Nəqliyyat” sahələri 

olmuşdur. Az bir qism respondenlərimiz isə “Hansısa sahədə yeniliyin edilməsi əvəzinə, insanların 

məhsuliyyətliliyinin artırılmasının pandenmiyanın qarşısının alınmasında daha effektli rol 

oynayacaqdıq” cavabını vermişdir. 

Nəticə 

Anket sorğusunun nəticəsindən də göründüyü kimi əhali pandemiyanın aradan qaldırılmasında 

əsasən səhiyyə sahəsini önəmli hesab edir. Nəticə etibarı ilə deyə bilərik ki, səhiyyə sahəsində elm 

və texnologiyaların innovasiyasına investisyalar edilməlidir. Bu zaman yeni dərmanların və yaxud 

digər virus əleyhinə olan  preparatların asanlıqla aşkar edilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 

Ölkədə innovasiyanın inkişaf dərəcəsini aşağı qiymətləndirən respondentlərin cavablarında yola 
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çıxaraq ölkədə iqtisadiyyatın bir çox sahələrində innovasiya sahəsinə kapital qoyuluşunu 

artıqmağın faydalı olacağını və pandemiya ilə mübarizədə yaxşı təsir göstərəcəyini qeyd edə 

bilərik. Həmçinin, anketin nəticələrindən də görə bilərik ki, respondentlər pandemiya müddətində 

onlayn təhsilin onlar üçün problem yaşatdığını, internet və ya zəif konsentrasiya kimi faktorlar 

nədənindən dərslərdə yaxşı iştirak etmədiklərini bildirdilər. Bu problemlərin də aradan qaldırılması 

üçün onlayn təhsil üzərindən yenilikliklərin edilməsi vacibdir. Pandemiya müddətində əksərən 

nağd ödənişdən istifadə insanların nağdsız ödəniş cəmiyyətinə keçmələri üçün innovativ tədbirlərin 

görülməsinə çalışılmalıdır. Yalnızca bir sahəsnin deyil, nağd pulun keçdiyi bir çox yerlərin 

pandemiya şəraitinə görə nağdsızlaşdırılmasına çalışılmalıdır. 

Brem.A(2020) “Covid-19” pandemiyasının qarşısının alınmasında hansı texnologiyaların 

inkişafının müsbət təsir edəcəyi barədə etdiyi araşdırmalarda səhiyyə, e-təhsil, nağdsız ödəniş 

sistemləri, evə çatdırma kimi faktorların rol oynayacağını bildirmişdir. Apardığımız anket 

araşdırması sorğusundan əldə etdiyimiz nəticələr Breminin araşdırma nəticələri ilə oxşar olduğu 

qənaətinə gələ bilərik. 

Anketin nəticələrinə əsasən vermiş olduğumuz hipotez 1.1; 2.1; 3.1; 4.2; 5.1 –in doğruluğu isbat 

olunmuşdur. Hipotezlərdən 1.2; 2.2; 3.2; 4.1; 5.2-nin isə sorğu nəticəsində respondentlərin 

cavablarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, təsirsizdir. 
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Özet 

Portföy yöneticileri riskini minimize ederken, getirisinin de maksimum olmasını ister. Fakat çok sayda menkul kıymet 

arasından hangi varlıkların seçilmesi ve her birine hangi ağırlığın verilmesi çok zorlu bir süreçtir. Riskini minimum 

ve o risk düzeyine uygun getirisini de maksimum yaparken, bu getiri/risk özelliklerine uygun varlıkların seçilmesi, 

optimal portföy yaratmada önemli konulardır. Geleneksel teoride optimal portföy için riski minimum etmek ve bunun için de 

çeşitlendirme yapmanın yeterli olduğu savunulurdu. Markowitz’in literatüre kazandırdığı Ortalama Varyans modeli, modern 

portföy teorisinin temel taşlarını koydu. Markowitz’e göre menkul kıymetlerin getirileri arasındaki ilişkinin de riski azaltma 

üzerinde etkisi vardır. Bunun için varlıklar arasındaki korelasyonu dikkate almak gerekir. Pozitif ilişki içinde bulunan 

varlıkların aynı portföye dahil edilmesi riski artıracaktır.  

Pandemi, savaş ve bu gibi olayların portföy çeşitlendirmesindeki etkilerini göz önünde bulundurarak, bu etkilerin farklı 

ülkelere farklı etkiler ettiğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu makalede, COVID-19 pandemisinin portföy seçimindeki 

etkileri gelişmiş (ABD) ve gelişmekte olan (ÇİN) 2 ülke arasındaki etkileri bakımından araştırılmıştır. Portföyde olan varlık 

sayının her iki ülkede de pandemi döneminde pandemi öncesine kıyasla arttırıldığı kanıtlanmıştır. Pandemi döneminde iki 

ülkede hangi hisse senetlerine ve hangi sektöre ağırlık verildiği bulunmuştur. 

Keywords: Portföy optimizasyonu, Ortalama Varyans modeli, COVID-19 
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Xülasə 

2020-ci il hər nə qədər uğursuz bir il olaraq tanınsa da, Azərbaycan xalqı üçün, xüsusilə də sonlara doğru, çox önəmli 

hadisələrlə yadda qaldı. Məhz bu ildə şanlı Azərbaycan ordusu 30 ildir ki, xain düşmənlər tərəfindən işğal edilən 

Qarabağı mərdcəsinə savaşan şəhid və qazilərimiz hesabına geri qaytardı. Bu geri dönüş öz yuvalarından, ata-baba 

torpaqlarından didərgin düşən məcburi qaçqınlar üçün bir bayram ab-havası yaratdı. Qarabağ Azərbaycanın tarixində 

çox önəmli bir hissəyə sahibdir. Lakin bu geri dönüşlə yaranan irəliləyiş sadəcə tarixi və ya etnik dirçəlmələri deyil, 

həm də iqtisadi inkişafı da öz bərabərində gətirir. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə son dövrlərdə qeyri-neft sektorunda 

kəskin inkişaf baş verir, Qarabağın alınması ilə Azərbaycanda məhz bu sahədə yatırımların edilməsi iqtisadi inkişafda 

mühüm rol oynaya bilər. İstər faydalı qazıntılar, istər kənd təsərrüfatı, istərsə də turizm sahələri üçün Qarabağ çox 

ciddi önəm daşıyır. Bir neçə il ərzində Qarabağda baş verə biləcək iqtisadi irəliləyişlər ölkə iqtisadiyyatına kifayət 

qədər töhfə verəcəkdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, iqtisadiyyat, inkişaf. 

 

Qarabağ tarixi və iqtisadi önəmi 

Azərbaycan Respublikasının qədim bölgələrindən biri olan Qarabağın tarixi çox qədimdir. 1747-

ci ildə Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra Cavanşir sülaləsindən olan Xan Pənahəli tərəfindən 

Qarabağ Xanlığı quruldu. Qarabağ xanlığı Kiçik Qafqazın cənub-şərqində yerləşirdi. Xanlığın 

sərhədləri Araz çayından Goye gölünə, Tatar çayından Mehri, Tatev və Sisianadək uzanırdı və 

bütün düzənliyi, eləcə də Dağlıq Qarabağ, Zəngəzur, Bərgüşadı əhatə edirdi. Xanlıq Şəki, Gəncə, 

İrəvan, Naxçıvan, Qaradağ, Cavad və Şemaxı xanlıqları ilə məhdudlaşdı. 

Səfəvilər dövründə Gəncə Qarabağ bəyliyinin paytaxtı, daha sonra Əfşar imperatorluğu dövründə 

Qarabağ bölgəsi Azərbaycan bəyliklərinin paytaxtı Təbrizə tabe edildi. Qarabağ xanlığı yaranan 

zaman burada şəhər yox idi. sosial-iqtisadi mərkəz oynadı. Bu məqsədlə 1748-ci ildə Pənahəli xan 

Kəbirli bölgəsində Bayat qalasının inşasına əmr verdi. 

1751-ci ildə Xan Pənahəli Ağdam yaxınlığında Şahbulaq yaylasında daha güclü bir qala, yəni 

Şahbulaq qalası tikdirdi. Lakin bu qala coğrafi baxımdan əlverişli bir yerdə yerləşməməsi 

səbəbindən Şuşa qalasının inşasına Çuşakənd yaxınlığındakı yüksək və dik bir dağda başlanılmış 
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və 1756-1757-ci illərdə başa çatdırılmışdır. Qala Panaxabad və ya Şuşa deyildi. 

1763-cü ildə Pənahəli xanın ölümündən sonra İbrahimxəlil Xan hakimiyyətə gəldi. Malikilərə qarşı 

uğurlu döyüşlər aparıldı. Pənahəli xanın dövründən daha çox ədəbiyyat və elmdə daha çox irəliləyiş 

əldə edildi. Gövhərag məscidi İbrahim Xəlil xanın dövründə Şuşada tikilib. Lakin İbrahimxəlil 

Xanın hakimiyyətinin bitməsi ilə xanlıq, xüsusən Ağaməhəmməd Şah Qacarın yürüşlərindən və 

Rus-Qacar müharibələrindən sonra zəifləməyə başladı. Ağaməhəmməd şah 1795 və 1797-ci illərdə 

Qarabağa iki yürüş etdi. İkinci kampaniyada Şuşa qalasını ələ keçirməyi bacardı. Lakin Şuşada 

öldürüldükdən sonra İbrahimxəlil xan gücünü bərpa edə bildi. 

İbrahimxəlil Xan ilə rus generalı Sisianov arasında 1805-ci ildə imzalanan Kürəkçay müqaviləsinə 

görə, Qarabağ xanlığı Rusiya İmperiyasının tərkibinə daxil oldu. 1806-cı ildə İbrahimxəlil Xanın 

Qacarlarla birləşdiyindən şübhələnən Mayor Lisanevich komandirliyindəki Rus ordusu onu və 

ailəsini araşdırmadan öldürdü. 12 oktyabr 1813-cü ildə Qarabağın Gülüstan kəndində imzalanan 

Gülüstan müqaviləsinə görə, Qacar Qarabağın İran tərəfindən Rusiyaya verilməsini rəsmən qəbul 

etdi. 

1960-ci ildə Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

(AMEA) “Paleolit Arxeoloji Ekspedisiyası” tərəfindən aşkar edilən Azıx mağarası həmin bölgədə 

daş dövründən bəri yaşayışın olduğunu göstərir. Azərbaycan tarixi üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edən bu araşdırmanın iləriləyən mərhələlərində, 1968-ci ildə M. Hüseynov Azıx mağarasının 5-ci 

təbəqəsinin 3-cü layından qədim daş alətlər və heyvan qalıqlarından əlavə olaraq qədim insana aid 

alt çənə sümüyü tapmışdır. Dəmir Hacıyev tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində alt çənə 

sümüyünün 350-400 min il əvvəl yaşamış 18-22 yaş aralığındakı bir qadına aid olduğu məlum 

olmuşdur. 

Bu arxeoloji qazıntılar illərlə davam etmiş və həmin ərazidə bir çox qədim mədəniyyətlərə aid 

tapıntılar kəşf edilmişdir. 

Hələ o dövrdə xarici arxeoloqların marağına səbəb olan bu hadisə dünyanın diqqətinin Qarabağ 

bölgəsinə yönəlməsinə səbəb olmuşdur. Avropa ölkələrindən Fransa, İtaliya və İspaniya, o 

cümlədən, Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycan alimləri bəşər sivilizasiyasının tarixini tədqiq etmək 

üçün 2001-ci ildə Beynəlxalq İNTAS-2000 adlı proqram hazırlamışdır. Bu proqram 2001-ci ildə 

Fransanın Totavel şəhərindəki beynəlxalq elmi konfransda təsdiq edilmişdir. 

Azıx mağarası Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün gələcək müddətdə turistik məqsəd daşıya biləcək 

potensiala sahib bir dəyərdir. Lakin 30 ildən çox düşmən işğalı altında qalması bu prosesin 

ləngiməsinə səbəb oldu. 

SSRİ dövrü və Dağlıq Qarabağ problemi 

Rusiya İmperiyası Qarabağın dağılmasından sonra Zəngəzur və Naxçıvan, yeni qurulmuş 

Ermənistan və Azərbaycan respublikaları arasında mübahisələrə səbəb oldu. İki respublika 
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arasında dava başladı. Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı İmperiyasının məğlubiyyətindən 

sonra İngilis birlikləri Cənubi Qafqazı işğal etdilər. İngilis komandanlığı, Paris Sülh Konfransında 

son qərarı gözləyən Xosrov bəy Sultanovu (Azərbaycan hökumətinin təyinatçısı) Qarabağ və 

Zəngəzurun müvəqqəti general-qubernatoru olaraq təsdiqlədi. Qarabağ Erməni icmasını təmsil 

edən yerli məclis bu qərara 1919-cu ilin avqust ayında Azərbaycanın Azərbaycanın Qarabağı ilhaq 

etməsindən əvvəl Azərbaycanın hərbi yurisdiksiyasına tabe olana qədər razı oldu. Qarabağ 

erməniləri Azərbaycanı 1919-cu il müqaviləsinin məktubunu pozmaqda günahlandırdılar və 

Ermənistandan gələn elçilərin dəstəyi ilə 1920-ci ilin martında Şuşada uğursuz bir üsyan 

başlatdılar. Azərbaycan qüvvələri üsyanı tez bir zamanda yatırdılar, Şuşanın erməni əhalisini 

qıraraq qovdular və Qarabağın əsas mərkəzlərinə (Şuşa, Xankəndi, Əsgəran) nəzarət qurdular, 

baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağın kənd yerlərində döyüşlər davam edirdi. 1920-ci ilin aprelində 

Qırmızı Ordu Azərbaycanı və dekabrda Ermənistanı işğal etdi. Qarabağın statusu məsələsi Sovet 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən müzakirə edildi. 1921-ci ildə ağır üçtərəfli danışıqlardan sonra 

bolşeviklər Qarabağın yeni Sovet Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında qalacağına qərar 

verdilər. 

1923-cü ildə Dağlıq Qarabağın ermənilərin yaşadığı hissələri Azərbaycan SSR-in tərkibində 

inzibati qurum olan yeni yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (NKAO) tərkibinə daxil 

edildi. Bu inzibati vahidin ilk siyahıya alınmasına görə əhali% 94 erməni idi, lakin bu siyahıyaalma 

azəri köçəri əhalisini saymırdı. NKAO, tarixi Dağlıq Qarabağın ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi 

hissəsindən ibarət idi və bu bölgənin bir çox azəri kəndləri inzibati olaraq köhnədən xaric edilmişdi. 

Sovet dövründə, Ermənistan SSR rəhbərliyi tərəfindən onu DQMV ilə birləşdirmək üçün bir neçə 

dəfə cəhd göstərildi, lakin bu təkliflər Moskvada heç bir dəstək tapmadı. 

1988-ci ilin fevralında Mixail Qorbaçovun qlasnost və yenidənqurma siyasəti çərçivəsində NKAO 

Ali Soveti Ermənistanla birləşməyə səs verdi. 1989-cu ilin yayına qədər NKAO-nun erməni əhalisi 

olan bölgələri, Ermənistanın Naxçıvana qarşı mühasirəsinə, xarici dünya ilə yol və dəmir yolu 

əlaqələrini kəsməsinə cavab olaraq, Azərbaycan tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Sovet 

Azərbaycandan ayrılmasına səs verdi, SSRİ Ali Soveti tərəfindən yekdilliklə rədd edildi və NKAO-

nun Sovet Konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR-dən ayrılma hüququnun olmadığını bildirdi. 

Moskvadakı Sovet hakimiyyəti daha sonra bölgəni birbaşa idarəçiliyinə verdi və bölgəni idarə 

etmək üçün xüsusi bir komissiya qurdu. 1989-cu ilin noyabrında Kreml bölgəni Azərbaycan 

nəzarətinə qaytardı. Şahumian bölgəsindəki yerli hökumət də 1991-ci ildə Azərbaycan SSR-dən 

müstəqilliyini elan etdi. 

1991-ci ilin sonlarında NKAO-nun yerli hökumətindəki erməni nümayəndələri bölgəni 

Azərbaycandan müstəqil bir respublika elan etdilər. Yuxarı Qarabağın çox hissəsi və ovalıq 

Qarabağ hissələri Birinci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra erməni qüvvələrinin nəzarətinə 

keçdi. Bölgənin azərbaycanlı sakinləri Ermənistanın nəzarətinə keçən ərazilərdən qovuldu. 
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Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisi olaraq qalarkən, 1993-cü ildə 

qəbul edilmiş və Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın bütün işğal olunmuş 

bölgələrindən dərhal çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi 2020-

ci ilə qədər yerinə yetirilməmiş qaldı. 2020-ci ildə yeni bir müharibə başladı Azərbaycanın Cənubi 

Qarabağın əksəriyyətinə (Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Hadrut bölgələri) və şimal-şərq 

Qarabağın bəzi hissələrinə (Talış, Madagiz) yenidən nəzarəti ələ keçirdiyini görən bölgədə. 10 

Noyabr 2020-ci ildə imzalanan üçtərəfli atəşkəs razılaşması müharibəni sona çatdırdı və 

Ermənistanı Dağlıq Qarabağ ətrafındakı qalan bütün ərazilərə nəzarəti qaytarmaq məcburiyyətində 

qaldı. 

Qarabağın işğalı va baş verən geriləmə prosesi 

Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan Respublikasının ərazisi, misilsiz bir geoloji 

quruluşa, filiz anbar komplekslərinə, geoloji və tektonik inkişaf şərtlərinə, metallogenik 

xüsusiyyətlərə və filizsiz və filizsiz bir çox filizlərə sahib olan Kiçik Qafqazın meqa 

antiklinoriumunun cənub-şərq hissəsini əhatə edir. 

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının əsas səbəblərindən biri bu torpaqların 

təbii sərvətlərlə, o cümlədən qızıl yataqları ilə zəngin olmasıdır. Nəticədə 1920-ci ildə nəhəng təbii 

sərvətləri olan Zəngəzur bölgəsi ilhaq edildi. Zəngəzur vilayətində münbit torpaqlar, sıx meşələr, 

qiymətli mineral sular və şirin yeraltı su yataqları ilə yanaşı nəhəng mis-molibden yataqları, Qafan, 

Qacaran və Liçgivaz-Tei qızılları da mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikası ərazisi işğal edilməzdən əvvəl Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 163 

müxtəlif mineral yatağı bunlardır: 5 qızıl yatağı, 7 civə, 2 mis yatağı, 1 qurğuşun və sink, 1 kömür, 

6 gil, 4 vermikulit, 1 soda xammalı , 12 rəngli və dekorativ daş (obsidian, mərmər oniks və s.), 10 

ağac, 21 səki daşı, 9 gil, 20 sement xammalı, 8 müxtəlif növ tikinti daşı, 6 əhəng xammalı, 10 qum 

və çınqıl qumu, 4 bina qum, 1 perlit, 8 pomza vulkanik kül, 16 yeraltı şirin su və 11 mineral su 

yatağı. 

Ümumilikdə, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 

ərazilərdə 561 yataq aşkar edilmiş, bu, bir təzahür və perspektivli minerallaşma sahəsi olmuşdur. 

Bölgələrimiz bərpa edildikdən sonra mövcud filiz və qeyri-metal filiz yataqlarının sənaye dəyərini 

və perspektivlərini qiymətləndirmək üçün burada geoloji kəşfiyyat aparmaq lazımdır. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin sonlarına qədər ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə yaşayırdılar, 

Azərbaycan xalqının əmlakını, evlərini və digər maddi dəyərlərini qarət edib sataraq meşələrimizi 

məhv edirdilər. Daha sonra isə Qarabağdan faydalanmaq üçün gözlərini faydalı qazıntılara dikdilər. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytında verilən məlumata əsasən, 1997-ci ilin 

sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Kəlbəcər rayo-

nunda  filizçıxarma üzrə dağ-mədən işlərinin aparılması üçün Ermənistanın Sənaye və Ticarət 
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Nazirliyi ilə Kanadanın aktivləri «STERLİTE GOLD LTD» şirkətinə məxsus, baş qərargahı Bö-

yük Britaniyanın London şəhərində yerləşən və səhmləri isə Toronto fond birjasında hərraca çıxa-

rılan «First Dynasty Mines» («FDM») şirkəti arasında bağlanmış 63,3 milyon ABŞ dolları məb-

ləğində müqavilə ilə işğal altında olan Azərbaycan Respublikasının ərazilərindəki təbii mineral-

xammal ehtiyatlarının rəsmi talanına başlanılmışdır. 

Keçmiş dövrdə qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi təbii sərvətlər və bunların istifadəsi ilə bağlı təbii 

sərvətlərin məhvinə xidmət edən bir çox fərman və sərəncam verdi. Bu sifarişlər ciddi təhlil və 

araşdırma tələb edir. Məsələn, 4-cü yer strateji mənbələrlə, 5-ci yer - ağac emalı problemləri, 7-ci 

yer - bölgənin su problemləri və mineral sulardan istifadə ilə əlaqələndirilmişdir. 19 saylı Sərəncam 

xaricdə işləyən diaspora təşkilatlarına Dağlıq Qarabağda torpaq və ya fərdi əmlaka sahib olmaq 

imkanı verir. 

2 iyun 2006-cı il tarixli "Dağlıq Qarabağ və ona qonşu bölgələrdə təbii sərvətlərdən və torpaqlardan 

istifadə haqqında" 21 saylı Qərarla, Dağlıq Qarabağın təbii ehtiyatlarından istifadə qaydaları təsdiq 

edilmişdir. Qərarın 7-ci maddəsində strateji cəhətdən daha dəyərli təbii sərvətlərin paylanması və 

daşınmasının qondarma rejim altında yaradılan Təbii Sərvətlərə Nəzarət Komissiyasına verildiyi 

və bu komissiyanın icazəsi olmadan bölgədən heç bir mənbənin çıxarılmadığı bildirilir. Qərarın 9-

cu maddəsinə görə, bu sahədə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərə mənşə ölkələrindən mütəxəssislər 

və digər işçilər gətirmək və xarici vətəndaşları 3 ildən 5 ilə qədər Dağlıq Qarabağın istənilən 

yaşayış məntəqəsində qeydiyyatdan keçirmək icazəsi verilir. İşçi Ermənistan vətəndaşıdırsa, bu 

müddət sonunda ona daimi vətəndaşlıq veriləcəkdir. 

Qondarma separatçı rejimin lideri A.Gukasyanın imzaladığı fərman, Amerika Birləşmiş Ştatları, 

İsveçrə və Fransadakı şirkətlərin fəaliyyətinə dair ayrıca bir bənd (Maddə 3) ehtiva edir. Asun 

xəbər agentliyi 3-cü bəndi araşdırır və Artsaxda yaradılan İnkişaf Agentliyinin (İqtisadi İnkişaf 

Agentliyi) Fransız iş adamlarının layihələrinə əsaslandığına diqqət çəkir. Fransız iş adamları bu 

torpaqlarda başqa obyektlər tikmək hüququna malikdirlər. 

Fərmanla əlaqədar olaraq, işğal altındakı ərazilərdə qızıl yataqlarının işlənməsi və istehsalı ilə 

məşğul olan “Manex and Valex və “Base Metals” başçıları Valery Mazlumyan və Artur 

Mkrtishyan separatçı rejimə qatıldı. Verilən əmrlər və qısa müddətdə müəyyən edilən çirkin hədəf 

Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətlərinin talan edilməsini sürətləndirdi. Tezliklə iki Fransız 

şirkəti Dasco rejiminin sözdə hərbi aviasiya kompleksi üzərində işə başladı. 

Hazırda 30-dan çox müəssisə Dağlıq Qarabağda və Azərbaycan Respublikasının Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmuş yeddi qonşu bölgəsində mədən çıxarır. Sterlite Gold Ltd, Sirkap Armenia, 

Base Metals, Manex and Valex, Armenian Copper Program, GeoProMining LTD və s. 2001-ci 

ildən bəri şirkətlər Dağlıq Qarabağda və digər işğal olunmuş ərazilərdə mədən çıxararaq 

Ermənistana daşıyırlar. ABŞ, Rusiya, Kanada, İsveçrə, İngiltərə, Fransa, Almaniya, İspaniya, 

Hollandiya və Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindəki digər ölkələrdən 30-a 
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yaxın şirkət təbii mineral ehtiyatların rəsmi talanında iştirak edirdi. 

Rus tədqiqatçı Aleksey Valiev, Dağlıq Qarabağdakı 30-dan çox şirkətin qızıl və digər mənbələrin 

çıxarılmasında iştirak etdiyini iddia edir. Mədən sənayesi sözdə "DQR" rejimi üçün ən gəlirli 

sahədir. 2002-ci ilin avqust ayında qurulan Base Metals LLC, 17 ildir çox sayda iri mədən 

işləmişdir. 2019-cu il məlumatları göstərir ki, 26 dekabr 2015-ci ildə açılan Kaşenski Mədən və 

İşləmə Zavodunun 2000-dən çox işçisi var və illik 5 milyon ton filiz istehsal gücü var. Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud mineral yataqlarının 

işlənməsinin texniki və iqtisadi göstəriciləri mövcud müəssisələrin yüksək rentabelliklə fəaliyyət 

göstərəcəyini təsdiqləyir. Bu səbəbdən milyardlarla ABŞ dolları gətirəcək mədənlər ermənilər 

tərəfindən asanlıqla talan edilir. 

Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan Respublikası ərazisindəki filiz 

yataqları mənşəyinə görə hidrotermal mənşəlidir və yataqdakı filiz gövdəsi əsasən damarlar, bəzən 

linzalar və mesh şəklindədir, faydalı komponentlərin paylanması qeyri-bərabərdir . Bu o deməkdir 

ki, bu yataqların filizlə zəngin sahələri nə qədər tez talan edilərsə, bir o qədər çox gəlir əldə ediləcək 

və bu səbəbdən yataqlar yararsız hala gələcəkdir. Bundan əlavə, tikinti materialları sahəsində daha 

zəngin blokların istifadəsi, əmanət imkanlarının tamamilə yox olmasına səbəb ola bilər. 

2014-cü ildə aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrinə görə 22 illik işğal (01.01.2014-cü il 

tarixinədək) müddətində mina talanının vurduğu ziyan 72,779,189,151 manatdır. O dövrdə 1 dollar 

= 0.784 manat məzənnəsində idi. 

Qarabağın geri alınmasında sonra yaranan fürsətlər 

Bütün iqtisadi və siyasi baxışlardan asılı olmayaraq, torpağımızın geri alınması hər şeydən əvvəl 

bizə güvən verən, mənəviyyatımızı yüksəldən və cəmiyyətimiz üçün gələcəyə dair qətiyyətli 

addımlar atan tarixi bir hadisə idi. Azad edilmiş torpaqlarımız Cənubi Qafqaz bölgəsindədir. 

Xüsusilə Qarabağ torpaqlarında bir çox yarı metal ehtiyatımız, 155 növ filiz ehtiyatımız, 6 qızıl 

ehtiyatımız, 5 civə, 2 sink və mis ehtiyatımız var. Hər biri həm xammaldan, həm də məhsuldan 

sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının dövriyyəsinə daxil olarsa, qısa müddətdə iqtisadi artımdakı fərqi 

görmək mümkün olacaqdır. 

Digərlərindən fərqli olaraq dominant filiz ehtiyatlarına malik mədən və metallurgiya sənayelərini 

inkişaf etdirmək mümkündür. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük gəlirlərin axınını təmin 

edəcəkdir. Şuşada, Kəlbəcərdə və Laçında müxtəlif mineral ehtiyatlarımız var. Bu suları 

qablaşdırmaqla yerli bazarda yerli məhsulların çeşidini genişləndirmək və hətta qonşu ölkələrə 

ixrac etmək mümkündür. Bundan əlavə, bu mineral suların qaynadılmış bölgələrində turizmin 

inkişafını təmin etmək və istirahət turizmi üçün xüsusi mərkəzlər yaratmaq mümkündür. 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatına görə, bu bölgələrdə qızıl 

ehtiyatları 132,4 ton civarındadır. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1444 

 

Bu, istehsal və emal xərcləri xaricində 8 milyard dollara bərabərdir. Əkin sahələrimizdəki münbit 

torpaq sayəsində kənd təsərrüfatı orta və uzun müddətdə inkişaf edə bilər. Artıq yalnız 360 min 

hektar ərazinin kənd təsərrüfatına açılması mümkün olduğunu nəzərə alsaq, bunun 240 min hektarı 

azad edilmiş ərazilərin payına düşür. 
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Abstract:  

The “Development of Innovative Entrepreneurship in Kazakhstan'' paper, assesses the concepts of innovation and 

entrepreneurship independently. The object of this paper is to analyze the trends of entrepreneurship development and 

the government support mechanisms of innovative entrepreneurship in the republic of Kazakhstan. A literature review 

has conducted for writing this paper. The methodology of this paper is based on comparative analysis and statistical 

data processing. When trying to figure out how the trend of entrepreneurship in Kazakhstan is formed, it is vital to 

identify the role of government support in the development of innovative entrepreneurship. It directs us to the following 

research question: how the solidification of innovative entrepreneurship could lead to the transformation of 

Kazakhstan's economy in the current situation? 

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Products, Innovative entrepreneurship, Government support of innovative 

Business, Kazakhstan SMEs, ICT, Kazakhstan, Social policy. 
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Xülasə 

Bəşəriyyətin texnoloji inkişafının hazırkı mərhələsinin iki əsas xüsusiyyəti diqqət mərkəzində  qalmaqdadır: yeni elmi-

texniki həll yollarının  işlənib hazırlanması  və  tətbiqinin son dərəcə yüksək dinamikası;  bu inkişafın çoxvektorlu 

olması. Texnoloji tərəqqinin sürətlə getməsi və müxtəlif sahələrdə yeni məhsulların sonsuz görünüşü sənaye 

müəssisələrini çətin vəziyyətdən çıxardı. Əgər əvvəllər innovasiyaların istifadəsi zaman və maddi  imkanla 

əlaqəliydisə, bu gün sonsuz texniki innovasiyalar dünyasında oriyentasiya problemi, elmi və texnoloji tərəqqinin doğru 

gedişi seçimi ön plana çıxır. İnnovasiya termini yalnız bir sıra texnologiyalar deyil, informasiya və nou-hau mübadiləsi 

prosedurlarını, innovasiya yönümlü korporativ mədəniyyət və daha çoxunu əhatə edən geniş və kompleks bir sistem 

kimi başa düşülür.  Təqdim olunan məqalədə müasir neft-qaz sənayesinin innovativ inkişafının  texnoloji 

prioritetlərindən, habelə, qlobal neft və qaz sənayesinə kapital qoyuluşlarından bəhs olunmuşdur. Sözügedən  

məqalədə neft-qaz sənayesinin innovativ inkişafı üçün texnoloji prioritetlər müəyyənləşdirilmiş, o cümlədən,  neft-qaz 

kəşfiyyatı və hasilatı sektorundakı son texnoloji yeniliklər nəzərdən keçirilmişdir.  İnnovativ texnologiyanın  sənayeyə 

tətbiqindən  alınan nəticələr haqqında  bəhs olunmuşdur. Dünyada və Azərbaycanda innovasiyalı texnologiyalara 

əsaslanan sənaye sahələri araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: neft-qaz sənayesi, innovasiya iqtisadiyyatı, innovasiyalı neft-qaz sənayesi, nanotexnologiya 

 

Neft-qaz şirkətlərinin idarəetməsindəki ümumi tendensiyalar 

Müasir şəraitdə innovativ texnologiyaların tətbiqi neft şirkətlərinin istehsalının texnoloji 

səviyyəsinin artırılması mənbələrindən biridir və bu da onlara yeni rəqabət üstünlükləri verir. 

Ölkəmizin iqtisadiyyatında neft və qaz sektoru struktur formalaşdırır. Bu baxımdan, yüksək 

texnologiyalı, effektiv inkişafın əhəmiyyəti daha da artır. Elm, texnologiya və yenilik 

statistikasında beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, yenilik bazarda təqdim olunan yeni və ya 

təkmilləşdirilmiş məhsul, praktikada istifadə olunan yeni və ya təkmilləşdirilmiş texnoloji proses 

şəklində təcəssüm etdirilən yeniliyin son nəticəsidir. Neft qiymətlərinin bir-birinin ardınca rekord 

vurduğu bir vaxtda, Azərbaycanda neft şirkətləri innovasiyalı inkişaf yoluna aktiv keçid etmək 

üçün ehtiyat bazalarının genişləndirilməsini üstün tutdular. Dünyanın ən böyük neft və qaz 

şirkətlərinin əksəriyyəti tədqiqat işləri üçün xeyli vəsait ayırmış və nəticəsi onların gələcək 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1447 

 

fəaliyyətinin effektivliyini müəyyənləşdirmişdir. Statistik göstəricilərdən göründüyü kimi, 

dünyada elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsinin ümumi həcminə görə beynəlxalq Amerika və 

Avropa şirkətləri liderdir. ExxonMobil və Total sənayedə mütləq liderlərdir. Bu şirkətlər hər il AR-

GE-yə 700-800 milyon dollar sərmayə qoyurlar. Bu arada, 1 ton neft ekvivalenti üçün "neft 

nəhəngləri" nin AR-GE-də xərcləri orta hesabla 1 ton neft ekvivalenti üçün 1 dollar, Çin və 

Braziliyadakı şirkətlərin analoji xərcləri isə daha yüksəkdir. 

Davamlı iqtisadi artımı təmin etmək üçün hər bir dövlətin öz inkişaf strategiyası olmalıdır. Bu 

inkişaf strategiyası neftdən asılılığın aradan qaldırılmasını, regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün 

investisiya mühitinin formalaşmasını, ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsini, yerli istehsalın 

stimullaşdırılmasını və sosial rifahın maksimum artmasını təmin etməlidir. Azərbaycan 

sənayesinin inkişafı üçün həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qeyri-neft sektoru inkişaf edir, 

iqtisadiyyatı şaxələndirir, istehsal və innovasiya genişlənir, rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü 

məhsulların istehsalı stimullaşdırılır, biznes və investisiya mühiti, eləcə də, həyat səviyyəsi 

yaxşılaşdırılır. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin funksiyalarının genişlənməsi iqtisadi 

inkişafı təmin edir. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar özəlləşdirmə prosesinin həyata 

keçirilməsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı, inhisarlardan azad olmaq ölkə iqtisadiyyatının 

qarşılaşdığı əsas problemlərdir (Азарова, 2012: 38).  

Ölkə sənayesinin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması innovasiyalardan geniş miqyasda istifadənin 

əhəmiyyətini artırır. Sənayedəki innovasiyaların effektivliyi istehsal prosesindəki fəaliyyət dövrü 

ərzində əldə edilən əlavə mənfəətlə müəyyən edilir. Ölkə sənayesinə innovasiyaların tətbiqi, 

innovasiyanın stimullaşdırılması dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. 

İnnovasiyaların tətbiqi zamanı ortaya çıxan əsas problemlərdən biri də sənaye müəssisələrində 

istehsal prosesinin texniki cəhətdən beynəlxalq standartlara cavab verməməsidir. Sənaye 

müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması, bilik və yüksək texnologiyaların ötürülməsi 

ölkədə həyata keçirilən iqtisadi tədbirlərin əsas istiqamətləridir. Ölkə iqtisadiyyatının davamlı 

inkişafını təmin etmək, sahələrin potensialını artırmaq üçün innovativ sahibkarlığın dəstəklənməsi 

və yenilikçi bir infrastrukturun formalaşdırılması lazımdır. İnnovasiyaların ölkə sənayesinə tətbiqi 

rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəlib. Beləliklə, rəqabət qabiliyyətinə nail olmaq yalnız 

ölkənin sənaye potensialının davamlı inkişafını deyil, həm də yeniliklərin tətbiqi əsasında sənaye 

sahələrinin inkişafını təmin edir. Bunun üçün dövlət yeniliyi stimullaşdırmaq üçün bir sıra tədbirlər 

hazırlamalı və həyata keçirməlidir. 

Dünya neft ehtiyatlarının azalması neft və qaz sektorunda yeni texnologiyaların və metodların 

tətbiq olunmasına səbəb olur. Bu istiqamətdə bir sıra yeni texnologiyalar hazırlanmışdır.  Belə 

inkişaf etmiş innovativ texnologiyalardan biri də nanotexnologiyadır. XXI əsrdə 

nanotexnologiyanın köməyi ilə neft istehsalı intensivləşdirilə bilər ki, bu da maddələrin 

xüsusiyyətlərinə az təsir göstərir. Bu texnologiyaların Azərbaycanın neft sənayesinə tətbiqi 

təqdirəlayiqdir. Nanotexnologiya, öz növbəsində, bu texnologiyalara qoyulan investisiyaların 
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qiymətləndirilməsi üçün lazım olan neft sektoruna böyük iqtisadi fayda gətirir. 

İnnnovasyon tərəqqi və inkişaf perspektivləri 

Texnologiya, innovasiya mənasında, istehsal və idarəetmə sahəsindəki yeni inkişafları ifadə edən 

latın mənşəli bir isim kimi şərh olunur. İnnovasiya termini ilk dəfə Amerikalı iqtisadçı Josef 

Şumpeter (1883-1950) tərəfindən 1912-ci ildə İqtisadi İnkişaf Nəzəriyyəsi adı altında meydana 

gəldi.  

Əvvəllər innovasiya texnologiya sahəsi ilə məhdudlaşırdısa, indi istehsal rəhbərliyinin təşkilati 

metodlarını da əhatə edərək genişlənmişdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət metodlarından 

birinə çevrilmiş innovasiyanın əsas nəticəsi əmək məhsuldarlığının artması və mənfəətin 

artmasıdır. Lazımi vaxt çərçivəsində ən son texnologiyanı tətbiq edərək irəliləyiş əldə etmək üçün 

bazar rəqabətini üstələyir. İnnovasiya zamanı yeni tələb formalaşır və alıcılar əvəzində köhnəlmiş 

mal almaq istəmirlər. Məhsul çeşidinin yaxşılaşdırılması üzərində iş dinamik keyfiyyət yaradır, 

məhsul imicini daim dəyişən və inkişaf edən bir tendensiyaya istiqamətləndirir. Bizim dövrümüzdə 

innovasiya nüfuzlu bir təşkilatın missiyasının leytmotivinə çevrilmişdir. Bununla birlikdə, 

innovasiyanın inkişafı yalnız firmanın reytinqinin hədəfi deyil, həm də davamlı inkişafın 

qorunması, bazar şərtlərini fəth etmək sahəsində sadiq və çevik bir təşkilat olan davamlı inkişaf 

üçün bir vasitədir. Təşkilat innovasiyanın elmi, texniki və intellektual potensialını səfərbər edən və 

daha optimal və davamlı fəaliyyətin əldə olunmasına kömək edən tədbirlər sistemidir. Neft və qaz 

sənayesi eyni zamanda məhsuldar, sübut edilmiş və geniş tətbiq olunan bir innovasiya sahəsidir. 

Burada innovativ fəaliyyətin inkişafı sənayenin elmi-texniki potensialının vəziyyəti, keyfiyyət və 

kəmiyyət parametrləri ilə xarakterizə olunur (Hacızadə, 2003: 195). 

İnnovasiya prosesə əsaslanan və dinamik olmaqla həm neft, həm texnoloji, həm də idarəetmə 

baxımından milli neft sektorundakı əhəmiyyətini nümayiş etdirə bilər. Bildiyiniz kimi, Xəzərdə 

yeni neft strukturlarının inkişafı üçün texnoloji və iqtisadi strategiya innovativ nailiyyətlər 

sferasında yatır. Lakin bu, konsorsium tərəfdaşlarının yeni sahələrin işlənməsində ən son və ən 

qabaqcıl texnologiyalardan tam istifadə etməsi demək deyil. Digər tərəfdən tətbiq etdikləri 

innovasiyalar respublikanın bölgələri xaricində yaradılır və istehsal olunur. Araşdırmamızın 

məqsədi bu uzlaşma deyil, ölkə daxilində innovasiyaların ortaya çıxması və yüksək dövriyyələrin 

meydana çıxmasıdır.  

Beləliklə, milli neft sektorunda innovasiyalar sahəsində elmi tədqiqatların genişləndirilməsi, elmi 

tərəqqinin sürətlənməsi bazarda əmtəə rolunu oynayan innovasiyaların kommersiyalaşdırılması 

nəticəsində yeni maliyyələşmə mənbələrinin formalaşmasına təkan verə bilər. Elmin inkişafına 

diqqətin artırılması innovativ tərəqqiyə nail olmaq üçün vacib amildir. Böyük təşkilatlar, xüsusən 

də, SOCAR maliyyə mənbələrindən səmərəli istifadə etməklə innovativ vəziyyətin 

dəyişdirilməsində əsas hərəkətverici qüvvə ola bilər. Burada irəliləmə prosesi çevik və etibarlı 

maliyyə sisteminin yaradılması ilə daha yaxından əlaqələndirilir. Neft və qaz sənayesində 
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innovasiyaların geniş tətbiqi müvafiq iqtisadi subyektlərin rəqabət qabiliyyətini artıracaqdır. 

Bildiyiniz kimi, respublikanın milli neft və qaz ehtiyatları əbədi deyil. 2025-ci  ilin yazında 

istehsalda ciddi azalma  gözlənilir. Bu vəziyyətdə ölkənin  neft və qaz ehtiyatlarından istifadəsi 

yenilikçi tərəqqi sahəsində həyata keçirilməlidir. Bunun üçün kapital və təcrübə əldə etmək 

lazımdır. Bu baxımdan ərazimizdə tükənəcəyi gözlənilən neft ehtiyatlarını yalnız insan resursları 

əvəz edə bilər. Bu səbəbdən dövlət müasir sivilizasiyanın vacib göstəricisi olan insan kapitalının 

inkişafına  diqqətli olmalıdır. 

Dünyada neft gəlirlərindən istifadənin yaxşı və pis nümunələri var. Bu nümunəyə uyğun Nigeriya 

və Norveç   təcrübəsini misal göstərmək  olar. Uğurlu əməliyyatlar arasında Norveç və 

Nigeriyadakı uğursuz təsərrüfatlar yer alır. Böyük bir neft ehtiyatının kəşf edilməsindən istifadə 

edən Norveç qısa müddətdə sənaye inkişafı ilə neft ulduzu oldu. 1970-ci illərdə ölkədə neft və qaz 

sənayesinin yaradılması nəticəsində ÜDM-in həcmi son 25-30 ilə nisbətən 6-7 dəfə artdı. Bir sıra 

müvafiq konkret iqtisadi göstəricilərin üst-üstə düşdüyü Nigeriyada mənfi inkişaflar baş verdi. 

Petrodollardan səmərəsiz istifadə nəticəsində dünyanın neft nəhənglərindən birinə çevrilən ölkənin 

xarici borcu kritik həddi keçib. Yoxsulluq neftlə zəngin ölkəni bürüdü. Korrupsiya ölkə 

iqtisadiyyatını böhrana qərq etdi. 2001-ci ilin sonunda ölkənin xarici borcu 32,1 milyard dollar 

təşkil edib ki, bu da əvvəlki 10-15 ildəkindən 3-4 dəfə çoxdur (Hacızadə, 2003: 196). 

Neftin qədim, dünyəvi sənaye mərkəzlərindən biri olan  Azərbaycan son əsrlərdə müvafiq sahədəki 

yeni ixtiraların və texnologiyaların  kəşf olunduğu və mənimsənildiyi bölgələr arasında xüsusi yer 

tutur. Azərbaycan hər zaman neft mühəndislərinin, geoloqlarının və alimlərinin elmi tərəqqisi, bir 

sıra səmərələşdirici təklifləri, qabaqcıl sənaye nümunələrinin inkişafı, texnoloji bilikləri və neft 

sənayesində geniş istifadə olunan digər qeyri-maddi aktivlərin meydana çıxması ilə fərqlənmişdir. 

İndi də elmi və intellektual potensial bu fərqi göstərmək üçün kifayətdir. Buradakı problem 

maliyyə mənbələridir. Bu problem kifayət qədər vəsait varsa həll ediləcəkdir. Qeyd edək ki, 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müvafiq xarici donor təşkilatlar ölkədə innovasiyaların 

genişləndirilməsində və bu sahədə yeni layihələrin inkişafının maliyyələşdirilməsində 

maraqlıdırlar.  

Digər MDB ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycan xarici qrantlardan yararlana bilməmişdir. Bununla 

birlikdə, innovativ tərəqqinin əldə edilməsi yalnız xarici qrantlarla məhdudlaşmamalıdır. Ölkədə, 

xüsusən də, neft və qaz sənayesində maliyyə mənbələri axtarılmalı və istifadə edilməlidir. 

Azərbaycanın neft və qaz sektorunun iqtisadi təsiri elm və innovasiyanın inkişafında mühüm rol 

oynayır. Bu potensialdan tam istifadə edərək neft-qaz sektorunun texnoloji modernləşməsinə və 

sənaye elminin inkişafına nail olmaq mümkündür. Ölkənin neft sektorunda innovativ fəaliyyətləri 

genişləndirərək, portfel tapşırıqları əsasında müvafiq layihələri işləyərək həyata keçirərək çox 

vacib elmi və texnoloji nailiyyətlər əldə edə bilərik. Neft və qaz sənayesində innovativ 

fəaliyyətlərin genişləndirilməsi maddi və enerji xərclərinə, əmək haqqına, mənfəətə, aktivlərin 

gəlirliliyinə  və bütün texniki, iqtisadi göstəricilərə  təsir edəcəkdir. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1450 

 

Qaz sənayesinin innovasiyalı texnologiyaları 

Dünyada ən təmiz və ən çox yayılmış fosil yanacaq növlərindən biri olan təbii qaz, enerji istehsalı 

üçün getdikcə daha çox istifadə olunur. Bu, bu növ enerji mənbəyinə olan tələbin artması ilə 

nəticələnir. Eyni zamanda bir sıra mütəxəssislər təbii qaz istehlakının artmağa davam edəcəyini 

gözləyirlər. Xüsusilə, Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) yaxın illərdə təbii qazın “qızıl dövrü” 

başlayacağını proqnozlaşdırır. Digər enerji mənbələrini getdikcə əvəz edəcək və qlobal enerji 

sektorundakı payı 2035-ci ilə qədər 25% və ya daha çox artacaq  (12). Yeni xarici şərtlər, bütün 

sahələrdə texnologiyanın sürətli inkişafı, ölkədəki iqtisadi vəziyyət qaz sənayesində yeniliyin 

səmərəliliyinin təmin edilməsini zəruri edir. 

Şəkil 1. Qlobal neft və qaz sənayesinə kapital qoyuluşu, Milyon dollar 

 

Mənbə: Baurina S.B., Garnova V.Y., Tchaikovskaya L.A., 2019: p.2  

Dünya ölkələrində qaz sənayesi üçün ən uyğun innovasiya inkişaf sahələrini müəyyənləşdirmək 

üçün hər bir iş xətti daxilində innovativ texnologiyaların tətbiqindən potensial iqtisadi effekt 

qiymətləndirilmişdir. Məsələn, Rusiyada müxtəlif fəaliyyət göstəricilərinin texnoloji tərəqqiyə 

həssaslığı müəyyən edilmişdir. Hesablamalar geoloji şəraitin proqnozlaşdırılan konkret kapitala və 

texnologiyaların tətbiqi zamanı əməliyyat xərclərinə təsiri nəzərə alınmaqla aparılmışdır. 

Hesablamalara əsasən, qaz sənayesi üçün müsbət iqtisadi effekt verəcək investisiya qoyuluşu və 

texnologiyanın təkmilləşdirilməsi üçün əsas sahələr müəyyən edilmişdir. 

Qrafik 1. Rusiyada qaz sənayesinin texnoloji prioritetlərinin siyahısı və effektivliyi, milyard rubl. 
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The source: compiled by the authors based on the data.  

Mənbə: Baurina S.B., Garnova V.Y., Tchaikovskaya L.A., 2019: p.2 məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

NPV - xalis indiki dəyər; TP1 - magistral boru kəmərləri ilə qaz nəqlinin səmərəliliyinin artırılması 

və qazın istehlakçılara çatdırılması üsullarının şaxələndirilməsi texnologiyaları; TP2 - yeni sahə 

inkişafı texnologiyaları; NG3 - qitə şelfində karbohidrogen ehtiyatlarının inkişafı texnologiyaları; 

TP4 - qaz və qaz kondensat emalının səmərəliliyinin artırılması texnologiyaları; TP5 - qaz 

anbarının səmərəliliyinin artırılması texnologiyaları; TP6 - qazın satışı və istifadəsi 

texnologiyaları; TP7 - yeni yataqların işlənməsinin səmərəliliyinin artırılmasına imkan verən 

texnologiyalar; TP8 - qeyri-ənənəvi ehtiyatların işlənməsi daxil olmaqla, karbohidrogen 

yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı üçün texnologiyalar; TP9 - mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalı 

texnologiyaları. 

İnkişaf etmiş yenilikçi texnologiyaların və fəaliyyətlərin böyük əksəriyyəti həm mövcud, həm də 

gələcək istehsal müəssisələrində sinergetik effekt verəcək bir sıra iş sahələrində istifadə 

ediləcəkdir. Məsələn, kəşfiyyat və hasilat sektorundakı texnoloji yeniliklər təbii qaz hasilatının 

həcmini artırmaq və artan tələbatı ödəmək üçün sənayedə yeni imkanlar açmağa imkan verdi. Bu 

texnologiyaların eyni zamanda təbii qaz kəşfiyyatını və hasilatını daha səmərəli, təhlükəsiz və 

ekoloji cəhətdən təmiz hala gətirməsinə imkan yaratması vacibdir. 

Qaz sənayesi artan tələbatı təmin etməli və keyfiyyət artımı da daxil olmaqla, yəni texnoloji 

innovasiyaların tətbiqi yolu ilə daha çox təbii qaz istehsal etməlidir. Beləliklə, son bir neçə ildə 

ABŞ-da şist qazı istehsalı sürətlə inkişaf edir. Digər tərəfdən, hazırda metan çıxarılması 

texnologiyaları Rusiya üçün vacibdir. Xüsusilə, Rusiyanın Qazpromdakı mütəxəssisləri bu 

istiqaməti qazın ehtiyat bazasının genişləndirilməsi strategiyasında əsas diqqət mərkəzlərindən biri 

hesab edirlər (11). Arktika da daxil olmaqla dəniz şelfində təbii qaz hasilatı layihələrinin həyata 

keçirilməsi yerli və xarici neft-qaz şirkətləri üçün resurs bazasının genişləndirilməsi üçün vacibdir.  

Neft sənayesinin innovasiyalı texnologiyaları 

2003-cü ildən bəri təbii ehtiyatların, xüsusilə, neft və təbii qazın qiymətlərində bir artım oldu və 

Çinin rəhbərlik etdiyi tələbin artması ilə neft, təbii qaz, kömür, dəmir və mis xərcləri uzun müddətli 

olmaqla üç dəfə artdı, orta göstərici və qlobal ÜDM-in 6 %-i keçdi. Neftlə yanaşı kömür, dəmir və 
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mis kimi təbii ehtiyatların istehlakında artımın ən böyük səbəbi Çində baş verən sürətli 

sənayeləşmə prosesi idi. İnvestisiya yönümlü bir iqtisadiyyatdan xidmət sektoru və istehlak 

tərəfindən idarə olunan bir iqtisadiyyata keçid həm təbii qaynaq istehlakını, həm də istehlakı aşağı 

saldı. Hindistan da daxil olmaqla inkişaf etməkdə olan ölkələrin heç biri Çinin sürətli böyüməsinə 

bənzər bir artım əldə edə bilməz və təhlillərə görə istehlak aşağı səviyyədədir. Bu andan etibarən 

bu mühitdə iqtisadi artımın hərəkətverici qüvvəsi istehlak deyil, texnoloji inkişafların gətirdiyi 

məhsuldarlıq artımı olacaqdır. 

Hal-hazırda ən böyük neft istehlakçıları ABŞ, Çin, Yaponiya, Hindistan və Rusiyadır. Lakin 

önümüzdəki dövrdə texnologiya ilə bu bölgələrdə istehlak meyllərinin dəyişəcəyi gözlənilir. 

Məsələn, Çin və Hindistanda neft tələbatı yüksələn orta sinifin təsiri ilə artacaq. Qlobal enerji 

tələbindəki payının 23 %-dən  28 %-ə yüksələcəyi təxmin edilə bilər. Hindistanda bankın 6 %-dən 

10 %-ə yüksələcəyi, ABŞ-ın qlobal tələbdəki payının 16%-dən 12%-ə enəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Ən böyük istehlakçı olan enerji sektoru məsuliyyət daşıyır. Yenilənə bilən enerjidən istifadənin 

artması ilə birlikdə təbii qazın istifadəsi müzakirə mövzusu olsa da, bu gün təmiz yanacaq kimi 

qəbul edilən təbii qaza olan tələbin azalmayacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da qarşıdakı dövrdə hər 

iki ölkə və ölkələr üçün kompleks və rəqabətli bir mühit yaradacaqdır. 

İxrac edən ölkələrin iqtisadiyyatlarını şaxələndirməli və yeni böyümə mənbələri tapmalı olduqları 

və idxalçı ölkələrin aşağı qiymət dövrünün vətəndaşlara, sənayeyə və ümumiyyətlə, cəmiyyətə 

verəcəyi faydaları qiymətləndirmək kimi bir mənfəət hesablamasına keçəcəyi gözlənilir (Gökhan, 

2019:  s.3). 

Ölkəmizdə də neft sənayesində nanotexnologiyaların tətbiqinin mövcud vəziyyətini 

qiymətləndirərkən qeyd etmək lazımdır ki, SOCAR tərəfindən hazırlanmış nanotexnologiya 

yüksək özüllü  neft sahələrində inkişafın son mərhələsində tətbiq edilmiş və əlavə neft hasilatı üçün 

şərait yaratmışdır. Bir sıra quyu və sahələrdə nanotexnologiyanın tətbiqi nəticəsində təmir sayı bir 

neçə dəfə azalıb, əlavə olaraq 10 min tondan çox neft hasil edilmişdir. 2014-2019-cu illər üçün neft 

hasilatı göstəriciləri aşağıdakılardır: 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikası üzrə neft hasilatının dinamikası, mln.ton 

 ARDNŞ Xarici şirkətlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikası üzrə 

2014 8,3 33,7 42,0 

2015 8,2 33,4 41,6 

2016 7,5 33,5 41,0 

2017 7,4 31,3 38,7 
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2018 7,5 31,3 38,8 

2019 7,7 29,8 37,5 

Mənbə: SOCAR, İllik hesabat, 2019: s.11 məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Ölkəmizdəki innovasiya meyillərini təhlil etmək üçün müvafiq hesabatları təhlil etmək faydalıdır. 

Məsələn, mədənçıxarma sənayesindəki innovasiyanın səviyyəsi və növləri barədə müasir 

hesabatlar, ümumilikdə ölkənin yuxarıdakı təhlilinə əlavə olaraq, mədən sənayesindəki innovativ 

məhsulların xüsusiyyətlərini daha yaxşı anlamağa kömək edəcəkdir (bizim nümunəmizdə neft və 

qaz hasilatı). 

Dünya iqtisadi ədəbiyyatında neft məhsullarının əldə olunması   radikal innovasiya ilə 

əlaqələndirilir. İnnovasiya uzun illərdir neft sənayesində istifadə olunan və böyük fayda gətirən 

texnologiyalara  əsaslanır. Lakin bunların inkişaf xərcləri yüksəkdir, buna görə də, onlara 

investisiya qoyma qərarı neft şirkətləri üçün çətin ola bilər. 2008-ci ildə neftin qiyməti 140-150 

ABŞ dolları olduğu zaman ölkəyə pul axını bir sıra istiqamətlərdə, o cümlədən, yeni, radikal 

innovasiyalara yatırımlar qoymaqla əldə olunurdu. Çünki radikal innovasiyaya investisiya qoymaq 

uzunmüddətli bir strateji plana bənzəyir və uzun müddətdə əhəmiyyətli bir dəyişikliklər edir. Bu 

baxımdan, radikal bir yenilik olan nanotexnologiyaya investisiyaların stimullaşdırılması neft 

sənayesi və onun gələcək inkişafı üçün vacibdir. Bu həm dövləti, həm də neft şirkətlərini 

maraqlandıran bir amildir (Qasımzadə, 2019: s.149). 

Dövlətin və özəl sektorun bu sahədəki payını müəyyənləşdirmək üçün başqa bir təhlilə ehtiyac var. 

Dövlət Statistika Komitəsinə görə, texnoloji innovasiyalar üçün ayrılan vəsait dövlət büdcəsi və 

müəssisələrin öz vəsaiti kimi təsnif edilir. Azərbaycanın mədənçıxarma sənayesində bir çox iri 

dövlət şirkəti olduğundan onların fondları  başqa sözlə dövlət fondları da hesab edilə bilər. Buna 

baxmayaraq, hökumət hesabatları mədən sənayesində texnoloji innovasiyaların 

maliyyələşdirilməsinin miqyasını araşdırmaq üçün faydalıdır.  

Nanotexnologiyanın neft sənayesindəki çoxsaylı üstünlükləri fonunda bu rəqəmlərin çox az 

olduğunu söyləyə bilərik (Azərbaycanda illik neft hasilatının 40 milyon tondan çox olduğunu 

nəzərə alsaq). Tətbiqini genişləndirmək üçün mövcud problemləri (təhsil, tədqiqatların təşkili, 

maliyyələşdirmə və s.) öyrənmək lazımdır və həm dövlət, həm də özəl sektor bu sahəyə daha çox 

diqqət yetirməlidir. Bu vəziyyətdə qarşılıqlı faydalı bir nəticə əldə edilə bilər. Azərbaycanın neft 

və qaz sənayesində nanotexnologiyanın tətbiq oluna biləcəyi bir çox sahə var. Bu qurumlar bu 

sahədə işlərini davam etdirərkən, sənayenin genişləndirilməsi üçün daha çox hərəkətə ehtiyac 

olduğuna inanırıq.  

Bu texnologiyalar haqqında məlumatın olmaması və iqtisadi səmərəliliyin tam öyrənilməməsi, bu 

günlərdə onlara qoyulan investisiyanın azlığında özünü göstərir. Bu baxımdan nanotexnologiyanın 

müxtəlif tətbiqetmələrə iqtisadi təsirini anlamaq vacibdir. Neft və qaz hasilatında 
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nanotexnologiyaların bəzi tətbiqləri və əldə etdikləri iqtisadi faydalar aşağıda təhlil edilmişdir.  

(Sadıxov, 2010: s.11). 

Köhnə terrigen süxurlarının işlənməsi zamanı quyunun dibindəki quruluş tədricən məhv olur və 

laydan quyunun dibinə axan qum, öz növbəsində, filtr aralığında tıxanma yaradır. Bu, quyunun 

dibindəki avadanlıq və istehsal xəttinin aşınmasına səbəb olur və istismar müddətini qısaldır. 

Beləliklə, təmir arasındakı fasilə qısalır və neft hasilatının mayası artır. Bunun üçün ARDNŞ-də 

nanotexnologiyadan istifadə edərək hazırlanmış bir palçıq məhlulu tətbiq edilərkən yüksək 

keçiriciliyi və məsamələri olan möhkəm bir qat yaranır və təbəqənin təbii çərçivəsi bərpa olunur. 

Bu tətbiq ilə böyük iqtisadi əhəmiyyətə sahib olan qatdakı qum axınları səbəbindən erkən 

avadanlıqların arızalanmasına qarşı təsirli nəticələr əldə edilir. Burada səmərəliliyi yaradan amil 

quyu avadanlığı və istehsal boru kəmərinin istismar müddətinin uzadılması və iş yerlərinin 

azaldılması nəticəsində xərclərin azalmasıdır. 

Nəticə və təkliflər 

Müəyyən olunmuş texnoloji innovasiyalar təbii qazın və neftin kəşfiyyatı və hasilatında tədricən 

tətbiq olunan kompleks texnologiyaların yalnız bir hissəsini təmsil edir. Bu texnologiyalar neft-

qaz sənayesinin daha yüksək iqtisadi nəticələr əldə etməsinə və əvvəllər zərərli hesab edilən 

yataqların işlənməsinə imkan verir. Lakin  görünən uğurlara baxmayaraq, dünyanın bir çox 

ölkələrində və Azərbaycanda neft-qaz sənayesindəki innovasiyanın səviyyəsi ən yaxşı təcrübəyə 

qarşı kifayət qədər yüksək deyil, demək olar ki, bütün əsas sahələrdə xarici şirkətlər texnoloji 

cəhətdən yerli şirkətlərdən üstündürlər. Xüsusilə, işləyə bilmək üçün daha yaxşı bacarıqlara 

malikdirlər, inkişaf etmiş ultramodern metodlarını, qabaqcıl qazma texnologiyalarını geniş tətbiq 

edirlər. Məsələn, Rusiya şirkətləri, kommersiya faydalarına zəmanət verməyən və pilot istehsalına 

uzun illər investisiya tələb edən öz texnoloji inkişaflarına investisiya qoymaqdan çəkinirlər.  

Nanotexnologiya Azərbaycanın neft və qaz sənayesində tətbiq olunsa da, bu iş hələ başlanğıc 

mərhələsindədir. Buna baxmayaraq, ölkəmizdə bir sıra müəssisə və qurumlar onların  inkişafı və 

tətbiqi üzərində işləyir. Bu sahədə biliklərin beynəlxalq əməkdaşlıq yolu ilə ölkəyə ötürülməsinin 

rolu da vurğulanmalıdır. Dövlət səviyyəsində bütövlükdə mədən sənayesində bu texnologiyalara 

və yeniliklərə göstərilən diqqət yetərli hesab edilə bilməz. Yüksək səmərəli nanotexnologiyanın 

potensial faydalarını real faydalara çevirmək üçün tədbirlər genişləndirilməli və bu 

texnologiyaların neft istehsalındakı payını maksimum dərəcədə artırmaq üçün tədbirlər 

görülməlidir. Bu texnologiyalar oxşar xüsusiyyətlərə sahib olmasına baxmayaraq, 

nanotexnologiyadan istifadə edərək material və elementlərin xüsusiyyətlərinə müxtəlif yollarla 

təsir göstərmək üçün neft sənayesində müxtəlif metod və texnologiyalar əldə etmək və istifadə 

etmək mümkündür.  

Nanotexnologiya -  təmir xərclərinin azaldılması, korroziya və aşınmanın idarə edilməsi, çətin 

şəraitdə işləyən avadanlıqların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində daha aşağı investisiya 
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xərcləri ilə yenilikçi  texnologiyaları tətbiq etməklə     artan neft hasilatını səmərəli şəkildə   balanslı 

olaraq yönləndirməklə  ölkəyə  iqtisadi fayda gətirmək məqsədini  prioritet  hesab edir.     
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Abstract 

The main purpose of the study is to study the ways to increase the state's attractiveness to reduce the impact of problems 

in the labor market on the business sector, the conditions created by the state for business development and support, as 

well as economic reforms. The article identifies special opportunities for the labor market and business development 

in the Republic of Azerbaijan, as well as important areas of state support for entrepreneurship and the main factors 

hindering business activity in the country. In this study, the general characteristics of employment were investigated, 

and the impact of the share of the labor market on the number of employed people on the gross domestic product was 

assessed by an econometric model. An econometric model was constructed and the results were analyzed using annual 

statistical data between 2000-2020 as an assessment base. One of the important conditions when conducting an 

assessment using econometric models is the reliability of the obtained results. To achieve this, to date, different 

approaches have been put forward to test the reliability of the results, using different methodologies. All evaluations 

in the article were conducted using the Eviews 8 program. Different approaches have been proposed to test the 

reliability of the results. All evaluations in the article were conducted using the Eviews 8 program. Different approaches 

have been proposed to test the reliability of the results. All evaluations in the article were conducted using the Eviews 

8 program. 

Keywords: employment, labor, government, economy, GDP 

 

Introduction 

Modern reforms in the Republic of Azerbaijan have paved the way for fundamental, qualitative 

innovations in the economic sphere. As a result, it has ensured dynamic economic progress. One 

of the important areas of the existing socio-economic policy in the Republic of Azerbaijan is the 

development of the labor market and the favorable use of labor. 

Indicators that substantiate the labor market are the types of employment, the level of employment, 

the distribution of the employed population by type of activity, the economically active population, 

the level of unemployment, etc. It is intended. 

Today, the progress of entrepreneurship contributes to the ongoing stability in the country, the 

strengthening of the process of development and democratization over time, becomes a special 

guarantor of the Republic of Azerbaijan. A barrier-free business environment is created for 

everyone who increases their financial opportunities in the right ways, and the opportunities of the 

private sector are increased. Experience shows that the renewal of infrastructure, the opening of 

mailto:mayamirzeyeva18@gmail.com
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offices, the increase in the production of competitive products, ie the implementation of economic 

reforms depends on the establishment of business conditions in the country. 

Analysis 

Comparative analysis, statistical grouping, analytical methods, regression method, least squares 

(LS) method, Dickey Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS) and Unit root test, as well as mathematical and econometric modeling methods, E-view 

program analysis were used. 

Theoretical and conceptual bases of the labor market 

The labor market is one of the most important factors of a market economy, like capital, securities, 

commodities, investment and many other markets. Income and labor market theory is a body of 

economic analysis related to the relative level and price of a product in the field of economics. By 

identifying the interrelationships of these macroeconomic factors, states seek to pursue policies 

that promote economic stability. 

During the 1930s, immediately after the Great Depression in the United States and Europe, interest 

in income theory and labor market gradually increased. Unable to explain the high levels of 

unemployment and low levels of labor productivity, the classical school of economics identified 

ways to solve the problems of that period. (Bruttel OA, 2016) 

John Maynard Keynes, from the publication General Consumption Theory, Interest and Money 

Theory, put forward some ideas on labor market theory. Based on this theory, the Keynesians noted 

the relationship between income, output and expenditure. Over any period, savings have risen to 

previous levels. (Bruttel OA, 2016) The prospect of an increase in future demand for this effect is 

equivalent to a decrease in new demand. If the formation of additional capital (investment as 

inventory) increases equally, the productive funds will operate in a special way; There will be no 

innovation at the level of activity and the economy will remain as it is. (Akyuz, Yilmaz, 2016) 

As a result, if capital does not develop, the demand for labor will fall and wages will not fall, so 

some workers will lose their jobs and their current incomes will disappear. The gradual decline in 

income also reduces consumer demand, including savings. If producers do not influence investment 

plans, the balance will remain low. In this case, it is not the level of investment that does not change, 

but the level of investment: the economy declines as a result of a relative decrease in investment 

and an increase in savings. Increased investment and, at the same time, increased consumer 

spending will tend to boost the economy. 

A. Pigun noted that the competition in the labor market is weak, and this competition leads to an 

increase in labor prices. It is expedient to give the maximum salary to highly qualified personnel, 

which stimulates the increase in the price of products belonging to entrepreneurs, and their staff 

can be gradually reduced due to their high labor productivity. (Pavlenkov VA 2017) 
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Literature review 

Theoretically, a real increase in GDP in an economy means an increase in the amount of goods and 

services produced, an increase in the amount of labor employed, and an increase in employment. 

Similarly, if GDP actually decreases, it means that the amount of goods and services produced has 

decreased, and in this case the amount of labor used decreases. 

In short, under normal conditions, there must be a direct relationship between employment and 

economic growth. However, the impact of economic growth on employment is debatable in the 

economic literature, and empirical research results often do not live up to expectations. Many 

empirical studies on this subject have concluded that the relationship between employment and 

economic growth in general is not as strong as in the past. 

In his 1950-1985 study of the US economy, David Evans examined the relationship between the 

employment and business environment using different econometric methods. According to 

Granger's cause-and-effect analysis, there is a straightforward causal outcome between 

employment and economic growth. In the VAR model, a strong positive relationship was found 

between the level of the business environment and the level of employment. (Loginova VA 2018) 

Weber analyzed the relationship between periodic unemployment rates and periodic GDP in the 

U.S. economy through a dynamic model and found the Oaken coefficient to be smaller than other 

studies using similar empirical techniques (-0.25). In his 1973 study of structural change, he said 

there was a similar link between unemployment and the business environment in the run-up to 

supply shocks. (Loginova VA 2018) 

Walterskirschen found that there was a strong positive correlation between changes in real output 

growth and employment levels for the EU member states, which covered the period 1988-1998 and 

were carried out according to the cross-country method. 

Sögner and Stiassny 15, using OECD economics data, found that the impact of changes in 

economic growth on unemployment varied between countries, noting that changes in labor growth 

in labor markets with protectionist policies had a low impact on employment and unemployment 

was persistent. (Loginova VA 2018) 

Econometric model and data 

Statistical data were taken from the Statistical Database of the State Statistics Committee of the 

Republic of Azerbaijan and the World Bank. In this study, the least squares (LS) method was used 

to verify the validity of the results, or in other words, to estimate the dependencies that are the 

object of study. 

The least squares method is one of the main methods of regression analysis and is used to estimate 

variables with random errors. The essence of the least squares method, as its name suggests, is 

based on the fact that the square of the difference (error) between the values obtained from the 
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measurement and the expected values is minimal. The model of the function is chosen so that the 

sum of the squares of the differences between its values is minimal. 

In many methods, it is desirable for the variables to be I (1) in order for the cointegration 

relationship or the variables to have a long-term relationship during the estimates. I (0) and I (1) 

mean that the variables are stationary or non-stationary at the level or difference of order 1. If the 

variable is stationary, I (0) is considered. Otherwise, the differences from the 1st degree are 

calculated and the stationary is checked. In this case, the variables that are stationary are considered 

to be I (1). 

If the probability distribution of the time-based variable is the same for each time interval, the 

variable is considered stationary. Reinforced Vertical Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) and 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Unit root tests can be used to check the stability of 

variables. In the ADF and PP tests, the H0 hypothesis is assumed to be “variable non-stationary” 

or “there is a single root problem”. In the KPSS test, the H0 hypothesis is assumed to be "variable 

stationary." 

The results of the assessment 

In econometric analysis, it is expedient to conduct trend analysis of the variables that will be used 

in the first stage in the evaluation of models, from the point of view of minimizing errors in the 

specification. Here the variables of the model will be used in the natural logarithmic case. That is, 

the elastic connection will be studied in the models. 

The initial static expression of the econometric model being evaluated is as follows: 

log (employment) = + 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙𝑜𝑔 ( 𝑁𝑜𝑛 𝑜𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 )𝑡 𝑢𝑡    

Here, the coefficients are regression coefficients, t represents the time factor, and the model is the 

white noise error.𝛽0𝛽1𝑢𝑡 

The share of the non-oil sector in GDP is a key variable. The number of people involved varies. 

The coefficient of coefficient is of special importance in the assessment.𝛽1 

Figure 1 presents the logarithmic profiles of the variables used in the econometric estimation 

models of the dependencies separately.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1460 

 

Figure 1: Growth rate of variables 

 
Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

As can be seen from Figure 1, the share of the business environment in GDP was small in the early 

2000s. There has been an increase in the business environment over the years. In 2015, there is a 

break in steady growth. The economic processes taking place in the country and the devaluation, 

which is a key component of this process, have not bypassed the business environment. The number 

of employed people increased until 2008, and decreased in 2009. Burning is also observed in the 

following years. 

 

Figure 2: Single root test 

 
Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

Here, the H0 hypothesis implies that employment, which is essentially variable, has a common 

root. Since the value of p of order III is less than 5% of the difference (p = 0.04 <0.005), the variable 

does not have a single root, ie it is stationary. 
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Figure 3: Single root test 

 
Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

The p value of a single root test of a non-oil sector variable is less than 5% (p = 0.03 <5%), ie we 

reject H0. The variable does not have a single root, ie it is stationary. 

The model performs a Jarque-Bera normality test to check the normal distribution of the white 

noise error from Gauss-Markov conditions as well. The test results are shown in Table 3.4. Based 

on the value of p given in the table above 5%, we can say that the residues are normally distributed 

by accepting the hypothesis H0, which indicates that the white noise error has a normal distribution. 

 

Figure 4: Normal distribution 1 

 
Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

As can be seen from Figure 5, the share of the non-oil sector in GDP is normally distributed. Since 

the value of P is greater than 5%, we assume H0, ie the variable is normally distributed. 

Figure 5: Normal distribution 2 
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Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

The Jarque-Bera test was performed to verify the normal distribution of the remainder of the 

equation. A value of p-value greater than 5% allows the acceptance of the hypothesis H0, which 

represents the normal distribution of residues. More precisely, according to the test results, the 

residues have a normal distribution. 

 

One of the main conditions of econometric analysis is the verification of the normal distribution of 

residues by the Jarque-Bera Histogram Normality Test. In the Jarque-Bera normalcy test, the H0 

hypothesis is assumed to have a "white noise error with normal distribution." If the probability is 

greater than 5%, this indicates the acceptance of the H0 hypothesis and the presence of a normal 

distribution in the residues. 

 

Figure 6: Normal distribution of residues 

 
Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

Interpretation of results 

A positive residual test result indicates that the model results can be interpreted. The relationship 

between the variables and the evaluation coefficients are given in Figure 7. 

 

Figure 7: Equation of the model 
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Log (employment) = 14.37 + 0.118 * log (non oil sector) 

Source: Compiled by the author on the basis of e-views program 

 

Based on the results of the equation, it can be said that the share of the non-oil sector in GDP will 

increase by 1%, and the number of employed people will increase by 0.12%. The value of squared 

R indicates what percentage of the original variable is explained by the free variable. In the model, 

97% of the originally variable employed population is explained by the share of the main variable 

non-oil sector in GDP. 

The results of the assessment provide us with important information on the impact of the increase 

in the share of the non-oil sector in GDP on the growth of the employed population in Azerbaijan. 

Thus, the results show that the increase in the share of the non-oil sector in GDP has a positive and 

significant impact on the number of employed population. As the increase in the share of the non-

oil sector in GDP has a positive impact on sustainable economic development and economic 

growth, it also plays an important role in increasing the number of employed people. 

Conclusions and Recommendations 

A general look at the research first identifies the theoretical aspects and general concepts of the 

concept of employment. The role of the business environment in ensuring sustainable economic 

development and employment has been identified. The characteristics of the business environment, 

its importance for the country's economy and how strategic it is in the economic development of 

Azerbaijan have once again proved themselves. First of all, we can say that the proper use of new 

technological opportunities for this business makes a positive contribution to the country's 

economy. One of our main goals in terms of macroeconomic indicators is to increase the percentage 

of the labor market in GDP. 

It is also important to give priority to investment policy in the country, to increase capital 

investment in the economic sphere. This is due to the fact that over the past 10 years the volume of 

capital investment in the Azerbaijani economy has exceeded 100 billion manat, the share of the 

non-oil sector in the national economy increased by 2.6 times to 70%, the share of the private sector 

in GDP exceeded 80%. This is confirmed by the fact that more than 1.6 million jobs have been 

created and the unemployment rate has dropped to 5% due to the implementation of consistent state 

programs aimed at the development of the regions. 
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Kontekstində Təhlili  

 

Məhəmməd Kərimli 
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Xülasə 

Son dövrlər internetin sürətlə böyüməsi, sosial şəbəkələrin bir çox insanın gündəlik həyat tərzinə çevrilməsi təbbi ki, 

biznesləri burdan kənarda qoya bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, son 25 il ərzində ümumi internet istifadəçilərinin sayı 302 

dəfə artıb. Belə ki, 1995-ci il 16 milyon (dünya əhalisinin 0.4% hissəsi) aktiv internetdən istifadə edirdisə, hazırda 

4.833 milyon (dünya əhalisinin 62% hissəsi)  internetdən istifadə edir.  

İnsanların tez bir zamanda internetdən istifadəni öyrənməsi, artıq onlarda onlayn ticarətə də maraq oyatmağa başladı. 

Bu səbəblə son dövrlərdə onlayn alış edən istehlakçıların sayı çox sürətlə artmağa başladı. 2019-cu ildə təxminən 1.92 

milyon insan onlayn olaraq məhsul və ya xidmət alıblar. Bu alışlar zamanı xərclənən məbləğ isə 3.5 trilyon dollardan 

çox olub.  

Bu mövzunun tədqiq olunmasının əsas səbəblərindən biri də, son dövrlərdə insanların internetdə, xüsusən də sosial 

şəbəkələrdə çox böyük vaxt keçirmələri ilə bağlıdır. Belə ki, rəqəmsal marketinqin ən böyük qollarından biri sosial 

media marketinqidir (sosial şəbəkələr vasitəsilə marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi). Son dövrlər sosial 

şəbəkələrdə də istehlakçıların sürətlə artması, artıq bu kanalın da onların alış qərarlarına təsir etməsinə gətirib çıxarır. 

Hazırda dünyada 3.96 milyon (dünya əhalisinin 51% hissəsi) sosial şəbəkələrdən istifadə edir və ortalama sosial 

şəbəkələrdə kiçirilən vaxt 144 dəqiqədir. Bu rəqəmin özü sosial şəbəkələrin nə qədər güclü alət olduğunu və insanların 

alış davranışına təsir etdiyini deməyimizə imkan verir. 

Açar sözlər: Rəqəmsal marketinq, reklam mövzuları, təhlil prosesi 

 

Giriş  
2020-ci il koronavirus pandemiyası səbəbilə evdə qalan insanlar onlayn ticarət platformalarına üz 

tutdular və 2020-ci il iyul ayında onlayn ticarət saytlarına olan vizit sayı rekord həddə çatdı. Belə 

ki, 2020-ci il iyul ayı ərzində tam 22 milyard onlayn ticarət saytlarına vizit olub. 2021-ci ildə bu 

bazarın ciddi dəyişimi də koronavirusla əlaqələndirilir.  

Ümumilikdə nəzər yetirdikdə rəqəmsal marketinq yalnız onlayn ticarət plotfarmaları üçün şərt 

deyil. Bir çox şirkət rəqəmsal marketinqdən yalnız satış məqsədi ilə deyil həm də brendin 

tanıdılması, müştəriləri münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi kimi məqsədlərlə də istifadə edir. 

Əlavə olaraq onlayn fəaliyyət göstərməyən şirkətlər belə artıq rəqəmsal marketinqin gücünü hiss 

etməli və bu sahəyə daha çox diqqət ayırmalıdırlar. 2018-ci ilə aid olan bir statistikaya əsasən alış-
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veriş qərarlarının tam 63%-i onlayn kanallardan başlayır. Belə ki, 63% müştəri sonda məhsulu 

hardan almasına baxmayaraq ehtiyac yarandığı zaman ilkin axtarışı onlayn platformalar vasitəsi ilə 

edir və qərarı burda verdikdən sonra alış prosesinin həyata keçirir 

(https://www.oberlo.com/blog/online-shopping-statistics/ 18/03/2021)  

Rəqəmsal marketinq istər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə elə də böyük dövrü əhatə etmir. Son dövrlər 

inkişaf etmiş ölkələrdə daha geniş və peşəkar səviyyədə olmasına baxmayaraq ölkəmizdə bu sahə 

son illərdə inkişaf edir və bizneslər artıq bu kanallardakı alıcı davranışlarına önəm verməyə 

başlayırlar. 2020-ci il koronavirus pandemiyası səbəbilə bir çox biznesin işləməyinə icazə 

verilməməsi səbəbilə, rəqəmsal marketinq ölkəmizdə növbəti mərhələyə addım atdı. 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu sahə ölkəmizdə nisbətən gənc sahələrdən sayıldığına görə, yerli 

mənbələrdə çox az sayda bu haqda məlumatlar tapırıq. Son dövrlərdə artıq tədqiqatçılar bu sahəyə 

xüsusi diqqət ayırır və bu haqda tədqiqatlar aparmağa başlayırlar. İnanıram ki, koronavirus 

pandemiyası dövründə və sonrasında tədqiqatçılar bu sahəyə daha çox diqqət ayıracaq və bu sahə 

ölkəmizdə daha geniş formada öyrəniləcək (Alan, Kabadayi, Erişke, 2018). 

Buna baxmayaraq bir sıra ölkələrdə bu sahə daha geniş dövrü əhatə etdiyinə görə bu sahədə daha 

çox tədqiqatçı araşdırmalar edib. Və qeyd etmək lazımdir ki, həmin şəxslər bu sahənin inkişafına 

çox böyük dəyər qatıblar. Rəqəmsal marketinq alıcıların alış davranışına təsiri barəsində Mahmoud 

Alghizzawi, Andrew T Stephen, Sayabek Ziyadin, Naseeth Ahamed Nizar kimi şəxslər müxtəlif 

tədqiqatlar aparmışlar (Акперов, Сметанин, Коноплева, 2013). 

Rəqəmsal marketinq əsasən B2B və B2C seqmentlərdə daha çox istifadə olunur. Rəqəmsal 

imkanlardan istifadə hədəf müştəri bazasına çatmağa və onlarla əlaqənin effektivliyini təmin 

etməyə imkan yaradır ki, bu da maksimum dərəcədə effektivliyi təmin edir. (Argan, Tokay Argan, 

2006).  

Rəqəmsal marketinq vasitələri bir çox insanla əlaqə yaratmağa, potensial müştərilərin diqqətini 

markaya,məhsula və ya xidmətə çəkməyə imkan yaradan bütün metodları və fəaliyyətləri özündə 

birləşdirir. Əksər vaxtlarda, bir neçə rəqəmsal marketinq alətindən istifadə olunur ki, bu da 

maksimum hədəf auditoriyasına çatmağa və yüksək effektivlik əldə etməyə xidmət edir. Rəqəmsal 

marketinq effektivliyi əsasən, istifadə olunan kanalların marketinq kampaniyalarının 

məqsədlərindən, hədəf auditoriyasının xüsusiyyətlərindən, reklam olunan məhsulun keyfiyyət və 

digər göstəricilərindən, hansı ardıcıllıqlarla həyata keçirilməsindən və və s. xüsusiyyətlərdən 

asılıdır (Alvin, Veeck, Ronald, 2016). 

Kontekstli reklam. Tematik saytlarda reklamların (mətn, qrafik və ya link şəklində) 

yerləşdirilməsindən ibarətdir (Key, Thomas, 2017). 

SEO təşviqi. Məqsəd, axtarış brauzerinin optimallaşdırmasının həyata keçirildiyi tematik sorğular 

üçün reklamverənin saytını SERP-də artırmaqdır (Kannan, Li, Hongshuang, 2017).  

https://www.oberlo.com/blog/online-shopping-statistics/
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Banner reklamı. Üçüncü tərəf tematik mənbələrində məhsul / xidmət təklifi olan qrafik bannerlər 

yerləşdirilir. 

Reklam pəncərələri. Bu tematik platformalarda pop-up reklamların göstərilməsini nəzərdə tutan 

onlayn reklam üsuludur. 

Televiziya reklamı. Bu, reklam vasitəsi xeyli çoxdur, hər yaşda maksimum auditoriyaya 

çatmağınıza imkan verir. 

Radio reklamı. Bu reklam növü də geniş kütləyə təklifləri çatdırmaq üçün təsirli, lakin bahalı 

yoldur. 

Yerli reklam. Üçüncü tərəf mənbələrində “təbii” materialların (icmallar, ekspert rəyləri və s.) dərc 

edilməsindən, bir məhsul / xidmət almağa məcbur edilməsindən ibarətdir. 

SMS göndərmə. Mobil operatorların abunəçilərinə reklamverənin təklifi ilə reklam mesajları 

göndərilir. 

QR kodları oflayndır. Bu metod, istifadəçiləri tətbiqetmələr qurmaq, digər rəqəmsal məhsullardan 

və ya xidmətlərdən istifadə etməyə təşviq etmək üçün çox vaxt tətbiq olunur. 

Viral reklam. Təxribat xarakterli bir məzmun (ən çox multimedia) yaradılmasını təmin edir, buna 

görə istifadəçilər özləri onu şəbəkədə yayacaqlar (bloglarında, sosial şəbəkələrdə dostları ilə 

bölüşün və s.) (Aytan, & Telci, 2014).  

Pərakəndə satıcılar müştəriləri cəlb etmək üçün bir tərəfli əlaqə üstündə qurulmuş xətti marketinq 

yanaşmasından, təminatçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı dialoq və fayda paylaşma prinsipinə 

əsaslanan dəyər mübadiləsi modelinə keçdilər. Məlumatın 

yayılması Bloqosfera, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat və Pinterest kimi bir çox başqa 

platformalar vasitəsilə həyata keçə bilər. Onlayn icmalar və sosial şəbəkələr fərdlərə asanlıqla 

məzmun yaratmağa və bir çox mövzu və məhsul haqqında fikirlərini, təcrübələrini, düşüncələrini 

və hisslərini açıq şəkildə paylaşmağa imkan verir (Balmer, John M.T.,2009).  

Nielsen Qlobal Ticarət Əlaqəli Anketi, 26 ölkədə müsahibələr apararaq, istehlakçıların 

mağazalarda və onlayn olaraq alış-veriş edərkən qərar vermək üçün internetdən necə istifadə 

etdiyini müşahidə etdi. Araşdırma nəticəsində beynəlxalq miqyasda alış-veriş edən onlayn 

müştərilərin sayının artdığı müşahidə edildi. Araşdırmada iştirak edən insanların 50%-dən çox 

hissəsi məhsulları son altı ayda xarici pərakəndə mağazalardan aldıqlarını ifadə edərək onlayn alış-

veriş etdilər (Kannan, Li, Hongshuang, 2017).  

"Çox kanallı" marketinq (omni channel) strategiyasından istifadə, satış müddətində innovativ 

təkliflər istəyən istehlakçıların dəyişən gözləntilərinə uyğunlaşmalı olan müəssisələr üçün getdikcə 

daha vacib hala gəlir. Pərakəndə satıcılar getdikcə daha çox onlayn platformalarda mövcud 

olmağa,  o cümlədən mövcud mağazaya əsaslanan mağazalarla yanaşı fəaliyyət göstərən onlayn 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bloqosfera
https://az.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://az.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://az.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://az.wikipedia.org/wiki/Pinterest
https://az.wikipedia.org/wiki/Sosial_%C5%9F%C9%99b%C9%99k%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99hsul
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mağazaların açılmasına fokuslanır. Pərakəndəçilər mağaza daxilində inventar aparmaq 

məcburiyyətində qalmadan, pərakəndə satış sahəsindəki "sonsuz dəhliz" istehlakçıların 

ehtiyaclarına uyğun məhsulu onlayn almasına səbəb olur. Yalnız internetə əsaslanan pərakəndə 

satıcılar da bazara daxil olur; bəziləri öz məhsulları ilə fərdi xidmətlər, peşəkar yardım və konkret 

təcrübə təmin etmək üçün müvafiq mağaza əsaslı satış nöqtələri yaradırlar (Ильченко, 2007). 

Metod 

Bu sahə ölkəmiz üçün nisbətən yeni sayıldığına görə tədqiqatın gələcək nəticələrinin aydın 

görünməsi üçün xarici bazarlarla müqayisəli formada tədqiqat aparılacaq. Bu səbəblə ilkin olaraq 

xarici bazarda bu sahənin vəziyyəti araşdırılacaq. Xarici bazarda bu sahədə olmuş araşdırmalarla 

yanaşı, həm də statistik məlumatların istifadəsi trendləri izləmək üçündür. Daha sonra isə artıq 

tədqiqatlar yerli bazarda aparılacaq. Yerli bazarın vəziyyəti müəyyənləşdikdən sonra xarici bazarla 

müqayisəli olaraq daha uğurlu inkişaf planları vermək mümkün olar. 

Araşdırma Modeli 

Rəqəmsal marketinq və bununla əlaqəli kanallar vacibdir, lakin hər şey istisna deyil. Yalnız 

müştərilərinizi bilmək kifayət deyil; Mesajınızı harada, nə vaxt və necə qəbul etdiklərini onlarla 

ünsiyyət qura bilmək üçün onları hər kəsdən daha yaxşı bilməlisiniz (Argan, & Tokay Argan, 

2006).  

Bunu etmək üçün bütün kanallarda - İnternet, sosial media, mobil telefonlar, birbaşa poçt, satış 

nöqtəsi və daha çoxunda müştəri seçimləri və gözləntiləri barədə konsolidə edilmiş bir məlumat 

əldə etməlisiniz.Pərakəndə satıcılar bunu omnichannel pərakəndə analitikləri ilə edirlər. Satıcılar 

bu məlumatları müştəriləri alış-veriş dövrü boyunca idarə edəcək ardıcıl, koordinasiyalı müştəri 

qarşılıqlı əlaqələrini yaratmaq və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Müştəriləriniz 

davranış və üstünlükləri nə qədər dərindən bilsələr, onları gəlirli qarşılıqlı əlaqələrə cəlb etmək 

ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. 

Rəqəmsal marketinqə başlamaq dörd addımdan ibarətdir (Alan, Kabadayi, Erı̇şke, 2018): 

 Həm rəqəmsal, həm də ənənəvi olaraq bir çox kanalda kompleks müştəri münasibətlərini idarə 

edin. 

 Reaksiya verin və dinamik müştəri qarşılıqlı əlaqələrini başlatın. 

 Daha sürətli qərarlar qəbul etmək üçün böyük məlumatlardan dəyər çıxarın. 

 Müvafiq, razı, dəyərli müştəri təcrübələrini necə yarada biləcəyinizi öyrənin. 

Analiz 

Azərbaycanda rəqəmsal marketinqin istehlakçıların qərarlarına təsiri 52 istehlakçı arasında sorğu 

keçirilərək təyin edilməyə çalışılmışdır. Anket iki hissədən ibarətdir. İlk hissədə respondetlərin 

demoqrafik xüsusiyyətlərini əks etdirən suallar yer alır. İkinci hissədə isə, rəqəmsal marketinq 
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haqqında ümumi suallar yer alır. 

Aşağdakı qrafiklərdə respondentlərin cinsiyyət, yaş və təhsil səviyəssi öz əksin tapır. 

Qrafik 1. Respondetlərin demoqrafik xüsusiyyətləri 

 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən aparılmış araşdırma nəticəsində hazırlanmışdır. 

 

Qrafklərdən göründüyü kimi respondetlərin 46%-i kişi, 54%-i qadın cinsinə mənsubdur. Təhsil 

səviyyəsinə nəzər yetirdikdə, respondetlərin 50%-i bakalavr, 41%-i magistr təhsilnə malikdir 

Respondetlərin yalnız 9%-i orta məktəb təhsillidir. 

Respondetlərin 46%-nin yaşı 25-30, 27%-nin yaşı 31-36, 23%-nin yaşı 18-24 aralığında dəyişir. 

Respondetlərin yalnız 4% 36 və daha çox yaş qrupuna aiddir. 

Qarfik 2 respondetlərin alış qərarına təsir edən cihazları və sosial media platformaların göstərir. 

Sorğu iştirakçılarının 65%-nin alış qərarında telefon, 27%-nin isə kompyuter önəmli rol oynayır. 

Bu nisbət içində televizorun payı cəmi 8%-dir. 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1470 

 

Qrafik 2. Respondetlərin alış qərarına təsir edən cihazlar və sosial media platformaları 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən aparılmış araşdırma nəticəsində hazırlanmışdır. 

Respondetlərin 50%-i İnstagramın, 19%-i Facebookun alış qərarlarına təsir etdiyini bildirib. 

YouTube ve Twitterin birlikdə istehlakçıların 30%-nin qərarlarına təsir edir. 

Cədvəl 1 sorğu iştirakçılarının rəqəmsal marketinq haqqında fikirlərin əks etdirir. Respondetlərin 

69%-i istehlakçıların marka haqqında təsəvvürləri rəqəmsal marketinq fəaliyyətləri ilə dəyişdiyini 

bildirib. Eyni zamanda, iştirakçıların 85%-i rəqəmsal marketinqin məhsul və ya xidmətlərin reklam 

üsullarını səmərəli bir şəkildə yenilədiyini düşünür. Digər tərəfdən respondetlər şirkətlərin 

marketinqdə onlayn fəaliyyətlərdən istifadə etmələri mövzusunda həmfikirdilər. 

Cədvəl 1. Rəqəmsal marketinq haqqında fikirlər 

Suallar Tamamilə 

razıyam 

Razıyam Heçbir 

fikrim 

yoxdur 

Razı 

deyiləm 

Tamamilə 

razı deyiləm 

İstehlakçıların bir marka haqqında 

təsəvvürləri rəqəmsal marketinq 

fəaliyyətləri ilə dəyişir. 

4% 65% 23% 4% 4% 

Rəqəmsal marketinq məhsul və ya 

xidmətlərin reklam üsullarını 

səmərəli bir şəkildə yeniləyir. 

27% 58% 12% 4% 0% 

Şirkətlər marketinqdə onlayn 

fəaliyyətlərdən istifadə etməlidirlər. 
46% 54% 0% 0% 0% 

Mənbə: Müəllif tərəfindən aparılmış araşdırma nəticəsində hazırlanmışdır. 

Reklamın ən təsirli və tam ölçülə bilən istiqaməti onlayn reklamdır. Effektivliyi sayəsində reklamın 

bu istiqaməti artıq ayrı bir sektora çevrildi - özü bir çox perspektivli sahəni özündə birləşdirən 

Rəqəmsal Marketinq. 
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Fərqli mütəxəssislər rəqəmsal marketinqin gələcəyini və ona uyğun reklam mövzularını fərqli 

qiymətləndirirlər. Azərbaycan üçün spesifik xüsusiyyətlərinin əsaslarını qeyd edəcəm: 

1. Müştərilər getdikcə daha çox İnternetdə olacaq, hamı onları internetdə, xüsusən də sosial 

şəbəkələrdə təqib edəcək. Şirkətlərin onlayn marketinq kampaniyalarına xərclədikləri artacaq. Bu 

istiqamətdə Romantic, Nar, Bakcell, Bank of Baku, Kapital Bank, Ideal kimi yerli şirkətlər peşəkar 

fəaliyyət göstərirlər. 

2. Qeyri-adi yerləşdirmələrin və fərdi ünsiyyətlərin aktuallığı artır; 

3. Reklamda müxtəlif rabitə vasitələrinə inam göstəricisi dəyişir - bu gün radio, televiziya və 

internet əvvəlki çap və xarici reklamların yüksək etibar göstəricisinə sahib olmasına baxmayaraq 

böyük bir fərqlə digər rabitə vasitələrini qabaqlayır;  

4. “SEO” və media şəbəkəsi getdikcə aktuallaşır, bu növ reklamların effektivliyi artır. Şəbəkədəki 

çoxkanallı təşviq üstünlük qazanmağa başlayır və sosial şəbəkələr istənilən vaxt yan keçərək bu 

seqmentdə ilk reklam rabitə vasitəsi ola bilər. İnteqrasiya edilmiş marketinq kommunikasiyalarının 

təsirli taktikaları və strategiyalarının aktuallığı da artır, müstəsna və keyfiyyətli məzmun məsələsi 

vurğulanır. Bu istiqamətdə Mado restoran şəbəkəsinin işi görünür, qismən Megamart.az onlayn 

mağazasını ayırmaq olar; 

5. Yeni marketinq kommunikasiyaları inkişaf etdirərkən sosial şəbəkələrin auditoriyasının fikrini 

nəzərə almaq vacibdir. insanlar onsuz da vaxtlarının çoxunu orada keçirirlər. Məsələn, “Bank of 

Baku” və “Bazarstore” supermarket şəbəkəsi sosial şəbəkə yeni layihələrin hazırlanması 

prosesində pərəstişkarları arasında müxtəlif sorğular keçirdiyini xatırlayıram; 

6. Rəqəmsal reklam genişlənir, İnternet potensial bir müştəri ilə bütün ünsiyyət dövrünü əhatə 

etməyə imkan verir: cəlb etmək, məlumat vermək, seçimə təsir göstərmək, nişan yaratmaq və 

nəticədə satmaq. Yerli şirkətlərin marketinq strategiyalarının ən az istifadə olunan elementi olan 

qarşılıqlı əlaqəyə (interaktivlik yolu ilə) cəlb edilməsidir; 

7. İnternette insanlar ehtiyac duyduqları məlumatları alır və müəyyən malların alınması ilə bağlı 

qərarlar qəbul edirlər. Hər il həm istehlakçılar üçün məlumat əldə etmək, həm də istehlakçı 

davranışını təhlil edə bilən bir reklamçı üçün yeni funksiyalar meydana çıxır. Məsələn, Twitter 

sosial şəbəkəsində insanların müzakirə etdikləri tendensiyaları və problemləri asanlıqla izləmək 

mümkündür. 

Mütəxəssislər, 2021-ci ilə qədər mobil internetin nüfuz nisbətinin 60% olacağını və bunun 

rəqəmsal reklamın bütün reklam gəlirlərindəki payını artırmasına imkan verəcəyini vurğuladılar. 

Trendlər belədir: 2019-cu ildə onlayn reklamın həcmi TV-dəki reklam həcmini geridə qoyur ki, 

2010-cu ildə televiziya reklamının bazar həcmi iki dəfə böyük idi. 

Xarici rəqəmsal reklamın böyüməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarlarında xüsusilə nəzərə 

çarpacaq və təxminən 15-20% təşkil edəcəkdir. Beynəlxalq Məlumat Korporasiyasının (IDC) 

mütəxəssisləri 2017-ci ildə dünyada 3,5 milyard insanın İnternetə çıxış əldə etdiyini deyirlər , bu 

da dünya əhalisinin təxminən 46% -ni təşkil edir. 2,3 milyarddan çox insan mobil cihazlar vasitəsilə 
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İnternetə qoşululur. Mütəxəssislərin fikrincə, dünyada mobil internetin artım tendensiyası olsa da, 

bəzi ölkələrdə bu dinamika xüsusilə yüksəkdir. Məsələn, Hindistan və Çin internet əldə etmə 

artımına görə birinci yerdədir və ümumi qlobal artımın təxminən yarısını təşkil edir. Bunun səbəbi, 

bu ölkələrin yaxşı bir infrastruktura sahib olması, eləcə də İnternetə giriş tarif planlarının baha 

olmaması və bütün əhali üçün olduqca əlverişli olmasıdır. 

(https://mediawiremobile.com/news/mobile-apps-are-the-way-forward/ 28/03/2020) 

Tamamilə fərqli və İnternet istifadəçilərinin rəftarı olur. Bu gün 2 milyarddan çox insanın elektron 

poçtu var və İnternetdə aktiv olaraq xəbər oxuyur. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, onlayn alış-veriş 

edənlərin sayı artaraq rekord həddə çatıb. Onlara görə, 2019-cu ildə dünya əhalisi internet vasitəsilə 

tur paketlərinin alınmasına ümumilikdə 100 milyard dollardan çox pul xərcləyib. İndi planetdəki 

əksər insanlar üçün İnternetə girişin əsas üsulu olan mobil şəbəkədir. 2010-cu ildən bəri mobil 

genişzolaqlı abunəçilərinin sayı 0,8 milyarddan 3,5 milyarda yüksəldi. Rəqəmsal marketinqdən 

qaynaqlanan qlobal reklam bazarı böyüyür. ZenithOptimedia, marketinq xidmətləri və media 

kanallarına qlobal xərclərin 2021-ci ildə 1 trilyon dollar olacağını təxmin edir. Tədqiqat təşkilatının 

mütəxəssisləri artım sürətinin 2019-cu ilə qədər möhkəm davam etdiyini qeyd ediblər. 2019-ci ilin 

sonunda qlobal reklam bazarı 3,9% artdı; 2020-ci ildə 4.4% artıb; 2021-ci ildə - 4,3%; 2022-ci ildə 

isə - 4,2% olacaqdır. Bazarın inkişafının gözlənilən nəticələri ilə daha geniş tanış olmaq üçün 

qrafiki nəzərdən keçirək: 

Qrafik 3. Qlobal reklam bazarının böyüməsi 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (20.03.2021) 

 

2020-ci ilin nəticələri qlobal reklam xərclərinin 924 milyard dollar qədər olduğunu göstərir. Bu 

məbləğin 54% -i medianın, 46% -i marketinq xidmətlərinin payına düşür. TV 2020-ci ildə ən böyük 

media rabitə kanalı olaraq qaldı. Şirkətlərin media büdcəsində televiziyanın payı 22,6 % idi. Onu% 

15 ilə rəqəmsal reklam, % 6 ilə qəzet, %4.2 ilə jurnal, %3.2 ilə xarici reklam, %2.4 ilə radio, %0.1 

https://mediawiremobile.com/news/mobile-apps-are-the-way-forward/
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ilə kinoteatrlar (bunda pandemiyanında rolu var) izləyir.  

 

Qrafik 4. Qlobal reklam bazarının böyüməsi 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (20.03.2021) 

 

Marketinq xidmətləri daxilində ilk növbədə rəqəmsal marketinq gəlir. Şirkətlərin büdcəsinin 1/3 

hissəsi bu ünsiyyətə gedir. Böyük bir gecikmə ilə ikinci yer sponsorluğa (% 6,2), üçüncü bazar 

araşdırmasına (% 4,8), dördüncüyə isə İctimaiyyətlə əlaqələr (1,3%) aiddir.  

ZenithOptimedia-nın təxminlərinə görə, onlayn reklam bazarı 2020-ci ilin sonuna qədər 158 

milyard dollara çatdı. 2020-ci ildə firmaların marketinq büdcəsindəki bu seqmentin payı 29%; 

2021-ci ildə bu% 31,9; 2022-34,4%; 2023-ci ildə - 36,6% olacaq. İnternet reklam xərclərinin 

reklam büdcəsindəki payının daha ətraflı proqnozu Şəkil 3-də təqdim edilmişdir. 
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Qrafik 5. İnternet Reklam Xərclərinin Payı 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (20.03.2021) 

 

Öz növbəsində, proqnozlara görə, bu itkilərin 2020-ci ildə 2.9% artımla əvəzlənməsinə 

baxmayaraq, 2019-cu ildə televiziyada reklamda sıçrayış 2,5% azaldı. 2021-ci ildə digər ənənəvi 

rabitə vasitələrinin də artacağı güman edilir: kino (2,2%), "Üstünlük televiziya üzərindədi" (2,3%) 

və radio (0,3%), lakin jurnalların düşməsi proqnozu var (- % 7.7) və qəzet (-6.5%). 

“Ənənəvi kanalları əvəz etməklə, onlayn reklamın genişlənməsi bütün əsas bazarlarda sürətlə 

böyüməyə davam edəcəkdir. Onlayn reklam gələn il ən böyük tanıtım vasitəsi olacaq. Xüsusi 

mənbələrdə və reklam festivallarında, onlayn reklam sahəsində təqdim olunan layihələrin sayı hər 

il artır. Ən yaradıcı beynəlxalq reklam və marketinq festivalının nəticələrinə daha yaxından baxaq. 

"Cannes Lions 2019" beynəlxalq festivalının nəticələrinə görə, təmiz reklam şəklində olan onlayn 

reklam və ya onlayn reklamdan istifadə edən qarışıq layihələr yaradıcılıq və effektivlik reytinqində 

ən yaxşı yerləri tutduğunu deyə bilərik. Qeyd edək ki, 15 qran-pridən 7-si onlayn reklamın təmiz 

təzahürüdür. Bundan əlavə, İnternetdən rabitə vasitəsi kimi istifadə insanların diqqətini sosial 

problemlərə yönəltməklə paralel olaraq baş verir. Bu çox vacib bir nöqtədir, çünki İnternetə daha 

çox maraq yaradan və müzakirəni asanlaşdıran qlobal miqyaslı ictimai məsələlərdir. Reklam 

olunan marka bu cür ünsiyyətlərdə uğurla iştirak edirsə, bu təsirli bir reklam kampaniyası 

olacaqdır. 

(https://www.canneslions.com/about/news/cannes-lions-digital-experience; 28/03/2020) 

Bu tendensiya yalnız Qərb ölkələrinə deyil, MDB-yə, o cümlədən Azərbaycana da xasdır, 

İnternetlə inteqrasiya olunmuş sosial əhəmiyyətli layihələr də ortaya çıxır. Məsələn, Procter & 

Gamble-in Anam üçün layihəsi anaların həyatımızda nə qədər vacib olduğu və onları xoşbəxt 

https://www.canneslions.com/about/news/cannes-lions-digital-experience
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etmək üçün nə edə biləcəyimiz barədə suallar qaldırdı. Layihənin əsas platforması, bütün 

ziyarətçilərin IPO-nu dəyişdirə biləcəyi və analarına təşəkkür etdikləri bir video yükləyə biləcəyi 

xüsusi hazırlanmış bir anamucun.az saytı idi. Şirkət böyük maraq gördü və ölkə daxilində ən uğurlu 

və yaddaqalan reklam kampaniyası oldu. 

Sonunda qeyd etmək istərdim ki, reklam kommunikasiyalarında və xüsusən də rəqəmsal rabitədə 

sosial əhəmiyyətli məsələlərdən istifadə meyli var. Rəqəmsal marketinqin özü bir çox rabitə və 

reklam kampaniyalarında köməkçi, lakin çox vacib bir reklam kanalı kimi çıxış edir. Rəqəmsal 

reklam ən yüksək nisbətdə inkişaf edir və tezliklə aparıcı və ən populyar reklam rabitəsinə 

çevriləcəkdir. Ümumiyyətlə bütün dünyada İnternetin və İnternet texnologiyalarının sürətli inkişafı 

işlərin belə bir nəticəsinə səbəb olur. 

Nəticə 

Tarixən informasiya texnologiyaları ümumiyyətlə dəstəkləyici rol oynamış və müvafiq səviyyədə 

təmin etmişdir. Ancaq yeni texnologiyaların inkişafı idarəetmədə informasiya texnologiyalarını 

xeyli artırdı. Marketinqdə yeni bir istiqamətin - İnternet marketinqinin meydana çıxması, 

informasiya texnologiyalarının sürətli böyüməsi ilə yanaşı, müasir dünyanın vacib 

fenomenlərindən birinə çevrildi. Bəzi mənbələrdə bu istiqamət “hiper” prefiksinin qlobal kompüter 

şəbəkəsinin əsasını, bu İnternet mühitinin hipermediya təbiətini, hiper və multimedia qlobal 

kompüter mühitini vurğuladığı hipermarketinq kimi təyin olunur. İnternet marketinqinin 

mahiyyətinə əsasən təxminən iki sahəyə bölmək olar.  

Birinci istiqamət ənənəvi marketinq sistemini genişləndirmək üçün İnternet vasitələrindən istifadə 

ilə əlaqələndirilir, buraya prosesin bütün iştirakçıları arasında informasiya qarşılıqlı əlaqəsinin 

təşkili daxildir; müxtəlif marketinq tədqiqatlarının aparılması; malların İnternet vasitəsilə təşviqi 

və satışı, rəqəmsal xarakteri olduğu halda alıcıya çatdırılması; xidmətin təşkili və daha çox şey.  

İkinci istiqamət, yeni biznes modellərinin - İnternetin özünə əsaslanan və əsas rol oynadığı onlayn 

mağazalar, elektron ticarət platformaları, virtual xəbər agentlikləri, İnternet bazarının iştirakçıları 

üçün xidmətlər göstərən şirkətlər və s.  

Bu sahələr üçün İnternet tamamilə yeni bir vasitə rolunu oynayır və nəticədə iş proseslərinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və xərclərin azaldılmasına və mənfəətin artırılmasına kömək edir. 

Digər tərəfdən, nə qədər tamamilə yeni bir vasitə olsa da, marketinqin əsas prinsipləri, İnternetdəki 

fəaliyyət istiqamətindən və alətlərindən istifadəsindən asılı olmayaraq ticarət fəaliyyətində qalır. 

Təcrübədə yeni informasiya mühiti bu prinsiplərin tətbiqini yalnız bir qədər dəyişir və inkişaf 

etdirir. 

Marketinq məlumatlarının dəyəri ildən-ilə ölçüyəgəlməz dərəcədə artır. Bu, ilk növbədə 

informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və iqtisadiyyatın qloballaşmasında müasir 

tendensiyalarla əlaqədardır. Müasir texnologiyalara əsaslanan marketinq məlumat sistemi, ticarət 
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müəssisəsinin təhlili, planlaşdırılması, planlarının icrası və fəaliyyətinə nəzarət səviyyəsini 

əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər, menecerlərin məlumatlara olan ehtiyaclarını, toplanması, 

işlənməsi və vaxtında təmin edilməsi qaydalarını qiymətləndirə bilər. Marketinq məlumat sistemi 

dörd əsas komponenti əhatə edir: daxili mühasibat sistemi, marketinq nəzarəti, marketinq 

araşdırması və marketinq qərarlarına dəstək sistemi. Bütün bu komponentlər yekunda reklam 

mövzularının formalaşmasında vacib rol oynayır. 
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Xülasə 

Müasir dünyada turizm, əlaqəli bütün infrastrukturun inkişafına birbaşa və dolayı təsir göstərən sosial-iqtisadi bir 

fenomen kimi qəbul edilir. Müasir turizm nəqliyyat, sosial və xidmət sahələrinin yüksək inkişaf səviyyəsinə əsaslanır 

və bu da onu iqtisadiyyatın yüksək gəlirli bir sektoruna çevirir. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatına (ÜTT) görə turizm bu gün dünya iqtisadiyyatının ən gəlirli və dinamik sahələrindən 

biridir. Turizm dünyanın ümumi milli məhsulunun təxminən 6% -ni, qlobal investisiyaların 7% -ni, hər 16-cı işi, qlobal 

istehlak xərclərinin 11% -ni və bütün vergi gəlirlərinin 5% -ni təşkil edir. Bu baxımdan turizm sektoru bir çox ölkədə 

dövlət dəstəyi ilə fəal şəkildə inkişaf edir. 

Bu gün turizm dünya iqtisadiyyatının ən gəlirli və dinamik inkişaf edən sahələrindən birinə çevrildi, çünki turizm 

hazırda mal və xidmətlər ixracının 8% -dən çoxunu təşkil edir. Tədqiqat turizm sənayesinin xidmət fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına təsirinin mövcud vəziyyətini araşdırır və əsas məqsəd turizm sənayesinin inkişaf tendensiyalarını 

öyrənməkdir. Məqalədə turizm sənayesinin əhəmiyyəti və xidmət keyfiyyətinin anlayışı və ölçüləri, xidmət 

keyfiyyətinin turizmə və müştəri məmnuniyyətinə təsiri araşdırılır. Sonda turizmin keyfiyyətini göstərən nəzəri 

tədqiqat modeli təqdim edildi. 

Turizm sənayesi sosial-iqtisadi problemlərin və məşğulluq problemlərinin həllinə kömək edən ən perspektivli və gəlirli 

sahələrdən biridir. Həm sabit valyuta gəlir mənbəyi, həm də digər ixracat üzərində üstünlüklərə malikdir. Turizm 

sahəsində ticarət əməliyyatları müqavilə əsasında aparılarkən, məsələn, müəyyən bir turist qəbul edən və xidmət satan 

bir şirkətlə xidmət istehsalçısı tərəfindən bağlanan müqavilə əsasında əvvəlcədən ödənişlər geniş istifadə olunur. 

Turizm xidmətlərinin inkişafının konseptual istiqamətlərinin həyata keçirilməsi infrastruktur, xidmət səviyyəsi 

baxımından beynəlxalq tələblərə cavab verən və əhalinin müxtəlif turizm xidmətlərinə olan tələbatını ödəyəcək bir 

turizm kompleksinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər: turizm, xidmət sektorunun inkişafı, sosial rifahda turizmin rolu. 

 

Giriş 

Xidmət seкtoru və turizm, iqtisadiyyatın güclü faktoru və effektiv sosial institut, eyni zamanda 

cəmiyyətdə ictimai rifah və mədəniyyətin indikatoru кimi əhalinin həyat səviyyəsinin yüкsəlməsinə, 

mənəvi zənginləşməsinə yardım edir. Azərbaycan dövləti xidmət seкtorları içərisində milli turizm 

sferasının inкişaf etdirilməsini iqtisadiyyatın qeyri-neft seкtoru üzrə başlıca əsas istiqaməti elan 

etmişdir. Son vaxtlar turizmin stimullaşdırılması ilə bağlı görülən tədbirlər, qəbul olunan dövlət 

proqramları, normativ-hüquqi bazanın inkişaf etdirilməsi bunu bir daha təsdiq edir. 
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Dövlət və regional səviyyələrdə yeridilən sosial siyasətdə və xidmət sahələrinin səviyyəsinin 

yüкsəldilməsində turizm strateji əhəmiyyətli faktor кimi çıxış edir. Xidmət əməyin formalaşdırdığı 

xüsusi istehlaк dəyəri olmasında baxmayaraq, əmtəə formasında deyil, fəaliyyət formasında 

mövcud olur. Artıq uzun illərdir кi, turizmə dünya iqtisadiyyatının yüкsəк gəlirli və intensiv inкişaf 

edən sektorlarından biri кimi baxılır. BMT-nin Baş кatibi Pan Gi Mun 2018-ci il sentyabrın 27-də 

Ümumdünya Turizm Günü münasibəti ilə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətində demişdir: “Son bir 

ildə 940 milyon nəfər insan başqa ölкələrə səyahət edib. Həmçinin bir çox dünya dövlətlərinin milli 

gəlirlərinin 5%-i turizmin payına düşür. Dünya üzrə hər 12 məşğulluq sahəsindən biri yenə turizm 

seкtorundadır. Dünya ixrac və xidmət sferasının 6%-ni də turuzm təşкil edir. Birləşmiş Millətlər 

Dünya Turizm Təşкilatının proqnozlarına görə, 2020-ci ildə təxminən 1 milyard 600 milyon nəfər 

insan turist kimi səyahət edəcəкdi”. Təsadüfi deyil кi, hazırda planetdə formalaşan ümummilli 

məhsulun onda biri turizmin payına düşür. Turizm və onunla sıx əlaqəli olan sahələrdə dünya üzrə 

işləyən əhalinin 8,1%-i çalışır. Bütün bunlar turizm seкtoruna dünyamiqyasında iqtisadiyyatın 

əhəmiyyətli bir sahə кimi yanaşıldığına dəlalət verir. İqtisad elminin əsas götürdüyü elmi 

abstraкsiya, tarixi və məntiqi əlaqə, analiz və sintez metodlarından istifadə etməкlə xidmət sahəsinin 

və turizmin inкişaf perspeкtivləri, eyni zamanda xidmət sisteminin öyrənilməsi və 

innovativləşdirilməsində istifadə oluna bilər. 

Modern dünyada xidmət sektorunu əsas tendensiyaları 

Son dövrlərdə iqtisadiyyatda xidmətlərin rolu mühüm dərəcədə artmışdır. Bu, təкcə istehsalın 

mürəккəbləşməsi və gündəliк tələbat resursları ilə bazarın yüкsəк səviyyədə təmin edilməsi ilə 

deyil, həm də xidmətlər sferasında təzə fəaliyyət növlərinin yaranmasına gətrib çıxaran elmi-texniкi 

tərəqqi ilə bağlıdır. Hazırda istehsalın dinamiк inкişafı maliyyə,  data, nəqliyyat və digər 

xidmətlərsiz mümкün deyil. Müasir dövrdə xidmətlər texniкi baxımdan qarışıq məhsulların satışının 

yüкsəк səviyyəli servis xidməti tələb edən əmtəə mübadiləsinə daha böyüк təsir göstərir.  

Хidmət bаzаrı – qеyri-istеhsаl sektorun şirkətlərinin fəаliyyətinin nəticəsi оlаn хidmətlərin ticarəti 

sаhəsi кimi rol oynayır.  Bu bаzаrın bir çox cəhətləri vardır кi, onlаrın dа bazasında хidmətlərin 

müxtəlif хüsusiyyətləri durur. Misal olaraq, хidmət bazarda təкlif edilənə kimi mövcud оlmur, bu 

məqam оna qiymət verilməsini və təкlif edilənə kimi dəyərləndirilməsini çətin edir. Хidmətlərə 

yüкsəк miqdarda qеyri-müəyyənliк məхsusdur кi, bu dа alıcını əlvеrişsiz halda qоyur, sаtıcılаrа isə 

хidmətlərin bаzаrа yeridilməsində müəyyən çətinliкlər yaradır. Bаzаr iqtisаdiyyаtı qaydalarına 

müvafiq olaraq inкişаf еliyən хidmətlər bаzаrı əmtəə bаzаrının bir çeşidi оlmаqdan savayı, həm də,  

bir çox хüsusiyyətlərə sahibdir, bu isə sаhibкаrlıq və mаrкеtinq fəаliyyətinə spesifik yаnаşmа 

zərurətini yaradır. Ümumilikdə, хidmət bаzаrı bir sıra spеsifiк хüsusiyyətlərə sahibdir: 

-bаzаr hadisələrinin həssas dəyişkənliyi;         

-ərаziyə müvafiq sеqmеntləşdirmə;      

-каpitаl mübadiləsinin çevikliyi;      
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-bаzаr strukturunun dəyişməsindən asılılıq;       

-хidmətlərin yaradılmasının xüsusiliyi;       

Istеhsаlın mürəккəbləşməsi və bаzаrın məhsullаrlа doldurulması nəticəsində хidmətlərə оlаn tələb 

çoxalır. Müаsir dövrdə хidmətlərin iqtisаdiyyаtdа rоlunun аrtmаsı ЕTT-nin təsiri аltındа хidmət 

sahəsində təzə fəаliyyət növlərinin yaranması, istеhsаlın mürəккəbləşməsi və bаzаrın gündəliк 

tələbаt malları ilə dоydurulmаsı ilə izаh edilə bilər. Burаdа həm də tехniкi tərəfdən mürəккəb оlаn 

məhsullаrın satılmasında хidmətlərin rоlunun аrtmаsı, məhsullаrın sаtışının ekstra хidmətlərlə 

müşаyiət еdilməsi, istеhsаlın inкişаfı ilə əlаqədаr  mаliyyə, nəqliyyаt, infоrmаsiyа və s. хidmətlərin 

rоlunun аrtmаsını qеyd еtməк оlаr. Hаzırdа dünyаdа bilavasitə хаrici yatırımlarım 40%-dən çохu 

birbaşa хidmət sferasına edilir, inкişаf еtmiş dövlətlərin ÜDM-də хidmətlərin pаyı 70% - dən 

çoxdur, həmçinin, хidmət sаhəsində işləyənlərin sаyı dа durmadan аrtmаqdаdır və dеməк оlаr кi, 

yеni açılan iş yеrlərinin çoxalmasının 80-90%-i məhz хidmət sаhəsinin pаyınа düşür. (Qurbanov 

F.İ. (2017). “Azərbaycanda turizmin inкişaf problemləri”, Baкı, “Adiloğlu”, 340 səh.). 

Bildiyiniz kimi, yerli idarəetmələr dünyada turizmin inkişafında çox vacib rol oynayır. Ərazilərində 

turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və inkişafı ilə yanaşı, lazımi turizm marşrutlarını müəyyənləşdirir 

və turizm infrastrukturunun inkişafı üçün lazımi şərait yaradırlar. Bölgəmizdə yeni bir təşkilat olan 

bələdiyyələr ilk addımlarını atırlar və turizm sahəsində təcrübəsiz olduqları göz qabağındadır. Bu 

amil bələdiyyələrə maddi, texniki və metodiki yardımın göstərilməsi, işçi heyəti məsələsini 

gündəmə gətirir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, turizm mənbələrinin mövcudluğu iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş 

dünya həyatının bazarında yer tutmasına imkan verir. Eyni zamanda, misilsiz və zəngin turizm 

mənbəyi olan Azərbaycan potensialından təkrar istifadə etmir. Gələn turizm istənilən iqtisadi inkişaf 

üçün sərfəli bir tətbiqdir. Turizm iqtisadiyyatın ən intensiv inkişaf edən sektorlarından biridir. Bu 

gün ölkədə 120-dən çox turizm təşəbbüsünün olmasına baxmayaraq, bu istirahət mərkəzi hələ də 

tam işlək vəziyyətdə deyil. Xüsusi biznes ilk dəfə "gedən turizm" i mənimsəməyə başladı. Beləliklə, 

"xarici turizm" ilə məşğul olmaq, gələn turizmdən daha asan və daha sərfəlidir, çünki böyük 

reklamlara ehtiyac var və qəbul edən tərəf reklam haqqında düşünür. Ən kasıb ölümlər belə turizm 

imkanlarının təbliğinə sərf olunur. Güclü reklam olmadan qlobal bazarda rəqabət etmək mümkün 

deyil. Bir neçə böyük turizm şirkəti istisna olmaqla, bəzi turizm şirkətləri bu fəaliyyətlə 

məşğuldurlar. Servis şirkətləri xaricdə turizm potensialını tanıtmaqla məşğuldurlar, buna görə də 

sərgi stendində ölümümüzlə bağlı müasir bir reklam məhsulu nümayiş etdirə bilmədikləri üçün 

beynəlxalq turizm sərgilərində iştirakdan imtina edirlər. (Qurbanov F.İ. (2017). “Azərbaycanda 

turizmin inкişaf problemləri”, Baкı, “Adiloğlu”, 340 səh.). 

Xatırladaq ki, sosioloji araşdırmalara görə bu gün dünyanın turizm müəssisələrində çalışanların sayı 

192 milyonu keçib. Başqa sözlə, dünyada 192 milyon insan təəssüf ki, turizmdən yeni iş yerləri 

qəbul etdi. Bu, dünyanın işləyən əhalisinin təxminən 8% -ni təşkil edir. Dünya 532 milyard dollar 
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dəyərində turizm məhsulu ixrac edir. Bu məhsullar avtomobil, kimya, qida və digər sahələrdə 

istifadə olunur. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, dövrümüzdə turizmdəki illik artım yüzdə 7-dən 

çoxdur. 2021-ci ildə turist sayının 2000-ci illə müqayisədə 2,2 dəfə artacağını deyirlər. Beləliklə, 

proqnozlara görə bu il turizmə qatılanların sayı 1 milyard 561 milyon nəfərə çatacaq. Qlobal turizm 

gəlirləri ildə təxminən 2 trilyon dollara qədər artacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq turizm 

dünyada daha yavaş inkişaf edir. Beləliklə, hər ölkənin öz turizm potensialı var. Bu cəhətdən həm 

Azərbaycanımızın iqtisadi artım tempinin artması, həm də təbii-coğrafi quruluş qlobal turizmin 

tərəqqisi üçün əlverişli mühitin olduğunu təsdiq edir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, turizmin 

beynəlxalq səviyyədə inkişafına böyük sərmayə qoymağa və Azərbaycanda turizmin inkişafına təsir 

göstərməyə davam edir. Ölkəmizdə turizmin inkişafı ilə bağlı artıq bir çox ölkə ilə müqavilələr 

imzalanmışdır. 

Turistlər əsasən digər ölkələrdən və bölgələrdən gəlirlər və ev sahibi hökumət üçün xərcləri vergi 

bazasının genişləndirilməsi deməkdir; adi satış vergisinə əlavə olaraq bəzən daha az birbaşa vergi 

də ödəyirlər. Hava limanı və viza rüsumları, giriş və gömrük rüsumları turistlərə vergi tətbiq etmək 

üçün istifadə olunan metodlardan yalnız bir neçəsidir. Bu xüsusi hallar xaricində ənənəvi vergi 

gəlirləri turizm xərcləri ilə artır. (Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. (2017) Turizmin əsasları, Bakı,  Qərb-

Şərq, 449). 

Turizmin inkişafının müsbət nəticələri ilə yanaşı, onun mənfi təsirini - qondarma turizm 

monokulturasının inkişafını da unutmaq olmaz. Torpaq, resurslar və kapital uğrunda rəqabətdə 

turizm kəndlilərin və yerli sakinlər üçün digər ənənəvi gəlir mənbələrinin sıxışdırılmasıdır. Turizm 

sənayesindəki yüksək əmək haqqı əkinçilikdən işçi qüvvəsi axınına səbəb olur. Nəticədə, kənd 

təsərrüfatı istehsalı azalır, istehlak isə çoxsaylı turist gəlişi səbəbindən artır. Eyni zamanda, ənənəvi 

həyat tərzi və kütləvi turizm yerlərindəki təbii mənzərə pozulur və ya tamamilə məhv edilir. 

Müxtəliflik iqtisadi sabitliyin təməlidir. Bir sahə kəskin bir iqtisadi tənəzzül yaşadıqda, digəri 

inkişaf edir və beləliklə böhran ehtimalı azalır. Və bir böhran baş verərsə, onun nəticələri düzəldilir. 

Nəticə etibarilə, turizm, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təşviq etmək əvəzinə bəzən kənd 

təsərrüfatı sektorunu əvəz edir. (Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. (2017) Turizmin əsasları, Bakı,  Qərb-

Şərq, 449). 

Bununla birlikdə, turizmin köçürmə sənayesinə çevrilməsi arzuolunmazdır və bunun bir çox səbəbi 

var. Birincisi, turizm davam edən bir fenomendir və bu səbəbdən tələb olunan dalğalanmalardan 

qaçınmaq olmaz. Bu səbəbdən turizm bölgədə əsas sahədirsə, "aşağı" şərtlər ciddi məşğulluq 

problemlərinə səbəb olur. 

İkincisi, səyahət tələbi turistlərin gəlirlərindən və zövqlərindən çox asılıdır və bu amillər ev sahibi 

bölgənin nəzarətindən kənarda qalır. Başqa sözlə, bir bölgənin tək bir sənaye sektorundan tamamilə 

asılı olması arzuolunmazdır. Bundan əlavə, turizm ev sahibliyi edən bölgələr və sakinlər üçün 

müəyyən sosial və ekoloji xərclər yaradır. Turizmin çox sürətli inkişafı və ondan tam asılılığı bir 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1481 

 

dilemma yaradır. Bir tərəfdən gələcək inkişafın dayandırılması iqtisadi tənəzzül təhlükəsi yaradır. 

Digər tərəfdən, turizmin inkişafı məhduddursa, ölkənin təbii və mədəni sərvətləri tükənəcək və 

dəyərdən düşəcəkdir. (Qurbanov F.İ. (2017). “Azərbaycanda turizmin inкişaf problemləri”, Baкı, 

“Adiloğlu”, 340 səh.). 

Bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hökumətlər turizm mövzusunda həddindən artıq nikbin 

davranırlar. Turizmin inkişafına yönəlmiş aktiv investisiya proqramları davam edir və prioritetdir. 

Bəzi hallarda bu yanaşma milli investisiya ehtiyaclarından daha çox narazılığa səbəb ola bilər. 

Məsələn, turizmə qoyulan pul təhsil, səhiyyə və digər sosial ehtiyaclara sərf edilə bilər.  

Bəzən turizm inkişaf etmiş bir bölgədə inflyasiyanın artmasına səbəb olur; "Turizm" pulu sayəsində 

gəlirin artması inflyasiya təzyiqlərinə səbəb ola bilər. Əsas malların qiymətləri artır: qida, geyim, 

mənzil və nəqliyyat. Turizmin paylanması, bir qayda olaraq, torpaq qiymətləri sürətlə artır (qiymət 

artımları 20.000% -ə çata bilər). Əcnəbilərin tətildə olduqları turizm bölgələrində yaşamaq üçün 

ödəməyə hazır olduqları qiymət, onsuz da gəlirləri nisbətən az olan yerli sakinlərin səmərəli mənzil 

tələbini kəskin şəkildə azalda bilər və inkişaf etmiş turizm sənayesi olan bölgələrdə mənzil 

bazarından sıxışdırır. (Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. (2017) Turizmin əsasları, Bakı,  Qərb-Şərq, 449). 

Xidmət Fəaliyyətinin İnkişafında Turizm Sənayesinin Rolu 

Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssələrin artımı fonunda turizm sektorunun  təqdim olunmuş statistik məlumatları bunu 

söyləməyə əsas verir ki, hələdə bu potensialdan istifadə effektivsizdir və ya təqdim olunmuş statistik 

məlumatlar gerçəkliyi əks etdirmir. Belə ki, təkcə 2018-ci ilin statistika məlumatlarına baxdıqda 

görürük ki, ölkə üzrə birdəfəlik tutum yeri 37278 olmuşdur. Bu isə bir il ərzində 13606470 yer 

deməkdir. Müqayisə üçün 2018-ci ilin təqdim edilmiş çarpayı sutka sayına baxdıqda göstəricinin 

orta hesabla 8,3 dəfə az olduğu görünür.   

Başqa sözlə təqdim edilmiş çarpayı sutka sayı ilin 365 günün yalnız 47 günü əhatə etdiyi görünür. 

Belə ki, 2018-ci il Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin “Azərbaycanda turizm” 

statistik məcmuəsində ölkəyə gələn xarici vətəndaşların və xarici ölkələrə gedən Azərbaycan 

vədəndaşlarının səfərlərinin məqsədi üzrə bölgüsündə Ölkəyə gələn xarici vətəndaşların məqsədlər 

üzrə bölgüsünə işgüzar turizm 670500 vətəndaşın olduğu göstərilib. Əgər bu vətəndaşlar turist kimi 

qeydə alınıbsa, ən azından 1 sutka, yəni 24 saat ölkəmizdə olması təsdiqlənir. Belə olan halda xarici 

vətəndaşların işgüzar turistlərin 1 sutka gecələməsi üçün mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrdə qalmaları qaçılmaz bir həqiqətdir. Digər tərəfdən sözügedən məcmuənin 

mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələr bölməsində işgüzar məqsəd ilə ölkəyə gələn xarici 

vətəndaşların yerləşdirmə sayı 161230 qeydə alınıb. Təbii bu cür uyğunsuzluq ortada hansısa bir 

çatışmazlığın olmasından xəbər verir. 
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Cədvəl 1: Azərbaycanda gecələmə müəssisələrin əsas göstəriciləri. 
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Mənbə: ARDSK-nın 2018-ci il məlumatları əsasında müəllifin tərtibatı. 

 

Cədvəldəki məlumatlardan göründüyü kimi, mehmanxanalarda bir nəfərin orta qalma müddəti 

2008-cı il 3,8 gün, ölkə vətəndaşları üzrə 3,9 gün, əcnəbi vətəndaşlar üzrə isə 3,7 gün olduğu halda 

2016-cü ildə bu göstərici müvafiq olaraq orta qalım müddəti 2,5 gün, ölkə vətəndaşları üzrə 3,2 gün, 

əcnəbi vətəndaşları üzrə 2,0 gün olmuşdur. Dəyişmə tendensiyasına baxdıqda ilbəil bu göstəricilərin 

azaldığını görürük. Müqayisə üçün ölkəmizə nümunə ola biləcək oxşar turizm imkanları olan 

Avstriya, Portuqaliya, Macarıstan və Türkiyə dövlətlərinin bu göstəricilərin ya stabil qaldığı, ya da 

artım tempi ilə getdiyi müəyyənləşdirilir. Məsələn orta qalım müddətinə müvafiq olaraq 2017-cü 
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ildə Avstriyada orta qalım müddəti 3,6 gün, Poruqaliyada 2,91 gün, Macarıstanda 2,6 gün, 

Türkiyədə isə 3,2 gün təşkil edir. İllər üzrə yerləşdirmə müəssisələrində artan gəlirlər büdcə 

daxilolmalarınada təsirsiz qalmamışdır. Belə ki, 2006-cı il yerləşdirmə müəssisələrinin 

istismarından daxil olmuş 74,3 mln. manat gəlirlər müqabilində 9,4 mln manat büdcəyə ödənilmiş 

ƏDV və digər vergilər olduğu halda, 2015-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 183,055 mln manat 

daxilolma və ona uyğun 28,098 mln manat vergilər səviyyəsinə kimi yüksəlmişdir. (Turizm 

baxımından inkişaf ili // Bakı İşçisi: elektron qəzet. 26.01.2012). 

Xidmətlərin göstərilməsi tez-tez istehlakçıların iştirakı tələb olunur, buna görə də istehlakçılara 

xidmətlərin göstərilməsi prosesi sadədir. Malların istehsalı və istehlakçı prosesləri pulsuzdur. Maddi 

nemətlər əldə edənlər bir müddət sonra istifadə etməyə hazır idilər. İstehsal olunan, anbarlarda 

saxlanılan və çoxsaylı vasitəçi kanallar vasitəsi ilə paylanan maddi məhsulların bildiyindən bəzi 

xidmətlər gələcək istifadəsi üçün saxlanıla bilməz.  

Bir çox xidmətlər eyni zamanda istehsal olunur və istehlak olunur, ayrılmazdır və istehlakçılar 

prosesə cəlb olunurlar. Müştəri birbaşa xidmət prosesində iştirak etməyə hazırlaşır, istehlakçı ilə 

xidmət arasında mal kimi münasibət xidmətin fərqləndirici xüsusiyyətidir. Həm müştəri, həm də 

satıcı xidmətin nəticəsinə birbaşa təsir göstərir. Xidmətin əsas performansı istehlakçı ilə yanaşı 

istehsalçıdan da asılıdır. Məsələn, audit firması müştərisinin yoxlamaya ciddi yanaşması 

(auditorların vaxtında dəvət edilməsi, audit sənədlərinin vaxtında hazırlanması) birlikdə yoxlamanın 

əsas münasibətinə birbaşa təsir göstərir.  

Xidmətlərin istehsalı ilə istehlakçı arasında ayrılmaz bir əlaqə olduğu halda, satıcı ilə müştəri 

arasındakı münasibətlər səviyyəsində ola bilər. Məsələn, idarəetmə xidmətləri ticarətlə birbaşa 

məşğul olmağı tələb etmir (avtomobil təmiri, kimyəvi təmizləmə, ayaqqabı təmiri və s.). Digər 

xidmətlər yazılı rabitə və ya texniki vasitələrlə (məsələn, bankomatlar) idarə oluna bilər. Bir çox 

xidmətlər istehsalçıların bilavasitə iştirakı tələb edir, məsələn, bank xidmətlərinin göstərilməsi bank 

işçilərinin iştirakı, audit xidmətlərinin göstərilməsi tələb olunur - auditor firmasının sertifikatlı 

auditorları tələb olunur. (Turizm baxımından inkişaf ili // Bakı İşçisi: elektron qəzet. 26.01.2012). 

Əsas xidmətlərin dəyişkənliyi nəticəsində onları müəyyən standartlara uyğunlaşdırmaq mümkün 

olmur. Hər bir müştərinin xidməti ilə əlaqəli istək və tələblərin uzunluğu son məhsulu istənilən 

formada standartlaşdırmağı çox çətinləşdirir. Əsas xidmətlərin qeyri-sabitliyi, əsas əlaqələrin təmin 

edilməsini və idarə olunmasını da çətinləşdirir. Xidmətlərin bu xüsusiyyəti xidmət şirkətlərinin 

rəhbərləri üçün məhsuldarlığın normallaşdırılması sahəsində problemlər yaradır. Xidmət  

şirkətlərinin fəaliyyət növündən asılı olmayaraq, onların əsas hədəflərindən biri əsas xidmətlərin 

maarifləndirilməsi, xidmət standartlarının hazırlanması və əməliyyat potensialının azaldılması yolu 

ilə qeyri-sabitliyini azaltmaqdır. 
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Cədvəl 2: Azərbycanın turizm müəssisələrinin gəlirləri və vergi daxilolmalarının dəyişmə tendensiyası. (min 

manatla) 
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Mənbə: ARDSK-nin 2018-ci il məlumatları əsasında müəllifin tərtibatı. 

 

2009-2018-ci illər statistik məlumatlardan istifadə edərək yerləşdirilmə müəssisələrinin 

istismarından daxil olan gəlirlərin gecələmələr üçün təqdim edilmiş çarpayı sayından asıllığını və 

büdcəyə ödənilmiş ƏDV və digər vergilərin müəssisələrin istismarından daxil olan gəlirlərdən 

asıllığını ifadə edən xətti reqresiya modeli qurulmuşdur. Məqsəd bu model vasitəsi ilə iqtisadi 

göstəricilərin bir-birindən asıllılıq dərəcəsini müəyyən etmək və gələcək proqnozlaşdırmada bu 

reqresiya modelindən istifadə etməkdir. 

Azərbaycanda daxili turizm bazarının inkişafı iqtisadiyyatın əksər sahələrinə təsir edir. Xüsusilə 

mövsüm dövründə bölgələrə turist axınının çoxalması kənd təsərrüfatı, yerli və kustar məhsulların 

istehsalının artmasına səbəb olur. İstirahət mövsümündə yerli meyvə, giləmeyvə və tərəvəzin 

müəyyən hissəsi turizm mərkəzlərində rekreant və turistlərin ehtiyaclarının ödənilməsinə 

yönəldilməklə yanaşı, yerli əhali üçün məşğulluq probleminin qismən həll olunmasına səbəb olur. 

Gələn turistlərin istehlakçı tələbatı şəxsi xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunduğu üçün onun hər birinin 

seçimini tənzimləmək çətin olduğundan istehlakçı seqmentlərinin öyrənilməsi və istehlak 

strukturunun qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. İstehlak seqmenti fizioloji tələbatla 

müəyyənləşdirildiyi üçün turistin qidalanmasına uyğun planlaşdırılır və yerli istehsalda da bu nəzərə 

alınır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda turizmin inkişafı baxımından şəhərlərdə piyada zonalarının inkişafı, 

velosiped zolaqlarının salınması, sürətli avtobus nəqliyyatının tətbiqi, tramvay xətlərinin bərpası və 
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vahid park siyasətinin həyata keçirilməsi tövsiyə edilə bilər. Son beş ildə yaşayış yerlərindəki artım 

və xidmət obyektlərinin keyfiyyəti Azərbaycanda otel bazasının xeyli yaxşılaşdığını göstərir.  

Əvvəlki abzaslarda apardığımız təhlillər nəticəsində gündə verilən çarpayı sayının ilin 365 gününün 

yalnız 47-ni əhatə etdiyini müəyyən etdik. Təbii ki, belə bir yanaşma bu sahənin inkişafında suallar 

doğurur, lakin reallıq və potensial istehlak mühiti bu sahənin yaxın gələcəkdə gücləndirilməsinin 

məqsədəuyğun olduğunu tələb edir. Mövcud vəziyyət, tələblərini orta qiymətlərə və qənaətə 

əsaslanan istehlakçılara xidmət keyfiyyətindən asılı olaraq standart paketlər təklif edən yaşayış 

yerlərinin sayının artırılmasını tələb edir. Bu tip say fondunun artması ölkədə daxili və gələn 

turizmin inkişafına böyük təkan verə bilər. Şəhərdəki kiçik yaşayış və kənd evləri bazasında 

fərdlərin təşəbbüsü turizmin inkişafı üçün az tutumlu yaşayış obyektlərinin sayının artırılması üçün 

də vacibdir.  

Ölkəmizin bölgələrində turizm sektoru bu cür yerləşmə obyektlərinin sayını artıraraq daha çox 

qazana bilər. Ölkəmizdə turizm, kənd, ekoloji, etnik, balıqçılıq və ovçuluq kimi potensial tələb, bu 

cür özəl yaşayış yerlərinin turist təminatı baxımından tam ödənilməsinə zəmin yaradır. Bu 

istiqamətdəki fəaliyyətlər nəticəsində özəl sektorun inkişafı bölgələrdə sahibkarlıq mühitinin 

formalaşmasına, iş yerlərinin gəlirliliyinin və həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. 

Turizm xidmətlərinin keyfiyyəti beynəlxalq standartlara cavab verir, istirahət mənbələrindən 

səmərəli istifadə daxili turizmə müsbət təsir göstərə bilər. Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən 

iqtisadi islahatlar, yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin gəlir səviyyəsinin artması onların istirahətə 

və turizmə marağını artırmışdır. Əhalinin əksəriyyətinin daxili turizmə meyli bölgələrdə turizm 

infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Bu baxımdan, ölkədə turizmin inkişafı üçün 

aşağıdakıları məqsədəuyğun hesab edirik. 

Yerli bələdiyyələrlə birlikdə təbiət və tarixi abidələr qorunmalı və bərpa edilməlidir. Bu məqsədlə 

ucqar kəndlərdə tarixi və memarlıq abidələrinin bərpasına daha çox diqqət yetirilməlidir;Yerli 

hakimiyyət orqanları və bələdiyyələr turizm marşrutlarının keçdiyi ərazilərdə istirahət 

mərkəzlərində məişət xidmətləri təşkil etməli və turizmdən sonrakı dövrdə ətraf ərazilərin 

təmizlənməsini həyata keçirməlidir; Bölgələrdə turizm sahəsindəki sahibkarlığının inkişaf 

etdirilməsi üçün əlverişli iqtisadi mühitin inkişafı, sağlam rəqabətin təmin edilməsi hesablarına 

qiymətlərin respublika əhalisinin sosial təbəqələri üçün sərfəli, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

mümkündür. Xüsusi kütləvi turistlərin istifadəsinə davam etmək üçün sosial turizmin inkişafı 

vacibdir. (Turizm baxımından inkişaf ili // Bakı İşçisi: elektron qəzet. 26.01.2012.). 

Yeni turist marşrutları təyin etmək üçün istirahətə gələnlərin səyahətlərini təşkil etmək mümkündür. 

Bu hədəflə Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Lənkəran və digər bölgələrdə coğrafi, milli-irs, tarixi-

memarlıq abidələrinin turlarının təşkili; 

İstirahət mərkəzlərindəki turistlərə xidmət göstərilən dəqiq göstərilməli, turist məhsulu reklamlarına 

uyğun, qiymətlər sərfəli olmalıdır. Tətbiq olunan istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində qiymətlər 
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göstərilən xidmətlərə uyğun deyildi. Bu sahəyə dövlət dövlət nəzarəti gücləndirməlidir. (Bilalov 

B.Ə., Gülalıyev Ç.G. (2015) Turizmin Əsasları, Bakı, Maarif, 215 s.). 

Turizm xidmətləri bazarında sahibkarlıq xidmətləri kiçik müəssisələrə, turoperatorlara, 

turagentliklərə aiddir. Ölkədə mövcud olan turoperatorların fəaliyyətinin təhlili göstərilən ki, xarici 

turizmə daha çox yönəldilən bu fəaliyyət ölkəyə işgüzar münasibətlə gələcək, neft şirkətində işləyən 

və konfranslarda iştirak edən iş adamlarının yerləşmələridir. Azərbaycanda turizmin inkişafına 

yönəldilmiş turoperatorlar daha çox ekoloji, idman, alpinizm, geniş istirahət turları təşkil edir. 

Əsasən bölgələrdə, ilk istirahət mərkəzlərinin Bakıda nümayəndəliklərinin fəaliyyət göstərdiyi, 

bunların da çox hissəsi turoperator funksiyasını icra edən. Yəni, formalaşmış turların, bölgədə 

fəaliyyət göstərən istirahət müəssisələrinin xidmətlərinin satılmasından ibarət olur. Bakıda fəaliyyət 

göstərən bölgələrdəki turizm mərkəzlərinin nümayəndəliklərinə reklam, informasiya, bələdçi 

xidmətlər də göstərilir. 

Turizm məhsulunun seqmentində turist zövqünə uyğun xidmət və əmtəə növü, milli xüsusiyyətləri 

nəzərə almaqla və turistlər üçün daha çox alıcılıq qabiliyyəti kəsb edən mallar üzrə aparılır. 

Respublikanın daxili turizm bazarında geniş rəqabətin olmaması turizm məhsulları və xidmətlərinin 

qiymətinə az təsir edir. Həmçinin daxili turizm bazarında istehlakçların tələbatını ödəyən əmtəə və 

xidmətlərin proqnozlaşdırılmaması kapital qoyuluşu və ehtiyatlardan səmərəli istifadəni 

məhdudlaşdırır. 

Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun olması, rekreasiya 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması daxili turizmin inkişafına müsbət təsir edə bilər. 

Ölkəmizdə son illər həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin gəlir 

səviyyəsinin artması onların istirahət və turizmə olan maraqlarını artırmışdır. Əhalinin əksər 

hissəsinin daxili turizmə meyl etməsi bölgələrdə turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsini tələb 

edir. (Qurbanov F.İ. (2017). “Azərbaycanda turizmin inкişaf problemləri”, Baкı, “Adiloğlu”, 340 

səh.). 

Metod 

Tədqiqat işində bir neçə metodlardan istifadə olunmuşdur. İqtisad elminin baza götürdüyü elmi 

tədqiqat üsullarının ətraflı speкtri və problemin tədqiqatında elmi abstraкsiya, tarixi və məntiqi 

əlaqə, analiz və sintez metodlarından istifadə edilməкlə data toplanıb ümumiləşdirilmiş, onlar 

arasında qanuna uyğun və random əlaqələr tapılmışdır, xaraкteriк əlamətlər aşкara çıxarılmış, eyni 

zamanda xidmətlərin mahiyyəti və çağdaş iqtisadiyyatda xidmət sahələrinin önəmi, xidmət 

sahələrinin imкişaf özəlliklərini izah edən bir çox xarici ölкə alimlərinin  mülahizələri təşкil edir. 

Analiz 

Xidmət sferasının inkişafı problemlərini və dünya iqtisadiyyatındakı yerini təhlil etməyə, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində turizm sisteminin fəaliyyətinin əsas meyllərini, qanunauyğunluqlarını və 
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mexanizmlərini müəyyənləşdirməyə çalışılıb. Bu analiz iqtisadi ədəbiyyatımızda toplanan 

materiallar, beynəlxalq təşkilatların sənədləri, yerli və xarici mütəxəssislərin nəşrləri, həmçinin 

kitablardan və monoqrafiyalardan materiallar, turizm sahəsində aparıcı xarici ticarət strukturlarının 

rəhbərləri ilə söhbətlər əsasında aparılmışdır. 

Bu işdə müəllif xarici ölkələrin dövlət qurumlarının turizm siyasətindəki konseptual istiqamətlərin 

formalaşmasında iştirakı təcrübəsini müəyyən iqtisadi və maliyyə tədbirlərinin ölkədə tətbiq 

olunmasının mümkünlüyünü ümumiləşdirməyə çalışır. 

Nəticə 

Bu işdə beynəlxalq turizmin sənayesinin vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini və xidmət sahəsinə 

təsirni təhlil edərək bir sıra nəticələrə gəlmək olar: 

Turizm XXI əsrin fenomenidir, dünya iqtisadiyyatının ən dinamik və əhəmiyyətli sahələrindən 

birinə çevrilmişdir. Müasir dünyada turizm, dinamik inkişaf edən bir iqtisadiyyatın ən gəlirli 

sahələrindən biri olaraq həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olan iqtisadi inkişafın ən vacib 

amillərinə bağlıdır. Bu baxımdan turizmin inkişafı ümumi xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsində 

mühüm rol oynayır. 

Effektiv xidmət sahəsinin bölgəsi açıq iqtisadi sistemdə işləyir və sosial-iqtisadi sistem turizm 

subyekti, turizm və turizm obyekti tərəfindən inteqrasiya prosesində ifadə olunur.  

Turizm sektorunun xidmət sahələri olan otel və restoranların xidmətlərində əlavə dəyər normasının 

10% artırmaq, bu sahədə qiymətlərin səviyyəsini 13%, ölkə üzrə ümumi əlavə dəyər normasının 

0,1% artması isə qiymət səviyyəsini 0,1356% artırır. 

İqtisadi inkişaf üçün milli proqramlarda turizm, bir çox halda, digər prioritet sahələrlə yanaşı, 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün hərtərəfli bir planın bir hissəsi olmaqla lider yerlərdən birini 

tutur: sənaye, kənd təsərrüfatı, sosial təminat, səhiyyə və təhsil. Turizm infrastrukturunun və 

investisiyaların inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılır. Yerli iqtisadiyyatın canlandırılmasında və çox 

sayda yeni iş yerinin açılmasında turizmin rolu vurğulanmalıdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda tibbi turizm xüsusi imkanlara malikdir və bu məqsədlə ölkəyə 

gələn turist sayında 1% artım sanatoriyalar tərəfindən göstərilən pullu xidmətlərin həcminin 0,33% 

artmasına səbəb olacaqdır. Başqa sözlə, sanatoriyalarda göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 

ölkəmizə gələn hər min turist üçün 887,98 min manat artacaqdır. 

2009-2018-ci illər ərzində qeyri-neft sektorunda yaradılan ÜDM-in həcmi turizm sektorunda 

yaradılan ÜDM-in 1% artması ilə 0,705% artmışdır. Yəni, Azərbaycanda iqtisadiyyatın turizm 

fəaliyyəti ilə yaradılan ÜDM-də (TURİZM) illik artım ÜDM-də qeyri-neft sektorunun (NSS) 

13.234 milyon manat artmasına səbəb olur. 

Açıq turizm sistemi təkcə iqtisadi siyasətin deyil, həm də daxili və xarici dünyanın təsiri altındakı 
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fəaliyyətlərlə əlaqəli sosial siyasətinin həyata keçirilməsində əlverişli və təsirli bir qüvvəyə 

çevrilmişdir. Turizmin ölkənin davamlı iqtisadi inkişafındakı rolu, dəyişən tələbləri və ya hədəfləri 

iqtisadi artımın mümkün hədləri daxilində inkişaf etdirmə meyli kimi effektiv rol oynayır.  
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Özet 

Türkiye, deniz turizmi bakımından son derece önemli bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin gerek tarihi ve 

kültürel güzellikleriyle gerekse Akdeniz iklim avantajına sahip olmasından kaynaklı deniz turizmi açısından tercih 

edilen bir konuma sahip olduğunu görmek mümkündür. Deniz turizmi içerisinde önemli bir yere sahip olan marinacılık 

sektörü, ulusal ve uluslararası ölçekte deniz turizmi çerçevesinde güncel marina yatırımlarıyla sürekli gelişme gösteren 

ve büyüyen bir hizmet sektörü olarak görülmektedir. Özellikle deniz turizmi bileşenleri içerisinde önemli bir hizmet 

işletmesi olan marinalar, günümüzde bağlama kapasitelerinde görülen sürekli artış nedeniyle yoğun rekabet ortamı 

içerisinde müşterilerine hizmet vermeye çalışmaktadır.  

Günümüz marina müşterilerinin; marinalarda yatlarını korunaklı bir yerde barındırmak, yakıt gıda, su, atık boşaltımı 

ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için marinaları tercih etmelerinin yanında, alışveriş merkezinden 

restoranlara, sinemadan spor salonlarına kadar hemen hemen tüm sosyal aktivitelerini de gerçekleştirebilecekleri 

turistik tesislere dönüşen marinalardan hizmet almayı tercih ettikleri görülmektedir.  

Bu çalışmada, deniz turizmi bağlamında marina işletmeciliği ve Türkiye’de marinacılık sektörü hakkında genel bilgi verilerek, 

deniz turizmi içerisinde marina işletmelerinin yeri ve önemi değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, deniz turizmi bileşenleri 

içerisinde marina işletmelerinin gerek kuruldukları yerlere gerekse hizmeti satın alanlara ekonomik ve sosyo-kültürel birçok 

konuda fayda sağladığı görülmektedir. Marinalarda sunulan hizmetlerin emek-yoğun nitelikte olması, kuruldukları bölgelerde 

istihdamı olumlu etkilemesi ve buna bağlı olarak gelir-istihdam çarpan etkisiyle marina işletmelerinin ekonomik anlamda 

faydasını ortaya koymaktadır. Ayrıca marina işletmelerinde farklı milletten birçok yatçının bir arada vakit geçirerek o bölgede 

yaşayan yerel halk ile ticari ve sosyal ilişkiler geliştirerek etkileşim içerisinde olması, sosyo-kültürel açıdan da marinaların 

kattığı değeri göstermektedir.    

Keywords: Deniz Turizmi, Marina İşletmeleri, Marinalarda Sunulan Hizmetler 

 

Giriş 

Deniz turizmi pazarı dünya çapında ve ülkemizde sürekli gelişme gösteren ve gün geçtikçe de 

önemi artan bir hizmet sektörüdür (Orams, 1999). Deniz turizmi bileşenleri genel olarak yat 

turizmi, kruvaziyer turizmi, dalış ve su sporları turizmi olarak belirtilmektedir (Işık, 2010). 

mailto:mehmetmarangoz@mu.edu.tr
mailto:tugceinak@mu.edu.tr
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Diakomihalis (2007) ise deniz turizminin genel yapısını; kruvaziyer turizmi, yatçılık ve kıyı turizmi 

olarak sınıflandırarak ifade etmektedir.  

Türkiye’de deniz turizmi ve marinacılık faaliyetleri yoğunlukla Akdeniz ve Ege kıyılarında 

gerçekleşmektedir. Ayrıca marinacılık faaliyetleri İstanbul kıyılarında da dikkate değer bir orana 

sahiptir.  Günümüzde ise Akdeniz çanağında yat turizmi ve marinacılık faaliyetlerinin, Batı 

Akdeniz’den başlayarak Doğu Akdeniz’e doğru hızla ilerlediği görülmektedir. Türkiye’de 

1980’den sonra gelişmeye başlayan deniz turizmi faaliyetlerinin, sağladığı sosyal ve ekonomik 

katkının yanında ülkemizin uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlayan ve döviz girdisi ile 

genel turizm girdilerinin yaklaşık %20’lik payına sahip olmasından kaynaklı oldukça önemli bir 

yere sahip olduğu görülmektedir (www.denizticaretodasi.org.tr,20.03.2021). Bu çerçevede bu 

çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki marina işletmeleri ile ilgili genel bilgiler verilerek, deniz 

turizmi bileşenleri içerisinde marina işletmelerinin sosyo-ekonomik, kültürel vb. pek çok hususta 

faydasının bulunduğunu kavramsal olarak inceleyerek literature katkıda bulunmaktır.  

Deniz Turizmi Kavramı ve Deniz Turizmi Bileşenleri 

Deniz turizmi; insanların ikamet ettikleri yerden seyahat ederek, denizin ev sahipliğini yaptığı 

(denizin içinde, üstünde, altında, kıyısında vb.), odağında deniz çevresine ilişkin unsurların yer 

aldığı ve rekreasyonel (dinlenme ve eğlence) faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olarak ifade 

edilmektedir (Orams, 1999). Kizielew ve Lukovic (2013) ise deniz turizmini, turistlerin deniz 

turizmi limanları içerisinde veya dışında denizcilik ve turizm faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, çok 

işlevli aktivitelerini kapsayan (rekreasyon, spor, eğlence veya diğer ihtiyaçlar) ilişkilerin bütünü 

olarak tanımlamaktadır. 

Deniz turizmi bileşenleri, deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları olarak iki ana bileşenden 

oluşmaktadır.  Tablo 1’de görüldüğü gibi deniz turizmi tesisleri ve işletmeleri; kruvaziyer liman 

işletmeleri, marina işletmeleri (yat limanları işletmeleri) ve diğer tesisler olarak üç ana başlık 

altında toplanmaktadır. Deniz turizmi araçları ve işletmeleri ise; kruvaziyer gemi ve işletmeleri, 

yat yatırım ve işletmeleri, dalış turizmi işletmeleri, su üstü aktiviteleri işletmeleri ve diğer deniz 

taşıma araç ve işletmeleri olarak beş ana başlık altında toplanmaktadır (IMEAK DTO, 2019).  

Tablo 1. Deniz turizmi bileşenleri 

DENİZ TURİZMİ BİLEŞENLERİ 

Deniz Turizmi Tesisleri Deniz Turizmi Araçları 

1- Kruvaziyer Liman İşletmeleri  

(A ve B Tipi) 

2- Yat Limanları İşletmeleri- Marina İşletmeleri 

1- Kruvaziyer Gemi İşletmeleri  

2- Yat Yatırım ve İşletmeleri 

a) Kabin Kiralamalı Yat İşletmeleri (Gulet vb.) 

http://www.denizticaretodasi.org.tr/
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3- Diğer Yat Konaklama İşletmeleri 

(Rıhtım, İskele ve Çekek Yeri) 

b) Bare-Boat İşletmeleri  

(Mürettebatsız Yat Kiralama) 

c) Günübirlik Gezi Tekneleri İşletmeleri 

d) Yüzer Restoran İşletmeleri  

e) Yüzer Otel İşletmeleri  

3- Dalış Turizmi İşletmeleri  

4- Su Üstü Aktiviteleri İşletmeleri  

5- Diğer Deniz Turizmi Araç ve İşletmeleri  

Kaynak: denizticaretodasi.org.tr, 15.03.2021. 

Öte yandan, Türkiye’deki turizm gelirlerinin yaklaşık %20’sini deniz turizmi gelirleri 

oluşturmaktadır. Ülkemizde 2002 yılında deniz turizmi geliri US $ 1,9 milyar iken, 2014 yılında 

US $ 6,8 milyara ulaşmıştır.  2015-2016-2017 yıllarında yaşanan global kriz sebebiyle, 2017 

yılında deniz turizmi geliri US $ 3,2 milyara gerilemiştir. 2018 yılı deniz turizmi geliri US $ 5,9 

milyar’a ve 2019 yılında ise US $ 7,2 milyar’a ulaşmıştır. 2019 Yılı Genel Turizm girdileri 2018 

yılına oranla ortalama %22’lik artış gözlenmiştir (www.denizticaretodasi.org.tr , 20.04.2021). Bu 

bağlamda deniz turizmi tesislerinin ayrılmaz bir parçası olan marina işletmelerinin deniz turizmi 

içerisindeki yerinin ne olduğu sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu hususu incelemek üzere marina 

işletmeleriyle ilgili tanımlara geçmeden önce dünya ve Türkiye marinacılığının tarihsel gelişimine 

bakmak yerinde olacaktır. 

Dünya’da Bulunan Marinaların Genel Durumu  

Günümüzde dünyada mevcut 30.000 marina bulunmaktadır (ICOMIA, 2017). Bu marinaların 

yarısından fazlası Amerika kıtasında, 5.000’e yakını ise Avrupa, Asya ve Avustralya kıyılarında 

bulunmaktadır. Marina işletmeleri, deniz turizmi bileşenleri içerisinde en önemli unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak hem deniz turizmi aktiviteleriyle ilgilenen turistlerin net 

rakamlarının bilinmeyişi hem de Avrupa ve diğer dünya ülkelerine ait marinaların türleri ve 

kapasiteleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmanın oldukça güç olduğu da çalışmalarda 

(Diakomihalis, 2007; Kizielewicz ve Lukovic, 2013) belirtilmektedir. Bu durumun sebebi olarak, 

özellikle Avrupa’da dünya çapında denizcilik endüstrisi ve marinacılık ile ilgili kapsamlı çalışma 

yapan, verileri toplayıp, işleyen, birleştiren ve sektörün gelişimine teşvik edecek profesyonel bir 

dernek ya da kurumun olmadığı vurgulanmaktadır (Hall, 2001; Diakomihalis, 2007; Kizielewicz 

ve Lukovic, 2013). 

Dünya’da bağlama kapasitesi en yüksek ilk on ülkenin ABD, Fransa, Hollanda, İtalya, Arjantin, 

İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Brezilya, Finlandiya olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ise sahip 

olduğu 78 marina ile sıralamanın gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu anlamda Türkiye’nin marina 

https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorraporu/2019_sektor_tr.pdf
http://www.denizticaretodasi.org.tr/
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yatırımları anlamında, sahip olduğu kıyı uzunluğu ve kapasitesine göre yetersiz kaldığı çarpıcı bir 

şekilde görülmektedir (ICOMIA, 2017). Kıyı uzunluğuna göre en fazla marinaya sahip ilk beş 

ülkeye (ABD, Fransa, Hollanda, İtalya, Arjantin) kıyasla 8333 km kıyı uzunluğuna sahip ülkemizin 

sonlarda olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de Marinacılığın Tarihsel Gelişimi 

Ülkemizde marinalarla ilgili ilk çalışmalar 1967 yılında kurulan Bakanlıklararası Yat Limanları 

Planlama Tetkik Komisyonu tarafından başlatılmış, 1968 – 1972 yılları arasını kapsayan İkinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı ile marinalar zinciri kurulması gündeme alınmıştır. Bu hazırlıkların 

doğrultusunda bir Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olan Turban Turizm A.Ş. tarafından 1976 yılında 

Turban Bodrum Marina, 1977 yılında Turban Kuşadası Marina, 1985 yılında Turban Kemer 

Marina ve 1986 yılında Turban Kaleiçi Marina işletmeye açılmıştır (Kan ve Kuleyn, 2016; Ürger, 

1994). Ülkemizdeki ilk özel sektör marinalarından biri Çeşme Altınyunus Marina’dır. Kalamış ve 

Fenerbahçe Marinaları 1988 yılında, Ataköy Marina 1989 yılında, Netsel Marmaris Marina 1990 

yılında ve Göcek Club Marina 1990 yılında işletmeye açılmıştır (Ürger, 1996).  1987 – 2001 

döneminde yürütülen özelleştirme çalışmaları kapsamında, Turban Kaleiçi Marina Antalya 

Belediyesi’ne ve diğer Turban (Bodrum, Kuşadası ve Kemer) Marinaları özel sektöre 

devredilmiştir. Bununla birlikte, Setur marinacılık sektörüne Çeşme Altınyunus Marina ile 1978’de 

girmiş, Antalya Ticari Limanı içinde yer alan balıkçı barınağının özelleştirilmesiyle 1991’de 

kiraladığı Antalya Marina ile devam etmiştir. Setur’un 1997’de Finike Marina ve Ayvalık 

Marina’yı da bünyesine katmasıyla ülkemizdeki ilk marinalar zinciri şeklinde bir yapı oluşmaya 

başlamıştır (Koç, vd., 2016).  

Günümüzde, birden çok marina işletmesini bünyesinde bulunduran Setur, D-Marin ve Marintürk 

olarak 3 ana grup bulunmaktadır. Setur’un Türkiye’de iştirakçisi ya da doğrudan sahibi olduğu 9 

marina işletmesi vardır. Bu işletmeler: Kalamış ve Fenerbahçe Marinaları, Yalova Marina, Ayvalık 

Marina, Çeşme Marina, Kuşadası Marina, Netsel Marmaris Marina, Kaş Marina, Finike Marina ve 

Antalya Marina’dır. Benzer şekilde D-Marin’e ait ülkemizde 3 marina işletmesi bulunmaktadır. 

Bunlar; Turgutreis Marina, Didim Marina ve Port Göcek Marina’dır. Marintürk’ e ait ise ülkemizde 

3 marina işletmesi bulunmaktadır. Bunlar; Göcek Exclusive, Göcek Village ve Marintürk Pentik 

marinadır. Bununla birlikte, Setur Yunanistan’da bir marinayla ve D-Marin Yunanistan, 

Hırvatistan, Karadağ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan on bir marinayla, ülkemizdeki 

marinalar zincirini uluslararası niteliğe taşımış durumdadır. Ancak D-Marin grubu içerisinde 

bulunan Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Karadağ’da bulunan 

marinalarını CVC Capital Partners firmasına satmıştır (www.denizcilikdergisi.com, 21.03.2021).  

Türkiye’de Marinacılık Sektörü ve Genel Durumu 

Türkiye’de marinacılık Turizm Bankası (Turban) öncülüğünde Kuşadası, Bodrum ve Antalya-

Kemer’de hizmet vermeye başlayan marinalarla ivme kazanmıştır. İlerleyen yıllarda Turban 

http://www.denizcilikdergisi.com/
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marinalarının özelleştirme yolu ile özel sektöre geçmesi ve yeni özel sektör marinalarının devreye 

girmesiyle, Türkiye’de marinacılık uluslararası düzeye geçiş yapmıştır (Koç vd., 2016). 

Marinacılık sektörünün son yıllarda ivme kazanmasına paralel olarak ülkemizde Setur, D-Marin, 

Marintürk gibi gruplar marinacılıkla ilgili yatırımlarına hem ulusal hem de uluslararası pazarda 

devam etmektedir. Özellikle Setur ve D-Marin grubu Türkiye’deki marinacılık sektörünün önde 

gelen isimleri arasında görülmektedir. Deniz Turizmi Birliği (2020) verilerine göre Türkiye’deki 

deniz turizmi tesisleri (marina, rıhtım ve iskeleler) İstanbul- Marmara kıyıları marinaları, Kuzey- 

Ege marinaları, Güney-Ege marinaları, Akdeniz marinaları 4 ana bölgeye ayrılarak ifade 

edilmektedir (denizturizmbirligi.org.tr, 15.01.2021; denizticaretodasi.org.tr, 15.03.2021). 

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesisleri (turizm işletme belgeli 

veya turizm yatırım belgeli) toplamda 42 adettir. Ancak Türkiye’deki tüm marinaların Kültür ve 

Turizm Bakanlığına kayıtlı olmadığı dikkate alındığı takdirde, 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 

belgeli ve belgesiz çalışan 78 adet deniz turizmi tesisi bulunduğu belirtilmektedir (IMEAK DTO, 

2019; yigm.ktb.gov.tr, 22.03.2021). 

Tablo 2. Kültür ve turizm bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesisleri- turizm işletme belgeli marinalar  

Sayı Marina Adı İl/ İlçe 
Deniz 

Kapasitesi 

Kara 

Kapasitesi 

1 Setur Kuşadası Yat Limanı Kuşadası/ Aydın 310 - 

2 Ataköy Yat Limanı Ataköy/ İstanbul 1.040 60 

3 G-Marina Kemer Kemer /Antalya 150 150 

4 Marmaris Yat Marina Marmaris/ Muğla 676 122 

5 İltur Club Marina Göcek / Muğla 121 - 

6 Setur Antalya Marina Antalya 200 150 

7 Kumlubükü Yat Club Marmaris/ Muğla 10 - 

8 D-Marin Turgutreis Marina Bodrum/ Muğla 455 100 

9 Ece Marina Fethiye / Muğla 230 - 

10 Milta Bodrum Marina Bodrum /Muğla 425 50 

11 Netsel Marmaris Marina Marmaris/ Muğla 720 130 

https://www.denizturizmbirligi.org.tr/
https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorraporu/2019_sektor_tr.pdf
https://yigm.ktb.gov.tr/
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Kaynak: 

yigm.ktb.gov.tr, 22.03.2021; denizticaretodasi.org.tr, 20.03.2021’ den derlenmiştir. 

Tablo 2’de Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı turizm işletme belgesine sahip 

marinalar açıklanmaktadır. Bu marinaların; denizde 9.308, karada 3.157 olmak üzere toplamda 

12.465 kapasiteye sahip olduğu belirtilmektedir.  

Tablo 3. Kültür ve turizm bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesisleri- turizm yatırım belgeli marinalar  

Sayı Marina Adı İl/ İlçe 
Deniz 

Kapasitesi 

Kara 

Kapasitesi 

12 D-Marin Didim Marina Didim / Aydın 576 600 

13 D-Marin Port Göcek Marina Fethiye / Muğla 379 - 

14 Alaçatı Yat limanı Çeşme / İzmir 260 100 

15 Marintürk Göcek Village Port Göcek / Muğla 116 200 

16 Yalova Yat Limanı Yalova 240 80 

17 Alanya Yat Limanı Alanya/Antalya 287 160 

18 Teos Marina Seferihisar/İzmir 480 80 

19 Port lasos Milas/ Muğla 100 - 

20 Skopea Marina Fethiye/ Muğla 80 - 

21 Marmaris Adaköy Marina Marmaris/ Muğla 33 - 

22 Çeşme Yat Limanı Çeşme / İzmir 377 100 

23 West İstanbul Marina Beylikdüzü/ İstanbul 600 370 

24 Ayvalık Marina Ayvalık/ Balıkesir 200 150 

25 Mersin Yat Limanı Mersin 500 500 

26 Güllük Yat Marin Milas / Muğla 270 - 

27 Gökova Ören Marina Milas/ Muğla 416 130 

28 Yalıkavak Marina Bodrum /Muğla 710 40 

Toplam: 9.308 3.157 

https://yigm.ktb.gov.tr/
https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorraporu/2019_sektor_tr.pdf
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1 
Alacatur Turistik Tesisleri Yat 

Limanı 
Turgutreis / Muğla 40 12 

2 Meersea Körmen Yat Limanı Datça / Muğla 246 56 

3 Kalkedon Marina Bodrum / Muğla 200 200 

4 Ataport Yat Limanı Zeytinburnu / İstanbul 1.000 100 

5 Mandalya Yat Yanaşma Yeri* Milas / Muğla 50 - 

6 Martı Marina Marmaris/ Muğla 306 70 

7 Tümsağ Kumkuyu Yat Limanı Erdemli/ Mersin 200 200 

Toplam: 2.042 638 

Kaynak: yigm.ktb.gov.tr, 22.03.2021; denizticaretodasi.org.tr, (20.03.2021)’ den derlenmiştir. 

Tablo 3’de ise Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı turizm yatırım belgesine 

sahip marinalar görülmektedir. Bu marinaların, denizde 2.042, karada 638 olmak üzere toplamda 

2.680 kapasiteye sahip olduğu belirtilmektedir. 

Marina Kavramı ve Marina İşletmelerinin Sınıflandırılması 

Deniz turizmi bileşenleri içerisinde marinalar, çekek ve yat yanaşma yerleri yat turizminin en 

önemli altyapı unsurlarını oluşturmaktadır. Bu unsurlar içerisinde ‘‘marina’’ ve ‘‘yat limanı’’ (yerli 

mevzuatta) aynı anlamda kullanılan kelimelerdir (Cerit, Deveci ve Esmer, 2013). Uluslararası 

Denizcilik Endüstrisi Birlikleri Konseyi (ICOMIA- The International Council of Marine Industry 

Association) marinayı ‘‘kamu kuruluşları ve özel işletmeler tarafından ticari amaçla işletilen, 

rekreasyonel teknelere öncelikle denizde (palamar botu, demirleme vb.) ve karada (çekek yeri vb.) 

muhafaza hizmetlerini kira ücreti karşılığında veren ve genellikle yakıt, tuvalet- duş, bakım ve 

onarım, atık su alımı, tekne marketi gibi tekneyle ilişkili hizmet ve/veya ürünlerden bir veya daha 

fazlasını sunan deniz kenarında konumlanmış tesisler’’ şeklinde tanımlamaktadır (ICOMIA, 

2007). İngiltere Yat Limanları Birliği ise “marina” ve “yat limanı”nı farklı kavramlar olarak 

değerlendirmektedir. Marina, “Her bir tekneye doğrudan yürüme yolu, her zaman yeterli bir su 

derinliği, araba parkı, tuvalet tesisleri, hizmetler ve diğer kolaylık tesislerini sağlayan ve dinlenme 

ve eğlence amaçlı teknelerin yanaştığı bir tesis” olarak tarif edilmekte, Yat Limanı için “Dinlence 

ve eğlence amaçlı teknelerin bağlanması ve demirlemesi için uygun olan ve sürekli veya düzenli 

olarak suyla örtülü, korunaklı bir bölge” (TYHA, 2003) tarifi yapılmaktadır. Belirtilen 

tanımlardan hareketle bugünkü marina işletmelerinin, çok çeşitli hizmetler sağlaması gerektiği 

vurgulanarak, marinaların demirleme tesislerinden çok daha fazlası olduğu belirtilmektedir (Heron 

ve Juju, 2012).  

https://yigm.ktb.gov.tr/
https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorraporu/2019_sektor_tr.pdf
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Marinalar çeşitli çalışmalar ve farklı kurumlar tarafından; ‘‘faaliyet gösterdikleri konuma göre’’, 

‘‘çalışma alanlarına göre’’, ‘‘yatırım ve işletmeciliğini üstlenen sektöre göre’’, ‘‘sundukları 

hizmetlere göre’’ farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır (Çakmak ve Dinçer, 2016; Işık, 2010; 

Balcı, 2011; Sevinç, 2014; Lukovic, 2007).  

Tablo 4. 3-4- ve 5 çıpalı marinaların sahip olması gereken nitelikler 

3-4 ve 5 Çıpalı 

Marinalar 

Kapasitelerine Göre Marinalarda Olması Gereken Nitelikler 

 

3 Çıpalı 

Marinalar 

 Satış üniteleri 

 Kadın ve erkek yatçılar için bağlama kapasitesinin en az % 5’i kadar duş – tuvalet ve 

çamaşır-bulaşık yıkama yerleri 

 Yatçıların dinlenmelerini ve bir arada bulunmalarını sağlayan sosyal tesis 

 Bedensel engelliler için tuvalet ve özel düzenlemeler 

 

 

4 Çıpalı 

Marinalar 

 Lokanta veya kafeterya  

 Kadın ve erkek yatçılar için bağlama kapasitesinin en az %10’u kadar duş ve tuvalet  

 Kuru temizleme hizmeti 

 Yat çekek alanı ve vinç sistemleri 

 Bakım onarım hizmeti 

 Yatçı eşya depoları 

 Bağlama kapasitesinin en az %20’si kadar otopark alanı veya otopark hizmeti 

  Tenis kortu, yüzme havuzu veya plaj yeri, aletli jimnastik, masaj, sauna, hamam 

imkânları  

 

5 Çıpalı 

Marinalar 

 Helikopter pisti  

 Banka hizmetleri ünitesi  

 Revir  

  Sergi, konser, eğlence mekânları,  

 Toplantı salonu,  

  En az iki tenis kortu,  

 Bağlama kapasitesinin en az %30’u kadar otopark  

Kaynak: Resmi Gazete, Deniz Turizmi Yönetmeliği, 2009: Madde 9’dan derlenmiştir.  

Marina işletmelerinin sınıflandırılmasında, farklı isimlerle nitelendirilmelerinin ya da farklı 

sınıflandırmanın mümkün olduğu görülmektedir. Bu bağlamda birden fazla kategoriye ayrılabilen 
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Türkiye’deki marinaları, Deniz Turizmi Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere göre Tablo 4’de 

görüldüğü gibi ‘‘üç, dört ve beş çıpa’’ olarak sınıflandırmak mümkündür. 3 çıpalı marinalarda 

kadın ve erkek yatçılar için bağlama kapasitesinin en az % 5’i kadar duş-tuvalet ve çamaşır-bulaşık 

yıkama yerleri, satış üniteleri gibi tesislerin bulunması gerekirken; 4 çıpalı marinalarda, bağlama 

kapasitesinin en az %10’u kadar duş ve tuvalet, lokanta veya kafeterya, bağlama kapasitesinin en 

az %20’si kadar otopark alanı veya otopark hizmetinin bulunması; 5 çıpalı marinalarda ise 

helikopter pisti, banka hizmetleri ünitesi, eğlence mekanları, bağlama kapasitesinin en az %30’u 

kadar otopark gibi gerekli niteliklerin bulunması gerekmektedir (Resmi Gazete, Deniz Turizmi 

Yönetmeliği, 2009: Madde 9).  

Marinalarda Sunulan Hizmetler  

Marinalar yatların açık sularda barınmasına alternatif olarak, uygun koşullarda yatlara emniyetli 

ve güvenli ortam sağlayan yerlerdir. Bir bakıma marinalar deniz turizminin kalbi, kıyıların 

medeniyet simgesi tesislerdir. Yat turizminin de en önemli tesislerinden biri olarak ifade edilen 

marinalarda, marina müşterilerinin talepleri doğrultusunda kendilerine birçok hizmet 

sunulmaktadır. Gonzalez vd., (2015) marinalarda sunulan hizmetleri; temel hizmetler (denizde 

bağlama, çekme-atma, kara park vd.), çevresel hizmetler (elektrik, su), temel türetilmiş hizmetler 

(tuvalet, yüzme havuzu, kuru rıhtımlar) ve tamamlayıcı hizmetler (denizden uzakta rekreasyonel 

faaliyetler) olarak dört ana kriter altında sınıflandırırken; Balcı (2011) ise marina müşterilerine 

sunulan hizmeti; marina ofis hizmetleri, liman hizmetleri, genel hizmetler ve teknik hizmetler 

olarak dört ana başlık altında ifade etmektedir.  

Marina İşletmelerinin Deniz Turizmindeki Yeri ve Önemi  

Marina işletmelerinin yatırım, inşa, işletme aşamalarında hem kuruldukları bölgelere hem de 

hizmeti satın alanlara birçok hususta fayda sağladığı görülmektedir. Bu faydalar; ekonomik, sosyo-

kültürel vs. olarak değerlendirilmektedir (Koç vd., 2016). Marinalarda sunulan hizmetlerin 

çoğunlukla emek-yoğun nitelikte olması ve kuruldukları bölgelerde istihdamı olumlu 

etkilemesinden kaynaklı gelir-istihdam çarpan etkisinin artmasıyla, marina işletmelerinin 

ekonomik anlamda kattığı değer ortaya çıkmaktadır. IMC (2005)’ göre ABD’de marina inşaatı için 

harcanan paranın %65’inin işçiliğe gittiğinin ve işletmeye açılan her marinanın, her 100 bağlama 

başına üç kişiye iş imkânı yarattığı vurgulanmaktadır. Ayrıca ABD’de gerçekleşen yat malzeme 

satışlarının %60’a yakınının marinalarda gerçekleştiğinin bu anlamda, marinalarda yapılan her 

türlü harcamanın ülke çapında ortalama 2-3 katı bir çarpan değeri yarattığı belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, marinalarda konaklamaya gelen yatçıların marina civarı restoran, otel ve alışveriş 

merkezi gibi yerlerde yaptığı harcamalar ise marinaların bölgesel ekonomiye yaptığı döviz 

girdisinin ve katkının ayrı bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine genel turizm gelirler 

içerisinde yaklaşık %20’lik bir paya sahip olan deniz turizmi bileşenleri içerisinde marina 

işletmelerinin, ekonomik anlamda oldukça önemli bir katkısının olduğu belirtilmektedir. Kültür ve 
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Turizm Bakanlığı verilere göre, deniz turizmi gelirleri içerisinde marina işletmelerinde konaklayan 

yabancı ve Türk yatçılardan 2018 yılında $139.142.000, 2019 yılında $127.116.000, 2020 yılında 

ise $75.343.000 gelir elde edildiği görülmektedir yigm.ktb.gov.trl, 22.03.2021).  

Marinalarda farklı milliyetten insanların bir arada bulunmasından kaynaklı, yatçılar ile o bölgede 

yaşayan yerel halkın paylaşım içinde olmasına (ticari ve sosyal ilişkiler ile) ve farklı kültürlerin 

birbirini tanımalarına ve etkileşmelerine vesile olmaktadır (Oral, 2004). Bu bağlamda 

kültürlerarası karşılıklı anlayışın gelişmesi, sosyal aktivitelere katılan kişilerin kendini iyi 

hissetmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması sağlanmaktadır.  Ayrıca son yıllarda marinalarda 

organize edilen yelken yarışları gibi spor etkinlikleri, konserler ve sanatsal faaliyetlerin, hem 

bölgenin uluslararası platformlarda tanıtımının yapılmasına hem de o bölgede turistik yatırımların 

artmasına fayda sağladığı görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Deniz turizmi bileşenleri içerisinde marinacılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

gelişimine devam etmektedir. Özellikle insanların yaşamını doğrudan etkileyen yoğun iş ortamının 

getirdiği olumsuz unsurlar, insanların denize ve doğaya özlemlerinin giderek artmasına sebep 

olmaktadır. Türkiye’nin her ne kadar 8333 km’lik Avrupa’nın en uzun kıyı çizgisine sahip 

olmasına rağmen, Akdeniz çanağında bulunan diğer ülkelerin (İtalya, Fransa, İspanya) yat ve 

bağlama kapasitesi anlamında gerisinde kaldığı görülmektedir. Günümüzde insanların; yalnızca 

marinalarda yatlarını korunaklı bir yerde barındırmak, yakıt, gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarını 

gidermek için marinaları tercih etmelerinden çok, alışveriş merkezinden restoranlara, sinemadan 

spor salonlarına kadar hemen hemen tüm sosyal aktivitelerini de gerçekleştirebilecekleri turistik 

tesislere dönüşen marinalardan hizmet almayı tercih ettikleri görülmektedir.  

Marina işletmelerinin; yerel halkın gelir düzeyinin artması, yeni iş alanlarının oluşması, döviz girişi 

sağlanması ve turistik yatırımlara fırsat oluşturması gibi ülke ekonomilerine sağladığı yararlar ile 

bölge halkının sosyal ve kültürel anlamda yaşam standartlarını olumlu etkilediği görülmektedir.   

Bu bilgiler ışığında; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizdeki marina işletmelerinin, yatlar ve 

yatçılar için güvenli olduğunu vurgulayacak devlet politikalarının oluşturulması; marina yatırımları 

gerçekleştirilirken birçok bakanlıktan izin alınması gerektiği için oluşan zorlukların azaltılabilmesi 

için birçok bakanlık yerine, koordinasyonu sağlayan bakanlığın görüş ve önerileri ile marina 

yatırımlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması; marinalarda yatırım ve işletme maliyetlerinin 

olabildiğince düşürülmesi sağlanarak bunun yatçılara yansıtılabilmesi için devlet tarafından 

alınabilecek önlemler konusunda çalışmaların yapılması gibi hususlar ülkemizdeki marina işletme 

yatırımlarının teşvik edilmesi açısından belirtilmek istenen öneriler arasındadır.  

Ülkemizde marina işletmelerinin gelişmesi ve çekiciliğinin arttırılması noktasında kamu 

yönetiminin teşviklerinin yetersiz kaldığı, yine marina işletmeleri ile ilgili yeterli düzeyde sivil 

toplum kuruluşlarının (STK) olmayışı bir boşluk olarak düşünülmektedir. Bu kapsamda deniz 

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html
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turizmi içerisinde önemli bir yere sahip olan marina işletmelerinin idari ve yönetsel temel sorunları, 

bu sorunların ortadan kaldırılması ve gereksinimlerin gözden geçirilerek çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi ile ilgili kapsamlı bir alan araştırması ortaya konabilir.  
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Crisis Management During the Arab Spring: Cases of an Egyptian and Two 

Tunisian Companies 

 

Sara Alfares 

Istanbul Commerce University 

 

Abstract 

The Arab spring revolutions have converted the Middle-East firms radically in many ways. As the number of deaths 

increased, the economy of several countries was ripped, regional economic relationships were falling apart and 

businesses collapsed. The protests affected the politics, security, safety and economy of many countries. The new 

governments made new regulations which were a challenge for businesses and an opportunity for others to operate. 

The aim of this study is to investigate the crisis management practices of one Egyptian company and two Tunisian 

companies during the Arab spring. This investigation has been done by interviewing the three managers of the three 

companies that were responsible for the practices that were taken in order to face the crises that had an influence on 

two of the companies and was the reason for closing the third company. In addition to that, the article discusses the 

Arab spring, the Egyptian pound crisis, the Tunisian dinar crisis and the crisis management literature which might be 

useful for decision making. Since there have been a number of empirical studies on crisis management recently, the 

present study aims to contribute to the related literature by using a qualitative methodology, including in-depth 

interviews with managers. The analysis indicated that crisis management is very vital for a company. In addition, it 

proved that as much as it is essential and necessary to prepare a plan to adjust to a crisis situation, flexibility is equally 

important in adjusting to the different circumstances which a company might face. 

Keywords: Arab Spring, Crisis Management, Currency Crisis, Economy, Egypt, Tunisia. 
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İstehsal Müəssisələrində Pul Vəsaitlərinin Uçotu və Maliyyə Hesabatlarında 

Əks Olunması Prosedurlarının Təkmilləşdirilməsi 

 

Mehriban Rüstəmli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univertsiteti 

mehribanrustamli@gmail.com   

 

Xülasə 

İstehsal müəssisələrində pul vəsaitlərinin uçotu və maliyyə hesabatlarında əks edilməsi mühasibat uçotunda ən 

məsuliyyətli sahələrdən biri sayılır. Buna görə mühasibat uçotunda bu sahənin təkmilləşdirilməsi ən aktual məsələdən 

biri hesab olunur. Bütün bu məsələlər nəzərə alınaraq, həm də respublikamızın mütəxəssisləri bu mövzu barədə geniş 

müzakirələr edirlər. Bunlar içərisində nağd pul vəsaitlərinin beynəlxalq standartlara uyğun olaraq tənzimlənməsi ilə 

bağlı müxtəlif elmi tədqiqatlar və məqalələr dərc edilmişdir. Bu sahədəki alim və mütəxəssislərimizin mühasibat və 

pul vəsaitlərinin uçotu barədə fikir və məqalələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların tədqiqatlarında bu istiqamətdə 

informasiyalara geniş yer verilmişdir. Pul vəsaitlərinin saxlanması və müəssisələr arası hesablaşmaların aparılması 

məqsədilə hər bir müəssisə bankda hesablaşma hesabı, xarici ölkələrlə məhsul və ya xidmətlərin alış satışı üçün xarici 

hesablaşma hesabları və digər hesabları açılır.Təqdiqatda pul vəsaitlərinin uçotu haqqında geniş məlumat verilmiş, 

onların maliyyə hesabatlarında həm kassa, həm də bank əməliyyatları üzrə uçot formaları göstərilmiş, pul vəsaitlərinin 

uçotunun səmərəli və düzgün formada istifadə olunması istiqamətlərində müəyyən təkliflər verilmişdir. Ödəniş 

sisteminin təkmilləşdirilməsinin yollarından biri də nağdsız pul ödənişlərin genişləndirilməsi, müasir texnologiyaların 

və məlumat ötürülməsi metodlarının tətbiqi, məlumat sistemlərinin təhlükəsizliyinin artırılması və bütün hesablaşma 

iştirakçıları üçün səmərəli və etibarlı xidmət göstərilməsi üçün tədbirlər görməkdir. 

Açar sözlər: pul vəsaitlərin uçotu, maliyyə hesabatı, istehsal müəssisə, mühasibat uçotu 

 

Giriş 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti, bir müəssisəyə və ya xaricə köçürülmüş nağd pul və onun 

ekvivalentlərinin xalis məbləğidir. Alınan pullar daxilolmalar və xərclənən pul axınları da bu pul 

hərəkətinin əsas göstəricilərindən sayılır . Əsas səviyyədə bir şirkətin səhmdarları üçün dəyər 

yaratma qabiliyyəti, müsbət pul axını yaratmaq və ya daha dəqiq desək, uzunmüddətli sərbəst nağd 

pul axını artırma qabiliyyəti ilə müəyyən edilir (Бычкова & Бадмаева,2014). Pul vəsaitlərinin 

hərəkəti əksər hallarda əməliyyatlardan, investisiyalardan və maliyyədən yaranan pul vəsaitləri 

hərəkəti kimi təsnif edilən bir müəssisədə və xaricdə pul axınına aiddir və şirkətin əsas 

fəaliyyətindən irəli gələn bütün nağd pulları əhatə edir. 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti investisiyaları bütün kapital aktivləri alışlarını və digər işgüzar 

müəssisələrə yatırımları əhatə edir (Шнайдер & Атаулов, 2013). Həmçinin, pul hərəkərinin 

maliyyələşdirilməsinə borc və kapital buraxılışından əldə edilən bütün gəlirlər və şirkət tərəfindən 

mailto:mehriban.rustamli@gmail.com
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ödənişlər daxildir. Analitiklər tərəfindən şirkətin gəlirliliyini qiymətləndirmək üçün geniş istifadə 

olunan bir sərbəst pul vəsaitlərinin hərəkəti  şirkətin xərclərdən sonra yaranan pulu təmsil edir.  

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat forması müəyyən hesabat dövrü ərzində bir müəssisəyə 

daxil olan nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti formasıdır (Слабинская, 2014). Bu hesabatda 

müəssisədən kənara çıxması prosedurlarını özündə əks etdirir, həm də şirkətin pul vəsaitləri axınına 

edən bütün fəaliyyət sahələrini ümumiləşdirir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat forması 

təhlili  gələcəkdə üçün istifadə kifayət qədər nəğd pul vəsaitlərini toplanılması qabiliyyətini, 

subyektlərə şirkətin likvidliyi, borcların qaytarılması və dividendlərə pul vəsaitlərinin ödənilməsi 

üçün kifayət qədər büdcəni, hesabat dövrünün əvvəlində və sonunda nağd və nağdsız pul 

vəsaitlərinin, onların ekvivalenti miqdarında məbləğlərin dəyişməsi səbəblərini, maliyyə və 

investisiya fəaliyyəti çərçivəsində formalaşan pul vəsaitləri axınları arasındakı əlaqə haqqında 

dəqiq və etibarlı məlumat verir (Черных, 2011). Buna görə, ölkənin uçot və təhlil praktikasında 

şirkətin əsas fəaliyyətlərində nağd pul axınının istiqaməti və onların ekvivalentləri nəzərə alınır 

(Исраилова, 2019). Müasir dövrdə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın elementlərinin 

ümumi sxemi aşağıdakı kimi verilə bilər: 

 

Qrafik 1: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın tərkib elementləri 

 

Mənbə: İsmayılov, 2017 
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Yuxarıda müzakirə olunan üç əsas maliyyə hesabatı formasının hər birinin öz təyinatı və məqsədi 

vardır. Mühasibat balansı müəyyən bir müddət üçün müəssisənin aktivlərinə ayrılmış resursları və 

kapital maliyyələşdirmə dərəcələrini əks etdirir. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı cari hesabat 

dövrü ərzində əldə edilən xalis mənfəət haqqında məlumat verir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında hesabatı, müəssisənin cari, investisiya və maliyyə fəaliyyətləri nəticəsində yaratdığı nağd 

pul axınlarını və çıxışlarını göstərir. Bu hesabat formatları arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar 

onlara sistematik və kompleks yanaşma tələb edir. Fikrimizcə, üç əsas maliyyə hesabatı forması 

arasındakı laqənin və qarşılıqlı asılılığın mahiyyəti aşağıdakı sxemdə daha aydın görmək olar. 

Qrafik 2: Maliyyə hesabatı üç əsas forması arasındakı qarşılıqlı əlaqə 

 

Mənbə: İsmayılov, 2017 

 

Pul vəsaitləri və onların mühasibat uçotlarında ekvivalentləri 

Müəssisələrdə pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentləri üçün hesablar planı aşağıdakı formada 

qeyd edilir: 

 221 nömrəli hesab «Kassa» 

 222 nömrəli hesab «Yolda olan köçürmələr» 

 223 nömrəli hesab «Bank hesablaşma hesabları» 

 224 nömrəli hesab «Digər tələbli bank hesabları» 

 225 nömrəli hesab «Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri» 
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Yuxarıda göstərilən hesablarda müəssisənin kassasında saxlanılan milli və xarici valyutadakı nağd 

pulun, qiymətli kağızların, ödəmə və pul sənədlərinin, xarici bank hesablarında və ölkədəki digər 

hesabların olması və hərəkəti qeyd olunur.  

Xarici valyutadakı nağd pullar və onlarla respublika ərazisində aparılan əməliyyatlar Mərkəzi 

Bankın həmin dövrdə qüvvədə olan məzənnəsi üzərində manatla əks olunur. Nağd pul hər dəfə 

məzənnə dəyişdikdə yenidən qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki xarici 

investisiyalı müəssisələrin xarici valyutada nizamnamə kapitalına töhfə verdiyi paylar Mərkəzi 

Bankın manat məzənnəsi üzərində hesablanır(Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, 

2021). 

Müəssisələr qarşılıqlı əlaqəsi banklar vasitəsi ilə nağdsız formada həyata keçirilir. Azərbaycan 

Respublikasında mövcud qaydalara əsasən mülkiyyət formasından asılı olmadan bütün dövlət, 

səhmdar, kooperativ, kollektiv, xüsusi mülkiyyətli, ictimai, birgə və digər müəssisə, müəssisə və 

idarələrdən pullarını bank ofislərində saxlamaları tələb olunur. 

Müəssisələr cari ödəmələr və əmək haqqlarının ödənilməsi üçün kassalarında nağd pul vəsaitlərini 

şirkətə məxsus özəl kassada saxlayır. Müəssisələr nağd pul qalıqlarını təsdiq olunmuş limit 

daxilində kassalarında saxlaya və bu pulu gəlir daxilində norma daxilində xərcləyə bilərlər. Kassa, 

valyuta və hesablaşma hesabları Azərbaycan və xarici valyutada uçota alınır(Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyi, 2021). Xarici valyutada olan nağd pul vəsaitləri Mərkəzi Bank 

tərəfindən nağd ödəniş sənədlərinin qeydiyyat tarixində xarici valyutalar üçün müəyyən edilmiş 

məzənnə ilə milli manatla qeydə alınır (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, 2021). 

Mühasibat hesabatının tərtib edildiyi tarixdə valyuta əməliyyatlarında olan məzənnə fərqi maliyyə 

nəticəsi ilə əlaqədardır. 

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi  

Bazar iqtisadiyyatında müəssisələr arasında müxtəlif iqtisadi əlaqələr, müxtəlif məhsulların alqı-

satqısı əməliyyatları mövcuddur. Satılan məhsullar üçün nağd pul alınır və satılan məhsulların 

dəyəri alıcılara ödənilir. 

Bundan əlavə, büdcə, banklar, müxtəlif dövlət qurumları, müəssisələrin işçiləri və digər 

müəssisələrlə hesablaşmalar aparılır. Müəssisələr arasında bütün əməliyyatlar pul vəsaitlərinin 

köməyi və iştirakı ilə həyata keçirilir. Beləliklə nağd pul vəsaitləri müəssisələrdə fəaliyyatinin 

davamında və idarə olunmasında mühüm rola sahibdir (Волошин, 2007). 

Müəssisələr və təşkilatlar arasında hesablaşmalar iki yolla, nağd və nağdsız şəkildə aparılır. Hər 

bir müəssisə nağd pul saxlamaq və müəssisələr arasında nağdsız hesablaşmalar aparmaq üçün bank 

hesabı və digər hesablar açır. 

Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qaydalara əsasən mülkiyyət formasından asılı olmadan 

bütün dövlət, səhmdar, kollektiv, kooperativ, ortaq, dövlət, özəl və digər müəssisə və idarələrdən 
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pullarını bank ofislərində saxlamaları tələb olunur. Mühasibat uçotu qarşısında ödənişlərin və 

kredit əməliyyatlarının aparılması əsasən aşağıdakı vəzifələrə əsaslanır (Алисенов, 2015): 

 nağdsız və nağd ödənişlərin vaxtında sənədləşdirilməsi və dəqiqliyi; 

 nağd pul vəsaitinin və ödənişlərin maliyyə sənədlərində tam və operativ əks edilməsi; 

 mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vəsaitlərin müəyyən limitlərdə, smeta və fondlarda 

istifadəsini təmin etmək; 

 vaxtı keçmiş kreditor və debitor borcların yaranmasının qarşısını almaq üçün nağd 

inventarizasiyanın aparılması, vaxtında ödənişlərin edilməsi; 

 müəssisənin kassa, bank hesabı və digər hesablarında nağd pul qalığı və saxlanmasına 

nəzarətin təmin etdirilməsi; 

 hesablaşma və ödəmə intizamına uyğunluğu, satın alınan maddi dəyərlərin və xidmətlərin 

vaxtında ödənilməsini yoxlamaq. 

Bütün müəssisələrdə pul qalıqlarını saxlamaq və bu pullarla hesabları bağlamaq üçün bir seyf 

qurulur. Azərbaycan Respublikasında kassa əməliyyatların icrası Mərkəzi Bankının 6 aprel 1993-

cü il tarixli "Xalq təsərrüfatında kassa əməliyyatları aparılması qaydaları” təlimatı ilə tənzimlənir. 

Kassalardakı nağd pul qalığının limitləri və gəlirdən istifadə normaları bank şöbələri tərəfindən bu 

müəssisələrin rəhbərləri ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilir (Киселева, 2015). Bu limitlər yenidən 

nəzərdən keçirilə bilər və zərurət yarandıqda dəyişdirilə bilər. Müəssisələr və təşkilatlar üçün nağd 

limit aylıq əmək haqqı fondunun 5 faizindən çox olması mümkün deyil (Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 2021). Nağd pul təyinatı üzrə xərclənməsə və nağd limitə hörmət 

edilmirsə, bank müəssisəyə cərimə tətbiq edə bilər. 

Müəssisə, pul və sənədlərin qəbulu, saxlanması və təyinatı üçün lazımi avadanlıqlarla təchiz 

olunmuş binaya sahib olmalıdır. “Xalq təsərrüfatında kassa əməliyyatları aparılması qaydaları”na 

əlavə edilmiş tövsiyədə deyilir ki, nağd pulun və qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanılmasını təmin 

etmək üçün kassa aparatı digər xidmət binalarından və köməkçi binalardan təcrid olunmalı, 

saxlanması üçün seyf olmalıdır (Kazımov, 2021).  

Kassa əməliyyatları idarə edilməsi üçün pul və qiymətli kağızların qorunması üçün maddi 

məsuliyyət daşıyan bir kassir təyin edilir. Müəsisənin müdiri bir kassirə işə qəbul etməyi əmr 

etdikdən sonra kassir kassa əməliyyatları qaydaları ilə tanış olmalı və onları imzalamalıdır (AR 

Vergi Məcəlləsi, 2021). Bundan sonra kassirlə tam fərdi formada maddi məsuliyyət daşıdığına dair 

müqavilə imzalanır. Bank hesabında olan nağd pulun uçotu da hesablar planında müəyyən edilmiş 

223 nömrəli hesabla əks edilir və aktiv hesabdır. Müəssisənin 223 nömrəli bank hesabındakı 

vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkəti barədə məlumatları milli valyutada ümumiləşdirmək məqsədi 

daşıyır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan mühasibatında beynəlxalq maliyyə hesabat 

standartlarının maksimum dərəcədə istifadəsini proqnozlaşdırmaq çox çətindir, lakin təşəbbüs 

göstərmək lazımdır. Fikrimizcə, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartının Azərbaycanda tətbiqi 

mövcud mühasibat sisteminin təkmilləşdirilməsinə və islahatların aparılmasına səbəb olacaqdır. 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təkmilləşdirilməsi  

Nağd pul vəsaitlərin hərəkəti hesabatı, müəyyən bir hesabat dövrü üçün əməliyyat fəaliyyətləri, 

investisiya fəaliyyətləri və maliyyələşdirmə fəaliyyətləri kimi təsnif edilmiş pul vəsaitlərinin 

hərəkətini təqdim etməlidir. Müəssisələr xalis mənfəət və ya zərər üçün düzəlişlər edilərkən 

əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatını düzəldir, bunlar aşağıdakı 

kimidir: 

 hesabat dövrünün əvvəlində və sonunda ehtiyatlar, debitor borcları və kreditor borclardakı 

qalıq dəyişikliklər;  

 pul olmayan maddələr (amortizasiya, təxirə salınmış vergi, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, 

xarici valyutada olan digər gəlir və xərclər, ortaqların və azlıq sahiblərinin paylarının 

yığılmış mənfəət və zərərləri) haqqında açıqlanan məlumatlar; 

 qiymətləndirilmiş öhdəliklərin ödənilməsi üçün xaricolmalar; 

 İnvestisiya və maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı digər 

maddələrə daxil olan məlumatlar. 

Eyni zamanda, müəssisələrin nağd pulu xüsusi məqsədlər üçün istifadə etmələri lazımdır – nümunə 

kimi əmək haqqı, təhtəlhesab, ezamiyyə xərcləri və s. göstərmək olar. Bundan başqa, gün ərzində 

alınan vəsaitlər nağd satış həyata keçirən müəssisələrdə kassaya qoyulduqdan sonra banka 

çatdırılır. Beləliklə, bütün pulların mövcudluğu və hərəkəti 221 nömrəli "Kassa" hesabı vasitəsilə 

rəsmiləşdirilir. Lazım gələrsə nəqliyyat, rabitə və s. müəssisələrdə "Kassa" hesabının bir hissəsi 

olaraq aşağıdakı subhesablar aça bilər: 

221-1 nömrəli «Müəssisə kassası» 

221-2 nömrəli «Əməliyyat kassası» 

221-2 nömrəli «Əməliyyat kassası» subhesablarında istismar sahələri, mal kontorları, 

dayanacaqları, gəmilər, limanlar, qatar stansiyaları və s. Kassalarındakı nağd pul vəsaitlər uçota 

alınır. 

İstehsal müəssisələrdə olan əlavə nağd pul vəsaitləri aşağıdalara təhvil verilir (ARMB, 2021):  

1) bankın inkassatorlarına;  

2) bank şöbələrinə; 
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3) müəssisələrin nəzdindəki birləşən kassaya və s. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq şirkətin xarici valyutada əməliyyat aparmasına icazə verildiyi 

təqdirdə 221 nömrəli "Kassa" hesabında müvafiq subhesab aça bilər. Mühasibat hesablarında kassa 

əməliyyatlarında pul vəsaitlərinin uçotu ilə bağlı əməliyyatların əks olunması aşağıdakı cədvəldə 

verilmişdir: 

Cədvəl 1: Kassa əməliyyatlarda pul vəsaitlərinin uçotu 

Kassa əməliyyatlarda pul vəsaitlərinin uçotu 

Debit Kredit 

1. Satılmış məhsullara və göstərilən xidmətlərə görə müəssisənin kassasına nağd  pul vəsaiti daxil edilməsi 

221 «Kassa» 

171 «Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor 

borcları» və ya; 

211 «Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları» 

2. Valyuta hesabından və ya hesablaşma hesabından mədaxil edilməsi 

221 «Kassa» 223 «Bank hesablaşma hesabları» 

3. Yolda olan pul vəsaitlərinin kassaya ödəniş edilməsi 

221 «Kassa» 222 «Yolda olan pul köçürmələri» 

4. Avans qəbul edilməsi 

221 «Kassa» 

 

443  «Alınmış uzunmüddətli avanslar» və ya; 

543 «Alınmış qısamüddətli avanslar» 

5. İcarəyə verilən əsas vəsaitlərdəm icarə haqqı daxil edilməsi 

221 «Kassa» 
174 «İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları» və ya; 

214 «İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları» 

6. İşçilər tərəfindən alınmış borclar qaytarılması 

221 «Kassa» 

 

173 «Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddəli debitor 

borcları» 

7. Gələcək hesabat dövrün hesabına nağd pul vəsaitləri  kassaya qəbul edilməsi 

221 «Kassa» 442 «Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri» 
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8. Kassada saxlanılan xarici valyutaların məzənnəsində artması 

221 «Kassa» 332 «Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat» 

9. Kassada saxlanılan xarici valyutaların məzənnəsində azalması 

332 «Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat» 221 «Kassa» 

10. Əmək haqqı üzrə olan borclar ödənilməsi 

533 «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» 221 «Kassa» 

11.Təhtəlhesab  şəxslər üçün avans verilməsi 

244 «Təhtəlhesab məbləğlər» 221 «Kassa» 

12.Səhmdarlara dividend ödənişi edilməsi 

534 «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor 

borcları» 
221 «Kassa» 

13. İşçilərə maddi kömək göstərilməsi 

341 «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti» 221 «Kassa» 

14. Kommunal və digər xərclər ödənilməsi 

538 «Digər qısamüddətli kreditor borcları» 221 «Kassa» 

15. İnventarlaşma zamanı kassada əksik gələn pul kassirin əmək haqqından tutulması 

533 «Əməyin ödənişi  üzrə işçi heyətinə olan borclar» 221 «Kassa» 

16. İşdən azad olunan işçiyə müavinətin verilməsi 

411 «İşdən azadolma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və 

öhdəliklər» 
221 «Kassa» 

Mənbə: Mühasibat uçotlarının qaydası əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

 

Hesablar Planına uyğun olaraq 223 nömrəli «Bank hesablaşma  hesabları» müəssisənin bankdakı 

hesabında manatla saxlanılan pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları  

ümumiləşdirməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bank əməliyyatları zamanı istifadə olunan mühasibat 

yazılışları aşağıdakı kimidir: 
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Cədvəl 2: Bank əməliyyatlarda pul vəsaitlərinin uçotu 

Bank əməliyyatlarda pul vəsaitlərinin uçotu 

Debit Kredit 

1.Kassada olan pulun bankdakı hesablaşma hesabına verilməsi 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 221 «Kassa» 

2. Alıcılar və sifarişçilər tərəfindən pul vəsaiti daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 

171 «Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor 

borcları» və ya 

211 «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları» 

3.Uzunmüddətli bank kreditləri alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 

 
401 «Uzunmüddətli bank kreditləri» 

4. Hesabdan səhvən silinən məbləğin geri qaytarılması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 218 «Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər» 

5. Təsisçilər tərəfindən hesaba pul vəsaiti daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 302 «Nominal nizamnamə kapitalının ödənilməmiş hissəsi» 

6. Müştəridən avans alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 
443 «Alınmış uzunmüddətli avanslar» və ya 

543 «Alınmış qısamüddətli avanslar» 

7. Valyuta satışından pul vəsaiti daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 222 «Yolda olan  pul vəsaitləri» 

8. Əsas vəsaitlərin satışı nəticəsində daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 601 «Satış» 

9.Törəmə müəssisələrdən daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 
212 «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor 

borcları» 
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10. Satışdan kənar gəlirlərdən vəsaitin daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 611 «Sair əməliyyat gəlirləri» 

11. Artıq ödənilən məbləğ büdcədən geri qaytarılması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 521 «Vergi öhdəlikləri» 

12. Qısamüddətli borc alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 504 «Qısamüddətli borclar» 

13. Əvəzsiz maiyyə yardımının alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 611 «Sair əməliyyat gəlirləri» 

14. Dövlət və ya Baş idarədən dotasiya alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 

444 «Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və 

daxilolmalar» və ya 

544 «Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və 

daxilolmalar» 

15. Digər debitorlardan vəsaitin alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 

 

211 «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları» 

16. İddialar üzrə məbləğin digər müəssisələrdən alınması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 217 «Digər qısamüddətli debitor borcları» 

17. İşçilər tərəfdən müəssisəyə dəyən zərərin ödənilməsi 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 
173 «Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor 

borcları» 

18. Gələcək dövrün hesabına məbləğin daxil olunması 

223 «Bank hesablaşma hesabı» 442 «Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri» 

19. Hesablaşma hesabından çek vasitəsi ilə kassaya pul alınması 

221 «Kassa» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

20.Maliyyə qoyulması üçün köçürülməsi 
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181 «Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli 

investisiyalar» və ya 

183 «Digər uzunmüddətli investisiyalar» 

223   «Bank hesablaşma hesabı» 

21. Bankın xidmət haqqının ödənilməsi 

202 «İstehsal məsrəfləri» 

721 «İnzibati xərclər» 
223 «Bank hesablaşma hesabı» 

22. Gələcək dövrün xərclərinin ödənilməsi 

242  «Gələcək hesabat dövrünün xərcləri» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

23. Kommersiya xərclərinin ödənilməsi 

711 «Kommersiya xərcləri» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

24. Digər müəssisələrə avans verilməsi 

192 «Verilmiş uzunmüddətli avanslar» və ya 

243 «Verilmiş qısamüddətli avanslar» 
223 «Bank hesablaşma hesabı» 

25. Qısamüddətli bank kreditlərinin qaytarılması 

501 «Qısamüddətli bank kreditləri» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

26. Əvəzsiz maliyyə yardımı verilməsi 

731 «Sair əməliyyat xərcləri» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

27. Büdcəyə ödənilən vergilərin köçürülməsi 

521 «Vergi öhdəlikləri» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

28. Büdcədənkənar fondlara ödənilməsi 

523 «Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

29. Kommunal xərclərin ödənilməsi 

538 «Digər qısamüddətli kreditor borcları» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

30. Malsatanların borcunun ödənilməsi 

531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor 

borcları» 
223 «Bank hesablaşma hesabı» 
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31. Sosial-sığorta haqqının və pensiya təminatına görə borcun köçürülməsi 

522 «Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

32. Təsisçinin hesabına dividendin köçürülməsi 

534 «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə debitor 

borcları» 
223 «Bank hesablaşma hesabı» 

33. Əmlak sığortası üçün verilməsi 

414 «Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

34. İcarə haqqı ödənilməsi 

535 «İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları» 223 «Bank hesablaşma hesabı» 

Mənbə: Mühasibat uçotlarının qaydası əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

 

Nəticə və təkliflər 

Azərbaycanın istehsal müəssisələrində pul vəsaitlərinin uçotu və maliyyə hesabatlarında əks 

olunması prosedurlarını analiz edərkən ümumilikdə aşağıdakı təkminləşdirmə methodlarını irəli 

sürə bilərik: 

1.İstehsal müəssisənin uçot siyasəti kreditlər üzrə əlavə xərclərin tərkibini və silinməsini, borc 

öhdəlikləri üzrə gəlirlərin hesablanılması və bölüşdürülməsi üsulları, habelə borc vəsaitlərinin 

müvəqqəti olaraq yerləşdirilməsindən alınan gəlirlərin uçotu qaydası təsvir olunmalıdır. 

2. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrinə əsasən maliyyə hesabatlarında plastik kartlardan istifadə 

edilərkən vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkətləri barədə məlumatları ümumiləşdirilməsi üçün 224 

nömrəli hesabında aşağıdakı subhesabların açılması tövsiyə olunur: 

 224-1 nömrəli hesab "Bank kartı şirkəti kartları"; 

 224-2 nömrəli hesab "Kredit korporativ kartları". 

3.Hər bir müəssisələrin fəaliyyət dövrü ərzində ödəmə intizamına riayət etməsi və müqavilədə 

göstərilən müddətdə ödənilməsinə riayət etməsi daha məqsədəuyğundur. Belə bir vəziyyət 

müəssisədə müsbət fikir formalaşdırır, ona olan etibar səviyyəsini artırır və şirkətin maliyyə 

vəziyyətinə müəyyən təsir göstərir. 

4. Təchizatçılar tərəfindən hesab-fakturaya daxil olan əlavə dəyər vergisi 521 nömrəli hesab- 

“Vergi öhdəlikləri” hesabında ayrılıqda uçota alınmalıdır. ƏDV hesab-fakturada da ayrılıqda qeyd 

olunmayıbsa, ondan təchizatçı müəssisə özü müstəqil olaraq sətir açmaq hüququ yoxdur. Təəssüf 
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ki, müəssisələrdə bir çox hallarda uçotun bu tələbinə əməl olunmur. 

5. Təchizatçıdan sərbəst konvertasiya olunan valyutada hesab-faktura alan alıcı onları adi qaydada 

qəbul edir, yəni 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 nömrəli hesablar və 431 nömrəli hesab 

kreditləşir. Əgər, 431 nömrəli hesabı xarici valyuta ilə hesablanırsa, manat ekvivalenti də 

göstərilməlidir. Xidmət ayın 16-da göstərilibsə, hesab-faktura həmin ayın 20-də verilib və ödəniş 

25-də göndərilibsə, əməliyyat ayın 16-da mövcud olan məzənnə ilə əks olunmalıdır. 
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Xülasə 

Covid-19 pandemiyası nəticəsində dünyanın ən böyük şirkətlərindən bəziləri böyüdü, bəziləri isə kiçilməyə doğru 

getdi. Pandemiya bütün sahələrə təsir göstərdiyi kimi, TMK-ların fəaliyyətinə də müəyyən təsirləri oldu. Məqalədə biz 

bu məqamlara diqqət yetirməyə və dünyanın ən böyk TMK-ları nümunəsində pandemiya təsirlərinə toxunmağa 

çalışacağıq. TMK-ların dünya bazarlarındakı rolu bizə məlumdur və onun inkişaf etməkdə olan, eləcə də bəzi keçid 

iqtisadiyyatlı ölkələrin iqtisadi inkişafındakı rolu danılmaz faktdır. TMK-ların birbaşa xarici investisiyaları nəinki 

ölkələrin, həmçinin dünya bazarında əhəmiyyətli sektorların inkişafını və rəqabət qabiliyyətliliyini artırmışdır. Hazırda 

ən böyük TMK-lar ABŞ, Çin və digər Avropa ölkələrinə məxsusdur. Bu şirkətlərin pandemiyadan əvvəl və 

pandemiyada sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılması ilə biz müəyyən dərəcədə onların xüsusi rolunu anlaya, mövcud 

situasiyada yaranan problemləri analiz edə və həmçinin çıxış yolları kimi öz yanaşmalarımızı da təklif edə bilərik. 

Bundan əlavə araşdırma nəticəsində dünya ölkələrinin təcrübəsini izləyərək və öyrənərək öz ölkəmizdəki mövcud 

vəziyyət və gələcəkdə bu təcrübədən faydalana bilərik. Bir şirkətin səhmlərinin qiymətləndirilməsi sürətlə dəyişə bilər. 

Bunun üçün də həmin şirkətlərin bazar payının araşdırılması mütləq xarakter daşıyır. Bildiyimiz kimi TMK-ların bazar 

payı haqda məlumatlar Fortune Global 500 jurnalında təqdim olunur. Həmin hesabatlar isə PwC tərəfindən 

hazırlanaraq öz hesabatlarında nəşr olunur. Bu səbəbdən məqaləmizdə də əsasən PwC hesabatlarından və Fortune 

Global 500 jurnalında nəşr olunan məlumatlardan daha çox istifadə olunmuşdur. 

 

TMK anlayışı, onların inkişaf tarixi və dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyəti 

Transmilli bir şirkət (TMK) ikidən çox ölkədə fəaliyyət göstərən, BMT-də qeydiyyatdan keçmiş, 

törəmə müəssisələrə malik olan, xarici aktivlərinin payı 25%-dən az olmayan, ümumi 

dövriyyəsinin beşdə birindən üçdə birinədək hissəsi xarici əməliyyatların payına düşən və satışın 

illik həcmi 1 mlrd. ABŞ dollarından az olmayan müəssisədir.  

TMK-lar iyirminci əsrdən əvvəl mövcud olsa da East India Company, Hudson's Bay Company, və 

Londonun Virginia şirkəti (müasir öncülləri idi) kimi şirkətlər 1960-ci illərdən bu yana dünya 

səhnəsində böyük bir güc halına gəldilər (Dünya Bankı 1987, s.45). Cədvəl 1 –də əks olunan 

məlumatlar da əsrin əvvəlindən 1997-ci ilə qədər xarici birbaşa investisiyalar (xarici investisiyalar) 

üzrə şirkətlərin səhmlərini sadalayaraq təsdiqləyir. 1900-cü ildə Avropa şirkətləri əsas transmilli 

oyunçular idilər, lakin sonradan, yəni 1930-cu ilə qədər Amerika TMK-ları öz iştiraklarını hiss 

etdirməyə başladılar. 1960-cı il korporativ transmilli dövlətləşmədə yeni bir dövrün başlanğıcı 

qoyuldu. 1960-cı ildən bu günə qədər olan onilliklərin hər birində dünya birbaşa xarici sərmayələri 

3 dəfədən çox artmışdır, halbuki əsrin birinci yarısında bu göstəricilər yalnız 2 dəfə artmışdır. 
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Cədvəl 1. 1900-1997-ci illərdə ölkələr üzrə birbaşa xarici investisiya axınları (milyard dollar)

 

Mənbə: Dünya Bankı 

İyirminci əsrin sonlarında transmilli korporativ fəaliyyətdəki fövqəladə artım, böyük ölçüdə təsirli 

və vaxtında təşkilati nəzarəti qoruyaraq şirkətlərin dünya miqyasında gəlirli əməliyyatlar 

qurmalarına icazə verən nəqliyyat, rabitə və məlumat emalındakı texnoloji yeniliklərlə izah edilə 

bilər. 1960-cı ilə qədər və sonrakı xarici birbaşa investisiyalardakı faktiki fərq Cədvəl 1-də 

göstərilən rəqəmlərdən daha çoxdur. 1960 və ondan əvvəlki birbaşa xarici investisiyalar, əsasən 

fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən xarici portfel investisiyalarını və demək olar ki hər zaman 

TMK-lar tərəfindən həyata keçirilən xarici birbaşa investisiyaları əhatə edir. Bu iki növ investisiya 

1970-ci ildən əvvəl əksər ölkələr üçün ayrıca bildirilməmişdir. Beləliklə, birbaşa xarici 

investisiyaların həcmi şişirdilmişdir. Məsələn, Wilkins 1929-1930-cu illərdə ABŞ xarici portfelinin 

və birbaşa investisiyaların bərabər olduğunu bildirdi. 1930-cu ildə Amerikanın xaricdəki birbaşa 

investisiyaları cəmi 7,5 milyard dollar idi. Cədvəl 1-də qeydə alınan qalan 7,2 milyard dollar xarici 

portfel investisiyası idi. 

Cədvəl 1-də 1997-ci ildə yalnız on bir ölkənin TMK-larının payı bütün xarici investisiyaların 

demək olar ki yüzdə 85%-inin payına düşdüyü göstərilir. Amerika TMK-ları ümumi xarici 

investisiyaların dörddə birindən çoxunu və Triadda yerləşən şirkətləri Kanada, Avropa Birliyi və 

Yaponiya isə təxminən dörd dünya xarici investisiyalar fondunun beşdə birini təşkil edir 

(UNCTAD 1998, s. 379-384). Aydındır ki, TMK-lar qlobal iqtisadiyyatın inkişaf etmiş ölkələrində 

böyük ölçüdə fəaliyyət göstərir və investisiya qoyur. [6] 
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Dünyadakı birbaşa xarici investisiyaların axınının böyüklüyü, 1997-ci ildə xarici şirkətlərin dünya 

səviyyəsində satışlarının 9,5 trilyon dollar təşkil etməsi ilə ortaya çıxdı ki, bu da dünya mal və 

xidmət ixracatından 6,4 trilyon dollarlıq məhsuldan təxminən 1.5 dəfə çox idi (UNCTAD 1998, 

s.5) . İştirakçıların qlobal satışları, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin strukturlaşdırılmasında 

TMK-ların əhəmiyyətini vurğulayaraq dünya bazarlarına mal və xidmətlərin çatdırılmasında 

ixracdan xeyli dərəcədə vacib əhəmiyyətə malik olduğu qeyd olunmuşdur. 1997-ci ildə 53.607 

TMK dünyada təxminən 450.000 xarici filialı idarə edirdi. (UNCTAD 1998, s. 4). 

Covid-19 pandemiyası nəticəsində TMK-ların bazar payında baş verən dəyişikliklər 

Pandemiya dövründə dünyanın ən böyük şirkətlərindən bəziləri böyüdü, bəziləri kiçilməyə doğru 

getdi. Global Finance, şirkətlərin ölçüsünə görə ən yaxşı bilinən iki reytinqini bazar 

kapitallaşmasına görə dünyanın ən yaxşı 10 siyahısı ilə müqayisə edərək, qlobal korporativ 

goliatların hərtərəfli mənzərəsini təqdim etmişdir. Apple, Amazon və ya Microsoft? Yoxsa 

Alphabet ya da Facebook öncül olmağı bacardı? Bu nəhənglər bir müddətdir ən qiymət li xalqa 

satılan şirkət adı uğrunda sıx bir yarışdadır.  

Cədvəl 2. 2020-ci ildə bazar kapitallaşmasına görə 100 ən böyük TMK ( milyard dollar)

 

Mənbə [7] 
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ABŞ prezident seçkiləri günü olan 3 Noyabr 2020-ci il rəqabətə görə ilk sıralarda olan qalib Apple 

şirkəti oldu. Cupertino santralı 2020-ci ilin daha yaxşı hissəsi üçün siyahıda üstünlük təşkil etməklə 

yanaşı, avqust ayında 2 trilyon dollarlıq bazar dəyərinə çatan ilk Amerika şirkəti oldu. Bu, 1 trilyon 

dollarlıq həddi keçməyin ilk mərhələsindən demək olar ki, düz iki il sonra idi. 

Qeyd edək ki, bir şirkətin səhmlərinin qiymətləndirilməsi sürətlə dəyişə bilər. Apple özü bir neçə 

geriləmə yaşadı. Microsoft, 2018-ci ildə dünyanın ən qiymətli müəssisəsi olaraq taxtdan endirildi, 

qalib isə Apple şirkəti oldu. Amazon 2019-cu ilin yanvarında hər iki şirkəti ən yaxşı slot uğrunda 

məğlub etdi, lakin Microsoft bir ay sonra geri aldı. Daha sonra Apple liderliyini 2019-cu ilin 

oktyabrında bərpa etdi, ancaq 2020-ci ilin fevralında yenidən Microsoft-a itirdi. Microsoft-un 

üstünlüyü uzun sürmədi. Ulduz qazancını açıqladıqdan sonra, Apple ilin iyununda reytinqin 

zirvəsinə yüksəldi və ilin sonuna qədər lider olaraq qaldı.  [5] 

Aşağıdakı cədvəlləri də nəzərdən keçirdiyimiz zaman deyilənləri aydın şəkildə müşahidə etmək 

mümkündür. 

Şəkil 1. 2020-ci il rüblər üzrə ən böyülk TMK-ların bazar payına görə dəyişikləri 

 

Mənbə [8] 
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Şəkil 2. 2019-ci il rüblər üzrə ən böyülk TMK-ların bazar payına görə dəyişikləri 

 

Mənbə [8] 

Bəs bu iki texnoloji qabaqcılın qiymətləndirilməsindəki bütün eniş-yoxuşları necə başa düşə 

bilərik? Son on ilin əksər hissəsində Apple-ın səhm qiyməti həm mənfəətli həm də şirkətin 

fövqəladə uğurunun qurbanı oldu. İPhone, kompüter və planşetlər kimi axtarılan məhsullar Apple'ı 

yeni zirvələrə qaldırdı, satışlar yavaşladığı zaman şirkətin bazar kapitallaşması azaldı. Bunun 

əksinə olaraq, Microsoft-un iş modeli daima artan davamlı gəlir axınları ətrafında mərkəzləşmişdir. 

Hər il yeni bir ağıllı telefona və ya noutbuka ehtiyac olmaya bilər, ancaq bir proqram lisenziyası,  

bir bulud paketi və ya bir video oyun abunəsi alsanız, gələcəkdə çox güman ki, yenisini alacaqsınız. 

Nəhayət, Apple Microsoft-un oyun kitabından borc almağa başladı: xəbər və oyun abunəliyini, 

video yayım xidmətini və hətta öz kredit kartını işə saldı. Apple proqramdan və proqram 

təminatından kənara çıxdıqdan sonra gəlir artımı dayandırıla bilmədi. 

Uğurlu strategiya (və məhsul, vaxt və idarəetmə) bir kənara qoyularaq, bir şirkətin buraxılmış 

səhmlərinin ümumi dollar dəyəri, pandemiya və siyasət kimi saysız-hesabsız gözlənilməz amillər 
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tərəfindən təsirlənə bilər. Məsələn, ABŞ Prezidenti Donald Trampın noyabr seçkilərindən bir az 

əvvəl ikinci bir stimul olmayacağını elan etdiyi bir tweet bazarları geriləmə vəziyyətinə saldı. 

Bununla birlikdə, 2020-ci ilin sonuna qədər əczaçılıq şirkətləri tərəfindən COVID-19 

peyvəndlərinin tezliklə satışa təqdim ediləcəyi ilə əlaqədar elanların dayandırılması və uzaq iş 

şəraitində dəyər qazanan “evdə qalma” adlı səhmlər dəyər itirdi. 

Bazar kapitallaşması bu gün bir şirkətə sahib olmağın maya dəyərini göstərsə də, şirkətin obyektiv 

dəyərini və ya özünəməxsus dəyərini təsir edib-etmədiyini soruşmağa dəyər. Bir zamanlar Warren 

Bufett məşhur bir şəkildə “Heç bir şey həqiqətdən uzaq deyil” dedi. Yenə də dünyanın ən dəyərli 

müəssisələrindən biri olan Berkshire Hathaway-ın qurucusu olaraq, bu cür rəqəmlərin arxasında 

həmişə bir həqiqətin dayandığını bilir. 

Vaxt keçdikcə, müəyyən şirkətlər nüfuz qazandıqca, digərləri azalacaq, bəziləri iflasa da gedə bilər. 

Bu baxımdan, hamısı dotcom baloncuklarından və maliyyə böhranından xilas olan Apple və 

Microsoft (həm də Berkshire Hathaway və Amazon da) üçün hər zamankından daha güclü bir 

şəkildə qayıtmaq hakimiyyətdə qalmağın diqqətəlayiq hallarıdır. 

Ən yüksək qiymətləndirilən ilk 10 şirkətin əksəriyyəti Amerikalı olsa da, bəzi istisnalar bunu sübut 

edir ki, çin texnologiyası Tencent və Alibaba, Tayvan Yarıiletkenlə birlikdə yalnız ilk illərdə ilk 

10-a girdi. Onların yüksəlişi yalnız siyahının coğrafi tərkibində deyil, həm də sektoral bir dəyişiklik 

oldu: On il əvvələ qədər fond bazarında ən kapitallaşmış müəssisələr Exxon, General kimi ənənəvi 

uzun müddət davam edən "mavi çipli" begemotlar idi. (Elektrik və AT&T) Bu gün demək olar ki, 

bütün texnoloji şirkətlərdir.  [5] 

Əsas təməllərə deyil, daima dəyişən səhm qiymətlərinə və investorların fikirlərinə çox diqqət 

yetirmək yanıltıcı ola bilər. Bu qarışıq vaxtlarda da, bir çox xalqa satılan məhsullara malik şirkət, 

bazar payı, nağd pul və ya işçi sayı baxımından bir il əvvəlkindən fərqli olaraq əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənmir. Mövcud şərtlərlə əlaqəli yalnız böyümə perspektivləri dəyişdi. Ancaq bunlar 

da, bildiyimiz kimi, nisbətən sürətlə inkişaf edə bilər. 

Beləliklə, digər reytinqlər, hansı şirkətin həqiqətən ən böyük olduğunu müəyyən etmək üçün bazar 

kapitallaşması xaricində ölçmələrdən istifadə edir. 1995-ci ildən bəri hər il nəşr olunan Fortune-

nin illik Global 500 siyahısı gəlirlərinə görə dünyanın ən yaxşı şirkətlərini sıralayır. 2020 sıralaması 

pandemiyanın təsirini göstərməsə də, qlobal bazarlarda ən vacib uzunmüddətli tendensiyalara hələ 

də quş baxışı verir. 
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Mənbə: https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/largest-companies 
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Mənbə: https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/largest-companies 

2019-cu ildəki 500 ən yaxşı göstərici, 33.3 trilyon dollar (2018-ci illə müqayisədə 2% çox) gəlirlə 

performans rekordlarını üstələyir, Walmart isə yeddinci ildir ki, gəlirlə ən böyük şirkət adını 

qazanır. Ancaq bu, bəlkə də ən vacib paketdir: Çin siyahıda ən çox şirkətə sahib idi, 2018-dən 124-

ə qədər (Tayvanı da əlavə edərək, Böyük Çin üçün cəmi 133). ABŞ 121 ilə sabit qaldı, Yaponiya 

isə ümumilikdə 53 ad siyahısına bir ad əlavə etdi. Ümumilikdə, anketə daxil olan şirkətlər 225 

şəhəri və 32 ölkəni əhatə edir. 

Dünyanın ən kapitallaşmış şirkəti olan Apple Fortune reytinqində harada durur?  

12 –ci nömrəyə qədər baxdığımızda yalnız böyük texnologiya şirkətlərindən biri olan 9 nömrəli 

Amazon, ilk 10-a girir: Alphabet 29-da, Microsoft 47-də və Facebook 144-də, Çin əczaçılıq şirkəti 

Sinopharma ilə Alman kimyəvi firması Basf-ın sıxışdırıldığını müşahidə etmək mümkündür. 

Şirkətləri gəlirlərinə görə sıralayarkən, texnoloji ehtiyatları bazar dəyərinə görə sıralananda olduğu 

kimi yaxşı olmur. 31 mart 2020-ci ildəki hesabata əsasən Fortune’nin ilk 10-luğundakı Walmart’ın 
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arxasında Çin enerji şirkətləri Sinopec, State Grid və China National Petroleum (müvafiq olaraq 

ikinci, üçüncü və dördüncü yerlərdə) ilə birlikdə Royal Dutch Shell (5), Saudi Aramco (6), 

Volkswagen (7), British Petrol (8) və Toyota (10). 

Bütün danışılanları nəzərə alsaq aşağıdakı sual diqqət cəlb edir.  

Niyə səhmdar investorlar avtomobil, enerji, kimya və ya əczaçılıq nəhənglərindən daha az gəlir 

əldə etdikləri təqdirdə texnoloji şirkətlərə və startaplara pul tökməyi üstün tuturlar? Çünki texnoloji 

şirkətlərin böyümək üçün çox böyük potensialı var. 16 Noyabr 2020-ci il tarixinə şirkətin 1997-ci 

ildə həyata keçirdiyi IPO zamanı Amazon səhmlərindən 100 dollar alan bir şəxs, təxminən 160.000 

dollar dəyərində səhm sahibi olacaqdı. 

Bu da şirkətləri əksər hallarda kiçik, mövcud olmayan və ya hətta mənfi məhsullarla əhatə edən 

uğur və marağı izah edir. Səhmdarları bu şirkətlərin IPO-dan altı il sonra 2003-cü ildə ilk illik 

məhsulunu qeyd edən bir şirkət olan “növbəti Amazon” olacağına ümid edirlər. Jeff Bezos uzun 

müddətdir ki, yeni məhsullar və xidmətlər vasitəsi ilə gələcək proqressivliyə investisiya qoymağın 

mənfəət təxminlərinə vurulmaqdan üstün olduğunu düşünür və bu çox yaxşı işləyən bir 

strategiyadır. 

Başqa sözlə, hər hansı bir anda başqa bir şirkətlə əlaqəli bir şirkətin ölçüsünü və görünüşünü tam 

olaraq müəyyənləşdirməyin sadə yolu yoxdur. 

Bunu etmək səy göstərməyə dəyməz demək deyil. Bu məqsədlə Forbes Global 2000 siyahısı - bu 

il 18-ci illik buraxılışında - çox ölçülü bir yanaşma istifadə edir. Gəlirləri, mənfəətləri, varlıqları 

və bazar dəyəri bərabər şəkildə çəkilərək əldə edilən qarışıq hesabı istifadə edərək dünyanın ən 

böyük şirkətlərini sıralayır. 
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https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/largest-companies 

COVID-19, təəccüblü deyil, siyahıdakı hər bir şirkətə təsir edir. Hesabatda deyilir ki, may ayına 

qədər dünyanın ən böyük 2000 dövlət müəssisəsi üçün məcmu bazar dəyərləri əvvəlki bahardan 

bəri artıq 4% -dən çox, gəliri isə 2,9% azalıb. Anketdə Çin şirkətlərindən söz düşəndə Fortune 500 

siyahısına bənzər nəticələr də ortaya çıxdı: onlar artmaqdadır.  

Ardıcıl ikinci ildir ki, Çin, ABŞ-ın dörd iştirakını beş ilə qabaqlayaraq ilk 10-da yer alan hər bir 

ölkədən ən çox çıxış edir. Ümumiyyətlə, Çin Hong Kongla birlikdə 324 şirkətə ev sahibliyi edir, 

2019-cu ildə 309, ABŞ isə 588 firma ilə öyünərək siyahıya alınan müəssisələrin sayına görə yenə 

də üstünlük təşkil edir. Yaponiya (217), İngiltərə (77), Kanada (61), Cənubi Koreya (58), Fransa 

(57), Almaniya (51), Hindistan (50) və Tayvan (43) ilk 10-un qalan hissəsini sıralamada ən çox 

iştirak edən ölkələr təşkil edir. 

Nəticə olaraq, iqtisadi, texniki və təşkilati kriteriyalara əsaslanaraq böyük bir şirkəti kiçik bir 

şirkətdən ayırmaq olduqca asan olsa da, qlobal begemotlar arasında ən böyük şirkət olanı seçməyə 

çalışarkən işlər daha da mürəkkəbləşir. Nəhəng bazar kapitallaşması ilə Microsoft, 27 ölkədə 
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11.000-dən çox mağazası olan Walmart, 150 milyon müştərisi və 4.300 milyard dollarlıq varlığı 

olan ICBC, ya da 2.7 milyard istifadəçisi olan Facebook? Gözəllik kimi, ölçüsü də baxanın 

gözündədir. 

PwC hesabatlarında 2020-ci il üzrə TMK-ların bazar payı 

Bazar kapitallaşma dəyərinə görə bu TMK təsnifatı PwC tərəfindən hazırlanır. Bura dünyanın 100 

ən çox dəyərə malik şirkəti daxildir. [3] PwC-nin Global Top 100 şirkətlərinə görə, dünyanın 100 

ən böyük siyahı şirkətinin bazar kapitallaşması, COVID-19 pandemiyasının baş verdiyi zaman 

2020-ci ilin ilk üç ayında qeydə alınan 15 % zərərini ikinci rübdə güclü şəkildə bərpa etdi.  (30 

iyun tarixində yeniləndi) 

Beləliklə, 100 şirkətin kapitallaşması ikinci rübdə 3.57 trilyon ABŞ dolları artaraq iyun ayının 

sonunda 25.04 dollar səviyyəsinə yüksəldi və 2019-cu ilin dekabr ayında 25.37 trilyon ABŞ dollar 

səviyyəsindən 1% aşağı düşdü. 

Pandemiya qısa müddət ərzində bazarda ciddi təhriflərə səbəb oldu və dünyanın ən böyük şirkətləri 

investorlar üçün nisbi təhlükəsizlik təmin edir, lakin fərqli bölgələr və sektorların fəaliyyətində 

açıq fərqlər var. Texnologiya və istehlakçı xidmətləri şirkətləri bu təkamülün əsas sürücüsüdür və 

qlobal iqtisadiyyatın bərpası üçün yaxşı bir işarədir. Hər iki sektor da rəqəmsal sürətlənmə, e-ticarət 

artımı və buluta köçdən faydalanaraq böyüməyə davam edəcək ” kimi PwC Rumıniyanın tərəfdaşı 

və Məsləhət Lideri Dinu Bumbăcea qeyd etmişdir. 

Ən yaxşı 100 şirkətin sektoral performansı 

Sektorlarda, Sənaye və təməl Materiallar, Mart-İyun aylarında ən böyük qazancları yüzdə 33% , 

ardından Texnologiya 28 %, İstehlakçı Xidməti isə 25% artdı. Qazanclar 10% Neft və Qazda 

sahəsində, maliyyə sektorunda isə yalnız 5% ilə müşahidə olunmuşdur. Bölgələrə görə ABŞ və Çin 

şirkətləri kapitallaşmada 2% artım yaşadı, Avropa şirkətləri isə 3%  düşdü. 

İlk sırada şirkətlərin yarısından çoxunu (59), ABŞ-ı 17 şirkətlə, 15 şirkətlə Çin və bölgələri ilə 

Avropa izləyir. 

Qaliblər və uduzanlar 

Mövcud Qlobal Top 100-dəki təxminən 90 şirkət 2020-ci ilin mart-iyun aylarında,  yalnız 10 şirkət 

yanvar-mart ilə müqayisədə bazar kapitallaşmasında artım gördü. 

Səudiyyə Aramco lider mövqeyini qorudu, lakin hakim neft qiymətləri görünüşündən əziyyət 

çəkdi. Əsasən texnologiya və e-ticarət şirkətlərindən ibarət olan dünyanın ilk 10 siyahısını 

Alphabet, Alibaba, Facebook, Tencent, Berkshire və Visa tamamlayır. [10] 
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Mənbə [9] 

Çin elektron ticarət platforması Pinduoduo bazar kapitalizasiyasında ən böyük qazancları 148%, 

ardından Tesla 104 %, PayPal 84 %, Reliance Industries 58 % və AbbVie 51%  qazandı.  

Wells Fargo, bazar kapitallaşmasında ümumi nisbətdə ən böyük nisbi azalma (11% / 12 milyard 

dollar) gördü. İlk düşən on nəfərdən altısı neft, qaz və ya maliyyə sektorundadır. 

Qeyd olunan məlumatlar Global Top 100 şirkətləri, 30 iyun 2020-ci il tarixinə hesabat əsasındadır. 

30 iyun 2020-ci il tarixinə olan hesabat ABŞ kapitalı ilə ən böyük dövlət şirkətlərini sıralayır və 

bunu 31 Mart 2020 və 31 dekabr 2019-cu il tarixlərindəki bazar kapitallaşması ilə müqayisə edir. 

Maliyyə bazarlarına dair qeyri-müəyyən görünüşü nəzərə alaraq, PwC üç ayda bir mövqeyinin 

dəyişməsini yeniləyir. [10] 

Yuxarıda qeyd olunan məlumatları aşağıdakı qrafik və cədvəllərdən də aydın şəkildə nəzərdən 

keçirmək mümkündür.  
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Mənbə [9] 

Nəticə 

Bildiyiniz kimi, Transmilli korporasiyalar hal-hazırda dünya iqtisadiyyatının inkişafında mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bu əhəmiyyət həm investisiya qoyan, həm də birbaşa xarici investisiyaları 

qəbul edən ölkələrin makroiqtisadi göstəricilərinin təhlili zamanı aydın nəzərə çarpır. Həmçinin, 

TMK-ların bazar payına görə dünya iqtisadiyyatındakı yerini də vurulamaq yerinə düşərdi. 

Aparılan tədqiqatda ən böyük TMK-lar nümunəsində bazar payları təhlil olunmuş və onun spesifik 

xüsusiyyətləri, iqtisadi inkişafdakı rolu və dünyada baş verən hadisələrin nə dərəcədə TMK-ların 

bazar payına təsir etməsi aşkarlanmışdır.  

- TMK-ların inkişaf etməsi şirkətlərin dünya miqyasında gəlirli əməliyyatlar aparmalarına 

icazə verən nəqliyyat, rabitə və məlumat emalındakı texnoloji yeniliklərlə nəticələnmişdir. 

- Dünyadakı birbaşa xarici investisiyaların axınının böyüklüyü xarici şirkətlərin dünya 

səviyyəsində satışlarının əhəmiyyətli dərəcə artmasına gətitib çıxarmışdır İştirakçıların 
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qlobal satışları, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin strukturlaşdırılmasında TMK-ların 

əhəmiyyətini və dünya bazarlarına mal və xidmətlərin mübadiləsi, çatdırılmasında ixracdan 

xeyli dərəcədə vacib rola malik olduğunu sübut etmişdir. 

- Təsadüfi deyil ki, digər qlobal hadisələr kimi Covid-19 pandemiyasının da bütün iqtisadi 

proseslərə təsiri danılmaz faktdır. Pandemiya nəticəsində bəzi böyük şirkətlərin bazar payı 

əhəmiyətli dərəcədə azaldı. Lakin bu azalma bəzi şirkətlərdə isə o qədər də çox olmadı. 

Təbii ki, bu şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyi sektorlar üzrə araşdırılma aparıldığı zaman 

ortaya çıxdı. Məqalədə də qeyd olunduğu kimi neft, qaz və ya maliyyə, eləcə də enerji 

sektorlarında azalma, digər sektorlarla müqayisədə daha çox olmuşdur. 
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Özet 

Aile ortamında var olan birtakım olumsuzlukların öğrencinin okul kültürüne uyumunda sıkıntı yaratacağı hipotezine 

dayanan bu araştırma; İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Karlıtepe Ortaokulunun 7/D sınıfında 

gerçekleştirilmiştir. 7/D sınıfına kayıtlı öğrencilerin okul kültürüne uyumunu tespit eden kriterler belirlenip öğrenciye 

uygun olan kısımlar işaretlenmiştir. Sonrasında aynı öğrencilerin ailevi durumlarına ilişkin kriterler belirlenip veliden 

alınan bilgiler ve e-okul veli-öğrenci bilgi sistemi ışığında işaretlenmiştir. Her işaret “1”puan olarak hesaplanmıştır. 

Okul kültürüne uyumda öğrencinin artan puanları onu risk grubuna dâhil etmektedir. Aynı biçimde öğrencinin ailesine 

ilişkin kriterlerde de artan puanlar ailevi riski ortaya koymaktadır. Bu puanların bir biriyle orantılı biçimde artış 

göstermesi ise araştırma hipotezinin doğruluğunu kanıtlayacaktır. Bu çalışmanın amacı; okul kültürüne uyum sorunu 

yaşayan öğrencileri, uyum sorunlarını ve sebeplerini net bir biçimde saptamak ve gerekli tedbirleri alarak öğrenciyi 

kazanmaktır.       

Anahtar Sözcükler: Okul Kültürü, Okul Kültürüne Uyum, Okul Kültürüne Uyumda Aile Faktörü. 

 

Giriş 

Bu bölümde problem durumu, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi ve literatür taraması, 

araştırmanın sınırlılıkları, varsayımlar, tanımlar ve açıklamalar yer almaktadır. 

Öğrenme, deneyimler sonucu insan davranışlarında görülen kalıcı değişikliklerdir. Öğrenme 

olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. Zaman ya da mekân sınırlamasına tâbi olmayan bir 

kavramdır. Yani öğrenmenin nerede ve nasıl gerçekleşeceğini kestirmek mümkün değildir. 

Öğretim ise uzman kişilerce hazırlanan bir program dâhilinde, yalnız olumlu yöndeki hedef 

davranışların planlı olarak kişilere kazandırılması faaliyetidir.    

Eğitim genel itibariyle "Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik 
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değişme meydana getirme sürecidir." diye tanımlanır (Ertürk, 1994). Başaran’ın tanımında ise 

"İnsan davranışında yetenek, istidat, karakter ve bilgi bakımından belli gelişmeler sağlamak 

amacıyla yürütülen etkiler sistemidir." diye ifade edilmiştir (Başaran, 1978). Bu tanımlamalardan 

hareketle eğitimin öğretime göre daha geniş çaplı bir kültürlenme süreci olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. Eğitim bireyin doğumuyla başlar. İlk eğitmenler çocuğun ebeveynleridir. Birey doğruyu, 

iyiyi, ahlaki kavramları, olumlu bilgileri ve davranış biçimlerini öğrenir, kavrar ve özümseyerek 

davranış biçimi haline getirir. Eğitim yaşamın her alanında kazanılabilen olumlu, istendik 

davranışların özümsenmesi sürecidir. Öğretim ise eğitimin planlı olarak okullarda yapılan kısmıdır. 

Öğretim kısmında akademik bilgiler daha ön plandadır. Öğrenmenin eğitim kavramına, eğitimin 

ise öğretime göre daha kapsayıcı olduğu söylenebilir. Okullarda yapılan öğretim, eğitimden ayrı 

tutulamaz. Bu yüzden “öğretim kurumu”, tabiri yerine daha kapsayıcı olan “eğitim kurumu” tabiri 

kullanılır. Eğitim daha da geniş bir ifadeyle bir kültür aktarımıdır.  

Birçok uzman, kültürü farklı biçimlerde tanımlamıştır. Tylor kültürü, “bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, 

hukuku, örf ve adeti ve insanın toplumun bir üyesi olarak kazandığı diğer bütün maharet ve 

alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür” diye tanımlamıştır (Akt. Öztürk, 2005: 71).  

Deale ve Peterson’a göre; “Kültür, bilinçsiz olarak kabul edilen, olayların nasıl görüleceği, nasıl 

değerlendirileceği ve nasıl davranılacağı ile ilgili, sosyal olarak iletilen derin düşünme kalıpları ve 

insan deneyimlerine anlam verme yollarıdır” (Deal ve Peterson, 1990: 8).   

Öztürk ise “Kültür, bir toplumun genel yaşama biçimidir. Kültür, insanoğlunun fiziksel çevreyi ve 

kendini denetleyebilmek için edinmiş olduğu maddi ve manevi güçlerin toplamıdır.” diye tanımlar. 

(Öztürk, 1990: 151). 

Her kurumun kuruluş amacı ve bu amaca yönelik olarak ulaşması gereken hedefleri vardır. Bunları 

elde etmek içinde uygun iklimin sağlanması, kurum kültürünün oluşması gereklidir. Kurumlar da 

tıpkı insanlar gibi canlı bir varlıktır. Her kurumun kendine has bir iklimi, ruhu bulunur. Eğitim 

kurumlarında işlenen girdi bir hammadde değil, insan olduğu için kurumsal kültür okullarda çok 

daha fazla önem arz etmektedir.  

Devlet okulları da özel okullar da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak belli dersleri ve içerikleri, 

hedef kazanımlara uygun biçimde öğrencilere kazandırmakla mükelleftir. Bu süreçte istenen ve 

beklenen verimin, başarının sağlanması; eğitim kurumlarının profesyonelce idare edilmesine, 

aidiyet hissinin verdiği sorumluluk ve özveriyle sağlam bir kurum kültürünün oluşturulmasına, 

idareci, öğretmen, veli, öğrenci, hizmetliler ve bağlı bulunan üst kurumlarla etkin bir iletişim 

kurulmasına, ayrıca nitelikli bir imaj yönetimi ve itibar algısına sahip olunup bunun sürdürülmesine 

bağlıdır.  

Her toplumun bünyesinde barındırdığı fertlerinin toplumla bütünleşmelerine, bireylerin o 

toplumun bir parçası olduğunu hissetmelerine, toplumsallaşmalarına ve toplumsal yaşamın 

gereklerini yerine getirerek varlıklarını sürdürmelerine imkân sağlayan, toplumun tüm fertleri 
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tarafından kabul edilen ve toplum kültürü olarak tanımlanan genel bir kültürü vardır. Buna binaen 

toplumda yer alan kurumların da, genel kültüre ters düşmeyen örgüt kültürleri bulunmaktadır. “Bu 

kurumlar arasında yer alan okulların sahip olduğu kültüre, okul kültürü denilmektedir.” (Yeşilyurt, 

2009: 196). 

Okulun tarihi ve gelenekleri, okul personelinin birikimleri; karşılıklı etkileşimleri, zamanla okulda, 

o okula özgün bir kültürün gelişmesine neden olmaktadır. Bu kültür, inanç, tutum, beklenti, 

davranış ve eylemlerden oluşmakta ve okulda nelere önem verildiği, nelerin değersiz bulunduğu, 

nasıl hareket edileceği konusunda okulun üyelerine bilgi vermektedir. Okulun asıl işi olan eğitim-

öğretimde bir öğrenciden, bir öğretmenden neler beklemesi gerektiğini, nelerin vurgulanması 

gerektiğini tayin eden okul kültürüdür (Balcı, 2013: 191) 

Maslowski okul kültürünü; “Okulun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların okuldaki 

davranışlarını etkileyen temel varsayımlar, normlar, değerler ve kültürel yapılar” biçiminde 

tanımlar. (Maslowski, 2001: 8,9) 

Okulların temel amacı hizmet verdikleri kitleye, yani öğrencilere, verimli bir eğitim öğretim iklimi 

sunmaktır. Bu iklim okul kültürüne uyumla sağlanır. “Okul kültürü, en basit anlamıyla okul 

topluluğunu bir araya getiren idealler, değerler, varsayımlar, inanışlar ve tutumların birleşimidir 

(Çelikten M., 2003)”. Okul müdürünün başarılı koordinasyonu ve tüm paydaşların profesyonellik, 

iyi niyet ve gayret ilkesine bağlılığı okul kültürünün kök salabileceği uygun bir ortam oluşturur.  

Öğretmenlerin, öğrencilerin, çalışanların kuruma aidiyet hissi, meslek hazzı ve motivasyonlarının 

sağlandığı bir okulda, okul kültürüne uyumla ilgili problemlerin ortaya çıkma olasılığı azalacaktır. 

Kurum ikliminin başarıyla oluşturulduğu okullarda bile bazı öğrencilerin kendini farklı biçimde 

ifade etmek, dikkat çekmek ya da tamamen içe kapanmak suretiyle okul kültürüne uymadıkları 

görülmüştür. Bu noktada yapılan detaylı incelemeler sonucunda çocuğun ailevi yaşamına bağlı 

birtakım etmenlerin okul kültürüne uyumla ilgili sıkıntılar yarattığı tespit edilmiştir. Bu etmenler, 

konu hakkında yapılan çeşitli araştırmalardan farklı olarak, bu çalışmada bütüncül bir açıdan ele 

alınmıştır. Nasıl ki okul kültürü akademik başarı, ödev vb. sorumlulukların zamanında yerine 

getirilmesi, okul kıyafetlerine ve okul kurallarına uyum, öğretmenlerle ve diğer öğrencilerle 

nezaket, saygı ve sevgi değerlerine uygun etkili iletişim gibi birden çok kritere bağlı kalınarak 

yordanabiliyorsa; bunu etkileyen ailevi etmenler de ailenin sosyal, ekonomik, psikolojik vb. birden 

çok durumuna bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu yüzden tek bir 

nedene bağlı kalınmadan öğrencinin okul kültürüne uyum sağlayamadığını ortaya koyan çoklu 

kriterlerde aldığı toplam puanlar ile uyuma engel olan ailevi durumlarla ilgili çoklu kriterlerden 

derlenen toplam puanlar karşılaştırılacaktır. Öğrenci ve ailesinin aldığı risk puanları birbiriyle 

uyumlu biçimde artış gösteriyorsa bu araştırmanın hipotezini doğrulayacaktır. Aile durumundaki 

risk kriterleri ve okul kültürüne uymayan öğrenci tespit kriterleri; e-okul veli ve öğrenci bilgi 

sistemi, veli ve öğrenciden bizzat alınan ya da gözlemlenerek ulaşılan veriler ile doldurulacaktır.  
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Araştırma sonuçlarına bağlı olarak elde edilen saptamalar ışığında öğrencinin yaşadığı sıkıntı ve 

sıkıntının kaynağı belirlenmiş olacaktır. Bu öğrencilerin, okul rehberlik servisiyle yapılacak 

istişarelerle planlanacak rehabilitasyon faaliyetleriyle yaralarının sarılması, okul kültürüne uyum 

sağlaması, topluma kazandırılması sağlanacaktır.  

Problem Durumu 

Her kurumun kendine ait bir kimliği ve kültürü vardır. Aynı ya da benzer nitelikte amaçları 

gerçekleştirmek adına kurulsalar ya da aynı merkeze bağlı farklı şubeler dahi olsalar kurum 

kültürleri farklılık gösterecektir. Aynı amaç, aynı hedef kazanımlar, aynı idari yapılanma ve benzer 

olanaklara sahip olmalarına karşın, okullar da böyledir. Aynı ilin aynı ilçesinde, aralarında birkaç 

kilometre fark bulunan iki okulun bile kurum kültürlerinde değişkenlik görülür. Bunlar idarecilerin, 

öğretmenlerin profesyonelliğine, yönetim tekniklerine, yaklaşım tarzlarına, öğretmenlerin 

uyumuna, öğrenci ve ailelerle iletişim kalitesine vb. birçok sebebe bağlanabilir. Bu yüzden okul 

kültürüne öğrenci ya da öğretmen uyumuyla ilgili çalışmalarda genellemeler doğru olmayacaktır. 

Doğru tespit için her okul kendi şartlarına göre değerlendirilmelidir. Bu alanda ancak okulların 

kurum kültürleri açısından farkları araştırılabilir. Okul kültürünün başarılı bir biçimde yerleştiği 

okullarda idareci, öğretmen, öğrenci, veli; kuruma karşı aidiyet hissedecek, daha özverili bir 

yaklaşım tarzı sergileyecektir. Böylece eğitim-öğretim hizmetleri daha verimli bir biçimde 

sağlanacaktır.  

Okul kültürünün başarıyla yerleştiği kurumlarda bile bazı öğrenciler bu kültüre adapte olmakta 

zorlanmaktadır. Bu uyumsuzluğun sebebi, bireyin ilk kültürlenme ortamından yani ailesinden 

kaynaklanabileceği göz ardı edilemez. Çünkü bir bireyin doğumundan itibaren hayatının birçok 

dönemini birlikte geçirdiği yer ailedir. Bu ortamda çocuğa karşı gösterilen yaklaşım, anne-baba-

kardeş tutumları; çocuğun benlik algısı ve kişilik gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Evde 

sorduklarına cevap alamayan hatta çok soru sorduğu için terslenen bir çocuk, öğrenmekten ve 

merak etmekten vazgeçecektir. Problem karşısında kaynaklara yönlendirilip araştırma yapmaya 

alışmamış bir çocuk, hazır bilgi ya da cevap yoksa araştırmaya üşenecektir. Yörükoğlu’nun bu 

hususta belirttikleri özetle, geleneksel toplumlarda dayak, bağırma, terslenme gibi yaptırımlarla 

özgür davranışlarının engellendiği, genelde babanın sevgisinden mahrum ve bakışlarından kaçarak 

büyüyen çocuklardan uysallık, mahcubiyet ve koşulsuz itaat beklenir. (Yörükoğlu, 1992.) Oysa 

çocuğun hatalı görülen davranışları ebeveyn tarafından makul bir yaklaşım tarzıyla izahat 

yöntemiyle açıklanıp yanlış olduğu kavratılırsa hem çocuk söz konusu davranışın yanlışlığını 

gerekçeleriyle kavrayıp doğruyu öğrenecek hem de ideal bir şahsiyet oluşturma fırsatı bulacaktır. 

Aksi halde cezalardan korkarak yetişen çocuk ya ezilip içe kapanacak ya da daha insancıl koşulların 

olduğu okul gibi iklimlerde ceza riski ortadan kalktığı için yanlış davranışları sergileyerek bunu 

özgürlük olarak görecektir. Tüm bu aile yaklaşımlarında ailenin eğitim durumu, ekonomik durumu, 

anne-baba ilişkileri ve ayrılık durumları, aile bireylerinden birinin vefat durumu, ailede suça 

meyilli bireylerin varlığı, süreğen hastalık veya engellilik durumu, madde bağımlılığı gibi 
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etmenlerin etkisi göz ardı edilemez. Ancak her insanın doğduğu muhit kaderidir gibi bir yaklaşım 

eğitim-öğretim kavramının doğasına aykırıdır. Sıkıntılar tespit edilip gerekli tedbirler alınır, 

öğrenciyle ilgilenilirse topluma birçok cevher kazandırılabilir. 

Birçok örgütte olduğu gibi, eğitim öğretimin sağlanması için organize olmuş eğitim kurumlarında 

da işleyişin yani girdi(öğrenciler), süreç(eğitim-öğretim) ve çıktıların(öğrenci kazanımları) doğru 

ve etkin biçimde analiz edilip değerlendirilmesi şarttır. Sonuçların hedeflenen seviyelerde olması, 

sürecin kalitesine ve verimliliğine bağlıdır. Kalitenin ve beklenen verimin sağlanması için eğitim 

kurumunun kurumsal kimliğinin, kurum kültürünün, kurumsal imajının olumlu, itibarlı, işlevsel ve 

yüksek bir düzeyde şekillenmesi gereklidir. Bu şartlar sağlandığında sürecin işleyişine engel olacak 

durumlar en aza indirgenecektir. Mevcut sıkıntıların ise okul dışı etmenlerden kaynaklandığı 

görülecektir. Sıkıntıların okul dışı etmenlerden kaynaklı olması, sıkıntıların geçiştirileceği ya da 

sıkıntılara müdahale edilmeyeceği anlamına gelmez. Başarılı bir kurum, her koşulda amaçlarından 

taviz vermeden hedeflerine maksimum düzeyde ulaşır. Özellikle söz konusu eğitim öğretimse bu 

durum hem birey, hem de toplum açısından büyük önem arz eder. Gerekli çalışmalar yapılmak 

suretiyle sorunların kaynağı, sebepleri, sürece etkileri, çıktıda yaratabileceği olumsuzluklar tespit 

edilmelidir.  Çözüm yolları belirlenip çözüm faaliyet planları oluşturularak uygulanmalı, süreç 

sürekli olarak denetlenmelidir.  

Okul kültürünü olumsuz etkileyen, eğitim öğretim faaliyetlerini sekteye uğratan faktörlerin 

başında; ödev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, uyum sorunu yaşayan ve yaşatan öğrenciler 

gelir. Bu durumdaki öğrenciler erken müdahaleyle, profesyonelce rehabilite edilmezlerse, olumsuz 

etki yayılımı gerçekleşecek ve kriz büyüyerek içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Rehabilite 

programından önce sıkıntı ve sıkıntının nedenleri doğru tespit edilmelidir. Bu bağlamda sıkıntının 

genelde öğrencinin ailevi nedenleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Ailevi nedenlerin tek tek 

incelenerek sorunun tam olarak tespit edilmesi, oluşturulacak rehberlik planını ve elde edilecek 

sonucu da başarılı kılacaktır.  

Okul kültürü ve okul kültürünü etkileyen faktörlerle ilgili Palancıoğlu’nun tez çalışması konuyla 

ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Ancak sorunun kaynağından öğrencinin ailevi durumlarından söz 

edilmemiştir. (Palancıoğlu, 2019). MEB bünyesinde okullarda risk haritası çıkarma çalışmaları 

yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalara ilişkin verilerin öğrencinin okul kültürüne uyumundaki 

etkileri incelenmemiştir. Bu çalışma ile özellikle öğrencinin alevi olanakları ve durumlarının okul 

kültürüne uyumunda yaratabileceği olumsuzluklar net bir biçimde ortaya konulacaktır. Okul 

kültürü, öğrenci başarısı ile ilgili yapılan araştırmalarla ilgili literatür taramasında “annesi-babası 

boşanmış çocukların ders başarısı”, “anne-baba vefat durumu” vb. tek bir ailevi neden üzerinden 

hipotez oluşturulmuştur. Oysa okul kültürüne uyum; ders başarısı, derse katılım, kılık kıyafet, 

görgü kuralları, öğretmenle, arkadaşla iletişim vb. birçok durumla ilgili olduğu gibi ailevi nedenler 

de tek bir parametre üzerinden incelenemez. Anne-baba eğitim durumu, ailenin maddi durumu, 

vefat, boşanma, süreğen hastalıklar, ailede madde bağımlılığı, suç geçmişi, öğrencinin kiminle 
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yaşadığı vb. birçok ailevi olumsuz durum ayrı ayrı ele alınıp risk skoruna dâhil edilmelidir. Bu 

çoklu bakış açısı, bu çalışmayı benzer çalışmalardan ayırmaktadır.  Böylelikle hem öğrencilerin 

okul kültürüne uyumsuzluğunu gösteren çoklu risk skoru, hem de öğrencilerin ailevi olumsuz 

durumlarıyla ilgili çoklu risk skoru ayrı ayrı alınıp, iki skor arasındaki korelasyon hesaplanacaktır, 

regresyon analizi yapılacaktır. Sonuç olarak öğrencinin okul kültürüne uyumunda ailenin rolü, 

nedenleriyle tespit edilerek çözüm çalışmalarında uygulanacak rehberlik planlarına ışık tutacaktır.  

Bu çerçevede, öğrencilerin okul kültürüne uyumunda ailenin etkisi var mıdır? Öğrencinin okul 

kültürüne ve kurallarına uyumuna etkisi bakımından; ailenin ekonomik durumunun, anne babanın 

ayrı olması, anne ve babanın eğitim durumu, ailesinde adli sicil kaydına işlenmiş suç bulunan ya 

da ailesinden bir bireyin tutuklu olup olmadığı, aile içinde şiddete maruz kalma durumu, anne ya 

da babasının vefat etmiş olması, ailesinde madde bağımlısı olup olmadığı, ailesinde ruhsal 

rahatsızlığı olup olmadığı, ailesinde süreğen hastalığı olup olmadığı, ailesinde engelli birey olup 

olmadığı, tek çocuk olup olmadığı, kendi dâhil 5 ve üzerinde çocuğu olan bir olup olmadığı ve 

anne ya da babası haricinde (dede, büyük anne, çocuk esirgeme kurumu, koruyucu aile vb.) kişilerle 

yaşayıp yaşamadığı gibi faktörler dikkate alınmıştır. 

Gibi aile ortamına ilişkin durumların öğrencilerin okul kültürüne uyumuna etkisi merak 

edilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; öğrencilerin okul kültürüne uyumuna ailevi 

şartların etkisini tespit etmektir. Toplanan veriler okul rehberlik servisiyle paylaşılarak gerekli 

tedbirlerin alınması, risk grubundaki öğrencilerin okula ve topluma kazandırılması sağlanacaktır.  

Araştırmanın Sınırlılıkları ve Varsayımları 

1. Bu araştırma, örneklem grubunun İstanbul’daki bir ortaokulun 7. Sınıf öğrencileri sınıfı 

öğrencilerine ilişkin gözlem ve ikincil verilerle sınırlıdır. 

2. Öğrencilerin okula uyum ve akademik performansının tespiti, öğrenciyi ve ailesini tanıma, 

e-okul sistem verilerini derleme, öğrencinin okul kültürüne uyumuyla ilgili öğretmen gözlem 

formlarını analiz etme gibi aşamalar; bu araştırmayı yalnız sınıf rehber öğretmeninin 

yapabileceğini gösterir. Bu da araştırmayı sınırlı kılar. Ancak her sınıf öğretmeni kendi sınıfıyla 

ilgili araştırmasını ortak bir veri platformunda birleştirirse bu çalışma; araştırma evreninde çok 

daha geniş bir örneklem grubuyla gerçekleşebilir.  

3. Risk skorlarının her biri 1 puan olarak hesaplanmıştır. Ancak öğrenciye etkisi bakımından 

anne baba boşanma durumunun ya da anne baba vefat durumunun, anne baba eğitim durumundan 

daha yıpratıcı olabileceği ve skor bakımından daha fazla risk skoru değerine sahip olabileceği de 

düşünülmüştür. Ayrıca akraba ve aile bireylerinin desteği ile etkinin öğrenciden öğrenciye 

değişebilirliği ya da yaradılış gereği bu tarz sıkıntılardan hangi bireyin ne ölçüde etkilenileceği 

noktasında bu skorlar izafidir. Ancak yine de ailevi olumsuzluklara dayalı her bir madde, bu 

araştırmada risk skorunu eşit oranda etkilese de bu skorların fazla olması yani ailevi 

olumsuzlukların çokluğu; okul kültürüne uyum kriterlerine ilişkin skorları doğrudan 
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etkilemektedir.   

Bu çerçevede araştırma aşağıdaki varsayımlara yürütülmüştür: 

1. Araştırmada kullanılan öğrencinin okul kültürüne uyumuna ilişkin kriterler, nicel verilerle 

ele alınıp risk skorlarına dönüştürülebilir.  

2. Araştırmada kullanılan öğrencinin ailevi durumuna ilişkin kriterler, nicel verilerle ele 

alınıp risk skorlarına dönüştürülebilir. 

3. Öğrencinin okul kültürüne uyumsuzluğunu ifade eden skorları ile öğrencinin olumsuz 

ailevi durumlarından kaynaklı risk skorları arasında pozitif yönlü korelasyon vardır ve bu 

hesaplama öğrencinin okul kültürüne uyumunda ailenin etkisini gösterir. 

Yöntem ve Araçlar 

Öğrencilerin okul kültürüne uyumunda aile faktörünün etkilerini araştıran bu araştırmanın modeli, 

araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama teknikleri, verilerin analizinde kullanılan 

istatistiksel yöntemler açıklanmıştır. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Öğrencilerin okul kültürüne uyumda yaşadığı 

olumsuzluklarla ilgili toplam puanları, ailevi şart ve durumlardan kaynaklı toplam risk puanlarıyla 

karşılaştırılarak korelasyon incelemesi ve regresyon analizi yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Karlıtepe 

Ortaokuluna kayıtlı 7. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak ise D şubesi 

seçilmiştir. İlkokuldan ortaokula başlayan yeni kayıt 5.sınıf öğrencileri, okulun adres bölgesine 

göre aynı muhitten geldikleri için benzer sosyal, kültürel ve ekonomik şartlara sahiptir. Ayrıca sınıf 

şubelerine kayıtlar diploma puanlarına göre eşit bir dağılımla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 7D 

sınıfının uygun bir örneklem grubu olacağı öngörülmektedir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi ve 

yayımlanabilmesine ilişkin ilgili birimlerden, öğrencilerden ve öğrenci velilerinden izin alınmıştır. 

Ancak mahremiyet ilkesi göz önünde bulundurularak öğrenci isimleri verilmemiş olup, “Öğrenci 

1, Öğrenci 2…” biçiminde 30 öğrencinin okul kültürüne uyum değerlendirmesi ve ailevi 

durumlardan kaynaklı risk tespiti gerçekleştirilmiştir. Okul ve sınıf rehber öğretmeni risk 

grubundaki öğrencilerle ilgili rehabilitasyon faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.  

Öğrencilerin okul kültürüne uyumda yaşadığı sorunlara ait göstergeler 14 madde olarak 

belirlenmiştir. 

1- Öğrencinin karne notunda en az bir zayıfı var mı?  

2- Öğrencinin ders içi katılım notlarında 50 puan altında not var mı? (e-okul veri 

sisteminden veriler alınmıştır) 

3- Öğrenciyle ilgili olumsuz davranışlardan ötürü tutulan tutanak var mı 
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4- Öğrenci verilen ödevleri ve görevleri zamanında yapmıyor ve sorumluluk bilincine tam 

sahip değil mi?  

5- Öğrenci okula eksik araç gereçle mi geliyor?  

6- Öğrenci haftanın en az 2 günü okul üniforması dışında kıyafetlerle mi okula geliyor?  

7- Öğrencinin öğretmenleriyle iletişiminde tanık olduğunuz üslup olarak saygı çerçevesi 

dışına çıktığı durumlar mevcut mu?  

8- Öğrenci öğretmenleriyle iletişiminde içe kapanık ve çekingen mi?  

9- Öğrencinin diğer öğrencilerle iletişiminde saygı çerçevesi dışına çıktığına tanık oldunuz 

mu?  

10- Öğrenci diğer öğrencilerle iletişiminde pasif ve içe kapanık mı? 11- Öğrenci sınıfta ve 

okulda toplu etkinliklere katılmaya isteksiz mi?  

11- Öğrenci, istemediği bir durumla karşılaştığında ağlama, kilitlenme, aşırı öfke nöbeti, 

saldırganlık vb. anormal tepkiler mi gösteriyor?  

12- Öğrencinin devamsızlığı 10 gün veya üzerinde mi? 

13- Öğrenci, sınıf veya okul içinde olumsuz davranışlar, diğer öğrencilere zorbalık vb. 

davranışlar sergilemeye yeltenen gruplar oluşturmaya meyilli mi? 

Öğrencinin ailevi olanak ve durumlarından kaynaklanan risk puanları 14 maddelik kriterlere göre 

verilecektir:  

1. Ailenin ekonomik durumu  

2. Anne babanın ayrı olması  

3. Annenin eğitim durumu  

4. Babanın eğitim durumu 

5. Ailesinde adli sicil kaydına işlenmiş suç bulunan ya da ailesinden bir birey hapiste olan 

öğrenci 

6. Aile içi şiddete tanık olma ya da maruz kalma durumu  

7. Anne ya da babasının vefat etmiş olması  

8. Ailesinde madde bağımlısı olan öğrenci 

9. Ailesinde ruhsal rahatsızlığı olan öğrenci  

10. Ailesinde süreğen hastalığı olan öğrenci  

11. Ailesinde engelli birey olan öğrenci 

12. Tek çocuk olan, kardeşi olmayan öğrenci  

13. Kendisi dâhil 5 ve üzeri çocuğu olan bir ailede yaşayan öğrenci  

14. Anne ya da babası haricinde kişilerle yaşayan (dede, büyük anne, çocuk esirgeme 

kurumu, koruyucu aile vb.) öğrenci  

Veriler gözlem değerleme formu, e-okul bilgi sistemi, öğrenci velisi, okulun rehberlik servisi, 

rehber öğretmen, sınıf öğretmeninin kayıtlarından elde edilmiştir. Sınıfına derse giren 11 

öğretmenin doldurduğu gözlem formundan 5 ve üzeri öğretmen bu alanda öğrenciyi yeterli 
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bulmamışsa risk puanı hesaplanmıştır. Çoğunluk risk değerlendirmesinde bulunmamışsa risk puanı 

hesaplanmamıştır. Bu veri “gözlem ve değerlendirme formu” ile elde edilmiştir. 

Araştırmayla ilgili çalışmalar taranmış, alanda hizmet veren 3 okul idarecisi, 1 okul rehber 

öğretmeni, 20 branş ve sınıf rehber öğretmeniyle istişare edilerek ölçekte kullanılan gerek 

öğrencilerin okul kültürüne uyumsuzluğunu ortaya koyan kriterler, gerekse öğrencilerin ailevi 

durumlarıyla ilgili kriterler oluşturulmuştur.  

Ölçekte yer alan maddeler, özellikle öğrencinin aile ortamından kaynaklanan riski tespit eden 

kriterler doğrudan tespite dayalıdır. Öğrencinin okul kültürüne uyumda taşıdığı riski belirleyen 

kriterlerin çoğunluğu ise öğrenciyi tanımaya ve gözlemlemeye dayalıdır. Net sonuç için derse giren 

tüm öğretmenlerin her öğrenci için istenen formu ayrı ayrı doldurması sağlanmıştır.  Her maddede 

yer alan olumsuz durum, öğrenci için geçerliyse işaretlenecek ve birer puan olarak 

değerlendirilecektir. Sonrasında okul kültürüne uyum risk puanlarıyla, ailevi durum risk puanları 

bir biriyle karşılaştırılacaktır.  

İlgili sınıf mevcudu 30 kişidir ve örneklem grubu olarak ele alınan sınıfta kayıtlı tüm öğrenciler 

araştırmaya dâhildir. Gözlemsel verilerin daha güvenilir sonuçlar vermesi için derse giren, 

öğrencileri tanıyan, onları gözlemleme fırsatı bulan 11 öğretmen her öğrenci için ayrı ayrı 

gözlem/değerlendirme formunu doldurmuştur. Öğretmenlerin öğrenci hakkındaki görüşlerinde 

çoğunluğun görüşü dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Sistemden alınan, gözleme dâhil 

olmayan kesin veriler doğrudan girilmiştir. Sonuçlar toparlandıktan sonra her öğrenci için okul 

kültürüne uyumsuzluğu ifade eden toplam puanlar ile aile durumlarına yönelik toplam risk puanları 

elde edilmiş olur. Bu puanlar arasındaki ilişki (korelasyon) incelenecektir. Bunun yanı sıra 

regresyon analizi çıkarılacaktır. İncelemede SPSS programı kullanılmıştır. Ayrıca bu alanda 

güvenilir bir site olan www.hesabet.com ile daha basit ve açık özet grafikler de elde edilmiştir.  

Bulgular  

Bu bölümde verilerin incelenip çözümlenmesiyle elde edilen bulgular sunulmuştur. Gözlem 

sonuçları tasnif edilmiş ve aşağıdaki frekans tablosu oluşturulmuştur 

Tablo: Aile Ortamı ve Okula Uyum Risk Frekansları 

Öğrenci  

Ailevi Ortamına İlişkin Risk Frekansları Okul Kültürüne Uyumunda Risk Frekansları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Top. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Top. 

Ö.1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 

Ö.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

Ö.3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12 
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Ö.4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 

Ö.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Ö.6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 

Ö.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ö.8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Ö.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

Ö.10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Ö.11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

Ö.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ö.13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

Ö.14 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 10 

Ö.15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Ö.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ö.17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 

Ö.18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ö.19 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

Ö.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ö.21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

Ö.22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 

Ö.23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Ö.24 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 8 

Ö.25 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ö.26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 

Ö.27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ö.28 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 
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Ö.29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

Ö.30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Top. 16 7 25 16 3 4 2 2 1 3 3 2 2 1 87 12 15 4 15 11 7 2 11 9 9 16 7 11 8 137 

 

Frekans verilerinin analizi için hem istatistiksel yöntem hem de Gri İlişkisel Analiz yöntemi 

kullanılmıştır. 

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle İlişki Tespiti 

Gri ilişkisel analiz; siyah olumsuz sonuçları, beyaz olumlu sonuçları gösterir. Siyah ilişki 

olmayışını ifade eder ve ilişki katsayısı sıfırdır, beyaz tam ilişkiyi ifade eder ve katsayısı 1’dir. 

Dolayısıyla herhangi iki faktör grubu arasındaki ilişki doğal olarak 0 ile 1 arasında değişir. Gri 

sistem siyah ile beyaz arasındaki bilginin seviyesini gösterir. Diğer bir deyişle gri sistemde bazı 

bilgiler bilinirken bazı bilgiler bilinmez. Beyaz sistemde, sistem içerisindeki ilişkiler arası faktörler 

kesindir. Gri sistemde ise sistem içerisindeki ilişkiler arası faktörler kesin değildir (Tosun, 2006). 

Gri İlişkisel Analizinde; siyah, bilgiye sahip olmadığını, beyaz, bilgiye tamamen sahip olduğunu 

gösterir. Gri sistem ise, siyah ile beyaz arasındaki bilginin seviyesini gösterir. Diğer bir deyişle gri 

sistemde bazı bilgiler bilinirken bazı bilgiler bilinmez. Beyaz sistemde, sistem içerisindeki ilişkiler 

arası faktörler kesindir. Gri sistemde ise sistem içerisindeki ilişkiler arası faktörler kesin değildir 

(Tosun, 2006). 

Gri ilişkisel analizde, deneysel sonuçlar ilk olarak sıfır ile bir arasındaki aralıkta normalleştirilir, 

buna gri ilişkisel nesil de denir. Daha sonra, istenen ve gerçek deneysel veriler arasındaki ilişkiyi 

ifade etmek için normalleştirilmiş deneysel verilerden gri ilişkisel katsayı hesaplanır. Daha sonra, 

gri ilişkisel not, her işlem yanıtına karşılık gelen gri ilişkisel katsayının ortalaması alınarak 

hesaplanır. Çoklu süreç yanıtlarının genel değerlendirmesi gri ilişkisel dereceye dayanmaktadır. 

Sonuç olarak, karmaşık çoklu süreç yanıtlarının optimizasyonu, tek bir gri ilişkisel derecenin 

optimizasyonuna dönüştürülebilir. Başka bir deyişle, gri ilişkisel not, çoklu yanıt süreci için 

deneysel verilerin genel değerlendirmesi olarak değerlendirilebilir (Lin, 2004; Acır,  Canlı, Ata, & 

Çakıroğlu, 2017; Ramesh, Baranitharan, & Sakthivel, 2019; Mia, vd. 2018). Gri ilişkisel analizin 

hesaplama adımları aşağıdaki gibidir: 

1. Adım: "n" uzunluğundaki referans serisinin belirlenmesi, 

2. Adım: Verilerin normalize edilmesi, 

3. Adım: Karşılaştırılacak serinin belirlenmesi, 

4. Adım: Gri ilişkisel katsayıların belirlenmesi, 
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5. Adım: Gri ilişkisel derecenin belirlenmesi. 

Öğrencilerin aile ortamına ilişkin risk faktörleri ve okul kurallarına uyum risk faktörleri önce 

normalize edilmiş ardından uzaklık matrisleri hesaplanmış daha sonra ilişki dereceleri 

hesaplanarak sıralanmıştır. 

Tablo: Risk Frekanslarının Normalizasyonu, Gri İlişkisel Katsayı ve İlişki Sıralaması. 

ÖĞRENCİ R(k) R(a) Normalizasyon Uzaklık Matrisi Gri İlişki Katsayısı Gri İlişki 

Derecesi 

Sıralama 

R(k) R(a) R(k) R(a) R(k) R(a) 

Gözlem 7 0 0 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1 

Gözlem 12 0 0 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1 

Gözlem 16 0 0 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1 

Gözlem 27 0 1 1,000 0,900 0,000 0,100 1,000 0,833 0,917 1 

Gözlem 30 0 1 1,000 0,900 0,000 0,100 1,000 0,833 0,917 1 

Gözlem 29 3 2 0,750 0,800 0,250 0,200 0,667 0,714 0,690 2 

Gözlem 18 0 2 1,000 0,800 0,000 0,200 1,000 0,714 0,857 3 

Gözlem 25 0 3 1,000 0,700 0,000 0,300 1,000 0,625 0,813 3 

Gözlem 28 5 4 0,583 0,600 0,417 0,400 0,545 0,556 0,551 3 

Gözlem 20 2 1 0,833 0,900 0,167 0,100 0,750 0,833 0,792 4 

Gözlem 21 4 2 0,667 0,800 0,333 0,200 0,600 0,714 0,657 5 

Gözlem 22 3 3 0,750 0,700 0,250 0,300 0,667 0,625 0,646 5 

Gözlem 26 11 4 0,083 0,600 0,917 0,400 0,353 0,556 0,454 5 

Gözlem 24 8 3 0,333 0,700 0,667 0,300 0,429 0,625 0,527 6 

Gözlem 5 1 1 0,917 0,900 0,083 0,100 0,857 0,833 0,845 7 

Gözlem 15 3 2 0,750 0,800 0,250 0,200 0,667 0,714 0,690 7 

Gözlem 9 3 1 0,750 0,900 0,250 0,100 0,667 0,833 0,750 8 

Gözlem 11 3 2 0,750 0,800 0,250 0,200 0,667 0,714 0,690 8 

Gözlem 23 12 10 0,000 0,000 1,000 1,000 0,333 0,333 0,333 8 

Gözlem 2 3 1 0,750 0,900 0,250 0,100 0,667 0,833 0,750 10 
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Gözlem 19 6 7 0,500 0,300 0,500 0,700 0,500 0,417 0,458 10 

Gözlem 13 3 4 0,750 0,600 0,250 0,400 0,667 0,556 0,611 11 

Gözlem 17 8 5 0,333 0,500 0,667 0,500 0,429 0,500 0,464 11 

Gözlem 10 3 3 0,750 0,700 0,250 0,300 0,667 0,625 0,646 12 

Gözlem 14 10 3 0,167 0,700 0,833 0,300 0,375 0,625 0,500 13 

Gözlem 4 4 2 0,667 0,800 0,333 0,200 0,600 0,714 0,657 14 

Gözlem 6 10 4 0,167 0,600 0,833 0,400 0,375 0,556 0,465 20 

Gözlem 1 8 3 0,333 0,700 0,667 0,300 0,429 0,625 0,527 21 

Gözlem 8 12 6 0,000 0,400 1,000 0,600 0,333 0,455 0,394 22 

Gözlem 3 12 7 0,000 0,300 1,000 0,700 0,333 0,417 0,375 27 

R(k): Okul kültürüne uyuma ilişkin gözlenen risk frekansları;  R(a): Aile ortamına ilişkin gözlenen risk frekansları 

 

Gri ilişkisel skorun yüksek değeri, ideal normalleştirilmiş değer ile gözlem değerleri arasındaki 

güçlü ilişkisel değerdir. Bu nedenle, daha yüksek gri ilişkisel skora karşılık gelen gözlem 

parametresi kombinasyonunun uyum açısından optimuma daha yakın olduğunu gösterir. 

Tablodan açıkça görülebileceği gibi, Gri İlişkisel Skorun optimum değeri 7, 12, 16 numaralı 

gözlemlerden elde edilmektedir. Elde edilen değerler arasında büyük olan ideal değer olarak 

tanımlanır. Böylelikle minimum risk gözlemleri ideal aile ortamının okul ortamına olumlu 

yansıması olarak görülmektedir.  

Aile Ortamının Okul Kurallarına Uyma Riskine Etkisinin İstatistiksel Analizi  

Araştırmanın kurgusunda Aile ortamı risk puanı ile okula uyum risk puanı arasında bir ilişki 

olduğuna dair tahmin ile yola çıkılmıştı. Bu bağlamda “Aile risk puanı ile okula uyum risk puanı 

arasında doğrusal ilişki vardır” alternatif hipotezi kurulmuştu. Bu amaçla Aile risk puanlarının, 

okula uyum risk puanlarını nasıl etkilediğine dair, önce korelasyon sonra regresyon analizi 

yapılmıştır. 

Sıfır hipotezini test etmek için, 0,05 anlamlılık seviyesi dikkate alınmıştır. Aile durumu risk 

puanları ile okul kültürüne uyum risk puanları verileri örneklemi ile ilgili Pearson korelasyon 

(r=0,793; p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  Elde edilen bu sonuca göre H0 ret 

edilmiştir.  

Analizde Pearson korelasyon katsayısı, modelin uyum iyiliği hakkında bir fikir vermektedir. Analiz 

sonucuna göre korelasyon katsayısı r=0,793 bulunana modelin uyum iyiliği için en yaygın 
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kullanılan ölçü birimi, tamamlayıcılık katsayısı olan r2 değeri 0,615 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 

aile risk gözlemlerinin okul kültürüne uyum gözlemlerini ne düzeyde etkilediğini belirlemek için 

regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları  

Model Standardize edilmemiş katsayılar Standartlaştırılmış 

Regresyon Katsayılar 

t p. 

B Std. Hata Beta 

1 

(Sabit) -,052 ,118  -,439 ,664 

Aile Duru 1,202 ,175 ,793 6,879 ,000 

a. Bağımlı Değişken: Okul kültürüne uyum risk puanı 

R = ,793; R kare = ,628; Düzeltilmiş R kare  =,615  F=47,322; p<0,001 

 

Tablo’da verilen F değeri, 47,322 ve p değeri (sig.) 0,000 olduğundan H0 hipotezi ret edilmiştir. 

Bu test sonucuna göre okula uyum risk puanlarının aile durumu risk puanları ile tahmin edilmesi 

istatistiksel olarak mümkündür. Elde edilen analiz sonucu bulgularına göre kurulan regresyon 

modelinin açıklama gücü, 0,628 düzeyindedir. Okul kültürüne uyum risk puanı değişkenindeki 

varyansın %62,8’i, aile durumu risk puanı ile açıklanabilmektedir. 

Herhangi bir öğrenci için; “okul kültürüne uyum risk puanı = -0,052 + (1,202 x Aile durumu risk 

puanı)” biçimindeki bir doğrusal regresyon modeli kurulabilir. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada öğrencilerin aile yaşamından kaynaklanan zorlu durumların, onların okul kültürüne 

uyumunda birtakım zorluklara neden olduğu, bu öğrencilerin okul kültürüne uyumda daha çok 

zorlandığı bulgulanmıştır. Bu durum analiz sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin 

okul kültürüne uyumunda aile ortamının ciddi bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit, 

öğrencinin okul kültürüne uyumsuzluğunu ortaya koyan skorlarla ailevi koşullara ilişkin risk olarak 

addedilen skorların incelenmesiyle sağlanmıştır. Sonuç olarak 0,79 olarak hesaplanan korelasyonla 

da desteklenmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizi ilişkiyi doğrulamaktadır.  

Bu araştırmayla okul kültürüne uyum sorunu yaşayan öğrenciler ve yaşadıkları sıkıntıların ailevi 

kaynağı tespit edilerek okul rehberlik öğretmeni ve sınıf rehber öğretmeninin ortak çalışmasıyla 

risk grubundaki öğrencilere özel rehberlik programı oluşturulmuştur. Bu hususta öğrencilerin 

mahrum kaldığı yaşantılar onlara sunulmaya çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen; 
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ayrıca kurum bünyesinde yürütülen çeşitli program ve etkinliklerle öğrencilerde büyük gelişmeler 

kaydedilmiş olup, olumsuz davranışlarında azalma ve sönme, akademik başarılarında yükseliş, 

sorumluluk bilincinde gelişme, arkadaş ve öğretmenleriyle ilişkilerinde olumlu yansımalar 

gözlemlenmiştir. Ayrıca devamsızlık durumu da ortadan kalkmış, öğrenciler severek ve isteyerek 

okula gelmeye başlamıştır. Okul rehberlik öğretmeninin, risk grubundaki öğrencilerle planlı ve 

düzenli biçimde özel görüşmeleri sağlanmıştır. Ayrıca ailede adli bir durum arz eden(psikolojik ya 

da fiziksel şiddet, madde bağımlılığı) ailevi sorunlar hakkında veliler uyarılmış, çocukları için daha 

olumlu bir ev ortamı ve yaşam koşulları sağlamaları gerektiği, bunun hem vicdani hem de adli 

sorumlulukları olduğu hatırlatılmış, ilgili emniyet müdürlüğünün de bilgisi dâhilinde takibi 

ciddiyetle sürdürülmüştür.  

Öncelikle eğitim kurumlarının topluma faydalı bireyler yetiştirmek yolunda üstlendikleri mühim 

sorumluluğu yerine getirebilmeleri için etkin bir okul kültürüne ve elverişli bir eğitim öğretim 

iklimine sahip olmaları gerekir. Bunu en iyi biçimde gerçekleştirmek için kurum idarecileri, 

öğretmenler, veliler, öğrenciler ve kurum çalışanlarına, kısaca tüm paydaşlara yönelik eğitim 

programları oluşturularak seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir. Bu doğrultuda 

yapılacak çalışmaların başarıya ulaşması için kurumsal imajın, kuruma güvenin ve aidiyet hissinin 

etkisi çok önemlidir. 

Aksaklıklar, uyum sorunları; krize dönüşmeden önce gerekli tedbirler alınmalıdır. Olası kriz 

durumunda ise sorun büyümeden müdahale edilerek iyileştirme çalışmalarına planlı bir biçimde 

başlanmalıdır. Bu bağlamda krize neden olabilecek ya da krize yol açan faktörlerin tüm detaylarıyla 

araştırılıp tespit edilerek doğru analizlerle bunlara yönelik çözümler üretilmelidir.  

Çalışmada öğrencinin ailesinden kaynaklanan olumsuz durumların, onun okul kültürüne 

uyumunda ne gibi problemlere yol açacağı ve etkilerinin ne olacağına vurgu yapılmıştır. Elbette 

bu sorunların tek kaynağı aile değildir. Sorun ne olursa olsun, sorunun kaynağı net biçimde tespit 

edilemediği müddetçe çözülmesinin de mümkün olamayacağı unutulmamalıdır. Değinilen 

sorunların çoğunlukla ailevi yapıyla alakalı olduğu görülmüştür. Bir öğrencinin ailesini 

değiştirmek mümkün olmayacağı için uygun rehberlik çalışmalarıyla hem aile, hem de öğrenci 

rehabilite edilmelidir. Bu süreçte sınıf rehber öğretmeni, okul rehberlik servisi ve okul idarecileri 

ön safta yer alsa da; muhtarlık, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, il ve ilçe milli eğitim 

müdürlükleri, ilçe rehberlik ve araştırma merkezleri, sosyal hizmetler, emniyet müdürlükleri, 

belediyeler, kaymakamlık, valilik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi 

kurumlardan da yeri geldiğinde destek alınmalıdır. 

Öğrencilerinin okul kültürüne uyumunu ve ailelerin bu uyuma etkisini inceleyen araştırmayı ancak 

sınıf rehber öğretmeni etkin biçimde gerçekleştirebilir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

ülkemizde bulunan her okulda, her sınıfta; sınıf ve okul rehber öğretmenleriyle öğrencilere yönelik 

risk haritaları çıkarılmaktadır. Ancak bu incelemeler öğrencinin okul kültürüne uyumunu ya da 
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ailelerin bu duruma etkilerini detaylı olarak incelememektedir. Çalışma, bu araştırmada verilen 

formatta ele alınıp sorunlar neden ve sonuçlarıyla tespit edilerek, bu sorunlara okul içinde etkin 

çözümler getirmeye odaklanırsa daha somut kazanımlar elde edilecektir.  

Öğrenci gözlem formlarından elde edilen bilgilere göre, öğrenci ailelerinin genelde orta ve alt gelir 

grubuna dâhil ailelerden oluşmaktadır. Anneler çoğunlukla ev hanımıdır ve birçoğu ilkokul 

mezunudur ya da eğitim görmemiştir. Demografik yapı incelemesinde ailelerin eğitim durumu ve 

gelir durumu bakımından daha dengeli bir dağılım sergilediği çevrelerde yapılacak araştırmalarda 

bu kriterin daha işlevsel olacağı ve daha yüksek korelasyon sonuçları vereceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

One of the key issues of successful economic reforms in our country after the transition to a new economic system was 

the change of property relations and the creation of a new economic mechanism based on the diversity of property, 

independence and initiative of economic entities. In connection with the development of market economic relations, 

there was a reorganization of the single state property on the basis of the division into state, private and municipal 

property. As a result of the formation of a new territorial structure of state property, there was a demand for optimal 

adaptation of the volume and nature of property, depending on the nature of the issues to be addressed in terms of the 

interests of the population living within the administrative territorial units. 

Undoubtedly, municipal property is one of the most important elements of the modern economic system. This property 

is the basis of the territorial reproduction system and includes a wide network of economic and social facilities within 

local municipal enterprises. The quality of life of the population living in the municipality depends to a large extent on 

the development of municipal enterprises and their efficient use. Because today the process of formation and formation 

of municipal property, as well as municipal enterprises is not yet complete. Thus, despite the creation of a certain legal 

and regulatory framework in this area, the use of production, financial and social forms of municipal property is not 

balanced. 

Keywords: Municipality, state, foreign international, Council of Europe 

 

Introduction 

It is known that the existence of a legal framework is necessary for the effective functioning and 

development of local self-government. Thus, the European Charter of Local Self-Government can 

be cited as the main document adopted in this area within the Council of Europe and still in force. 

This multilateral document is one of the main sources of municipal law in European countries, 

marking the development of local self-government in modern Europe. It is based on the principle 

of delegating the classical powers established in European social philosophy in the Middle Ages, 

although the active implementation of this idea began at the beginning of this century. According 

to this principle, it makes no sense to move issues that can be solved at lower levels of government 

to the top. 
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Analysis 

In international practice, the main mechanisms for the organization of local self-government are 

regulated by the internal rules of any state. To clarify this, we need to look at the system of local 

self-government that has developed since the 19th century. The main system of local self-

government in modern times consists of the following: 

 English - eighty system; 

 French system; 

 Binary character - mixed system;  

 Iberian system; 

 Soviet system 

The Anglo-Saxon system can be considered the most developed and democratic system in the 

world. This system is used in democracies and DDCs such as New Zealand, the United Kingdom, 

Scotland, Ireland, Wales and the United States, Canada and Australia. One of the main features of 

the Anglo-Saxon system is the lack of authorized representatives of the state that sponsors local 

elected bodies and the direct influence of the state only on the performance of the functions of local 

self-government bodies. 

The French system is used in many European countries, such as Italy, Turkey, France, Poland, 

Bulgaria and others. widely used in countries. This system differs from the Anglo-Saxon system 

in several ways. However, although the Anglo-Saxon system has an unconditional subordination 

to the center and a broad lack of authority, the French model is consistent with the development of 

a system of central government control over local government. In France, local government 

revenues are divided into 5 main types. 3 of them are municipalities' own revenues. These include 

financial income, business income and property income. (4) 

As a rule, in the dominant form of local self-government, executive power is exercised by a judge, 

a collegial body of society. Members of the jury are elected by the community delegation and 

consist of one chairman and deputy chairman. (3) 

In Germany, it can be concluded that municipalities are councils elected by a common decision-

making and executive body. Local officials are generally responsible for executive activities. 

However, their powers depend on the activities of the council on which they are elected. State 

interference in the activities of local communities through the relevant ministries is carried out in 

accordance with the law. In Germany, local government is theoretically financially independent. 

However, the local financing system is determined by land legislation. Taxes make up 30 percent 

of local budget revenues. The main sources of funding are the mineral extraction tax, the statutory 

income tax rate, the labor tax and state land taxes. The rest of the taxes have a small share and 
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account for about 1 of the total tax revenues. It is 5%. Although land and trade tax rates are set by 

land governments, communities can apply an adjustment factor to them. Excise taxes and jewelry 

duties are different. Taxes on the sale of pre-determined alcoholic and non-alcoholic beverages are 

paid to the communities and the seller is responsible for paying the tax. (6) 

In Brazil, the most important part of municipal tax revenue is the service tax. These taxes, often 

levied by large cities that provide modern, technologically rich services, are taxes for all services 

except communications and interregional and intercity transportation. Of course, each municipality 

sets its own tax rate. Some municipalities are lowering tax rates in some areas to attract 

businessmen and investors to revive the region's economy. In this case, the service tax leads to 

long-distance municipal financial conflicts and high competition. Another tax levied by 

municipalities is the property tax. In fact, it is one of the most important incomes for relatively 

medium and large municipalities, and the property tax rate is set by each municipality according to 

its economic situation. (Azirov RR 2016). 

The system of organizing the bodies of the Soviet Ministry of Railways has long been used in 

totalitarian socialist countries and is now used in China and Cuba. In these 23 systems, elected 

local bodies, ie assemblies, are established in administrative territorial units. Councils are 

considered state bodies and in turn elect executive committees to perform executive functions. The 

Executive Committee is recognized as a collegial public administration body of the relevant 

administrative territorial units, and its members are mainly the heads of relevant departments and 

divisions. The Executive Committee, through its subordinate departments and agencies, as well as 

civil servants, in various spheres of local life, for example, local industry, education, health, trade, 

etc. operates in the fields. The executive committee is not only established in small villages. In this 

case, the chairman and secretary of the council are elected, and they also act as executives. In the 

Soviet system, municipalities operate on a session basis. Sometimes, in addition to the meeting 

committee, a permanent body is established between meetings to exercise the powers of the 

council. Councils decide not only on local issues, but also on national issues. In countries where 

this system is applied, the central government does not appoint representatives to oversee the work 

of the Councils. (2, 102) However, since the Soviets, like state bodies, have established a unified 

system based on the principle of top-down subordination, each council controls the activities of the 

Council to which it is subordinated. In most countries outside China, especially in the Republic of 

Azerbaijan, the Russian Federation and the USSR, this system was abandoned once and for all. 

Because of modern open society, The experience and success of self-governing civil society do not 

allow for the application and development of this system, which is far from the views of the CPI. 

Also, in this system, local governments have virtually no legislative rights, which allows them to 

independently address issues of local importance and perform management functions. The main 

and real power is concentrated in the hands of the party apparatus, and the Soviets express only 

their will. This allows them to independently address issues of local importance and perform 
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management functions. The main and real power is concentrated in the hands of the party apparatus, 

and the Soviets express only their will. This allows them to independently address issues of local 

importance and perform management functions. The main and real power is concentrated in the 

hands of the party apparatus, and the Soviets express only their will. 

In the political and legal sense, local self-government is perceived by citizens as a specific form of 

democracy formed by the historical tradition and with the direct participation of local issues. In the 

administrative-state sense, local self-government is the transfer of part of state powers based on the 

idea of decentralization of state power. Taking into account the basic conceptual positions on the 

development and organization of local self-government, two social needs must be met: the 

realization of the right of citizens to participate in the management of local affairs and the creation 

of an effective local representative management system capable of meeting the vital needs of the 

population , Gafarov KS, Ahmadov AM 2019). 

The development of local self-government is the basis for the formation of effective self-

government of the constituent entities of the Republic of Azerbaijan, which includes ensuring the 

balance of the founders and the public, party, social, regional and public interests of the state. This 

is possible when there is a transparent and democratic election mechanism and when power is 

transferred from the center to the subjects of the Republic of Azerbaijan in connection with local 

development and financial resources. 

State authorities and local self-government bodies cooperate with each other, act as partners, have 

the same rights, at least in relation to the main object of government, and carry out their activities 

in order to achieve a common goal and increase the rights of citizens of Azerbaijan. 

Interaction of local self-government bodies with state authorities implies not only subordination 

relations, but also cooperation between state and local self-government bodies by ensuring 

purposeful and effective activity of municipalities. Interactions are divided into two types of 

communication, which come directly from the state and vice versa. The main mode of direct 

communication is management and support. Feedback, cooperation and initiative come first. 

Optimal combination of direct and feedback is important in the system of interaction between the 

state and local government (Azadov EH, 2018: p.102) 

Local issues are an integral part of the interests of the state, they do not and should not remain 

outside the control of the state. Various interaction problems between local self-government and 

government agencies have emerged at virtually all stages of the development of local self-

government, both in Azerbaijan and in the world (Zeynalov VZ, Huseynov AM 2016). 

The subject of special activity of local self-government in advance determines the special mode of 

activity that differs from public administration in this or that issue (Ibrahimoy IA 2019)  
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The expediency of independent resolution of issues of local importance without the participation 

of state bodies determines, on the one hand, certain freedom of action, on the other hand, additional 

responsibility and dependence on the population. All of this, in fact, complicates the performance 

of administrative tasks by local governments compared to state bodies, and at the same time 

provides the necessary impetus and opportunities to the management process to take into account 

the diversity and diversity of the local population. The social integration of the municipal 

population, which has external and internal factors of appearance, is an important condition for 

strengthening the principles of self-government in local self-government. The factor of external 

integration is in the organized union of the constituent elements of the local self-government 

system, expressed in the methods and rules of influence on the objects of management. Internal 

factors of integration are determined by the common interests and needs of the municipal 

population. 

As a form of state body, local self-government must have a representative, executive, supervisory 

and other system of bodies formed to one degree or another under the control and participation of 

the population. At the same time, this power must be adapted as much as possible to local 

conditions, interests and special needs of the population, and its activities must adequately reflect 

and implement these interests and needs. All this can be achieved only if the municipal authorities 

themselves, in close contact with the municipal population, determine the parameters of their 

activities within the existing legislation (Yusifov SC 2017: p.136). 

In rural areas, small units rarely have the necessary level of qualified personnel to organize a normal 

municipal assembly. On the other hand, in such a situation, the placement of one or more capable 

people in the leadership for a long time can lead to their arbitrariness and dictatorship. In addition, 

it complicates the planning and coordination of the economic development of small units. The 

growth of the local economy and the complexity of the structure in the context of a poor 

independent financial base make financial inconsistencies and bankruptcy inevitable. Therefore, in 

the second phase of local self-government reforms in Azerbaijan, a number of small self-

government units were merged. Thus, in the first stage of the reform, 2665 municipalities were 

created, while in the second stage their number was reduced to 1718. 

E-municipality can be represented as the lowest level in the hierarchy of e-government elements: 

1) e-government (Government of the Republic of Azerbaijan); 

2) electronic department (executive bodies of AR); 

3) regional e-government (executive authorities of the constituent bodies of the Republic of 

Azerbaijan); 

4) electronic municipality (local governments). 
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The application of the e-municipal model in local self-government will reduce the level of 

information inequality, increase the transparency and public governance of local governments, 

reduce and involve the human factor in the activities of local officials. 

In order to achieve certain tasks and advantages of e-municipality in the process of informing the 

activities of local self-government bodies, it is necessary to ensure the implementation of the 

following principles: 

 provision of electronic information exchange with citizens (open regulatory database, electronic 

service portals, Internet receptions); 

 "one-stop shop" principle in the provision of public services using electronic information 

exchange between citizens and departments, as well as between the departments themselves; 

 Refusal to use paper technology of document circulation (both within the municipality, but also 

between interdepartmental and government levels); 

 Use of electronic technologies in the work of officials (databases, information and analytical 

programs, geographic information systems). 

The use of Internet technologies in the application of e-municipalities can dramatically increase 

the quality, reliability and speed of data, provide online access to various databases and convert 

data into any documentary form for further use or storage (Antanovich NA, 2015). 

These advantages of e-municipality can be realized by ensuring the population's access to 

information and communication technologies and maximum involvement. The lack of interest in 

the use of Internet technologies in the activities of municipalities is due to the low level of 

penetration of the World Wide Web in small urban and rural areas. 

E-municipality envisages the application of such an approach to the implementation of internal 

operations of municipalities, such as "paperless" technologies that provide for the creation of 

electronic systems for document circulation and related information exchange. 

In this context, the electronic digital signature is of particular importance because it ensures the 

reliability of information in information systems. Thus, if an electronic document is an electronic 

duplicate or an electronic copy of a paper document, it is possible to use an electronic copy instead 

of a paper document. (Abbasov.A, 2015) 

In terms of the formation and improvement of local self-government, in particular the restoration 

of the institution of "recall" to increase the responsibility of elected representatives directly to the 

elected, the definition of a mandatory mandate is appropriate from the positive experience of 

Azerbaijani legislation in the past. This rule should be applied to members of self-government 

bodies. Because when a member of a municipality reports to the relevant executive authorities, not 

to the local population, it is inconceivable to expect a positive result from the activities of these 
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bodies. 

On the other hand, the restructuring of this structure should require municipalities to report to the 

public from time to time, rather than by declaration. Along with the restoration of this body, the 

development of a new judicial procedure for the early termination of the powers of the chairman 

and members of local self-government will serve the development and flexibility of local self-

government in our country. 

Today, the historical experience of local self-government in Azerbaijan provides a basis for the 

formation of local self-government on a multi-level basis, the legal framework for the formation 

of self-government bodies in large cities. The boundaries between state institutions and local self-

government bodies, the formation and management of municipal property, as well as the definition 

of finances and the competent authorities, are important. It is also important to change issues such 

as the functions of local government. 

Local self-government is a political category that gives citizens the right to decide issues of 

common concern. The political significance of local self-government is also that enabling citizens 

to participate in important decision-making in general ensures the legitimacy of development by 

ensuring its stability and sustainability. Local self-government is a transmitter of group interests of 

municipal residents, and within this approach, a civil society that reconciles the state and society 

is perceived as an institution of political mediation. As an institution that ensures the interaction of 

government and society, local government, on the one hand, corrects conflicting public interests, 

on the other hand, ensures social division, taking into account the interests of different social 

groups. There must be an intermediate link between different and conflicting interests in society 

and the interests of a single state, which ensures their coordination. In modern conditions, this 

connection is local government. 

Municipalities must play an important role in the country's political system, so one of the priorities 

is to develop inter-municipal cooperation, which will help to protect the interests of municipalities 

more effectively and in a unified manner. 

The increase in the number of municipal employees, ie local residents who are professionally 

interested in high-quality solutions to local issues, makes the issue of training qualified personnel 

for local self-government bodies especially relevant. Effective implementation of local self-

government is not possible without solving the staffing problem. 

But the most important issue today is the local budget deficit. As a result of the reforms, the powers 

of local self-government bodies have increased, and revenues have remained at the same level. 

This fact clearly shows the political inconsistency in the protection of the interests of 

municipalities. 

The most effective lobbying of municipal interests in the political arena is possible only with the 
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participation of government agencies. In this regard, it is necessary to develop interaction between 

local self-government and the population. Public participation in the protection of municipal 

interests is possible through the development of public activities in addressing issues of local 

importance. 

Local self-government, being a form of democracy, provides various forms of direct and 

representative democracy. 

The low level of direct participation of citizens in local self-government clearly shows the problem 

of alienation of government and society. One of the reasons for the lack of effective interaction is 

the lack of development of civil society institutions and territorial public self-government bodies, 

which are designed to act as a channel for interaction. On the other hand, local governments are 

not always interested in cooperating with the population in addressing issues of local importance. 

Citizens' low awareness of the activities of local self-government bodies shows that they often do 

not follow the principles of openness and transparency of the activities of state bodies. 

As a result of the strengthening of state and legal regulation, which obliges local governments to 

address specific issues and in some cases determine the ways to address these issues, municipalities 

are increasingly integrated into the state mechanism. Many of the powers of local governments in 

the regions have shifted from law to responsibilities under the control of central authorities. Thus, 

according to most experts, local government is becoming more of an element of legitimate rhetoric 

than political reality. 

A real alternative to strengthening state control over local self-government could be the 

development and implementation of a concept for the development of local communities that 

provides for the activities of professionals to form effective civil society institutions and establish 

productive relations with the authorities. This document presents an appropriate conceptual model 

that provides an analysis of the characteristics of specific municipalities, the development of a 

program for the development of local community activities, and the organization of effective 

cooperation between public associations. 

Conclusions and Recommendations 

As a result, the article explains the general concept and basic principles of local self-government, 

discusses its systems, the procedure for its formation and the powers of local self-government 

bodies, the experience of foreign countries in this regard. At the same time, focusing on 

international cooperation in the field of local self-government, the Council of Europe, which has 

extensive experience in this field, its goals and objectives, the role and activities of local and 

regional self-government, especially the European Congress of Local and Regional Authorities 

Extensive information is provided. In addition, the book emphasizes the importance of the legal 

framework for local self-government, and provides the text of the European Charter of Local Self-

Government, which acts as a major international document in this area. 
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Xülasə 

Covid-19 pandemiyası, xəstəliyin özünün yayılması və karantin səyləri xaricində böyük iqtisadi təsirlərə səbəb 

olmuşdur. SARS-CoV-2 virusu dünyaya yayıldıqca, narahatlıqlar tədarük tərəfindəki istehsal məsələlərindən xidmət 

sektorunda azalan iş sahəsinə keçdi. Pandemiya, tarixdəki ən böyük qlobal tənəzzülə səbəb oldu və  qlobal əhalinin 

üçdə birindən çoxu kilidlənmə vəziyyətinə gəldi. Çaxnaşma başlaması, pandemiya ilə mübarizə aparmaq üçün malların 

istifadəsinin artması və Çin materikindəki fabriklər və logistikanın pozulması səbəbindən bir sıra sənaye sahələri ciddi 

ziyan gördü. Buna bağlı olaraq bir-neçə qiymət dəyişməsi halları da meydana gəldi. Dərman çatışmazlığı barədə geniş 

xəbərlər yayılmışdı, bir çox bölgədə panik hərərkət edilməsi və bunun nəticəsi olaraq qida və digər zəruri ərzaq 

məhsulları çatışmazlığı görüldü. Xüsusilə texnologiya sənayesi, elektron malların göndərilməsindəki gecikmələrə dair 

xəbərdarlıq etdi. Pandemiya planları qlobal olaraq dəyişdirməyə məcbur etdi. Bütün moda, idman və texnologiya 

konfransları və tədbirləri ləğv edildi və ya  onlayn olaraq dəyişdirildi. Səyahət və ticarət sənayesindəki pul təsiri hələ 

tam olaraq proqnozlaşdırılmasa da, milyardlarla olması və artması ehtimalı var.  

Açar  sözlər : Covid-19, Çin, Qlobal tənəzzül, İqtisadi təsir. 

 

Giriş 

Korona virusu, Çinin Wuhan əyalətində 2019-cu ilin dekabrında meydana gəldi və qısa zamanda 

bütün dünyaya yayıldı. Bəzi ölkələr bildirilən vakaları effektiv şəkildə müalicə etsələr də, yeni 

halların nə vaxt baş verəcəyi hələ məlum deyidi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hər gün bu xəstəliyin 

daha da artdığını və koronavirusun ortaya çıxmağa başladığı yeni ölkə saylarının çoxaldığını 

bildirdi. Çində görülən vakalar əvvəl nə qədər zirvəyə çatsa da, zaman keçdikcə eniş tendensiyasına 

daxil oldu.  

Korona virusundan sonra Çin iqtisadiyyatında ciddi kilidlənmələr baş verdi və bu vəziyyət istehsal 

və istehlakın azalmasına səbəb oldu. Ümumiyyətlə, qlobal tədarük zəncirləri işləyişi pozuldu və 

dünyadakı bütün şirkətlər bu vəziyyətdən mənfi təsirləndi. Milyonlarla insan gələcəkdə işlərini 

itirmə təhlükəsindədir. Bundan əlavə, hər gün getdikcə daha çox şirkətin bağlanması ilə əlaqədar 

narahatlıq doğuran xəbərlər ortaya çıxır. İstehlakçı istehlakı dəyişdi, qlobal maliyyə bazarlarında 

kəskin azalmalar oldu və bazarlardakı dəyişkənlik 2008 və 2009 maliyyə böhranlarına bənzədi.  

İkinci Dünya müharibəsindən sonra dünyada orta tənəzzül və işsizlik nisbəti sürətlə artmışdı. Daha 

öncə yaşanan krizlərlə qarşılaşdırıldığında Covid-19 virusundan sonrakı mənzərə əvvəlki 
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böhranlarla müqayisədə tamamilə fərqlidir. Dünya eyni vaxtda tələb və təklif şoku ilə qarşı-

qarşlyadir və ehtuyatlar olduqca məhduddur. Ümumiyyətlə, bu böhranın potensial təsirləri tarixdə 

görülənlərdən daha böyükdür. Tədqiqat Covid-19 böhranının sənaye və ölkələrə iqtisadi təsirlərini 

araşdırır. Dünyadakı böhrandan qaynaqlanan iqtisadi xərclər analiz edilir və həyata keçirilə biləcək 

iqtisadi təkliflər nəzərə alınır.  

Korona virus pandemiyasını digər pandemiyalardan fərqləndirən xüsusiyyətlər 

Heyvanlardan insanlara mutasiya yolu ilə ötürülən və sonra insandan-insana yayılan 

korona virusları sərhəddə son 20 ildə  SARS və MERS kimi epidemiyalarda yayılmış və 

ölümlərə səbəb olmuşdur. Son zamanlarda yaşadığımız korona virusu epidemiyası sərhədlərarası 

bir epidemiyanın dünya miqyasında nə qədər tez yayılabiləcəyini bizlərə göstərdi. Korona virusu 

epidemiyasının təsirləri 2008 maliyyə böhranı kimi digər qlobal böhranlarla müqayisə etmək 

mümkün deyil. Çünki, Covid-19 qlobal bir epidemiya olmaqla yanaşı aşağı və orta gəlirli ölkələrə 

yönəlmiş bir pandemiya deyil. Faiz dərəcələri tarixi dövrdə görülən ən aşağı səviyyədədir. Dünya 

ölkələri bir-biri ilə daha çox əlaqəlidir və inteqrasiya olunur. Mövcud böhran, tədarük zəncirləri 

boyunca yayılma effektləri yaradır və eyni zamanda  baş verən bir tələb və təklif şoku mövcuddur. 

Təəssüf ki, Covid-19-un iqtisadi təsirləri sənaye və ölkələr arasında ciddi dərəcədə 

hissedilməkdədir. Dünyada meydana gələn təsirlərə baxdığımızda Volkswagen və Ferrari kimi 

avtomobil istehsalçıları Avropada istehsalını dayandırdılar. Nəqliyyat, əyləncə, pərakəndə, otel və 

restoranlar kimi ölkənin ÜDM-in dörddə birini təşkil edən açar sektorlar ciddi şəkildə zərər gördü 

(McKibbin, W. and Fernando, R., 2020). Dow Jones 16 Mart 2020-ci ildə 2.977 pillə geriləyib bir 

gün üçün ən pis düşmə qeyd edildi. Paris, Madrid, Venesiya və Roma kimi turistik yerlər yerlər 

tərk edildi, ticarət yarmarkaları və tədbirlər ləğv edildi. Xalq görüşləri və idman qarşılaşmalar ləğv 

edildi, quruya, dəniz və hava nəqliyyatı uçuşları may ayına qədər sona çatdı. Çində milyonlarla 

insan, Kanadada yüzlərlə kinoteatr işini itirdi.  

Lüks mallar istehsal edən şirkətlər istehsalatı durdurmuş,İsveçrə  pandemiyadan sonra qapılarını 

sadəcə vətəndaşlarına, sakinlərinə və nəqliyyat vasitələrinə açdı. Covid-19 ilə bağlı hələ bir çox 

qeyri-müəyyənlik və sual işarəsi var. Mövcud məlumatlar, Covid-19, SARS-dən daha çox 

yoluxdurucu olduğunu göstərir. Digər tərəfdən Covid-19, SARS ilə müqayisədə (10%) ölüm 

nisbəti daha az (% 2-4 arasında) və hər ikisində quş qripindən (% 60) daha çox ölüm faizinə 

sahibdir (Chou VD., 2004). Pandemiya ən çox xidmət sektoruna təasir etmişdir. Bir çox ölkə 

sərhədsiz şəkildə kilidlənmişdir. İnsanlardan evdən çalışmağa və ya işə getməməyə başlamışdır. 

Tükədicilərin ixtiyari xərcləri sona çatmışdır. Avropada insanlar yüklü nəqliyyat vasitələrindən, 

restoranlar, alışveriş mərkəzləri, muzeylər kimi qapalı alanlardan qaçmaqdadır. Yəni,əslində bu 

vəziyyətdən bütün sektorlar mənfi təsirə məruz qalır. Ancaq Covid-19 təsiri dünyadakı sektorlarda 

bərabər çəki ilə görülmür. Bəzi sənaye sahələri maddi cəhətdən bu vəziyyətdən faydalana bilərkən 

(gigiyena məhsulları satan şirkətlər və s.) 
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digərləri iflas nöqtəsinə gələbilməktədir. Turistik yerlər tərk edilir, səyahətlər təxirə salınır.  

Dövlət Statistika Komitəsinin 2020 ci ildə verdiyi statistikaya görə pandemiyadan sonra ölkəmizə 

gələn turist sayı keçən illə nisbətdə 3,3 dəfə azalaraq 649,7 nəfər təşkil etmişdir. Bu dövrdə 

Azərbaycana gələnlər turistlərin 28,6%-i Rusiya, 25,6%-i Gürcüstan, 17%-i Türkiyə, 7,8%-i İran, 

2,1%-i Ukrayna, 1,9%-i Hindistan və digər xarici ölkələr təşkil edir. 

Böhrandan sonra fərqli sektorlarda meydana gələn fərqli nəticələr 

Böhrandan sonra bütün sektorlar böhrandan müsbət və ya mənfi təsirlənəcəkdir. Biz müsbət 

deyirik, çünki Covid-19-un təsirləri sektorlar arasında bərabər paylanmayacaqdır. Daha əvvəl qeyd 

olunduğu kimi bəzi sektorlar (gigiyenik məhsullar və ya maskalar istehsal edən şirkətlər və s.) 

böhrandan faydalanır, digərləri iflasın astanasına gələ bilir. Şübhəsiz ki, böhranın ən mənfi və 

aşındırıcı təsirləri xidmət sektorunda görüləcəkdir. Bu gün xidmət sektorundakı şirkətlər turistik 

yerləri tərk edirlər. Ləğv olunan səyahətlər, otel və restoranların bağlanmasından asılı olaraq 

fəaliyyətdə % 90-dan çox azalma ilə üzləşir (Morris və Karmin, 2020).  

Ölkələrin özünəməxsus mədəniyyəti və quruluşlarına görə turizmə verilən əhəmiyyət də ölkələr 

arasında fərqlidir. Dünya Səyahət və Turizm Şurasının məlumatlarına görə turizmə verilən 

əhəmiyyətə görə müvafiq olaraq dünyanın ilk 10 ölkəsi; Yunanıstan, Portuqaliya, Meksika, 

İspaniya, Avstraliya, İtaliya, Çin, Almaniya, Amerika və İsveçrə'dir. Səyahətdəki ciddi 

məhdudiyyətlər bir çox dünya ölkələrində turizmi əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdi. Yunanistan, 

Portuqaliya, Meksika və İspaniya kimi turizmdən çox asılı ölkələr (ÜDM-in% 15-dən çoxu) bu 

mənada böhrandan daha çox təsirləndilər (Roberts, 2020).  

Pandemiyadan sonra gündəlik istifadə etdiyimiz bir çox xidmət artıq istifadəyə yararsız və tədarük 

edilməz hala gəldi. Bu vəziyyət iqtisadiyyata ciddi mənfi təsir göstərdi. Misal üçün insanlar qlobal 

olaraq diş həkimi görüşlərini ləğv edir, saç kəsmələrini təxirə salırlar, restoranlarda yemək 

yeməməyə və ya satış planlarını təxirə salmağa başladılar. Beləliklə xidmət mərkəzli 

iqtisadiyyatlarda güclü bir iqtisadi pozuntu meydana gəldi (World Bank Group, 2019). Xidmət 

sektorunda itirilmiş gəlirin böyük əksəriyyəti heç vaxt geri qayıtmayacağı göz önünə alındığında 

vəziyyətin nə qədər ciddi olduğu daha yaxşı anlaşılır. Belə ki; böhran müvəqqətidir, bitdikdə hələ 

bir işiniz və cari gəliriniz olduğu fərziyyəsi altında bir cib telefonu ya da bir televizor almağı 

düşünürsünüzə, pandemiya səbəbiylə bu məhsulu almağı təxirə sala bilərsiniz. Başqa bir nümunə, 

böhran dövründə restoranda yemək yemədiniz, çox böyük ehtimalla böhran bitdikdən sonra da hər 

gün şam yeməyinizi restoranda yeməyəcəksiniz və ya tez-tez  bərbərə getməyəcəksiniz. Bu 

səbəbdən böhran dövründə xidmət sektorundakı maliyyə itkisi böhran bittikdən sonra da 

düzəlməyəcək. 

Covid-19-un Təchizat zəncirləri üzərindəki təsiri 

Təchizat zənciri şəbəkələri, Covid-19-un qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir göstərməsinin başqa bir 
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yoludur. Covid-19-dan sonra qlobal satınalmaların işi pozuldu və bu vəziyyət tədarük 

şəbəkələrində müxtəlif səviyyələrdə yayılma effektləri yaratdı. Avtomobil şirkətləri bir çox sənaye 

sektorunda olduğu kimi, hissə çatışmazlığından dolayı istehsallarını dayandırdılar. İsveçrə saatları 

kimi lüks mallarla belə istehsalçılar uğursuz hissələrin tədarükü ilə qarşılaşdılar. Təchizat 

zəncirindəki zəifləmələr, istehsal şirkətləri üçün işlərin qiymətini artırdı. Məhsullarının təxminən 

70% -ni Çindən təmin edən istehsalçılar iflas həddinə gəldilər. Çindəki fabriklər bağlandıqca və 

nəqliyyat marşrutları çökdükcə, məhsulların dünya miqyasında bazara təqdim edilməsi getdikcə 

artmışdır. ABŞ-dakı şirkətlərin 75% -i tədarük zəncirində zəifləmələr olduğunu bildirdi. Bir çox 

ABŞ şirkəti təhvil müddətlərini iki dəfə artırdı (Taylor and Schwartz, 2020). Bundan əlavə, 

pandemiyadan sonra dünya miqyasında xammal və son məhsul qıtlığı yaşandı. Hava və dəniz 

nəqliyyatı seçimlərinin yetərsizliyi ilə bu problemlər daha da artmışdır. Virusun dünyaya yayılması 

eyni zamanda Çin məhsullarına olan tələbi daha çox azaldan qlobal bir durqunluq qorxusu 

yaratmışdır. durğunluq qorxusu yaratdı. Bir çox fərqli ölkədə ortaya çıxan yüksək xərclərə görə 

riskin azaldılması strategiyalarını tətbiq etməyə başlamışdır (World Health Organization, 2016) 

Covid-19’un fond bazarlarında və banklarda yaratdığı təsirlər 

Fond bazarları 2020-ci ilin mart ayından etibarən çökdü. Dünyadakı səhm indekslərinin əksəriyyəti 

bir günlük ən böyük enişlərini rekord səviyyədə etmişdir. Bir neçə tanınmış şirkət hissə 

qiymətlərinin bir neçə gün ərzində% 80-dən çox düşdüyünü bildirdi. 2020-ci ildə qlobal fond 

bazarları performans baxımından ən pis göstəricilərə sahib ilk 10 hissə sənədi bazarının 

Yaponiya, Amerika, Portuqaliya, Hollandiya, Almaniya, İspaniya və Ukrayna'da yer aldığı 

görülmektedir (Esposito, 2020). Birjaların dəyişkənliyi tarixi müddətdə pandemiyadan sonra 

zirvəyə çatdığı görülməktədir. Borsalarda görülən bu dəyişkənliklər ümumi olaraq mövcud 

durumun nə qədər riskli olduğunu və gələcəyin nə qədər qeyri-müəyyən olduğunu göstərir (Bkz. 

Korku Endeksi). 

Tarixi müddətdə baş verən bütün böhranlar digər hadisələrdən (borc böhranı, büdcə kəsiri, bank 

böhranı, ticarət çöküşü, siyasi hadisələr, müharibələr və s.) səbəb olmuşdur . Keçmiş böhranların 

əksəriyyətində mərkəzi banklar daha çox zərər görməmək üçün müxtəlif siyasətlər tətbiq 

etmişdirlər. Əvvəlki böhranların heç birində, faiz dərəcələrinin başlanğıc nöqtəsi bu qədər aşağı 

(bəzi hallarda mənfi) olmamışdır. Bu vəziyət, bazarlar üzərində təsirli olacaq bir siyasətin həyata 

keçirilməsinin qeyri-mümkün olması barədə narahatlıqları artırır. 

Qeyri-müəyyənliyin çox yüksək olduğu bu mühitdə Covid-19 böhranının iqtisadi təsirlərini tam 

proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Qeyd olunduğu kimi, birbaşa istifadə edə biləcəyimiz heç bir tarixi 

meyar yoxdur. Əvvəllər belə bir böhran yaşanmamışdı. Mərkəzi bankların sıfır və ya mənfi faiz 

dərəcələri ilə mübarizə apardığı, tələb və təklifin eyni anda  təsirləndiyi bir mühit mövcud olub, 

eyni zamanda sağlamlığa da ciddi şəkildə təsir etməktədir. Buna görə də, iqtisadiyyat üzərində 

təməl fərziyyələr irəli sürmək üçün mövcud məlumatları ən ideal şəkildə istifadə etməmiz lazımdır. 
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Karantin dövründə istehlak, istehsal, investisiya və pərakəndə satışlarda qlobal miqyasdakı düşüş 

e-ticarətin daha az inkişaf etdiyi ölkələrdə istehlak üzərində eniş tendensiyasının meydana 

gəlməsinə səbəb oldu (Akbulayev and etc, 2020). 

Tənəzzülün iqtisadi dəyəri dünya miqyasında eyni deyil. Ölkələrin fərqli sənaye quruluşunu nəzərə 

alaraq, təsirlər dünyada fərqli şəkildə hiss olunur. Daha böyük turizm sektoruna sahib olan ölkələr 

(ÜDM-ə nisbətlə), daha sənaye yönümlü  ölkələrə görə daha ciddi təsirlənəcəkdir. Digər tərəfdən, 

ixracatdan daha çox asılı olan ölkələr daha çox əziyyət çəkəcəklər. Covid-19'un doğrudan ve 

dolaylı təsirindən danışarkən, qlobal səviyyədə meydana gələn səhiyyə maliyyətlərini dəqiq bir 

şəkildə  diqqətə almaq olduqca çətin olduğu üçün böhranın yaratmış olduğu iqtisadi xərcləri dəqiq 

hesablamaq mümkün deyildir. Ölkələrin demək olar ki, hamısında iş qüvvəsi nəznində şoklar 

meydana gəlmiş və infeksiyalar səbəbiylə ölüm faizlərinə və yoluxmuş insanların işə qayıtmasının 

gecikməsinə görə dəyişəcəkdir. Digər tərəfdən maliyyə sektorunda ciddi bir pozuntu baş verərsə, 

bu maliyyə asılılığı daha yüksək olan şirkətlərə daha çox təsir edəcəkdir. 

Cədvəl 1. Covid-19’un ekonomik təsirləri (ÜDM’in faiz nisbəti olaraq) 

Ölkələr Ekonomik təsir (%) 

Azərbaycan -2.6 

Brazilya -3.0 

Kanada -2.9 

Çin -3.2 

Fransa -3.2 

Almaniya -3.6 

Yunanıstan -4.6 

İtaliya -3.7 

Yaponiya -2.7 

Portuqaliya -4.5 

Türkiyə -3.2 

Amerika -2.9 

İspaniya -3.9 
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İngiltərə -3.4 

Mənbə: OECD (2020), World Bank Group (2019)  

Cədvəl 1, hər bir ölkə üçün ÜDM faizi olaraq hesablanan Covid-19 böhranının yaratdığı ekonomik 

şoku göstərir. Bir çox fərqli fərziyyələr altında böhranın ümumi iqtisadi dəyəri taxmin 

edilməktədir. Təxminlər, virusun ortaya çıxma tarixindən etibarən ilk 1,5 aylıq müddəti əhatə 

etməktədir. Cədvəl 1-ə əsasən, böhran Amerikada ÜDM-in təxminən 3% azalmasına səbəb oldu. 

Təxmin olunur ki, incələnən bütün ölkələrin ÜDM-si 3,5% azalsın. Gözləmələr edərkən fərqli 

ölkələrdə ÜDM-nin fərqli tərkibini nəzərə alın. Məsələn, turizmin çəkisi artdıqca böhranın təsiri 

artır. Buna görə də məlumatlar Yunanıstan, İtaliya, Portuqaliya və İspaniya'nın bu böhrandan ən 

çox təsirlənən ölkələr arasında yer alacağını göstərməktədir (Esposito, 2020). 

Cədvəl 2. Fərqli ölkələrdə təqribi ÜDM böyüməsi 

Ölkələr Təqribi ÜDM böyüməsi (%) 

Azərbaycan  

Brazilya -0.9 

Kanada -1.2 

Çin 2.6 

Fransa -2.0 

Almaniya -2.4 

Yunanıstan -2.4 

İtaliya -3.2 

Yaponiya -2.3 

Portuqaliya -2.9 

Türkiyə -1.8 

Amerika -0.8 

İspaniya -2.1 

İngiltərə -2.0 
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Mənbə: IMF (2019), OECD (2020) 

Cədvəl 2-də hər bir ölkə üçün gözlənilən ÜDM artımı hesablandığı halda, böhrandan əvvəl 

gözlənən ÜDM artımı (İMF-nin 2019-cu ilin sonu üçün proqnozları) və Covid-19 böhranının 

yuxarıdakı göstərilən iqtisadi xərcləri (1,5 aylıq təxminlər) nəzərə alınmışdır. Məsələn, Fransanın 

2020-ci ilin böyümə hədəfi 1,2 % olaraq təyin edilmişdir. Cədvəl 2-də böhranın iqtisadi təsiri (-

3.2%) olduğunu nəzərə alsaq, Fransa ÜDM-sinin təxmin edilən artım tempi -2% hesablanır. 

Amerikanın bu dövrdə -0.8% ÜDM artımı ilə durğunluğa getməsi gözlənilir. Koronavirusun 

yaratdığı iqtisadi tənəzzülün Amerika tarixindəki ən uzunmüddətli genişlənməyə son qoyacağı 

qaçılmaz görünür (Fernandes, 2020). Mövcud böhranın təsiri, digər böhranlarda olduğu kimi, 

dünyada da müxtəlif səviyyələrdə gerçəkləşir. Çində ÜDM-nin 3% -dən az oranda artacağı təxmin 

edilir. (Bu rəqəm böhrandan əvvəl 6 % idi). Digər tərəfdən, əksər Avropa ölkələrində ciddi 

tənəzzüllər gözlənilir. Avropa ölkələri onsuz da böhrandan əvvəl güclü böyüməsi gözlənilmirdi. 

Böhrandan sonra ÜDM-lərinin 2% -lə 3% intervalında kiçilməsi gözlənilir. Əvvəlki durğunluqlara 

əsaslanarsaq, ÜDM-in bu dərəcədə azalması işsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə artıracağını deyə 

bilərik. Ümumiyyətlə, bu durum, bu ölkələr üçün 2020-ci ildə ortalama -1.7%'lik neqativ 

böyüməyə yol açmaqda olub, bu faiz nisbəti 2019 cu ildə görülən 3%-lik böyümə oranının altında 

qalmışdır (Fan vd., 2018). 

Nəticə  

Covid-19 böhranı bütün dünyaya sürətlə yayıldı. Səudiyyə Ərəbistanı ilə Rusiya arasında neft 

müharibəsi və səyahət maneələri ilə birlikdə, bazarlar 1987-ci ildən bəri ən pis vəziyyətini aldı. 

 Bu gün dünya tamamilə yeni bir böhranla qarşı-qarşıyadır. Bu şəraitdə qlobal tənəzzül qaçılmaz 

görünür. Ancaq böhranın nə qədər  dərin və uzun olacağı, hökumət tərəfindən Covid-19-un 

yayılmasının qarşısını almaq üçün görüləcək stratejilərin effektivliyinə, KOS-lardakı likvidlik 

problemlərinin nə qədər yüngülləşəcəyinə bağlıdır. Böhranın dərinliyi, şirkətlərin böhrana verəcəyi 

cavaba və mövcud kilidlənmələrin nə qədər vaxt aparacağından asılıdır. Mərkəzi banklar böhran 

dövründə fərqli strategiyaları izləyirlər. Mart ayında Amerika Mərkəzi Bankı, İngiltərə Mərkəzi 

Bankı və bir çox mərkəzi bank faizləri aşağı çəkdi. Dünyadakı hökumətlər likvidliyin artırılması 

proqramlarını elan etməyə tələsirlər. Bununla birlikdə, hökumət və mərkəzi banklara bazarları 

sakitləşdirmək və iqtisadiyyatı yaxşılaşdırıla yönündə çox sayda vəzifə düşür. 

Covid-19 böhranının iqtisadi xərcləri dünya ölkələri üçün eyni deyil. Qlobal işsizlik daha da 

artmışdır. Əvvəlki böhranlarda olduğu kimi bu böhranda da, gənc və daha az təhsilli işçilərin iş 

yerlərini itirmə ehtimalı daha yüksək olacaqdır. Təəssüf ki, Covid-19-un iqtisadi təsirlərini açıq 

şəkildə ortaya qoymaq şərtlər daxilində mümkün deyil. Bu, pandemiyanın gələcək zaman 

müddətində iləriləməsinin hansı sürətdə olacağından, ölkələrin verəcəyi reaksiyadan, hökümətlərin 

tətbiq edəcəyi politikalardan asılı olacaqdır. 
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Xülasə 

Mövzuda idarəetmə sisteminin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri olan məlumatların idarə olunmasından bəhs edilir. Hər 

hansı bir şəraitdə, biznes fəaliyyətində, idarəetmə uçotunda kompyüter sisteminin vacibliyinin önə çəkilməsi müasir 

dövrdə əsəs anlayışlardandır. 

İnformasiya idarəetmə sistemi planlaşdırma, nəzarət, qərarvermə funksiyalarının və qərarvermənin təhlili, eləcə də, 

modelləşdirmə kimi müxtəlif aspektlərin yerinə yetirilməsi üçün  menecerlərə praktiki tədbirlərin vacib olduğu xüsusi 

hallar üzrə hesabatlar, təhlillər, həmçinin, digər məlumatların da daxil olduğu verilənlər və məlumatları hesabat 

şəklində təmin edən sistemdir. [ İdarəetmə uçotu - ACCA (F2), 2016 ]. Müəssisələr idarəetmə informasiya sistemi 

nəticəsində toplanan bütün məlumatları menecerlərə təqdim etməlidir.Müəssisənin mühasibat sistemi ümumi 

idarəetmə sisteminin ayrılmaz  hissəsidir. Bütün verilənlər toplanılır və informasiya şəklində təhlil olunur. Beləliklə 

informasiyalar müəssisədə menecerlərin vaxtında, tam və dəqiq məlumat əldə etməsinə kömək edir. Strukturundan 

asılı olmayaraq menecerlər idarəetmə informasiya sisteminin formalaşdığı müəssisələrdə məlumatları və hesabatları 

yazılı şəkildə kompüterləşmiş sistemə daxil edilməsi əsasında fəaliyyət göstərirlər. Mühasibat sistemləri informasiya 

sisteminin əsas təkmilləşmiş hissəsi olub. [ İdarəetmə uçotu - ACCA (F2), 2016 ]. İdarəetmə informasiya sistemi daha 

geniş məfhumdur və mühasibat məlumatları ilə müqayisədə daha çox məlumatı özündə birləşdirir. Sistemləşdirilmiş 

idarəetmə uçotu menecerlərə lazımi bütün məlumatların verilməsi üçün mövcud resursları bir yerə yığır. Biznes 

şəraitində bütün idarəetmə uçotunu həyata keçirmək, idarəetmə qərarlarını vermək eyni zamanda gələcək inkişafı 

proqnozlaşdırmaq üçün idarəetmə uçotunun məlumatları əsas mənbə hesab olunur. 

Açar sözlər: nəzarət, informasiya idarəetmə sistemi, menecer, biznes. 

 

İdarəetmə və İnformasiya sistemi 

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirilir. Zaman və məkan 

daxilində istənilən məqsəd və fəaliyyət dəyişilir. Bütün dəyişikliklər, fəaliyyətlər idarə olunmalıdır 

ki, məqsədə çatmaq mümkün olsun. Cəmiyyətin, ölkənin iqtisadiyyatının mikrosəviyyədə təşkili 

və idarə olunması müəssisələr, firmalar, şirkətlər və s. təşkilati-hüquqi formaya malik qrumlar 

çərçivəsində həyata keçirilir. Strukturundan, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq bütün 

müəssisələrin başlıca məqsədi mənfəət əldə etmək, xərcləri azaltmaq, kapitalı artırmaq, öz 

fəaliyyətini daha da genişləndirməkdir. Müəssisə öz fəaliyyətini həyata keçirmək və məqsədinə 

çatmaq üçün iqtisadi resurslardan istifadə edir və daha səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün lazımi 

mailto:metanet.91w@gmail.com
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informasiyaları toplayaraq öz istehsal gücünü artırmağa çalışır. Fəaliyyət prosesində istifadə 

olunan resursları alınan nəticələrlə müqayisə edib fəaliyyətdən mənfəət, yaxud zərər olduğu 

müəyyən edilir. İdarəetmə prosesi bütün fəaliyyəti sistemli və ardıcıl şəkildə yerinə yetirir. Bütün 

prosesləri həyata keçirmək, idarəetmə qərarlarını vermək üçün faydalı informasiyanın işlənib 

hazırlanması vacibdi.[ Səbzəliyev və Quliyev, 2014 ]. 

İdarəetmə sistemində informasiya nədir? 

İnformasiya-təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən hadisə və proseslər haqında formalaşmış məlumatlar 

toplusudur. Hər bir sahənin inkişaf etməsi üçün keyfiyyətli informasiyanın olması çox vacibdir. 

Müasir dövrdə müəssisələrin dünya bazarına çıxışını təmin etmək, xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq 

etmək, onlara öz fəaliyyət dairəsi haqqında geniş və hərtərəfli məlumat vermək üçün dəqiq 

məlumatlarla təmin olunması zəruridir. Təqdim olunan bütün informasiyalar tam, dəqiq, anlaşılan 

olmalıdır. İnformasiyanın obyektivliyi nə qədər çox olarsa müəssisə daha çox naliyyətlərə sahib 

ola bilər. Bütün iqtisadi göstəricilər kəmiyyət və keyfiyyət baxımından dəqiq informasiya ilə 

təqdim olunmalıdır ki, bazardakı vəziyyət daha yaxşı dərk edilsin və ona uyğun olaraq idarəetmə 

qərarları verilsin. İnformasiya idarəetmənin əsasını təşkil edir. [ Ələkbərov, Vəliyev, Pürhani, 

2013] 

İdarəetmə uçotu nədir? 

İdarəetmə uçotu istehsalat-kommersiya fəaliyyətinin planlaşdırılması və nəzarətin aparılması üçün 

menecerə lazım olan informasiyanın hazırlanması prosesini özündə birləşdirir. Idarəetmə uçotu 

idarəetmə prosesini uçot prosesilə əlaqələndirir. Idarəetmə uçotu - hər hansı bir obyektin idarə 

olunması üçün lazım olan məlumatların eyniləşdirilməsi, ölçülməsi, yığılması, sistemləşdirilməsi, 

təhlili, ayrılması, izahı və ötürülməsi deməkdir. İdarəetmə uçotunun sinonimi daxili uçotdur. 

Uçot elmində idarəetmə və istehsalat uçotu anlayışları vardır. İstehsalat uçotu sistemində hər 

şeydən əvvəl məsrəflərin sənədləşdirilməsi və qruplaşdırılması, əsas istehsal xərclərinin müəyyən 

edilməsi, tullantıların və əlavə məhsulların əsas istehsal hesabından silinməsi, hesabat dövrünün 

axırına qalan bitməmiş istehsal qalığınını ümumi qalıqdan çıxarılması baş verir. Bundan başqa 

istehsalat uçotu hər bir bölmənin istehsal etdiyi məhsulun, hər bir məmulat növünün, məmulat 

vahidinin, müəssisənin satılmış məhsullarının faktiki maya dəyərinin hesablanması üzrə 

əməliyyatları və məhsulun maya dəyəri haqqında hesabatın tərtib olunması üzrə əməliyyatları əhatə 

edir. 

İstehsalat uçotunun məzmunu istehsala çəkilən xərclərin uçotu, nəzarətin təşkili və məhsulun maya 

dəyərinin kalkulyasiyası ilə məhdudlaşır. 

İdarəetmə uçotu istehsalat uçotuna əsaslanaraq müxtəlif idarəetmə qərarları (operativ, taktiki və 

strateji) qəbul etmək üçün informasiya bazaları hazırlayır. O, operativ və taktiki qərarların qəbul 

edilməsində müəssisə rəhbərlərini zəruri informasiyalarla tam təmin edir. Strateji qərar qəbul 
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etmək üçün isə uçot məlumatları ilə yanaşı xüsusi tədqiqat nəticəsində əldə edilən məlumatlardan 

da istifadə etmək zəruridir. 

Beləliklə, idarəetmə uçotu müəssisənin idarədaxili idarə olunması sisteminin ayrılmaz hissəsi 

hesab edilir və istehsalat uçotundan onunla fərqlənir ki, burada əsas diqqət informasiyanın 

idarəetmə məqsədi üçün istifadə edilməsinə yönəldilir. [ https://www.muhasib.az ]. 

Zaman keçdikcə idarəetmə uçotunun inkişaf etdiyi və təşəkkül tapdığı dövr ərzində onun 

formalaşması, məqsədi hələ də mübahisəli mövzu olaraq qalmaqda davam edir. Belə ki, bir sıra 

iqtisadçılar müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Onlardan K.Druri və S.A.Stukov hesab edirlər ki, 

istehsalat uçotu və idarəetmə uçotu bir-birindən fərqlənir. Onlar idarəetmə uçotunu müəssisə 

rəhbərləri, menecerlər üçün planlaşdırmanın, nəzarətin informasiya bazası kimi görürlər. 

S.A.Stukova görə istehsal uçotu idarəetmə uçotunun tərkib hissəsi olsa da onu tam idarəetmə uçotu 

adlandırmaq olmaz. Bəzi iqtisadçılar Ç.Hornqren və C.Foster idarəetmə və istehsal uçotu arasında 

fərq görmürlər. Onlara görə idarəetmə uçotu-informasiyanın qəbulu, yığılması, ötürülməsi, sistemli 

şəkildə göstərilməsi və təhlilidir. Belə qərara gəlsək ki, müəssisənin rəhbər və menecerləri 

idarəetməni özləri həyata keçirir və əsas məqsədləri gələcək inkişafa nəzarət etmək, nəticələri təhlil 

etməkdir, onda aydın görünür ki, yuxarıda iqtisadçıların heç birinin idarəetmə uçotuna verdiyi 

təriflər tam və aydın şəkildə idarəetmə uçotunu izah etmir.[ Səbzəliyev və Quliyev, 2014 ].                     

İdarəetmə informasiyasının mənbəyi 

İdarəetmə uçotu sistemində formalaşan bütün informasiya müəssisə daxilində və müəssisədən 

kənar mənbələrdə baş verən bütün hadisə və faktları, prosesləri izah etməyə əsas verir. ( Sxem 1)    

                                                                                                                                                                

Sxem 1. 
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Mənbə: [ Səbzəliyev və Quliyev, 2014 ]. 
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İdarəetmə uçotunun başlıca tələbləri aşağıdakı kimidir: 

- Müəssisəyə məxsus hər hansı bir iş və xidmətin onun bölmələrinin fəaliyyətinə nə qədər uyğun 

olması barədə informasiya formalaşdırmaq. 

- Əmək resurslarından və maliyyə resurslarından istifadənin səmərəli həddə çatması haqqında 

informasiya vermək. 

- Planlaşdırılmış xərclərlə faktiki xərclərin müqayisəsini və onlar arasındakı kənrlaşmaları aşkar 

etmək. 

- Müəssisənin gələcək inkişaf istiqamətləri,strategiyası haqqında informasiya yaratmaq. 

- Müəssisənin idarəetmə qərarlarının verilməsi və rəhbərliyə faydalı informasiya təqdim etmək. 

- Bütün idarəetmə qərarlarının verilməsində obyektivliyə diqqət etmək. 

- Xərclərin məsuliyyət mərkəzləri, konkret iş və xidmətlər üzrə bölgüsü və onların baş vermə 

yerləri üzrə müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi. 

- İdarəetmə qərarları verilərkən məhsulun maya dəyərinə aid edilən və edilməyən xərclər, 

ümumilikdə maya dəyərinin quruluşu, tərkibi barədə rəhbərliyə, menecerlərə informasiya vermək. 

[ Səbzəliyev və Quliyev, 2014 ]. 

İdarəetmə uçotu sisteminin təsnifatı. 

Problem uçotu-məhsul satışı, hər vahidin qiyməti, maya dəyəri, istehsal resursları, istehsalın 

strukturu, təşkil forması və s. haqqında informasiyaları formalaşdırır. Problem uçotunun 

məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur: 

- xərclərin və gəlirlərin nəzarətdə saxlanılması, onların planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması; 

- normativdən kənarlaşmaların, gəlirliliyin, məsrəflərin təhlili üçün; 

- müəssisə fəaliyyətindən əldə olunan gəlir və xərclərin müəssisənin bölmələri arasında 

bölüşdürülməsi üçün; 

- məhsul çeşidlərinin hazırlanması, idxal və ixrac əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi, satış 

prosesinin həyata keçirilməsi və s. idarəetmə qərarlarının verilməsi üçün. 

     İdarəetmədə istifadə olunan informasiyaları bir neçə qrupa bölmək olar: 

1) bazar və bazar tələbləri haqqında informasiyalar; 

2) müəssisənin əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq ticarət haqqında 

informasiyalar; 

3) müəssisənin özünün inkişafı, məqsədləri üçün informasiyalar. 
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İdarəetmə uçotunun məlumat bazası müxtəlif sahələr üzrə yaradılmalıdır. Sahələr üzrə toplanan 

məlumatlar ümumi vəziyyəti, həmin sahələrin inkişaf istiqamətlərini aşağıdakı şəkildə həyata 

keçirməlidir. 

- bazara çıxarılan məhsulun aid olduğu sahə; 

- bu məhsulun istehsalçılar və istehlakçıları olan ölkələr; 

- ayrı-ayrı istehsalçı müəssisələr, məhsul satıcıları; 

- bazar strukturunun vəziyyəti. [ Ələkbərov və s.,   2013 ]. 

    Araşdırma aparılarkən  məlumatlar ilkin və təkrar məlumatlar əsasında formalaşır. 

İlk dəfə toplanılan məlumatlar ilkin məlumatlar adlanır. İdarəetmə uçotunun aparılması üçün ilkin 

məlumatlar xüsusi olaraq vacibdir. Ona görə də ilkin məlumatlar dəqiq və geniş, çox məsuliyyətlə 

toplanılmalıdır. İlkin məlumatların toplanması üçün də müəyyən üsullardan istifadə olunur. Əsas 

dörd metod fərqlənir: ekspert qiymətləri sorğu, təcrübə, müşahidə. 

Təkrar məlumatlar - əvvəllər əldə edilmiş və hal-hazırda mövcud olan məlumatlardır. Təkrar  

məlumatlar daxili və xarici mənbələrdən toplanır və onları toplamaq üçün xüsusi üsullar vacib 

deyil. Təkrar məlumatları ilkin məlumatlardan fərqləndirən dörd əsas cəhət: 

1) əldə edilməsi daha asandır; 

2) ilkin məlumatlara nisbətən ucuz başa gəlməsi; 

3) istifadə olunmasının asanlığı; 

4) ilkin göstəricilərin istifadə olunmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi. [ Ələkbərov və s.,   

2013 ]. 

İdarəetmə uçotunun məqsədi 

İdarəetmə uçotunun məqsədini konkret müəssisədə qəbul edilmiş qərarın təbiətinə tam 

uyğunlaşdırılmış və idarəetmə vasitəsi kimi istifadə edilən hesabat sisteminin təmin edilməsi təşkil 

edir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə uçotu sistemi planlaşma, uçot,  təhlil, 

tənzimləmə və s. işlərdə istifadə olunur. Bütün bunlar formalaşdırılan məqsədlərin son nəticəsinin 

müəyyən edilməsinə yönəldilir. 

Əgər maliyyə uçotu müəssisənin istehsalat fəaliyyətinin ümumi nəticəsinin (onun bütün bölmələri 

və hazırlanan məmulatın çeşidi üzrə ) müəyyən olunmasını təmin edirsə, bu ümumi yekunu 

fəaliyyətin ayrı-ayrı bölmələri üzrə göstəricilərə ( işlərin növlərinə, coğrafi zonaya, məmulata) 

ayırmaq üçün müvafiq məlumatlar tələb olunur ki, bunları da mahiyyət etibarilə idarəetmə uçotu 

verir. [ https://www.muhasib.az ]. 

İdarəetmə uçotunun vəzifələri 

https://www.muhasib.az/
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Beləliklə, təyinatından və qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq idarəetmə uçotu aşağıdakı əsas 

vəzifələri yerinə yetirir: 

 müəssisənin üzərinə götürdüyü bütün istehsal funksiyalarının yerinə yetirilməsini təmin 

edən xərcləri müəyyənləşdirir; 

 müəssisə balansının bir sıra tərkib hissələrini ( məsələn, anbardakı hazır məmulat ehtiyatını, 

hazırlıq mərhələsində olan məmulatın miqdarı ) hesablamaq üçün əsas yaradır; 

 müvafiq satış qiymətilə müqayisə etmək üçün məmulatların ( malların ) dəyərini 

hesablamaqla müəssisənin istehsalat fəaliyyətindən əldə edilən nəticəni təhlil edir; 

 cari xərc və gəlirləri proqnozlaşdırır ( məsələn, məmulatın dəyərini və təsərrüfat büdcəsini 

əvvəlcədən hesablamaq yolu ilə ); 

 proqnozlaşdırılan və həqiqi məlumatlar arasındakı kənarlaşmanı təhlil və təsdiq edir 

(məsələn, büdcə xərclərinə və onların icrasına nəzarət edir ). 

Bu sadalanan vəzifələri üç istiqamətdə qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur: 

Birinci istiqamət - məmulat və xidmətin dəyərinin hesablanması, həmçinin rentabelliyin təhlili; 

İkinci istiqamət - müəssisənin məsul bölmələrinin yerinə yetirdiyi funksiyalarla əlaqədar maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinə idarəetmə nəzarəti; 

Üçüncü istiqamət - qərar qəbul etmək. [ https://www.muhasib.az ]. 

İdarəetmə uçotu aşağıda göstərilən məsələlərdə istifadə ediləcək “ məlumatların təyin edilməsi, 

təqdim edilməsi və mənasının izah edilməsi ilə məşğul olan idarəetmənin ayrılmaz bir hissəsidir”.  

a) Strategiyanın qurulması. Məs: məişət texnikası, geyim və s. kimi biznes sahələrində fəaliyyəti 

genişləndirmək məqsədi ilə mövcud mənbələri təhlil edərək əldə edilən məlumat. 

b) Fəaliyyətin planlaşdırılması və onlara nəzarət. Məs: istehsalın planlaşdırılması üçün bazardakı 

tələb və nəzarət məqsədilə verilən faktiki istehsal üzrə məhsul vahidləri ilə bağlı məlumat. 

c)  Qərarvermə. Məs: məhsul istehsalı həcmi ilə bağlı qərar vermək üçün əlverişli mənbələrdən 

əldə edilən məlumat. 

ç)  Mövcud resursların ən uyğun şəkildə istifadə edilməsi. Məs: mebel istehsalında mismar yerinə 

yapışqandan istifadə edilməsi kimi hər hansı materialın əvəzləyiciləri barədə məlumata malik 

olaraq məsrəfləri azaltmaq. 

d)   Maraqlı tərəflərə və müəssisə ilə əlaqəsi olmayan digər kənar şəxslərə müəssisə haqqında 

məlumatın verilməsi. Məs: kənar tərəflərə müəssisənin fəaliyyəti üzrə mövcud gəlirlər və gələcək 

biznes planları barədə məlumat. 

e)  İşçilərin məlumatlandırılması. Məs: ödəniş strukturuna yenidən baxılması, gələcək inkişaf 

https://www.muhasib.az/
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miqyası və işçilərin işləyə və vəzifələrini artıra biləcəyi müəssisədaxili yeni iş sahələri barədə 

məlumatlar. 

ə)   Aktivlərin mühafizə edilməsi. Məs: aktivlərin sığorta xərcləri, onların işlənib sıradan çıxması 

və köhnəlməsi barədə məlumat. 

Konsepsiyada müəssisənin məqsədlərinə nail olması üçün strategiyanın qurulmasında idarəetmə 

prosesinə yardım göstərəcək müvafiq metod və anlayışların tətbiqi nəzərdə tutulub. İdarəetmə 

uçotunda istifadə edilən məlumatlar onların əvvəlcədən nəzərdə tutulan məqsədlərinə xidmət 

etməlidir. Müvafiq metod və ya anlayış mühasibatın digər sahələrindən və ya riyaziyyat və 

iqtisadiyyat kimi fənnlərdən əldə edilməsi də, bunlardan idarəetmə uçotu məqsədləri üçün də 

istifadə edilə bilər. [ İdarəetmə uçotu - ACCA (F2), 2016 ]. 

İdarəetmə təhlili digər təhlil növlərindən təkcə məqsəd, obyekt və vəzifələrdə deyil, yalnız ona xas 

olan xüsusiyyətlərdə də fərqlənir. İdarəetmə təhlili xüsusiyyətləri bunları əhatə edir: 

- o nəticələrin müəssisə rəhbərliyinə yönəldilməsi; 

- o mümkün olan bütün məlumat mənbələrindən istifadə; 

- o kənardan tənzimlənmənin olmaması; 

- o təşkilatın bütün aspektlərinin hərtərəfli öyrənilməsi; 

- o mühasibat uçotu, təhlil, planlaşdırma və qərar qəbuletmə inteqrasiyası; 

- o ticarət sirrlərini qorumaq üçün təhlil nəticələrinin maksimum məxfiliyi. 

[ htpps://www.konkurs-uspeh.ru ]. 

Ümumilikdə, idarəetmə uçotu üç əsas blokdan ibarətdir:  

 çeşidin idarə edilməsi;  

 maya dəyərinin idarə edilməsi;  

 pul axınlarının idarə edilməsi. 

O, müxtəlif fəaliyyət sahələrində fərqlənə bilər, daha sadə və ya daha mürəkkəb ola bilər, lakin bu 

üç blok daima izlənilir. [ http://www.mercuryerp.az ]. 
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Xülasə 

COVID-19 pandemiyası bütün sahələr üzrə xidmətlərə, o cümlədən təhsil xidmətlərinə də təsirsiz qalmır. 

Pandemiyanın geniş yayılmağa başlandığı dönəmdən bugünə qədər təhsil müəssisələrinin (uşaq baxçaları, məktəblər, 

kolleclər, universitetlər və s.) bağlanması və ləngimələrin olması sosial-iqtisadi cəhətdən müxtəlif təsirlər 

göstərməkdədir. Bir ildən artıqdır ki davam edən böhran vəziyyəti təhsildə yeni onlayn və ya distant təhsil adlanan 

eraya keçidi təmin etdi. Bunun fonunda cəmiyyətdə yeniliklərə keçiddə yaşanmış sosial-iqtisadi problemlərin bəziləri 

əksər ölkələrdə hələ də qismən və ya ümumiyyətlə həll olunmamışdır. Təhsildə başlanan yeni era cəmiyyətdə ilk öncə 

psixoloji mənfi təsirlərlə yadda qalsa da, artıq bəzi cəmiyyətlər bunun daha normal olduğunu qəbul edir və bəzi 

qənaətləri əsas kimi göstərirlər. İqtisadi sistemin güclü olması onlayn təhsilin daha effektli olması ilə düz mütənasiblik 

asılılığı özündə göstərir. Təhsillə bağlı təchizat məsələlərinin COVID-19 pandemiyası dövründə necə həll olunması 

ölkənin iqtisadi potensialının bilavasitə göstəricisidir. Məqalədə daha geniş şəkildə pandemiyanın təhsil xidmətlərinə 

olan birbaşa və dolayısı ilə sosial-iqtisadi təsirləri haqqında məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: pandemiya, təhsil xidmətləri, yeni era, sosial-iqtisadi təsirlər 

 

Giriş 

COVID-19 pandemiyası dünya təhsil sisteminə ciddi şəkildə təsir edərək məktəblərin, 

universitetlərin və kolleclərin ümumilikdə bağlanmasına qədər səbəblərlə müşahidə olunmaqdadır. 

Əksər dövlətlər COVID-19-un yayılma miqyasını azaltmaq üçün təhsil müəssisələrini müvəqqəti 

bağlamaq qərarına gəldilər. Bugünə qədər təxminən 1 milyard şagird pandemiyaya səbəbilə 

məktəblərin bağlanmasına görə təsirlənmişdir. UNICEF-in (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Beynəlxalq Uşaq Fondu) müşahidələrinə əsasən, hazırda 23 ölkə bütün ölkə üzrə, 40 ölkə isə lokal 

xarakterli olmaqla dünya tələbə kütləsinin təxminən 47%-ni əhatə edən bağlamalar həyata keçirir. 

Hazırda dünyanın 110-a yaxın ölkəsində məktəblər açıqdır. 

Məktəblərin bağlanması yalnız şagirdlərə, müəllimlərə və ailələrə təsir etmir (Bao, Xue; Qu, Hang; 

Zhang, Ruixiong; Hogan, Tiffany P., 2020). Bunun geniş iqtisadi və sosial nəticələri vardır 

(Aristovnik A, Keržič D, Ravšelj D, Tomaževič N, Umek L, 2020). Pandemiyaya cavab olaraq 

məktəblərin bağlanması, tələbə borcları, rəqəmsal təhsil, qida təhlükəsizliyi, səhiyyə, mənzil, 

internet və əlillik xidmətlərindən istifadə daxil olmaqla müxtəlif sosial və iqtisadi məsələlərə 
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aydınlıq gətirildi. Ciddi təsirlər dezavantajlı uşaqlar və onların ailələri üçün daha qabarıq şəkildə 

görünür, nəticədə öyrənmədə ləngimə, uşaq baxımı problemləri və işləyə bilməyən ailələr üçün 

iqtisadi xərclərə səbəb olur. 

Təhsil Müəssisələrinin Bağlanmasının Nəticələri 

COVID-19 pandemiyasına cavab olaraq təhsil müəssisələrinin bağlanması təhsilə təsir göstərən 

çoxsaylı məsələlərə və daha geniş sosial-iqtisadi problemlərin ön plana gəlməsinə səbəb oldu. 

Pandemiyanın geniş vüsət almağa başladığı 2020-ci ilin martından etibarən milyonlarla uşaq və 

gənc, COVID-19-un yayılmasını azaltmaq üçün hökumətlər tərəfindən görülən tədbirlər 

çərçivəsində müvəqqəti və ya qeyri-müəyyənə tarixə qədər təhsil müəssisələrinin bağlanması 

səbəbindən məktəbə getmir (Goldberg E, 2020). Qeyd olunan tarixindən etibarən dünyadakı şagird 

və tələbələrin təxminən 90%-i bağlanmalara görə psixoloji cəhətdən təsirləndi. 

UNICEF-in məlumatına görə, COVID-19 pandemiyası dünyadakı tələbələrin 91%-dən çoxunu 

əhatə etmişdir, təxminən 1.6 milyard uşaq və gənc daxil olmaqla müvəqqəti bağlanmalar səbəbi ilə 

fiziki olaraq məktəblərə gedə bilməmişdir.  

Məktəblərin bağlanması müvəqqəti olsa belə, özündə yüksək sosial və iqtisadi xərclər daşıyır. 

Yaratdığı axsamalar cəmiyyətlərdəki insanlara təsir edir, lakin təsirlər dezavantajlı uşaqlar və 

onların ailələri üçün öyrənmədə ləngimə, uşaq baxımı problemləri və işləyə bilməyən ailələrin 

iqtisadi xərcləri daxil olmaqla daha ağırdır. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) 

araşdırmalarına görə, məktəblərdə real performans müəllimlərlə sıx əlaqələrin qorunması 

baxımından vacibdir. Bu, xüsusilə öyrənmək üçün valideyn dəstəyini ala bilməyən, kimsəsiz və 

əlverişsiz mühitdə böyüyən şagirdlər üçün daha məqsədəuyğundur. Məktəblərin bağlanması 

səbəbilə uşaqlarına baxmaq üçün işləyən valideynlərin bir çox hallarda işdən ayrılması əmək haqqı 

itkisinə və məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir. Bir sıra məktəblərin bağlanması valideynlərin 

uşaqlarını açıq olan məktəblərə yönləndirmələri məktəblərdə yüklənmə probleminə gətirib çıxarır 

(Akbulayev and etc, 2020).  

Pandemiya və Onlayn Təhsil Tələbləri 

Pandemiyaya cavab olaraq məktəblərin və ali təhsil müəssisələrinin bağlanması əhəmiyyətli sosial 

və iqtisadi nəticələr verdi. UNESCO, böhranın zirvəsi dövründə 190 ölkədə məktəb və 

universitetlərin bağlanmasının dünyanın tələbə və şagird təbəqəsinin 90%-dən çoxuna təsir etdiyini 

açıqladı. Bu bağlanmalar dünya səviyyəsində təhsil xidmətlərinin göstərilməsinə də təsir göstərmiş 

və onlayn təhsil tələbinin artmasına səbəb olmuşdur. 

Dövlət tərəfindən və özəl təhsil xidmətləri göstərən müəssisələr, onlayn materiallar hazırlamaq və 

tədris bacarıqları da daxil olmaqla, onlayn təhsili təmin etmək üçün texniki həllərin hazırlanması 

və sürətlə həyata keçirilməsinin zəruriliyi ilə üzləşdilər. Distant təhsilin qəfil yayılması, onlayn 

təhsilə girişin təmin edilməsi və məlumatların toplanması, idarə olunması və istifadəsi qaydaları 
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kimi köhnə və yeni tənzimləyici problemləri də (xüsusilə şagird və tələbələrin fərdi məlumatlar 

bazasındakı problemlər) ön plana çıxarır.  

Pandemiya, tələbə sayında potensial azalma da daxil olmaqla, ali təhsil sektoruna əhəmiyyətli 

iqtisadi təsir göstərmişdir. Bugün ümumi olaraq dünyada 2020-2021 tədris ili üçün beynəlxalq 

tələbə sayında 5,5%-ə qədər azalma müşahidə olunmaqdadır, lakin bu rəqəm ABŞ-da 43% təşkil 

edir. Həmçinin, universitetlərə qeydiyyat sayında da azalmaların olduğu diqqət yayınmadı.  

Təhsil müəssisələri kütləvi şəkildə elektron tədrisə keçdikdə, kommunikasiya, cihazlardan istifadə 

kimi bacarıq səviyyələri ilə əlaqəli “rəqəmsal uçurum” daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Gözlənilən 

budur ki, mövcud böhranın təhsildə və bununla da təhsil xidmətlərinin beynəlxalq ticarətində, 

xüsusən də onlayn təhsilə tələb və təklifi artırmaqla əhəmiyyətli və davamlı təsiri olacaqdır. 

Ölkələr oxşar çətinliklərin öhdəsindən gəlir və müxtəlif onlayn təhsil formaları və təhsil mənbələri 

yaradılır. Hökumətlər və özəl provayderlər epidemiya zamanı təhsil xidmətlərinin göstərilməsini 

asanlaşdırmaq təcrübəsindən istifadə etməklə effektivliyi gücləndirilə bilərlər. Dövlət və özəl 

tərəfdaşlıqlar bir çox ölkələrdə geniş vüsət almaqdadır. Məsələn, milli telekommunikasiya 

provayderləri təhsil məqsədləri üçün genişzolaqlı rabitə xidmətlərinə pulsuz giriş imkanı verirlər, 

böyük rəqəmsal platformalar təhsil üçün rəqəmsal təkliflərini genişləndirirlər və s. 

Pandemiya və Onun Təhsilə Olan İqtisadi Təsirləri 

Bu müzakirənin mərkəzində olan uzunmüddətli iqtisadi xərclərin iki əlaqəli axını var.  

 Birincisi, pandemiya ilə bağlı olaraq təhsilində axsaqlıqlar yaranmış şagirdlər 

uzunmüddətli gəlir itkiləri ilə üzləşdi.  

 İkincisi, daha az ixtisaslı işçi qüvvəsi ilə irəliləyən milli iqtisadiyyatlar, cəmiyyətin ümumi 

rifahından aşağı iqtisadi böyümə ilə qarşılaşırlar.  

Təhsilin iqtisadi dəyəri, xüsusən də təhsil sistemi ilə inkişaf etdirilən koqnitiv bacarıqlarının 

iqtisadi dəyəri barədə çox şey məlumdur (Schultz, 1961), (Becker, 1964), (Mincer, 1974), 

(Woessmann, 2016), (Bradley, and Green, 2020). Təhsil insanları tapşırıqlarını yerinə yetirərkən 

daha məhsuldar edən bacarıqlarla, xüsusən də müasir biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatlarla təchiz 

edir. Təhsil eyni zamanda insanlara texnoloji tərəqqiyə və ümumi iqtisadi böyüməyə imkan verən 

yeni fikir və yeniliklər yaratmağa və tətbiq etməyi özündə ehtiva edən bilik və bacarıqları təmin 

edir. 

Mövcud tədqiqat bazası öyrənmə itkilərinin iqtisadi xərclərini qiymətləndirmək üçün birbaşa 

vasitədir. Öyrənmə itkilərinin səviyyəsi dəqiq bilinməsə də, ən çox ehtimal olunan iqtisadi təsir 

aralığının təxminlərini vermək mümkündür. Bu analiz ilk növbədə koqnitiv bacarıqlarının inkişaf 

etməməsinin təsirlərinə yönəlmişdir. 

Xərclər yalnız bunlardan ibarət deyil. Bundan əlavə, təhsil müəssisələrinin bağlanmasından 
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təsirlənmiş uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin sosial-emosional və motivasiya inkişafı üçün 

çoxsaylı problemli nəticələrin olacağını gözləmək olar. Bu sahələrdə inkişaf təhsilalanların sinif, 

kurs, qrup yoldaşları ilə təmasın olmaması və bəzən dar mənzil şəraitində uzun müddət qalmaları 

ailələrə psixoloji gərginlik verməklə məhdudlaşdırılır. Bu təhlildə bunlara birbaşa toxunulmasa da, 

sosial-emosional bacarıqların inkişafındakı bu potensial çatışmazlıqların iqtisadi potensiala da 

mənfi təsirləri ola bilər (Heckman, Stixrud and Urzua, 2006), (Lindqvist and Vestman, 2011), 

(Lochner, 2011), (Oreopoulos and Salvanes, 2011). 

Burada açıq şəkildə göstərilməyən digər bir vacib sahə də erkən uşaqlıq təhsilidir. Erkən uşaqlıq 

təhsili bizim dildə desək, baxça təhsilinə bərabərdir ki, buraya uşaqların doğuşdan 8 yaşına qədər 

olan zaman müddəti daxil edilir. Son tədqiqatlar və mütənasib siyasət inkişafı, erkən uşaq təhsilinin 

vacib rolunu göstərmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 4-cü 

qoluna aid olan Keyfiyyətli Təhsil məqsədlərində prioritet məsələlərdən biri kimi gündəmdədir. 

Bu kritik inkişaf pəncərəsi, az imkanlı və ya imkansız uşaqların məktəbə hazırlanması üçün 

xüsusilə vacib görünür (Heckman, 2006). Pandemiya səbəbilə əksər ölkələrdə təhsil sisteminin bu 

seqmentinin pozulması, ehtimal ki, bu səbəbdən təsirlənmiş uşaq qrupları üzərində uzunmüddətli 

təsirlər göstərəcəkdir, lakin hazırda bunu təxminlərə daxil etmək mümkün deyil (Hanushek, 2014). 

Bacarıqlar və qazanılmış gəlir 

Çoxsaylı tədqiqatlar öyrənilmiş bacarıqlarla əmək bazarında qazanılmış gəlir arasında güclü bir 

əlaqə olduğunu göstərir. Öyrənmədə yaranmış itkilərə diqqət yetirərək burada aparılan təhlillər, 

standart testlər ilə ölçülən daha çox koqnitiv bacarıqlarının tələbənin gələcək əmək bazarı 

imkanlarına təsiri üzərində dayanır (Hanushek and Zhang, 2009), (Hanushek and Woessmann, 

2012), (Hanushek, Wiederhold and Woessmann, 2017). 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, tipik bir müvəffəqiyyət itkisinin birbaşa sübutu yoxdur. Müxtəlif 

tədqiqatçılar bu qiymətləndirməyə fərqli yanaşmalar edirlər (Azevedo, João Pedro, Amer Hasan, 

Diana Goldemberg, Syedah Aroob Iqbal, Koen Geven, 2020), (Dorn, Emma, Bryan Hancock, 

Jimmy Sarakatsannis, Ellen Viruleg, 2020), (Kuhfeld, Megan, James Soland, Beth Tarasawa, 

Angela Johnson, Erik Ruzek, Jing Liu, 2020).  İqtisadi itkilərin aralığını müəyyən etmək üçün 

məktəb illəri ilə normal öyrənmə tərəqqisi arasındakı sadə əlaqədən başlamaq faydalıdır. Müxtəlif 

testlər və imtahanlarda öyrənmə qazanclarını müqayisə etdikdə, bunlar müvafiq test 

populyasiyalarındakı balların standart sapma vahidləri ilə ifadə edilə bilər. Zamanla performansı 

izləmək üçün hazırlanmış testlərdəki öyrənmə müqayisələrindən tapılan kobud bir qayda budur ki, 

şagirdlər orta hesabla bir dərs ilində standart bir sapmanın üçdə birini öyrənirlər. Buna görə, 

məsələn, bir tədris ilinin üçdə birini itirmək, itirilmiş test nəticələrinin (yəni 1/3 x 1/3) standart bir 

sapmasının təxminən 11% -nə cavab verəcəkdir. 

Məktəblərin bağlanmasından iqtisadi itkiləri anlamaq üçün bu təhlildə test ballarındakı standart 

sapmalarla son beynəlxalq araşdırmadan əldə olunan fərdi gəlirlər arasındakı təxmin edilən əlaqə 
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istifadə olunur (Hampf, Wiederhold və Woessmann, 2017), (Hanushek, Eric A., Guido Schwerdt, 

Simon Wiederhold, Ludger Woessmann, 2015). 

Bu analiz İƏİT tərəfindən 2011-2015-ci illər arasında keçirilmiş “Yetkin BTQP” (Beynəlxalq 

Tələbə Qiymətləndirmə Proqramı)  adlanan OECD-nin Yetkinlik Bacarıqları Araşdırması 

(PIAAC) məlumatlarına əsaslanaraq 16 yaşdan 65 yaşa qədər olan əhali nümunəsinin savadlılığı 

oxuma və hesablama bacarıqlarına əsasən aparılmışdır. Daha sonra əmək bazarı gəlirlərini PIAAC 

sorğusuna qatılan 32 əsasən yüksək gəlirli ölkədəki test balları (və digər amillər) ilə əlaqələndirir. 

Ölkələr yüksək bacarıqlılara iqtisadi mənfəət baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqli münasibətilə 

seçilir. Sinqapurdakı işçilər standart sapması daha yüksək test balına sahib olduqları təqdirdə 

təxminən 50% və daha yüksək gəlir alırsa, Yunanıstandakı tipik işçi standart sapması daha yüksək 

test balı ilə yalnız 14% və daha çox gəlir əldə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün müqayisə edilə 

bilən bacarığın geridönüşü 27%-dir və nümunə götürülən bütün ölkələr üzrə ortalama göstərici 

23% -dir (Hampf, Wiederhold and Woessmann, 2017). Ən önəmlisi odur ki, bu münasibətlər bütün 

iş həyatı boyunca bacarıq fərqlərinin təsirinin qiymətləndirilməsini təmin edir.  

Cədvəl 1-də tədris ilinin fərqli nisbətlərinə xas olan öyrənmə itkilərindən əziyyət çəkən şagirdlər 

üçün ömür boyu gəlir itkisi faizinin təxminləri əks olunmuşdur (bir tədris ili öyrənmənin üçdə bir 

standart sapmasına bərabərdir). Cədvəldə məktəblərin ilin dörddə birindən tam bir ilədək 

bağlanması və nümunə götürülmüş ölkələrdə və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Yunanıstan və 

Sinqapurda əldə olunan bacarıqların gəlirləri üçün təxminlər verilmişdir. Bir illik bağlanmanın 

üçdə biri ilə əlaqəli itkilərə baxdıqda, ortalama təxminlər hazırkı tələbələrin bütün karyeraları 

boyunca gəlirlərində 2.6% zərər görəcəklərini göstərir. Bu üçdə bir illik bağlanma üçün təxmin 

edilən zərər ABŞ-da 3% -i aşır, Sinqapurda isə 5.6% -ə çatır. 

 

Cədvəl 1: COVID-19 pandemiyası ilə əlaqəli öyrənmə itkisi səbəbindən fərdi gəlirlərin 

itirilməsi 

Öyrənmə itkisi 

(1 tədris ilinə bərabər) 

Ortalama 

(0.232) 

ABŞ 

(0.274) 

Daha aşağı 

Yunanıstan 

(0.137) 

Daha yuxarı 

Sinqapur 

(0.501) 

0.25 1.9% 2.3% 1.1% 4.2% 

0.33 2.6% 3.0% 1.5% 5.6% 

0.50 3.9% 4.6% 2.3% 8.4% 

0.67 5.2% 6.1% 3.0% 11.1% 
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1.00 7.7% 9.1% 4.6% 16.7% 

Mənbə: Hampf, Franziska, Simon Wiederhold, Ludger Woessmann (2017), “Skills, Earnings, and 

Employment: Exploring Causality in the Estimation of Returns to Skills”, Large-scale Assessments 

in Education, Vol. 5/12, pp. 1-30. 

 

Bu təxminlər öyrənmə itkilərinin təsirinin aşağı həddi kimi düşünülməlidir. Qazanılan gəlirə əlavə 

olaraq, daha yüksək bacarıq da əmək bazarında məşğulluq ehtimalı ilə əlamətdar şəkildə 

əlaqələndirilir. Məsələn, ABŞ-da PIAAC (Yetkinlik Bacarıqları Araşdırması) bacarıqlarının 

standart bir sapması təqribən 10%-dən yüksək olan bir iş ehtimalı ilə əlaqələndirilir (Hampf, 

Wiederhold və Woessmann, 2017: Cədvəl 2). Bundan əlavə, yuxarıda müzakirə edildiyi kimi, 

sosial-emosional bacarıqlar üzərində potensial təsirlər nəzərə alınmır. 

Cədvəl 1: COVID-19 pandemiyası ilə əlaqəli öyrənmə itkisi səbəbindən ÜDM-də 

uzunmüddətli zərər 

Öyrənmə itkisi 

(1 tədris ilinə bərabər) 

Güzəştli gələcək 

ÜDM-in% -i ilə 

Cari ÜDM-in %-

ində 

2100-cü ildə 

ÜDM-in azalması 

0.25 1.1% 52% 1.9% 

0.33 1.5% 69% 2.6% 

0.50 2.2% 103% 3.8% 

0.67 2.9% 136% 5.1% 

1.00 4.3% 202% 7.5% 

Mənbə: OECD, Hanushek and Woessmann (2015), Universal Basic Skills: What Countries Stand 

to Gain. 

Bacarıqlar və iqtisadi artım 

Daha yaxşı təhsil müvəffəqiyyəti təkcə daha yüksək fərdi gəlirlərdə deyil, ümumilikdə daha yüksək 

milli gəlirlərdə də təzələnir. Riyaziyyat və digər elmlərdə maraqlı olan təhsilalanlar üçün 

beynəlxalq müqayisəli testlərdə ölçülən əsas koqnitiv bacarıqları, iqtisadi böyümənin və bunun 

fonunda bir cəmiyyətin çiçəklənməsinin ən vacib uzunmüddətli müəyyənedicisidir (Hanushek və 

Woessmann, 2008, 2012, 2015, 2016). Təhsil göstəriciləri ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqəyə dair 

bu nəticələr, öyrənmə itkilərinin iqtisadi xərclərinin proqnozlarını hesablamaq üçün istifadə edilə 

bilər. 
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Cədvəl 2-də təhsil müəssisələrinin bağlanmasının potensial məcmu itkilərini qiymətləndirmək 

üçün işçi qüvvəsinin bacarıqlarının iqtisadi artımla əlaqəsi barədə mövcud təxminlərdən istifadə 

edilmişdir Bu təxminlər 21-ci əsrin qalan hissəsində gözlənilən ÜDM-in verilmiş öyrənmə itkiləri 

ilə bu itkilər olmadan müqayisə edilməsi əsasındadır (OECD, Hanushek and Woessmann, 2015). 

Hazırkı tələbə kontingentində baş verən bir illik təhsilin üçdə birinə bərabər olan öyrənmə itkisi, 

tarixi inkişaf münasibətlərinə görə əsrin qalan hissəsində ÜDM-in orta hesabla 1,5% -ə qədər aşağı 

düşməsi deməkdir. Ümumi maliyyənin cari dəyəri tipik ölkə üçün cari ÜDM-in 69%-ni təşkil 

edəcəkdir. 

Bu təxminlər, hazırda təhsilalan kontingentin bağlanmalardan təsirləndiyini və sonrakı bütün 

kontingentin normal təhsilə davam etdiyini nəzərə alaraq irəli sürülmüşdür. Təhsil müəssisələri 

əvvəlki performans səviyyələrinə qayıtmaqda gecikirsə, böyümə itkiləri mütənasib olaraq daha 

yüksək olacaqdır. 

Bugünkü təhsilalan qrupların bacarıqlarının itkisindən daha yavaş inkişafı yalnız uzun müddətdə 

görüləcəkdir. Təhsil müəssisələri dərhal pandemiya öncəsi performans səviyyələrinə qayıtsalar 

belə, ölkələr azalmış iqtisadi rifah səviyyəsiylə üzləşməkdə davam edəcəklər. 

Bu təxminlər ayrı-ayrı ölkələrə tətbiq edilə bilər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, 2020-

ci ildə bağlanmalar dövründə təhsilalan qrupların, standart bir sapmanın onda biri civarında 

koronavirus səbəbilə bacarıq itkisini qeyd edərsə və bundan sonra bütün qruplar əvvəlki 

səviyyələrə qayıdırsa, gələcək ÜDM-də 1.5%-lik təqribən 14.2 trilyon ABŞ dollarına bərabər 

ümumi iqtisadi itkiyə səbəb olacaqdır.  

Ümumi iqtisadi artım təsiri göstərir ki, bir insanın daha yüksək bacarıqları başqalarının iqtisadi 

imkanları hesabına başa gəlmir. İtirilmiş öyrənmə bacarıqlarının ümumi iqtisadi xərcləri, bütün 

təhsilalanlara eyni dərəcədə təsir edərsə, heç də az olmaz. İtirilmiş təhsil bacarıqlarının hamıya 

təsir edəcəyi təqdirdə o qədər də pis olmadığı anlayışı səhv bir milli iqtisadi “tort” un güvənilmiş 

ölçülü səhv bir fərziyyəsinə əsaslanır və təhsilin böyük ölçüdə hər bir şəxsə gedən gəlirin payını 

təyin etməyə xidmət edir. Hər kəs daha aşağı bir təhsil səviyyəsinə çatdıqda tort azalır; beləliklə, 

bütün iqtisadiyyat sosial təminat sistemlərindəki daha çox yük və sosial vəzifələr üçün itirilən vergi 

gəlirləri səbəbiylə zərər görür. 

Nəticə 

COVID-19 böhranının təhsildəki şoku əvvəllər görünməmiş olmuşdur. Beynəlxalq təhsil 

hədəflərinə çatmaq zamanını daha gerilədi və kasıb və həssas qruplara qeyri-mütənasib olaraq təsir 

etdi. Yenə də təhsil cəmiyyəti güclü olduğunu sübut və yenidən canlanmanın təməlini qoydu.  

Təxminən təhsilin iqtisadiyyatı sahəsində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, hər əlavə təhsil ili həyat 

gəlirlərini orta hesabla 7.5-10% artırır. Başqa sözlə, bir tədris ilinin öyrənmə dəyərinin üçdə birini 

itirmək, təhsilalanların sonrakı qazanclarını təxminən 3% azaldır. Təxminən ölçülən təhsil 
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müvəffəqiyyətinin kənarında, təhsil müəssisələrinin bağlanması və yenidən açılmanın sınanmamış 

yolları nəticəsində ortaya çıxan öyrənmə bacarıqlarının itkisi daha böyük məsələdir. İndiki 

təhsilalanlar üçün pandemiyanın iqtisadi xərclərini qiymətləndirməyin müxtəlif üsulları bugünkü 

öyrənmə problemlərinin ardıcıl qiymətləndirilməsini təmin edir. 

Təhsil müəssisələrinin bağlanma xərcləri və bununla əlaqəli öyrənmə itkiləri, bu tələbə qrupunun 

gözləyə biləcəyi aşağı gəlirlərin üstündədir. Daha az ixtisaslı işçi qüvvəsi həm də milli iqtisadi 

böyümənin aşağı templərini nəzərdə tutur. Yalnız 2020-ci ilin əvvəlindəki bağlanmalardan 

təsirlənən təhsilalanlar üçün effektiv öyrənmədə ilin üçdə birini itirmək, tarixi məlumatlara görə, 

bir ölkənin ÜDM-ini əsrin qalan dövrünə görə orta hesabla 1.5% endirəcəkdir. Yenidən açılmış 

təhsil müəssisələri pandemiya zamanı əvvəlki standartlara uyğun deyilsə, gələcək iqtisadi rifah 

üzərində təsirlər əvvəlki ilə nisbətdə daha böyük olacaqdır. 

Vurğulanan koqnitiv bacarıqların itkilərinin iqtisadi təsirlərinə əlavə olaraq, uşaqların sosial-

emosional inkişafındakı itkilərə görə digər potensial əhəmiyyətli xərclər də mövcuddur, 

baxmayaraq ki, bunların nə miqyası, nə də iqtisadi təsirləri hazırda məlum deyil.  

Təhsildə yaranmış itkilər və kənarda qalmaq ilə bağlı mənfi bir əlaqə halında, aşağıya doğru bir 

spiral riski qalmaqdadır. Ağırlaşan sosial-iqtisadi şəraitin hər bir mənfi spiralı, təhsilin gələcəyinə 

gətirib çıxaracaq müsbət bir spiralın tərs şəklini əks etdirir. Yalnız təhsildə vacib xidmətlərin deyil, 

əsas istəklərin də bərpa olunacağına inana bilərik. 

Hökumətlərin və beynəlxalq ictimaiyyətin prinsiplərinə sadiq qalmaq və islahatlar aparmaq 

məsuliyyət daşıyır ki, uşaqlar və gənclər yalnız vəd etdikləri gələcəyini qazanmasınlar, həm də 

təhsilə maraqlı olan bütün tərəflər bunun reallaşmasında öz rollarını tapsınlar. 
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Abstract 

The formation of the financial market is possible through economic and legal reforms and the creation of market 

infrastructure. At a time when savings and investments are made by different people, the emergence of a mechanism 

that ensures the conversion of savings into investments is becoming a topical issue. The financial market and its 

constituent elements, by performing the function of this mechanism, ensure the effective redistribution of capital 

resources between the subjects of economic activity. Despite the fact that the securities market is so important for the 

economy in modern times and the state is carrying out large-scale reforms, there is still a lack of information about it 

in our country.In the case of derivative financial instruments, a stock market participant works not with the fictitious 

capital (shares, bonds) itself, but with a document authorizing the purchase and sale of this capital. Derivative financial 

instruments are a type of contract that gives the right to conduct transactions with classical securities (first-tier 

securities): options, futures contracts, warrants, etc. Their main purpose is to insure the holder of the document against 

losses in the stock market game, as well as to protect it in the face of inflation and economic instability. 

Keywords: entrepreneurship, prospects, lending 

 

Introduction 

One of the tools that play a key role in the process of credit organizations is lending. In the current 

economic situation in our country, one of the important sources of profit for commercial banks is 

bank lending. Thus, credit operations are associated with credit risk that will result in loss and loss 

of capital. The main reasons for the high credit risk in Azerbaijan, along with the global financial 

crisis, are the following factors: serious changes in various sectors of the economy, especially in 

the agricultural sector, deteriorating financial condition of agricultural centers, poor credit 

management, lack of interbank information exchange in the lending sector availability, large 

number of liquid secured borrowers, etc. 

Analysis 

The concept of "business incubator" refers to a system of flexible methods of building modern 

enterprises. Business incubators are widespread in America, Japan, Germany, France, Sweden, 

England and China. In different countries, business incubators are given different names, as well 

as innovation and entrepreneurship center, technology and business center. It is a business 

assistance program that provides important advice and support to the entrepreneur. The business 

mailto:m.talibzadeh@mail.ru


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1584 

 

incubator provides a variety of services; to provide advisory management support on financial 

support; general and professional services; providing equipment and places at discounted prices. 

An important task of incubators is to help newly established enterprises to lay the foundation for 

successful development in the future with self-financing (Puzhaeva Ya.B., 2019: p.21) 

Financial support for small businesses should be stimulating and selective. First of all, it is 

necessary to stimulate viable economic structures in accordance with the directions and goals of 

socio-economic policy (Kakasheva A.V, 2018: p.390-398). 

With the support of small production and innovation enterprises, the state should move from soft 

loans with low repayment rates to targeted guarantees. They are the most appropriate means of 

using financial resources and attracting private investment. 

For example, the sources of funding for small and medium enterprises in the agricultural sector 

are:  

- state and local budgets;  

- special state programs at different levels;  

- foreign direct investment;  

- commercial banks that raise funds from the population as deposits;  

- cooperative-based special agricultural institutions that mobilize free funds;  

- agribusiness enterprises; insurance institutions; 

- economic institutions and pension funds; 

- individual creditors, etc (Kakasheva A.V, 2018: p.390-398). 

 In order to achieve the optimization of entrepreneurial activity in the country, the creation of new 

small and medium enterprises, the creation of an entrepreneurial class, it is more expedient to 

provide financial support to small and medium-sized businesses in specific areas:  

1) To increase the circulation period of lending, along with a relative reduction in the interest rate 

on state-guaranteed loans for production projects; 

 2) Issuance of loans to finance small firms entering foreign markets;  

3) First of all, to stimulate small second-tier banks, ie banks that provide services to business 

entities;  

4) Give the bank branches the freedom to use credit funds to finance local entrepreneurs; 

 5) Increase the amount of credit funds available to finance special projects;  

6) Expand the development of leasing lending practices, insurance, franchising and other non-
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traditional support;  

7) Reduce the time required to document loans and simplify the procedure;  

8) Implement the practice of foreign direct investment and direct the main part to the financing of 

priority types of entrepreneurial activity. 

The state policy to stimulate small and medium enterprises should be implemented with the 

application of priority areas of production. In most DDCs, the income tax of entrepreneurs engaged 

in production activities does not exceed 20-30% of their profits, and in this case is significantly 

differentiated depending on the products produced. Taxes in commercial intermediation are very 

high. For example, in America they are 90-95% (Ershova MA, 2018 p.29-32). 

It is necessary to reduce interest rates in the Central Bank, including in the system of commercial 

banks. The interest rate on long-term loans used for investment should be the lowest, and the 

interest rate on long-term and short-term loans in the field of intermediation should be the highest. 

In this case, the production area will be more attractive. 

One of the important areas of financial support for the development of small and medium 

enterprises is the preferential taxation system. The main condition for creating a tax environment 

is not to reduce the tax burden, but also to change the structure of the tax. The number one task is 

to create a system of incentive taxation. Thus, the part of the profits of enterprises and investors' 

capital directed to the development of scientific research, experimental design work, maintenance 

of social facilities should be exempt from taxes. In addition, it is important to introduce preferential 

taxes for small enterprises that produce some goods and services that are considered to be of 

regional importance (Green A., 2019: p.874). 

In addition to subsidies, soft loans and taxes, small businesses can be supported in two ways:  

1. Integration of existing small enterprises and firms in production networks in a stronger economic 

structure, financial and industrial groups. This can create a secure sales market for small businesses. 

2. Small businesses occupy the market. This area is in dire need of special state support in 

accordance with the priorities of industrial policy. Government support should be provided to small 

enterprises and firms with great innovation potential and real growth opportunities. The main 

means of such support may be: 

- Establishment of specialized state funds for insurance of investment risks of small and medium 

enterprises; 

 - Establishment of agent relations with commercial banks, which monitor the competitiveness of 

small businesses, provide them with working capital and lending for investment projects under the 

guarantee of the government; 

 - to create a flexible mechanism for standardization of products, preparation of reliable information 
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on the international standardization of certain products (Puzhaeva Y.B, 2019: p.547).  

 

In order to develop and support this sector of the economy, it is important to create programs to 

support small and medium enterprises at different levels. The lack of funding for the 

implementation of activities and projects in the context of the program can be supplemented by 

existing mechanisms and resources. These include: 

- debt, insurance, secured funds; profit tax benefits in the field of innovation; 

 -credit elasticity system depending on the importance and priority of projects; 

 -development of mortgage, mutual lending system;  

-participation of small enterprises in the production of state-ordered products, etc.  

Another method of financing entrepreneurship is the introduction of a mutual lending mechanism. 

This is true for small and micro-businesses: "Mutual lending refers to short- and long-term loans 

provided to members to meet their economic and social needs through the money collected in the 

credit union. It is a non-bank credit institution created by legal entities that are small business 

entities for mutual lending through independent fundraising. " 

The Foreign Economic Bank and special organizations established on its basis are the main 

institutions of international lending to small and medium enterprises. For example, in Russia, the 

Small and Medium Entrepreneurship Bank, a branch of the PIU, deals with financial support for 

small and medium enterprises. Financial and credit support for small and medium enterprises in 

DDCs serves to stimulate the innovative development of small enterprises. 

Leasing can play a special role in the financial security of small and medium enterprises. Leasing 

is a long-term lease of vehicles, cars and industrial buildings. Leasing and leasing are not the same 

thing. Leasing is a more complex and complex concept and is also an independent financial 

instrument. Leasing characterizes the property and economic relations arising in connection with 

the acquisition of property. The rapid development of leasing began in 1952 (Ustinova OV, 2018: 

pp.559-563). The annual volume of leasing investments is 100 billion. More than USD. For 

example, the share of leasing in foreign investment is 14.3% in France, 16.4% in Germany, 26.6% 

in Sweden, 28.4% in the UK, 11.7% in Italy, 17.3% in Spain and 10.2% in the Netherlands. It was 

16.8% in Australia. The reason for the development of leasing from the second half of the 20th 

century was related to the scientific and technological revolution. This required a serious change 

in the mechanism of reproduction of fixed assets. The main tools of this mechanism have been 

preferential taxation on investment-oriented profits, accelerated depreciation and a complex system 

of leasing to achieve these strategic goals of economic growth. The compatibility of accelerated 

depreciation with leasing is considered to be the most favorable means of accelerating economic 

growth. The main tools of this mechanism have been preferential taxation on investment-oriented 
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profits, accelerated depreciation and a complex system of leasing to achieve these strategic goals 

of economic growth. The compatibility of accelerated depreciation with leasing is considered to be 

the most favorable means of accelerating economic growth.The main tools of this mechanism have 

been preferential taxation on investment-oriented profits, accelerated depreciation and a complex 

system of leasing to achieve these strategic goals of economic growth. The compatibility of 

accelerated depreciation with leasing is considered to be the most favorable means of accelerating 

economic growth (Green A., 2019: p.874). 

Leasing is one of the most promising areas in the country. The emergence of special interest in it 

is due to the fact that it manifests itself as a means of activating investment activity. Its main 

advantage compared to other methods of investing is that an entrepreneur can start his own business 

with a portion of special funds to acquire fixed assets. In this case, the equipment is provided 

directly to the enterprise. 

Azerleasing, AZ leasing, AG leasing, SLS Azerlizing, Ata leasing, Debut Bank, Gunay leasing, 

Bank of Baku, Parex leasing, Uni leasing, Mugan leasing, Bank Respublika, CredAqro, 

AmrahBank and “Agroleasing” Open Joint Stock Company leasing provide services. The active 

portfolio of leasing companies is $ 24.5 million. In the structure of the leasing portfolio, 32.8% of 

construction projects, 22.8% of transport, 14.7% of finance and insurance, 7.2% of food industry, 

6.8% of healthcare and 5.2% of % of production, the remaining 14.1% belongs to other projects. 

The method of leasing financing is very important for the development of small business. This is 

because commercial banks and credit institutions refuse to lend to small businesses due to lack of 

capital. In particular, the interest rate on the loan is high, the loan is short-term and low. The loan 

is not enough to expand the scope of the enterprise and to produce high quality goods (Atalan, B., 

2018: p. 22-34). 

Leasing financing is exempt from bank risk associated with mortgaging property. One of the 

advantages is that the lease fee is paid in installments from the sale of products produced on leased 

equipment. The use of leasing services allows small businesses to expand their economic and 

production activities, attract private investment, and pay a lot of taxes to the state budget by 

activating entrepreneurship, even if the legal capital is small. 

However, it should be noted that it is important to increase government support for lending and 

insurance of small and medium-sized businesses, to stimulate their investment activity. Today, it 

is difficult to make long-term forecasts for the specific prospects for the development of small 

businesses in the country. However, it is known that the practical regulation of small and medium 

enterprises is one of the important areas of economic policy of the country. The strategy to support 

small and medium enterprises should be based on the fact that the creation of a middle class is an 

important condition for the development of private entrepreneurship, a competitive national 

economy and the guarantor of economic, political and social stability of the state. 
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Let's take a look at the development characteristics of small businesses around the world, as well 

as the measures taken to support small business. The EU countries are implementing national 

programs for the development of small and medium-sized businesses, which are considering 

serious measures to provide access to finance for small businesses using a variety of tools. 

The policy of state support for small and medium enterprises in the United States is implemented 

by the "Small Business Administration" (SMA), established by the US Congress in 1953. This 

coordinating body has regional offices, ie it implements different programs to support small 

businesses together with government agencies and market structures. KBA organizes loan 

programs with the help of commercial banks and credit institutions, including a guarantee of 70-

75% repayment of loans. 

In the UK, government budget policy plays a special role in stimulating small businesses. The 

following measures are planned: low tax rates for small businesses, preparation of a balance sheet 

for VAT calculation, introduction of a special system of concessions in the payment of overdue 

debts. In addition to budgetary measures, small businesses are provided with a discount on property 

taxes, which helps to solve the liquidity problem (JACKSON, J. B, 2018: pp.547). 

In European countries, there is special control over the growth of cooperation between large and 

small businesses. There are agreements on the principle of franchising between small and large 

companies, small firms especially use the trademark and name of large companies, financial and 

technical capabilities. 

The main principle that forms the basis of the system of state support for small and medium 

enterprises in Germany is the provision of stimulating assistance. For this purpose, several special 

tools and precise programs have been developed in Germany. 

In our country, state support for small and medium enterprises is in the following areas: a simplified 

tax system is applied to small entrepreneurs; Entrepreneurs operating in the agricultural sector are 

exempted from all other taxes except land tax, the National Fund for Entrepreneurship Support of 

the Ministry of Economy and Industry provides preferential loans to entrepreneurs, mineral 

fertilizers and technical means are sold to entrepreneurs at very low prices through Agroleasing 

OJSC. 

Another method of providing financial support to entrepreneurship is the provision of financial 

assistance to business entities by small and medium enterprise support funds. These funds are non-

profit organizations and are created to finance projects, programs and activities that can support 

and ensure the development of small business (Shchepetova EN, 2018: pp.242-256). 

Small and medium enterprise support funds are legal entities. The main activities of these funds 

are as follows: 
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- Attracts funds for the implementation of programs and projects aimed at the development of small 

and medium enterprises in a competitive market with the support of the state and ensures their use;  

- Participates in the implementation of state, regional, intersectoral and municipal business 

development and support programs, the acquisition of monopolization of the economy, the 

emergence and strengthening of market competition, the provision of the product market, the 

preparation of expertise and competitions;  

- It manifests itself in the creation of market infrastructure that serves small and medium enterprises 

and contributes to their development;  

- Supports the innovative activities of business structures, in principle, stimulates the production 

of new types of products, the application of modern equipment and technologies; 

- Ensures the attraction of national and foreign investments to act as a priority in the emerging 

competitive environment and to promote entrepreneurship; 

 - Provides special advice on the application of legislation and answering questions related to taxes. 

There are some special principles of financial financing of business, without which it is impossible 

to properly finance: 

1. The principle of freedom of entrepreneurship. The owner of each enterprise independently 

determines the ways of progress of production and services, can use the product as he wants, freely 

distributes funds. In this case, the opinion of the owner plays a special role. The principle of 

freedom is implemented differently in different countries. 

2. The principle of planning and purposefulness reflects the progress of enterprises in 

predetermined areas and control over the planned dynamics of production. However, this planning 

is very different from the planning that exists in the administrative-command system. Modern 

enterprises independently develop a long-term feasibility plan covering all areas of their activities 

(Pashchenko EV, 2019: pp.76-89). The amount of costs incurred for the establishment of the 

enterprise, the types and values of products, the nature of production, sales markets, the capacity 

of the producer's income and profits, and a number of other indicators are clearly defined. Such 

plans are also needed when conducting a simple commercial operation. Within the enterprise, their 

income, taxes, bank payments, expenses, quarterly, annual, monthly, etc., reflecting the profit of 

the enterprise owner. There are also financial plans, in other words, entrepreneurial finance is 

created entirely on the principle of planning. 

3. The principle of free enterprise overlapping with certain obligations to the state. In a market 

economy, such liabilities are not so much organized as taxes. Although the enterprise operates in a 

completely independent manner, it must fulfill all the obligations set by the country at the same 

level for each of the enterprises (Bagratuni K.Yu., 2019: pp.141-135). 
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4. The principle of agility. When planning the activities of enterprises and economic entities, their 

long-term strategy is determined. There are several characteristics of a market economy. 

Unexpected things can happen at any time. For this reason, businesses should consider the 

possibility of maneuvering in such situations. 

5. The principle of increasing profits. The main task of entrepreneurship in a market economy is to 

make a profit. Profit is the main line of entrepreneurship and business. Profits usually exceed 

national interests. Profits can be increased in different ways, for example, by increasing the 

production process and sales, reducing costs, using modern techniques and technologies, and 

contributing to significant economic development in the world, including in different countries. In 

a systemic market economy, these principles are the main evolutionary process for the organization 

of entrepreneurship. When organizing business finance according to these principles, the internal 

characteristics of the countries are taken into account or these principles are implemented in 

accordance with the internal characteristics. 

Conclusions and Recommendations 

The methods and techniques used in financing should be improved in order to eliminate the 

problems in financing the development of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan. From 

this point of view, it is necessary for our country to use the experience of developed countries in 

this field, the methods used by those countries in financing entrepreneurship. 
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Xülasə 

Məqalədə Müasir şəraitdə iqtisadi fəaliyyət prosesində bir şirkət və ya müəssisə mütəmadi olaraq debitor borclarını 

optimallaşdırmalı və hərəkətlərini digər tərəflərlə, büdcə və vergi orqanları ilə əlaqələndirməlidir. Bir xidmət və ya 

məhsul təqdim edildikdə və ya digər xidmətlər göstərildikdə, fərdi müəssisəyə dərhal ödəniş əvəzinə kompensasiya 

verilmir, əslində müştərilərə borc verir. Bu səbəbdən şirkətin vəsaitləri, xidmətlər göstərildiyi andan ödəniş alana qədər 

bir çox amillərlə təyin olunan borc hesabı şəklində “dondurulur”. İnvestorlar şirkətin balansında olan debitor borc 

məlumatlarını şirkətin gələcəkdə müəyyən bir tarixdə müştəriləri tərəfindən ödəniləcəyinə dair əsaslı bir əminlik 

olduğu pul kimi şərh etməlidirlər. Bununla birlikdə şirkətlərin ödəməli olduğu məbləği ödəyəcəklərinə dair heç bir qəti 

zəmanət yoxdur. 

Bu mənada tədqiqat mövzusu çox aktualdır. Beləliklə, debitor borclarının düzgün təsnifatı, onun aradan qaldırılması 

metodlarını öyrənməklə yanaşı, kreditorlarla hesablaşmaları yaxşılaşdırma yollarını öyrənmək və müəyyənləşdirmək, 

habelə bu hesablaşma əməliyyatlarını daha da optimallaşdırmaqdır. 

Mövcud ən sadə metodlardan biri, debitor borc satışa nisbətinin istifadəsidir. Ticarətin debitor borclarının satışlarına 

bölünməsindən ibarət olan bu nisbət investorlara, iş satışlarının müştərilər tərəfindən müəyyən bir zamanda hələ 

ödənilmədiyi dərəcəsini təyin etməyə imkan verir. Daha yüksək bir rəqəm, işin müştərilərindən ödəniş yığmaqda 

çətinlik çəkə biləcəyini göstərir. 

Digər bir sadə metod, müəssisənin pis borclar üçün ehtiyatının zamanla dəyişmə qaydasını araşdırmaqdan ibarətdir. 

Bu ehtiyat, bəzən balans hesabatına daxil edilməsinə baxmayaraq, ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarının qeydlərində 

əks olunur. Ümidsiz borclar üçün ehtiyatlar əhəmiyyətli dərəcədə artmışdırsa, müştərilərindən ödəniş yığma qabiliyyəti 

baxımından müəssisə struktur çatışmazlığından əziyyət çəkə bilər. 

Açar sözlər: debitor, nağd borcları, debitor borcu riskləri, müəssisələr, mühafizə üsulları 

 

Giriş 

Hər hansı bir təşkilat üçün fəaliyyətinin sabitliyini, etibarlılığını və öz kapitalından istifadənin 

səmərəliliyini təmin etmək çox vacibdir. Başqa sözlə, hər təşkilat bazarda yaşamaq üçün 

çalışır. Yaşamaq zəmanəti və müəssisənin güclü mövqeyinin əsası onun maliyyə 

sabitliyidir. Maliyyə sabitliyi gəlirin xərclərdən daha çox artmasının əksidir, müəssisənin 

vəsaitlərinin sərbəst manevrini təmin edir və səmərəli istifadəsi sayəsində fasiləsiz məhsul istehsalı 

və satışı prosesinə kömək edir. Buna görə də maliyyə sabitliyi bütün istehsal və iqtisadi fəaliyyət 

mailto:mirshahina1@gmail.com
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prosesində formalaşır və müəssisənin ümumi sabitliyinin əsas tərkib hissəsidir (Bağırov, Həsənli, 

2011) 

Debitor borclarının mahiyyəti, təsnifatı və müəssisələri debitor borclarından qorumağın 

üsulları 

Öz növbəsində, maliyyə sabitliyinə müxtəlif amillər təsir göstərir:  

 müəssisənin əmtəə bazarındakı mövqeyi;  

 işgüzar əməkdaşlıqdakı potensialı; xarici kreditorlardan və investorlardan asılılıq dərəcəsi;  

 müflis borcluların olması;  

 iş və maliyyə əməliyyatlarının səmərəliliyi və s.  

Bu amillər quruluşda (sadə və mürəkkəb), nəticənin əhəmiyyətində (böyük və kiçik), hərəkət 

müddətində (qalıcı və müvəqqəti) fərqlənə bilər. Ancaq hər biri mənşəyindən asılı olaraq, 

müəssisənin özünün işinin təşkilindən asılı olaraq daxili və təşkilatın iradəsinə tabe olmayan xarici 

amillərə bölünə bilər. Müəssisənin fəaliyyətinə ən çox daxili amillər təsir göstərir. Bunlar arasında 

borc verən şəxslərin çox olması xüsusi bir yer tutur. 

Müəssiələrdə istehsal və qeyri-istehsal müddətində yaranmış xərclərinə qeyd edilən sxemdə 

göstərilən xərclər aid edilir: 

Şəkil 1: Müəssisə xərcləri 
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Mənbə: Robert S.Seiner. “The Basic of Enterprise Expenditure”. Hardcover. 3rd edition. 2016. 

Bu gün iqtisadi şərtlərin yaratdığı ən vacib problemlərdən biri də müəssisələrin maliyyələşdirmə 

problemidir. Satışlar iş həyatında həmişə ön planda deyildir. Bu gün kredit satışlar nağd satışdan 

daha çox yayılmışdır. Bununla birlikdə, müddətli satışlarda debitor borcunun müəyyən edilmiş 

müddətdə toplanmaması və ya ümumiyyətlə alınmaması kimi problemlər vardır.  

Müəssisələrin maliyyələşdirmə problemlərinin həllində ən vacib elementlərdən biri debitor 

borclarına sağlam bir şəkildə nəzarət etmək və vaxtında toplanmalarını təmin etməkdir. 

'Müəssisələrdə debitor borclarının toplanması nisbəti və ölçüsü gündən-günə azalır. Bu isə öz 

növbəsində, müəssisələrin fəaliyyətlərini davam etdirməsini çətinləşdirir.  

Müəssisələr bu cür debitor borclarının toplanması üçün məhkəmə və icra tədbirlərinə müraciət 

edirlər.  

Müəssisələrin debitor borclarını qiymətləndirərkən qarşılaşacaqları ən vacib problemlərdən biri də 

debitor borclarının toplanma imkanına sahib olub olmadığını müəyyənləşdirməkdir. Debitor 

borclarının toplanması ehtimalının müəyyənləşdirilməsində müəyyən səhvlərə yol verilməkdədir: 

1. debitor borclarının balansdakı həqiqi dəyərindən yüksək və ya aşağı göstərilməsi; 

2. şübhəli debitor borc ehtiyatının ayrılması və ya məbləğ olması səbəbindən dövr 

mənfəətinin səhv hesablanması.  

Əgər şirkətin bəzi debitor borclarını toplamaq imkanı olsa da, şübhəli debitor borcları sırasına daxil 

etməsi və ya dəyərsiz debitor borcu kimi qəbul edərək zərər verməsi halında, debitor borcları 

balansdakı həqiqi dəyərlərindən daha aşağı dəyərlə göstəriləcəkdir. Digər tərəfdən, operatorun 

alınmayacaq debitor borclarını balansda göstərməsi və şübhəli debitor borcları üçün ehtiyat 

saxlamaması, eyni zamanda dövr üçün mənfəətin yüksək hesablanması, cari aktivlər, tpplam 

aktivləri və müəssisənin kapitalı onlardan daha yüksək görünür.  

Müəssisələr, xüsusilə iqtisadi böhran dövründə gələcək satışların adi və qaçılmaz risklərindən biri 

olan debitor borclarını toplamamaq ehtimalı ilə qarşılaşırlar. Müəssisənin debitor borcları tamamilə 

dəyərini itirə və ya şübhəli görünə bilər. Bu baxımdan dəyərsiz debitor borcları ilə adi borclar 

arasında bir fərq qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, şübhəli debitor borcları müxtəlif səbəblərə görə 

toplama imkanlarının çətin olduğu təxmin edilən debitor borcları olaraq təyin edilir (Bağırov, 

Həsənli, 2011). 

Dövr ərzində müəssisələrdə şübhə yaradan debitor borcları üçün lazımi şərtlər yerinə yetirilir və 

qiymətləndirmə gününün qənaət dəyərinə görə ehtiyat yaradılır. Təminatlı debitor borcları üçün 

təminat girov məbləğinə aid olmayan hissə üçün qorunur. Ehtiyatın hansı borc üçün ayrıldığını 

göstərmək məcburidir. Bundan əlavə, bütün tərəfdaşlara müraciət etmək, adi ortaqlıqlardan 

alacaqları üçün indossamentlər üçün müraciət etmək, adi ortaqlıqdan olan borclar üçün təsdiqlər 

üçün müraciət etmək, dövlət qurumlarından deyil, debitor borclarına görə məsuliyyət daşımamaq 
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kimi şərtlər və ehtiyatı bir kənara qoyacaq müəssisə birinci dərəcəli tacir kimi qəbul edilməlidir. 

Hesab debitor borcları bir il müddətində başa çatması şərtilə cari aktivlər kimi təsnif edilir. Hesabda 

satış üçün jurnal qeydini yazmaq üçün bir debitor borcu və gəlir hesabına kredit yazmaq lazımdır. 

Müştəri hesablarını ödədikdə, biri banka köçürülür və jurnal girişində debitor borcunu verir. 

Debitor borcları üçün sınaq balansındakı son qalıq həmişə debetdir. Bütün müştəri borclarının 

toplanmayacağına görə, müəssisələr ümumiyyətlə balansda əks hesab kimi görünən şübhəli 

hesablar üçün məbləği hesablayır və sonra ehtiyatları qeyd edirlər ki, ümumi debitor borclarını 

əvəzləşdirir. Hesabat dövrünün sonunda borc xərcləri və şübhəli hesablar ehtiyatının məbləğini 

hesablamaq üçün iki metod mövcuddur - debitor borcları və ya satış faizi. Hesab borcları 

ödənilmədikdə, bəzi şirkətlər onları ödəmə planları, hesablaşma təklifləri və ya digər qanuni 

əməliyyatlar barədə danışıqlar aparmaqla borclarını bərpa etməyə çalışan üçüncü şəxslərin toplama 

agentliklərinə və ya inkassasiya vəkillərinə təhvil verirlər (Müslümov, Kazımov, 2012). 

Alacaq borcları, bir müəssisənin əsas analizinin vacib bir tərəfidir. Alınacaq hesablar cari aktivdir, 

buna görə şirkətin likvidliyini və ya əlavə pul axını olmadan qısamüddətli öhdəliklərini ödəmək 

qabiliyyətini ölçür. 

Fundamental analitiklər tez-tez bir şirkətin bir hesabat dövrü ərzində debitor borc qalığına yığdığı 

sayını ölçən debitor borcu dövriyyəsi nisbəti olaraq da bilinən dövriyyə kontekstində debitor 

borclarını qiymətləndirirlər. Əlavə təhlillər, müəyyən bir dövrdə bir firmanın debitor borcu qalığı 

üçün ortalama toplama müddətini ölçən gün satışları ilə əlaqədar təhlili əhatə edəcəkdir 

(Məmmədov, 2003). 

Alacaq borclar maliyyə şirkətlərinə satıla bilər və ya kommersiya banklarından və ya maliyyə 

şirkətlərindən kredit almaq üçün girov kimi qoyula bilər. Bu cür maliyyələşdirmə faktorinqdən 

(q.v.) şirkətin müştərilərinə hesablarının satıldığı və ya girov qoyulduğu barədə xəbərdar 

edilməməsi və şirkətin kredit itkilərinə görə məsuliyyət daşıması ilə fərqlənir. Bu maliyyələşdirmə 

növü, kommersiya banklarından əlavə kredit ala bilməyən və təminat kimi təqdim edə biləcəyi 

yüksək likvidli aktivləri olmayan kiçik şirkətlər tərəfindən tez-tez istifadə olunur. 

Ümumilikdə, debitor borcları təşkilatın dövriyyə kapitalının bir hissəsidir və əlavə olaraq bir 

müəssisənin maliyyə vəziyyətini müəyyən edən əsas elementlərdən biridir. Debitor borclarının 

gözlənilən ödəmə müddətindən (və ya ödəmə tarixində) asılı olaraq aşağıdakılara bölünür 

(Müslümov, Kazımov, 2012).: 

- qısa müddət; 

- uzun müddətli. 

Yaranma xarakterinə görə debitor borcları təsnif edilir: 

Normal debitor borcları - müəssisənin istehsal tapşırığının irəliləməsi, habelə mövcud ödəmə 

formaları, yəni göndərilmə malları, işləri, xidmətləri üçün borc, sona çatma tarixi gəlməmiş, lakin 
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mülkiyyət artıq alıcıya keçib; və ya təchizatçı (podratçı, icraçı) malların tədarükü (işlərin yerinə 

yetirilməsi, xidmətlər göstərilməsi) üçün əvvəlcədən ödəniş almışsa 

Vaxtı keçmiş debitor borcları - hesablaşma və maliyyə intizamının pozulması nəticəsində yaranan 

borc, yəni müqavilədə göstərilən müddətdə ödənilməmiş mallar, işlər, xidmətlər üçün borc, 

çatışmazlıq və oğurluq borcu (Məmmədov, 2003). 

Vaxtı keçmiş debitor borcları şübhəli və alınmayan (və ya alınmayan) olaraq təsnif edilir.  

Debitor borclarını idarə etmək üçün rasional bir sistem qurmaq üçün debitor və kreditor borcları 

göstəricilərinin nisbətinə nəzarət etmək, öhdəliklərin qaytarılma müddətinə nəzarət etmək və 

şirkətin borclularından pul vəsaitlərinin alınmasını planlaşdırmaq lazımdır.  

Debitor borclarının təhlili üçün onun dövriyyə nisbətini tətbiq etmək adətdir. Bu da öz növbəsində 

hesablanır və kreditor borclarının dövriyyə əmsalının dəyəri ilə müqayisə olunur. Müəssisənin 

ödəmə qabiliyyətinin və maliyyə sabitliyinin səviyyəsi birbaşa debitor və kreditor borclarının 

dövriyyəsinin dərəcəsindən asılıdır (Məmmədov, 2003). 

Mühasibat borclarının dövriyyə nisbəti (K OKZ) satış gəlirlərinin borcların orta dəyərinə nisbəti 

kimi müəyyən edilir. Şirkət təhlil olunan dövr üçün neçə dəfə debitor borcunu ödəmiş olduğunu 

göstərir. 

Debitor borclarının dövriyyə nisbəti (K ODZ) satış gəlirlərinin debitor borclarının orta dəyərinə 

nisbəti kimi hesablanır. Müəssisənin mallarının (xidmətlərinin, işlərinin) nağd pula çevrilməsinin 

sürətini göstərir. 

Bu nisbətə dair misalı aşağıdakı nümunədə göstərmək olar (Abbasov, 2015): 

2016-cı il hesabatı üçün Alpha MMC-nin dövriyyə nisbətləri hesablanmışdır: 

K OKZ = s. 2110 f. 2 / ((dövrünün əvvəlində sətir 1520 f. 1 + dövrünün sonunda sətir 1520 f. 

1) / 2) = 188 537 / ((39 770 + 42 391) / 2) = 4.6; 

K ODZ = s. 2110 f. 2 / ((sətir 1230 f. 1 dövrün əvvəlində + sətir 1230 f. 1 dövrün sonunda) / 

2) = 188 537 / ((26 158 + 29 286) / 2) = 6.8. 

Şirkət və təşkilatları vaxtı keçmiş debitor borclarından qorumağın 5 yolu göstərilə bilər (Abbasov, 

2015): 

1. Borcluların motivasiyası. Qarşı tərəfin maliyyə problemi varsa, ona borcun hissə-hissə 

ödənilməsini və ya təxirə salınmış bir ödəniş təmin etməsini təklif etmək mümkündür (məsələn, 

bir ay). Borcluların debitor borclarının olması barədə (uzlaşma hesabatlarının icrası ilə məcburi) 

və ya müqavilə üzrə ödəmə tarixinin yaxınlaşması, müqavilə üzrə cərimə hesablandıqda - 

cərimələrin məbləğinə görə rəsmi məktub göndərmələri lazım olduğu da xatırladılmalıdır. 

2. Debitor borclarının sığortası. Ödənişlərdə yüksək dərəcədə gecikmə olan qarşı tərəf varsa, 
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onlardan alınacaq məbləğləri sığortalamaq olar. 

Sahibkarlıq riski sığortası müqaviləsinə əsasən, yalnız sığortalan tərəfin özü və yalnız onun xeyrinə 

olan təşəbbüskarlıq riski sığortalana bilər. 

Debitor borclarının sığortası ilə potensial zərərləri minimuma endirməyi planlaşdırarkən, bunun 

sığorta şirkətinin xidmətləri üçün əlavə xərclər tələb edəcəyini unutmaq olmaz. Bu səbəbdən 

sığortanın dəyəri ilə qarşı tərəfdən vəsaitin alınmaması ehtimalını müqayisə etmək və sonra son 

qərar vermək lazımdır. 

3. Faktorinq. Faktorinq şirkəti və ya bank müştəri ilə podratçı arasında vasitəçi rolunu 

oynayır. Podratçı hazır məhsulu sifarişçiyə göndərir və mühasibat sənədlərini məhsulların (işlərin, 

xidmətlərin) əvəzini podratçıya ödəyən faktorinq şirkətinə ötürür. Bu vəziyyətdə faktorinq şirkəti 

müştəridən pul köçürməsini tələb edir. 

Faktorinq şirkəti göstərdiyi xidmətlər üçün müqavilənin ümumi məbləğindən, görülən işlərdən, 

göstərilən xidmətlərdən komisyon alır. 

4. Bank zəmanəti. Zəmanətçi (bank və ya digər kredit təşkilatları) başqa bir şəxsin (komitentin) 

tələbi ilə verilən öhdəliyin şərtlərinə uyğun olaraq göstərdiyi üçüncü şəxsə (faydalanıcıya) 

müəyyən miqdarda pul ödəmək öhdəliyini götürür. Belə bir təminatla təmin edilmiş öhdəliyin 

etibarlılığından asılı olmayaraq zamin tərəfindən ödənilir. 

Müstəqil zəmanət şərtləri zaminin öhdəliyi yerinə yetirdiyi vaxt ödəniləcək pul miqdarının 

müəyyənləşdirilməsinə imkan verərsə, müəyyən bir məbləğ üçün tələb yerinə yetirilmiş hesab 

edilir. 

5. Kolleksiya agentliklərinin xidmətləri. Bu vəziyyətdə bir nümayəndəlik müqaviləsi imzalanır 

(məsələn, tapşırıq müqaviləsi). 

Təbii ki, bu agentliklər öz işləri üçün ayrı bir ödəniş alacaqlar, buna görə toplama şirkətlərinin 

xidmətlərinə müraciət etməzdən əvvəl bu cür xərclərin məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirməyə 

dəyər. Qeyd edək ki, bir qayda olaraq, inkassasiya agentlikləri belə, mənfi xarakter daşıyan debitor 

borclarının toplanmasını öz üzərinə götürmürlər. 

Debitor borcları ilə işin xüsusiyyətləri. 

Baxılan təkliflərin bütün kompleksi belə şirkətin heç bir borcunun olmayacağına və gəlir sabitliyinə 

100% zəmanət verməyəcəkdir. Bu hər zaman əks tərəfdən asılıdır. Buna görə vaxtı keçmiş və / və 

ya pis borcların yaranma ehtimalı, təəssüf ki, həmişə qalır. 

Vaxtı keçmiş və/və ya pis borclarla mübarizə aparmağın əsas metodları nəzərdən keçirilməlidir: 

1. Məhkəmədən əvvəl pul yığımı (iddia məktublarının yazılması, inkasso agentliklərinin 

xidmətləri, borcluya hissə-hissə ödəmə və / və ya təxirə salınmış ödəniş, digər təşkilata borc tələb 
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etmək hüququ verilməsi kimi debitor borclarının satışı və s.).  

2. Borclunun aktivləri hesabına debitor borclarının toplanması. Borclunun əmlakı hesabına debitor 

borclarını toplamaq üçün bir təzminat müqaviləsi bağlamaq lazımdır. 

Bu sənədin tərtib edilməsi qaydası qanunla nəzərdə tutulmamışdır. Təzminat müqaviləsində 

aşağıdakıları göstərmək vacibdir (Ефимова, 2014): 

 kompensasiyanın öhdəliyi; 

 kompensasiya dəyəri; 

 öhdəliyin məbləği; 

 kompensasiyanın xərcinin öhdəlik məbləğini əhatə edib-etməməsi (öhdəliyin yalnız bir 

hissəsi ödənildikdə, bu müqavilədə göstərilməlidir); 

 təzminatın köçürülməsi üçün son tarix. 

Təzminat olaraq, borclu müəssisələr ümumiyyətlə məhsullarını, daşınmaz əmlakını, balansdakı 

varlıqlarını, xidmətlərini və s. köçürürlər. Kompensasiyanı qiymətləndirmək çətindirsə, sözügedən 

prosesin effektivliyinin təmin edilməsi üçün qiymətləndirici cəlb edilə bilər (Müslümov, Kazımov, 

2012). 

3. Məhkəmə debitor borclarının toplanması. Haciz şirkətin borcludan pul almaq üçün son 

şansıdır. Statistikaya görə, arbitraj məhkəməsi debitor borclarının toplanması ilə bağlı tələblərin 

təxminən 70% -ni təmin edir. Tələblərin qalan 30% -i, bir qayda olaraq, səhv tərtib olunmuş 

iddialar, borc faktı təsdiqlənməməsi və s. səbəbindən rədd edilir. 

Kreditor şirkətlər tez-tez şirkətin maraqlarını məhkəmədə təmsil edən və sənədlərin tam paketini 

doldurmaq üçün məsuliyyət daşıyan ixtisaslaşmış hüquqi təşkilatlara müraciət edirlər. Əlbəttə ki, 

sözügedən xidmətlərin icrası prosesi də ödənişlidir (Quliyev, Fətullayev, Kərimov, 2017). 

Beləliklə, məhkəmə borclarının alınması yolundakı ilk mərhələ, arbitraj məhkəməsinə iddia ərizəsi 

göndərilməsidir. Yazılı şəkildə (iddiaçı və ya onun nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış) və ya 

arbitraj məhkəməsinin rəsmi saytında bir forma dolduraraq (genişləndirilmiş ixtisaslı elektron imza 

ilə imzalanmış) təqdim edilə bilər (Ефимова, 2014). 

Məhdudiyyət tarixi bitmiş debitor borcları, yığılması üçün real olmayan digər borclar, hər bir 

öhdəlik üçün inventar məlumatlarına, təşkilat rəhbərinin yazılı əsaslarına və əmrinə (təlimatına) 

əsasən müvafiq olaraq şübhəli borcların ehtiyat fondlarına və ya bir kommersiya təşkilatının 

maliyyə nəticələrinə, hesabat dövründən əvvəlki dövrdə bu borcların məbləğləri qorunub 

saxlanılmadıqda və ya mənfəət olmayan xərclərin artmasına görə silinir və istinad edilir.  

Eyni zamanda, borc öhdəliklərinin kəskin azalması, müəssisə rəhbərliyinin alacaqlarının bir 

hissəsini tamamilə silməli olduğunu göstərə bilər (Robert, 2016). 
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Kredit şərtlərinin təyin edilməsi və debitor borclarına nəzarət. 

Mövcud ən sadə metodlardan biri, debitor borc satışa nisbətinin istifadəsidir. Ticarətin debitor 

borclarının satışlarına bölünməsindən ibarət olan bu nisbət investorlara, iş satışlarının müştərilər 

tərəfindən müəyyən bir zamanda hələ ödənilmədiyi dərəcəsini təyin etməyə imkan verir. Daha 

yüksək bir rəqəm, işin müştərilərindən ödəniş yığmaqda çətinlik çəkə biləcəyini göstərir. 

Digər bir sadə metod, müəssisənin pis borclar üçün ehtiyatının zamanla dəyişmə qaydasını 

araşdırmaqdan ibarətdir. Bu ehtiyat, bəzən balans hesabatına daxil edilməsinə baxmayaraq, 

ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarının qeydlərində əks olunur. Ümidsiz borclar üçün ehtiyatlar 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdırsa, müştərilərindən ödəniş yığma qabiliyyəti baxımından müəssisə 

struktur çatışmazlığından əziyyət çəkə bilər. 

Eyni zamanda, borc öhdəliklərinin kəskin azalması, müəssisə rəhbərliyinin alacaqlarının bir 

hissəsini tamamilə silməli olduğunu göstərə bilər. 

Bir müştəriyə kredit verilən kimi şirkətin kredit şərtləri onlara izah edilməlidir. Məsələn, verilən 

normal kredit müddəti və təcili ödəmə üçün endirim və ya gecikmiş ödəniş üçün alınan faiz, 

müştəriyə açıq şəkildə izah edilməlidir. Çox vaxt bir şirkətin qəbul etdiyi kredit şərtləri ticarətində 

ən çox görülən şərtlərdir (Quliyev, Fətullayev, Kərimov, 2017). 

Fərqli bir şeydən istifadə etmək müştərilərin gözlədiyi və ticarətdə normal olanı alacağı ehtimalı 

ilə problemlərə səbəb ola bilər. Bir ticarətdə dəyişikliklər baş verdiyini və həqiqətən bir şirkətin 

hər bir müştərinin kredit reytinqinə və hər bir müştəri ilə münasibətlərinə görə fərqli müştərilərə 

fərqli şərtlər təklif edə biləcəyini söylədikdə. 

Əvvəlcə hər bir müştəri üçün uyğun bir kredit həddi təyin edilməlidir. Bu kredit limitinin yalnız 

müştəriyə inamınız artdıqca yavaş-yavaş böyüməsinə icazə verilməli və kredit limitinin 

pozulmasına cəhd göstərilməsi kredit nəzarətçisinin və ya digər məsul şəxslərin diqqətinə 

çatdırılmalıdır. Unutmamalıyıq ki, etik olmayan bir şirkətin ümumi hiyləgərliyi yeni bir tədarükçü 

tapmaq, kiçik bir sifariş vermək və bunun əvəzini dərhal ödəməkdir. Daha sonra böyük bir sifariş 

edilir və bu sifarişin çatdırılmasını qəbul edən müştəri ödəməni əhəmiyyətli bir müddətə təxirə salır 

(Robert, 2016). 

Alacaq borcları davamlı olaraq izlənilməlidir. Bunu etmək üçün bir sıra hesabatlar faydalıdır:  

Alınacaq borcların təhlili - bu, hər bir müştəridən ödənilməyən məbləğləri və onların nə qədər 

müddətə qaldığını göstərir. Bu, kredit şərtlərinin pozulduğunu göstərəcəkdir. 

Kredit istifadəsi hesabatı - bu, hazırda istifadə olunan hər bir müştərinin kredit limitinin nisbətini 

göstərir. Bu səbəbdən, kredit limitlərinin yuxarı və ya aşağı nəzərdən keçirilməsinin lazım ola 

biləcəyini və hər hansı bir kredit həddi pozuntusunun olub-olmadığını göstərəcəkdir. 

Birlikdə, bu hesabatlar bir şirkətin debitor borclarına nə qədər məruz qaldığını göstərir. Daha böyük 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1600 

 

təşkilatlarda müştərilər ticarətə və ölkəyə görə təsnif edilə bilər, çünki həm ölkəyə, həm də ticarətə 

məruz qalmağı qiymətləndirmək mümkündür. Daha böyük müəssisələr də müştəriləri üçün öz 

daxili kredit reytinqlərini yarada bilər. 

Şirkət tərəfindən təklif olunan əsas kredit şərtlərinin uyğun olub-olmaması mütəmadi olaraq 

nəzərdən keçirilməlidir. Gərəksiz uzunmüddətli kredit təklif edən bir nöqtə yoxdur - buna 

baxmayaraq, eyni şəkildə bir şirkət, kredit şərtlərinin uzadılmasının satışların artmasına səbəb 

olduğunu tapa bilər. Kredit şərtlərindəki hər hansı bir dəyişiklik yuxarıda göstərilən ‘Alacaklar 

toplusu’ texniki məqaləsində göstərilən üsullardan istifadə etməklə qiymətləndirilə bilər. 

Nəticə  

Debitor borclarının artması, fondların iqtisadi dövriyyədə iştirakını dayandırması, müvafiq olaraq 

heç bir gəlir gətirməməsi səbəbindən müəssisənin maliyyə vəziyyətini pisləşdirir, bu da digər 

müəssisələrlə hesablaşmalar apararkən müəssisəni çox vaxt çətin vəziyyətə salır. Və bu da öz 

növbəsində hər cür gözlənilməz xərcləri (müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə cərimələr, 

cərimələr, cərimələr) tələb edir. 

Beləliklə, ilk növbədə, iddia müddətinin bitib-bitmədiyini, yəni hüququ pozulmuş şəxsin iddiası 

ilə hüququ qorumaq müddətinin müəyyənləşdirilməsi lazımdır. Ümumi məhdudiyyət müddəti, 

şəxsin hüququnun pozulduğunu öyrəndiyi və ya öyrənməli olduğu gündən sonra hesablanmalıdır.  

Müəyyən tələb növləri üçün qanun ümumi müddətlə müqayisədə azaldılmış və ya daha uzun 

müddətə xüsusi məhdudiyyət müddətləri kimi təyin edə bilər. 
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Xülasə 

Məqalədə  informasiya texnologiyalarının ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. İKT bir çox ölçülü 

inkişafa kömək edir. İKT ən əsas səviyyədə təşkilatların daha məhsuldar olmasına imkan verir, bununla da iqtisadi 

böyüməyə təkan verir və firmaların daha rəqabətli olmasına kömək edir.Dövlət sektorunda İKT-nin mənimsənilməsi 

həm də hökumətləri daha səmərəli və qərar qəbul etmələrini daha şəffaf edir. Bildiyimiz kimi ölkəmizin dövlət 

gəlirlərinin əksər hissəsi enerji sektorunun payına düşür.Bu da davamli inkişafın uzunmüddətli prespektivdə müəyyən 

problemlər yarada bilər.Ölkəmizdə də artıq bu istiqamətdə lazımi tədbirlər görülür və qeyri-neft sektorunun 

,xüsusəndə, İKT sahəsində müvafiq addımlar atılır.Bu tədqiqat işində Azərbaycanda telekomnikasiya sahəsində həyata 

keçirilən tədbirlər nəticəsində yaranan müsbət artım dinamikası təhlil edilmişdir.Statistik metodlarından istifadə 

olunaraq rabitə xidmətlərinin stukturu və xidmətlərin dəyərinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi 

aparılmışdır.Azərbaycanda son 15 il ərində bu sahədə məhsul buraxlışı və xidmətlərin dəyərinə ,əsasən , xətti trend 

modeli qurulmuşdır .Modelin qiymətərinə uyğun olaraq bu sahədə gələcək dövürlərdə təklif olunacaq xidmətlərin 

dəyərinin həcmi proqnoz qiyməti tapılmışdır.Bu sahədə görülən işlərdən ən önəmlisi xidmətlərin etibarlılığnı və 

çeşidinin artırılması məqsədiylə “Azərspace” peyklərinin orbitə buraxılması oldu. 

Açar sözlər:İnformasiya komnikasiya texnologiyaları, İqtisadi böyümə,rabitə xidmətləri, statistik metod 

 

Giriş 

 Günümüzdə Dünya ölkələrinin əsas diqqət mərkəzində İKT faydalarından nece istifadə etməklə 

iqtisadi böyümə və inkişafa daha sürətlə əldə etmək başlıca priroritet hədələrdən olmalıdır. 

İnternetin, mobil telefon və genişzolaqlı şəbəkələr hamısı bu texnologiyanın nə qədər geniş 

yayıldığını nümayiş etdirir. Həqiqətən də, əksər iqtisadi şərhçilər informasiya texnologiyalarının 

bilik və informasiya əsaslı iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin müəyyənləşdirilməsində 

əhəmiyyətli rol oynadığı ilə razılaşırlar. İKT sahəsi iqtisadiyyatın mühüm tərkib hissəsidir. Bu 

sahəyə, telekommunikasiya sənayesi də daxil olmaqla, genişçeşidli istehsal və xidmət sektorlar ı 

daxildir.(Əliyev ,2019) 

İKT bir şəbəkədir və nə qədər çox insan və firma istifadə edirsə, o qədər çox fayda verir.Dünyanın 

qabaqcıl ölkələrində bu şəbəkə infrastruktrunun qurulması və təkminləşdirilməsi istiqamətində 

lazimi fəaliyyətlər həyata keçirilir.  (https://itchronicles.com/information-and-communication-

technology/) Bunun nəticəsi olaraq  İKT-nin ən yüksək mənimsəmə nisbətinə bu ölkələr sahibdir . 

Bunlara ABŞ, Kanada,Yeni Zelandiya, Avstraliya, İskandinav ölkələri və Hollandiyanı misal 

mailto:mubarizamraslanov@gmail.com
https://itchronicles.com/information-and-communication-technology/
https://itchronicles.com/information-and-communication-technology/
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göstərmək olar. Bu baxımdan çox güman ki, İKT-nin ən böyük iqtisadi təsirləri də bu ölkələrdə 

qeydə alınır. Bu sahədə ölkələr arasında fərqlərin yaranmasının əsas səbəblərinə İKT-nin birbaşa 

maliyyəşdirilməsi aiddir, məsələn. İKT avadanlığı, telekomunikasiya və ya xərcləri bir elektron 

ticarət sisteminin quraşdırılması. 

1990-ci illərdən sonra əksər dünya ölkələrinin iqtisadi böyüməsinə,əmək məhsuldarlığının sürətli 

artımına və rəqabətə dayanıqlı mühitin formlaşmasi bu texnologiyalara kecid nəticəsində əldə 

olunmuşdır. 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi bu sahənin inkişafının əsas məqsədi bu sahənin mütamadi olaraq 

maliyyələşdirilməsi ,yəni bu sahəyə investisiya axınını təmin etməkdi. 

Qlobalaşan dünyada artıq demək olar ki ,bütün sahələrdə rəqabət qabiliyyətliliyi ,əmək 

məhsuldarlığının və davamli inkişafi  təmin etməyin başlıca mövqeyi informasiya 

texnologiyalarinin tətbiqini sürətləndirmək və bu sahədə baş verən yenilikləri daima izləmək və 

cəld reakiya verməkdən bilavasitə asılıdır. İKT yüksək göstəricilərə malik inkişaf etmiş 

iqtisadiyyatın mühüm tərkib hissəsidir. İKT sektoruna telekommunikasiya sənayesi də daxil 

olmaqla, genişçeşidli istehsal və xidmət sektorları daxildir. (Azərbaycan Respublikasında 

telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi) .2016-

2020 ci illərdə İnformasiya Cəmiyyətinin inkişafı və bu sahədə Dövlət Praqramlarının əsas 

məqsədlərindən biri də ölkəmizin Qafqaz regionunda müvafiq sahədə mərkəzə çevirməsini 

hədəfləyir. 

Metod 

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda İKT–in inkişaf dinamikasını statistik təhlil və 

qiymətləndirməkdən ibarətdir.Bu məqsədlə İKT sektorunda məhsul buraxılışı və xidmətlərin 

göstərilməsi üzrə 2005-2019-ci illər ərzində göstərilmiş xidmətlərin dəyərinin həcmi haqqında, 

statistika komitəsinin məlumatlarından istifadə edərək təhlilər aparılmışdır. Təhlil zamanı bu 

göstərici üzrə düzxətli trend modelinin tənliyi hesablanmışdır.Tədqiqatda cədvəl və qrafik 

formalarından istifadə olunaraq aparılan təhlillərə də yer verilmişdir.Bu təhlilərə misal olaraq 2010 

və 2018 ci illərin məlumatlarına ,əsasən, rabitə sektorunun xidmətlər strukturunu və bazar payının 

sütun formalı dioqram vasitəsilə müqayisəsi verilmişdir. 2010- ci ilə nəzərən 2018 –ci ildə rabitə 

sektoru üzrə göstərilmiş fərqli xidmət növlərinin bazar paylarındakı artım və azalmalar təhlil 

olunmuşdır. 

Analiz 

Telekomnikasiya sektoru inkişaf edən sahə kimi 

Ölkəmizdə son illərdə  mövcud telekomnikasiya sistemlərinin təkmilləşdirməsi istiqamətində 

görülən işlər bir sıra prespektiv irələyişə yol açmışdır .2012 ci il 8 fevral tarixində  “Azərspace 1” 

adlı telekominikasiya məqsədli ilk peykimiz orbitə buraxıldı.  ( 
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https://az.wikipedia.org/wiki/Azerspace) 2018 ci il 25 sentyabr tarixində telekomnikasiya 

xidmətlərinin etibarlılığnı və davamlı inkişafını təmin etmək ,xidmətlərin əhatə dairəsini və 

çeşidini artırmaq məqsədilə ikinci telekonmikasiya peyki   “Azərspace 2” adli istismar müddəti 15 

il nəzərdə tutulan ikinci peykimiz orbitə buraxıldı. Artiq deyə bilərik ki, ölkəmiz kosmik klubun 

üzvinə çevrilmisdir.Bunu nəticəsində Azərbaycan telekomnikasiya sahəsində digər ölkələrdən 

asıllığından azad olmuş ,yerüstü infrastrukturdan və digər ölkələrdən asılı olmadan informasiya 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi üstünluklər verir.Bildiymiz kimi ölkə ərazisinin əksər hissəsi 

dağlıq relyefə malik olması və bu əraziləri telekomnikasiya infrastrukturunın qurulmasinda böyük 

problemlər yaradırdı.Peyk texnologiyası sayəsində bu problemlər əksər hissəsi aradan 

qaldırılmasını və Naxçıvan Muxtar Respublikasının da informasiya blokadasından çıxışı təmin 

etmişdir.Həmçini Azərspace peykləri vasitəsilə Xəzər dəzindəki gəmilərmizin və neft platformaları 

kimi yerüstü kabel şəbəkələrinin mövcud olmadığı ərazilərdə peyk və internet xidmətləri həyata 

keçirilir.Bundan əlavə peyk xidmətlərinin digər ölkələrə təklif edərək ölkəyə əlavə valyuta 

gəlməsinə ,bu sahədə beynəlxalq əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verir.Bununla da ölkənin milli 

iqtisadiyyatın inkişafına birbaşa və dolayı fayda verir.Peyk xidmətlərindən söz açmışkən 2014 ci 

ildə orbitə buraxılan və gün ərzində 6 mln km2 ərazinin yüksək dəqiqliklə çəkə bilən “Azərsky” 

peykini fəaliyyətlərini də qeyd etmək lazımdır.Ticarət fəaliyyəti dövründə peyk 32.3 milyon  gəlir 

gətirmişdir. “Azərsky” peykindən istifadə edərək kənd təsərrüfadına istifadə olunan 

əraziləri,şəhərsalma, kadastr məlumatlarının yenilənməsi,neftlə çirklənmiş ərazilərin öyrənilməsi , 

müdafiə  və digər bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.( https://azercosmos.az/?lang=az) 

Həmçinin 2017 ci ildə Gürcüstanda baş vermiş meşə yanğınları zamanı “Azərsky “ peyki vasitəsilə 

çəkilmiş görüntülərdən dəymiş zərərin məbləğinin müəyyənləşdirilməsində istifadə 

olunmuşdır.Peyk tenologiyalarıyla əlaqəli layihələrin başqa bir üstünlüyi insan kapitalının 

inkişafina verdiyi faydalardı.Hazırda bu peykler yalnız yerli mütəxəssislər tərəfindən idarə 

olunur.Bu da ölkəmizdə peyk tenologiyalarının xidmətlərindən istifadəsinin etibarlığını və 

təhlükəsizliyini təmin etməklə bərabər , texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş yeni iş yerlərinin 

açılmasınada da mühüm rol oynayır.Azərbaycanin Milli Strategiyasında potensial imkanları 

nəzərdə tutaraq süni intelekt ,bulud texnologiyaları və insan kapitalı yolu ilə yüksək 

texnologiyalarının inkişafı,həmçinin İKT-ə çıxışı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq,internetə 

universal və sərfli çıxışı təmin etmək üçün səy göstərir. 

Azərbaycanda 2019- cı ildə  göstərilmiş telekomnikasiya xidmətlərinin ümümi dəyəridə son on illə 

müqayisədə 21 % artım qeydə alınmışdır və bu xidmətlərin əsasını mobil rabitə xidmətəri 

tutur.Baki şəhəri üzrə göstərilmiş bu xidmətərin dəyəri digər bölgələrlə müqayisədə böyük paya 

sahibdir. 2020 ci ilin yanvar –iyun aylari ərzində ölkə üzrə mobil rabitə xidmətləri üzrə gəlirlərin 

həcmi 517.3 milyon manat olmuş və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4% -a yaxın artım qeydə 

alınmışdır.Telekmnikasiya sektorunun gəlirlərinin 42%-ni mobil rabitə xidmətlərindən istifadə 

üzrə gəlirlər tutur.( Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi [AR], 2019) 
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Rabitə sektoru 

Rabitə sektorunun xidmətlər strukturunu və bazar payının aşağıdakı dioqrama əsasən təhlilini 

verək. 

Qrafik 1; Rabitə xidmətlərinin struktru (%),2018 

   

Mənbə; Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az 

 

Göründüyü kimi rabitə strukturunda əsas yeri mobil telefon rabitəsi tutur 

Lakin 2010 cı illə müqayisə etdikdə 2018 –ci ildə mobil telefon rabitəsinin ümumi xidmətlərindəki 

payında 11.3%  azalma qeydə alınmışdır. 

Telefon xidmətlərinin ümumi payının azalasının əsas səbəbi günümüzdə artıq interet şəbəkəsinin 

sürətli inkişaf etməsidir.Qeyd olunduğu kimi internet xidmətlərindən istifadənin artmasi 

nəticəsində insanlar artıq ev təsərrüfatlarında  və biznes fəaliyyətlərində müxtəlif proqramlar 

vasitəsilə görüntülü və səsli formada danışıq imkanlarindan istifadəyə üstünlük verməsi telefon 

xidmətlərinə olan təlabatın getdikcə azalmasına səbəb olur.Nəticədə bu illər ərzində ölkəmizdə 

şəhərlərarasi və beynəlxalq telefon rabitəsinin rabitə xitmətlərinin ümümi payındakı həcmi 15.7% 

-dən 3.5% -ə və ölkə  daxilinə istifadə olunan sabit telefon şəbəkəsinin həcmində isə 4.9% -dən 4.6 

% -ə qədər azalma dinamikası qeydə alınmışdır. 
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Məhsul buraxlılışı və xidmətlərin dəyərinin statistik qiymətləndirilməsi 

Rabitə sektorunda yaranan xidmətlərin dəyərinin aşağıdaki sahələr üzrə bölgüsü verilmişdir. 

Qrafik 2;  Rabitə xidmətlərinin dəyəri mln manat ,2018 

 

 

Mənbə; Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az 

 

2010- cu il üzrə baxsaq əgər, telefon xidmətlərinin ümumi dəyərinin 1009 milyon manat olduğunu 

görərik .Bu da ümümi rabitə xidmətlərinin dəyərinin 92.7% i təşkil edir.2018 – ci ilə baxdiqda isə 

görərik ki,bu telefon xidmətlərinin ümumi dəyəri 995 milyon manat olmuş və 2010 -ci illə 

müqayisədə 1.4% azalmışdır.Tarif Şurasınin 2 dekabr 2013 -cü il 5 nömrəli qərarına əsasən telefon 

xidmətlərindən istifdəyə görə abunəlik haqqlari :sabit şəbəkə  telefonları da əhali kateqoriyası üzrə 

tarflər 2.5 manat, qeyri-əhali üzrə 7.0 manat;beynəlxalq telefon danışıqları üçün tarif qiyməti  32 

qəpik /dəqiqə kimidir. 

Daha sonra deyə bilərik ki,intiret xidmətlərinin dəyəri doqquz il ərzində 103 milyon manatdan 145 

milyon manata yüksəlmişdir.(təxminən 41% artma) 

Bu dövürlər ərzində ümümi rabitə sahəsində göstərilmiş xidmətlərin dəyərində 354 milyon 

manatlıq ümumi artımın təxminən 30 % -ə yaxını internet xidmətlərinin sürətli artım dinamikası 
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ilə bağlıdır.  

Cədvəl 1 ; İKT sektorunda məhsul buraxılışı və xidmətlərin göstərilməsi üzrə düzxətli trend modeli 

İllər İKT sektorunda məhsul 

buraxılışı və xidmətlərin 

göstərilməsi, mln manat 

T 𝑡 2 Yt Nəzəri səviyyə 

�̅�𝑡 

2005 461,7 -7 49 -3232,2 585.3 

2006 583,8 -6 36 -3502,6 685.5 

2007 737,8 -5 25 -3688,8 785.7 

2008 959,4 -4 16 -3837,7 885.9 

2009 1 033,1 -3 9 -3099,3 986.1 

2010 1 146,9 -2 4 -2293,7 1086.3 

2011 1 236,4 -1 1 -1236,4 1186.5 

2012 1 420,2 0 0 0,0 1286.7 

2013 1 528 1 1 1528,0 1386.9 

2014 1 577,5 2 4 3155,0 1487.1 

2015 1 589,2 3 9 4767,7 1587.3 

2016 1 527,5 4 16 6110,0 1687.5 

2017 1 662,6 5 25 8312,9 1787.7 

2018 1 786,9 6 36 10721,6 1887.9 

2019 2048,9 7 49 14342,6 1988.1 

Mənbə:Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 

  𝑎0 və 𝑎1 parametrlərini müəyyən etmək üçün şərti sıfır üsulundan istifadə edərək qiymətləri 

yerinə yazaraq uygun hesablamaları yerinə yetirək: 

                 𝑎0=
∑ 𝑦

𝑛
=

19300

15
=1286.7 
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                𝑎1=
∑ 𝑦𝑡

∑ 𝑡
2=

28047

280
 =100.2 

Hesablamada alınan a0 və a1 parametrlərinin qiymətlərini yerinə yazsaq,bu gostərici üzrə düzxətli 

trend tənliyi aşağıdakı kimi olacaqdır 

                      �̅�𝑡= 1286,7+100,2t 

Qrafik 3 ;İKT sektorunda məhsul buraxılışı və xidmətlərin göstərilməsinin həqiqi və nəzəri qiymətləri 

 

Mənbə; cədvəl 1 -də  ki məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb 

 

Düzxətli trend modelindəndə məlum olduğu kimi, 2005-2019 cı illər ərzində Azərbaycanda İKT 

sektorunda məhsul buralışı və göstərilmiş xidmətlərin dəyərində hər il orta hesabla 100.2 milyon 

manat artım müsahidə olunmuşdur. Bunun əsas səbəbi kimi artıq qlobalaşmanın sürətlə getdiyi bir 

dövürdə insanların daha az vaxt və vəsait xərcləməsinə səbəb olacaq müasir informasiya 

texnologiyalarının xidmətlərinə üstünlük verilməsi və bu istiqamətdə ölkəmizdə görülən işləri 

nümunə göstərmək olar. Bu sahədə göstərilmiş xidmətlərin dəyərində 2005 –ci illə müqayisədə 

2019-cı ildə 1.6 milyar manata yaxın mütləq artım qeydə alınmışdır. 

Aldığımız düzxətli trend tənliyindən  istifadə etməklə, 2020-2022-ci illər üzrə Azərbaycanda bu 

sahədə məhsul buralışı və göstərilmiş xidmətlərin dəyərinin proqnozunu hesablayaq: 

2020-ci ildə : 𝑦̅̅ 20 = 1286.7+100.2x8 = 2088.3 milyon manat  

2021-cu ildə : ̅𝑦 ̅21= 1286.7+100,2x 9 =  2188.5 milyon manat  
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2022-cu il    :  ̅�̅�22= 1286.7+100,2x 10=2288.7  milyon manat 

 

 Bu praqnoza əsasən 2020-2022 ci illərdəki məhsul buraxlışı və xidmətlərin dəyəri 2020 ci ildə 

2088 milyon manat ,2021 ci ildə isə 2.188 milyon və 2022 ci ildə 2288.7milon manat olmasi 

praqnozlaşdırılır.Bu artımında əsas səbəbləri yuxarıda qeyd olunan nümunələri misal göstərmək 

olar. 

Nəticə 

İKT sosial inkişaf layihələrinin əhatə dairəsini və effektivliyini genişləndirə bilər və artıq səhiyyə, 

təhsil və ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə mühüm faydalar vermişdir. Ölkəmizdə dövlət 

sektorunda informasiya texnologiyalarınin mənimsənilməsi həm də hökumətləri daha səmərəli və 

qərar qəbul etmələrini daha şəffaf edir. Azərbaycan artıq bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi 

yerli İKT sənayesinin inkişafında  iqtisadi qazanclar əldə etdir. İqtisadiyyatın məhsuldarlığı 

artırmaq qabiliyyəti onun iqtisadi rifahının güclü bir ölçüsüdür. Məhsuldarlıqdakı qazanclar, 

firmalara qiymətləri qaldırmadan əmək haqlarını artırmağa imkan verir və bununla da real, 

inflyasiya olmayan gəlir artımını yaradır. Beləliklə, davamlı iqtisadi böyümənin ən etibarlı yolu 

təşkilatların məhsuldarlığı artıran informiya texnologiyalarına  investisiya 

yatırmasıdır.Azərbaycandada  qeyri- neft sektorunun inkişafının başlıca yolu bu sektoru inkişaf 

etdirməkdir.Bu məqsədlə sektora yerli və xarici investisiyaların cəlb olunması müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir.Ümumilikdə İKT sektorunun gəlirinin artımı qeyri-neft sektorunun ÜDM –

də ki payının artımında xüsusi yer tutur. Ancaq başqa bir mənada, İKT dünyanın heç görmədiyi bir 

vasitədir. İKT olduqca müxtəlif insan təcrübəsinə tətbiq oluna bildiyindən, cəmiyyətin və 

iqtisadiyyatın demək olar ki, hər sahəsini dəyişdirir. Rəqəmsal irəliləyişlər sağlamlıq və 

bəslənməni yaxşılaşdırmaq, bilikləri genişləndirmək, iqtisadi böyüməni stimullaşdırmaq və 

insanları icmalarında iştirak etmək üçün gücləndirmək üçün yeni imkanlar yaradır. 
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“Kapital” Bankda Müştəri Məmnuniyyəti Tədbirləri və Mövcud Problemlərin 

Aşkarlanması Məsələlərinin Təhlili 

 

Müjgan Qafarova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

qafarovamujgan@gmail.com 

 

Xülasə 

Müştərinin istək və ehtiyaclarını təmin etməyin ən yaxşı yolu əvvəlcə müştərini təmin etməkdir. Bu baş 

verərsə, müştəri şirkətə bağlanır və şirkətin daimi müştərisi olaraq qalır. Bir şirkət tərəfindən göstərilən 

yaxşı xidmət müştəri məmnuniyyətini artırır və bu müsbət inkişaf istər-istəməz müştərilər arasında xoş 

xəbərlərin yayılmasına səbəb olur. Narazı bir müştəri xidmətdən narazılığını görüşdüyü bütün insanlara izah 

edir. Bu fikirləri eşidən insanların çoxu bu problemi ən azı 10-20 nəfərə izah edir və beləliklə bu proses 

davam edir. Heç bir reklam kampaniyası bu mənfi sözləri düzəltməyə kömək edə bilməz və düzəltsə də 

onları düzəltmək asan olmayacaq. 

Son vaxtlar iqtisadiyyatda rolu və artan əhəmiyyəti xidmətlər sahəsində araşdırma, xidmətlərin təsnifatı və 

marketinqin bu sahədəki xüsusiyyətlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Xidmət sektorunda 

marketinq yaxın vaxtlarda xarici ölkələrdə tətbiq olunmağa başlamış və ölkəmizdə müstəqil bir mövzu və 

ya fəaliyyət sahəsi olaraq hələ tam formalaşmamışdır. Çünki xidmət sahələri müxtəlifdir və xüsusiyyətləri 

bu sahədəki marketinqə həlledici təsir göstərir. 

Bank xidmətlərinin reklamı bank işinin əsas hissəsidir, çünki məhz potensial müştərilərə həm bankın varlığı, 

həm də bank məhsulunu almağın rentabelliyi barədə məlumat verməyə imkan verir. Bu gün bir çox bank 

reklam büdcələrini azaldıb, amma bu göstəricinin dəyərini artıra bilənlər var. Bu vəziyyətdə ən son texniki 

rabitə vasitələrindən istifadə edərək üz-üzə əlaqə, telefon danışığı kimi əlaqələr mümkündür. 

Məqalədə bank xidmətlərinin inkişafı üçün əsas vasitələrdən bəhs olunur və eyni zamanda Azərbaycanda 

fəaliyyətdə olan aparıcı bankladan biri Kapital bankın tərəfindən istifadə olunan marketinq strategiyaları 

metodlarının qısa təhlili verilir. 

Açar sözlər: Bank sistemi, Kapital bank, Müştəri məmnuniyyəti, Xidmət marketinqi, Bank xidmətləri 

 

Giriş 

Bank xidmətlərinin nisbi birtipliliyi şəraitində artan rəqabət bank məhsullarının fərqlənməsinə, 

hədəf bazarlarının müəyyənləşdirilməsinə və bankın rəqabət üstünlüyünə səbəb olur. Banklar 

marketinq planlarının təhlili, planlaşdırılması və icrası üzərində bank nəzarəti sistemi yaradaraq 

hədəf bazar seqmentlərinə xidmət göstərməyə keçirlər. Banklar marketinq planlarını hazırlayır və 

mailto:qafarovamujgan@gmail.com
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nəzarət edirlər (Котлер, 2001). 

Araşdırmalar göstərir ki, 1990-cı illərin sonlarında bir çox Amerika ölkələrinin banklarıı 

marketinqin üçüncü və ya dördüncü mərhələsində, bəziləri də inkişafın ilk mərhələsində idi. 

Bununla birlikdə, marketoloqlara görə, fərdi banklar və bütövlükdə bank sektoru sürətlə dəyişən 

bir mühitdə uğur qazanmaq istəyirlərsə, beşinci mərhələyə keçməlidirlər. 

Xarici və yerli xüsusi ədəbiyyatda bank marketinqi də daxil olmaqla marketinqin bir çox tərifləri 

mövcuddur. Beləliklə, Amerika idarəetmə nəzəriyyəsi və praktikasında kommersiya banklarında 

marketinq bankın bazarını və inkişaf tendensiyalarını təhlil etmək və bazara təsir yollarını 

müəyyənləşdirmək kimi iki əsas cəhətdən ibarət olan kompleks davranış proqramı kimi başa 

düşülür. 

Bank marketinqi, hədəf müştərilərin ehtiyaclarını ən yaxşı şəkildə qarşılaya biləcək bank 

xidmətləri göstərmə müddətinə təsir göstərən bir bank strategiyası sistemi kimi başa düşülə bilər. 

Bank marketinqi, məhsullar, müştəri tələbləri və rəqiblərin fəaliyyətləri ilə xidmətlər arasında 

banklar, müştərilər və cəmiyyət arasındakı üstünlüklərə əsaslanan əhəmiyyətli bir əlaqə saxlayır 

(Məmmədov, 2016).  

Qərb mütəxəssislərinin fikrincə, maliyyə xidmətləri getdikcə bazarlar və istehlakçılar tərəfindən 

təsirlənir. Tamamilə bazar banklarına daha çox rast gəlinir. Bunlar, istehlakçıların maliyyə 

xidmətlərinə olan tələbindəki dəyişikliklərə daha həssas olan və digər banklar və bank olmayan 

maliyyə qurumları ilə rəqabət etməyə daha yaxşı hazır olan banklardır. Bu səbəbdən müştərilərin 

və bütün maraqlı tərəflərin istəklərini nəzərə alaraq xarici mühiti öyrənməyə, yeni məhsullar 

hazırlamağa əsaslanan bank menecerləri üçün marketinqin əhəmiyyəti artır. Marketinq ümumi 

idarəetmə, maliyyə və texnologiya ilə yanaşı bank sektorunda strateji uğur amillərindən birinə 

çevrilir (Швецов, 2017). 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müştəri xidmətinin keyfiyyətinin artırılmasına yönəldilən 

investisiyalar prioritet hesab olunur və bankın gəlir artımının sabitliyinə təsir göstərir. Sadiqliyin 

mövcudluğu, yəni istehlakçıların müəyyən bir quruma və məhsullarına münasib münasibəti, sabit 

bir satış həcmi əldə etmək üçün əsas rolunu oynayır və bu da öz növbəsində təşkilatın uğurunun 

strateji göstəricisidir. Beləliklə, bazar infrastrukturu kommersiya bankları ilə doymuş və rəqabət 

gücləndikcə işgüzar ünsiyyət elementi kimi xidmət keyfiyyəti inkişaf edir. Müştərilərə qarşı 

hərtərəfli, strateji münasibətə ehtiyac artmaqdadır ki, bu da xidmət keyfiyyətini kommersiya 

bankının bazarda rəqabət qabiliyyəti üçün zəruri amillərdən birinə çevirir. 

Fikrimizcə, bank marketinqi bankın mallarına (məhsullarına, xidmətlərinə) olan istehlakçı 

tələbinin hərtərəfli araşdırılması, formalaşdırılması və təmin edilməsi sistemidir, bunun köməyi ilə 

bank bazar hədəflərinə (gəlirlilik, likvidlik, gəlir və s.), eləcə də sosial hədəflərə çatır. Bankın 

fəaliyyətinin maliyyə bazarlarında inkişaf edən proseslərə adekvatlığının təmin edilməsinin vacib 

şərti bankın idarəetməsinin ayrılmaz hissəsi olan marketinq siyasətinin formalaşdırılmasıdır. 
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Azərbaycan bank bazarındakı vəziyyət son dərəcə müxtəlifdir və bu təsnifata görə Azərbaycan 

bankları marketinq inkişafının müxtəlif mərhələlərindədirlər. Lakin maliyyə bazarında rəqabət 

inkişaf etdikcə (müəssisə və təşkilatlar tərəfindən bank hesablarına məhdudiyyət qoyulmur, 

Azərbaycan bankları bank menecmentinin ayrılmaz hissəsi olan marketinqə daha çox diqqət 

ayırırlar). Bu, böyük ölçüdə bankların iqtisadiyyatda rolu ilə əlaqədardır. 

Metod 

Aydındır ki, bankın imicini yaratmaq üçün müştərilərlə yaxşı əlaqələr qurmaq və müştərilərdən 

maraq doğuracaq elementləri rəqabət vasitəsi kimi istifadə etməklə əldə ediləcək bazar payı və 

gəlir daha davamlı və sabit olacaqdır. Bu baxımdan, banklar şüşə arakəsmələrlə ayrılmış fiziki 

boşluqlar kimi qurulmuş görüntülərdən qurtuldular və bank işçiləri müştərilərlə daha isti münasibət 

quran, ehtiyac olduqda müştəri tapan və müştəriləri ziyarət edən bankın nümayəndəsi oldu. Bankın 

da müştərilərin istəklərinə uyğun olaraq yenilikçi dəyişikliklər etməsi lazımdır. 

Məqalə bir neçə metodlarla aparılmışdır ki, bunlardan birincisi təhlil metodudur. Tədqiqat işində 

həmçinin sintez, müqayisəli metoddan da istifadə olunmuşdur. 

Araşdırma Modeli 

Son illərdə Azərbaycanda bank sektoru informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və 

özəlləşdirmənin təsiri altında sürətli və müxtəlif inkişaf prosesinə qədəm qoymuşdur. Sektorda 

artan rəqabət mühiti, bank işlərini istehlakçıların ehtiyac və istəklərini, müştəri profilinin 

əhəmiyyətini, bank üstünlüklərini, alış davranışını və hədəf auditoriya ilə aktiv ünsiyyəti nəzərə 

alan müasir marketinq konsepsiyası qəbul etməyə təşviq edir. Bu səbəbdən bank müəssisələri,  

mövcud və potensial müştərilər üçün zəruri bank seçiminə təsir göstərən amilləri, habelə xidmətlər 

alarkən davranışları müəyyənləşdirərək alınan məlumatlara əsaslanaraq marketinq strategiyaları 

hazırlayırlar. Ölkəmizdə xidmət göstərən Kapital bank da müştəri məmnuniyyətini əldə etmək üçün 

müxtəlif strategiyalar hazırlayır. 

Analiz 

Azərbaycanda iqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsi bank sistemində, bank və qeyri-bank 

qurumlarında rəqabətin inkişafı ilə xarakterizə olunur ki, bu da onları fəaliyyətlərini 

şaxələndirməyə və bank məhsullarının yaradılmasında yeni texnologiyalara yiyələnməyə kömək 

edir. Bankın fəaliyyətinin maliyyə bazarlarında inkişaf edən proseslərə adekvatlığının təmin 

edilməsinin vacib şərti bankın idarəetməsinin ayrılmaz hissəsi olan marketinq siyasətinin 

formalaşdırılmasıdır (Əliyev, 2019). 

Hazırda bankın uğuru və rəqabət qabiliyyəti, ilk növbədə, qiymət faktorları ilə deyil, keyfiyyət 

xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir ki, bunlardan biri də bank xidmətləri istehlakçılarına xidmət 

keyfiyyətidir. Xidmətin keyfiyyəti xidmətlərin və bankın rəqabət qabiliyyətini və dolayısı ilə gəlir 

və mənfəətin sabitliyini ciddi şəkildə təsir edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, müştəri xidmətinin 
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keyfiyyətinin artırılmasına yönəldilən investisiyalar intensiv inkişaf kimi qiymətləndirilir və 

bankın gəlir artımının sabitliyinə təsir göstərir. Sadiqliyin mövcudluğu, yəni istehlakçıların 

müəyyən bir quruma və məhsullarına münasib münasibəti, sabit bir satış həcmi əldə etmək üçün 

əsas rolunu oynayır və bu da öz növbəsində müvəffəqiyyətin strateji göstəricisidir. Müştərilərin 

banka sədaqəti, istehlakçıların bu təşkilatın fəaliyyəti ilə əlaqəli hər şeyə müsbət münasibəti kimi 

başa düşülür: 

- göstərilən bank xidmətləri; 

- işçi heyəti; 

- imic; 

- bankdan gələn məlumatlar; 

- reklam mesajları; 

- simvolizm və s. 

Sadiq müştərilər təşkilatla uzun müddət əlaqə quran və təkrar alış-veriş edənlərdir. Sədaqət üçün 

əsas müştərinin bir məhsul və ya xidmətdən istifadə müddətində qazandığı müsbət təcrübədir. Bank 

xidmətləri istehlakçıları ilə təşkilat işçiləri arasındakı ünsiyyətdəki gərginlik dərəcəsi də mühüm 

rol oynayır. Müştərilərlə işləmə müddətini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri müştəriyə 

xidmət səviyyəsidir. Bu göstərici bir sıra özəl göstəricilər (müştəriyə xidmət mədəniyyəti, xidmət 

sürəti, istehlakçılara göstərilən xidmətlər çeşidi və s.) daxil olmaqla ayrılmazdır. Əksər elm 

adamları xidmət keyfiyyətini qiymətləndirərkən müştərilərin xidmətləri almaq üçün sərf etdikləri 

vaxta və istehlakçının alış şərtlərinə əsasən yekdilliklə qəbul edirlər. 

Kapital Bank, 92 filialı və 6 əlavə filialı olan xidmət şəbəkəsi baxımından Azərbaycanın ən böyük 

bankıdır. 3 milyondan çox fiziki və 22.000-dən çox hüquqi şəxsə xidmət göstərir. Kapital Bank, 

özünü Azərbaycanda 1874-cü ildə qurulan ilk kassa olan Əmanət Bankının hüquqi varisi hesab 

edir. Buna görə bank özünü Azərbaycanın ən qədim banklarından biri hesab edir. Beləliklə, Bankın 

142 yaşı var. Digər tərəfdən, Bank Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 21 

fevral tarixli qərarı ilə Aqrar-Sənaye, Sənaye-İnvestisiya və Əmanət Bankının birləşməsi 

nəticəsində yaradıldı və əvvəlcə Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı (BUSBank) adlandı.  

Kapital Bankın adı daha gəncdir. 29 dekabr 2004-cü il tarixində bankın səhmdarlarının 

növbədənkənar iclasında BUSBank adının dəyişdirilməsi və bankın “Kapital Bank” olaraq 

dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edildi. 2005-ci ildən bəri bank Kapital Bank adlanır. 1 Mart 2005-

ci il tarixli 205 saylı qərarına əsasən, əlavə səhm yerləşdirərək Kapital Bank ASC-nin nizamnamə 

kapitalının ikiqat artırılması barədə qərar qəbul edildi. İlkin mərhələdə bankdakı dövlət payı 100% 

-dən 50% -ə endirildi. Bankın tam özəlləşdirilməsi 2008-ci ildə başa çatmışdır. Özəlləşdirmə son 

dövlət səhmlərinin yüzdə 10-u fiziki şəxslərə, yüzdə 85-i isə hüquqi şəxslərə hərraclarda satılması 

ilə sona çatdı. Kapital Bankın hər birinin nominal dəyəri 12,39 AZN olan 15 milyon səhm var  

(https://banco.az/az/news/kapital-bank-haqqinda-bilmeli -oldugunuz-10-fakt) . 

https://banco.az/az/news/kapital-bank-haqqinda-bilmeli%20-oldugunuz-10-fakt


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1615 

 

 

Hər zaman müştərilərinə dəyər verən Kapital Bank, 2014-cü ildən onlar üçün KapitalBonus 

layihəsini başlatdı. Azərbaycanda ən böyük müştəri bazasına sahib olan Kapital Bankın 2,2 

milyondan çox aktiv kart sahibi bu fürsətdən istifadə edə biləcəkdir. Beləliklə, layihə Bankın bütün 

ödəniş kartları sahibləri üçün nəzərdə tutulub. 

Layihə 2 istiqaməti əhatə edir. Kapital Bank kart sahibləri həm ölkə daxilində, həm də dünyanın 

istənilən ölkəsində Kapital Bank kartlarından istifadə edərək alış-veriş etdikdə, bank komissiya 

gəlirinin bir hissəsini müştərinin kart hesabına qaytarır. Yəni hər şey əvvəlki kimi olur, müştəri heç 

nə itirmir, əksinə Kapital Bank gəlirlərini müştərilərlə bölüşərək xidmətlərinin qiymətini artırır. 

Layihənin ikinci istiqamətində Kapital Bank, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif ticarət, 

xidmət və ictimai iaşə müəssisələri ilə əlaqələndirərək kart sahibləri üçün xüsusi endirimlər tətbiq 

edir. Beləliklə, Kapital Bank kart sahibləri bankın tərəfdaş ticarət və xidmət şəbəkələrində 

ödəmələr edərkən 2%, 3%, 10% və s. Ödəyirlər. bonus qazanmaq. Bonus məbləği əməliyyatın 

səhəri müştərinin kart hesabına nağd şəkildə qaytarılır. (https://banco.az/az/article/kapital-bank-

musterileri-ucun-kapitalbonus). 

Müştəri məmnuniyyəti, müraciətlərə vaxtında cavab verilməsi və keyfiyyətli cavablandırılması da 

maliyyə bazarı oyunçularının əsas öhdəliklərindəndir. Məsələn, Azərbaycan banklarına müraciət 

zamanı da bank əməkdaşları telefonla müştəri ilə sağollaşmağı salamlaşmadan daha yaxşı 

bacarırlar. Sorğu mərkəzində zənglərə cavab verənlərin təqribən yarısı isə müşərinin tələbatını 

öyrənməyə çalışmırlar. 2020-ci ilin may ayında “Business İnsight” şirkətinin apardığı Bankların 

Məlumat Mərkəzlərində (Call Center) müştəri xidməti və davranış standartlarının 

qiymətləndirilməsi üzrə “Kölgə Müştəri Araşdırması” zamanı ortaya çıxıb. Araşdırmaya cəlb 

olunan banklar içərisində Kapital bank da var. 

Şəkil 1. Sorğuya cəlb olunan bankların siyahısı 

 

Mənbə: https://fed.az/az/bank/azerbaycan-banklari-musterilere-nece-cavab-verirler-arasdirma -siyahi-80276 

https://banco.az/az/article/kapital-bank-musterileri-ucun-kapitalbonus
https://banco.az/az/article/kapital-bank-musterileri-ucun-kapitalbonus
https://fed.az/az/bank/azerbaycan-banklari-musterilere-nece-cavab-verirler-arasdirma%20-siyahi-80276
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Araşdırma zamanı Kölgə müştərilər, əsl müştəri olaraq Cool Center işçiləri ilə xüsusi ssenarilərdən 

istifadə edərək telefonda danışdı. Tədqiqatda istifadə olunan kölgə müştərilərinin 44% -i kişilər, 

56% -i qadınlardır. Onların 71% -i 25 ilə 51 yaş arasındadır, 76% -i ali təhsildir. Nəticələr göstərdi 

ki, sorğuda iştirak edən banklar arasında Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Məlumat Mərkəzində 

müştəri xidməti daha yaxşı təşkil olunub və bu bankdakı davranış standartlarına daha ciddi əməl 

olunur. Araşdırma nəticələrinə görə Kapital bank 2-ci yerdədir. 

Şəkil 2. Xidmət səviyyəsinin 5 ballıq şkala əsasında qiymətləndirilən 11 Meyarı üzrə ümumi nəticələr 

 

Mənbə: https://fed.az/az/bank/azerbaycan-banklari-musterilere-nece-cavab-verirler-arasdirma -siyahi-

80276     

Kapital bank müştərilərin məmnuniyyəti üçün online şəkildə müxtəlif xidmətlər göstərməkdədir. 

Bu xidmətləri aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

Şəkil 3. Sifarişlər 

 

Mənbə: https://kapitalbank.az/  (25.12.2020) 

https://fed.az/az/bank/azerbaycan-banklari-musterilere-nece-cavab-verirler-arasdirma%20-siyahi-80276
https://fed.az/az/bank/azerbaycan-banklari-musterilere-nece-cavab-verirler-arasdirma%20-siyahi-80276
https://kapitalbank.az/
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Bank marketinqinin hədəflərindən biri də yeni müştərilərin, əvvəllər bankın xidmətlərindən 

istifadə etməyən müştərilərin cəlb edilməsidir. Lakin bu gün sənayeləşmiş ölkələrdə əhalinin 

bank əməliyyatları ilə əhatə dairəsi çox yüksəkdir: ev təsərrüfatlarının 80% -ə qədəri onsuz da 

bankların müştərisidir, cari və əmanət hesabları, kredit kartları və s. Buna görə banklar öz 

strategiyalarında mövcud müştərilərinə yeni növ xidmətlər təklif etməyi üstün tuturlar. Bir növ 

əməliyyat barədə banka müraciət edən insanlar əlavə xidmətlərin potensial alıcılarıdır. Məsələn, 

bir müştəri pul köçürməsini göndərmək istəyi ilə bankla əlaqə saxlayırsa və ya xarici valyuta 

alırsa, ona bonus kartı açma xidmətləri təklif edilməli və əlverişli kredit şərtləri izah edilməlidir. 

Bu çarpaz satış metodu müasir marketinq praktikasında istifadə olunur. Məsələn, aşağıdakı 

kartlar bu gün gündəmdədir və əhali tərəfindən geniş istifadə olunur.  

Cədvəl 1. Bankların müştərilərə təqdim etdiyi kartlar 

Banklar Kartlar 
Kreditin 

məbləği 

Kartın 

müddəti 

(ay) 

Kartın faiz 

dərəcəsi (%) 

Taksit 

əməliyyatları 

üzrə illik 

fazi(%) 

Kapital 

Bank 
Birkart 

10000 

AZN-dək 
36 25 0 

Unibank Albalı plus 
5000 AZN-

dək 
60 29 2 

Express 

Bank 
Expresso 

500-5000 

AZN-dək 
48 28 3 

Mənbə: İnternet materiallarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, bu gün “Kapital Bankın” uğurlu marketinq siyasətinin 

göstəricisi onun “Birkart” məhsulunun populyar olmasıdır. 
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Şəkil 4. İlin taksit kartı (2018-ci il) 

 

Mənbə: https://banco.az/ru/contest/ilin-taksit-karti   

 

Kapital bankda 2014-2018-ci illərdə marketinq strategiyasının uğurlu tətbiqi nəticəsində plastik 

kartların satış dinamikası müəyyənləşdirilmişdir. Bu dinamikanı aşağıdakı qrafik 1-də göstərmək 

olar (Qrafik 1). 

 

 

 

 

 

 

 

https://banco.az/ru/contest/ilin-taksit-karti
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Qrafik 1. Kapital bankın artım dinamikası 

 

Mənbə: https://kapitalbank.az/ məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar 14 mart tarixindən etibarən tətbiq olunan 

karantin rejimi bankları da təsir altına aldı. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq, banklar müştəriləri onlayn 

xidmətlərdən istifadə etməyə çağırmaqla yanaşı yeni xidmətlər təklif etməyə başladılar. Bu 

vəziyyətdə, xidmətlərə əlavə olaraq, banklar müştərilərinə yaxın olduqlarını göstərmək üçün 

kömək və endirimlərdən əsirgəmirlər. Lakin bankların köməyi yalnız müştəriləri ilə məhdudlaşmır. 

Aztəminatlı ailələri və tənha yaşlı insanları görməzdən gəlmirlər. 

Bundan əlavə, banklar davamlı olaraq rəsmi sosial şəbəkələrdə insanlara iş saatları və yenilikləri 

barədə məlumat verirlər. Sağlamlığımızı qorumaq üçün həm evdə qalanlar, həm də işləyənlər üçün 

sosial videolar çəkərək bizə dəstək olmağa çalışdılar. Mart, aprel və may aylarında bitmiş kart 

uzantıları bankların bu vəziyyətdə müştərilərinin yanında olduğunu göstərdi.  

Kapital bank koronavirus infeksiyasının sahibkarlar üçün yaratdığı çətinliklər nəzərə alınaraq 

xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrini stimullaşdırmaq üçün Müştəri Bankı (İnternet bankçılıq) vasitəsi 

ilə bütün istiqamətlərə xaricə pul köçürmələri üçün% 0,2 komissiya yaradıldı. Bundan əlavə, 

KOBİ-lərin maliyyə imkanlarını asanlaşdırmaq üçün 30 aprel tarixinə qədər iş kreditləri üçün qeyd 

haqqı sıfıra endiriləcək, qiymətləndirmə və sığorta xərcləri bank tərəfindən qarşılanacaq. Eyni 

zamanda, ilk dəfə pensiya kartı alan 65 yaşdan yuxarı müştərilərin kartları ünvanlarına 

çatdırılacaqdır. 
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Bundan əlavə, eyni yaşda olan, lakin kartlarının müddəti bitmiş mövcud müştərilərin kartları yaxın 

3 ay ərzində yenilənəcək və köhnə kartlarında pensiya ala biləcəklər. Eyni zamanda, 8 aprel 2020-

ci il tarixindən etibarən Kapital Bankın ödəmə kartları ilə təqaüd, müavinət, təqaüd, kompensasiya 

və ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxslər 2 ay ərzində istənilən bankın və ya Azerpoctun 

bankomatlarından vəsait çıxara biləcəklər. Bütün əməliyyat xərcləri Kapital Bank tərəfindən 

qarşılanır (https://banco.az/az/news/karantin-rejiminde-banklar-seraite-nece-uygunl asdilar). 

Bankla əməkdaşlıq etmək istəyən sahibkarlar, 31 May tarixinədək 3 iş günü müddətində ortaqlar 

sırasına pulsuz qoşula bilərlər. Kampaniya zamanı tərəfdaşlara həm hissə-hissə, həm də birdəfəlik 

ödəmələr üçün komissiyalarda endirimlər təklif olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 

Kredit və İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü və Kapital Bankın dəstəyi ilə başqa bir bank layihəsi 

“Dəstək-2020” çərçivəsində fermerlərə verilən subsidiyalar nağd şəkildə deyil, “Fermer Kartı” 

vasitəsi ilə ödənilir. Bu kartlar binalarda sıxlığın qarşısını almaq üçün Azerpocht filialları vasitəsilə 

fermerlərə çatdırılacaqdır. Həssas qrupların özünüməşğulluğunun təşkilinə kömək məqsədilə Bank 

15 işsiz, əlil, məcburi köçkün və aztəminatlı ailələrə müxtəlif sahələrdə özünüməşğulluğa dəstək 

üçün avadanlıqlar təqdim etmişdir. 

Nəticə 

Araşdırmanın nəticələrinə görə qeyd etmək olar ki, marketinqin kommersiya banklarının 

fəaliyyətinə fəal şəkildə cəlb edilməsi müasir bazarın vacib tələbidir və kommersiya bankının 

rəhbərliyi marketinqə artan diqqəti əsas götürməlidir. Bank marketinqinin əsas ideyası bankın 

marketinq xidmətlərini, istehsal üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar bazarını, müştərilərin tipini, 

eyni məhsulu təklif edən rəqiblərini təhlil etmək və daha sonra onların istehsalını və istifadəsini 

təşkil etməkdir. Bu vəziyyətdə hər zaman müştərilərin bankın ödəməli olduğu həqiqi 

ehtiyaclarına diqqət yetirilməlidir. Bank marketinqinin spesifikliyi mücərrəd və maddi məzmunu 

olmayan bank məhsullarının xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Bir marketinq tətbiqetməsinin 

müvəffəqiyyəti yalnız vahid tədbirlər kompleksi kimi istifadə edildikdə əldə edilə bilər:  

- marketinq araşdırması aparmaq;  

- bazar təhlili;  

- istehlakçı təhlili;  

- rəqibləri və rəqabəti öyrənmək;  

- məhsul paylanması, satışı və xidməti planlaşdırma daxil olmaqla marketinq qarışığının tətbiqi; 

- məqsədli qiymət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi;  

- marketinq proqramlarının hazırlanması və tətbiqi. 

Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, marketinq metodları, üsulları, proqramları marketinq 

quruluşunun hədəflərinə çatmaq üçün nə olacağını müəyyən edən bir strategiyaya əsaslanır. Bu 

sahədə doğru qərarlar vermək üçün əvvəlcə məhsulun xüsusiyyətləri, satışları və qiymətləri 

nəzərə alınmalıdır. Bankların hər zaman imkanlarını, xidmətlərini və fəaliyyətlərini mümkün 

https://banco.az/az/news/karantin-rejiminde-banklar-seraite-nece-uygunl%20asdilar
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qədər dəqiq qiymətləndirməsi və istifadə etməsi lazımdır. Bu cür qiymətləndirmələrə əsasən, 

bankın səylərini və mənbələrini paylamaqla yanaşı müvafiq marketinq strategiyalarını hazırlamaq 

məsləhətdir. 
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Pandemiya Dövründə Sosial Sahibkarlıq və Korporativ Sosial Məsuliyyət: 

Qlobal Çağırışlar və Real İmkanlar 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

muradalyv99@gmail.com 

 

Xülasə 

Cəmiyyətin sosial, ekoloji və iqtisadi problemləri getdikcə daha çox ictimai müzakirə mövzusuna çevrilir. Qlobal 

istiləşmə, təbii fəlakətlər, yoxsulluq və ya təhsil imkanlarının olmaması kimi mövzular uzun müddətdir ki, tədqiqatçılar 

tərəfindən araşdırılır. Bu və digər problemlər, onlara uyğun həllərin olmaması kimi məsələlər mövcud Covid-19  

pandemiyası dövründə getdikcə daha çox özünü göstərir. Tədqiqatın mərkəzində sosial bir dəyişiklik yaratmaq üçün 

sosial müəssisələrin qarşısında duran əngəlləri nəyin əhatə etdiyi, sosial sahibkarlığın nədən ibarət olduğu və xüsusilə 

də mövcud Covid-19 pandemiyası fonunda onlara hansı üstünlüklərin verilməli olduğu sualı dayanır. Əlavə olaraq, 

gələcəkdə sosial sahibkarlıq fəaliyyətini təşviq etmək üçün hansı dəstəyə ehtiyac duyulduğu, bunun sosial 

müəssisələrin qurulması istiqamətini necə təyin edə biləcəyi və daha yaxşı bir gələcəyə necə bir töhfə verilə biləcəyi 

araşdırılmışdır. Bu məqamda korporativ sosial məsuliyyət fəaliyyətinin əhəmiyyət qazandığını da söyləmək olar.  

Tədqiqatda Covid-19 pandemiya prosesi marketinq baxımından korporativ idarəetmə və sosial məsuliyyət 

çərçivəsində konseptual olaraq qiymətləndirilmiş və şirkətlərin həyata keçirməli olduqları strategiyalara dair tövsiyələr 

verilmişdir. 

Açar sözlər: Covid-19, sosial sahibkarlıq, korporativ sosial məsuliyyət, sosial müəssisələr, korporativ idarəetmə 

 

Sosial Sahibkarlığın Yaranma Zərurəti 

Keçmişdə şirkətlər ilk növbədə mənfəəti artırmağa yönəlmişdilər, sosial problemlərin həlli isə 

əksər hallarda dövlətin boynuna düşür və iş şəraitinə inteqrasiya olunmurdu. Bununla birlikdə, 

dövlət subyektlərində bəzən həm lazımi çeviklik, həm də müəyyən dərəcədə cəmiyyətin problem-

lərinə uyğun və operativ cavab verə bilmək üçün yenilik etmək bacarığı kifayət edəcək dərəcədə 

deyil.  Hal-hazırda dövlət yeniliklərin iqtisadi inkişaf üçün əhəmiyyətini qəbul edir və son illərdə 

layihə maliyyələşdirilməsi və tenderlər çərçivəsində yenilikçi şirkətlərin yaradılmasına getdikcə 

daha çox dəstək verir. Bu yaxınlara qədər diqqət mərkəzinə düşən və iqtisadi dəyər qatmaqdan 

başqa məqamlara yönəlmiş “sosial sahibkarlıq” anlayışı bu günə qədər iqtisadiyyatda az yer 

tutmuşdur. Lakin son illərdə "sosial sahibkarlıq" anlayışı getdikcə daha çox diqqəti cəlb edir. Sosial 

sahibkarlıq mövcud nümunələri yenidən düşünmək, sosial və ekoloji aspektləri birləşdirmək və 

onları iş fəaliyyətinə bağlamaq potensialına sahib bir şirkət forması hesab olunur. Söhbət ilk 

növbədə mənfəətin optimallaşdırılması ilə əlaqəli olmayan, lakin sosial problemlərin həllini, sosial 

məsuliyyəti və cəmiyyətdəki müsbət dəyişikliyi öz iş fəaliyyətinə daxil edən bir sahibkarlıqdan 

mailto:muradalyv99@gmail.com
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gedir (Ballı, 2017). 

Sosial sahibkarlıq nədir? 

Sosial sahibkarlıq konsepsiyası (sosial təşəbbüskarlıq olaraq da bilinir) sahibkarlıq anlayışları ilə 

sosial hədəflərə çatma yanaşmasına əsaslanır. Sosial hədəflərə yoxsulluqla mübarizə, insan 

hüquqlarına riayət və ətraf mühitin qorunması daxildir. 

Sosial sahibkarlıq, ilk növbədə sosial və ya ekoloji əlavə dəyər yaratmaq məqsədi güdən yenilikçi 

və davamlı həllər təmin etmək üçün bazar əsaslı metodların istifadəsini nəzərdə tutur. Sosial 

müəssisələr dövlətin və iqtisadiyyatın indiyədək yalnız kifayət qədər mübarizə aparmadığı sosial 

və ekoloji problemləri həll edir. Bu çağırışlara yalnız bir nöqteyi nəzərdən baxmırlar, həm də 

problemləri həll etmək məqsədi ilə onları fəaliyyətlərinin mərkəzində qoyurlar. Bundan əlavə, 

sahibkarlıq mənfəətini və cəmiyyətə xidməti ayrı-ayrılıqda dəyərləndirmirlər, əl-ələ verə biləcək 

bir fəaliyyət kimi səciyyələndirirlər. Bu baxımdan sosial müəssisələr ikili bir missiya həyata 

keçirirlər (Crisan & Borza, 2012). 

Sosial təşəbbüskarlar tez-tez bir "sosial start-up" və ya bir sosial təşəbbüsün nə olduğunu və bunun 

ənənəvi bir başlanğıcdan nə ilə fərqləndiyini izah etmək məcburiyyətində qalırlar. Bir çox 

tədqiqatlar göstərir ki, ənənəvi sahibkarların motivasiyası daha çox iqtisadi vasitələrin köməyi ilə 

özlərini ümumi iyerarxik strukturlardan təcrid etməyə və muxtariyyət əldə etməyə əsaslanır. 

Bildiyimiz kimi qazanc əldə etmək niyyəti ticarət fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Digər tərəfdən 

sosial müəssisələrin yaradılması ənənəvi start-up şirkətlərindən fərqlənir ki, mənfəət əldə etmək 

niyyətinə əlavə olaraq ilk növbədə cəmiyyət və ətraf mühit üçün sosial əlavə dəyər yaratmağı 

hədəfləyirlər. Ənənəvi müəssisələrlə dəyişməyə açıq olmaları və riskə yaxınlıqları kimi 

oxşarlıqlarına baxmayaraq, hazırkı araşdırma göstərir ki, xüsusilə fərdi, dəyər əsaslı xüsusiyyətlər 

sosial bir müəssisə yaratmaq niyyətini hərəkətə gətirir. Məsələn, sosial sahibkarlar getdikcə daha 

çox mərhəmət və şəfqət göstərmək bacarıqları göstərirlər və daha çox sosial davranışları rəhbər 

tuturlar. Bu cür sosial yanaşma tərzi ənənəvi və sosial sahibkarlar arasında əsas fərqləndirici 

xüsusiyyət olaraq qəbul edilir (Кадол, 2020).   

Sosial sahibkarlıq sosial-iqtisadi elmdə müəyyən xüsusiyyətlərə əsasən müəyyən edilir: 

- Şirkətinizdə yalnız iqtisadi məsələ ilə məşğul olmağa çalışmayın, həm də sizin fikrinizcə kifayət 

qədər həll olunmamış sosial vəzifələrin həllində yenilikçi bir yol tapmağa çalışın. 

 Sosial əlavə dəyər istehsal edin. 

 Fəaliyyətinizin mərkəzində mənfəət əldə etməni və mənfəəti artırmağı hədəfləməyin, əksinə 

sosial məsuliyyəti artırın. 

 Mənfəətin səhmdarlara paylanmasını sahibkarlıq fəaliyyətinin mərkəzinə çevirməyin. 

 Fəaliyyətə əsaslanan gəlirə nail olun. 
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 Demokratik dəyərlərə, etik prinsiplərə və insan ləyaqətinə hörmət edin. 

 Sosial tələblərin həyata keçirilməsi üçün  özünüazün təşkilatı formalarınızı inkişaf etdirin.  

 Digər qrupları və insanları sosial vəzifələri öyrənmə proseslərində böyüməyə və sosial 

məsuliyyət götürməyə təşviq edin. 

Beləliklə, sosial sahibkarlıq daha geniş korporativ sosial məsuliyyət sahəsində hərəkət edir. Bu 

termin özəl sektorun normalda yalnız mənfəət məqsədi ilə cəmiyyətin rifahına verdiyi könüllü 

töhfəni izah edir. Bu, yalnız sosial məsuliyyət götürməkdən daha böyük anlayışdır. Özlərini 

korporativ sosial məsuliyyətə cəlb etmiş şirkətlər, cəmiyyətin davamlı bir formaya çevrilməsini 

faktiki iqtisadi fəaliyyətləri ilə yanaşı əsas hədəflərdən biri kimi qəbul edirlər. Sosial məsuliyyət, 

hərəkətlərin mühərrikidir. Xüsusi ədəbiyyatlarda sosial və ətraf mühit problemlərinə əlavə olaraq, 

davamlılıq da tez-tez korporativ sosial məsuliyyətin əsası kimi vurğulanır (Ahmadov, 2019). 

Korporativ sosial məsuliyyətin dərk edilməsində həlledici amil şirkətlərin cəmiyyətdən və ya 

iqtisadi cəhətdən aktiv olduqları sosial qrupdan ayrı qalmamalarıdır. Ticarət müəssisələri 

cəmiyyətin bir hissəsidir. İdeal halda onlar  keçid etdikləri sosial qrupun inkişafı və rifahı üçün öz 

töhfələrini verirlər. Ticarət müəssisələri insanlarla əlaqəlidir. Bu insanlar onlara əmək qüvvəsi və 

ya alıcılıq qabiliyyəti kimi bir şeylər verirlər. Şirkət isə əvəzində onlara yalnız iqtisadi düşüncə ilə 

formalaşmayan bütün qruplarun rifahına töhfə verəcək bir şeylər verir. Bunu edərkən şirkət sosial 

məsuliyyət daşıyır (He &  Harris, 2020). 

Praktik nümunələr 

Son illərdə sosial sahibkarlığa maraq kəskin şəkildə artsa da, bu tamamilə yeni bir anlayış deyil. 

Keçmişdə özlərini cəmiyyət üçün əlavə dəyər yaratmaq məqsədinə həsr etmiş şirkətlərin 

nümunələri olmuşdur. Bu sahədə Məhəmməd Yunus, bəlkə də ən tanınmış sosial təşəbbüskardır. 

Girov tələb etmədən yoxsullara kiçik kreditlər verən bir təşkilat olaraq sosial biznes konseptini 

təsis etmişdir.  Əsas məqsəd yerli qadınların onlara verilən mikrokredit sistemi ilə işsizlik 

problemini həll etmək, sahibkar olmağa dəstək olmaqdır. O, 1983-cü ildə Banqladeşdə maliyyə 

təhlükəsizliyi olmayan insanlara mikrokredit verməyə hazır olan Grameen Bankının qurucusudur. 

Digər ənənəvi banklardan fərqli olaraq, Məhəmməd Yunus borcalanlardan gəlirlərini Grameen 

Bank-da təmin etmələrini tələb etmir, əksinə insanların borclarını ödəməsinə və müvafiq faizləri 

bankın fəaliyyətində fəal iştirakına əsaslanaraq etibar edir. 1983-cü ildə yaradılan sosial biznes 

milyonlarla insana təsir göstərib.  Bu biznes sahəsində insanlara yoxsul  vəziyyətlərindən xilas 

olmaq şansı vermişdir.  2006-cı ildə Məhəmməd Yunus Grameen Bankını qurduğu və iqtisadi hə-

dəflərin sosial problemlərin həllinə yönəltdiyi  üçün Nobel Sülh Mükafatına layiq görülmüşdür 

(Nalbant, 2018). 

Bu gün dünyada  sosial sahibkarlıq mövzusuna maraq artmaqdadır. Bu araşdırmanı apararkən 

mənim diqqətimi çəkən sosial müəssisələrdən biri  Almaniyanın tanınmış sosial müəssisəsi olan  
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"Discovering Hands"  ("Kəşf edən əllər") olmuşdur. 

Discovering Hands şirkəti döş xərçənginin erkən aşkarlanması məqsədilə açılmış müəssisədir. 

Bildiyimiz kimi görmə qabiliyyəti olmayan insanlarda hissiyat çox güclü olur. 2011-ci ildə Frank 

Hoffmann tərəfindən qurulan şirkət, xüsusilə toxunma hissiyatı güclü olan kor qadınları döş 

xərçəngi müayinələrində iştiraka cəlb etdi. Bunun üçün onlara  doqquz aylıq təlim kursları təşkil 

olundu, qadınlar təlim alaraq gələcək yaşamları üçün fəaliyyət imkanı qazandılar.  Kor qadınların 

fiziki qüsurları səbəbindən əmək bazarında işlə təmin edilməsi çətin hesab edilir və eyni zamanda 

bu dəyərsizləşmə səbəbindən unikal bacarıqlar arxa plana alınırdı. Sosial müəssisə bu 

kombinasiyanı iş modelində istifadə edərək, bir tərəfdən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə döş xərçənginin 

qarşısının alınmasına töhfə verir, digər tərəfdən kor qadınlara səhiyyə sistemində karyera 

alternativi təklif edir (Ahmadov, 2018). 

Başqa bir nümunə, 2014-cü ildə Katharina Mayer tərəfindən qurulan “Kuchentratsch” ("Tort dedi-

qoduları") şirkəti, qocalıqda öz müqəddəratını təyinetmə təşəbbüsünü təşviq etmək və iqtisadi 

fəaliyyətlə birləşdirmək məqsədi daşıyır. Bunun üçün sosial təşəbbüskar yaşlı insanlar tərəfindən 

hazırlanan ev tortlarının satışını təşkil etməklə, əlaqə qurmağı, tənhalığa qarşı mübarizə aparmağı 

və eyni zamanda pensiyaya əlavə gəlir təmin etmələrini təmin edir. Bişmiş tortlar şirkət tərəfindən 

kafelərdə və onlayn mağazalarda satılır. İindiki pandemiya dönəmində insanların, xüsusilə 

yaşlıların evlərini tərk etmələri barədə qadağaların mövcudluğu şəraitində yaşlılar bir-biri ilə 

ünsiyyət qurur, evdə darıxdırıcı vaxt keçirmələrinin qarşısı alınır və insanlar daha sağlam qida ilə 

təmin olunmuş olurlar. 

Dünyada sosial təşəbbüskarları fəal şəkildə dəstəkləyən ilk Amerika Ashoka Fondu, onlara 

münasibətdə "dəyişən" sözünü istifadə edir, yəni "dəyişiklik yaradan şəxs". Sosial sahibkarlar 

başqalarının düşünmədiyi problemlərə həll yolları təklif edirlər. Daha əvvəl heç kimin istifadə 

etmədiyi yenilikçi metodlardan istifadə edirlər. Yeni bir dünya və yeni bir iqtisadiyyat yaradırlar. 

Onları əminliklə vizionçu da adlandıra bilərik. 

Uğurlu iqtisadi fəaliyyət iddiasını şübhə altına aldıqlarına görə sosial sahibkarlığa bir az aşağı 

baxan hər kəs, korporativ sosial məsuliyyət və sosial təşəbbüskarlıq prinsipini başa düşməmişdir. 

Sosial sahibkarlıq iqtisadi müvəffəqiyyət yolunu təyin edə bilər. Buna baxmayaraq, sosial 

məsuliyyət sahibkarlıq fəaliyyətinin mərkəzinə gətirildikdə xüsusi problemlər yaranır. 

Problemlər və maneələr 

Kimsə düşünə bilər ki, sosial sahibkarlar cəmiyyətə verdiyi əhəmiyyətli töhfələrə və yaratdıqları 

böyük əlavə dəyərlərə görə ənənəvi start-uplardan daha uğurlu olmalıdırlar. Ancaq bu belə deyil. 

Xüsusən onlar ənənəvi sahibkarların həll etmədikləri və ya  məhdud sayda həll etdikləri 

problemlərlə üz-üzə qalırlar (Комиссарова & Майорова, 2017). 

Demək ki, sosial sahibkarlıq modasının da öz problemləri var. İngilislər bu mərhəmətli, nəcib 
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medalın gözlənilməz tərəfini kəşf ediblər. Ölkədə müxtəlif sosial problemlərin həlli üçün özəl uşaq 

bağçalarının yaradılmasından tutmuş keçmiş məhkumların adaptasiyasına qədər yaxşı inkişaf etmiş 

dövlət maliyyələşdirmə proqramları var. Ancaq bəzilərinin sosial sahibkarlığa ürəklərinin əmri ilə 

deyil, məhz layihələrinin etibarlı şəkildə maliyyələşdirildiyi üçün getdikləri ortaya çıxdı. Bir 

proqramın büdcəsi bitib başqasına başlanılan kimi, təsisçilər köhnə layihələrini bağlayır və "daha 

pullu" istiqamətlərə keçirlər. "Sosial sahibkarlığın iç üzü" burada ortaya çıxmış oldu. 

Bəs "səmimi" bir sosial layihəni yalnız "pula görə" bir layihədən ayırd etməyə imkan verən 

meyarlar varmı? 

Təəssüf ki, sahibkarın niyyətlərinin həqiqəti barədə suala birmənalı cavab verə biləcəyimiz 

meyarlar yoxdur və yalnız anket sorğusu əsasında bunu müəyyən etmək çox çətindir. Dünyada 

sosial sahibkarlığın nə olduğuna dair vahid bir tərifin olmaması da buna səbəb ola bilər. Ancaq bu 

niyyətləri ayırmağın bir yaxşı yolu var. Əgər siz, həqiqi bir sosial təşəbbüskarla görüşsəniz və 

danışsanız, mütləq ondan qaynaqlanan fövqəladə müsbət enerjini hiss edəcək, gözlərini görəcək, 

fikirləri ilə necə yandığını, problemi həll etməyə nə qədər hazır olduğunu başa düşəcəksiniz. 

Səmimiyyətinin işinin mərkəzində yatdığını hiss edəcəksiniz. İstisna deyil  ki, belə bir söhbət 

əsnasında özünüz də layihəyə kömək etmək istəyəcəksiniz. Yəqin ki, bu istədiyiniz qiymətləndirmə 

meyarı ola bilər. 

Sosial sahibkarlar ənənəvi sahibkarlarla bir çox səciyyəvi xüsusiyyətlərini bölüşsələr də, məlum 

olur ki, onlar tez-tez özlərinin prososial yanaşmaları üzündən xüsusi çətinliklərlə üzləşirlər. 

Prososial münasibətlər  tez-tez yaxşılaşdırılmış həll yönümlü və artan yaradıcılıq kimi perspektivli 

amillərlə müşayiət olunsa da, sosial sahibkarlar əksər hallarda təhrif olunmuş qavrayışla mübarizə 

aparırlar. Bəzən özlərinin korporativ hədəflərindən çox fərqli davranış nümayiş etdirərək, duyğusal 

davranırlar.  Halbuki, daha rasional bir yanaşma iqtisadi cəhətdən uzunmüddətli perspektivdə daha 

sərfəli ola bilərdi. Bəs sosial sahibkarlar hərəkətlərində necə təşviq edilə bilər? Hər şeydən əvvəl, 

iqtisadi mənfəətin şirkətlər üçün yeganə uğur meyarı olmasından azad olmaq vacib olardı. Ümumi 

xeyir iqtisadi fəaliyyətin bir hissəsi ola bilər və olmalıdır. Sosial təşəbbüskarların özləri, prososial 

motivasiya ilə  emosional maneələr arasındakı əlaqəni aydın şəkildə ayırmağı bacarmalıdırlar. 

Sosial təşəbbüskarlar, başqalarına kömək etmək və ümumi rifahı yaxşılaşdırmaq istəklərinə görə 

hərəkətlərində təzyiq və məcburiyyət kimi mənfi hisslərlə tez-tez qarşılaşırlar. Sosial sahibkarlar 

hərəkətlərinin yalnız müsbət emosiyalarınızla idarə olunmasına icazə verməməli, həm də uzun 

müddətdə daha böyük uğurlara səbəb olan rasional hesablamaya əməl etməlidirlər. 

Bundan  başqa, sosial sahibkarlar öz işlərini uğurla qura bilmək üçün siyasi və institusional 

dəstəkdən də asılıdırlar. Araşdırmalar göstərir ki, bu məsələdə xüsusilə sosial müəssisələr çətinlik 

çəkir. Sosial müəssisələr yalnız təmsilçilik və adi şirkətlərdən fərqlənmə problemi ilə deyil, həm 

də onların bines-modeli üçün uyğun hüquqi formaların olmaması ilə mübarizə aparırlar. Aparılan  

tədqiqatlar onu göstərir ki, Azərbaycanda sosial təşəbbüskarlıq və məsuliyyətlə bağlı tarixi 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1627 

 

ənənələr olsa da, bu gün şirkətlər sosial sferada sadəcə özlərinin şirkətdaxili normativ-hüquqi 

sənədləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməyi üstün tuturlar. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində 

sosial sahibkarlıqla bağlı konsepsiya mövcud deyildir. Ölkəmizdəki şirkətlərin sosial fəaliyyətləri 

sponsorluq və xeyriyyəçiliklə məhdudlaşır. Azərbaycanda hal-hazırda sosial müəssisələrin həyata 

keçirdiyi ikili missiyanı əks etdirən heç bir hüquqi forma yoxdur (Həsənov, 2015). 

Biznes-modelləri baxımından sosial müəssisələr yalnız ənənəvi şirkətlərdən deyil, həm də qeyri-

kommersiya təşkilatlarından fərqlənir. Əgər siz mənfəət yönümlü bir hüquqi forma seçsəniz, sosial 

və maliyyə hədəfləri və metodlarını uzlaşdırmaq və birləşdirməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Qazanc 

məqsədli təşkilatlarla müqayisədə, onlar ictimai fəaliyyətləri üçün heç bir vergi güzəştlərindən 

faydalanmırlar, ianələr əldə edə bilmirlər və ən vacibi qeyri-kommersiya təşkilatlarında iştirak edən 

könüllü işçilərə çıxış əldə edə bilmirlər. Bu səbəbdən, tez-tez sosial sahibkarlar sosial problemi 

müəyyənləşdirmək və üstünlüklərindən faydalanmaq üçün  mənfəət yönümlü bir korporativ qurma 

məcburiyyətində qalırlar.  

Hal-hazırda dünyada sosial müəssisələr yayılsa da, cəmiyyətdə bu növ sahibkarlıq barədə  

məlumatlılıq artsa da, sosial sahibkarlar xarici kapitala çıxış çatışmazlığı ilə üzləşirlər. Bu, bir 

tərəfdən təşkilati-hüquqi formanın seçimindəki çətinliklərdən qaynaqlanır, digər tərəfdən 

donorların niyyəti də böyük rol oynayır. Ənənəvi şirkətlər əsasən borc verənlər və investorlar 

tərəfindən maliyyələşdirildiyi halda, bu seçim sosial müəssisələr üçün çətindir.  Həm investorlar, 

həm də borc verənlər mənfəət əldə etməyə çalışırlar. Yalnız mənfəət əldə etməyə deyil, mahiyyət 

etibarilə sosial dəyər yaratmağa yönəlmiş sosial müəssisələr bu səbəbdən ənənəvi investorlar üçün 

daha az maraq kəsb edir. 

Bu fonda sosial təşəbbüskarlar getdikcə şirkətləri üçün alternativ bir maliyyələşdirmə variantı kimi 

“crowdfunding” platformalarının istifadəsinə etibar edirlər. Crowdfunding kampaniyaları 

çərçivəsində onlar öz məhsul və ya xidmətlərini və cəmiyyət üçün planlaşdırılan əlavə dəyəri 

təqdim edirlər. Əsasən peşəkar investor olmayan maraqlı tərəflər təqdim olunan şirkətlərə daha az 

miqdarda sərmayə qoyurlar və şirkət müvafiq satışlar həyata keçirən kimi investorlara məhsul, 

xidmət və ya kiçik hədiyyələr şəklində vəsaitlər ödəyirlər.  Bu arada, bu maliyyələşdirmə seçimi 

sosial təşəbbüskarlıqda o qədər uğurlu oldu ki, özlərini sosial müəssisələr kimi xarakterizə edən və 

yalnız əlavə sosial dəyəri olan həllərin maliyyələşdirilməsinə həsr olunmuş ayrı-ayrı platformalar 

quruldu. 

Sosial təşəbbüskarlığın müvəffəq olmasının qarşısını alan digər bir maneə də bu növ bizneslərin 

legitimliyinin qəbul edilməsindədir. Sosial sahibkarlar ikili missiyanı təbliğ etdikləri səbəbindən, 

həmçinin, həm  iqtisadiyyatda, həm də cəmiyyətdəki mövcud təcrübələri dəyişdirməyə çalışdıqları 

üçün, digərləri üçün onları müəyyən bir kateqoriyaya ayırmaq çətindir. Onlar nə bilinən sosial 

öhdəliklərə, nə də ümumi iqtisadi fəaliyyətlərə aid edilmədiyi səbəbdən "fərqli" hesab olunurlar. 

Sosial təşəbbüskarlar, cəmiyyətin bu cür şirkət növlərini həqiqətən başa düşməməsi ilə mübarizə 
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aparırlar. Bəzən o həddə çatır ki,  iddia etdikləri legitimlik çatışmazlığı sosial sahibkarların 

uzunmüddətli sosial dəyişiklikləri təşviq etməsini çətinləşdirir, əksinə onları əvvəlcə legitim 

olmağı sübut etmək məcburiyyətində qoyur. Bəzən bəzi sosial müəssisələr ümumi "qəhrəman" və 

"cani" anlayışından faydalanaraq öz mövqelərini müsbət tərəfdən təqdim etməyə çalışırlar. 

Özlərini digər şirkətlərdən daha yaxşı fərqləndirmək və təklif etdikləri əlavə dəyərin fərqini 

vurğulamaq üçün özlərini sosial problemlərə qarşı mübarizədə qəhrəman kimi təqdim edirlər.  

Sosial Müəssisələr 

Bu gün xeyriyyəçilik və ictimai təşkilatların fəaliyyətlərinin cəmiyyətə verdiyi faydalar 

inkarolunmazdır. Lakin, qeyd edilməlidir ki, bu sahədə sosial sahibkarlar sosial müəssisələr 

vasitəsilə daha dayanıqlı və qalıcı həllər hədəfləyirlər (Ələkbərov, 2018). 

Sosial müəssisələr hökumət və ya ticarət sektorunun nail ola bilmədiyi sosial ehtiyacları ödəmək 

məqsədi daşıyır və sosial müəssisənin sahibi olmur onun sahibi icmadır. Kapitalist bazar 

iqtisadiyyatından fərqli olaraq, sosial müəssisələr sosial həmrəyliyə üstünlük verir. Davamlı yolla 

insanların əsas tələbatlarını ödəmək vasitəsilə sosial dəyişiklik məqsədi daşıyan sosial müəssisələr 

davamlı inkişafın aparıcı qüvvəsi ola bilər. Sosial işgüzarlıq aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

 Sosial dəyər yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün bir missiya formalaşdırmaq; 

 Bu missiyaya xidmət edəcək yeni imkanlar tapmaq və daim təqib etmək, 

 Davamlı bir innovasiya, uyğunlaşdırma və öyrənmə prosesinə qoşulmaq, 

 Mövcud resurslar ilə kifayətlənməyərək həll yolları axtarmaq,cəsur davranmaq, 

 Bütün maraqlı tərəflərə qarşı və əldə edilən nəticələrlə bağlı açıq bir hesabatlılıq nümayiş 

etdirmək. 

Sosial müəssisələr həm nüfuzlu səhmdarlardan, həm də dövlət qurumlarından asılı olmayan 

möhkəm iqtisadi əsasların yaradılmasından daha çox asılıdır. Praktikada bu o deməkdir ki, sosial 

müəssisələr mümkün qədər sabit iqtisadi vəziyyəti inkişaf etdirmək üçün təşəbbüskarlıq 

konsepsiyasını əvvəldən müəyyən bir şəkildə qurmalıdırlar. Yalnız sağlam sosial müəssisələr 

həqiqətən sosial məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər. Uğurlu sosial təşəbbüskar məhz ona görə 

uğurlu olur ki, sosial məsuliyyətini ciddiyə alır və sonra şirkətini iqtisadi cəhətdən sabit edir. 

Sosial müəssisələr xarici təsirlərdən də təsirlənə bilir və bütün iqtisadi inkişaflara özləri təsir edə 

bilməzlər. Ancaq bir qayda olaraq, onlar yalnız sosial məsuliyyət deyil, təsir dairələrində iqtisadi 

fəaliyyət üçün də məsuliyyət daşıyırlar. Xüsusilə Covid böhranı kimi böhranlar göstərir ki, regional 

mühitdə möhkəm kök salmadan qlobal tərəfdaşlardan sıx asılılıq şirkətləri tez bir zamanda böyük 

çətinliklərə sala bilər. Sosial müəssisə regional baxımdan daha sıx əlaqəli olduğundan, sosial 

sahibkarlıq bir çox cəhətdən daha çox böhrana davamlı və çevik olduğunu sübut edir. Bu həm də 

gələcək sosial sahibkarlar üçün korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində uğurlu iş görmələri üçün 

əla bir fürsətdir. 
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Korporativ Sosial Məsuliyyət 

Korporativ sosial məsuliyyət, performans və düşüncə kontekstində baş verən bir fikir kimi başa 

düşülməməlidir. Söhbət, şirkətin tipik performans gözləntilərindən çox kənara çıxan töhfələrindən 

gedir. Korporativ sosial məsuliyyət kontekstində sosial müəssisələr hər zaman onlardan 

gözləniləndən biraz çox şey verirlər. Sosial sahibkarlıq və korporativ sosial məsuliyyət terminləri 

bir-birinə sıx bağlıdır və müəyyən şəkildə bir-birindən asılıdır. Sosial sahibkarlığın korporativ 

sosial məsuliyyətin təşkilati və praktik həyata keçirilməsini təmsil etdiyini də söyləmək olar. 

Bununla birlikdə hər iki şərt geniş, ayrıca fərdi məzmuna malikdir  

və bir-birinə uyğun gəlmir. Gördüyümüz kimi, xüsusən də korporativ sosial məsuliyyət fikri 

təşkilati dizaynda sosial təşəbbüskarlığa nisbətən tarixən daha irəli gedir (Moir, 2001). 

Sosial müəssisələr müxtəlif ölçülərə, sahələrə və istiqamətlərə malikdir. Bu müxtəliflik bütün 

bölgəni tez-tez monokültür kimi yönəldilən klassik iqtisadiyyata nisbətən böhranlara daha az 

həssas edir. Bu böyük üstünlük iqtisadi mütəxəssislər tərəfindən hələ kifayət qədər tanınmır və 

qiymətləndirilmir. 

Sosial sahibkarlıqda bir biznes ideyası axtararkən aşağıdakılar tətbiq olunur:  

 Korporativ sosial məsuliyyət fikri ilə məşğul olan hər kəs ümumiyyətlə, əvvəl bilinməyən 

anlayışlar axtarır və ayrıca fərdi konsepsiyalarını həyata keçirmək üçün özlərini mövcud 

şirkətlərə yönəldir. 

 Sosial məsuliyyətin bir çox üzü var və kiçik hissələrlə həyata keçirilir. Burada hər şey yox, çox 

şey mümkündür. 

Korona pandemiyası kimi böhranlar, ümumilikdə iqtisadiyyatın səmərəliliyini təmin etmək üçün 

kiçik miqyaslı iqtisadi məhsulun nə qədər vacib olduğunu aydınlaşdırır. Mövcud böhrandan 

düzgün nəticələr çıxarılırsa, sosial məsuliyyət və kiçik miqyaslı iqtisadi göstəricilər 

iqtisadiyyatımızda əvvəlkindən daha çox yer tutmalıdır. Sosial müəssisələrin nisbi 

özünəməxsusluğu da sosial məsuliyyəti müəyyənləşdirən bir cəhətdir. Sosial sahibkarlıq və 

korporativ sosial məsuliyyət, qlobal iqtisadi fəaliyyətdən daha müstəqil olan və öz icmalarını 

regional səviyyədə təmin edən biznes formalarını dəstəkləyir. 

Bu kontekstdə sosial məsuliyyət, kiçik miqyaslı ərazilərdə bir icmanın təminatına kömək etmək 

deməkdir. Adi ticarət müəssisələri müasir dövrdə bu cəhəti gözdən qaçırmışlar. Bu düşüncə əvvəlki 

şirkətlər üçün təbii bir məsələ idi, çünki bölgədəki tədarük boşluqları real həyatda özünü göstərir 

və öz təsirləri var. Sosial məsuliyyəti ciddiyə alan şirkətlər adətən öz icmaları üçün tədarük 

funksiyasını yerinə yetirir. Burada söhbət yalnız ilk ehtiyac duyulan  mal və xidmətlərdən getmir . 

Sosial müəssisələr sosial məsuliyyət götürür və korporativ sosial məsuliyyəti sosial zərurət kimi 

başa düşürlər. Sosial məsuliyyət iqtisadi uğurla ayrılmaz bağlarla bağlıdır. Bu əsas, sosial 

sahibkarlığa o zaman böyük bir gələcək gətirə bilər ki, əgər korporativ sosial məsuliyyət istisna 
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yox, qayda olsun.  

Korporativ sosial məsuliyyətin əhəmiyyəti yaxın gələcəkdə daha da artacaqdır. Çünki, sosial 

məsuliyyət sosial dünyanın ən vacib sütunlarından biridir. Artan sosial mübahisələr göstərir ki, 

sosial qayda-qanunu qorumaq üçün sosial məsuliyyət bütün şirkətlər üçün bir məcburiyyət 

olmalıdır. Bu baxımdan, korporativ sosial məsuliyyət məcburi bir prinsip olduğu və sosial 

məsuliyyət şirkətlər üçün normal bir tələb olduğu təqdirdə həm şirkətlər, həm cəmiyyət və bütün 

insanlar eyni dərəcədə faydalanacaqlar. Xüsusilə gənc sahibkarlar və təsisçilər sosial 

təşəbbüskarlığı və korporativ sosial məsuliyyəti quruluşları üçün təbii tələb olaraq başa düşən 

zaman bu mümkündür. 

Covid-19 dönəmində korporativ sosial məsuliyyət 

Covid-19 keçmişdə baş vermiş və gələcəkdə də baş verməyə davam edəcək  pandemiyaların 

xatırladıcısıdır. Bu cür virusların yaranmasının qarşısını almaq mümkün olmasa da, cəmiyyətə 

təsirlərini azaltmağa hazır olmaq lazımdır. Mövcud epidemiya bütün dünyada ciddi iqtisadi 

nəticələrə səbəb oldu. Bunun yalnız iqtisadi nəticələrinin olduğu düşünülməməli, eyni zamanda 

istehlakçıların davranışları və müəssisələrin fəaliyyətində ciddi dəyişikliklərə səbəb olaraq bütün 

cəmiyyəti təsir altına almaqdadır (Donthu & Gustafsson, 2020). 

Covid-19 şirkətlərin dar və geniş dairələrdə paydaşları üçün prioritetlərin dəyişməsinə səbəb oldu. 

Günümüzdə işçilərin gözündə ən qiymətli şirkət işçilərin sağlamlığına, əslində, yaşamaq hüququna 

ən çox hörmət edən şirkət olaraq müəyyən edilə bilər. Məəsafədən işləyən və işçilərinin gəlirlərinin 

davamlılığını dəstəkləyən şirkətlərin əməkdaşları, korporativ maliyyə problemlərinə baxmayaraq, 

həmrəyliyin bir parçası olduqlarını hiss edirlər. Bu vəziyyət istehlakçı üçün çox fərqli deyildir. 

Məhsullarını fürsətçiliyə yönəlmədən istehlakçılara təqdim edən şirkətlər də çətin günlərin 

məsuliyyətli dostu olduqlarını sübut edirlər. Bu səbəbdən, xüsusən də şüurlu istehlakçının 

nəzərində bu günün qalibləri korporativ sosial məsuliyyəti yerinə yetirməyə çalışan şirkətlərdir. 

Korporativ sosial məsuliyyət təşəbbüsləri, işin uğuru üçün bir vasitə kimi qəbul edilə bilər. 

Korporativ sosial məsuliyyət müəssisələrin imiclərini inkişaf etdirmələrinə və korporativ marka 

bərabərliyini yaratmalarına kömək baxımından marketinq strategiyası olaraq qəbul edilir. Bu 

mənada, korporativ sosial məsuliyyətin sürətlə dəyişən rəqabət mühitində rəqabət üstünlüyünü əldə 

etmək və qorumaq üçün təsirli bir marketinq vasitəsi olaraq xidmət edə biləcəyini söyləmək olar. 

Korporativ sosial təşəbbüslər  bir müəssisənin sosial problemləri dəstəkləmək və korporativ sosial 

məsuliyyət öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün həyata keçirdiyi mühüm fəaliyyətlər kimi müəyyən 

edilir.  

Korporativ sosial məsuliyyət, müəssisənin fəaliyyəti ilə yüksək səviyyədə əlaqəli olan sosial 

fəaliyyətləri dəstəkləməyə yönəlmişdir. Bu strategiya yanaşmasının həyata keçirilməsinin, 

fəaliyyətlərin mövcud mənbələri və imkanlarından istifadə edərək cəmiyyət və bizneslər üçün 

qarşılıqlı fayda gözləntilərini artırdığı iddia edilir (Aktan, 2013). 
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Covid-19 pandemiya dövrünün müəssisələrinin daha real və misilsiz korporativ sosial məsuliyyətə 

keçmələri və qlobal miqyasda sosial və ekoloji vəzifələrə töhfə verməsi üçün imkanlar təqdim 

etdiyi iddia edilməkdədir. Ancaq pandemiya dövründə bəzi müəssisələrin, pərakəndə satıcıların bu 

böhrandan həddindən artıq mənfəət əldə etməyə çalışdıqları ifadə edilirkən,  bəzi müəssisələr 

yalnız etik olmayan iş tətbiqetmələrinə müqavimət göstərmirlər (Депутатова, 2020).   Onların 

korporativ sosial məsuliyyət fəaliyyətlərində proaktiv olaraq iştirak etdikləri və xüsusilə virusla 

mübarizə üçün dərhal yardım və dəstək təklif edə bildikləri iddia edilir. Bu mənada firmalar yaxşı 

sosial təşəbbüsləri dəstəkləmək üçün kommersiya kampaniyası yayımlarına başlamışdır, banklar 

overdraft depozitləri faizlərindən imtina etmişdir. Pandemiya ilə birlikdə gələn böhranla ortaya 

çıxan bir qeyri-müəyyən vəziyyət vardır. Bu vəziyyət müəssisələrin qısa müddətdə ayaqda qalmaq 

üçün əsas işə yönəlmə ehtiyacı səbəbindən müəssisələrin  korporativ sosial məsuliyyətə investisiya 

yatırmamaları və ya keçmişdə baş verən oxşar vəziyyətlərin nəticəsində ətraf mühit qüvvələrindəki 

dəyişikliklərin korporativ sosial məsuliyyətin inkişafına yardım göstərməsi şəklindədir. Pandemiya 

sonrası dövr uğurlu müəssisələrin güclü korporativ sosial məsuliyyət öhdəliklərinə və təsirli sosial 

məsuliyyət strategiyaları və səmərəli təcrübələrə sahib olduqları bir dövr kimi qəbul edilə bilər 

(Зверева, 2015). 

Covid-19 pandemiya dövrü ilə yoxsulluq və bərabərsizlik kimi sosial problemlər ortaya çıxdı və 

kəskinləşdi. Sərvət, səhiyyə, təhsil və s. mövzular baxımından inkişaf etmiş ölkələrdə hələ də 

yüksək səviyyədə bərabərsizlik mövcuddur. Bu, korporativ sosial məsuliyyət üçün bir fürsət ola 

bilər. Başqa sözlə, şirkətlər səylərinin çoxunu uzun müddətli olduğu kimi, pandemiya prosesində 

də bu kimi sosial problemlərin həllinə yönəltməlidirlər. 

Dünyadakı bir böhran olaraq Covid-19 pandemiyası qlobal iqtisadiyyatın inkişafına dərin təsir 

göstərir və dünya miqyasında firmaların sağ qalmasını təhdid edir. Covid-19 pandemiyası əksər 

sənaye sahələrində misli görünməmiş ticarət pozuntusuna səbəb oldu və bir çox müəssisənin 

fəaliyyətini dayandırmağa məcbur etdi. Pərakəndəcilər və markalar sağlamlıq və təhlükəsizlik, 

təchizat zənciri, işçi qüvvəsi, pul axını, istehlakçı tələbi, satış və marketinqlə əlaqəli qısa müddətli 

problemlərlə qarşılaşırlar. Ayrıca olaraq, bu problemlərin uğurla həll edilməsi parlaq bir gələcəyə 

zəmanət ola bilməz.  Çünki pandemiya bitdiyi zaman epidemiyadan əvvəlki dünya ilə müqayisədə 

istehlakçılar və şirkətlər çox fərqli bir dünyada yer alacaqdır. Xüsusilə turizm sektorunda yer alan 

bir çox bazarlar artıq mövcud olmaya bilər. Bütün təşkilati funksiyalar mövcud mühitdə dəyər 

qatmayacaq vəzifələri təxirə salmağı və xərcləri prioritetləşdirməyi və optimallaşdırmağı 

hədəfləməkdədir. Firmalar, xüsusən də startaplar işə götürməyi qeyri-müəyyən müddətə 

dayandırdılar. Eyni zamanda, onlayn ünsiyyət, onlayn əyləncə və onlayn alış-veriş misilsiz bir 

artma nümayiş etdirdi (Donthu & Gustafsson, 2020).  

Bu böhranda elektron ticarət nə kimi rol oynayır? 

Son aylarda ümummilli çıxış məhdudiyyətləri səbəbindən insanlar bir müddət həmişəki kimi alış-
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veriş edə bilmədilər. Onlayn alış-veriş, böhran dövründə şəhərdə gəzməmək üçün ən yaxşı 

alternativdir. Məsələn, istehlakçılar mağazaya gedə bilməyəcəklər, mağaza evlərinə gələcək 

(onlayn alış-veriş). Əgər şirkətinizin onsuz da bir onlayn mağazası varsa, elektron ticarət 

fəaliyyətlərini işin mərkəzinə qoymağın vaxtı çatmışdır. Son saniyədə onlayn satışa başlayan 

şirkətlər, rəqabətdən fərqlənmək üçün ağıllı bir marketinq strategiyasına ehtiyac duyurlar. Öz 

marketinq səviyyənizi artırmaq üçün onlayn bazarlarda da satış etmək başqa bir strateji gediş idi. 

Bu səbəbdən səmərəli lojistik və müştəri xidməti idarəçiliyinə investisiya qoymaq bir trend ola 

bilər. Yaxın gələcəkdə bir elektron ticarət inqilabının olacağını və bölgədəki platformaların yerli 

təchizatçılara, mağazalara və restoranlara dəstək olmaq və onları bir toplum kimi birləşdirmək üçün 

göbələk kimi meydana gələcəyinin şahidi olacağıq (Магомедов,  2020). 

Nəticə və Təkliflər 

Gözə görünməyən bir virus dünyanın bütün tarazlığını pozmaq üçün kifayət etdi. Koronavirus 

epidemiyası insan sağlamlığına ölümcül təsirlərdən əlavə iqtisadi həyata ciddi ziyan vurdu. 

İqtisadçılar bu epidemiyanın bəşəriyyətin əvvəllər gördüyü hər hansı bir böhrana bənzəmədiyi ilə 

razılaşırlar. Böhranın təsirlərini minimuma endirmək üçün ölkələr real sektora, işçilərə və 

aztəminatlı ailələrə yönəlmiş trilyonlarla dollarlıq xilasetmə paketləri hazırladı. Bu kütləvi ictimai 

dəstəyin iqtisadiyyatları ayaqda saxlamağa nə dərəcədə yetəcəyini zaman göstərəcək. 

Dünyada çox sürətlə yayılan bu cür epidemiyanın qlobal iqtisadiyyatda ciddi dəyişikliklərə səbəb 

olacağı gözlənilir. Dəyişiklik istehsaldan istehlaka, milli siyasətdən beynəlxalq qaydalara qədər bir 

çox sahədə özünü hiss etdirəcəkdir. Ölkələrin özlərini təmin etmək üçün strateji sektorlarını 

qoruma altına aldıqlarını görürük. İqtisadi siyasətlərdə dəyişiklik tələbləri artıq hiss olunmaqdadır. 

Dəyişiklik qaçılmazdır. Bununla birlikdə, dəyişikliyin necə baş verə biləcəyini anlamaq lazımdır. 

Koronavirus epidemiyasının ABŞ və Çin arasındakı hegemonluq mübarizəsi və AB-nin gələcəyi 

ilə əlaqədar ciddi əks-səda doğurması heç kəsi təəccübləndirməməlidir. Qlobal siyasətlə bağlı bu 

cür ciddi məsələlərin iqtisadiyyatla da sıx əlaqəli olduğunu xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. 

Koronavirus böhranı bəzi sahələrdə qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və bəzi məsələlərdə 

ölkələr arasında qarşıdurmaların dozasının artırılmasına müsbət təsir göstərə bilər.  

Koronavirus böhranı ilə qlobal iqtisadi sistemdə baş verə biləcək dəyişikliklər inkişaf etməkdə olan 

ölkələr üçün həm bəzi təhlükələr yarada, həm də bəzi fürsətlərdən xəbər verə bilər.  

Koronavirus böhranının iqtisadi təsirləri hər sektorda eyni dərəcədə yaşanmayacaq. Xidmət 

sektorundakı bəzi sahələrin (məsafədən təhsil və böyük məlumat analizi kimi) daha çox ön plana 

çıxacağını, turizm və avtomobil kimi bəzi sahələrin ən azından qısa müddətdə zərər görəcəyini 

görə bilərik. Tibbi cihazlar, əczaçılıq və gigiyena məhsulları kimi istehsal sənayesinin bəzi 

sahələrində yeni nəsil idxal əvəzetmə siyasətinin meydana gəlməsi sürpriz olmayacaq. Bununla 

birlikdə, ölkələrin qida və kənd təsərrüfatında özünü təminetmə səviyyələri siyasətçilər tərəfindən 

daha diqqətlə izləniləcəkdir (Akca  və  Küçükoğlu, 2020). 
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Azərbaycanda koronavirüs səbəbiylə sosial təcridetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində 

işsizliyin artması təəssüf ki qaçılmazdır. Koronavirus böhranı bəzi uzunmüddətli təhdidlərlə məruz 

qala bilər, lakin ağıllı strategiyanın tətbiqi, seçici və koordinasiyalı siyasət addımlarının atılması 

ilə bu böhrandan çıxacağımıza ümid etməliyik.  

Fövqəladə hadisələr fövqəladə tədbirlər tələb edir. Azərbaycan dövləti koronavirüs böhranına qarşı 

mübarizə çərçivəsində, sahibkarlar, işçilər və aztəminatlı ailələr üçün ən çox maliyyə dəstəyi 

göstərən dövlətlərdən biridir. Sosial təcrid şərtlərinin sərtləşməsi səbəbindən iqtisadi fəaliyyətin 

yavaşlamasının təsirlərini minimuma endirmək üçün qarşıdakı müddətdə əlavə tədbirlərin 

görülməsinə ehtiyac ola bilər (Rehimli və Hasanoğlu, 2015). 

Pandemiya bəzi sahələrdə ciddi iş riskləri yaradır, digərlərində də imkanlar açır. Mövcud Covid-

19 pandemiyasında sosial sahibkarlara hər zamankindən daha çox ehtiyac var. Çünki epidemiya 

bütövlükdə dünyadakı sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir göstərir və xüsusilə də dəstəyə və köməyə 

ehtiyacı olan həssas vətəndaş qruplarına zərər verir. Azərbaycan dövləti tərəfindən mövcud sosial-

iqtisadi şəraitdə ticarət üçün təklif olunan üstünlüklər sosial sahibkarlara dəstək verməyə və onların 

kütləvi iflasının, işləyən işçilərin xaricə axınının qarşısını almağa kömək edəcəkdir. 

Düşünürəm ki, bu vəziyyət yeni təchizatçılar, yeni müştərilər və yeni ticarət müqavilələri üçün 

geniş imkanlar açacaqdır. Transmilli şirkətlər artıq Avropaya mal istehsalı üçün sifarişlərin bir 

hissəsini verməyə hazırdır.  Sosial sahibkarlar iqtisadiyyat üçün nəticələri qeyri-müəyyən olan 

vəziyyətdən belə çıxış yolu axtarırlar.  İndiki böhranda hətta müsbət bir şey vardır: sahibkarlar 

daha yaxşı planlaşdırmağı, spontan dəyişikliklərə çevik reaksiya verməyi və gözlənilməz 

vəziyyətlərə uyğunlaşmağı öyrənirlər. 

İndiki vaxtda dövlət özü də başa düşür ki, heç bir sosial problemi özü-özlüyünə həll edə bilməz. 

Buna görə də, dövlət, məhz özü sosial sahibkarlarla sosial problemlərin həlli üçün bir araya gəlməli 

və onlarla əməkdaşlıq etməlidir. Bu zaman sosial müəssisələr üçün zəruri hüquqi, iqtisadi və sosial 

mühitin mövcudluğu mühüm şərtlərdəndir. Bunun sayəsində dövlət iqtisadi, siyasi və sosial 

cəhətdən uğurlar qazanacaq və uğurlu iqtisadiyyata malik olacaqdır. 
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Xülasə 

Məqalədə işçilərin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində əsa motivasiya vasitələri öyrənilmiş, işçilərin xidməti 

fəaliyyətinin əsasları araşdırılmış, müasir metodları müəyyən olunmuş və Azərbaycanda xidməti fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsində istifadə olunan yeni metodların tətbiq üsulları ətraflı şəkildə təhlil edilmişdir.  

Müasir dövrdə ayrı-ayrı qurumların və müəssisələrin fəaliyyətində heyətin rolunun artması burada insan amilinə, 

onun aktual, yaradıcı funksiyasına olan zəruri tələbatlardan irəli gələrək formalaşır. Bu səbəbdən insan resurslarının 

kompleks şəkildə öyrənilməsi hazırki dövrün əsas tələbərindəndir. Belə ki bir müəssisənin uğurlu şəkildə fəaliyyəti 

işçi heyətinin keyfiyyətli və aktiv fəaliyət göstərməsindən, işçi heyətin uğurlu fəaliyyət prosesi isə öz növbəsində 

düzgün struktura malik və uğurlu şəkildə yerinə yetirilən insan resurslarının idarə olunmasından daha çox asılıdır. 

Kadrların idarə edilməsindən insan resursları rəhbərliyinə keçidlə bəzi klassik kadr funksiyalarının əhəmiyyəti 

tədricən artmışdır. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi də bu əsas funksiyalardan biridir.  

İşçilərin fəaliyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi yalnız fəaliyyət qiymətləndirmə formalarını doldurmaqla 

kifayətlənməməlidir. İnsan resursları idarəetməsində və işçilərin xidməti fəaliyyətinin və müvəffəqiyyətlilik 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin yeri və əhəmiyyəti bu gün də müzakirə olunan ən vacib problemlərdən biridir. 

Əslində, işçinin bir iş yerinə ilk qəbulu və iş həyatının hər mərhələsində, onun fəaliyyəti müşahidə və nəticə 

baxımından qiymətləndirilir. Bu cür fəaliyyətlər yalnız müvəffəqiyyətin qiymətləndirilməsi kimi bir sistemdə həyata 

keçirildiyi təqdirdə mənalı ola bilir. 

Açar sözlər: Motivasiya, idarəetmə, işçi heyəti, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, stimullaşdırma. 

 

Giriş  

İşçi heyətin idarə olunması və onların xidməti fəaliyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi məsələləri 

həm yerli, həm də xarici tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə kifayət qədər tədqiq 

olunmuşdur. Bu istiqamətdə tədqiqatlar V.A.Antropov, T.Y.Bazarov, O.S.Vixanski, Taylor, Kim 

T., Armin T., C.İvantseviç, M.X.Mesko, M.Albert və s. kimi xarici alimlər tərəfindən 

aparılmışdır. Bu alimlər tərəfindən müəssisədə heyətin idarə olunması və işinin düzgün 

qiymətləndirilməsi istiqamətində işlərin məzmunu ilə şərtlənən bir çox qurumların və 

strukturların optimallaşdırılması üzrə nəzəri və praktiki aspektlər tədqiq edilmişdir.  

Dünya səviyyəsində bu sahədə tətbiq edilən təcrübə və müxtəlif elmi yanaşmaları əldə rəhbər 
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tutaraq, işçilərin xidməti fəaliyyətinin düzgün dəyərləndirilməsi üsullarının müəyyən edilməsi və 

bu təcrübədən ölkəmizdə də yararlanmaqla müsbət nəticələrin əldə edilməsi tədqiqat işinin əsas 

məqsədidir. Bu istiqamətdə tədqiqatın vəzifələrini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar.  

 İşçi heyətin idarə olunmasında müxtəlif metodlardan istifadə etmənin 

əhəmiyyətinin öyrənilməsi; 

 Dünyada və ölkəmizdə müxtəlif qurumların heyətin xidməti fəaliyyətinin 

dəyərləndirilməsi üsullarının öyrənilməsi; 

 İşçilərin xidməti fəaliyyətinin dəyərləndirilməsində klassik və müasir metodların 

tətbiqinin öyrənilməsi; 

 Yeni effektiv metodların formalaşması üsullarının tədqiqi; 

 Müxtəlif yerlərdə işçi heyətin fəaliyyət nəticələrinin effektivliyinin düzgün 

qiymətləndirilməsi. 

Qeyd etməliyik ki, tədqiqat işinin aparılmasında ciddi problemlər və ya maneələrlə 

qarşılaşılmamışdır. Pandemiya dövrü ilə əlaqədar olaraq, onlayn resurslar və müxtəlif 

tədqiqatçılar tərəfindən nəşr edilən məqalələr daha çox araşdırılmış, bu sahədə uğurlu dünya 

təcrübəsinə istinad edilmişdir. Tədqiq edilən sahəyə fərqli aspektdən yanaşılmış, müasir 

texnologiyaların daha çevik tətbiq edildiyi dövrdə bir-biri ilə əlaqəli olan qarışıq proseslər təhlil 

edilmişdir. Bu istiqamətdə qeyd olunan sahədə bir çox təkliflər formalaşmış və təkmilləşdirmə 

ideyaları müəyyən olunmuşdur. 

Metod 

Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından da istifadə olunmuşdur. Belə ki, induksiya 

metodu ilə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəlillər toplanmış, araşdırılmış və sistemləşdirilmişdir. 

Sintez metodu, daha detallı bir araşdırma məqsədi ilə fərdi elementləri bütöv hala gətirmək üçün 

istifadə olunmuşdur. Bu metod təhlil metodu ilə olduqca sıx əlaqəlidir, çünki hər zaman fərdi analiz 

nəticələrini özündə cəmləyən əsas element kimi mövcuddur. Beləliklə məqalədə sistemli analiz 

metodu tətbiq edilir, buna uyğun şəkildə, problem iqtisadi inkişafa uyğun əlaqəli tarixi inkişaf 

yönündən təhlil olunur. Məqalənin, hər bir mərhələsində həm ümumi sintez metodları və elmi 

analiz, həmçinin məntiqi analiz, iqtisadi-statistik metod, müqayisə və təsnifat metodları, həm də 

ekspert qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilmişdir. İstər yerli istərsədə xarici ölkələrin 

iqtisadçıların insan resurslarının idarə olunması sahəsindəki elmi tədqiqatları, praktik və nəzəri 

fikirləri, mövzuya dair qəbul edilmiş normativ aktlar öz əksini tapmaqdadır.  

Araşdırma Modeli 

Bir təşkilatın hədəflərinə nə dərəcədə nail ola biləcəyini təyin etmək üçün “fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsi və ölçülməsi” adlı işlərin aparılması olduqca zəruridir. Fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsi və ölçülməsi sahəsində ediləcək ilk işlərdən biri, təşkilatın hansı meyarlarda və 
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ölçülərdə qiymətləndiriləcəyi sualıdır. Təşkilati fəaliyyətin ölçülməsində istifadə olunan 

kriteriyaları 7 əsas başlıq altında toplamaq olar: 

 Keyfiyyət, 

 Effektivlik, 

 Gəlirlilik, 

 Maliyyə, 

 İnnovasiya, 

 Müştəri xoşbəxtliyi, 

 İşçi məmnuniyyəti. 

Bu performans kriteriyaları və ya performans göstəriciləri də alt qruplara bölünə bilər. Məsələn, 

müəyyən bir predmetin ölçülməsində bu ölçülərdən bəhs edilə bilər; insan keyfiyyəti, sistem 

keyfiyyəti, idarəetmə keyfiyyəti, məhsul və xidmət keyfiyyəti. Bu göstərilən keyfiyyət ölçüləri 

daha spesifik olaraq araşdırıla bilər. Məsələn, məhsul keyfiyyətinin ölçülməsində səhv nisbəti, 

maşın nasazlığı, vəd olunan məhsulun olmaması, məhsulun müştəriyə çatdırılmasında gecikmələr, 

xidmətlə bağlı şikayətlər və s.  kimi nəzərə almaq olar (Curzi, Fabbri, Scapolan, & Boscolo. 2019: 

10). 

Müəssisənin idarəetmə və əməliyyat səmərəliliyini, öhdəliklərini, gəlirliliyini və gələcək qazanc 

potensialını təhlil etmək üçün xidməti fəaliyyətin düzgün təhlili həm keçmişin 

qiymətləndirilməsində, həm də gələcək fəaliyyətin proqnozlaşdırılmasında və planlaşdırılmasında 

vacib vasitədir. Bu çərçivədə, düzgün metod və kriteriyalarla hazırlanacaq bir performans təhlili, 

rəqiblər və sənaye ortalamaları ilə müqayisə edilmək, rəhbərliyin müəssisələrin gələcək 

siyasətlərini planlaşdırmasında və qərar qəbul etməsində mühüm rol oynayır.  

Analiz 

Müəssisələrdəki fəaliyyət qiymətləndirmə sistemləri, işçilərin müəyyən bir dövrdə gerçək 

müvəffəqiyyət vəziyyətlərini və gələcək üçün inkişaf potensiallarını təyin etməyə yönəlmiş 

tədqiqatlardır. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin iki əsas məqsədi mövcuddur. Birincisi, təşkilatın 

iş keyfiyyətlərinə görə işçilərin göstəriciləri barədə geridönüş verməsini təmin edir. İkincisi, 

işçilərlə menecerlər arasında məlumat mübadiləsini və işçilərin qatqısını təmin edən bir forum 

yaradır. (Palmer, Winters, 2016: 6)  

Xidməti fəaliyyətin düzgün qiymətləndirilməsindən gözlənilən əsas hədəflər aşağıdakılardır: 

 İşçi qüvvəsinin planlaşdırılması üçün kadr ehtiyatlarının hazırlanması 

 İşçinin təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi 

 İşçi təqdimatı və köçürmələrdə obyektiv tədbirlərə uyğun seçim edilməsi 

 Səriştəyə əsaslanan əmək haqqının artırılması ilə bağlı idarəetmə qərarlarına kömək 

edilməsi 
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 Təşkilatın mükafatlandırılması 

 İşçi ilə idarəetmə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması 

 Fərdlərin qeyri-adekvat cəhətlərini özlərinə çatdıraraq, onların inkişaf və 

motivasiyasının təmin edilməsi 

 İşinin uğursuz olduğu bilinən işçilərin vəzifədən azad edilməsi. 

Fəaliyyətin düzgün qiymətləndirmə sisteminin qurulması üçün əvvəlcə bir müddət ilkin 

araşdırmalar aparılmalıdır. Kimin qiymətləndiriləcəyi, kimin tərəfindən tətbiq ediləcəyi, 

qiymətləndirmə müddətlərinin necə olacağı, hansı qiymətləndirmə metodunun seçiləcəyi kimi 

mövzular aydın və aydın şəkildə müəyyənləşdirilməlidir (Sabuncuoğlu, 2015: 186). 

Müəssisələrin ən böyük rəqabət qabiliyyəti öz kadrlarıdır, çünki menecerlərin uğuru işçilərin 

motivasiyasından asılıdır. Fərqli performans səviyyəsində olan işçilərin uğursuzluq səbəblərini 

aradan qaldırmaq və uğurlarını idarə etmək menecerlərin başlıca məsuliyyəti və öhdəliyidir. Bu 

fərq insanın şəxsi qabiliyyətləri, şəxsiyyət xüsusiyyətləri və iş məmnuniyyəti ilə əlaqədardır. İlk 

ikisi dəyişdirilə bilməsə də, iş məmnuniyyətinə və işçisinin fəaliyyət prosesində motivasiya 

göstəricilərinə təsir edərək performansı artırıla bilər. Bunun üçün bir çox motivasiya vasitələrindən 

istifadə olunur.  

Motivasiyasız bir şəxsin istənilən sahədə inkişaf edəcəyini gözləmək faydasız olar. Yüksək 

motivasiya, işdən məmnunluq, artan məhsuldarlıqla təqib olunur. Fərdi fərqlər motivasiya 

vasitələrinin də fərqləndirilməsini tələb edir.  

Motivasiya latınca “motiv” sözündən qaynaqlanır. Motiv- insanın davranışının arxasında duran bir 

amil kimi ifadə edilə bilər. Bir çox təriflərə görə, motivasiya, fərdin işinin istiqamətini, gücünü və 

prioritetini təyin edən bir cüt daxili və ya xarici impulsla işləməsidir. 

Motivasiya davranış və performansı istiqamətləndirən və qoruyan bir müddətdir. Motivasiyanın 

əsas xüsusiyyəti onun fərdi olmasıdır. Ən vacib rolu təşkilat daxilində davranışı formalaşdırmaq 

və iş fəaliyyətinə təsir göstərməkdir. Bununla birlikdə, təkcə motivasiya deyil, həm də dərəcə, 

qabiliyyət, intuisiya və bir sıra fərdi xüsusiyyətlər (yaş, təhsil, ailə tarixi) performansa təsir edən 

vacib amillərdir. 

Motivasiya prosesinin başlanğıcı təmin edilmiş ehtiyaclardır. Ehtiyac, insanın müəyyən bir 

zamanda hiss etdiyi bir çatışmazlıqdır. Bu çatışmazlıqlar fizioloji, sosioloji, psixoloji və sosial 

münasibətlərin yanında özünə hörmət ola bilər. İşçi ehtiyac duyduqda menecerin motivasiya 

səylərinə daha həssas olacaqdır. Bu səbəbdən hər bir insanın ehtiyac duyduğu davranış formalarına 

bu sahədə də ehtiyac olduğunu söyləmək olar.  

Bir çox nəzəriyyəçiyə görə, motivasiya prosesi məqsədyönlüdür. Əldə ediləcək hədəflər və ya 

nəticələr insan üçün hər zaman maraqlıdır. İstənilən nəticə əldə edildikdə ehtiyac da azalır. 

Aşağıdakı şəkildə göründüyü kimi, işçi ehtiyaclarını azaltmaq üçün yollar axtarır, lakin bir müddət 
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sonra menecer tərəfindən qiymətləndirilən və ya cəzalandırılan bir davranışla qarşılaşdıqda proses 

dəyişir. 

Şəkil 1: Motivasiya prosesi 

 

Mənbə: Ivancevich, Matteson, “Organizational Behavior and Management”, BPI/IRWIN, second edition, 

USA, 1990 s:123 

Robbinsə görə, motivasiya insanın məqsədinə çatmaq üçün göstərdiyi səylərin intensivliyi, 

istiqaməti və təkididir. Tərifdə verilən ilk anlayış üç açar sözdən birincisidir; Bu, bir insanın nə 

qədər çalışmasından asılıdır və ikinci söz insanın səylərinin bir hədəfə yönəldilməli olduğunu 

vurğulayır. Belə ki bir insan nə qədər çalışsa da, fayda gətirən bir kanalda olmadıqları təqdirdə 

səyləri mənasız olacaqdır. Nəhayət, motivasiyanın qalıcı ölçüsü bir insanın bu səyə nə qədər vaxt 

sərf etməsi ilə bağlıdır. Yüksək motivasiyalı insan hədəfinə çatana qədər uzun müddət işinin 

başında qalacaqdır (Robbins, Judge, 2017: 186). 

Mükafatlar, hədiyyələr, yüksəliş, tərif və ya investisiya artımı kimi maddi qazanclar işçilər 

üzərində motivasiyaedici təsir göstərir. Bir çox motivasiya nəzəriyyəsində olduğu kimi, Vroom’un 

Gözləmə Nəzəriyyəsində deyilir: “Bir şəxsin müəyyən davranışlarının müəyyən bir mükafatla 

sonlanacağına inanması, yüksəliş istəyinin çoxalması insanın meyl səviyyəsini göstərir. 

Fərdlərin fərqli şəxsiyyət xüsusiyyətləri, motivasiya vasitələrinin tətbiq edilməsində 

fərqləndirilməsini tələb edir. Bir meyara görə düzəldilmiş motivasiya vasitələri bütün işçilər üçün 
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təsirli olmaya bilər və bəzən digərlərinə mənfi təsirlər göstərə bilər. İnsanları motivasiya edəcək 

vasitələri səkkiz qrupa ayırmaq mümkündür: 

 İdarəetmədə iştirak; 

 Rəqabət; 

 İş həyatının yüksək keyfiyyəti; 

 Səlahiyyət və məsuliyyətin ötürülməsi; 

 Effektiv ünsiyyət; 

 Təqdir və mükafatlandırma; 

 Karyera inkişafı; 

 Təhsil imkanları. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi konsepsiyalarının inkişafında müxtəlif davamlı və retrospektiv 

tədqiqatlar aparılır. Məsələn, ABŞ-da insan resurslarının idarə edilməsinə dair çoxsaylı nəşrlər 

əsaslı şəkildə təhlil edilmişdir. Əsas istiqamətlər olaraq, dəyişən elmi və texniki konsepsiyaların 

təsadüfi amillərindən və hazır məhsul bazarındakı tələblərdən asılı olaraq, kadr idarəçiliyinə 

yanaşmanın formalaşdırılması seçildi; çoxmillətli şirkətlərdə kadr idarəetməsinin yeni sahələri və 

işçilərin seçimi, onların təhsili, ixtisasartırma və əmək haqqının yaxşılaşdırılması ilə məşğul olan 

kadrların fəaliyyəti tədqiq edildi və praktikada istifadə edildi. Araşdırmalar yeni məhsulların 

hazırlanmasında və məhsulun həcminin artırılmasında kadr idarəetmə strategiyasının fərqli 

olmasını göstərdi (Щёкин, 2014: 280). 

Yüksək ixtisaslı işçilər üçün maddi stimullaşdırma üsulları yalnız şirkətdə qurulmuş ənənələrdən 

deyil, həm də əməyin keyfiyyətinin obyektiv normaları və qiymətləndirilmələrindən asılıdır. 

Bunların olmaması halında (məsələn, yeni texnologiyanın inkişaf etdiricilərini stimullaşdırmaqla) 

əmək məhsuldarlığı artırıla bilməz.  

Müxtəlif araşdırmalar beynəlxalq şirkətlərdə qadınların xarici ölkədəki iş şərtlərinə kişilərə 

nisbətən daha sürətli uyğunlaşdıqlarını ortaya çıxarmışdır. İstehsalın azalması və işçilərin ixtisar 

edilməsi ilə sabit iş etikasına sahib olanların məhsuldarlığı daha da artmışdır. İşdən çıxmalar qalan 

işçilər üçün də müsbət təsir göstərmişdir. Eyni zamanda, qazancın fərqləndirilməsi zamanı çox 

şeyin yalnız işçinin bacarığından deyil, həm də müəssisənin rəhbərlik sistemindən və işçi ilə 

rəhbərlik arasındakı münasibətdən asılı olduğu aşkar edilmişdir. 

Hazırda elmi-texniki tərəqqi və dünya iqtisadiyyatının böhranı şəraitində kollektiv üçün psixoloji 

iqlimin yaradılması əmək məhsuldarlığı və məhsulların keyfiyyətinin artması uğrunda mübarizənin 

ayrılmaz hissəsidir. Sosial tərəqqinin inkişafı və ziddiyyətli sosial-psixoloji cəhətləri olan sosial-

psixoloji iqlimin formalaşdırılması problemləri bir-biri ilə sıx bağlıdır.  

Müasir şəraitdə kollektivdəki sosial-psixoloji iqlim fenomeninə maraq daim artmaqdadır. Bu 

problem, ilk növbədə, fərdin iş fəaliyyətinə psixoloji cəlbetmə səviyyəsinə və insanların zehni 

həyatının mürəkkəbləşməsinə, şəxsi istəklərinin daim böyüməsinə tələblərin artması ilə 
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şərtləndirilir. 

Sosial-psixoloji mühit işçilərin həyatın müxtəlif amillərindən məmnunluq dərəcəsini əks etdirən, 

onların fərdi əməyinin təşkili, digərləri ilə ümumi münasibətlərini və məmnuniyyət dərəcəsini ifadə 

edən peşəkar bir komandanın mürəkkəb bir emosional və psixoloji vəziyyətidir. İşçilərin bu 

münasibətləri daxili səbəblər, sistemdaxili amillərlə şərtləndirilir və sistemdən kənar təsirlərə 

(asudə vaxt formaları, ailə və məişət faktorları və s.) nisbətən neytraldır.  

İş fəaliyyətinin uğuru böyük ölçüdə əmək kollektivindəki psixoloji mühitin emosional rənglənməsi 

ilə müəyyən edilir. Sağlam bir sosial-psixoloji mühit insanın uğurlu peşə fəaliyyəti üçün həlledici 

amillərdən biridir. Psixoloqlar komandanın sosial-psixoloji vəziyyəti ilə onun fəaliyyət 

göstəriciləri arasında birbaşa əlaqə olduğunu qeyd edirdilər. 

Fəaliyyətin idarəedilməsi ilə motivasiya arasındakı əlaqəni araşdıran tədqiqatçılar bildirmişlər ki, 

insan həyatının ədalətli və standart meyarlara uyğun ölçülməsi və nəticələrin paylaşılması işçiləri 

yüksək motivasiya edir. 2000-ci illərin əvvəllərindən bəri bir çox iş araşdırıldıqda təşkilatlardakı 

işçilərin performans qiymətləndirmə sistemi anlayışını dəyişdirən bir çox uğurlu və ya uğursuz 

araşdırmanın olduğu nəzərə çarpmaqdadır (Логунова, Игоревна, 2016: 173-176). 

Ümumiyyətlə, işçilərin xidməti fəaliyyətinin dəyərləndirilməsinin iqtisadi yanaşma çərçivəsində 

əsas amilləri aşağıdakı (Cədvəl 1) kimi ümumiləşdirilmişdir: 

Cədvəl 1: İşçilərin xidməti fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi 

Effektivlik şəraiti Xüsusi çətinliklər 

İcra üçün dəqiq tapşırıq Dəyişən şərtlərə uyğunlaşma çətinliyi. 

2. Kifayət qədər stabil mühit Dönməz bürokratik üst qurum (ciddi tapşırıq və 

situasiya dəyişərkən, yaradıcı və müstəqil 

qərarların qəbul edilməsini çətinləşdirən ierarxik 

idarəçilik strukturu) 

3. Eyni bir məhsulun istehsalı gər işçilərin maraqları təşkilatın məqsədinjdən 

üstə gəlirsə, arzuedilməz nəticələr mümkündür 

(heyətin motivasiyası xarici stimullaşdırmaya 

bağlı olduğundan, hətta stimullaşdırma sxemində 

əhəmiyyətsiz dəyişiklik əvvəlcədən 

gözlənilməyən nəticələr üçün yetərlidir). 

4. İnsan maşının detalı olmağa razıdır və özünü 

əvvəlcədən planlaşdırılmış kimi aparır 

İşçilərə humanist olmayan təsir (heyətin 

məhdudlaşdırılmış imkanlarının istifadə edilməsi 

aşağı ixtisaslı əməkdə effektiv ola bilər) 

Mənbə: Heyətin idarə edilməsi. Ali təhsil müəssisələri üçün dərslik. Bakı, “İqtisad Universiteti” 
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Nəşriyyatı, 2012. s.194. 

Nəticə 

Müasir dövrdə zamanla daha çox yeni qaydalar diktə edilməkdədir. Belə bir şəraitdə müəssisələrdə 

işçilərin qiymətləndirilməsinə ehtiyac vardır və böyük təşkilatların əksəriyyəti (həm dövlət, həm 

də özəl sektorda) bunun əhəmiyyətini başa düşməkdədir. Buna görə təsirli qiymətləndirmə 

metodları, kadr idarəetməsini yaxşılaşdırmaq üçün əsas vəzifələrdən biridir. 

Kadrlarla işin yaxşılaşdırılmasına, işçilərin peşə və fərdi keyfiyyətlərindən ən rasional istifadəyə 

və əmək nəticələrinə maddi və mənəvi maraqların güclənməsinə kömək edən qiymətləndirmə 

sisteminin tətbiqi hər zaman effektivdir. 

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi işçilərin keçmiş uğur və uğursuzluqlarının təhlilidir və onların 

vəzifəyə yüksəldilməsinə uyğunluğunun və ya əlavə təlim ehtiyacının qiymətləndirilməsini əhatə 

edir. 

Demək olar ki, hər hansı bir müəssisə inkişafının müəyyən bir dövründə yalnız kadrları seçmək, 

yetişdirmək və həvəsləndirməyin kifayət olmadığını başa düşməkdə, onların müəssisəyə 

bağlılıqlarını formalaşdırmağın vacib olduğunu və dəyərli işçiləri saxlamağın labüd olduğunu 

anlamaqdadır. Bununla birlikdə, işçilərin işdən və təşkilati şərtlərdən məmnunluğunu 

yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər hazırlamadan əvvəl işçilərin ehtiyaclarını da müəyyənləşdirmək 

vacibdir. 

Sosial-psixoloji iqlim problemini nəzəri olaraq öyrənərkən bir təşkilatın müvəffəqiyyətinə yalnız 

işçilərin peşəkarlığı deyil, həm də komandadakı münasibətlərin təsir göstərdiyi ortaya çıxmışdır: 

“insan faktoru” tez-tez qiymətləndirilmir. Əslində isə bu təşkilatdakı düzgün psixoloji iqlim uğurlu 

və məhsuldar fəaliyyət üçün çox vacibdir. 

Beləliklə, bu nəticələrin ümumiləşdirilməsi ilə aşağıdakı təklifləri irəli sürmək mümkündür: 

 İşçilərin mənfi qiymətləndirməyə gözlənilən reaksiyaları nəzərə alınaraq, insanların 

qiymətləndirməyə reaksiyasının ilkin halının öyrənilməsi və təqdimetmə yollarının 

müəyyənləşdirilməsi; 

 İnsanları öz imkanlarını obyektiv şəkildə anlamağa təşviq edən xüsusi bir təşviq 

sisteminin formalaşdırılması; 

 Qiymətləndirilən işçiyə qiymətləndirmə nəticələrinə etiraz etmək və hətta nəticələri 

təkzib etmək hüququnun verilməsi. Ancaq o, diaqnoz prosesində səhvlərin və ya imkanlarının 

azaldılmasının reallaşdırıldığını praktikada da sübut etməlidir. 

 Subyektiv qiymətləndirmələrə, işçilərin tədqiqatlarının nəticələrinin qəsdən təhrif 

edilməsinə, qiymətləndirmə nəticələrinin icazəsiz öyrənilməsinə və ya kənar bir şəxs haqqında 

məlumatların istifadəsinə görə ciddi məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi; 
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 İşçilərlə yanaşı, menecerlərin də düzgün qiymətləndirmə prosesi ilə bağlı 

təlimatlandırılması və uğurlu şəxs kimi yetişdirilməsi; 

 Qiymətləndirmə prosesində yeni metodların tətbiqi ilə yanaşı, aktuallığını və 

səmərəlilik dərəcəsini itirməyən ənənəvi metodlara da yer verilməsi. 
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Özet 

Çalışmada, sağlık ve güvenlik sektörleri üzerinden yapılan literatür araştırması sonrası, karar verme süreci yaklaşımları 

incelenmiştir. Metodoloji, diğer bir ifade ile Yöntem Bilimi tanımlanmıştır. Amaç ve sonuç yönünden ortak noktaları 

bulunan sağlık ve güvenlik sektörleri karar verme süreçlerinin, farklı olduğu görülmüştür. Müteakiben Askeri Karar 

Verme Süreci Yöntem Bilimi tartışılmıştır. Belirtilen süreçte, Operatif ve Taktik seviyede dahi yöntem bilim 

farklılıkları olduğu gözlemlenmiştir. Askeri karar verme metotlarından olan Fayda Maliyet Analizi örneği üzerinden, 

askeri olarak yazılı hale gelmemiş, ancak bilimsel araştırmalarda kullanılan Duyarlılık Analizi çalışılmıştır. Bu 

inceleme sonrası, Askeri Karar Verme Süreci Yöntem Bilimine, farklı yaklaşımların katkı sağladığı görülmüştür. 

Askerliğin sanat yönünü ortaya koyacak Sezgisel Yaklaşım Modelinin, sağlık sektörü karar alma Yöntem Bilimi ile 

de kıyaslanarak, Askeri Karar Verme Sürecinin bir parçası olması gerektiği savunulmuştur.  AKVES Yöntem Bilimi 

önemini yitirmemiştir. Aksine karmaşıklaşan muharebe sahası nedeniyle savaşın sanat yönünü ele alan sezgisel yöntem 

yaklaşımları ile AKVES’in desteklenmesi sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu destek, yeni metodolojilerle daha anlaşılır 

ve kolay olabilecektir ki bu kapsamda yeni çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Askeri Karar Verme Süreci, Yöntem Bilim, Metodoloji, Yönetim 

 

Giriş 

Karar verme süreci bir tercihi seçme anlamını taşıdığı için içerisinde zorluklar barındırmaktadır. 

Hayatın her alanında ve zamanın her evresinde karşımıza çıkan, bazen farkında, bazen farkında 

olmadan uygulanan karar alma işlevi, kararlar olağan ve rutin ise tecrübi otomatik olarak (Rosas, 

Bermudez, Pardo, 2019), kararlar olağandan farklı ise analiz ve sentez sonucu alınmaktadır.  

Karar verme eylemi, Konfüçyus ve Sun Tzu’nun görüşleriyle şekillenmeye başlamış, 20. yüzyılda 

Sigmund Freud’un çalışmaları, Frank Knight’ın Belirsizlik ve Risk kavramıyla ilgili görüşleri, 

Neumann ve Morgenstern’in İktisadi Karar Verme Yaklaşımı, Tversky ve Kahneman’ın Beklenti 

Teorisi, Herbert Simon’un Sınırlı Rasyonellik Kavramı, Clausewitz’in Strateji katkısı gibi 

çalışmalarla gelişme göstererek günümüze kadar ulaşmıştır (Keskin ve Perçin, 2019). 

Yöntem Bilimi, diğer ifade ile metodoloji ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde; özellikle felsefe ve 

bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim ve 

metodoloji süreci olarak tanımlanmıştır. 

Yukarıda anlatılan tanımlar doğrultusunda, bu çalışmanın amacı, Askeri Karar Vermede Yöntem 

mailto:musautkuyalnizoglu@ogr.iu.edu.tr
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Bilimin önemini ve mevcut Yöntem Biliminin müteakiben geliştirilmesi gereken yönlerini 

araştırmaktır. 

Metot 

Bu çalışmada, karar verme sürecinin bilimsel olarak dizgilenmiş normatif ve sektörler bazında 

değişebilen ilkeleri, birbirine yakın olduğu değerlendirilen sağlık ve güvenlik sektörü özelinde 

literatür taranarak incelenmiştir. Sağlık ve güvenlik sektörü bazında, Karar Verme Yöntem 

Biliminin farklılık arz ettiği ortaya konulmuştur. Karar Verme Yöntem Biliminin değişkenliğinin 

tespiti sonrasında ise, Askeri Karar Verme Süreci Yöntem Biliminin önemi ve geleceği 

tartışılmıştır. Son aşamada ise incelemenin sonucu olarak müteakiben araştırmacılara Askeri Karar 

Verme Süreci hususunda irdelemesi gereken konular sunulmuştur.  

Tartışma 

Muharebede Askeri Karar Verme Süreci (AKVES), normal karar alma işlemlerine ilave olarak, 

bazen ölümle sonuçlanan ciddi sonuçlar ortaya çıkarır ki bu durum karar alıcının istenen son 

durumu elde etmeyi önleyecek şekilde karar almasını geciktirir. Bu durum neticesinde karar alma 

stresi ortaya çıkar. Karar çatışmasından kaynaklanan psikolojik stres, en az iki kaynaktan 

kaynaklanmaktadır: seçilen alternatif ne olursa olsun uğranılabilecek ciddi kişisel, maddi ve sosyal 

kayıplarla ilgili endişesi ile kararın yanlış gitmesi durumunda itibarın ve öz saygının kaybedilmesi 

endişesi (Mann, Burnett, Radford ve Ford, 1997). 

Karar alma stresinin yönetilebilir seviyeye indirilmesi ve sürecin ket vurulmadan idamesi 

maksadıyla, AKVES Yöntem Bilimi geliştirilmiştir. Bu kapsamda, askeri personel, bir sıra 

dahilinde belirlenmiş soruların ve problem sahalarının çözümlerini araştıracak, elde edilen verilerin 

analizi sonrasında kayda değer bilgi atlamadan en iyi hareket tarzını seçecektir.  

AKVES’i kısaca incelersek, süreç vazifenin alınması ve tahlili ile başlamaktadır. Vazife tahlili 

sürecin en önemli parçasıdır ve istenen son duruma ulaşmayı sağlayacak etkileri doğru tespit etmek 

için vazifenin doğrulukla tahlili elzemdir. Operatif ve taktik seviyede AKVES Yöntem Bilimi, 

vazife tahlili aşamasında farklılaşır. Taktik seviyede karmaşıklığın az olması, süre kısıtının varlığı, 

vazifenin daha spesifik olması nedenleriyle bu aşama farklılaşmıştır. Vazife tahlili sonrası, 

komutanın ana fikri alınır ve hareket tarzları üretilmeye başlanır. Hareket tarzları üretmenin de 

farklı metodolojileri vardır. Hareket tarzları kuvvet, zaman ve yer faktörleri bazında değişikliklerle 

belirlendikten sonra harp oyunlaması icra edilir. Düşmanı oynayan tim ve her bir hareket tarzını 

oynayan tim, kendi tespitlerini masa/kum sandığı/elektronik ortam gibi platformlarda karşılıklı 

olarak inceler ve hareket tarzları tahlil edilir. Kendi hareket tarzlarımız mukayese edilir ve 

komutanın karar vermesi maksadıyla karar brifingi icra edilir. Komutan kararını verdikten sonra 

dahi, hareket tarzları geliştirilmeye devam edilir ve plan hazırlanır (Şekil 1). Esasında faktör 

analizi, ağırlık merkezi analizi gibi analiz yöntemleri dahi kendi içinde bir Yöntem Bilimi 

sunmakta ve karar alıcıların sahadaki tüm faktörleri gözden kaçırmadan irdelemesine yardımcı 
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olmaktadır. Bu durum, günümüzün karmaşık ve bilgi kirliliği en üst seviyedeki muharebelerinde 

kaçınılmaz bir fayda sağlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususlar tüm ordularda ufak değişikliklerle aynı şekilde cereyan eder ve gizli 

bir bilgi değildir. Yukarıda açıklanan Yöntem Bilimi Pehlivan ve Öz (2020) tarafından herkese 

açık Güvenlik Stratejileri Dergisinde yayımlanmıştır. Örneğin, ABD ordusunun karar verme süreci 

JP 3.0 Müşterek Harekât Talimnamesi Değişiklik Eki 1 (2017) sayfa 11-6’da herkesin erişimine 

açıktır. 

Şekil 1: Askeri Karar Verme Süreci Yöntem Bilimi (Pehlivan ve Öz, 2020).
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Sucu, Dicle ve Saka (2012), hayati öneme sahip bir model olarak hemşire karar verme sürecini 

incelemiş ve şekil 2’de gösterildiği gibi analitik ve sezgisel iki süreç yaklaşımına değinmiştir. Bu 

noktada sağlık sektörü ve güvenlik sektörü karar almada ortak sonuç yönleri nedeniyle önem 

derecesi yakın iki sektördür. Bu yakınlığa rağmen, karar alma süreçlerindeki farklılık hemen göze 

çarpmaktadır.  

Şekil 2: Hemşirelikte Karar Verme Yaklaşımları ve Modelleri (Sucu, Dicle ve Saka, 2012)

 

Hemşireler, teorik ve uygulama bilgisini etkili ve verimli biçimde kullanarak doğru kararlar almak, 

topluma kaliteli ve güvenli bakım sunmak zorundadır (Sucu, Dicle ve Saka, 2012). Hemşirelerin 

karar alma modellerinde, kararlarını etkileyen olumlu/olumsuz etmenleri tanımlamak önem arz 

etmektedir. Sucu, Dicle ve Saka  (2012), karar verme yaklaşımı ve modeli olarak analitik ve 

sezgisel yaklaşımı sürecin merkezine oturtmuştur.  

Yöntem Bilimin tanımında da bulunan bilgi işleme süreçleri, analitik yaklaşım altında 

bulunmaktadır. Sezgisel yaklaşıma göre karar verme, bir durumun en önemli yönlerinin 

tanımlanması, benzerliklerin ve farklılıkların zaman kaybetmeden ayırt edilmesi, geçmiş bilgilere 

ve deneyime dayalı olarak durumun yorumlanmasıdır (Sucu vd., 2012). Bu bilgiler hemşirelerin 

klinik karar verme becerilerini geliştirmeye yardım edecek yeni bilimsel yöntemlere ve stratejilere 

temel oluşturacaktır.  

Bu kapsamda Sucu, Dicle ve Saka (2012), hemşirelerde karar verme becerisinin geliştirilmesi 

maksadıyla hemşire eğiticilere ve yöneticilere büyük sorumluluk yüklemiş; hemşire eğiticilerin, 
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öğrencilerin kişisel gelişimini, eleştirel düşünmesini, teorik/uygulama bilgisini geliştirecek 

stratejiler kullanmasını önermiştir. Aynı çalışmada, öğrencilerin, ipucu taşıyan verileri fark etme 

özelliğine göre karar verme becerisinin, diğer bir ifade ile sezgisel yaklaşımının geliştirilmesi hedef 

olarak ortaya konmuştur (Sucu , Dicle ve Saka, 2012).  

Bu nedenlerle, karar verme işleminin ve yöntem biliminin sektörlere göre değiştiği ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmada, sadece iki sektör incelense de hayatta kalma/hayatını kaybetme sonuçları 

yönünden stres faktörünün yakın olduğu sağlık ve güvenlik sektörleri, her ne kadar benzer birkaç 

amaca hizmet etse de (hastayı/askeri hayatta tutmak), farklı yöntem bilim süreçleri takip 

etmektedir. Her iki sektörde de atlanan bilgi hayatlara mal olabilir, eksik incelenen husus 

hastanın/askerin pozisyonunu olumsuz etkileyebilir.  

AKVES Yöntem Bilimi Analizi 

Bu noktadan hareketle, kendine has karar verme metodolojisi olan askeri sektörün kendi içinde de 

değişen dünya koşullarına ayak uydurma zorunluluğu nedeniyle farklı metodoloji belirleyip 

belirlememesi gerektiği üzerinde durulacaktır. 

Muharebe sahasının tahayyülü bir sanattır. Bir resim veya tiyatro eseri gibi, her bir etki hattı (sanat 

alanındaki düşünce ve estetik), harekât tasarımı ile yazılı hale gelir. Reel hale gelen tasarım 

içerisinde, salt kantitatif değerlerden ziyade, komutanın, tıpkı sağlık sektöründe olduğu gibi, 

karşılıklı etkileşimde olan verileri fark etme ve yorumlama yeteneği ön plana çıkar. Ancak, bu 

durum Yöntem Bilimin önemini hiçbir zaman geri plana itmemelidir. Bir bilgisayar milyonlarca 

işlemi saliseler içinde çözebilir, hatta uygun veriler girildiğinde iki veri arasındaki korelasyonu da 

çok çabuk ortaya koyabilir. Ancak, bu verilerin geçmiş ile bağını, yaşanmışlıklar ve insani duygular 

ile anlamsızlaşabileceğini hesaplayamayabilir. Örneğin, kahramanlığın ölçeğini tam olarak hesaba 

katamayabilir. Sinerjik etki oluşturacak muharebe çarpanlarını tespit edemeyebilir. Bu demek 

değildir ki, Yöntem Bilim gereksizdir, bilakis gereklidir ve karar alıcının zihnini şekillendiren en 

temel faktörlerden biridir. 

Taktik seviye, teori olarak da ifade edilebilecek talimname bilgisi ve prosedür haline getirilmiş 

kurallar ile planlanırken, operatif seviyede devreye liderin bilgi birikimi, öngörüsü, zekâsı ve 

sezgileri devreye girmektedir (Pehlivan ve Öz, 2020). Taktik seviyede, sistem yaklaşımı adına 

sadece ve sınırlı sayıda kritik faktör analizi yapılırken; operatif seviyede bu analize ağırlık merkezi, 

hedef yönetimi, risk yönetimi, kesin sonuç noktalarının tespiti ve harekâtın tasarımı aşamaları eşlik 

etmektedir. Hâlihazırda uygulanan duruma bakıldığında, karar verme modeli açısından hem taktik 

hem de operatif seviye normatiftir (Pehlivan ve Öz, 2020). Stratejik seviye ise betimseldir. Bu 

kapsamda, yöntem bilimi tahmin edilebilir ve ölçülebilir rasyonellik kavramı üzerine inşa edilmiş 

olup ihmal ettiği konu gelecekle ilgili belirsiz ve karşılıklı etkileşimli hususlardır (Pehlivan ve Öz, 

2020). Paragrafta belirtilen unsurlar çerçevesinde, Pehlivan ve Öz (2020), şekil 3’te belirtilen yeni 

bir modeli öne sürmüştür. Yapay zekanın ve kuantum bilgisayarların kullanılması teklif edilen bu 
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modele göre; 

Modelin birinci aşaması olan yalın amaçta her faktör öncelikle tek başına bütüne yaptığı katkı, 

oluşturduğu etki bağlamında incelenmektedir. Burada diğer faktörlerin etkileri soyutlanmaktadır. 

Örneğin, harekât alanında kritik bir faktör olarak tespit edilen “düşmanın tanksavar imkân ve 

kabiliyeti” muharebe sahasındaki diğer tüm faktörlerin bu faktöre etkide bulunmadığı farz ve kabul 

edilerek değerlendirilmektedir. İkinci aşama ise ikili amaç olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada 

her faktör, diğer bir faktör ile eşleştirilmekte, bu eşleşmenin sonucu oluşan kombinasyonların 

bütüne yaptığı etki değerlendirilmektedir. Bir önceki örneğe dönecek olursak düşmanın tanksavar 

imkân ve kabiliyeti aslında düşmanın bu faktörü lojistik olarak destekleyebilme kabiliyeti ile 

bağıntılıdır. Eğer düşmanın yeterli tanksavar mühimmat stok seviyesi yoksa ya da mühimmatı 

muharebe alanına getirebilmesi için yeterli ulaştırma imkân ve kabiliyetine sahip değilse tek 

başına bu faktörün bir anlam ifade etmeyeceği aşikârdır. Dolayısıyla ikili amaçtan güdülen maksat 

analizi yapılan faktörler ile bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer faktörlerin müşterek 

analizini yapmaktır… 

… Son aşama olan bütüncül amaç ise “istenen son durum” minvalinde, karar vericinin doğrudan 

devreye girdiği, bundan önceki yaşamış olduğu tecrübeler, aldığı eğitim, değer yargıları, düşünme 

sistematiği ve en önemlisi de bütün bunları derinden etkileyen yetiştiği stratejik kültür ortamı 

üzerine inşa edilen sezgisel bakış açısı ile bir Askerî Karar Verme Sürecinin Taktik ve Operatif 

Seviyede Etkinliği ve Eğitim İhtiyacı karar verdiği aşamayı tarif etmektedir.” 

Şekil 3: Askeri Karar Verme Süreci Yöntem Bilimi Teklifi (Pehlivan ve Öz, 2020).
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Her ne kadar, sezgisel bakış açısının eskiye oranla daha fazla yöntem bilim içine yerleştirildiği 

görülse de oluşan yeni bir metodolojiden başka bir şey değildir. Diğer bir ifade ile, analitik 

çözümleme yapan bilgisayarlar, program yapımcısının kodlarına yazdığı ile sınırlı işlem yapıp, 

çerçevesi belli bir algoritma kullanıyorsa, sonuç olarak ortaya çıkan karar vericilerin sezgilerini 

daha efektif kullanabileceği algoritmik yöntem bilimin yeniden oluşturulmasıdır. 

Farklı bir örnekle açıklayacak olursak, askeri karar vermede kullanılan fayda-maliyet analizi örneği 

tablo 1’de sunulmuştur. Anlatımdaki maksat, yöntem bilim değişikliği ile ilgili anlatım olduğu için 

ağırlıklandırma değerleri probleme uygun olarak seçilmiştir.  

Tablo 1: Fayda Maliyet Analizi  

 Hareket Tarzı 1 Hareket Tarzı 2 

Kriter Ağırlık Sıralama Puan Sıralama Puan 

Etki Gücü 0,3 1 0,3 2 0,6 

Lojistik Kolaylık 0,3 2 0,6 1 0,3 

Maliyet 0,2 2 0,4 1 0,2 

Politik Etki 0,1 2 0,2 1 0,1 

Teknoloji Katkısı 0,1 1 0,1 2 0,2 

 

* Sıralama Değerleri: 2_Daha İyi,  

1_Daha Kötü. 

Sırasıyla: 

1. Hareket tarzının seçimi için kullanılan yöntem bilimi fayda-maliyet analizinde, kriter olarak 

tecrübi girdiler “Etki Gücü, Lojistik Kolaylık, Maliyet, Politik Etki, Teknoloji Katkısı” 

seçilmiştir.  

2. Bu ölçütlere, kurmay planlama heyetine anket yapılarak, ağırlıklı değerler atanmıştır.  

3. Hareket tarzlarına göre her bir kriter sıralanmış, örneğin daha iyi olduğu değerlendirilen 

kritere ağırlıklı puanının yüksek olması için 2 değeri, daha kötü olduğu değerlendirilen 

kritere ağırlıklı puanının düşük olması için 1 değeri atandı. 

4. Ağırlıklı puanlamaya göre 1’inci Hareket Tarzı (1,6) karara esas hareket tarzı olarak 

seçilmiştir. 

Fayda-maliyet analizine göre her ne kadar 1’inci Hareket Tarzı seçilmişse de ağırlıklandırma 

1 1.4 1,6 
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aşamasındaki yanlışlık ve/veya başkaca bir değerlendirme hatası karara tesir edebilecektir. Bu 

nedenle, askeri yönergelerde yeri olmayan ancak bilimsel alanda kullanılırlığı bulunan duyarlılık 

analizi örneğimize uygulanır. Örneğin, ilk kriter etki gücüdür. Ağırlıklı yüzde olarak etki gücüne 

yeterince önem verilmezse tavsiyemiz ne ölçüde değişir? Etki gücüne %50 ağırlık oranı verilse 

dahi 2’nci Hareket Tarzı, 1’inci Hareket Tarzından daha fazla puan toplayamaz. Sonuç olarak, etki 

gücü ağırlığı % 50’ye kadar yükseltilse dahi, hareket tarzımız 1’inci H/T’dır. Öneri, etki gücü 

kriterindeki ağırlıklandırma değişikliklerine önemli ölçüde duyarlı değildir (Grafik 1). Bu analiz 

başka metodoloji ve kriterler kullanılarak da yapılabilir ve geliştirilebilir.  

 

Tablo 1: Fayda Maliyet Analizi 

 

Sonuç 

Sektörel bazda incelenen yöntem bilimlerinin farklılaştığı gibi, aynı sektörde de kullanılagelen 

metodolojiler, sektörün güncel anlayışına göre şekillendirilmelidir. Bu durum, yeni metodolojilerin 

ve karar alıcıyı eğitecek eğitim yöntemlerinin çalışılmasını gerektirmektedir. Araştırmacılar, 

müteakiben sezgisel karar almayı geliştirecek yeni eğitim/öğretim uygulamaları araştırabilirler.  

Sezgi, esasında temelinde yöntem bilimden destek alan ve karar alıcının tecrübe, kavrayış ve 

muhakeme yeteneğine göre şekillenen bir yöntemdir ve yöntem bilimi ile çakışmaz, karşı karşıya 

gelmez. Tersine, yöntem bilimi destekler ve karar alıcıya destek olur. Ancak, örneği incelenen 

fayda-maliyet analizinde de görüldüğü gibi, kalıplara sokulmuş konvansiyonel yöntem bilimi 

kullanımının geliştirilerek, günümüz hibrit savaş yaklaşımını da içerecek, konvansiyonel olmayan 

unsurların etkilerini çoklu karşılaştırma ile destekleyecek metodolojiler, müteakiben araştırmacılar 

tarafından incelenmelidir. Duyarlılık Analizi gibi farklı uygulamalar kullanılarak, sezgisel 

yöntemlerde de ortaya çıkabilecek hatalar en aza indirilebilir. 

AKVES yöntem bilimi önemini yitirmemiştir. Aksine karmaşıklaşan muharebe sahası nedeniyle 

savaşın sanat yönünü ele alan sezgisel yöntem yaklaşımları ile desteklenmesi sonucuna 

H/T 
1 
H/T 
2 
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ulaşılmıştır. Ancak bu destek, yeni metodolojilerle daha anlaşılır ve kolay olabilecektir. 
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Abstract 

The banking sector has been and remains the main provider of banking services for both economic entities and the 

population. It calculates the volume of business lending operations, the receipt of deposits from the population; Without 

it, it is impossible to make settlements and money transfers between businesses quickly. The growing threat of a 

systemic banking crisis, declining lending, a sharp increase in debt due to exchange rate fluctuations, an unstable 

macroeconomic situation, all of which have made it increasingly urgent to monitor the activities of commercial banks 

in modern conditions. indicates the need for further development of methodological tools for audits, helping to reduce 

the labor intensity of the work and the time of their implementation. This can be achieved through the use of modern 

information technology (IT), which allows to obtain the necessary and sufficient audit evidence without compromising 

the quality of the audit. The main purpose of this article to investigate and identify problems and identify ways to 

overcome them, to make suggestions and recommendations for the future development of financial control in 

commercial (banking) enterprises. 

Keywords: banking, finance, control, economic, risk 

 

Introduction 

Examination of commercial banks in modern conditions, the urgency of the problem of 

strengthening financial control, the theoretical and practical significance for the banking system 

and the economy as a whole determined the choice of topic, problem formulation, research goals 

and objectives. The economic costs of financial crises have increased so much that no country can't. 

Countries have to make extensive use of banking supervision mechanisms to stabilize their 

financial systems. 

The main macro-benchmarks of banking supervision are as follows: 

 inefficient management of banks and protection of depositors from fraud; 

 maintaining stability by eliminating “systemic risks” of the banking sector (bankruptcy of one 

bank leads to bankruptcy of several banks and loss of confidence in the whole system); 

 protection of the insurance fund from losses in countries where measures are taken to protect 

the interests of bank depositors. (2, 145) 

  

mailto:gozel98@mail.ru
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Year by year, countries need to use banking supervision mechanisms more widely, but the question 

of what mandatory measures and how to implement them in order to be more effective against 

financial crisis trends remains open. It all depends on understanding the nature of financial 

instability, its causes and consequences. 

Analysis 

According to some experts, if we focus all our efforts on the macroeconomic or macroprudential 

aspects of the regulation of banking, it is possible to make significant progress in creating an 

effective system against financial instability. 

The main criteria for distinguishing between micro and macroeconomic approaches are the models 

used to describe prudential policy objectives and risks (see table). 

Comparative analysis of micro and macroprudential approaches (5, 104) 

Criteria Macro approach Micro approach 

Short-term goal 
Restriction of negative processes 

affecting the financial system 

Restriction of negative processes at the level 

of individual enterprises 

A long-term goal Preventing GDP decline Consumer protection (investors (depositors)) 

Risk description model Endogenous (partial) Exogenous 

Interdependence 

between enterprises 
High Not approved 

Mandatory control 

option 

Based on the assessment of negative 

processes in the financial system (top 

to bottom) 

Based on an assessment of the risks to which 

individual enterprises are exposed (from 

bottom to top) 

The ultimate goal of the macro approach is to limit the risk of instability of the financial system, 

which leads to serious losses for the real sector and the economy as a whole. The purpose of the 

micro-approach is to limit the risk of financial instability of individual financial institutions, despite 

the causes of the financial crisis for the economy. 

In a macroprudential approachThe risk description model used is based on the assumption that 

risk factors are partially endogenous (in the example given, this is due to the characteristics of the 

securities portfolio). The microprudential approach stems from the fact that because risks are 

exogenous, this is partly consistent with the concept of equilibrium, so the risks are considered in 

the context of different types of securities, ie different enterprises (Biluha, MT, 2016). 
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It is also important that the macroprudential approach assesses the risks in terms of their impact on 

the overall product, as it perceives the primary role of the financial system as a factor determining 

the dynamics of real production. this interaction is rejected during the microprudential approach. 

Proponents of the microprudential approach insist that achieving the stability of individual 

enterprises is sufficient to ensure the stability of the financial system. Proponents of 

macroprudential measures are convinced that actions to stabilize the financial system as a whole 

will strengthen the financial position of individual enterprises. (2, 235) 

The practice of prudential supervision involves and combines separate elements of both micro- and 

macro-approaches, which are related to both historical traditions and the institutional structure of 

financial regulation in individual countries (prudential between the central bank and other 

departments). with the division of powers). Thus, prudential standards are usually set based on the 

risks to which enterprises are exposed. This is a sign of a microprudential approach: this also 

applies to the assessment of the enterprise on the basis of the average level of the sector without 

taking into account the indicators of aggregation (Sotnikova, LV, 2019). 

However, elements of a macro approach are also involved in the policy of prudential regulators. 

For example, regulators often mention systemic risk mitigation among their objectives. Although 

the content of this concept remains unclear, the statement of this goal proves the macro approach 

to solving the problems ahead. The macro approach is also typical for monitoring all financial and 

credit institutions and all aspects of its activities, as well as asset prices, development dynamics of 

individual sectors, regions and macroeconomic processes. 

Prudential controlthe question of which elements prevail is resolved on a subjective basis - each 

expert gives his own conclusions. However, from a political perspective, the problem is to strike a 

balance between the two approaches. However, there are three important reasons that dictate the 

need to strengthen the macroprudential component of the banking regulation system (Amudo, A., 

Inanga, EL, 2013). 

First.High costs of financial instability and its consequences. According to some estimates, the 

cost of banking crises may reach double-digit rates in terms of GDP liberalization. Thus, both GDP 

and growth opportunities can be sacrificed. Deep financial shocks could paralyze standard 

instruments of macroeconomic policy, such as monetary and fiscal policy. In the group of 

industrialized countries, this fully confirms the experience of Japan. There are more such examples 

among emerging market countries (Nechitaylo, AI, Pankova LV, 2017). 

MicroprudentialThe purpose of the approach is logically justified by the need to protect 

depositors, ie to support this goal within the framework of a macro approach aimed at preventing 

any losses incurred by economic agents. Thus, the macro approach poses a broader challenge, 

which also includes the goal of the micro approach: while it can protect end-time depositors from 

direct losses, it cannot free them from the indirect consequences of financial shocks, which are 
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usually less noticeable. 

The second.A macroprudential approach in a balance between market and government regulation 

promises great economic success. Since the micro-approach is aimed at limiting the insolvency of 

individual enterprises without reaching systemic results, this will inevitably lead to the 

predominance of protection and control measures. Any insolvency, regardless of the scale of the 

consequences for the economy as a whole, can seriously damage the reputation of regulators. In 

this case, there is a risk that market forces will be subjected to excessive pressure by the state, 

resources will be used inefficiently, and growth opportunities will be sacrificed. In addition, such 

a policy may adversely affect the processes to which it is directed. The so-called moral risk problem 

is well known: risk monitoring and limitation initiatives (in particular, 

Third. The nature of financial instability is such that even a serious microprudential approach is 

not able to ensure the reliability and stability of the financial system. An analysis of the onset of 

financial crises that have caused serious macroeconomic damage has shown that the macro 

approach plays an important role, as opposed to the point of view of financial stability provided by 

widespread macroprudential policies. This analysis revealed several specific features in the 

perception of risks and thus determines the possible response steps by regulators (Melnik, MV, EB 

Gerasimova, 2018). 

It is important to distinguish systemic risk when analyzing the causes of financial instability. In 

explaining the characteristics of systemic risk, three main approaches are widely used. According 

to the first approach, large-scale disruption of the financial system often results from the 

bankruptcy of individual financial institutions (which is a more important reason). Using various 

mechanisms, the "bankruptcy virus" spreads throughout the financial system. The second approach 

combines not with the initial external shock, ie exogenous factor, but with the influence of 

amplification mechanisms, ie endogenous causes. (increasing the effect of parameters in a complex 

system). Considering this point, a third approach is combined, which assesses instability as a 

constant factor. According to his supporters, the financial system is weak from the beginning for 

various reasons, therefore, from the reaction of market players under the influence of endogenous 

factors, sudden shock situations arise, which spread throughout the system. This scheme works 

regardless of the specific factors that underlie the already weak financial system. Proponents of the 

approach we consider consider the lack of liquidity of the securities portfolio as a source of 

widespread weakness and instability of the financial system (Kirichenko, M., 2016). 

Liquid liabilities and the risk of withdrawal of deposits play an important role. 

The emergence of systemic risk and banking crisis under this scheme is confirmed by the events 

of the last decade as a whole. Numerous examples show that the bankruptcy of financial 

institutions, incompetent management and the resulting payment system spread to the larger 

banking sector through mechanisms and interbank settlements. Contract, information and personal 
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(psychological) contacts are the channels of transmission of the crisis virus. However, the crisis of 

the financial system is at a higher level due to the general weakness of all financial institutions, 

their exposure to macroeconomic risks. The financial crises caused by such factors result in larger-

scale and long-lasting negative consequences for the real sector (Abbasbeyli MA, 2014). 

Although these types of financial crises are selected by primary sources (weak point), they can be 

private or public sector depositors, with the role of internal and external credit risk ratio, etc., they 

have similarities, and this allows to distinguish their overall development scheme . Typically, such 

crises begin with a pre-existing phase, characterized by rapid economic growth, optimistic risk 

assessments, easing of restrictions on foreign financing (due to easy access to credit), and rising 

securities quotes. Later (hiding under positive processes) imbalances in the real and financial 

sectors accumulate, tensions in the economy increase, and at some point the processes begin to 

develop in the opposite direction. Encourage change of trends, financial (dynamics of securities 

quotations) or from the real sector (arbitrary increase of the investment boom). In the economy, the 

lack of buffer mechanisms to resist negative trends can lead to the onset of a financial crisis. As a 

result, the financial crisis and the business cycle are closely linked. 

An analysis of recent financial crises reveals the following important distinguishing features: risk 

acceptance tends to decline during the upward period and at some point falls to its lowest level on 

the eve of the peak of the financial period (Abbasbeyli MA, 2016). 

During the rise, securities quotations increase, the accepted risk level decreases and the reserves 

for debt repayment decrease. The change in risk perception is reflected in the behavior of economic 

agents (bank managers), who begin to pay less attention to their actions against the cycle. All this 

creates the basis for future financial instability. 

The search for ways to improve the banking supervision system in modern conditions is a special 

topic of scientific, theoretical and practical research. Therefore, the establishment of effective 

banking supervision in Azerbaijan is an important condition for the stability of the banking system 

and the stable development of the country's economy in the post-crisis period. 

In financial planning, the bank's general management determines how quickly the bank can develop 

risky assets in the planning period to maintain a minimum level of capital adequacy, provided that 

the capital is increased only from an internal source - retained earnings. The bank's owners, in turn, 

provide overall guidance on efficiency, so that income returns cover the growing risks of domestic 

capital sources. The following indicators are defined as efficiency indicators: 

- Bank profitability (ratio of net profit to gross profit - NP / GI) 

- return on assets (ratio of gross profit to risky assets - GI / RWA) 

-capital multiplier (ratio of risky assets to capital - RWA / C) 

- profit retention (ratio of retained earnings to net profit -UP / NP) 
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The rate of return required to raise capital (UP / C) is defined as the product of the above figures. 

In the absence of foreign capital (for example, subordinated loans or additional share issues), the 

growth rate of risky assets should not exceed the rate of return (Smirnov KA: 2017). 

Thus, the need to improve the regulatory framework and the responsibility of the board of directors 

for risk management, taken into account in this principle, can be realized in the form of regulatory 

indicators governing the relationship between risky assets and capital growth. The need for banks 

to keep pace with risky assets and capital growth is especially important in a weakening economy. 

The share of credit risk in the structure of risky assets of the banking sector is 20%; therefore, the 

principle of credit control risk is of particular importance for the development of full control (VG 

Hetman,: 2018) 

According to this principle, credit risk is considered at a higher system level. The credit risk zone, 

which includes all types of risks (credit balance and off-balance sheet transactions) and exceeds 

the risk of loss of banks due to counterparty debt, has been expanded. In addition to the counterparty 

risk, banks must assess the risk of the various financial instruments used by the counterparty. One 

of the criteria for establishing this principle (SK7) is that the supervisor examines the banks' 

approach to the standards set by the banks and the requirements used by the banks, and considers 

the possibility that the banks may be deprived of this approach. 

To calculate capital adequacy in the banking sector of Azerbaijan, a simplified standardized 

approach is used in credit risk assessment, so the risk level of assets and created reserves is 

determined based on the risk factor determined by the supervisor (MA Surkova, EA Leshina, 

2019). 

Given the prospects for creating reserves for problem loans in the banking sector of Azerbaijan, it 

is more important to meet the SK5 criterion, which predicts that the quality of assets will initially 

deteriorate and the need to create counter-current reserves. 

As the financial results of Azerbaijani banks have a significant impact on the dynamics of reserves, 

counter-current reserves can reduce unexpected changes in income when macroeconomic 

conditions change, as they take into account not only historical but also long-term losses. 

The loan portfolios of Azerbaijani banks are characterized by a high level of credit concentration, 

and large loans are usually issued in binding to the banks of the parties. 

In particular, when determining the risk of unreasonable credit concentration associated with the 

bank owner and other related parties, precautionary measures are applied to these banks, and a plan 

needs to be developed to reduce the concentration risk (Mamedov ZF, 2016). 
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Conclusions and Recommendations 

The weakness of the assessment based on the internal rating of banks is that the rating of these 

methodologies is significantly different in different financial institutions. Although data on prices 

are limited, they confirm that they depend significantly on the phase of the period. Clearly, this 

tendency to adapt to credit risk perception is explained by the concentration of attention depending 

on the current situation and in the short term, and these are mainly determined by the annual 

accounting period. 

Credit risk models do not take into account macroeconomic effects. The periodicity of the relevant 

price of the risk is based on data from rating agencies and market information, such as information 

on securities quotations and credit spreads. In addition, the subsequent development of the models 

exaggerates this periodicity, especially because they continue to ignore the positive correlation 

between the probability of default and losses due to non-performance of debts. 

Interestingly, the periodicity of risk assessment attracted the attention of experts from the Basel 

Banking Supervision Committee, which revised the Basel Agreement on Capital Sufficiency. The 

new agreement stipulates that the minimum amount of capital will vary depending on the level of 

risk perception and the size of the current securities portfolio by measuring internal or external 

(independently conducted by the bank) ratings. The new agreement will allow for a more accurate 

risk assessment and a higher management culture of financial institutions, and will help limit the 

periodicity of risk assessment in the long run. 
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Xülasə 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan islahatlar daha 

geniş vüsət almaqdadır. Belə ki,  sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində keyfiyyətcə yeni, davamlı inkişaf mərhələsinə keçidin 

təməli qoyulmuşdur. Sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin əsas hədəfi, iqtisadi səmərəlilik, sosial ədalətlilik prinsiplərini 

rəhbər tutmaqla, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 

inteqrasiyası əsasında uzunmüddətli perspektivdə ölkədə əldə olunmuş dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını 

təmin etməkdən ibarətdir. 

Sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin 

səmərəsinin yüksəldilməsi bu sahədə mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsinə şərait yaratmışdır. Sahibkarlığa dövlət 

maliyyə köməkliyi mexanizmi yaradılmış və bu mənbə hazırda kiçik sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının 

ödənilməsinin real mənbəyi kimi çıxış edir. Sahibkarlığın inkişafı sahəsində qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlər, 

sahibkarlığa dövlət maliyyə mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi iş adamlarında özünəinam hissini artırmış, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, xüsusilə də regionlarda yeni sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə 

başlamasına təkan vermişdir. Artıq ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri sosial təşəbbüslərə daha fəal 

qoşulmaqdadırlar. 

Beləliklə, araşdırma göstərir ki, sosial – iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində bazar strukturlarının, xüsusilə kiçik 

sahibkarlığın inkişafı ölkənin bir sıra problemlərinin həll edilməsinə mühüm təsir göstərir. Bu isə əhəmiyyətli dərəcədə 

kiçik sahibkarlığın investisiya imkanlarının artırılmasından asılıdır. Odur ki, sosial – iqtisadi inkişafın bütün 

mərhələlərində bu məsələnin prioritetliyinin diqqət mərkəzində saxlanılması və kiçik biznesin investisya imkanlarının 

artırılmasına dövlətin çoxsahəli köməyi və təsiri məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər: məşğulluq, maliyyə institutları, kreditlərin sığortalanması, istehsal infrastrukturu, mikromaliyyələşmə. 
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Azərbaycanda Sahibkarlığın İnkişafı 

Azərbaycan qanunlarına əsasən, kiçik sahibkarlıq subyektləri dedikdə hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri) və işçi sayı 

ilə dövriyyəsi kiçik olan hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti qədim tarixə malikdir. Belə ki, sahibkarlıq böyük inkişaf yolu 

keçmişdir. Ölkəmizin strateji mövqeyi daima diqqətlərin ölkəmiz üzərində cəmlənməsinə səbəb 

olmuşdur. Nəticə də starteji mövqe xarici iş adamlarının ölkəyə gəlməsinə, həm də yerli 

sahibkarlığın inkişafına şərait yaratmışdır.  

Ölkəmizin malik olduğu təbii sərvətlər onun  dünyada böyük nüfuza sahib olmasına gətirib 

çıxarmışdır. Hər birimizə məlumdur ki, neft Azərbaycanın ən qədim təbii sərvətlərindən biridir. 

Hələ XIX əsrdə Azərbaycanda neft hasilatı üzrə dünyada böyük nüfuza malik sahibkarlar 

yetişmişdir. Həmin sahibkarların ölkəmizin iqtisadi inkişafında, xüsusilə neft hasilatı və emalı 

sənayesinin inkişafında əhəmiyətli rolu olmuşdur. Dövrünün böyük nüfuz sahibləri olan bu 

insanlar ölkədə binalar, məktəblər, teatrlar, xəstəxanalar tikdirmiş, əhalinin böyük hissəsini işlə 

təmin etmişlər. XX əsrin əvvəllərində xarici kapitalın ölkəyə axını sahibkarlıq fəaliyyətinin daha 

da inkişafına səbəb olmuşdur. (Niftullayev, 2002). 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində sahibkarlığın inkişafına görə Bakı artıq böyük nüfuza malik 

iri sənaye mərkəzinə çevrilmişdir. Bu dövrdə kapitalın və istehsalın mərkəzləşməsi və 

təmərküzləşməsi prosesi xeyli sürətlənmişdi. (Hüseynov, 2002). 

Azərbaycanda Sahibkarlığın İnkişafı İlə Əlaqədar Qəbul Edilən Qərarlar 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanına əsasən 

milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə 12 strateji yol xəritəsi təsdiq olunmuşdur. Həmin 

sektorlara neft və qaz sənayesi, kənd təsərrüfatı, kiçik və orta sahibkarlıq, ağır sənaye və 

maşınqayırma, ixtisaslaşmış turizm, logistika və ticarət, mənzil təminatı, peşə təhsili və təlimi, 

maliyyə xidmətləri, telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları və kommunal xidmətlər 

aiddir. 

Həmin sənədlərdən biri olan “Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 

mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə ölkədə kiçik sahibkarlığın vəziyyəti təhlil 

edilir, xüsusilə bu sahədə görülmüş işlər, həyata keçirilmiş islahatlar, mövcud statistika barədə 

ətraflı məlumat verilir. Həmin yol xəritəsində 2020-ci ilədək strateji, 2025-ci ilədək olan dövr üçün 

uzunmüddətli və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış əhatə edilir. Yol xəritəsində 

adıçəkilən baxışlarda nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq üçün 5 strateji hədəf müəyyən 

edilmişdir. Bu strateji hədəflərə KOS fəaliyyəti üçün biznes mühitinin və tənzimləyici bazanın 

yaxşılaşdırılması, KOS subyektlərinin maliyyə resurslarına sərfəli və səmərəli çıxışının təmin 

edilməsi, onların beynəlmiləlləşdirilməsi və xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması və s. 
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aiddir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “Milli iqtisadiyyat 

və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanının tətbiqi ilə əlaqədar 

ölkədə investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və səmərəli əlaqələndirmənin tətbiqi, kiçik 

sahibkarlığın ölkə iqtisadiyyatında rolunun və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, bu sahədə 

idarəçilik sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, maliyyə resurslarına kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və institusional dəstək mexanizmlərinin 

formalaşdırılması, sahibkarlığın hüquqi təminatının gücləndirilməsi və regionlarda sahibkarlığın 

inkişafına əlverişli şərait yaradılması əsasında dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu 

“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi” yaradılmışdır. 

(Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi, [AR], 2016). 

“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi” ölkədə kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən, KOS subyektlərinə bir sıra xidmətlər göstərən, dövlət 

orqanlarının bu sahədə xidmətlərinin əlaqələndirilməsini və tənzimlənməsini həyata keçirən publik 

hüquqi şəxsdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyun 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə Agentliyin 

"Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi"nin Nizamnaməsi, 

Strukturu və kiçik və orta biznes evlərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilə 

xidmətlərin siyahısı təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 10 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017–2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq 

edilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi tütün və tütün məmulatına olan tələbatın ödənilməsi, tütün 

emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və müasir texnologiyalar əsasında yeni 

müəssisələrin yaradılması, xammal təminatının yaxşılaşdırılması, tütünçülük məhsullarının 

ixracının artırılması və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ölkədə 

tütünçülüyün inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 27 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi ipəkçiliyin dayanıqlı əsaslarla inkişafına 

nail olmaq, ipək emalı sənayesinin xammal təminatını yüksəltmək, istehsal edilən məhsulun 

keyfiyyətini və həcmini artırmaq, yeni təsərrüfat subyektləri yaratmaq, ipək məhsullarının ixrac 

potensialını gücləndirmək və məşğulluğu artırmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 
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Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq 

edilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi ölkə əhalisinin düyüyə olan tələbatının daha dolğun 

ödənilməsi, idxalın əvəzlənməsi, çəltik emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi və kənd əhalisinin 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ölkədə çəltikçilik sahəsinin inkişafını 

stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 12 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq 

edilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi ölkədə quru çaya olan tələbatın əsasən yerli məhsul 

hesabına ödənilməsi, çay emalı müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması, emal 

sənayesinin inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarının ixracının artırılması və kənd əhalisinin 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün çayçılığın inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 13 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 

təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi ölkədə sitrus meyvələrinə olan tələbatın daha 

dolğun ödənilməsi, istehsal edilmiş məhsulların ixracının artırılması və kənd əhalisinin məşğulluq 

səviyyəsinin və maddi rifahının yüksəldilməsi üçün sitrus meyvəçiliyinin inkişafını 

stimullaşdırmaqdan ibarətdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 28 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas məqsədi xalçaçılıq sahəsində maddi 

və mədəni irsin qorunması və davamlı inkişafıdır. 

Ölkədə innovativ sahibkarlığın inkişafı məqsədilə  Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə 

edilmiş müvafiq dəyişikliyə əsasən mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan, fərdi sahibkar və 

hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı tarixdən innovasiya 

fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirin 3 il müddətinə gəlir və mənfəət vergisindən azad edilmişdir. 

Kiçik Sahibkarlığın İnkişafı Üçün Görülən Tədbirlər 

Ölkədə sahibkarlığın daha da inkişafı üçün biznes mühitinin daima yaxşılaşdırılması, müvafiq 

qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, yerli və xarici investisiyaların, müasir 

texnologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi və bu yolla yüksək keyfiyyətli,  

rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsal edilməsi Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi iqtisadi 

inkişaf strategiyasının prioritetlərindəndir.  

Sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, sahibkarlara dəstək 

tədbirlərinin səmərəsinin yüksəldilməsi bu sahədə mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsinə səbəb 

olub. Bu gün dövlət-sahibkar münasibətləri inkişaf edir, sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi 

sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılır. Belə ki, sahibkarlara 
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güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir, investisiya təşviqi proqramı çərçivəsində müxtəlif layihələr 

reallaşdırılır, yeni sənaye zonaları yaradılır, müxtəlif ölkələrə ixrac missiyaları təşkil olunur, eləcə 

də ticarət evləri açılır. (Məmmədli, Xurşudov, İsmayılov, İbrahimova və  Turabova, 2016). 

Ötən 15 ildə güzəştli şərtlərlə sahibkarlara verilən kreditlərin məbləği 2 milyard manatı keçib. Son 

15 ildə ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı mühüm tədbirlər görülüb, sahibkarlığın 

inkişafına böyük dəstək verilib. Təkcə güzəştli şərtlərlə sahibkarlara verilən kreditlərin məbləği 2 

milyard manatı keçib. Bunun 1 milyard manatı dövlət büdcəsindən ayrılıb, qalan 1 milyard 

manatdan çoxu isə verilmiş və qaytarılmış kreditlər hesabına yenidən kredit şəklində verilib. 

Kiçik sahibkarlıqda investisiya mühitinin genişləndirilməsi tədbirləri 

Sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi üçün müxtəlif mexanizmlərdən istifadə olunur ki, onlardan 

biri də investisiya təşviqi sənədidir. Belə ki, bu vaxtadək sahibkarlara investisiya dəyəri 2,8 milyard 

manatdan çox olan layihələr üzrə 333 investisiya təşviqi sənədi və bu investisiya təşviqi sənədləri 

əsasında 2188 təsdiqedici sənəd verilib. Həmin layihələrin 41 faizi kənd təsərrüfatı, 59 faizi isə 

sənaye sahələrini əhatə edir. Bu layihələrin reallaşması nəticəsində 22 minədək iş yerinin açılacağı 

gözlənilir. 

Eyni zamanda, təkcə keçən il sahibkarlara investisiya dəyəri 801 milyon manat olan layihələr üzrə 

107 investisiya təşviqi sənədi və bu investisiya təşviqi sənədləri əsasında 1058 təsdiqedici sənəd 

təqdim edilib. 

Ölkəmizdə sahibkarların internet resurslarına çıxışının genişləndirilməsi, investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində son illər dərinləşdirilmiş islahatlar aparılır. Sahibkarlar həm 

birbaşa, həm də dolayı yolla güzəşt, təşviq proqramlarından istifadə etmək imkanına malikdirlər. 

Onların güzəştli kreditlərə çıxış imkanları var, bu da sahibkarların kredit resurslarına olan 

tələbatının ödənilməsi baxımından çox vacibdir. Bu da onlara imkan verir ki, həmin kreditlərdən 

faydalanaraq öz biznesini qura və genişləndirə bilsinlər. 

Biznes mühitinin dinamik inkişafı ilə bağlı onu da xatırladaq ki, respublikada təkcə yerli 

sərmayədarlar üçün deyil, həm də xarici investisiyalara əlverişli mühit yaradılıb. Biznesə başlama 

prosedurları əsaslı şəkildə sadələşdirilib, vergi qanunvericiliyində xeyli sayda güzəştlər müəyyən 

edilib, sahibkarlığın və ixracın təşviqinə yönələn tədbirlər reallaşdırılıb. (Hümbətov, İsmayılov, 

Kərimov, və Məmmədov  2020). 

Ölkə rəhbərinin “Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanına uyğun olaraq 

son illərdə biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, o cümlədən prosedurların 

sadələşdirilməsi, elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əsassız yoxlamaların 

qarşısının alınması və digər istiqamətlər üzrə davam etdirilib. Sahibkarlıq subyektlərinin elektron 

qeydiyyatı, xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması, daşınmaz əmlaka hüquqların qeydiyyatı 

sahəsində keçirilən islahatların davamı olaraq, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, 
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investorların maraqlarının qorunması və müflisləşmə üzrə qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklər 

edilib. 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə qənaətə gəlinir ki, ölkə rəhbərinin uğurla reallaşdırdığı inkişaf 

strategiyası artıq özünün növbəti - üçüncü mərhələsi ərəfəsindədir. 2013-2023-cü illəri əhatə 

edəcək bu mərhələdə Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr sırasına çıxarılması və əhalimizin yüksək 

gəlirli topluma çevrilməsi, özəl bölmənin, sahibkarlığın hərtərəfli inkişafı sayəsində ümumi daxili 

məhsulun 2 dəfə artırılması, dövlət və özəl qurumların birgə fəaliyyəti üzrə yeni strategiyanın 

hazırlanması, ən müasir texnologiyaları tətbiq etməklə iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi, elm və 

innovasiyalara əsaslanan cəmiyyət quruculuğu, hüquqi dövlətçilik prinsiplərinin, insan hüquq və 

azadlıqlarının tam bərqərar edilməsi-cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu başlıca hədəflərdir. 

Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin maliyyə imkanları, maliyyələşdirmə mənbələrinin quruluşu, 

onların iqtisadi bə investisiya fəallığına mühüm təsir göstərir. Hazırda Azərbaycanda kiçik 

sahibkarlara dövlət, özəl beynəlxalq maliyyə köməyi sistemi fəaliyyət göstərir. Müstəqillik 

illərində kiçik müəssisələrə maliyyə köməyi sahəsində müəyyən müsbət təcrübə toplanmışdır. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, öz potensialına görə ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol 

oynayan kiçik sahibkarların maliyyə vəsaiti mənbələrindən yetərincə istifadə etməsi məhdud 

xarakter daşıyır. Bu məhdudluq uzun və qısamüddətli kreditlərin əldə olunmasında da özünü 

göstərir.  

Azərbaycanda həlli tələb olunan mühüm vəzifələrdən biri kiçik sahibkarların investisiya 

fəaliyyətinin fəallaşdırılması və bu bölməyə maliyyə resurslarının cəlb olunması imkanlarının 

genişləndirilməsidir. Kiçik sahibkarların öz pul yığımı imkanlarının olmaması, dövlət büdcəsindən 

bu sektora vəsait yönəltmək imkanlarının məhdudluğu, kommersiya banklarının öz kredit 

resursları, o cümlədən beynəlxalq və xarici maliyyə institutlarının kredit resursları üçün faiz 

dərəcəsinin yüksək olması, təminat və girov çətinlikləri kiçik biznesin maliyyələşdirilməsini 

çətinləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda kiçik sahibkarların inkişafına təsir edən 

amillər içərisində maliyyə amilləri bazar iqtisadiyyatına keçidin bütün dövrü ərzində ən zəif təsir 

qüvvəsinə malik olmuşdur. Bu, bir tərəfdən maliyyə resurslarının məhdudluğu ilə izah olunursa, 

digər tərəfdən verilən kreditlərin səmərəsiz istifadəsi, geri qaytarılmaması ilə izah oluna bilər.  

Kiçik biznes üçün maliyyə vəsaitinin mühüm mənbəyi kommersiya banklarıdır. Son dövrlərdə bu 

istiqamətdə ayrılmış kreditlərin quruluşunda uzunmüddətli kreditlərin payı artmışdır. Bu da kiçik 

sahibkarlığın inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Kiçik biznesin maliyyə vəziyyətindəki 

çətinliklər də onların inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən olmuşdur. Araşdırma göstərir ki, 

real faiz dərəcəsinin yüksək olması, maliyyə bazarının və bank sektorunun zəif inkişafı, pul 

kütləsinin müxtəlif komponentlərinin tədavül sürətinin aşağı olması, maliyyə sferası ilə real 

istehsal sektorları arasında çevik və səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin hələ ki 

formalaşmaması və s.iqtisadiyyatın borc yekunun kəskin artmasını şərtləndirən əhəmiyyət 
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amillərdəndir. Kiçik sahibkarların bank kreditlərindən geniş istifadə edilməsini çətinləşdirən əsas 

amillərə kiçik biznesin kreditləşdirilməsi riskinin yüksək olması ilə əlaqədar bankların ehtiyat 

etməsi,kiçik və orta sahibkarların girov təminatı imkanlarının məhdudluğu,kredit faizinin yüksək 

olması, təcrübənin yoxluğu üzündən sahibkarların bankların marağına səbəb olacaq biznes-plan 

hazırlaya bilməməsi, kredit mənbələri və şərtləri barədə sahibkarların lazımi informasiyaya malik 

olmaması aid edilə bilər. Kommersiya bankları Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişafı 

proqramları çərçivəsində beynəlxalq və xarici maliyyə institutları ilə birlikdə kredit verməklə kiçik 

sahibkara maliyyə köməyi göstərir. (Axundov, 2005). 

Hazırda Azərbaycanın özəl bankları üçün Beynəlxalq Maliyyə Korprasiyasının və Avropa 

Yenidənqurma və inkişaf Bankının kreditləri mövcuddur. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının 

kredit xəttinin həcmi 3,4 milyon ABŞ dolları təşkil edir, kiçik sahibkarlar üçün biznesin 

genişləndirilməsi,modernləşdirilməsi,ticarət bölməsinin dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi 

məqsədinə yönəldilir.Avropa Yenidənqurma və  İnkişaf Bankının kredit xəttinin həcmi 20 milyon 

ABŞ dolları təşkil edir. Bu xətt kiçik sahibkarlar, yeni müəssisələrin yaradılması, özəlləşmə 

mərhələsində olan dövlət müəssisələri üçün nəzərdə tutulur. 

Beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə institutları kiçik biznesə fayda verən müxtəlif proqramlar həyata 

keçirir. Onlardan bəzisi inkişaf və borc vermək imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə maliyyə 

təşkilatlarına tədris və texniki köməyi həyata keçirir. Digərləri birbaşa kiçik sahibkarlığa köməyi 

həyata keçirir. Azərbaycanda 6 nümunəvi fermer təsərrüfatları üçün kredit xətti, Amerika Birləşmiş 

Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Sponsorluğu ilə makrokredit sxemi, Avropa Birliyinin 

humanitar ofisinin formalaşdırıldığı məcburi köçkünlər, həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 

mikrokreditləşmə proqramı və digər proqramlar işləyir. Göründüyü kimi, respublikada kiçik 

sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi ilə məşğul olan bir sıra həm daxili, həm xarici təşkilatlar 

fəaliyyət göstərir.  

Kiçik sahibkarlığın maliyyə mənbələrindən istifadə imkanlarının araşdırılmasından bu nəticəyə 

gəlmək olur ki,onların mövcud maliyyə resurslarından geniş miqyasda istifadə etmələri üçün bir 

sıra tədbirlər görülməlidir. Dövlət büdcəsində kiçik sahibkarlığa investisiya yardımı və fermer 

təsərrüfatlarına kredit güzəştləri üçün hər il nəzərdə tutulan vəsaitin tam istifadəsi  təmin 

olunmalıdır. Bu, bir tərəfdən, kiçik sahibkarların maliyyə resurslarə ilə təmin olunması səviyyəsi 

yüksəldər, digər tərəfdən bu mənbənin maliyyə resurslarının həcmini artırar. Çünki büdcədən kiçik 

sahibkarlara yönəldilən vəsait geri qayıtmır, yenidən kiçik sahibkarlığa verilir. Beləliklə, hər il 

kiçik və orta sahibkarlığa istifadə olunan vəsait, demək olar ki, büdcədən ayrılmış vəsaitə əlavədir. 

Büdcə vəsaitindən tam istifadə olunması üçün ondan istifadə mexanizmi, sadələşdirilməli, bu 

vəsaitin bir hissəsinin prioritet sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinə, digər hissəsi isə bütün sahələrdə 

sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi məqsədəuyğun olar. Prioritet sahələrə yönəldilən kreditin 

illik faiz dərəcəsi hazırkı həcmdə saxlanıla bilər, digər sahələrdə isə yönəldilən kreditin illik faiz 

dərəcəsi isə Milli Bankın faiz dərəcəsi həcmində təyin edilə bilər. Respublikada kiçik sahibkarlar 
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üçün əlverişli maliyyə mənbəyi büdcə vəsaitidir və bu mənbədən tam istifadə olunmaması kiçik 

sahibkarların inkişafına mənfi təsir edir. Kiçik sahibkarların maliyyə vəsaitinə tələbatlatının 

ödənilməsində kommersiya banklarının rolunun artırılması üçün kiçik sahibkarlara kredit verən 

banklara müəyyən vergi güzəştləri verilməsi, digər stimullaşdırıcı tədbirlər görülməsi, bankların 

respublikanın bölgələrində fəallarının yaradılması, onların kiçik sahibkarlarla işləmək təcrübəsinin 

artırılması vacibdir. Kiçik biznesin banklardan kredit almaq imkanlarına kreditə təminat məsələsi 

əhəmiyyətli təsir edir. Kiçik sahibkarların alınacaq kredit üçün girov qoymağa əmlakının olmaması 

və ya azlığı bankları onlara kredit verməkdən çəkindirir. Buna görə respublikada kiçik sahibkarlara 

kredit təminatı mexanizminin yaradılması məqsədəuyğundur.  

Kiçik sahibkarlara ixtisaslaşmış dövlət bankının yaradılması imkanları da öyrənilməlidir. 

Beynəlxalq və xarici maliyyə institutları tərəfindən kiçik sahibkarlar üçün ayrılan kredit xətləri, bir 

qayda olaraq kommersiya bankları vasitəsilə verilir. Burada banklarla bağlı problemlər yenidən 

qarşıya çıxır, xarici mənbələrdən kreditlərin də faiz dərəcəsi yüksək olur, bankların kredit xətti 

açan maliyyə institutları qarşısında götürdüyü öhdəliklər kredit verilməsinə onları daha ehtiyatlı  

yanaşmağa sövq edir və nəticədə beynəlxalq və xarici maliyyə resurslarından kiçik və orta 

sahibkarların istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır. Buna görə də beynəlxalq təşkilatların və xarici 

maliyyə instirutlarının maliyyə resurslarından kiçik sahibkarların istifadə imkanlarının 

genişləndirilməsi üçün yeni maliyyə mexanizmləri və vasitələri yaradılmalıdır. ( Quliyev, 2015). 

Hazırkı dövrdə dünya ölkələrində mikrokredit mexanizmlərinin əhəmiyyəti artmışdır. Mikrokredit 

kiçik müəssisələrin və əhalinin geniş təbəqəsinin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsində və 

onların iqtisadiyyatın inkişafında fəal iştirakında öz əhəmiyyətini sübut etmişdir. Respublikada 

kiçik müəssisələrin sayının, əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətinə marağının artmasına baxmayaraq 

onlardan bir çoxu pul yığımına malik deyildir və fəaliyyətə başlamaq üçün az məbləğdə kreditə 

ehtiyacları vardır. Mikrokredit sxeminin sadəliyi onların bu kreditdən geniş istifadəsini təmin edir. 

Çünki çox sənəd hazırlamaq lazım gəlmir, kredit almaq prosedurası bürokratik əngəllərdən azaddır. 

Buna görə respublikada mikrokredit sxemlərinin yaradılması sahəsində tədbirlər görülməsi 

məqsədəuyğun olardı. Kiçik sahibkarlığın maliyyə xidməti bazarının qeyri-kommersiya 

alternativlərindən istifadə olunması da mühüm rol oynaya bilər. Dünya təcrübəsi göstərir ki, kiçik 

sahibkarların özünə kömək sisteminin, yəni qarşılıqlı maliyyə yardımı qurumlarının yaradılması 

onların kiçik kreditlərə ehtiyacının ödənilməsində mühüm rol oynaya bilər. Azərbaycanda bu 

məqsədlə Kredit İttifaqları yaradılır və hazırda onların sayı 100- ə çatıb. Kredit İttifaqlarının 

əhəmiyyəti bir tərəfdən qarşılıqlı kreditləşmə imkanlarının yaradılması ilə izah olunursa, digər 

tərəfdən bu kollektiv təminat əsasında digər maliyyə institutlarında öz üzvləri üçün kredit cəlb 

edilməsi imkanı yaradır.  

Kiçik sahibkarların maliyyə mənbələrindən istifadə imkanlarının genişlənməsi sahibkarların və 

bütünlükdə əhalinin kreditə münasibətinin dəyişməsini tələb edir. Hər bir kredit alan bilməlidir ki, 

bazar iqtisadiyyatında kredit almaq böyük riskdir. Kredit alarkən ondan səmərəli istifadə biznes 
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plan əsasında ciddi təhlil edilməlidir, bütün mümkün risklər aşkar olunmalıdır və müvafiq ehtiyat 

tədbirləri nəzərdə tutulmalıdır.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayı mövcud imkanlardan azdır. Özəl sektorun ölkə 

iqtisadiyyatında xüsusi çəkisi yüksək olsa da, bu bölmədə hələlik strateji cəhətdən mühüm olan 

struktur formalaşdırıcı potensiala malik müəssisələr zəif inkişaf edir. KOS sektorunun ölkənin 

ixrac potensialının gücləndirilməsinə və strukturunun təkmilləşdirilməsinə təsiri məhduddur. 

Sahibkarın regional inkişafının hazırkı səviyyəsi ölkənin mövcud potensialı üzrə uyğun gəlmur. 

Belə ki, indi KOS müəssisələrinin 70 faizi Bakı şəhəri və onun ətrafında cəmləşmişdir. Daxili 

istehsalçılar arasında əlaqələr zəif inkişaf edir və KOS-lara iri müəssisələrin kooperasiya və 

inteqrasiyası zəruri səviyyəyə çatmamışdır.  

Dünya təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanda da KOS-ın inkişafının sürətləndirilməsi, bu 

sektorun səmərəli bazar iqtisadiyyatı sisteminin formalaşdırılması və beynəlxalq iqtisadi mühitə 

uyğunlaşdırılması, ölkənin iqtisadi və sosial problemlərinin həllində rolunun genişləndirilməsi 

dövlətin iqtisadi siyasətinin öncül istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bu məqsədlə KOS 

sektorunun inkişafına dövlət köməyi tədbirlərinin çərçəvəsi genişləndirilir və onların ünvanlılığı 

gücləndirilir. 

Beləliklə, araşdırma göstərir ki, sosial – iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində bazar 

strukturlarının, xüsusilə, kiçik biznes sektorunun inkişafı ölkənin bir sıra problemlərinin həll 

edilməsinə mühüm təsir göstərir. Bu isə əhəmiyyətli dərəcədə kiçik sahibkarlığın investisiya 

imkanlarının artırılmasından asılıdır. Odur ki, sosial – iqtisadi inkişafın bütün mərhələlərində bu 

məsələnin prioritetliyinin diqqət mərkəzində saxlanılması və kiçik biznesin investisiya 

imkanlarının artırılmasına dövlətin davamlı çoxşaxəli köməyi və təsiri məqsədəuyğun və olduqca 

zəruridir. Kiçik biznes sektorunun iqtisadiyyatda rolu, onun formalaşma qanunauyğunluqları, 

ölkədə onun cari vəziyyəti və inkişafı perspektivləri və problemləri araşdırılmış və aşağıdakı 

mühüm nəticələr əldə olunmuşdur:  

 Kiçik biznesin fəaliyyətini, xüsusilə, investisiya fəallığını və maliyyə vəziyyətini 

səciyyələndirmək üçün müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir. Başqa sözlə desək, kiçik 

müəssisələr statistikasının göstəricilər sisteminin kompleks təhlili təsərrüfat subyektlərinin 

vəziyyətini və pul vəsaitlərinə tələbatını hərtərəfli səciyyələndirməyə, habelə, bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində maliyyə strategiyasını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Araşdırma göstərir ki, 

Azərbaycan Respublikasında kiçik biznes özündə potensial formalaşdırmışdır. Başqa sözlə desək, 

kiçik sahibkarlığın inkişafının müasir səviyyəsi bazar tipli iqtisadiyyatın formalaşmasının ilkin 

mərhəlsinə uyğundur və hələ ki, öz potensial imkanlarının tam reallaşdırılmasından uzaqdır. 

Bununla yanaşı onun sahəvi quruluşunun səmərəli olmamasına baxmayaraq ölkədə iqtisadi 

islahatların həyata keçirildiyi dövr ərzində kiçik sahibkarlığın inkişaf prosesinə müsbət meyl xas 

olmuşdur. (Əhmədov və Hüseyn. 2011). 
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Kiçik və orta biznesin iqtisadi stimullaşdırma mexanizmi təkmilləşdirilməli və bunun əsas vəzifəsi 

ölkənin sosial yüksəlişi və iqtisadi artımı prosesinə təsərrüfat subyektlərini daha fəal cəlb etmək 

olmalıdır. Kiçik biznesin inkişafı bu və ya digər ölkədə fəaliyyət göstərən iqtisadi mexanizmlərlə 

və sahəvi xüsusiyyətlərlə sıx bağlıdır. Odur ki, statistik göstəricilərə əsasla-nıb ölkədə kiçik 

sahibkarlığın formalaşmasını inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi ilə mü-qayisə edərkən istehsal və 

institusional infrastrukturun inkişaf səviyyəsindəki, milli tə-sərrüfatların strukturundakı fərqləri 

nəzərə almaz zəruridir. Kiçik sahibkarlıq ölkənin iqtisadi sistemin mühüm ünsürü oldugundan 

onların istehsalının investisiyalaşdırılması probleminin həlli üçün yolların və imkanların axtarılıb 

tapılması zəruridir. Müasir mərhələdə kiçik biznesə maliyyə resurslərının cəlb edilməsində 

dövlətin rolu aktual olaraq qalır. Kiçik biznesin maliyyə vəziyyətindəki çətinliklər də onların 

inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən olmuşdur. Araşdırma göstərir ki, real faiz dərəcəsinin 

yüksək olması, maliyyə bazarının və bank sektorunun zəif inkişafı, pul kütləsinin müxtəlif 

komponentlərinin tədavül sürətinin aşağı olması, maliyyə sferası ilə real istehsal sektorları arasında 

çevik və səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin hələ ki, forma-laşmaması və s. iqtisadiyyatın 

borc yekununun kəskin artmasını şərtləndirən əhəmiyyətli amillərdir. ( Abbasov və Əliyev, 2019). 

Sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların 

aparılması xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş və hazırda 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl olaraq həyata 

keçirilən iqtisadi inkişaf strategiyasının tələblərindən irəli gəlir və onun mərkəzində durur. Hazırda 

bu sahədəki siyasət sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistem şəklində həyata keçirilməsinin, 

sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin səmərəsinin yüksəldilməsinin təmin edilməsinə 

yönəldilmişdir. Bu strateji xəttin reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Sahibkarlığa dövlət maliyyə köməkliyi mexanizmi yaradılmış, bu mənbə kiçik və 

orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsinin mühüm real mənbəyi kimi 

çıxış edir. 

Sahibkarlığın, xüsusilə kiçik sahibkarlığın inkişafına və əhalinin işgüzarlıq fəaliyyətinin 

artırılmasına maliyyə dəstəyinin verilməsi məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu yaradılmışdır. Kiçik və orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə 

olan tələbatının ödənilməsinin real mənbəyi kimi sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı mexanizmi 

formalaşdırılmışdır ki, bu da əsas etibarilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 

güzəştli maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi ilə səciyyələnir. Fondun vəsaiti hesabına 

regionlarda istehsal və emal sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində, həmçinin turizmin 

inkişafına yönəldilən kreditlərin həcmində hər il nisbi artımı müşahidə olunur. (Dövlət Məşğulluq 

Agentliyinin Nizamnaməsi, 2020 ). 

Yerli və xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatının inkişafına cəlb edilməsi, investisiya mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılıması, yeni rəqabətqabiliyyətli və səmərəli istehsal və xidmət sahələrinin 

təşkilinin dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması sahəsində 
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mühüm işlər görülmüşdür. Belə ki, ən yaxşı beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, təhlillər aparılmış və 

onun ölkəmizdə tətbiqi üçün ilk olaraq normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması istiqamətində 

zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. (2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının 

Məşğulluq Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 

Sərəncamı, [AR], 2018). 

Sənaye və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarların inkişafı üçün əlverişli şəraitin 

təmin edilməsi məqsədilə ölkədə sənaye məhəllələrinin yaradılması istiqamətində işlər uğurla 

davam etdirilir.  Sənaye məhəlləsi sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri 

infrastruktura malik olan, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən məhsul istehsalı və xidmət 

göstərilməsi üçün istifadə edilən ərazidir. Sənaye məhəllələri istehsal prosesinin təşkilində 

infrastruktur xərclərinin azaldılması, kooperasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi, kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və s. məsələlərin həlli baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. ( 

Məmmədova və  Əzizov, 2017). 

Müasir istehsal infrastrukturuna malik yüksək texnologiyalar parkının yaradılması ölkədə 

iqtisadiyyatın davamlı inkişafına və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, ölkənin yerli və xarici 

investisiyalar üçün əlverişliliyinin artırılmasına, elmi tədqiqatlar aparılmasına və yeni informasiya 

texnologiyalarının işlənilməsi üzrə müasir komplekslər yaradılmasına yönəlmişdir. Texnologiyalar 

parklarının yaradılması, həmçinin ölkənin qeyri neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə 

iqtisadiyyatının ixrac qabiliyyətinin, eləcə də rəqabətqabiliyyətli, idxalı əvəz edən məhsulların 

istehsalının artırılması, ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir 

texnologiyaların cəlb edilməsi kimi öncül vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxımından xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. Texnologiyalar parkı innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların 

hazırlanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-

konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi 

üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə qurumları olan ərazidir. (Bayramov, 

2019). 

Ölkəmizdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi üçün müvafiq innovasiya strukturlarının həmçinin, biznes inkubatorların 

yaradılması istiqamətində  əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. 

Koronavirus (COVID-19) Pandemiyasının Kiçik Sahibkarlığa Təsiri 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli “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” Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Nazirlər 

Kabineti tərəfindən 4 aprel 2020-ci il tarixində müvafiq Tədbirlər Planı təsdiq 
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edilib. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə 

dəstəyinin göstərilməsi mexanizmi çərçivəsində pandemiyanın zərər vurduğu fəaliyyət sahələrində 

sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən 300 min fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 80 milyon manat 

həcmində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bu maliyyə yardımı 2019-cu ildə 

vergilərini, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını və işsizlikdən sığorta haqlarını ödəmiş vergi 

ödəyicilərinə şamil ediləcək. (“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” Sərəncamı, 2020). 

Nəticə 

Azərbaycanda kiçik sahibkarların inkişafına, o cümlədən maliyyələşməsinə dövlət dəstəyini təmin 

edən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi, 

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu və Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti kimi 

təsisatlar fəaliyyət göstərir. Mütəxəsssislər kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ucuz, güzəştli və 

uzunmüddətli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını artırmaq üçün bir sıra tədbirlərin görülməsi 

vacib hesab edir: Məsələn, ekspertlərin fikrincə, 2016-2020-ci illəri əhatə edən kiçik və orta 

sahibkarlığa dəstək dövlət proqramının işlənməsi və həyata keçirilməli, qanunvericilikdə 

sahibkarlıq subyektləri onların ölçüləri əsasında təsnifləşdirilməli, mikromüəssisələr anlayışının 

qanunvericiliyə daxil edilməlidir. Eyni zamanda özəl kredit bürolarının yaradılması 

məqsədəuyğundur. Həmçinin dövlətin yaxından iştirakı ilə ixtisaslaşdırılmış sahə banklarının 

yaradılmasının vacibliyi önə çəkilməlidir. Bundan başqa KOS-lara verilən kreditlərinin 

sığortalanması və təminat fondu yaradılması vacibdir. Həmçinin qiymətli kağızlar bazarının inkişaf 

etdirilməsi və kiçik sahibkarların bazara çıxışını stimullaşdırmaq üçün qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olduğu deyilir. Bütün bunlarla yanaşı kiçik sahibkarların xarici 

maliyyə bazarlarına çıxışını təmin etmək üçün yerli qiymətli kağızların xarici fond bazarlarında 

ticarətini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması və müvafiq ticarət sisteminin 

tətbiq edilməsi təklif olunur. Ən nəhayət kiçik biznesin dəstəklənməsi üçün hökumət tərəfindən 

mikromaliyyələşmə proqramının həyata keçirilməli, françayzinq, faktorinq, lizinq kimi xidmətlərin 

geniş vüsət alması üçün güzəştlər sisteminin və normativ aktların hazırlanmalıdır. ( 

www.economy. gov. az) 
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Özel Sektörde Engelilerin Çalışma Hayatına Katılımda Yaşadıkları Sorunlar 

 

Natiq Seferli 
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natiq.safarli@gmail.com 

 

Özet 

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin işgücüne katılmaları her bakımdan önceliklidir. Kamu ve özel 

kurum ve kuruluşlar, engellilerin çağa yakışır biçimde özgürce ve rahatça istihdama katılmaları çok taraflı çalışma 

gerektirmektedir. Ülkemizde engellilere yönelik çalışmaların yetersizliği nedeninden  istihdama yönelik sorunların 

tespiti ve sorunların çözümü konusunda yaptığımız bu çalışmaların önemi, engellilerin istihdam sorunlarına doğru 

çözüm üretilmesinde yararlanılacak. Bu itibarla, çalışan, işveren, kamu engellilere yönelik beklenti ve tutumlarını 

içeren kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Araştırmamızda ana hipotezimiz, yerel düzeyde engellilere 

ihtiyaç duyulan çalışma alanları, bunlara yönelik meslekler, engelli istihdamına bakış, engel gruplarına ilişkin 

tercihlerden hareket edilmemesi nedeniyle çalışma hayatında engelliler sorun yaşamakta, bu nedenle engellilere 

sunulan mesleki, teknik eğitim ile mesleki rehabilitasyon çözümleri etkisiz kalmaktadır. Çalışma hayatında katılımda 

bulunan engellilerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal yönden sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. Nitel bir 

araştırma yapılmıştır. Araştırma katılmıcılarından anket soru üzerinden yanıtlar alınmıştır. Sorgular “Azərsun 

Holding” ve ona bağlı diğer birimlerde gerçekleştirilmiştir. Yöneticilerin algılarından ve engelli çalıştıran işletmelerin 

az olması araştırmanın daha geniş kütle üzerinden yapılmasını kısıtlmaktadır. Ülkemizde bu konu ile alakadar yazılar 

ve ya araştırmalar çok az. Bu gibi konular çoğu zaman develt kapsamında ele alınmaktadır ve yenilikler devlet 

tarafından gelmektedir. Alınan sonuçların özel sektörde hem yöneticiler, hem de engelliler için daha rahat istihdam 

edilebilirliğine yardım edecektir. 

Anahtar kelimeler : Engelli, yönetici , özel sektör, engellilik, engelli çalışanlar 

 

Engellilik Tanımı 

İnsan doğum döneminde ve ya doğduktan sonra kaza , hastalık , psikoloji travma ve diğer 

sebeblerden engelli olma riski ile yüzleşmektedir.  Toplumumuzda farklı farklı nedenlerden engelli 

kişilere bir kaç tanımlar adanmış , bir çok ifadelerle onları ayırt etmişler. Kusurlu , sakat, çolak , 

arızalı ve bu gibi diğer ifadelerle engelli insanlar farklandırılmışdır.  

Engelliliyin tanımı bir çok kişiler ve ya kurumlar tarafından farklı dönemlerde yapılmışdır. Lakin 

bu tanımlar arasında en güncel ve geçerlisi sayılan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) (World Health 

Organization) hazırlamış olduğu rapordakı tanımıdır. DSÖ – e göre “engellilik bedende ve ya 

zihinde yaranan, insanın belirili aktiviteleri     ve çevresindeki dünyaya katılımını zorlaştıran bir 

durumdur” ( World Health Organization, International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF)external icon.  Geneva: 2001, WHO).  

mailto:natiq.safarli@gmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1676 

 

Engelliliğin tanımını devlet kapsamında tanımı dahukuki dosyalarda da vardır. “Engelli kişilerin 

hukukları hakkında” qanunda bu tanımlar gösterilmiştir. Engellilik- çeşitli engellerle karşılaştığı 

zaman bir kişinin diğerleriyle eşit düzeyde topluma tam ve etkili bir şekilde katılmasını engelleyen 

kalıcı fiziksel , zihinsel , psikolojik ve ya duygusal bozuklukların olmasıdır. Engelli kişi – 18 yaşın 

altındaki engelli bir çocuk dahil olmak üzere, çeşitli engellerle karşı karşıya kaldığında diğer 

kişilerle eşit bir şekilde kamusal hayata tam ve etkili şekilde katılmasını engelleyen, sabit fiziksel 

, zihinsel , psikolojik ve ya duygusal bozuklukları olan kişilerdir (Azərbaycan Respublikasının 

“Əlliliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” qanunu , Maddə 1.0.1-1.0.2 , 2018). 

Diğer bir resmi dosyada ise engellilik tanımı bu şekilde yazılıyor : “Fiziki ve ya hastalıktan dolayı 

yaranan kusurlar sebebinden hayati faaliyyetleri kısıtlanan, sosyel yardıma ve korunmaya ihityacı 

olan kişiler engelli sayılıyor” (Azərbaycan Respublikasının “Əlillərin sosyal müdafiəsi 

haqqında”qanunu , Ə.Elçibəy, 25 avqust, 1992 – ci il, Bakı) 

Dediğimiz gibi bir çok yerlerde ve kültürlerde engellilik tanımı farklılıklar oluşturmaktadır. 

Konunun daha standartlaşması ve daha kapsamlı şekilde araştırılması açısından DSÖ bir sıra 

tanımlar işlemiştir. “Engelliler” dediyimiz bir topluluk farklılaştırdığımız zaman bu topluma dahil 

olan bir sıra kişilerin sorunları ve ya ihtiyaçları tamamen farklı ola bilir. Hatta aynı türde engelliliği 

olan iki kişi bu durumdan farklı şeklide etkilene bilirler. Bazı engeller gizli ola bilir ve ya görülmesi 

kolay olmaya bilir. 

Bu sebeplerden dolayı engellilik tanımını vermezden önce DSÖ bu tanıma dahil olan önemli 3 

durumu ayırt etmiştir. Bu durumları ingilizcesi türkçede farklı anlamlar ola bilmesine karşı 

ingilizceleri de parantez dahilinde gösterilmiştir : 

1. Yetersizlik (İmpairment) – İnsanın her hangi bir bedensel , fonksyonel ve ya zihinsel hissesini 

kayb etmesi , mahrum olması. Örnek olarak , insanın bacağını , görme kabiliyyetini ve ya hafızasını 

kaybetmesi. 

2. Özürlülük ; Aktivitenin Kısıtlanması (Activity Limitation) – görme , işitme , problem çözme 

ve ya yürüme gibi aktivitlerin azalması , kısıtlanması. 

3. Engellilik ; Katılımda Kısıtlamalar (Participation Restruction) – günlük bir takım 

aktivitelerin , mesela , sosyel çevreye katılım , çalışma , eğlence ve ya sağlık bakımı, koruyucu 

hizmetler gibi aktivitlere katılımda yaşanan kısıtlamalar anlaşılıyor. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın tanımı, bir sorunun ve ya problemerin ( bu sorun ve ya problemler sistematik de ola 

bilir) bir çok yönden rasyönel ve tarafsız bir şekilde cevaplanması, çözüm üretilme sürecidir. Bu 

sürecde sonuça ve ya sonuçlara ulaşa bilmek için bir çok yönden ve kaynaklardan bilgiler 

incelenerek veriler oluşturuluyor. Ve bu problem ve sorunlara elde edilen verilere dayanarak 

oluşturulan bulgulara göre cevablar veriliyor, çözümler oluşuturuluyor.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1677 

 

Araştırmanın sorulan sorular nitel araştırmaya ait olsa da sık bir çok veriler araştırılmış, bu veriler 

üzerinden de bulgular oluşturulmuştur.  

Nitel araştırmada esasen 3 türde veriler toplanmaktadır : çevresel veriler, süreçle ilgili veriler ve 

algılar. Çevresel veriler araştırmaya ait fiziksel, sosyal, kültürel faktörlerle ilgilidir. Bu tip veriler 

diğer iki, yani süreçle ilgili verilere ve algılara temel oluşturmakla kalmıyor, kıyaslamanın icra 

edilmesinde de yardımcı oluyor. Süreçle alakalı veriler adından da bilindiği gibi araştırma zamanı 

karşılaşılan durumlarla, hangi engellerle ve ya araştırma taraflarını nasıl etkilediyi ile ilgili verilere 

aittir. Algılarla ile ilgili veriler ise araştırmacının süreç ile ilgili düşündüklerini, yani bulgularını 

kayd etmesidir. 

Bu araştırmada da araştırmanın konusu ile ilgili sorular ve problemler ortaya koyulmuştur. 

Engellilerin özel sektörde çalışma hayatına katılımlarında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara 

dahil olan yönetici tutumları, önyargılar, engellilerin iş gücü piyasasındakı tam yeterli olamamaları 

ve ya bu algıların ne kadar doğru olup olmadığına karar vermek için, net sonuç elde ede bilmek 

için bir sıra teknikler izlenmiştir. Bu tekniklerden görüşme tekniğini örnek göstere biliriz. Soruların 

oluşuturulmasında Emre Can Şahanın “Çalışma Hayatında Engellilerin Yaşadıkları Sorunlar” 

çalışmasındakı, Zinnet Altunok Habalının “Engellilerin İstihdam Edilebilirliğine Yönelik Nitel Bir 

Araştırma” çalışmasındakı sorulardan da yararlanılmıştır.  

Veri Toplama Süreci 

Öncelikle hazırlanan sorular işletmelerin yöneticilerine gönderilmiş, onları uygun görüşleri 

alınmıştır. Uygun görüldükten sonra Nisan ayında yöneticilerin uygun bildikleri ve önceden 

belirlenen tarih ve saatlerde çalışanlarla bir araya gelinmiştir. Bazılarına mail üzerinden, 

bazılarında ise canlı görüşler üzerinden formlar dağıtılarak araştırmanın konusu ve amacı hakda 

bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler verildikden sonra formlar doldurulmuş, görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmelerin süresi genellikle 25-30 dakika sürmüştür.  

Yöneticilerle ise yine Mart ve Nisan aylarında önceden belirlenen tarih ve saatlerde görüşülmüşdür. 

Cevaplar ve farklı görüşler için notlar alınmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın en büyük sınırlılığı ele alınan engelli sayının çok olmasıdır. Aslına bakıldığında 

verilerin çokluğu nicel yönünde daha isabetli tahminlerde ve sonuçlar almamızda yardımçı oluyor. 

Ama nitel olarak daha çok sayıda engelli ele alındığında her biri ile ayrıca vakit ayırarak görüşmeler 

yapılması bir çok açıdan zorluklar yaşatıyor. Buna en büyük sebep ise zaman faktörü ve nitel 

verilerin toparlanmasının zorluklarıdır. 
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Grafik 1. Engelli çalışanların pozisyonları 

 

 Kaynak : Araştırmacının kendi topldaığı veriler 

Yöneticilerin Mevcut Engelli Kişilerin Verileri ile ilgili Görüşler 

Yöneticilerin engelli kişilerin işe alımı için teşvik eden amilleri, işe alınan engelli sayısı ve 

engellilerin hangi kurum ve ya kanallar vasitesile işe alındıklarına dair bilgiler edinmek için 3 soru 

sorulmuştur : 

1) İşletmenizde işçilerin kaç oranı engelli çalışandır ? 

2) Engelli kişilerin istihdamını nasıl temin ede biliyorsunuz ? 

3) Neden engelli kişini işe almayı seçtiniz ? 

Sorulan ilk sorunun cevabını yöneticilerin çoğunluğu ezbere bilmese de kendi verilerine dayanarak 

(yalnız böyle bir veri yapısı olan işletmelerde) bize rakamlar belirttiler (Grafik 2). 
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Grafik 2. Engelli Çalışanların İşletmedeki Tüm Çalışanlara Karşı Oranı (%) 

 

Kaynak : Araştırmacının kendi topldaığı veriler 

 

İkinici soruyu sorduğumuz zaman yöneticilerin bu konuyla çok da bilgilerinin olmaması tesbit 

edilmişdir. Bu işlerle daha çok İnsan Kaynakları ilgilendiğinden onlardan sormalarımızı tavsiye 

etmişlerdir. İnsan Kaynaklarından aldığımız yanıtlardan en yaygın frekanslı olanı “engellilerin 

kendi iş için başvuru yapması” , diğer yaygın frekansın ise “ “DOST” kurumunun yönlendirdiği 

kişiler” olduğu görülmüştür.  

Engelli kişileri işe alımlarının nedenlerinden ise en çok belirlenenleri ise “ vergi indirimleri” ve ya 

basit işler olduğundan fark etmezsizin gelişi güzel bir şekilde işe alındığı olmuştur. 

Yöneticilerin Engelli Kişilerin Özelliklerine İlişkin Görüşleri 

Yöneticilere verilen sorulardan biri de “Engelli kişilerin iş yerinde pozitiv ve ya negativ özellikleri 

nedir ?” olmuştur. Cevaplar ise Grafik 3 – deki gibi olmuştur : 

Grafik 3. Yöneticilerin Engelli Kİşilerin Olumlu Özellikleriyle İlgili Görüşleri

 

Kaynak : Araştırmacının kendi topldaığı veriler 
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Yöneticilerin engelli çalışanlarla ilgili olumsuz ciddi bir yorumu olmamıştır. 

Yöneticilerin Engelli Kişilere Karşı Tutumları 

Çalışma hayatında yöneticilerin engellilere karşı olan tutumları ile ilgili bilgiler almak adına 

yöneticilere aşağıdakı sorular sorulmuştur :  

1) İşe alımdan öncesi engelli kişilere yönelik tutumlarınız nelerdir ? 

2) Bu gibi pozitiv ve ya negativ tutumlarınızın sebepleri nelerdir ? 

Cevaplardan bir kaç örnek olarak aşağıdakileri dikkatinize suna bilirim : 

YK 1 : “Engellilere karşı özel bir tutumum yok, her kes gibi engellilere de insanıl olarak normal 

bakıyorum. Daha da güzel hayat şartlarında yaşamalarını arzu ede biliriz, fakat şimdiki ekonomik 

durumlarda iyileşmekten yana hayatta kalmak bile zor” 

YK 2 : “Ben burada çalıştığımdan beri 3 engelli işçimiz vardı. Hiç bir zaman onlara engelli gibi 

tanımlamadığım ve ya hatırlamadım. Bir aile gibi olmaya çalışıyoruz, Bu yüzden de fiziksel 

engelini bile görmezden gele biliyorsunuz.” 

YK 3 : “İşe alım zamanı o işi yapa biliyorsa engelli ve ya engelsiz bizim için hiç fark etmiyor. Bu 

yüzden de böyle işlerde ayrımcılık yapmıyoruz” 

…YK 9 : “Negatif bir görüşüm hiç bir zaman olmadı. Ama bazen topluma ait olmalarında sıkıntı 

yaşadıklarını fark ede biliyorum. Biz, çalışan arkadaşlarımızdan hiç kimsenin farklı 

davranmadığını bilsem de toplumda engelli kişilere ayrımcılık yapıldığını biliyorum. 

Çalışanlarımın bu gibi sıkıntıları olduğu zaman maddi manavi, elimden geldiği kadar yardımcı 

olmaya çalışıyorum.Onları hiç bir zaman engel gibi bakmadım. Talimatda verilen her bir işi de 

yeterince iği görüyorlar. Tabii biz de onların engel durumuna göre görevlendiriyoruz.” 

Verilen cevaplardan da görüyoruz ki, araştırmamıza katılan yöneticiler arasında hiç de engellilere 

karşı her hangi bir negativ tutumları yok. Engellileri çalışa bilecekleri görevlere göre 

talimatlandırmaya çalışıyorlar ki, bu da her iki taraf için olumlu sonuçlanıyor. 

Yöneticilerin Engelli Kişilerin Ücretleriyle İlgili Görüşleri 

Konuyla ilgili yöneticilere aşağıdaki soru sorulmuştur : 

1) Engellileri çalışanlarınıza verilen ücret hakkında düşünceleriniz nedir ? 

Katılımcıların görüşleri şu şekilde olmuştur (Tablo 1) : 
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Tablo 1. Yöneticilerin engellilerin ücretleri ile ilgili görüşleri 

Yönetici 

Katılımcılar 

(YK) 

Ücret 

YK 1 Ayrım yok. Kanunlara dayanarak eşit ücret alıyorlar. 

YK 2 Ücret ayrımı yokdur 

YK 3-4-5-8-9 
Ücretleri eşittir. Ayrıca engelli kişilerin vergi indirimleri de olduğundan hatta avantajlı 

olduğunu söyleye bilirim 

YK 6 Haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Her bir aynı çalışan aynı ücreti alıyor 

YK 7 
Bildiğim kadarıyla engelli kişiler bir takım vergilerden de indirmdeler. Ücret konusunda ise 

aynı maaş alıyorlar ve yeterli, yani ben öyle düşünüyorum. 

 

Yöneticilerin verdikleri bu yanıtlara baktığımız zaman engellilerin ücretleri ile ilgili he hangi bir 

ayrımcılığın yapıldığını söyleyemeyiz. Engelli çalışanlar da diğer çalışanlar gibi ayn ücret 

skalasında deyerlendiriliyor.  

Yöneticilerin Engelli Çalışanların Eğitim Seviyesine İlişkin Görüşleri 

Yöneticilere engelli çalışanların eğitim seviyesinin çalışdıkları alan için yeterli olup-olmadığı ile 

ilgili soru sorulmuş ve 5 yönetici yeterli, diğer 2 kişi ise tam da yeterli ve ya tamamen yetersiz 

olduğunu söylemiştir. (Grafik 4) 

 

Grafik 4. Yöneticilerin engelli çalışanların eğitim seviyeleri ile ilgili görüşleri 

 

Kaynak : Araştırmacının kendi topldaığı veriler 
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Yöneticilere Göre Engellilerin Becerileri 

Konu ile alakadar olarak yöneticilere “Engellilerin çalışma hayatına katılımları için hangi 

becerilere sahip olmalıdır ? Sizin engelli çalışanlarınızda bu beceriler varmı ?” soruları verilmiştir. 

Farklı farkl cevaplar alınsa da daha çok dürüstlük, problem çözme, güvenirlik, zaman yönetimi gibi 

beceriler esas ele alınan ve beklenen gözlentiler olmuştur. Ayrıca 7 yöneticiden hepsi engelli 

çalışanları ile ilgili görüşlerinde bu becerilere sahip olduklarını söylemişler. 

Sonuç ve öneriler 

Bu çalışmada 7 işletmenin engelli çalışanlarının istihdam edile bilirliğine uygun nitel araştırma 

yapılmıştır. Araştıramada yöneticiler ve çalışan engelliler ile ayarlanmış görüşmeler sonucu verilen 

yanıtlara göre analiz yapılmışdır. 

Yapılmış analizde, engelliler çalışma hayatına ilgili pozitiv fikirleri arasında mali özgürlük, 

üretime katkı ve tabii ki, sosyalleşme gibi faktörler ön plana çıkmıştır. Engelli çalışanlar istihdam 

sonrasında ihtiyaç duyulan beceri ve bilgilerin yöneticiler ve ya çalışanlar tarafından sağlandığını 

yanıt olarak verseler de, yöneticilerin bu fikre tam da katılmadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma 

edilen işletmelerin bir çokunda güvenlik ve işle ilgili eğitimler verildiyinin sonucuna varılmışdır. 

Engelliler işe alınırken ve ya çalışdıkları dönemde engellilik türünün değerlendirildiyi ve buna 

yönelik işler verildiği görülmüştür. 

Engelli çalışanların işle alakalı ciddi sorunları olmasa da iş için ihtiyaç olan bazı şeylerde sıkıntı 

yaşadıkları görülmüşdür. Mesela, bazı çalışanlar için iş yerleri evlerinden oldukça uzak ve trafik 

yoğun olan zamanlarda toplu taşıma araçlarından kullanmak oldukça zor geliyor. Buna rağmen bir 

kaç işletmelerde tek engelliler için değil her kes için özel servislerin olması bu bakımdan onlara da 

kolaylık getiriyor.Ve ya bazen çalışma sırasında özellikle engelli çalışanda her hangi bir zorluk 

olarsa çalışanların onlara yardım ettiğuini ve ya yöneticinin bunu keksin karşılamadığı 

bildirilmiştir.  

Yöneticilerin engellilere karşı görüşlerin yanıtlarında onların istihdamına insani olarak 

yaklaştıkarı, lakin engelliler için planlanması gereken rehabilitasyon ve ya eğitim hizmetleri 

hakkında çok da bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Yöneticilerin eğitim seviyeleri ile ilgili 

görüşlerinde 2 yöneticinin yetersiz olarak belirtse de her ber katılımcı yöneticiler şu anda 

çalıştıkları iş için yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtmişler. Buna açıklama olarak iş yerinde 

diğer çalışanlardan ve ya birbaş amiri tarafından işin öyretilmesi faktörünün olduğunu söylemişler.  

Araştırmada yöneticilerin engelli çalışanları için empati kurma konusunda pozitiv oldukları, bir 

sıra sorunların yanlış algılamaklarından dolayı değerlendirilmektedir. Genel olarak ise 

yöneticilerin her hangi bir neqativ cevap vermekden kaçındıkları öngörülmüştür ki, bu da 

araştırmanın çözüme ulaşmasına ve ya yöneticilerin problemleri gündeme çıkartmak konusundakı 

özelliklerinin yetersiz olduğuyla ilgilidir.  
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Araştırma esnasında engelli çalışanların istihdam edilmesinden kaynaklanan istikrar ve bu gibi 

psikolojik özgüvencelere olumlu etkisinin şahidi olunmuştur. Buraya kişinin kendine sayı ve 

tanınma hissinin artmasını da ilave ede biliriz. Engellilerin bir çok kısmı eğitile bilir ve 

eğitimlerinden dolayı istihdam edile bilir bir durumdadırlar. Onlara günümüzde gelişen 

teknolijileri uygun ve doğru bir şekilde onlara yönelik kullanırsak engellilerin iş gücü piyasasında 

da güvenilir bir yer tutmalarına, sonuç olarak ise dışlanmışlık ve yoksullukdan kurtara biliriz.  

Araştırma ile ilgili bir öneri ise engelli bireylerin eğitim seviyyelerinin çalıştıkları işten daha üstün 

olanlarının birim içi olarak daha uygun bir pozisyona transfer edilmesidir. Ama ne yazık ki, 

günümüzde bu sorun tek engelliler için değil, diğer çalışanlar için de geçerlidir. 

Bir diğer öneri ise engellilerin çalışmak istedikleri ve ya ihtiyaç gördükleri iş becerileri ve ya eğitim 

seviyelerine uygun bilgilerin verilmesine yönelik, bu amaçları sağlayacak projelerin daha da 

artırılmasıdır. Yalnız devlet seviyyesinde değil, üniversiteler de bu gibi projeler de katkıları ola 

bilir. 
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Xülasə 

Qloballaşma iqtisadi perspektiv çərçivəsində iki fərqli şəkildə müəyyən edilə bilər. Bunlardan birincisi qloballaşmanın 

nəzəri tərifi olaraq, reallaşması üçün tələb olunan şərtlər tam deyil. Yaxın gələcəkdə tamamlanacağına dair bir işarə 

yoxdur. İkinci tərif, nəzəri tərifdə yer alan əsas elementlərin yalnız bir hissəsini əhatə edən mövcud iqtisadi fenomeni 

təsvir etməyi hədəfləyir. 

"Bütün dünyada heç bir maneə olmadan ölkələr arasında hər növ məhsulların, istehsal amillərinin və məlumatların 

sərbəst hərəkətini təmin edəcək ortaq qanuna əsaslanan və ümumi razılığa əsasən formalaşan ortaq bazarın inkişaf 

prosesinə dünya ölkələrinə Qloballaşma deyilir " Qloballaşma konsepsiyası istifadəçinin mövqeyinə görə, yəni səhv 

düşüncələrə səbəb olan bir anlayışdır. Məsələn zaman məkanının sıxılması, rabitə və yüksək texnologiyasının çatdığı 

nöqtəyə vurğu edərək verilən təriflər və buna bu nöqtədən sonra ortaya çıxan qaçılmaz reallığı (müsbət və ya mənfi 

mənada) qloballaşma kimi qəbul edir. Beləliklə, qloballaşma məkan baxımından kiçilir və fərdlər və bu yaxınlaşmada 

fərqlərini aydınlaşdırır, yerlərini daha çox ifadə edə biləcəkləri və yaşaya biləcəkləri bir müddət ərzində və az inkişafla 

və əmək kapital münasibətlərini istisna edərək, qloballaşma prosesinin hər bir fərd və hər bir ölkə üçün eyni fürsətlər 

təqdim edir. Qloballaşmanın tərifi iqtisadi fərqlər və bu səbəbdən prosesin təsirlərindəki bərabərsizliklər gözardı 

edilməməlidir. Qloballaşma, 1970-ci illərin sonlarından bəri kapitalizmin özüdür və yenidən qurulma ehtiyacı və bu 

ehtiyac nəticəsində iqtisadi siyasətin dəyişdirilməsi prossesi mənasında istifadə olunur. Qloballaşma, yeni liberal 

siyasətin həyata keçirilməsi ilə fərqli ictimai quruluşlar sosial strukturların qeyri-bərabər dərəcədə təsirləndiyi bir 

prosesdir.  

Açar sözlər : Transmilliləşmə, Qloballaşma, İnvestisiyalar, TANAT, TAP 

 

Giriş 

Transmilliləşmə özünü hər bir sahədə açıq aydın göstərir. Bunun üçün ölkənin Beynəlxalq əmək 

bölgüsündə mövqeyinə nəzər yetirmək lazımdır. Heç sirr deyilki enerji sahələri və karbohidrogen 

ehtiyatlarımız bunun üçün gözəl mühit yaratdı və Ulu Öndərin hakimiyyətə dönüşündən sonra 

prossesi sürətləndirdi. 1994- cü ildə “Əsrin müqaviləsi” kimi tarixə düşən neft kontrakları bir daha 

buna əyani sübutdur. Və bugün rəqabət qabilliyətli iqtisadiyyat nəinki, enerji bütün sahələrdə 

investisiyanı qəbul edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevirdi.  

1. Milli iqtisadiyyatın transmilliləçməsi nədir və hansı parametrlərdə təzahür edir. 

Yuxarıda göstərilən nəzəri tərif dünyanın bütün ölkələri arasında reallaşan bir bazarın 

mövcudluğunu və bu ümumi bazara doğru inkişafın edən mövcudluğunu tələb edir. Müxtəlif 
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inkişaf səviyyəsindəki ölkələr arasındakı geniş iqtisadi və sosial-siyasi fərqlər və beynəlxalq 

siyasət həqiqətləri nəzərə alındıqda, bu ehtiyacın ödənilməsi ehtimalı çox az görünür. Üstəlik, milli 

dövlətlər içərisində və arasında yaranan siyasi gərginlik, qlobal ortaq bazar ideyasını dəstəkləyəcək 

şərtlərin inkişafına kömək edəcək vəziyyət bu prossesi dahada çətinləşdirir. Belə bir qlobal ortaq 

bazarın qurulma ehtimalı indikindən daha yüksək olsaydı belə, ümumi bazarın davamlılığını 

qoruyan siyasi tələblər yalnız mövcud şərtlər daxilində böyük çətinliklərlə qarşılana bilərdi. Bu 

siyasi tələblər arasında maliyyə siyasətində uyğunlaşma, çağdaş beynəlxalq ödəmə problemlərinə 

ümumi həll daxil olmaqla sabit beynəlxalq pul və maliyyə sisteminin qurulması, qlobal spekulyativ 

aktiv bazarlarında institusional nəzarətin təmin edilməsi, o cümlədən beynəlxalq kapital 

hərəkətlərinin yenidən təşkili, xüsusilə inkişafın həllində inkişaf etməmiş ölkələrdəki problemlər 

tələb olunan amilin və beynəlxalq siyasət və buna bənzər siyasətlərdə müəyyən bir konsensusun 

olmasıdır. Demək olar ki, nə qlobal ictimaiyyətin, nə də milli dövlət idarəçiliyinin bu problemlər 

barədə bir fikri yoxdur. Bu şərtlərdə qloballaşmanın nəzəri tərifi bir çox iqtisadçı üçün dəyərli və 

ya faydalı hesab edilmir. Mövcud qloballaşma tərifi bugün olduğundan daha çoxunu reallaşdırır. 

“Dünyanın əksər ölkələri arasında müəyyən bir konsensusa əsaslanan ortaq beynəlxalq hüquq 

olmadan, kənd təsərrüfatı mallarında və fiziki kapitalda qismən hərəkətliliyin mövcudluğu, habelə 

bu ölkələr arasında sənaye məhsullarının, xidmətlərin, biliklərin,  insan və maliyyə kapitalının tam 

beynəlxalq hərəkətliliyi və çox məhdud beynəlxalq əməyin hərəkətliliyinə qloballaşma deyilir. 

İndiki qloballaşma tərifində ilk növbədə tam qloballaşmanın olmadığı müşahidə olunur. Hal-

hazırda, ölkələrin təkbaşına nəzarət edə bilməyəcəyi bir ölçüyə çatan qlobal bazarlara nəzarət 

etmək üçün ortaq beynəlxalq bir qanunla bağlı bir konsensus əldə edilə biləcəyi görünmür. Bunun 

əvəzinə, sahənin müəyyən hissələrində müəyyən ortaq maraqlar ətrafında birləşən ölkələrin 

regional birlik birləşmələrinə getdiyini söyləmək olar. Lakin bu strukturlar nəzəri təriflərində 

qloballaşmanı dəstəkləməyən, əksinə buna mane olan şərtlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Hər 

regional birlik müxtəlif səviyyələrdə və xüsusiyyətlərdə fərqli hüquqi quruluşlar yaradır. Bu 

regional birliklər, daxili cəhətdən daha sərbəst, xarici aləmdə daha sərt mövqe tuta bilən böyük 

milli dövlətlər kimi də başa düşülə bilər. 

(file:///C:/Users/User/Desktop/Məqalə/1%20mm/uluslararasiiktisat.pdf) 

Azərbaycan iqtisadiyyatında Transmilli kapitalın iştirakı (Şirkətlər, 

investisiyalar,menecment və s.) 

Keçid iqtisadiyyatına sahib olan digər postsovet ölkələri arasında ən sürətlə inkişaf edən ölkə 

Azərbaycan idi. İqtisadi böyümənin ən vacib səbəbləri, ölkə ixracatının əhəmiyyətli bir hissəsini 

təşkil edən karbohidrogen (neft, benzin, qaz və s.) sektorundakı birbaşa xarici investisiyaların 

artmasıdır. 18 oktyabr 1991-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi 

haqqında Konstitusiya Maddəsindən sonra, 15 yanvar 1992-ci ildə "Xarici investisiyaların 

qorunması haqqında" qanun qəbul edildi. Beləliklə, ölkənin ərazisinə qoyulacaq xarici 

investisiyaların qanuni və iqtisadi prinsiplərini müəyyənləşdirərək qorunmasını təmin etmək üçün 
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dövlət zəmanəti verildi. Zamanla müxtəlif tənzimləmələr edərək yenilənən bu qanunla və 

Azərbaycan dövləti xarici kapitala eyni zamanda qanunların dəyişdirilməsinə, milliləşdirməyə, 

kamulaştırma, kompensasiyaya, ziyanların ödənilməsinə, gəlirlərinin köçürülməsinə və istifadəsi 

kimi məsələlərdə dövlət zəmanətlərini təmin etmişdir. Azərbaycan, bölgədəki digər ölkələrə 

nisbətən birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsində çox müvəffəq olmuş və 2004-cü ildə 

BMT- nin Ticarət və İnkişaf Konfransı (UNCTAD) tərəfindən hazırlanan "Xarici İnvestisiya 

Performansı İndeksi" ndə 140 ölkə arasında birinci yeri tutmuşdur. 2004-cü ildə ölkəyə birbaşa 

xarici investisiyaların daxil olması ÜDM-in 43,4% -ni, adambaşına düşən birbaşa xarici 

investisiyalar isə 463 dollar təşkil etmişdir. Yeniliklərə sürətlə uyğunlaşan Azərbaycan, SSRİ-nin 

(Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı) dağılması ilə ixtisaslaşma və əmək bölgüsünə əsaslanan 

iqtisadi quruluşun sona çatmasına və tələb olunan ara malların bağlanmasına baxmayaraq bütün bu 

çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacardı. Qarabağ müharibəsi  problemi səbəbindən ölkə sənayesi 

üçün bu problemlərin aradan qaldırılmasında neft ehtiyatları mühüm rol oynadı və illərdir neftə 

sərmayə qoyan Azərbaycan, 2005-ci il tarixinə milli gəliri əks etdirəcək neft gəlirləri ilə yeni bir 

dövrə qədəm qoydu. Xarici birbaşa investisiyalar Azərbaycanın iqtisadi bərpasında əsas rol oynadı. 

Ölkədəki iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması və sabitliyin təmin edilməsi nəticəsində 

Azərbaycan, xüsusən də neft hasilatı və emalı sənayesi baxımından xarici investisiyalar üçün çox 

cəlbedici bir bazara çevrildi. Ölkə iqtisadiyyatı iki yöndə şaxələndi. Bir tərəfdən neft 

(karbohidrogen) və əlaqədar xidmətlər və müqavilə sektorlarında sürətli inkişaf tendensiyası 

müşahidə olundu, digər tərəfdən qeyri-neft sənayesi sektorlarına investisiya çatışmazlığı baş Verdi. 

Nəticədə, qeyri-neft sektorundakı aşağı məşğulluq, vergi gəlirinin azlığı və ixrac səbəbiylə idxal 

olunan məhsullarda rəqabətin öhdəsindən gələ bilməməsi kimi problemlərdə iqtisadi dirçəliş daha 

çox neft sektoruna edilən xarici investisiyalar tərəfindən dəstəkləndi. Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkəti, 1991-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ən böyük və yeganə dövlət 

neft şirkətidir. SOCAR-ın  Gürcüstan, Türkiyə, Ruminiya, Avstriya, İsveçrə, Qazaxıstan, Böyük 

Britaniya, İran, Almaniya və ticarət şirkətləri olaraq Ukrayna, İsveçrə, Sinqapur, Vyetnam və 

Nigeriyada nümayəndəlikləri fəaliyyətə başladı. Şirkət daxilində 70 mindən çox işçi çalışır. 

SOCAR-ın Türkiyədəki investisiyaları İzmir və Türkiyənin ən böyük petrokimya zavodu olan 

Aliağa'daki satın alma ilə başladı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.-nin sərmayəsindəki ictimai 

səhmlərin yüzdə 51-i SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. 30.12.2011-ci il tarixdə, 51%- i dolayı əsas 

səhmdarı STEAŞ-a sahib olan Turcas Petrol A.Ş. Şirkətin adı Socar Turkey Enerji A.Ş. Yüzdə 25 

hissəsini Socar-a satan Turcas, təməli İzmir Aliağa'da atılan Ulduz Neft Zavodunda yüzdə 18,5 % 

ortaqlığını davam etdirdi. SOCAR-ın "STAR" neftayırma zavodu, Petkim Petrokimya 

müəssisələrinin mövcud sahəsi daxilində qurulacaq 10 milyon ton xam neft emalı gücünə sahib bir 

müəssisə olacaqdır. Petkimin istehsal edəcəyi yüngül və ağır neft məhsulları ilə ilk növbədə 

xammala olan ehtiyacını təmin edəcəyi halda, digər tərəfdən, mövcud yerli istehsalın yetərli 

olmadığı və hələ də davam edən digər neft məhsullarının açığının bir hissəsini qarşılayacaqdır və 

idxal ilə əhatə olunacaqdır. Beləliklə, xaricdəki ölkələrin və Türkiyənin istehsalının qarşısını almaq 
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üçün hər il milyardlarla dollar cari istehsalın azaldılmasına əhəmiyyətli bir qatqı olacaqdır. STAR 

Rafineri, 5 milyard dollarlıq investisiya dəyəri ilə Türkiyədə ən böyük tək sərmayə olma 

xüsusiyyətini daşıyır. Birincisi və ən əhəmiyyətlisi olan Petkim STAR Rafineri üçün halqa Emalı-

Petrokimya-Enerji-Lojistik İnteqrasiyasıdır, çünki Azərbaycan həm Türkiyənin iqtisadi, həm də 

strateji əməkdaşlığının xeyrinə bir layihədir. STAR Rafineri Avropanın ən əhəmiyyətli neft-kimya 

istehsal mərkəzinə sərmayə qoyacaq Petkim ilə, Azərbaycandakı birbaşa investisiyalar Türkiyədə 

ilk sıraya yüksəldi. Bu sərmayə iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlığı artırmışdır. SOCAR-ın 

Liman və Elektrik Stansiyası İnvestisiyaları Petkim yarımadasında mövcud limana əlavə olaraq 

tikiləcək konteyner limanının 1,3-1,5 milyon konteyner (TEU) tutumuna malik olması gözlənilir. 

Bu tutumu ilə Petkim Limanı, hazırda 900 min TEU tutumuna sahib olan İzmir Alsancak Limanını 

keçəcəkdir. Limanın istismarı üçün Hollandiyanın APM şirkəti ilə müqavilə imzalanmış və 300 

milyon dollarlıq investisiya işinə başlanılmışdır. Socar, 2018-ci ilə qədər Petkim Yarımadasında 

10 milyard dollar, Türkiyəyə yatırılan 17 milyard dollar da daxil olmaqla 7 milyard dollarlıq Trans-

Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri nəzərdə tutur. Boru kəməri proyektinin bu sərmayəsi, Türkiyəyə 

və Rusiyaya təbii qazın Avropaya alternativ olduğu üçün strateji bir əhəmiyyətə sahib bir 

investisiya olaraq görülür. Petkim potensialının özəlləşdirilməsindən sonra, Azərbaycan və 

Türkiyənin strateji sabitliyi dəstəkləməsi üçün dünyanın 10 milyard dollarlıq Petkim 

Yarımadasında konkret layihələrdən nümunələr göstərildiyi kimi bir istehsal mərkəzi olaraq 

danışıldığı aydın oldu. Son illərdə edilən Türkiyənin ən müvəffəqiyyətli özəlləşdirilməsinin bu 

investisiyaların tamamlanmasına qədər Türk iqtisadiyyatına təsirinin daha yaxşı başa düşüləcəyi 

qeyd edildi. Böyük neft oyununda Azərbaycanda neft və təbii qaz yataqlarının aşkarlanması və 

istismarı ilə bölgədəki tarazlıqlar dəyişdi. İki ölkə arasındakı münasibətlər Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

xam neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum xətti və Trans Anadolu Təbii Qaz Xətti Layihəsi ilə daha 

da güclənməyə davam etdi. Enerji sektorunda Türkiyə ilə Azərbaycanın bu investisiyaların 

gücləndirilməsi və strateji ortaqlıqların mütəxəssislər tərəfindən gələcəkdə gələcək investisiyaların 

başlanğıcı olacağı ifadə edildi. 2011-ci ilin dekabrında imzalanan anlaşma memorandumu ilə Trans 

Anadolu adlanan müstəsna 16 milyon kubmetr boru kəməri üçün işlərə dərhal başlanılması və iki 

ölkənin ortaq bir konsorsium qurması üçün təyin etdikləri şirkətlər razılaşdırıldı. SOCAR ilə 

birlikdə BOTAŞ və TPAO-nu da əhatə edəcək layihə konsorsiumu 1 ay ərzində yaradılacaq və 

konsorsium 2012-ci ilin ilk aylarından etibarən boru kəmərinin tikintisi üçün texniki-iqtisadi 

əsaslandırmalara başlayacaq. Bu çərçivədə konsorsiumdakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 

(SOCAR), Türkiyədən Boru Kəməri, Türkiyə Petrol Korporasiyasının (TPAO) Petrol Nəqliyyat 

Səhmdar Cəmiyyəti (BOTAŞ) ilk tərəfdaşlar olaraq iştirak edəcəklərini söylədi. Bu müddətdə 

digər beynəlxalq neft və təbii qaz şirkətləri də konsorsiuma daxil edildi. Tərəfdaşlıq quruluşundakı 

Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəmərinin, gələcəkdə Azərbaycanda 20% olduğu üçün bu gün 

80%-ə dəyişəcəyi ehtimalı olsa da Bakıdan Türkiyənin qərb xətti layihəsi yeni bir Türkiyə olaraq, 

ilk dəfə təbii qaz istehlakçılarının ortaq investisiyada iştirak edir. 

(file:///C:/Users/User/Desktop/Məqalə/2%20mm/427319%20(1).pdf) 
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Azərbaycan kapitalının xaricdə qoyuluşu vəziyyəti.  

Azərbaycanın neft və qaz sənayesində bir iş strategiyası kimi müxtəlif strategiyaların birləşməsi 

təqdim olunur. Beləliklə, sahənin iqtisadi inkişaf strategiyası bazara çıxarılır, planlaşdırma, 

nəzarət, təşviq, marketinq və xarici bazarlara çıxış təmin olunur. Bütün bunlar praktik həllini 

Azərbaycanın neft strategiyasında tapır. 

Azərbaycanın neft strategiyası həm yaxın, həm də uzaq sahənin iqtisadi fəaliyyətinin məqsədini və 

strategiyasını əks etdirir. Sahənin məqsədi onun iqtisadi inkişafının əsas istiqaməti konsepsiyasını 

müəyyənləşdirməkdir. Strategiya, qarşıya qoyulmuş hədəfə çatmaq üçün tədbirlər və proqramların 

hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu vəziyyətdə sahənin elmi-texniki potensialı və istehsal və satış 

imkanları nəzərdən keçirilir. Buna görə neft qaz sənayesinin iş strategiyasının inkişafı aşağıdakıları 

əhatə edir (Adalat. M, 2012)  

 Neft və qaz sənayesinin iqtisadi fəaliyyətində güclü (müsbət) və zəif (qüsurlu) tərəflərin müəyyən 

edilməsi və araşdırılması;  

 Neft və qaz sənayesinin cari və gələcək istehsal fəaliyyətlərinin son nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi;  

 neft və qaz sənayesinin mikro və makro moeksitlərinin təhlili, öyrənilməsi və istifadəsi;  

 Neft və qaz sənayesində istehsal fəaliyyəti üçün inkişaf alternativlərinin müəyyənləşdirilməsi;  

 Neft və qaz sənayesinin illik büdcəsinin hazırlanması. 

(file:///C:/Users/User/Desktop/Məqalə/3%20mm/Vusal%20İlkinli%20YL%20Tez.pdf) 

TANAP Layihəsi Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından və Xəzər 

Dənizinin digər sahələrindən hasil edilən təbii qazın Türkiyəyə və öz növbəsində bu ölkədən 

Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. TANAP Cənubi Qafqaz Boru kəməri (CQBK) və Trans-Adriatik 

Boru Kəməri (TAP) ilə birlikdə “Cənub Qaz Dəhlizi”nin tərkib hissəsi olan bir layihədir. TANAP 

Türkiyənin Gürcüstan sərhədində, Ərdəhanın Posof bölgəsindəki Türkgözü kəndindən başlayaraq, 

Qars, Ərzurum, Ərzincan, Bayburt, Gümüşxanə, Girəsun, Sivas, Yozqat, Kırşəhər, Kırıkkale, 

Ankara, Əskişəhər, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanaqqala, Təkirdağ və Ədirnə də daxil 

olmaqla 20 vilayətdən keçərək Yunanıstan sərhədində Ədirnənin İpsala bölgəsində başa çatır. 

TANAP Layihəsinin Gürcüstan-Türkiyə sərhədindən başlayaraq CQBK sisteminə birləşməsi, 

Türkiyə ərazisindən keçərək Türkiyə-Yunanıstan sərhədində başa çatması və sonra təbii qazın 

Avropaya çatdırılması üçün TAP boru kəmərinə birləşməsi planlaşdırılır. Azərbaycan və Türkiyə 

arasında 2011-ci il dekabr ayının 24-də Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. «Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında Trans-Anadolu təbii qaz boru 

kəməri sisteminə dair» Saziş 2012-ci il iyun ayının 26-da İstanbul şəhərində imzalanmış və hər iki 

ölkənin müvafiq qanunverici orqanları tərəfindən təsdiq edilmişdir. TANAP Layihəsi təbii qazın 
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Şahdəniz və eyni zamanda Azərbaycanın digər yataqlarından Avropa bazarlarına nəql edilməsi 

potensialına görə mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. TANAP boru kəməri 2018-ci ildə 

istismara verildi. 

CQD 51 % BP 12 % 

BOTAS 30 % STEAŞ 7 % 

Trans-Adriatik Boru Kəməri Layihəsi (TAP), Yunanıstan ərazisində Yunan-Türkiyə sərhədindən 

başlayaraq, Trans-Anadolu Boru Kəmərinə (TANAP) birləşən, Yunanıstandan, Albaniya və 

Adriatik Dənizindən keçərək İtaliyada başa çatan və “Snam Rete Gas” (SRG) şəbəkəsinə birləşən 

təbii qaz boru kəmərinin layihələndirilməsindən, tikintisindən və istismarından ibarətdir. TAP 

layihəsi Avropa Birliyinin strateji məqsədlərinin birində “enerjinin təhlükəsizliyi və enerji 

mənbələrinin diversifikasiyası” - adı altında aparıcı rol oynayır. TAP layihəsi təbii qazın 

Azərbaycandan Avropa bazarlarına ixrac etmək üçün ən qısa və birbaşa yol kimi seçilmişdir. TAP 

layihəsi üzrə Albaniya, İtaliya və Yunanıstan arasında Dövlətlərarası Saziş 2013-cü ilin fevral 

ayında imzalanmışdır.TAP boru kəmərinin Yunanıstanda yerləşən hissəsi Türkiyə-Yunanıstan 

sərhədinin yaxınlığında Kipoi məntəqəsindən başlayaraq Leropigidən cənub-qərbdə Yunanıstanın 

Albaniya ilə sərhədində başa çatır və uzunluğu təxminən 550 km təşkil edir. 

TAP boru kəmərinin Albaniyada yerləşən hissəsi Korça bölgəsində Yunanıstanla sərhəddə Bilisht 

Qender-dən başlayaraq, təxminən 215 km uzunluğa malikdir. TAP boru kəməri Albaniyada Fier-

dən 17 km şimal-qərbdə, sahil xəttindən 400 metrə qədər quruya doğru çıxır. Albaniyanın ərazi 

sularında dənizdə yerləşən seksiyanın uzunluğu təxminən 60 km -dir.TAP boru kəmərinin Adriatik 

Dənizində yerləşən hissəsi Albaniya sahilindən İtaliya sahilinə doğru dəniz dibi ilə təxminən 105 

km uzanır.TAP boru kəməri İtaliyanın cənubunda, San Foca yaxınlığında yerləşən Melendugno 

bələdiyyə ərazisinin Lecce məntəqəsindən sahilə çıxır. İtaliya ərazi sularında boru kəmərinin 

dənizdə yerləşən hissəsi təxminən 45 km, qurudakı hissəsi isə təxminən 8 km təşkil edir. Bu yer 

isə öz növbəsində 11 alternativ kəmər marşrutu qiymətləndirildikdən sonra ekoloji, təhlükəsizlik 

və sosial nöqteyi-nəzərdən ən məqsədəuyğun yer kimi seçilmişdir. TAP boru 01.01.2021- ci ildə 

fəaliyyətə başladı. 

BP 20 % SGC 20 % 

SNAM 20 % FLUXYS 19 % 

ENAGAS 16 % AXPO  5 % 

(https://www.sgc.az/az/layihe/tanap) 
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Xarici Borclanmanın İqtisadi İnkişafda Rolu. Azərbaycan Kontekstində 

 

Nazpəri Səmədova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

bm-nazpari.samadova@unec.edu.az 

 

Xülasə 

Borclanma davam edən və aktuallığını itirməyən bir prosesdir. Və daim dəyişən və inkişaf edən dünya iqtisadiyyatında 

borclanma aktual mövzu olaraq qalır. Bu səbəbdən xarici borclanma siyasəti hələ də araşdırılmaqdadır. Tədqiqatda 

xarici borclanmanın iisadi inkişafda rolu barədə əsas nəzəri biliklər,Azərbaycanın xarici boclanma siyasətində əsas 

istiqamətlər, proqnozlar təhlil edilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi ölkənin xarici borclanma siyasətinin təhlil olunması, 

proqnozların və təkliflərin verilməsidir. Xarici borclanmanın ümumilikdə iqtisadi inkişafa necə təsir etdiyi, hansı 

səbəblərdən ölkələrin xarici borclanmaya üstünlük verməkləri nəzəri-metodoloji əsaslarla təhlil olunması və daha 

sonra qeyd edilən ölkələr üzrə əldə olunan nəzəri biliklər və empirik modellər əsasında təhlil aparılması  tədqiqatın 

əsas məqsəd və vəzifələrinə aiddir. Tədqiqat nəzəri,riyazi statistik və emprik metodlarla aparılacaqdır. Tədqiqatın 

nəzəri metodlarına analiz,sintez,ümumiləşdirmə kimi metodlar daxildir. Emprik tədqiqat metodlarına isə müqayisə, 

sənədlərin öryənilməsi və. metodlar daxildir. 

Açar sözlər. Xarici borclanma, iqtisadi inkişaf, xarici borcun idarə edilməsi 

 

Giriş 

Xarici borclanma hal-hazırda dünya ölkələri iqtisadiyyatında ən vacib istiqamətlərdən biridir. 

Müasir dövrdə borclanma demək olar ki, adi həyat tələbinə çevrilib. İstər ev təsərrüfatları, istər 

biznes, istərsə də dövlətlər layihələrininin əksər hissəsini  borcla icra edirlər. Bu baxımdan, 

borclanma həyat norması kimi qəbul olunur. Bu yalnız fərdi şəxslər və biznes üçün deyil, dövlətlər 

üçün də keçərlidir. 

XX əsrin sonları inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici borclanmaya olan diqqəti xüsusilə artmışdır. 

Müasir dövrdə, dövlətlər daxili maliyyələşdirmə mənbələri ilə yanaşı, xarici mənbələrə də üstünlük 

verirlər. Dövlətlərin xarici borclanmaya üstünlük verməsinin səbəbləri onların inkişaf 

səviyyəsindən asılıdır. Bu səbəblərə dövlət xərclərinin daxili imkanlar hesabına qarşılana 

bilməməsi - məsələn investisiya ,infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi - tədiyyə balansı 

kəsrinin artması,resursların səmərəsiz istifadəsi və s. aiddir. 

Hal-hazırda dünyada borcu olmayan dövlət yoxdur. Elə dövlətlər var ki, borcu Ümumi Daxili 

Məhsulundan dəfələrlə böyükdür, elələri də var ki, kifayət qədər ehtiyatlı xarici borclanma siyasəti 

yürüdərək, dövlət öhdəliklərinin artmasına şərait yaratmırlar. 

Xarici borclanma siyasətinin aparılmasından asılı olaraq borclanma həm müsbət həm də mənfi 

mailto:bm-nazpari.samadova@unec.edu.az
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nəticələrə gətirib çıxara bilir. Mənfi nəticələri daha çox inkişaf etməkdə olan və kasıb ölkələrin 

borclanma siyasətində müşahidə etmək olar. 

Yüksək xarici borclanma əks effekt verərək bir çox kasıb ölkələrin inkişaf etməsinə mənfi təsir 

göstərir. Çünki, bu ölkələrin əksəriyyəti uzun müddətdir ki, borclanma siyasətlərini düzgün 

aparmırlar, yüksək faiz dərəcələri ilə böyük həcmdə borc almışdırlar. Yüksək və artan xarici borc 

yükü inkişaf üçün ciddi bir məhdudiyyətdir. Çünki, bu vəziyyət makroiqtisadi sabitliyə, dolayısıyla 

inkişafa və yoxsulluğun azaldılmasına böyük maneədir. Buradan aydın olur ki,borclu ölkələr alınan 

borcların cari dövr üçün xalis dəyərinin geri ödənilməsində çətinlik çəkir və nəticədə xarici 

borcltanma həmin ölkələrin iqtisadi göstəricilərinə ciddi təsir edir. Həmçinin yüksək riskli mühit 

və məzənnənin ucuzlaşması səbəbindən xarici investisiyaya qarşı marağı azaldır və bu da 

hökumətin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində struktur islahatlar keçirməsi üçün məhdudiyyətlər 

yaradır. Və bu kimi nəticələr ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir, dövlət büdcəsinin idarə 

olunmasında çətinliklər yaradır. (Pattillo, Poirson and Ricci,2002) 

Analiz 

Xarici Borclanma və iqtisadiyyat. Xarici borc, bir ölkənin (qurumların və ya şəxslərin) xarici 

ticarət boşluğunu, büdcə kəsrini, müdafiə, infrastruktur xərclərini və digər fövqəladə xərcləri 

aradan qaldırmaq üçün istifadə etmək məqsədilə xarici borc verənlərdən borc aldığı vəsait 

deməkdir. Bu səbəbdən xarici borc yalnız inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən deyil, inkişaf 

etmiş ölkələr tərəfindən də istifadə olunur (Edirneligil, Mucuk,2015). 

Alınan borc üzrə faizlər borcun verildiyi valyutada ödənilməlidir. Buna görə borc alan ölkənin, 

həmin valyutanı əldə etmək üçün mallarını borc verən ölkəyə ixrac etməsi lazım ola bilər. Bu, 

ümumiyyətlə borcun bir ölkə tərəfindən xarici ölkələrdən və ya banklardan,Beynəlxalq Valyuta 

Fondu və Dünya Bankı kimi beynəlxalq qurumlardan alındığı anlamına gəlir. Bu borcların 

məzmununu müəyyənləşdirmək üçün bəzi iqtisadçılar tərəfindən çox sayda fərdi cəhdlər və bəzi 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bəzi cəhdlər edilmişdir. 

Siyasi və sosial inkişaf və milli gəlirin artırılması dövlətlərin iki ən vacib məqsədidir. Bu 

məqsədlərə çatmaq üçün maliyyə institutları mühüm rol oynayır. Bu barədə , xüsusilə inkişaf 

etməkdə olan ölkələr, inkişafı təmin etmək üçün zəruri olan yüksək büdcəli institusionalizasiya 

müəssisələrini maliyyələşdirmək üçün xarici borcdan istifadə edirlər. Böyük həcmdə xarici 

borclanmanın iqtisadi inkişafda effektlərini daha detallı nəzərdən keçirək. Borc dayanıqlılığının, 

həmçinin yoxsulluğun azaldılmasının ən vacib determinantı iqtisadi inkişafdır.  

Ənənəvi neoklassik modellər və bəzi inkişaf modelləri borc və inkişaf arasında pozitiv əlaqə 

olduğunu əks etdirir. Amma burda əsas fərziyyə daha aşağı səviyyədə borclanmanın daha yüksək 

inkişafla əlaqəli olmasıdır. Həddindən artıq borclanmaya dair nəzəriyyələrə əsasən dövlətlərin 

siyasətlərində investisiya kanalları və əngəlləyici effektlər zəif makro siyasətlərə aparır. Həmçinin 

inflyasiya vergisi, azaldılmış dövlət xərcləri böyük borc ehtiyatı ilə nəticələnir. Əlavə olaraq, 
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böyük borc ehtiyatları, inkişafa mənfi effektlə təsir edərək sərmayə qaçışlarına, yüksək vergi 

dərəcələrinə və davam edən həddən artıq borclanmaya aparır (Arone,Bandiera,Presbitero,2006).  

Azərbaycan təcrübəsi. 1991-ci ildə SSRİ-nin süqutundan sonra digər respublikalar kimi 

Azərbaycan da iqtisadiyyatın transformasiyası üçün beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq 

etməyə başladı. 1990-cı illərdə ilk olaraq Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və digər beynəlxalq və regional maliyyə 

institutları ilə əməkdaşlığa başlanıldı. (Xarici Dövlət Borcları və BMİ-Lərin Layihələrində İctimai 

İştirakçılıq,www.bankmonitoring.org)  

Azərbaycanın ümumi xarici borcunda 1993-cü ildən bəri artım olmuşdur. Bunu aşağıdakı qrafik 

vasitəsilə görə bilərik: 

Cədvəl 1. Xarici borc ehtiyatları, Azərbaycan 

 

 

 

Mənbə: Dünya Bankı - https://data.worldbank.org/ 

 

Metodologiya 

Xarici borcun iqtisadi inkişafa təsirini əvvəlcədən təyin etmək çətindir, yəni müsbət və ya mənfi 

təsir göstərə bilər. Cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunarsa müsbət təsir 

göstərə bilər; və ya investisiyanı əngəlləmək və kapital qaçışını təşviq etməklə borcun artması və 

borcun sıxışdırılması təsiri ilə iqtisadi inkişafa mənfi təsir edə bilər. 

Bu araşdırma, xarici borclanmanın iqtisadi inkişafa necə təsir etməsini özündə əks etdirir. 

Tədqiqatda 1995-ci ildən 2018-ci ilədək olan ikinci dərəcəli məlumatlardan istifadə edilir. Məlumat 
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üçün əsas mənbələr Dünya Bankı məlumat bazası və müvafiq ölkələrin statistika idarələridir.  

Empirik təhlilin aparılması üçün aşağıdakı göstəricilər əsas götürülmüşdür: 

Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) - Ümumi daxili məhsul (ÜDM), müəyyən bir müddət ərzində bir 

ölkənin sərhədləri daxilində istehsal olunan bütün hazır məhsul və xidmətlərin ümumi pul və ya 

bazar dəyəridir. 

Xarici borc - Xarici borc, xarici kommersiya bankları, xarici hökumətlər və beynəlxalq maliyyə 

qurumları kimi xarici borc verənlər vasitəsilə cəlb olunan borcları ifadə edir. Xarici borc 

vəziyyətində bütün  borcun verildiyi valyutada aparılmalıdır. 

Təbii Ehtiyatlar üzrə Rentalar -  neft rentaları, təbii qaz rentaları, kömür rentaları (sərt və 

yumşaq), mineral rentaları və meşə rentalarının cəmidir. 

Tənlik aşağıdakı kimi olacaqdır: 

Ü𝑫𝑴 = 𝑪 + 𝒍𝒐𝒈(𝑿𝒂𝒓𝒊𝒄𝒊 𝒃𝒐𝒓𝒄) + 𝑻𝑬𝑹+∪ 

Burada ÜDM ilə Xarici Borc arasındakı uzunmüddətli əlaqəni və qısamüddətli dinamikanı 

qiymətləndirmək üçün kointeqrasiya metoduna Gecikməsi Paylanmış Avtoregressiv Modelə 

Məhdudiyyət testi (Autoregressive Distributed Lag Bound Testing (ARDLBT)) yanaşmasını tətbiq 

edirik. Bundan əvvəl, daxil olan bütün dəyişənlərin inteqrasiya qaydası, müəyyən bir zaman 

seriyasında qeyri-sabitliyi sınayan Gücləndirilmiş Dickey-Fuller (bundan sonra ADF) vahid kök 

testindən istifadə edilərək təyin edilməlidir. 

Gücləndirilmiş Dickey-Fuller (ADF) vahid kök testi 

Vahid kök testləri zaman seriyasında stasionarlıq üçün testlərdir. Reqressiya tənliklərini 

qiymətləndirərkən, əvvəlcə bu kimi Vahid Kök testlərini tətbiq etmək əhəmiyyətlidir. Bunun 

səbəbi isə, reqressiya analizini tətbiq edərək 2 və daha çox dəyişən arasındakı asılılığın 

qiymətləndirilən zaman, zamanla dəyişənlərdə stabilliyin olması zəruridir. Dəyişənlər arasında 

uzunmüddətli dövr əlaqəsinin olub-olmamasını qiymətləndirərkən, dəyişəmlərin qeyri-stasionar, 

birinci tərtib fərqlərinin stasionar olması tələb edilir. Yəni dəyişən I(1) olmalıdır. Hər hansı zaman 

seriyası əsaslı dəyişən həqiqi dəyərlərilə staisonar olduqda, I(0) olaraq qəbul edilir. Əgər dəyişən 

I(0) deyilsə, bu zaman onun 1-ci dərəcədən fərqi hesablanılır və dəyişənin stasionarlığı yoxlanılır. 

Bu zaman dəyişən stasionar olarsa I(1) hesab olunur. 

Zaman dəyişikliyi paylanma şəklində bir dəyişiklik yaratmırsa, zaman seriyası stasionarlığa 

malikdir (Alıyev,2017). 

Gecikməsi Paylanmış Avtoreqressiv Modelə Məhdudiyyət Testi Yanaşması (bundan sonra 

ARDLBT) 

Bu metod kointeqrasiya üçün alternativ bir yanaşma olaraq verilmişdir. 2000-ci illərin əvvəllərində 

Pesaran və digərləri (2001), Gecikməsi Paylanmış Avtoreqressiv Modelə Məhdudiyyət testi adlı 
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kointeqrasiya testi yanaşmasını təqdim etdi. Bu yanaşmanın digər kointeqrasiya metodları ilə 

müqayisədə üstünlüyü odur ki, müşahidə sayı az olduqda daha etibarlı nəticə əldə edilə bilir.  

Hesablamadan aldığımız nəticələrə əsasən, F-statistikası dəyəri istifadə edilmiş reqressor və 

müşahidələrin sayından asılı olaraq, cədvəl formasında təqdim edilən kritik dəyərin aşağı sərhəd 

qiymətindən kiçik olarsa, dəyişənlər arasında uzunmüddətli dövr əlaqəsinin və ya kointeqrasiya 

əlaqəsinin mövcud olmaması deməkdir. Bu halın əksinə olaraq, hesablanmış F-statistikası dəyəri, 

kritik dəyərin yuxarı sərhəddindən böyük olarsa, dəyişənlər arasında kointeqrasiya əlaqəsinin 

mövcud olmaması deməkdir. Və 3-cü mümkün halda, hesablanmış F-statistikası dəyərinin kritik 

dəyərin aşağı və yuxarı sərhədləri arasına düşərsə, bu zaman dəyişənlər arasında uzunmüddətli 

dövr əlaqəsinin olub-olmaması ilə bağlı dəqiq fikir ifadə etmək mümkünsüzdür.  

Hesablamalar hər ölkə üçün 24 müşahidə və 2 sərbəst dəyişən üzrə aparılmışdır. F-statistikası kritik 

dəyərləri isə 5% əhəmiyyətlilik dərəcəsində müqayisə edilmişdir. Müşahidə sayı kiçik olduğundan 

asimptotik dəyər n=30 olaraq götürülmüşdür (Alıyev,2017). 

Empirik nəticələr 

Dəyişənlər arasında uzunmüddətli dövr əlaqəsinin olub-olmamasını ARDLBT yanaşması 

vasitəsilə yoxlayaq. Bunun üçün qeyd edildiyi kimi, əvvəlcə ADF Vahid Kök testi yoxlanılır. 

Nəticələr ümumiləşdirilərək aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Hesablamalar EViews 10 vasitəsilə 

aparılmışdır. Qeyd edilən dəyişənlər üzrə məlumatlar Eviews proqramına daxil edildikdən sonra 

aşağıdakı nəticələr alınmışdır:  

Cədvəl 2. ADF vahid kök test nəticələri 

 

                                                                                                                          

 

                                                   

 

 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən Eviews vasitəsilə tərtib edilmişdir. 

Qeyd: *, ** və *** müvafiq olaraq 1 %, 5% və 10% səviyyələrinin 

əhəmiyətlilik səviyyələrini göstərir. Yəni hansı faiz səviyyəsində dəyişənin stasionar olmasını 

göstərir. Gecikmə uzunluğu, 5 maksimum gecikmədən ibarət Schwarz məlumat meyarlarına (SIC) 

əsasən avtomatik olaraq təyin olunur. P-dəyərləri bir tərəfli MacKinnon (1996) dəyərləridir. 

 

Trend və sabit Sabit 
Dəyişənlər 

I(0)          I(1)  I(0)          I(1)                                    

1.32      2.83*** 

2.56      1.95 

2.06      4.04* 

2.29      2.78    

1.05      7.54* 

1.99      3.88** 

ÜDM 

Xarici borc 

Təbii Ehtiyatlar üzrə Rentalar 
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Cədvəl 3. Gecikməsi Paylanmış Avtoreqressiv Modelə Məhdudiyyət testi nəticələri 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: DLOG(GDP)   

Selected Model: ARDL(1, 0, 0)   

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 04/25/21   Time: 16:52   

Sample: 1995 2018   

Included observations: 23   

     
     

Conditional Error Correction Regression 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     

C 1.542678 0.563263 2.738822 0.0130 

LOG(GDP(-1))* -0.041616 0.072010 -0.577924 0.5701 

LOG(EXTERNAL_DEBT)** -0.040258 0.075559 -0.532803 0.6003 

TNR_RENTS** 0.016464 0.003009 5.470826 0.0000 

     
     

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     

     
     

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     

LOG(EXTERNAL_DEBT) -0.967360 3.438587 -0.281325 0.7815 

TNR_RENTS 0.395612 0.682974 0.579249 0.5692 
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C 37.06911 62.56965 0.592446 0.5605 

     
     

EC = LOG(GDP) - (-0.9674*LOG(EXTERNAL_DEBT) + 0.3956*TNR_RENTS + 

        37.0691 )   

     
     
     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     

   

Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  13.43696 10%   2.63 3.35 

k 2 5%   3.1 3.87 

  2.5%   3.55 4.38 

  1%   4.13 5 

     

Actual Sample Size 23  

Finite Sample: 

n=35  

  10%   2.845 3.623 

  5%   3.478 4.335 

  1%   4.948 6.028 

     

   

Finite Sample: 

n=30  

  10%   2.915 3.695 

  5%   3.538 4.428 

  1%   5.155 6.265 
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Mənbə: Müəllif tərəfindən Eviews vasitəsilə tərtib edilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi F-statistikası dəyəri 13.436962-dir. Bu da 5% əhəmiyyətlilik 

dərəcəsində yuxarı həddən böyükdür. Burdan nəticə alırıq ki, dəyişənlər arasında kointeqrasiya 

əlaqəsi mövcuddur.  

Nəticə və təkliflər 

Bu gün, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə məqbul səviyyədə xarici borcların inkişaf dərəcəsində 

müsbət effekti olduğu qəbul edilir,çünki , inkişaf etməkdə olan ölkələrin kapital qoyuluşu 

məhduddur. Azərbaycan nümunəsində müşahidə etdiyimiz kimi, xarici borclar iqtisadi inkişafın 

sürətlənməsində, özəl sektor mühitinin yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunun davamlı və balanslı 

inkişafının dəstklənməsi, maliyyə sektoru, sosial xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və ona çıxış, 

səhiyyə sektoru, sosial müdafiə sahələri və s . istiqamətlər üzrə inkişafa nail olmaq üçün ən vacib 

maliyyələşdirilmə mənbələrindən biridir. 

Lakin, borc artımı daxili və xarici investisiyalarda sıxılma effektinə səbəb ola bilər və bu da iqtisadi 

inkişafa mənfi təsir göstərə bilər. Əgər gələcək dövrdə borcun ölkənin ödəmə qabiliyyətindən daha 

çox olacağı ehtimalı varsa,alınan borcla bağlı gözlənilən xərclər daxili və xarici investisiyaların 

qarşısını daha da alacaq və bu vəziyyət inkişafa zərər verəcəkdir. Məsələn, potensial investorlar, 

bir ölkə nə qədər çox məhsul istehsal edərsə, xarici borcu ödəmək üçün kreditorlar tərəfindən o 

qədər çox vergi tutulacağından narahat olacaqlar. Bu səbəbdən, onlar gələcəkdə artan hasilat üçün 

cari dövrdə daha az xərcləmək istəyəcəklər. 

Borc idarəetmə siyasətinin məqsədi makroiqtisadi və tədiyyə balansının sabitliyində çətin 

problemlər yaratmadan xarici maliyyənin faydalarına nail olmaqdır. Borc idarəçiliyi dövlət 

idarəçiliyi və iqtisadi siyasətin mürəkkəb bir tərəfidir, çünki hökumətin konkret, ixtisaslaşmış 

vəzifələri olan hissələrini bir araya gətirməyi tələb edir. Borc idarəetməsinin məqsədi, ölkənin 

gələcək tədiyyə balansı və ya dövlət gəlir problemi yaratmadan mövcud xarici maliyyələşdirmə 

imkanlarından istifadə etməsini təmin etməkdir.   

Xarici borc proqramını nəzərdən keçirərkən hökumət unutmamalıdır ki, proqnozlaşdırılan xalis 

ixrac qazancı, borc xidməti öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kifayət olmalıdır. Bundan əlavə, 

proqnozlaşdırılan dövlət gəlirləri, hökumətin borc xidməti öhdəliklərinin yerli valyuta ekvivalenti 

ilə təmin etmək üçün yetərli olmalıdır ki, maliyyələşdirilən layihələr uğurlu olarsa, daha asanlıqla 

qarşılanacaq. Gəlirlərin xərcləri ödəmək üçün yetərli olduğu hallarda da, hökumətin lazımi gəliri 

artırmaqda çətinlik çəkməsi borclara xidmət etmək qabiliyyətini ciddi şəkildə məhdudlaşdıra bilər. 

Borcları effektiv şəkildə idarə etmək üçün səlahiyyətlilər borc xidməti öhdəliklərinin zaman 

profilini tərtib etməlidirlər; ixracat gəlirlərini, daxili gəlirləri və gələcəkdə maliyyəyə çıxışı dəqiq 

proqnozlaşdırmalıdırlar. Yeni borclanmalardan daha yaxşı şərtlərlə faydalanmaq, borc ödəmə 

müddətlərini layihə gəlirlərinə uyğunlaşdırmaq və ya ixrac qazanclarındakı çatışmazlıqların 

öhdəsindən gəlmək və ya idxalda gözlənilməyən xərclərlə mübarizə aparmaq üçün borclarını 
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əvvəlcədən ödəmək və ya yenidən maliyyələşdirmə potensialını izləməlidirlər. 

Hökumətlər xarici borclanmaya ümumi iqtisadi siyasətin daha geniş çərçivəsində baxırlar.  

Borc problemləri nadir hallarda əsas iqtisadi dəyişənlərin (xüsusilə faiz və valyuta məzənnələri) 

qərar qəbul edənlərə həqiqi iqtisadi xərcləri çatdırması üçün siyasətlər seçildikdə və hökumətlər 

dövlət büdcəsi və daxili yığımların artırılması üçün effektiv tədbirlər ilə dövlət investisiya 

proqramlarını dəstəklədikdə ortaya çıxır. Lakin borc böhranının göstərdiyi kimi, ölkələr pisləşən 

iqtisadi şəraitdə həddən artıq borclandıqlarını görürlər və ağır deflyasiya təzyiqlərinə və asta 

inkişafa qarşı həssas olurlar. Yaxşı makroiqtisadi siyasət xaricində xarici borcun effektiv idarə 

olunması üç bir-biri ilə əlaqəli prosesi özündə birləşdirməlidir - müvafiq maliyyələşdirməni 

seçmək, nə qədər borc alacağınıza qərar vermək və borc haqqında tam və aktual qeydlərin 

aparılması. 

Buradan nəticəyə gəlirik ki,daha aşağı səviyyədə borclanma daha yüksək inkişafla əlaqələlidir. Və 

alınmış xaric borclar səmərəli şəkildə idarə edilməli, effektiv borc siyasəti tətbiq edilməlidir 

(Dünya bankı, Klein,1994) 
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Marketing Strategies in The Education Sector And A Research In The 

Chinese Market 

 

Ayoufu Dilina 

Zhejiang University 

 

Abstract 

In this study, marketing and service marketing strategies were investigated by a survey study on the education sector. 

The research’s data was compiled via convenience sampling. The survey was conducted with students from Urumqi, 

China. A total of 250 questionnaires were prepared and distributed, and 240 cases were analyzed and analyzed. The 

collected data were mainly analyzed by reliability analysis, factor analysis, correlation analysis, t-tests and anova 

analyzes. Quality of service scale was used in the research. The results obtained for the quality of service differ 

according to demographic information. The evaluations obtained for the quality of service of the students on the 

education sector are explained in the research section with the tables. 

Keywords: Education Sector, Marketing, Service Marketing, Marketing Strategies 
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Xəzinəsi” Poemasında Yaratdığı İdarəetmə Modeli 

 

Nərgiz Babayeva 
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nargiz.babazadeh@gmail.com 

 

Xülasə:  

2021-ci il də 880 illiyini qeyd etdiyimiz Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı daim ölkə prezidentinin də 

diqqətində olmuş, müxtəlif illərdə mütəfəkkirin irsinin öyrənilməsi və sahib çıxılması üçün mühüm siyasi iradə əks 

edilmiş, dahi Mütəfəkkirin yaradıcılığı daim yüksək səviyyədə dəyərləndirilmişdir. Bunu Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Şuşa Fatehi, cənab İlham Əliyevin 2021-ci il 5 Yanvar tarixli “Nizami ilinin elan 

edilməsi” haqqında sərəncamı da bir daha sübut edir. Sərəncamda deyilir: “Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə 

hər zaman təntənə ilə keçirilmişdir. Dahi şairin 800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş 

yaratmışdır. Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən 

yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, 

nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün 

yeni perspektivlər açmışdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 

840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami 

Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilmişdir. 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir 

Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur.” (https://president.az) 

Və bütün bunlar nəzərə alınaraq 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilmişdir 

Xalq olaraq Vətən müharibəsində qələbəmizin fonunda bir də Nizami Gəncəvinin 880 illiyini qeyd etmək qürurunu 

yaşayır, bu gün də onun mədəni-elmi irsinin öyrənilməsində əlimizdən gələnini edirik. 

Açar sözlər: idarəetmə modeli, şah, rəiyyət, “Sirlər Xəzinəsi”, İnsan. 

 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər Xəzinəsi” Poemasında Yaratdığı İdarəetmə Modeli: 

Nizami Gəncəvi – elmşünas 

Elə şəxslər var ki, onlar öz dövrünün deyil, ölümündən yüz illər keçsə də, dünya durduqca bütün 

dövrlərin, zamanların fövqündə durur. Onlar öz cismani ölümündən sonra qoyub gedikləri 

yaradıcılıq irsi ilə, dövlətçilik ənənənələri ilə mənəvi ölməzliyə çatırlar. Azərbaycan tarixində bu 

kimi şəxsiyyətlər tarix səlnaməsi boyunca hər dövrdə olub və tarixmizin formalaşamasında 

mühüm rol oynamışlar. Nizami Gəncəvi də məhz belə nadir şəxsiyyətlərdəndir. Onun mədəni irsi 

ədəbiyyat və pozeziya çərçivəsində deyil, elmin bütün sahələrini əhatə etməklə sənət 

məfkurəsinin, insanlıq dühasının, şairlik təxəyyülünün zirvəsinə çata bilmişdir. O təkcə 

Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın yaradıcılıq səhnəsində yeni parlaq səfihə açmışdır. Homer, 

Dante, Şekrpir, Höte və s. dühalar Qərb ictimai bədii fikrini yüz illiklər boyunca kərpic-kərpic, 

misra-misra bərqərar etmişdilərsə, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə 

tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərinin müəllifi olan Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət 

tapmış “Xəmsə”si ilə başlı-başına Şərq ədəbi fikrini, bədii yaradıcılığın əsasını qoyub, dünya 

mailto:nargiz.babazadeh@gmail
https://president/
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poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanan, çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi 

məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Mütəfəkkir şair, Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri 

bəzəyən əsərləri Şərq miniatür sənətinin inkişafına, elmin bir çox sahələrinə, musiqiyə, poeziyaya 

yeni janr gətirməklə söz-şer sənətinə da özünəməxsus təkan vermişdir.  

Nizami sənətşünas olması ilə yanaşı təbiətşünas, həndəsəşünas, səmaşünas, ulduzşünas, 

aləmşünas, musiqişünas, rəvanşünas-psixoloq, elşünas-etnoqraf, islamşünas, ilahiyyətçi – tövhid 

alimi, Quranşünas olmuş, bütünlükdə dövrün dili ilə ifadə etsək elmşünas – alim olmuşdur 

(Ə.Əhmədov, 2001). Onun yaradıcılığında sadaladığım elm sahələri kimi iqtisadiyyatın mühüm 

elementləri də öz əksini tapmışdır. Bu gün əsərlərinə kompleks yanaşdıqda əslində Nizami 

əsərlərində iqtisad elminin mühüm qollarından olan idarəetmənin modelinin yaradıldığını görmüş 

oluruq: Mütəfəkkir şair misra-misra, ilmə-ilmə bu modelin əsas prinsiplərini hörmüş, yaratmışdır. 

Onun idarəetmə modelinin əsasında sosial bərabərlik, israfçılığa qarşı mübarizə, əkinçilik, əmək 

münasibətləri, kənd və şəhərlər arasında sosial bərabərsizlik, ağır yaşam şərtləri, hökümdar və 

rəiyyət və s. təşkil edir. Modelin mərkəzində isə İnsan durur. Hansı ki, bütün münasibətlərin 

mərkəzində insan dayanır. Necə ki, Nizami deyir: “insan bir çörək yesin deyə, səma, yer, günəş, 

buludlar, çaylar, küləklər səfərbər edilir.”   

Metodologiya:  

Nizaminin əsərlərində yaratdığı idarə etmə modelini təhlil edərkən əsas mühüm məqam onun şer-

söz sənətinin qanun və qaydaları ilə, poeziya dilində, məsnəvinin tələbləri və imkanları daxilində 

yazmış olduğu məqamların sətraltı mənalarını aşkar edə bilməkdir. Bütün sosial-iqtisadi 

problemləri bədii təccüsümü ilə ifadə etdiyindən Nizaminin əsərlərinin təhlili üçün poeziyanın 

incəliklərini, klassik şer sənətinin dərinliklərini də bilmək gərəkdir. Bütün bunlardan sonra Şairin 

bizə ötürmək istədiyi dərin informasiyanı daha aydın şəkildə müəyyən etmiş olarıq.  

Aşağıdakı misraya diqqət edək: 

“İnsana arxadır onun kamalı, 

Ağıldır hər kəsə dövləti, malı. 

Qüvvət elmdədir başqa cür heç kəs. 

Heç kəsə üstünlük eləyə bilməz.” (N.Gəncəvi, 1982) 

Əsərin məzmununa zənginlik verən bu misraların öyüd dəyəri olduğu kimi, bədii qatlarda 

gizlənmiş olan əsas çatdırılması istənilən məqsəd isə hər şeyin əvvəlində təhsil və elmin 

dayandığını göstərməkdir. Güclü iqtisadiyyatın təməlini təşkil edən ən mühüm şərt məhz elmin, 

təhsilin ikişafı, təhsilli, peşəkar kadrların olmasıdır.  

Digər diqqət çəkən mühüm məqam, Nizami şeriyyatının təhlilləri zamanı bir çox hallarda misraları 

konteksdən çıxardaraq təhlil edib, onu məqsəd və məramlarına uyğun məna verməklə istədikləri 

kimi don geyindirilməsidir. Bu da dahi Mütəfəkkirin şeriyyatınıın əslində gücünü, söz qüdrətini 

göstərir və öz misralarında söz oyunu edən şairin misralarını analiz edərkən, daha diqqətli olmalı, 

bədii qatları aşıb məna qatlarına daxil olmaqla yanaşı poeziya qaydalarına da diqqət yetirmək 

lazımdır. Məsələn, bir çox məqalələrdə Su ilə bağlı deyilən məşhur misraları konteksdən çıxardıb, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1704 

 

iqtisadi anlam gətirmək, onu geniş anlamda qənaətlə, israfçılıqla əlaqələndirmək cəhdlərini 

göstərə bilərəm. Misraya diqqət edək. 

Bir inci saflığı varsa da suda, 

Çox içiləndə dərd verir o da. (N.Gəncəvi, 1983) 

Halbuki bu misralarda şair daha çox mənəvi dəyərlərdən bəhs edir – sözün də su kimi lətafətinin 

olması, onu su ilə müqayisə edərək, az olduqca daha da dəyərli olmasını bildirir. Qeyd edilən 

misralara konteskdən çıxartmadan baxaq. 

Sözün də su kimi lətafəti var, 

Hər sözü az demək daha xoş olar. 

Bir inci saflığı varsa da suda, 

Artıq içiləndə dərd verir su da. 

İnci tək sözlər seç, az danış, az din, 

Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. (N.Gəncəvi, 1983) 

Odur ki, Nizami yaradıcılığında iqtisadi motivləri araşdıraraq, misralara kompleks şəkildə 

yanaşmaq, konteks daxilində baxmaq lazımdır. 

Mövzuya qayıtsaq 

Az öncə dediyim kimi, Nizami əsərlərinin mərkəzində mənəvi cəhətdən ali insan – insan kapitalı 

durur. Onun mənəvi təşəkkülü kimi, hər tərəfli formalaşması da Nizami üçün önəmlidir. Şair bu 

barədə belə yazır: “İnsanlığın əlaməti onun cəmiyyətə göstərdiyi xidmətdən ibarətdir. Bəşərə 

xidmət etmək insanlığın şərəfidir. Hünər sahiblərinin qənaətlərinə görə bəşərə xidmət etməkdən 

gözəl əməl yoxdur. Vəfa əli ilə əhd peyman kəmərindən tut, bəşəriyyətə qarşı öz əhd peymanlığını 

sındırma. Fələk ona görə kainatın başının tacı olmuşdur ki, o bütün bədənini xidmət kəmərinə 

çevirmişdir. Hünər kəməri əlində olan hər vücud sahibi hər daim xidmətə hazır olmalıdır. . .” (N. 

Gəncəvi, 1981)  

Şairə görə Fərd ilə cəmiyyət arasında ahəng yaratmaq üçün cəmiyyətin bütün üzvləri öz 

əyləncələrindən, həvəslərindən, nəfsani yaşayışından vaz keçməli,  heyvani instiktlərini 

cilovlayıb, tərbiyələndirməlidir, öz gücünü, qüvvəsini əməyə yönəltməlidir: “Biz bu dünyaya 

çalışmaq üçün gəlmişik, boş-boş danışmaq üçün gəlməmişdir” (N. Gəncəvi, 1981) 

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir, 

Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir?  

Nizamişünas alimlərin, şairin bioqrafiyasına həsr etdiyi bir çox elmi araşdırmalarda qeyd edilir ki, 

“Nizami Gəncəvi şerlərində insanlara nəsihətlər öyüd verməklə yetinmir, nümunə və örk olsun 

deyə özü də o öyüdlərə əməl edir. Əməyə dəyər verən Şair bütün vaxtını çalışmağa, əməyə sərf 

edir.” (T.Babayeva, 2000)  

Daim müharibələr, basqınlar, orta əsirlər tarixinin ən qızğın və hərəkətli dövründə, dövlətlərin bir-

birinin ardınca bərqərar olub, süqut etdiyi, hakimlərin, hökümdarların bir-biriləri ilə daim savaş 

halında olan, öz güclərini bir-birilərinə savaş meydanlarında qan axıdaraq sübut etdiyi dövrdə 

yaşayıb yaradan Nizaminin əsərlərində ədalətli hökümdarlıq, mükəmməl idarətetmə, şah və 
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rəiyyəti arasındakı uçurumlar, xalqın öz hökümdarlarından narazılığı, onların yaramaz və ədalətsiz 

idarətmələrinə görə yaranmış sosial natarazlıq geniş yer almışdır.  

Şairin “Sirlər Xəzinəsi” poeması yaratmış olduğu idarəetmə modelinin mərkəzinə insanı qoyaraq 

məhz dövrünün bu kimi problemlərini əks etdirdiyi ən geniş əhatəli əsəridir. Əsər ədalətli 

hökümdarla ədalətsiz hökümdarın dialoqu ilə başlayır. Çünki Nizami də gözəl bilirdi ki, hansı 

iqtisadi formasiyada yaşansa da bütün social-iqtisadi problemlərin başında ədalətsiz idarəetmə 

durur. Röya aləmində bir ədalətli padşahın gözlərinə ədavətli padşah görünür. Zalım padşah 

xalqına verdiyi zülmlərə görə bağışlanmasını diləyir, ancaq artıq çox gec olur. 

“Ümid işığı gəzdim, söndü ümid məşəlim, Hər ətəkdən yapışdım, üzüldü kömək əlim.” – deyən 

padşahın simasında aydın olur ki, ədalətsiz hökümdara uzanan əlləri boş qoyduğu kimi ölüm 

ayağında da onun uzatdığı əlləri tutan olmayacaq. “Yetimin göz yaşları ətəyinə axmasın, 

Ağbirçəyin fəryadı səni oda salmasın” – deyən şair hökümdarlara idarətemənin düsturunu da 

vermis olur.  

Tövhid elminə dərininə hakim olan Nizami Gəncəvi həmişə özünə rəhbər tutduğu “Quran” və 

hədislərdən ilham aldığı kimi, “S.X”-də İslam Peyğəmbəri hz. Muhammədin hədisinə istinad 

edirdi (Ə.Əhmədov, 2001) Hz. Muhəmmədin hədisində deyilir: “İnsanlar həmişə öz padşahlarının 

dinində olarlar” – deyir. Yəni hökümdar hansı əqidəyə sahib olsa, ümməti də ona tabe olar. Şahın 

dini xalqın dinidir, adilliyi xalqın adilliyidir, zülmkar hökümdarın idarə etdiyi xalq da zülmkardır.  

Odur ki, Nizami qərara gəlir ki, xalqı tərbiyələndirmək üçün daha yuxarıdan başlamaq lazımdır: 

“Balıq başdan iylənir” – el məsəlini əsas gətirən Nizami əvvəlcə şahlara, padşahlara, düzlük, 

ədalət, mərhəmət və digər əxlaqi keyfiyyətləri aşılamaq niyyətindədir. Çünki yaxşı bilir ki, adil 

idarə edici olanda xalq da ondan ibrət götürər, cəmiyyət də getdikcə saflaşıb, təmizlənər. odur ki, 

Nizami nəinki “S.X” əsərində hətta digər dörd poemasında da tarixdə mövcud olmuş şahların, 

padşahların timsalında zamanının hökümdarlarına müxtəlif mesajlar ötürmüş, onları şer və 

ədəbiyyatın gücüylə ədalətə dəvət etmişdir.  

Ədalətli hökümdar idarə etdiyi ölkəsini cənnətə çevirə bildiyi kimi, Nuşirəvan kimi hökümdarların 

ölkəsində isə Bayquşların bir-birilərinə cehiz verə bilməsi üçün kifayət qədər xarabaya qalmış 

kəndlər, obalar da çox olur. Necəki oğluna qız istəmək üçün elçi gələn ata başquş ondan başlıq 

üçün daha çox xarabaya qalmış kənd istəyən qız atası bayquşa haqq qazandırıb, bunun çox asand 

olduğunu deyir: “Çünki nə qədər ki, Nuşirəvan kimi hökümdarımız var, yüz min belə xaraba kənd 

verərəm sənə.” (N.Gəncəvi, 1981). Bayquşları dinləyən Şah ətrafına boylanır, xarabaya qoyduğu 

kəndə göz gəzdiri və fərqinə varır ki, insanların varlığı ilə toyuqlar qaqqıldayan bu kənddə indi 

bayquşlar uluyur: “El varını soymuşam, xalqa divan tutmuşam, Ölməyi, son mənzili büsbütün 

unutmuşam.” – deyə etiraf edir.  

Habil və Qabil qardaşlarının hekayəsindəki qarğa aleqoriyasından mahircə istifadə edən Şair öz 

əsərində bayquşların diliylə Şaha öz ölkəsini necə xarabaya çevirdiyini göstgərmiş olur. Bir Şahın 

sifarişi ilə yazılan Sirlər Xəzinəsində belə hekayələri ustacasına yerləşdirən şairin məqsədi əsəri 
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sifariş edən Şahın önünə dolayısı ilə ayna qoymaqdır. Məmləkətin birinci düşməni ölkəni dağıdan, 

xalqı və tanrını bezar edın ən dəhşətli şey zülm və sitəmkarlıqdır. Çünki: 

Zülmkarlıq dağıdar, bərbad eylər ölkəni,  

Adalət səadətlə abad eylər ölkəni. (N.Gəncəvi, 1981) 

Şair eyni əsərdə davam edir ki, şahlığına güvənmə, şahlıq gəldi gedərdi, həyata da güvənmə o da 

hədərdir. Şahlara öz qüdrətini, iqtidarını qorumaq üçün cəza hökümlərindən istifadə etməyin 

faydasız olduğunu, bu yolun hətta özündən sonra övladlarına da xələl gətirəcəyini, xalqa düvan 

tutanları yataqdaykən xalqının divanına düçar olacağını bildirir: “El gücü sel gücüdür, hər an çəkin 

bu seldən.” deyir Şair (N.Gəncəvi, 1981). Çünki əzaba düçar olan xalq geci-tezi üsyana qalxacaq, 

inqilablar edəcək. Nizami burda günümüzdə baş verən inqilabların da düsturunu vermiş olur. 

Düsturun həlli üçün isə Şair bildirir ki, kimki zülm evini bərbad etsə, öz elini abad edər. 

Xəzinələrin qıfıllı qapıları arxasındakı qızıl – “Zərnix”  

Nizaminin yaşadığı 12-ci əsrlərdə istehsal alətlərinin və əmək məhsuldarlığının aşağı səviyyədə 

olmasını nəzərə alsaq, əhali və onu əhatə edən təbii amillər istehsalı artırmağın ən mühüm şərtləri 

idi. 12-ci əsrdə Azərbaycanın iqtisadi həyatında natural təsərrüfat üstünlük təşkil edirdi. Buna 

baxmayaraq o dövrdə şəhərlərin sürətlə inkişafı, şəhər əhalisini artması sənətkarlığın ticarətin 

genişlənməsinə imkan yaradırdı. Bunun nəticəsində əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına təkan 

verən imkanlar da artırdı. Bu da pula olan ehtiyacı artırdı (T.Kərimli, 2001). Ona görə pul 

mübadiləsində də şahların yarıtmaz siyasətindən bəhs edən Şair bilirdi ki, şahlar eyş-işrət düşkünü 

olduğu kimi, cah-cəlal düşkünü də olurlar. Bunu Şeyx şahlarda qızıla, zinyətə olan hərisliyin heç 

şahın özünə də faydası olmayacığından hər fürsətdə bəhs edir. “S.X”-də keçən misrada xalqa, 

xeyir işlərə sərf edilməyən qızılın elə qızıl rəngində olan “Zərnix” adlı zəhərdən fərqli 

olmayacağını deyən Şair həmçinin yığımın da iqtisadi-sosial rifahdakı yerini, təsirini göstərmiş 

olur (Ə.Əhmədov, 2001). O qızıllarını xəzinələrdə həbs edənləri dəmirçidən fərqli olmadığını 

bildirir. Əməyin nəticəsi olan qazanc xərcləndikcə rifahın da artığına inanan Şair qızılın, gümüşün 

xəzinələrin qıfıllı qapıları arxasında heç bir dəyərə sahib olmadığını deyir. 

Şahlıq idarəetmə sistemi 

Şair “Sirlər Xəzinəsi” poemasında yer alan ən önəmli növellalardan olan “Qarı və Sultan Səncər” 

hekayəsi ilə yarıtmaz, ədalətsiz idarəetmənin insanları, şəhərləri nə hala gətirdiyini, şahın 

darğalarının – indiki dillə desək məmurlarının özbaşınalıqları, qanunsuzluqları qoca qarının 

dilindən səsləndirilir, həm xalqın çəkdiyi zülm, həm də bunun müqabilində Şaha olan şikayət, 

onun da sonunun zülm verdiyi xalq kimi olacağını da bizlərə çatdırır. Şairin canlandırdığı Qarı 

obrazı bütün dövrlərdə zülmə düçar olan xalqın, Sultan Səncər isə bütün dövrlərdə zalım 

hökümdarların bədii təcəssümüdür. Qeyd edilən novillada Şair türklərin dünyada şan şöhrəti ilə 

tanınan, ədaləti ilə öyünən, qüdrətli xalq olduğunu vurğulayır və bunun ardınca bu xüsusiyyətlərə 

tamam zidd olan Sultan Səncərin türk olmasına şübhə edir, hətta onu hindli quldur adlandırır, 

çünki Sultan Səncər Türk olsaydı qeyd edilən şəkildə zalım və ədalətsiz olmazdı. Bu misralarda 

şair həmçinin subliminl mesaj ötürərək türklərin ədalətinə də, qüdrətinə də işarə vermiş olur. 
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Qarının diliylə kəndlərdə, şəhərlərdə baş alıb gedəb hərc mərclik, yoxsulluq, insanlardakı bezarlıq 

təsvir edildikdən sonra elə həmin qarının diliylədə sultana öyüdlər verir. Öyüdlərin timsalında isə 

əslində Nizami ideal cəmiyyətin formulunu bizə göstərmiş olur.  

Hökümdar olmusan ki, yetişəsən haraya, 

Daim məlhəm qoyasan hər sızlayan yaraya (N.Gəncəvi, 1981) 

Yaşadığı ölkənin müqəddaratını düşünərək, doğulduğu torpaqlarda, mənsubu olduğu xalqın rifahı 

üçün dahi mütəfəkkir idarəetmənin şahlıq növünü tərənnüm etmiş, bu sistemə üstünlük vermişdir. 

Təbii ki, bu da yaşadığı dövrün tələblərindən irəli gəlirdi. Lakin onun arzuladığı şah xalqın, 

vətənin qeydinə qalan, ədalətli şah idi. O, yalnız yaradıcılığının son zirvəsində "İsgəndərnamə" 

əsərinin sonunda yeni dövlət quruluşu olaraq xəyali, hökmdarsız xalq hakimiyyəti fikrinə gəlib 

çıxmış, bununla da fəlsəfə və ədəbiyyata yeni anlayış – utopik cəmiyyət anlayışını gətirmişdir. 

Onun utopik cəmiyyəti demokratik prinsiplər üzərində qurulmuş cəmiyyət idi. Bu dövlətin aliliyi 

onda idi ki, o, insanın hüquqlarını qoruyur, onun əməyini müdafiə edir və qiymətləndirir. 

Nizaminin təsəvvür etdiyi xalq hakimiyyəti şəxsiyyətlə dövlət və hökmdar arasında ahəngdarlığın 

və qarşılıqlı vəhdətin bərqərar olmasına rəvac verən siyasi hakimiyyət idi.  

Tədqiqatçıların fikrincə, Nizami dühasının böyüklüyü ondadır ki, o, xalqla hökmdar arasındakı 

münasibətləri və bu münasibətlərin kölgəli cəhətlərini qorxmadan cəsarətlə açıb göstərə bilir. 

İbrətləndirmək, qorxutmaq, öyrətmək, xəbərdarlıq etmək yolu ilə onları ədalətə, insanlığa, 

istiqamətləndirir. Əsərlərində şahların ədalətini təsvir etmək Nizami üçün az əhəmiyyətlidir, 

dövrünün hökmdarlarını utandırmaq, ağıllandırmaq yolu ilə ədalətə yönəltmək, onların ədalətli 

olmasına nail olmaq mütəfəkkirin böyük irsinin əsas qayələrindən birini təşkil edir. Bu, eyni 

zamanda Nizaminin siyasi idealı, onun nail olmaq istədiyi, yaxud bərqərar olacağına ümid etdiyi 

məqsədlərindən biridir. Mütəfəkkirin müasiri olduğu hökmdarlara xəbərdarlıqları, müəyyən 

mənada kəskin vahimələndirici qınaqları, hər şeydən əvvəl, tövsiyə xarakteri daşıyır. Mütəfəkkirin 

ideyasına görə, hökmdar ilk növbədə aqil, ləyaqətli və nəcib insan olmalıdır. O, alicənablığı ilə 

seçilməli, nümunəvi və əxlaqlı bir fərd kimi insan, insanlıq adını uca tutmalıdır. Hökmdar xalqın 

etimadını siyasi cəhətdən səbatlı və tədbirli, ədalətli olması ilə qazanmalı, xalqın hakimiyyət 

iradəsinə arxalanmalıdır. 

İnsan resurlarının idarəetmə modelində rolu 

Şairin ədaləti idarə etmə təliminin ikinci qismi sadə adamlarla bağlıdır. Çünki idarə etmə iki 

tərəflidir və idarə edənlə yanaşı idarə edilənlər də var. Ədalətli idarə etmə də məhz bu iki amilə 

söykənir. Şahların, sultanların qüsurlarını açıb aşkar etdiyi kimi, dahi mütəfəkkir, siravi vətəndaşın 

da etməli olduğu şeyləri sadalayır, onları xatırladır: əsəri boyunca mənəvi cəhətdən ali insan 

xüsusiyyətlərini aşılayaraq insanları halal zəhmətə, əməyinin qarşısında qazanca, məişət 

səviyyəsində münasibətlərdə siravi insanların da bir-biriləri ilə adil davranmasına diqqəti çəkir. 

İsa Peyğəmbərin hekayəsində ölmüş itin timsalında eybəcərliklərin arasından belə gözəlliklər, 

estetikanın mövcud ola biləcəyini vurğulayaraq həyatı daha yaşanılan və rahat edilə bilən olmasını 

da bizə göstərir.   
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“İnsanın ülviyyəti” məqalətində Şairin insana verdiyi dəyəri, onun ali yaradılış olmasını, irqindən, 

dinindən, milliyyətindən aslı olmayaraq insan olmağın başlı-başına bir dəyər olmasını açıqlayır 

(N.Gəncəvi, 1981). Yerin də, göyün də nazıyla oynadığı insan üçün hər yaradılışın səfərbər 

olduğunu deyən şair ideal insanın modelini verir. Şair təsadüfən əsərində insanlara dəyər vermir. 

O müasir iqtisadiyyat elminin bu gün qabartdığı və haqqında ən geniş araşdırmalar aparıldığı İnsan 

kapitalının hələ 12-ci əsirdə dəyərli amil olduğunu bilirdi. Bütün iqtisadi-sosial münasibətlərin 

mərkəzində dayanan insanın idarə edilməsi isə ayrı bir sənət idi.  

Cəmiyyət və təbiət vəhdəti 

Biz bilirik ki, insan səadəti üçün fərd ilə cəmiyyət arasındakı ahəng kifayət deyil. Cəmiyyətlə 

təbiət arasında da harmoniya yaratmaq vacibdir. Nizami məhz bu mövzunu da “S.X” pozemasında 

kamil şəkildə işləyib hazırlamışdı və “Yeddinci söhbət” hekayəsini məhz bu problemin kökünə 

həsr etmişdir. Şəirin təliminə görə təbiət vahid orqanizmdir və insan da onun ən ülvi üzvüdür. 

Odur ki, insanların problematikasından bəhs edərkən insanı təbiətdən ayrı tutaraq təsvir etmək 

mümkün deyil. Əgər təbiətə insanın varlığı üçün vəhdət halında çalışırsa, insan da onu qorumalı, 

istismar etməməli, hətta heyvanlarla münasibətdə də ədalətli olmalıdırlar. Şair təbitədə mövcud 

olan bütün canlıların insanlar bərabər yaşamaq hüququnun, sadəcə şüur cəhətdən insandan geri 

qaldığını, onların Allahın dilsiz qulları olmasını bildirir. “Firudunla ceyranın hekayəti”ni insan-

təbiət vəhdətinə nümunə gətirmək olar. Bütün bunlar göstərir ki, Nizami hələ 12-ci əsirdəykən 

dövrümüzün ən actual problem olan ekoloji problemlərdən agah olmuşdur. 

Beləliklə Nizaminin idarə etmə təliminə görə ideal yetkin cəmiyyət, mənəviyyata qulluq edən 

həyat quruluşu yalnız o zaman mümkündür ki, cəmiyyətin bütün üzvləri, birinci növbədə idarə 

edən hakim dairələr, daha sonra məmurlar, və ən sonda xalq – idarə edilən siravi insanlar mənəvi 

cəhətdən tərbiyələnməli, yaradılışına qayıtmalı – ülvi insan olduğunu xatırlayıb ali varlıq olmasına 

qayıtmalı, nəfsani həyatdan uzaq durmalı, bütün qüvvələrini faydalı əməllərə sərf etməli, başlıca 

isə adil olmalıdır. İnsanlarla təbiət vəhdət halında fəaliyyət göstərərək daha gözəl yaşanıla bilən 

ölkə qurmalıdır. 
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Abstract 

The article examines the problems of intellectual property arising from illegal activities during the occupation of 

Azerbaijani territories and the economic and political factors affecting it. The main purpose of the study is to conduct 

the volumes of illegal imports and exports, unlawful violations of intellectual property rights, illicit exploitation of 

goods, services, and other natural resources in those lands. The illegal activity carried out by Armenia during the 

occupation of Nagorno-Karabakh and its surrounding areas, the intellectual property violations faced by Azerbaijan in 

the import-export process in these territories are analyzed in the research work. The practical significance of the 

research lies not only in its contribution to the political and economic but also in the legal field, as well as in the 

connection of intellectual property with the political economy. 

Keywords: intellectual property rights, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Armenia, illegal activities. 

 

Introduction 

In contemporary international politics, IP rights have increasingly become an arena for both global 

cooperation and conflict. The definition of international IP rules, their legal status, and their 

enforcement area of utmost international relevance by the World Trade Organization’s Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). In combination, the provisions 

of TRIPS regulations and the World Intellectual Property Organization are the institutional 

centerpieces for the international IP framework. However, the national level is central when it 

comes to the actual implementation and enforcement of the respective regulations. The selected 

topic is considered very high relevance not only analytical respect but also in practical terms and 

has never been researched before. To sum up, intellectual property rights are still facing many 

challenges and disputable issues in different nation-states. Those rights are more restricted by 

political issues than today's legal principles. Because the parties or states cannot agree on the 

enforcement of legal principles, in the settlement of disputes, and as a result, the maintenance of 

international property rights is a more pragmatically political issue. In the political prism, the moral 

values and principles of the states sometimes limit international property rights, which impede the 

enforcement of those property rights in the countries. 

 

mailto:nargiz_hajiyeva@unec.edu.az
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Illegal Activities during the Occupation 

In modern times, the effective regulation and implementation of intellectual property rights by 

nation-states are considered the more crucial issue upon goods, services, and other products than 

before. The fate of many states' trade depends largely on the proper observance of laws and 

regulations arising from intellectual property rights. Nowadays, IPR is not limited to the rule of 

law but is more related to today's political and economic affairs. In recent years, Azerbaijan has 

made significant progress in regulating and justifying intellectual property rights. However, 

concerning the Nagorno-Karabakh issue, it should be noted that there are still some difficulties and 

shortcomings in the maintenance of intellectual property rights as those lands have been under the 

illegal occupation of Armenia.  

During the occupation, Armenia supported and openly promoted the production and export of 

illegal goods neglecting the principles of international law and IP law in Azerbaijani territories for 

30 years. In the course of the occupation, Armenia had used the territories of Azerbaijan as a 

transport base to ensure the delivery of minerals, gold, and other rich resources inside and outside 

the country. Azerbaijan's customs system was destroyed in the occupied territories and faced 

difficulties in protecting property rights in Nagorno-Karabakh and seven neighboring regions. 

(MFA, 2016) 

Armenia's illegal economic and other activities in the lands of Azerbaijan were completely contrary 

to international conventions on intellectual property and continued to violate the principles of 

international law. At that time, Azerbaijan has many times called on its international partners to 

take action against those who violate its sovereignty and territorial integrity in the Nagorno-

Karabakh region and other occupied territories of Azerbaijan and to prosecute those responsibly, 

and appropriate measures are being taken. (Azercosmos OJSCo & MFA, 2019) During the 

occupation, there were no measures for the effective exercise of intellectual property rights in 

Nagorno-Karabakh and its neighboring districts, but currently, Azerbaijan tends to undertake 

concrete steps to improve the effective exercise of intellectual property rights in the liberated 

territories.  

Illegal Appropriation of Resources 

Along with pursuing a policy of aggression for 27 years, Armenia had appropriated the natural 

resources of Azerbaijan and for many years, the reserves extracted from the gold deposits in 

Kalbajar had been exported to world markets as Armenian production during the occupation. Based 

on the official sources, there are 155 different types of mineral deposits in those territories. The 

main target of the Armenians was gold deposits. For this reason, illegal exploitation of the rich 

gold deposits in the border areas of Kalbajar with Armenia began, and this process continued until 

2020. During geological exploration in the 1980s, it was proved that gold was produced in the 

Soyudlu-Zod gold deposit 4-5 thousand years ago. (Azernews, 2020) Kalbajar is the crucially 
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necessary district for Azerbaijan in terms of possessing abundant gold reserves. Over the past 27 

years, Armenia has extracted gold reserves in Kalbajar and exported them to world markets. 

According to preliminary estimates, the damage is estimated at billions of dollars. But during the 

Armenian occupation, it was impossible to monitor there concerning how much gold it was 

produced, how much it was extracted, and so on. Currently, measures are being taken to calculate 

the cost of illegal activities and exploitation in the liberated Kalbajar. (Anadolu Agency, 2020)               

There were 160 different precious metal deposits in the Armenian occupation, including 5 - gold, 

7 - mercury, 2 - copper, 1 - lead, 1 - coal, 1 - the raw material for soda production, 12 - colored and 

decorative stones, 21 - coating stone and so on. A large part of Azerbaijan's mineral resources is 

located in its territories, which were occupied by Armenia. In general, 561 deposits, manifestations, 

and promising mineralization areas were identified in these lands of Azerbaijan. To assess the 

industrial importance and prospects of the existing ore and non-ore mineral resources, it is 

necessary to conduct geological exploration work here after the liberation of the territories.  

(Ministry of Ecology and Natural Resources, 2019) 

Illegal and intense mining activities mostly targeted gold, silver, copper, molybdenum, mercury 

deposits prevailing in the territories of Kalbajar, Lachin, Tartar, Aghdam, iron, and chromium 

deposits covering the territory of Jabrayil, Kalbajar, Lachin. Revenues earned from illegal mining 

of minerals were accountable for the crucial part of finance in Azerbaijani territories during the 

occupation and had built a basis for the occupying regime's financial security. (Ministry of Defense, 

2020) 

There were more than 30 companies from the USA, Russia, Canada, Switzerland, Great Britain, 

France, Germany, Spain, and the Netherlands engaged in the extraction of mineral resources in the 

Armenian-occupied Nagorno-Karabakh and seven neighboring regions of Azerbaijan including 

Vallex Group, Sterlite Gold Ltd, Manex and Valex, Armenian Copper, Base Metals, 

GeoProMining, Gold Star, Lydian International, Vedanta Group and others were involved in such 

illegal activities in those lands. (Azernews, 2018) The Ministry of Industry and Trade of Armenia 

and the Canadian company First Dynasty Mines (FDM) have signed an agreement worth $ 63.3 

million to officially loot natural resources during the occupation. (Ministry of Ecology and Natural 

Resources, 2019) The famous Swiss brand watches were made of gold illegally exploited and 

exported from gold mines in the Vejnali village of Zangilan and Kalbajar, the occupied well-off 

territories of Azerbaijan. The founder of the brand was also involved in the cultivation of sturgeon 

in Tartar for the construction of Golden Fish factories, as well as the construction of a reservoir in 

Lachin. (Horizon weekly, 2015) The 2019 data show that the Kashen ore processing plant, which 

opened on December 26, 2015, employed more than 2,000 people and had an annual production 

capacity of 5 million tons of ore. (Ministry of Ecology and Natural Resources, 2019) In terms of 

the genesis of ore deposits in Azerbaijani territories, they are of hydrothermal origin and the ore 

body in the deposits is mainly in the form of veins, sometimes lenses, and stockwork, amount of 
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distribution of useful components is uneven. (Anadolu Agency, 2020) This means that by 

plundering the ore-rich areas of these deposits, more profit is obtained in a short period, and thus 

the deposits become unusable. Also, the exploitation of well-off blocks in the fields of construction 

materials can lead to the destruction of the prospects of the field. (Karabakh.org, 2019) 

Picture 1: Gold mines illegally exploited by Armenia in the Kalbajar region. 

 

           Source: Armecofront 

 

Relevance, Novelty, and Justification of the Research 

Intellectual property rights faced many problems and controversies during the occupation of 

Nagorno-Karabakh. These rights are more limited to political and economic issues than today's 

legal principles. As the parties or states fail to agree on the application of legal principles in the 

settlement of disputes, the protection of international property rights is more practical in political 

and economic matters. In a political economy, the moral values and principles of states sometimes 

limit international property rights, which prevent the exercise of these property rights in countries. 

Based on the importance of the selected research, it should be noted that this topic has not been 

studied in-depth due to the lack of monographs, other additional information, and sources. As for 

the innovative features of the study, the chosen topic analyzes the main volumes of illegal activities 

related to the analysis of intellectual property problems faced by the Azerbaijani side as a result of 

illegal use of goods and items throughout the occupation of Azerbaijani territories. 
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Main Content Analysis of the Research 

With the growing economic and political importance of intellectual property rights, countries face 

different challenges in their occupied territories.  Patents, trademarks, copyrights, and other IPR 

instruments are mainly territorial in nature, which means that intellectual property rights are limited 

in terms of territory; more broadly, by the specific territory of the state that authorizes this right. 

Nagorno-Karabakh has historically been an integral part of Azerbaijan, but these territories have 

been under Armenian occupation for 30 years. In this case, the products and goods illegally 

produced in Azerbaijani territories were limited to the territory of Armenia during the occupation. 

Therefore, prior to the liberation of those lands, Azerbaijan was unable to take appropriate 

measures in the regulation of intellectual property in Nagorno-Karabakh and its adjacent areas due 

to a lack of enforcement measures. 

Methodological and Information Base of the Research 

The analysis of the paper consists of two main parts: theoretical and empirical research analysis. 

Both qualitative and quantitative methods were used effectively in the selected study. Different 

approaches of theorists related to Intellectual Property Laws, reports from news platforms of 

Turkey and Azerbaijan, information and statistics from the Ministry of Ecology and Natural 

Resources of Azerbaijan, the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan, the Ministry of Defence 

regarding the illegal activities launched by Armenia during the occupation of Azerbaijani 

territories, and other relevant sources were used in the study. 

Literature Review 

Although the recent regulation of intellectual property rights by countries has become a more 

pivotal issue in terms of goods, services, and other products the theory of intellectual property 

rights has not been studied in depth by scholars and researchers, taking into account political and 

economic factors. According to the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD), intellectual property rights are a general term for the determination of property rights 

through patents, copyrights, and trademarks, which allow the owner to control the use of the 

property for a certain period. (OECD, 2005) “Literary and artistic works valued as intellectual 

property (IP) brain products; designs; refers to the symbols, names, and images used in trade as 

inventions. "Intellectual property is protected by patents, copyrights, and trademarks that allow 

people to recognize or benefit from their inventions or creations," the WIPO official website 

highlighted. (WIPO, 2019) 

Hettinger in his book titled "The Rationale for Intellectual Property" (1991) argues that the most 

powerful institution that properly supports intellectual property rights is based on people's efforts, 

intelligence, and perseverance, not on others. (Hettinger, 1991) John Locke's "Labor Theory", 

considered the father of intellectual property theory, is widely used to understand intellectual 

property. Based on this theory, it ensures that an object or idea created as a result of the effort, 
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intelligence, and perseverance of intellectual property can belong to a person. (Justin Hughes, 

1988) Figure 1 underlined below shows the “Lockean” labor justification as to Intellectual Property 

Rights. 

Figure 1.  J. Locke’s justification for natural law or labor theory 

 

 

A person has a natural right to the fruits of his or her labor/effort and that this should be recognized 

as his or her belongings or legal property, whether in the tangible or intangible period. However, 

there is some temporal limitation of intellectual property rights, which, the natural right theory is 

not able to handle. Ostensibly, most of the time, intellectual property is restricted in respect of 

protection enforced by law. For instance, the corporeal ownership in its presence can be for an 

unknown period. In intellectual property, after the interval of a certain period, the labor will be part 

of the possessor or the public domain. (Tavani, 2005) 

Murat Birdal, in his article "On Locke's Theory of Property and His Marxist Criticism: On Locke 

and Marx, Property Rights, and Individual Freedoms," emphasizes that Karl Marx's view of the 

Lockean paradigm differs because of his critique of the theory. Marx's critique of Locke's theory 

claims that not all rights are equal, but that there is a hierarchy between them and that one person's 

right to property restricts all other rights. Thus, there is an open social stratification, and not all 

property rights can be distributed equally. To protect property rights, a person must have an object 

or an idea created by him. Otherwise, the rights are empty and untrue. (Birdal, 2007) 

In his book called "Theory of Intellectual Property," William Fisher emphasizes that intellectual 

property rights are often essential among nation-states in terms of securing and protecting their 

rights and belonging to the various goods, services, and things they own or produce. Leggett argues 

that Lockean labor theory is criticized by some interlocutors because if you declare that a private 
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object or thing belongs to you, it is because a very exclusive idea or object exists or was invented 

by someone else and there is no certainty that it will not be done. (Fisher, 2001) 

Conclusion 

The article contains data and facts about the violation of intellectual property rights (IPR) in the 

illegal export-import processes by Armenia during the occupation of Azerbaijani territories. The 

theme is completely different with its innovative features. The practical significance of the subject 

lies in its contribution not only to the political and economic but also to the legal sphere. For the 

first time, the article analyzes the illegal activities of Armenia during the occupation, combining 

intellectual property with economic and political factors. Thus, the selected research is crucially 

necessary for the implementation of appropriate economic, administrative, and enforcement 

measures to ensure free trade in the liberated territories of Azerbaijan in the future and the 

organization of goods and services, creation of a single mechanism, economic regulation of 

intellectual property and prevention of illegal export and import of products.  

Today, it is an overt fact that intellectual property rights are not limited to the principles of law but 

mainly relate to politics in the present times. The majority of disputable issues in intellectual 

property rights stems mainly from the misperceptions in political spheres between those countries. 

It seems explicit that J. Locke in his theory never overtly discussed the role of politics or political 

rights over intellectual property rights, which are considered one of the limitations of the theory. 

Hence, in the modern era, international intellectual property has more to do with politics than law, 

which is mainly regulated by political-economic relations and morals of nation-states.  
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Xülasə 

Məqalədə ictimai iaşə müəssisələrində mühasibat uçotunun bir sıra önəmli məsələlərindən bəhs olunur. Burada 

mühasibat uçotunun hüquqi və normativ tənzimlənməsi, ictimai iaşə fəaliyyətinin əsas göstəriciləri, məhsul istehsalı, 

mal əməliyyatları və biznes fəaliyyətinin digər sahələrinin uçotunun elektron işlənməsi imkanları araşdırılaraq, onların 

müasir dövr üçün əhəmiyyətli olan xarakterik xüsusiyyətləri şərh edilmişdir. İctimai iaşə müəssisələrində müasir 

qanunların və mühasibat uçotu standartlarının tətbiq edilməsi xüsusiyyətləri, xidmət sferasının bu sahəsində mühasibat 

uçotunun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məsələləri, müəssisənin biznes fəaliyyətinin və iaşə xidmətlərinin 

göstərilməsi proseslərinin normativ sənədlərlə tənzimlənməsi qaydaları araşdırılmış, ictimai iaşə xidmətlərinin 

göstərilməsində kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin daha çox xüsusi çəkiyə malik olması müəyyən edilmişdir. 

Əhaliyə ictimai iaşə xidmətlərinin göstərilməsi proseslərinin tənzimlənməsi qaydalarına əsaslanmaqla, xidmətin təşkili 

və göstərilməsi (satışı) proseslərinin sənədləşdirilməsi və həmin sənədlərin mühasibat uçotu işləmələrində istifadə 

edilməsi məsələləri araşdırılmışdır. Azəarbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin mətbuatda 

yayımladığı statistik məlumatlar əsasında ölkə üzrə ictimai iaşə xidmətlərinin həcmi və bu xidmətlərin göstərilməsi ilə 

məşğul olan subyektlərin tərkibi təhlil edilərək, ölkənin istehlak bazarının tərkibində ictimai iaşə xidmətlərinin tutduğu 

mövqe müəyyən edilmiş, eləcə də müasir dövrdə bu xidmətlərin, əsasən, qeyri-dövlət sektoruna aid olan sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən yerinə yetirildiyi aydınlaşdırılmışdır. İctimai iaşə müəssisələrində “1С:Бухгалтерия 8 для 

Азербайджана” adlanan mühasibat uçotu proqramı təminatının istifadə edilməsi şəraitində elektron mühasibat 

uçotunun işlənməsi imkanları araşdırılaraq, həmin proqram təminatının xarakterik xüsusiyyətləri göstərilmiş və onun 

tətbiqi zamanı mühasibat uçotu proseslərinin yerinə yetirilməsi əməliyyatlarına dair imkanlar qiymətləndirilmişdir.    

Açar sözlər: xidmət sferası, ictimai iaşə xidməti, menyu, kalkulyasiya. 

 

Giriş 

İctimai iaşə müəssisələri xidmət sferasının mühüm tətkib hissələrindən birini təşkil edir. Burada 

biznes-təsərrüfat fəaliyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, bu tipli müəssisələrdə 

həm iaşə məhsullarının istehsalı, həm də onların alıcı-müştərilərə satışı prosesləri yerinə yetirilir. 

Bununla yanaşı, alıcı və müştərilərə təklif olunan məhsul çeşidlərinin komplektləşdirilməsi və 

onların tələbatının maksimal şəkildə ödənilməsi üçün ticarət sferasından və digər malsatanlardan 

bir sıra qida məhsulları satınalma yolu ilə əldə edilərək, iaşə xidmətinin göstərilməsi prosesində 

alıcı və müştərilərə satılır. Bütün bu proseslər özündə həm istehsal, həm ticarət, həm də tədarük 

əməliyyatlarının xarakterik xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Ona görə də ictimai iaşə müəssisələrində 

mailto:nergiz.hesenova98@mail.ru
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mühasibat uçotunun təşkili və aparılması məsələləri özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. 

İctimai iaşə müəssisələrində mühasibat uçotunun hüquqi və normativ tənzimlənməsi 

İctimai iaşə müəssisələrində mühasibat uçotunun təşkili və inkişafı məsələləri “Mühasibat uçotu 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri ilə tənzimlənir. Qanununun “Mühasibat 

uçotunun məcburiliyi” adlanan 3-cü maddəsində bu barədə belə göstərilir: “Bütün mühasibat uçotu 

subyektlərində mühasibat uçotunun bu Qanunda müəyyən edilmiş müvafiq mühasibat uçotu 

standartlarına və ya sadələşdirilmiş uçotun qaydalarına uyğun aparılması məcburidir” (“Mühasibat 

uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu [MUH ARQ], 2004; s.3). Bundan əvvəldə isə, 

1-ci maddədə mühasibat uçotu subyektlərinin kimlərdən ibarət olduğu barədə belə yazılmışdır: 

“Maddə 1. Qanunun təyinatı. Bu Qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı 

olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, habelə hüquqi 

şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər (bundan sonra mətndə - 

mühasibat uçotu subyektləri adlandırılacaq) tərəfindən mühasibat uçotunun təşkili və aparılması, 

o cümlədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi qaydalarını tənzimləyir” 

(MUH ARQ, 2004; s.3). 

Qanunun burada verilmiş məzmunundan göründüyü kimi, bütün müəssisələrin, təşkilatlarin, 

sahibkarlıq subyektlərinin, hətta hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 

fiziki şəxslərin və həmçinin də belə sahibkarlıq subyektlərinin tərkib hissələri olan ictimai iaşə 

müəssisələrin də biznes-təsərrüfat fəaliyyətləri öz əksini onların aparmalı olduqları mühasibat 

uçotunda tapmalıdır. 

4 may 2018-ci ildə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda edilmiş 

dəyişikliklərdən sonra bütün müəssisə, təşkilat və sahibkarlıq subyektlərində olduğu kimi, ictimai 

iaşə müəssisələrində də mühasibat uçotunun təşkili və onun inkişafının tənzimlənməsində yeni 

istiqamətlər müəyyən edilmişdir.  İctimai iaşə müəssisələrində mühasibat uçotunu necə 

tənzimlənməli olduğu Qanunun “Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi” adlanan 4-

cü maddəsinin aşağıda verilmiş məzmunundan irəli gəlir:   

“Maddə 4. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi 

4.1. Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimləməsinin əsas məqsədi 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun 

Beynəlxalq Standartları və uçot qaydaları əsasında ölkədə maliyyə hesabatlarının tərtib 

olunmasını və mühasibat uçotunun aparılmasını təmin etməkdən ibarətdir” (MUH ARQ, 2004; 

s.4).  

Qanunun 4.1-ci maddəsinin burada verilmiş məzmunundan göründüyü kimi, hal-hazırda 

ölkəmizdə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı 3 növ beynəlxalq standartlar əsasında tənzimlənir:  
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1) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları,  

2) Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları  

və 

3) İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları. 

İctimai iaşə müəssisələrinin əsasən, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olduğunu 

nəzərə almaqla qeyd etmək olar ki, bu müəssisələrdə mühasibat uçotu Kiçik və Orta Sahibkarlıq 

Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları və onun əsasında Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 

üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması 

Qaydaları” üzrə təşkil olunmalıdır (KOS subyektlərində MU-nun aparılması Qaydaları, 09 dekabr 

2019).  

Müasir dövrdə ticаrət və ictimаi iаşə müəssisələrinin biznes-təsərrüfat fəaliyyəti Аzərbауcаn 

Respublikаsı Nаzirlər Kаbinetinin 3 аprel 2014-cü il tаrixli, 94№-li Qərаri ilə təsdiq edilmiş 

“Аzərbауcаn Respublikаsındа ticаrət, ictimаi iаşə, məişət və digər növ xidmət Qауdаlаrınа” uуğun 

olаrаq idаrə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin Qауdаlаrın təsdiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq, 

Аzərbауcаn Respublikаsı Nаzirlər Kаbinetinin 1998-ci il 15 аprel tаrixli 80 nömrəli qərаrı ilə təsdiq 

edilmiş oxşar qaydalar ləğv edilmişdir. (Аzərbауcаn Respublikаsındа ticаrət, ictimаi iаşə, məişət və 

digər növ xidmət Qауdаlаrı; 3 аprel 2014).     

Yeni təsdiq edilmiş Аzərbауcаn Respublikаsındа ticаrət, ictimаi iаşə, məişət və digər növ xidmət 

Qауdаlаrı 24 mаddədən ibаrətdir. Bu mаddələrdə ticаrət və ictimаi iаşə xidmətlərinin göstərilməsi 

üzrə уerinə уetirilməli olan işlər geniş formаdа şərh edilmişdir. Qауdаlаrdа eуni zаmаndа ticаrət və 

ictimаi iаşə işçilərinin hüquq və vəzifələri və onlаrın müştərilərlə (аlıcılаrlа) münаsibətdə səlаhiууət 

dаirələri bаrədə də tövsiуələr əks etdirilmişdir. İctimаi iаşə xidmətlərinin göstərilməsi qауdаlаrı 

həmin Qaydaların 23-cü maddəsində verilmişdir. Burada ictimai iaşə müəssisəsi (Qaydalarda 

“icraçı” adlanır) tərəfindən istehlakçıların (müştərilərin) və orada çalışan xidmətedici heyətin 

davranış qaydalarının, ictimai iaşə obyektlərində göstərilən xidmətlərin siyahısının və digər bu kimi 

xidmət elementlərinin müəyyən edilməsinə, xidmət prosesinin təşkilinə, istehlakçıların 

məlumatlandırılmasına, sifarişlərin qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsinə, sanitariya qaydalarının 

və gigiyenik normaların gözlənilməsinə və xidmət prosesində meydana çıxa bilən bir sıra məsələlərə 

dair 22 bənddən ibarət müddəalar verilmişdir. Bu müddəalardan ictimai iaşə müəssisələrində 

məhsul istehsalı və iaşə xidmətlərinin göstərilməsi proseslərinin uçotunun təşkili üçün 23.4-cü 

bəndin məzmunu özündə əhəmiyyətli təsir mexanizmini əks etdirir. Qaydaların “İctimаi iаşə 

xidmətlərinin göstərilməsi” adlanan 23-cü maddəsinin 4-cü bəndində belə göstərilir:  

“23.4. İctimаi iаşə obyektlərində hazırlanan məhsulların hər birinin kalkulyasiyası olmalıdır. 

Menyu və çeşid siyahısı hər bir yemək və məhsul üzrə tərtib edilmiş kalkulyasiya vərəqələrinə 
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əsaslanmalıdır. İctimаi iаşə obyektlərində istehlakçılarla hesablaşmalar zamanı nəzarət-kassa 

aparatının çeki ilə yanaşı, göstərilmiş iaşə xidmətinin dəyərini (çekdəki məbləği) təsdiq edən və 

xidmətin tərkibinə daxil olan yemək və məhsulların adları göstərilmiş hesab təqdim etməlidir 

(Аzərbауcаn Respublikаsındа ticаrət, ictimаi iаşə, məişət və digər növ xidmət Qауdаlаrı; 3 аprel 

2014).     

Burada verilmiş bəndin məzmunudan göründüyü kimi, ictimаi iаşə obyektlərində istehlakçılara iaşə 

xidmətlərinin göstərilməsi prosesləri aşağıda adları göstərilən sənədlərlə müşayiət edilməlidir: 

1.    kalkulyasiya vərəqəsi, 

2.    menyu və çeşid siyahısı,  

3.    nəzarət-kassa aparatının çeki və 

4.    göstərilmiş iaşə xidmətinin dəyərini (çekdəki məbləği) təsdiq edən və xidmətin tərkibinə daxil 

olan yemək və məhsulların adları göstərilmiş hesab. 

Bu sənədlərin hər biri iaşə xidmətinin təşkil edilməsi və onun istehlakçı müştəriyə təqdim edilərək, 

satış prosesinin həyata keçirilməsi üçün müəyyən rol oynayır.  

İctimai iaşə fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin təhlili  

İctimai iaşə müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə edən əsas göstərici onların mal 

dövriyyəsidir. Belə ki, ictimai iaşə müəssisələrində məhsul və mallara, əmək və maliyyə 

resurslarına, mətbəx avadanlıqlarına, ticarət zalı və onun maddi-texniki təchizatına olan tələbat, 

istehsal proqramı, əməyin ödənisi fondu, mənfəət, rentabellik və digər əsas iqtisadi göstəricilər mal 

dövriyyəsinin həcminə və strukturuna görə təyin edilir. Ona görə də ictimai iaşə müəssisələrində 

mal dövriyyəsinin düzgün uçotu digər əsas texniki-iqtisadi göstəricilərin də vaxtlı-vaxtında və 

düzgün uçota almasını təmin edən zəruri şərtdir. Bu göstərici iki hissədən, yəni öz istehsalı 

məhsullarının satışı üzrə dövriyyədən və satınalınma malların satışı üzrə dövriyyədən ibarətdir. 

Əhaliyə göstərilən ictimai iaşə xidmətlərinin cəmi göstəricisi ölkədə fəaliyyət göstərən bütün 

ictimai iaşə müəssisələrinin məcmu mal dövriyyəsi göstəricisi ilə üst-üstə düşür. Ölkə üzrə 

pərakəndə satış mal dövriyyəsi, ictimai iaşənin mal dövriyyəsi və digər ödənişli xidmətlər birlikdə 

ölkənin istehlak bazarının dövriyyəsini formalaşdırır. Aşağıdakı cədvəldə 2015-2019-cu illərdə 

ölkənin istehlak bazarında əhaliyə göstərilən pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və ödənişli xidmətlərin 

həcmini əks etdirən göstəricilər verilir: 
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Cədvəl 1: 2015-2019-cu illərdə ölkənin istehlak bazarında əhaliyə göstərilən pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və 

ödənişli xidmətlərin həcmi  

İstehlak bazarı cəmi                      34 295,1              39 215,5               45 305,9             47 755,1              50 654,2 

Pərakəndə ticarət xidməti             25 721,1              30 190,3               35 268,1             37 090,0              39 391,7 

İctimai iaşə xidməti                        1 111,2                1 215,4                 1 401,8               1 533,3                1 655,2 

Ödənişlı xidmətlər                          7 462,8                7 809,8                 8 636,0              9 131,8                 9 607,3 

 

Mənbə: Azərbaycan iqtisadiyyatının statistik göstəriciləri. Azətbaycanda ticarət/İstehlak bazarı. 

https://www.stat.gov.az/source/trade/ 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2019-cu ildə Azərbaycanda əhaliyə göstərilmiş ödənişli 

ictimai iaşə xidmətlərinin həcmi 1 milyard 655 milyon 200 min manat təşkil etmişdir. Adambaşına 

düşən ictimai iaşə xidmətinin məbləği, təqribən, 165 manata bərabərdir. Burada bu göstəricinin az 

və ya çox, aşağı və ya yuxarı olması ilə bağlı hər hansı bir mülahizə irəli sürmədən qeyd etməyi 

lazım bilirik ki, ölkədə admbaşına düşən ictimai iaşə xidmətlərinin məbləği əhalinin həyat 

səviyyəsinin müəyyən tərəflərini və xüsusi əlamətlərini əks etdirə bilər. Məsələn Pribaltika 

ölkələrində bu göstəricinin Azərbaycandan xeyli yüksək olduğunu güman edirik. İnkişaf etmiş 

Avropa ölkələrində isə analoji göstərici daha yüksəkdir.  Ölkənin istehlak bazarında əhaliyə 

göstərilən pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və ödənişli xidmətlərin həcmi 1-ci diaqramda əks 

etdirilmişdir.

                                                       2015                   2016                     2017                   2018                    2019     

https://www.stat.gov.az/source/trade/
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Mənbə: 1-ci cədvəlin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Məlumdur ki, müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadi inkişafının yönləndirilməsində kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafı məsələlərinə önəmli yer verilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 

dekabr 2016-cı il tarixli 1138 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” tərkibində qəbul edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji 

Yol Xəritəsi” ölkənin 2025-ci ilədək və ondan sonrakı uzunmüddətli dövrə aid olan vahid iqtisadi 

və sosial inkişaf planının mühüm tərkib hissəsi olmaqla, iqtisadiyyatın ardıcıl, davamlı və hərtərəfli 

inkişafının təmin edilməsində kiçik və orta sahibkarlığın əsas hərəkətverici amilə çevrilməsini 

qarşıda duran əsas çağırışlardan biri kimi təqdim edir. Burada göstərilir ki, kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatın diversifikasiyası, rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, 

məşğulluğun təmin edilməsi, istehlak mallarına olan tələbatın yerli resurslar hesabına ödənilməsi 

və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (Strateji Yol Xəritəsi, 

2016; s.290). Bu çağırışların real fəaliyyətə çevrilməsində ictimai iaşə xidmətlərinin inkişaf 

etdirilməsi də mühüm yer tutur.  

Ölkəmisdə müasir iqtisadi inkişafın bazar prinsiplərinə uyğun təşəkkül tapması xidmət sferasının 

çoxsahəli fəaliyyət növləri üzrə müəssisələrində kiçik və orta sahibkarlığın daha yüksək templə 
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yayılmasını şərtləndirmişdir. Xidmət sferasının belə sahələrindən biri də ictimai iaşə 

müəssisələridir. Azərbaycanda ictimai iaşə xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində mövcud olan 

mühasibat uçotu subyektlərinin böyük əksəriyyəti kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərindən 

ibarətdir. Bunu aşağıda verilmiş cədvəldən də görmək olar: 

Cədvəl 2: 2015-2019-cu illərdə ölkənin ictimai iaşə sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin sayı  

                                                                                                                                                        (milyon manatla) 

                                                                      2015                  2016              2017                  2018                  2019 

Dövlət                                                               12                     19                   19                      19                      19 

Qeyri-dövlət                                                15645               17298             18728                 19440               20878 

Mənbə: Azərbaycan iqtisadiyyatının statistik göstəriciləri. İaşənin əsas göstəriciləri 

https://www.stat.gov.az/source/catering/ 

 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2019-cu ilə aid statistik göstəricilərə əsaslanaraq, qeyd 

etmək olar ki, ölkəmizdə 20 878 vahid sahibkarlıq subyekti ictimai iaşə fəaliyyəti göstərir ki, 

onlardan da 20 859 vahidi və ya 99,9 faizi qeyri-dövlət sahibkarlıq subyektlərindən ibarətdir. Bu 

sahədə fəaliyyət göstərən yalnız 19 subyekt dövlətə məxsusdur. Buradan görünür ki, ictimai iaşə 

xidməti sektorunda sahibkarlıq subyektləri iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətdə daha yüksək 

xüsusi çəkiyə malikdir. Bu sektorun inkişafı sahibkarlıq subyektlərinin əlindədir ki, onların da 

böyük əksəriyyəti kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərindən ibarətdir. Bu isə öz növbəsində 

ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında ictimai iaşə sektorunun mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu 

göstərir.    

İctimai iaşə müəssisələrində məhsul istehsalı, mal əməliyyatları və biznes fəaliyyətinin digər 

sahələrinin uçotunun elektron işlənməsi imkanları  

Ticarət, ictimai iaşə, tədarük və xidmət sferasının digər müəssisələrində elektron mühasinat 

uçotunun təşkilinin müxtəlif istiqamətləri bəzi iqtisadçı alim və mütəxəssislərinin əsərlərində 

araşdırılmışdır (Ə.Salahov, 2008; Ə.Salahov 2000; R. Məmmədov, 2017;  V.Mehdiyev, 2014; V. 

Orucov, 2018; Z.Məmmədova, 2020).     

İctimai iaşə müəssisələrində məhsul istehsalı, mal əməliyyatları, xərclərin idarə olunması və biznes 

fəaliyyətinin digər sahələrinin elektron mühasibat uçotunun təşkilində “1С:Бухгалтерия 8 для 

Азербайджана” adlanan mühasibat uçotu proqramından istifadə edil bilər. Müxtəlif təyinatlı 

müəssisələrdə elekrton mühasibat uçotunun qurulması üçün nəzərdə tutulmuş bu proqram təminatı 

Rusiya Federasiyasına məxsus olan “1C” firması tərəfindən istehsal edilmiş və Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi-normativ tənzimlənmə sferasına uyğunlaşdırılmışdır. “1C” firması 

Moskva şəhərində yerləşməklə həm öz ölkəsi, həm də MDB məkanına daxil olan yaxın xarici 
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ölkələr üçün mühasibat uçotu və ticari işləmələr üçün müxtəlif çeşidli proqram təminatının istehsalı 

və satışını təşkil edir. "1C" firması 1991-ci ildə qurulmuş, işgüzar dairələr və ev istifadəsi üçün 

kompüter proqramlarının hazırlanması, paylanması, nəşri və dəstəklənməsi üzrə ixtisaslaşmışdır. 

Firmanın ən məşhur proqram məhsulu “1C:Предприятие” sisteminin proqramları, həmçinin ev 

kompüterləri və təhsil sahəsi üçün proqram məhsullarıdır. “1С:Бухгалтерия” sisteminin 

proqramları isə bir sıra ölkələrdə geniş istifadə edilməkdə olan məşhur mühasibat uçotu 

proqramlarıdır. 

Bu firmanın Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən diler təşkilatı onun istehsalı olan proqram 

vasitələrinin ölkəmizdə satışını, yayılmasını və müvafiq servis xidmətinin göstərilməsini təşkil 

edir. “1C” firmasının elektron mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair çoxsaylı proqram 

məhsulları beynəlxalq sərgilərdə mütəmadi olaraq nümayiş etdirilir. Firmanın ilk dəfə iştirak etdiyi 

belə sərgi Moskva şəhərində keçirilmiş “Komtek-96” sərgisi olmuşdur. Bu sərgidə “1C” firması 

özünün "1С:Бухгалтерия-проф.6 для Windows 95" adlanan mühasibat uçotu proqramını nümayiş 

etdirmiş və onu satışa buraxmışdır (Ə.Salahov, 2000; s.9). Sərgidə iştirak edən Azərbaycan 

nümayəndələri "1С:Бухгалтерия-проф.6 для Windows 95" proqramına ciddi maraq göstərmiş və 

çox keçmədən, mütəxəssislərin fikirlərini öyrənərək, onun ölkəmizdə geniş tətbiq edilməsi 

imkanlarının olduğunu qiymətləndirmiş və bu proqram təminatını satınalma yolu ilə Azərbaycana 

gətirmişdirlər. Ölkəmizdə "1С:Бухгалтерия-проф.6 для Windows 95" proqramı ilk dəfə 

“İmprorex Holding” Şirkətləri Qrupu tərəfindən 1996-cı ildə tətbiq edilməyə başlanmışdır.        

İctimai iaşə müəssisələrində “1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана” proqram təminatının tətbiq 

olunması aşağıdakı funksional imkanları təmin edir: 

• İki növ hesablar planından (MMUS və 1995-ci il modelinə görə) istifadə edilməsi imkanı; 

• Mühasibat uçotu qeydlərinin Azərbaycan Respublikasının Milli Mühasibat Uçotu 

Standartlarına uyğun olaraq qurulması imkanı; 

• Maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikası Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun 

tərtib edilməsi imkanı;  

• Müasir dövrün qaydalarına uyğun sənədlərin tərtib edilməsi imkanı; 

• Aşağıda göstərilən uçot sahələri üzrə elektron mühasibat uçotu informasiyalarının 

avtomatlaşdırılmış rejimdə işlənməsi imkanları: 

 Bank və nağd pul əməliyyatlarının işlənməsi, valyuta konvertasiyası da daxil olmaqla 

(valyuta məzənnələrinin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının veb saytından avtomatik 

transfert yüklənməsi rejimində); 

 Satınalma, tədarük və satış əməliyyatlarının işlənməsi, əlavə xərclərin ehtiyatların maya 

dəyərinə bölüşdürülməsi də daxil olmaqla; 
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 Anbar və logistika əməliyyatlarının işlənməsi (yükləmə-boşaltma əməliyyatları da daxil 

olmaqla); 

 İstehsalat proseslərində baş verən əməliyyatların işlənməsi; 

 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə əməliyyatların işlənməsi; 

 Əmək haqqı və işçi heyətinin uçotu üzrə baş verən əməliyyatların işlənməsi 

(www/muhasib.az/Accountsoft/1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана).   

Nəticə 

Beləliklə, ictimai iaşə müəssisələri tərəfindən əhaliyə göstərilən iaşə xidmətləri ölkənin istehlak 

bazarının mühüm tərkib hissəsini təşkil etməklə, müasir dövrdə bu xidmətlər mikro, kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yerinə yetirilir. Aparılmış təhlilə əsaslanaraq, demək olar ki, hal-

hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ictimai iaşə müəssisələrinin 99,9 faizi mikro, kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinə məxsusdur. Ona görə də belə müəssisələrdə biznes fəaliyyətinin 

mühasibat uçotu Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına və onlara uyğun olan uçot qaydalarına əsasən aparılmalıdır. Bununla yanaşı olaraq, 

ictimai iaşə müəssisələrində əhaliyə göstərilən iaşə xidmətləri Аzərbауcаn Respublikаsı Nazirlər 

Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş ticаrət, ictimаi iаşə, məişət və digər növ xidmətlərin göstərilməsi 

qауdаlаrının şərtlərinə uyğun olmalıdır. İctimai iaşə müəssisələrində iaşə məhsullarının istehsalı, 

onların alıcı və müştərilərə satışı, eləcə də bu konteksdə iaşə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə baş 

vermiş biznes-təsərrüfat əməliyyatları həmin qaydalarda göstərilən sənədlərlə müşayiət olunmalı 

və onların əsasında rəsmiyyərə salınaraq, mühasibat uçotunda əks etdirilməlidir. Müasir dövrdə 

ictimai iaşə müəssisələrində baş vermiş biznes-təsərrüfat əməliyyatlarının elektron mühasibat 

uçotunun təşkilində “1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана” adlanan mühasibat uçotu 

proqramından istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 
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Аннотация 

Лизинг – это такой финансовый инструмент, который вместо приобретения объекта лизинга, он 

предусматривает аренду и использует капитал, полученный производителями от этой операции на другие 

нужды, а также играет важную роль в повышении эффективности и прибыльности в этой области. Играя 

исключительную роль в модернизации производства и развитии малого бизнеса, лизинг улучшает 

финансирование хозяйств с ограниченными финансовыми ресурсами и ограниченным предложением 

ликвидности. Лизинг как уникальный инструмент обеспечивает единую интеграцию производственных 

вложений и источников их финансирования. Расширение и текущий характер лизинговой деятельности 

играют ключевую роль в финансовом посредничестве и инвестиционном процессе.  

В данной статье рассматривается учет и движение арендованного имущества, согласно правилам ведения 

бухгалтерского учета по МСФО. Учет лизинговых и арендных операций в аграрном секторе национальной 

экономики ведется в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» и 

Международными стандартами бухгалтерского учета, а бухгалтерская корреспонденция составляется в 

соответствии с планом счетов. Основой исследования в соответствии с условиями договора аренды, 

подписанного между арендодателем и арендатором является, корреспонденции по счетам, долгосрочная и 

краткосрочная дебиторская задолженность по финансовой и операционной аренде, операционная прибыль, 

расходы и доходы будущего отчетного периода, продажа, долгосрочные и краткосрочные дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков, долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность 

поставщиков и подрядчиков, обязательства по налогам и другим обязательным платежам, прибыли и убытки 

и другие показатели бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: лизинг, инвестиция, финансирование, учет, МСФО, отчетность. 

 

Лизинг как метод инвестирования  

Роль лизинга в инвестиционном процессе обусловлена преобразованием свободных или 

привлеченных финансовых ресурсов в долгосрочные активы. Осуществляя лизинговые 

операции, оказывающие существенное влияние на инвестиционную деятельность, 

компании постоянно конкурируют на рынке, предлагая выгодные условия и гибкую 

управленческую миссию. Отношение к тому, есть ли коммерческие банки или 

специализированные компании в этой сфере, разное. Этот вид лизинга связан с тем, что 

mailto:nargizaliyeva@inbox.ru
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операции финансового лизинга аналогичны платежам по кредиту. Организация данных 

операций может осуществляться коммерческими банками. Мы даже наблюдаем 

существование в мире аграрных банков, которые предоставляют банковские услуги 

сельскому хозяйству. Прозрачное создание механизма в специализированных банках, 

формируемых за счет средств, привлеченных из местных и зарубежных 

источников.(Газман, 2013) 

Фермеры имеют доступ к сельскохозяйственной технике и средствам производства. 

Развитие лизинговых услуг позволяет малому и среднему бизнесу расти экономически за 

счет стимулирования притока инвестиций за счет усиления их эффективной 

производственной деятельности. 

Предметом обсуждения данной статьи является изучение проблем бухгалтерского учета 

видов лизинга и лизинговых операций, изучение различных ситуаций, не характерных для 

данного вида деятельности. В связи с этим варианты разрешения споров основываются на 

общих, базовых принципах бухгалтерского учета, в том числе с точки зрения 

экономического характера ситуации. 

Учет возврата лизингового имущества  

Если рассмотреть учет возврата арендованного имущества, то увидим, что порядок и цена 

возврата арендованного имущества не регулируются законодательством и могут 

определяться несколькими способами. Давайте рассмотрим два основных стандартных 

варианта. 

В первом случае остаточной стоимостью имущества является цена покупки по истечении 

определенного периода времени в соответствии с условиями договора, в этом нет 

необходимости, и арендатор передает эту стоимость отдельно, т.е. в дополнение к арендной 

плате. (Газман, 2011) Таким образом, в течение срока действия договора арендатор 

производит регулярные платежи за пользование недвижимостью, одновременно вносит 

арендную плату, а в конце договора передает имущество арендодателю, уплачивая 

арендодателю сумму покупки. В этом случае арендодатель отражает процентные доходы по 

дебету счета 176 «Долгосрочная дебиторская задолженность по процентам» и по кредиту 

счета 542 «Доходы будущих отчетных периодов». 

По второму варианту указанная в договоре покупная цена может быть уплачена 

арендатором не единовременно, а в течение срока аренды, т.е. одновременно с выплатой 

арендной платы арендодателю. В этом случае арендатор не выплачивает арендодателю 

дополнительную сумму за передачу имущества арендатору после истечения срока действия 

договора.(Кондраков, 2015) 

Следует отметить, что, в принципе, порядок оплаты покупной цены в течение срока 
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действия договора аренды заранее строго не определяется. Это не регулируется законом и 

определяется в первую очередь условиями аренды, которые основываются на финансовых 

возможностях контрагентов. 

На мой взгляд, в целом возможно, что в зависимости от текущих финансовых результатов 

лизингополучателя в контракте будет указана переменная сумма следующей покупной 

цены, другими словами, если у лизингополучателя есть свободные денежные средства в 

начале следующего платежа. В период, он переводит большую сумму на оплату покупной 

цены, и наоборот, переезд может вообще не производиться, если финансовые результаты 

неудовлетворительны. Похоже, что покупная цена в некоторой степени отделена от 

арендной платы, т.е. расчет покупной цены, хотя и действующий, на самом деле полностью 

отличается от текущих арендных платежей. 

Отметим, что необходимость ведения учета покупной цены отдельно от арендной платы 

продиктована, прежде всего, учетной политикой хозяйствующего субъекта. Согласно 

принципу своевременного определения фактов хозяйственной деятельности, они должны 

учитываться в течение отчетного периода, и это не зависит от времени фактического 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. (Кондраков, 

2013) Вероятно, что расчеты между контрагентами по арендным платежам и покупным 

ценам, которые могут быть произведены в один и тот же период, в принципе, относятся к 

разным периодам времени. Если арендная плата представляет собой плату за использование 

недвижимости в течение соответствующего отчетного периода, цена покупки по своему 

экономическому характеру относится к будущему событию. Право собственности на объект 

аренды возникает в результате уплаты покупной цены и, как ожидается, принесет доход от 

эксплуатации этого объекта в будущем. В соответствии с принципом, который обусловил 

этот доход и его адекватность расходам, в будущем покупная цена списывается на расходы 

за счет амортизации этого актива. Это означает, что в зависимости от сроков денежных 

расчетов, связанных с покупкой арендованного имущества, арендодатель не может по 

своему экономическому характеру рассматривать покупную цену как операционный доход, 

поскольку цена получена не от аренды, а от будущих продаж собственности.. 

Следовательно, сумма, переданная арендодателю, должна рассматриваться как оплата за 

приобретение недвижимости в будущем, т. е. это считается капитальными затратами, а не 

текущими расходами. (Левкович, 2014) 

Таким образом, имущество, сданное в аренду на основании договора с любыми условиями, 

отражается в бухгалтерском балансе по цене, указанной в договоре аренды. В этом случае 

исключаются только договоры лизинга со специальными правилами бухгалтерского учета. 

Это имущество может быть принято на баланс только в случае перехода права 

собственности к арендатору. (Невитт, 2000) Этот подход фокусируется в первую очередь на 

юридической стороне сделки при создании актива. В этом случае актив классифицируется 
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как имущество, принадлежащее предприятию на основании права собственности. 

Учет расчетов по договору аренды регламентируется статьями 747-748 Гражданского 

Кодекса Азербайджанской Республики. Арендатор использует счета 406 «Долгосрочные 

обязательства по финансовой аренде» и 535 «Кредиторская задолженность по 

краткосрочной аренде» для учета расчетов. Эту корреспонденцию можно описать как дебет 

соответствующего субсчета счета 111 «Стоимость земли, строений и оборудования» и 

кредит счета 406 «Обязательства по долгосрочной финансовой аренде». (Кондраков, 2015) 

Арендатор должен оформить арендную плату, рассчитанную по аренде основных средств 

для производственных целей, как относящуюся к затратам на производство или оборот, 

следующим образом: 

202 Дебет счета «Затраты на производство». 

406 Кредит счета «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде». 

Затем арендная плата оценивается как краткосрочная в конце года и отражается как дебет 

счета 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде» и ссуды на счете 535 

«Краткосрочная кредиторская задолженность». 

Списание общей суммы процентов по финансовой аренде будет производиться по дебету 

счета 191 «Расходы будущих отчетных периодов» и кредиту счета 434 «Долгосрочная 

кредиторская задолженность по процентам». Процентные расходы за текущий год будут 

отражены следующим образом: 

Дебет счета 751-3 «Процентные расходы по финансовой аренде», кредит счета 191 

«Расходы будущих отчетных периодов». 

Если арендованные основные средства также используются в непроизводственной сфере, 

арендная плата для целей налогообложения делится между суммой, относящейся к 

стоимости налогооблагаемой прибыли, и суммой, подлежащей возмещению для целей 

налога на прибыль. (Фаббоззи,2006) Во избежание налоговых несоответствий такая 

процедура распределения должна быть указана в учетной политике предприятия. 

Аналогичным образом, порядок внесения суммы налога на добавленную стоимость в 

бюджет в составе арендной платы определяется путем списания арендной платы со счета 

для целей налогообложения. (Газман, 2011) Когда рента направляется на производственные 

затраты с уменьшением налогооблагаемой суммы, арендатор имеет право на возмещение из 

бюджета суммы этого налога. Если арендная плата не принимается для целей 

налогообложения, налог на добавленную стоимость с этой суммы арендной платы не 

включается в расходы по налогу. 

Следует отметить, что наиболее распространенная сегодня ситуация заключается в том, что 
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арендатор выплачивает задолженность арендодателю путем передачи имущества 

арендодателю либо путем выполнения работ или оказания услуг. В этом случае арендатор 

использует счет 191 «Расходы будущего отчетного периода» для учета выплаты арендной 

платы.(Кондраков, 2015) 

Согласно Налоговому Кодексу Азербайджанской Республики, в соответствии с общими 

правилами налогообложения, передача товаров, готовой продукции и других предметов 

арендодателю для выплаты задолженности по аренде, выполнения работ или оказания услуг 

считается продажей этих товаров, продуктов, работ и услуг. Стоимость такой продажи 

должна облагаться налогом. (Левкович, 2014) Таким образом, на данный момент наиболее 

выгодным вариантом определения арендной платы для арендатора является ее классический 

вид - наличный расчет, поскольку в этом случае нет необходимости исчислять и платить 

налоги. 

В договоре также может быть оговорено, что арендатор обязан передать дебиторскую 

задолженность арендодателю в форме платежа. В бухгалтерском учете арендатора 

операция, связанная с исполнением концессионного соглашения, отражается с 

использованием субсчета 601-6 «Прочие операционные доходы». 

Если сумма льготного требования арендатора не равна сумме обязательства по арендной 

плате, т.е. арендодатель получает задолженность со скидкой, то разница должна быть 

зачислена на счет 801 «Общая прибыль (убыток)». Налог на добавленную стоимость, 

связанный с дебиторской задолженностью, должен быть включен в расчет бюджета при 

оплате дебиторской задолженности, если имущество не оплачивается в момент отправки 

имущества или, скорее, когда субъект хозяйствования использует кассовый метод. В этом 

случае, независимо от размера арендной платы, указанного в договоре, размер налога 

определяется в размере, указанном в первоначальном договоре. При авансовом 

перечислении арендной платы она зачисляется на дебиторскую задолженность в 

соответствии с утвержденным планом счетов, а затем включается в такую же сумму 

производственных и эксплуатационных расходов.(Кондраков, 2015) 

Согласно Гражданскому Кодексу Азербайджанской Республики, арендатор может 

инвестировать в уставные капиталы деловых товариществ и компаний, передав права 

аренды. В соответствии с положениями бухгалтерского учета «Инвестиции в 

недвижимость» такая операция будет классифицироваться как исполнение финансовых 

вложений. 

Финансовые вложения принимаются в размере фактически учтенных на инвестора затрат. 

Если возможно, эти расходы представляют собой сумму арендной платы, подлежащую 

уплате арендодателю. Таким образом, факт включения прав аренды отражается в записях 

арендодателя следующими бухгалтерскими записями: 
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121 Дебет счета «Инвестиции в недвижимость - Стоимость». 

Кредитование субсчета 174-1 «Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой 

аренде». 

Сумма налога на добавленную стоимость в арендной плате не подлежит возмещению из 

бюджета - она полностью зачисляется на счет 121 «Инвестиции в недвижимость - 

Стоимость». Организация, получившая право инвестировать в уставный капитал, должна 

представить эти вложения как нематериальный актив, стоимость которого определяется в 

уставном капитале. 

Учет ремонта арендованного имущества  

В ходе обследования учет ремонта арендованного имущества и капитальных вложений в это 

имущество осуществляется в хозяйствующих субъектах на основании следующих 

двусторонних бухгалтерских проводок. Следует отметить, что данные операции проводятся 

в соответствии с «Правилами учета затрат на ремонт», утвержденными Коллегией 

Министерства финансов Азербайджанской Республики. 

Таким образом, когда в договоре аренды предусмотрен ремонт сданного в аренду 

производственного оборудования за счет арендатора, как правило, эти затраты включаются 

в себестоимость продукции и оборота за счет кредита соответствующих материальных и 

расчетных счетов с уменьшением налогооблагаемой формализованная прибыль: 

202 Дебет счета «Затраты на производство». 

538 счет «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность», 533 счет «Краткосрочная 

кредиторская задолженность работникам». 

Ремонт оборудования, используемого на арендованной непроизводственной площади, 

относится к соответствующим источникам непроизводственных затрат, и соответствующая 

справка оформляется в следующем порядке: 

731 Дебет счета «Прочие операционные расходы». 

Зачисление на счет 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность», счет 533 

«Краткосрочная кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда». 

Если ремонт осуществляется на основании договора или в соответствии с Гражданским 

Кодексом Азербайджанской Республики за счет арендатора по согласованию с 

арендодателем, сумма расходов может быть связана с уменьшение задолженности 

арендатора по арендной плате: 

731 Дебет счета «Прочие операционные расходы». 

214 Кредит счета «Краткосрочная дебиторская задолженность». 
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При этом следует учитывать, что в аграрном секторе иногда ремонт сдаваемого в аренду 

имущества арендодателем является формой расчетов по договору аренды. Следует 

отметить, что это правило в основном распространяется на аренду зданий и сооружений. В 

этом случае для арендатора незаконно списывать эти затраты как арендную плату, т.е. 

дебетовать счет 202 «Производственные затраты», потому что эта операция, по сути, 

является бартерной сделкой работ (услуг), и арендодатель предоставляет аренду. услуг, а 

арендатор самостоятельно проводит ремонтные работы или привлекает для этого 

подрядчиков. (Кондраков, 2015) В связи с этим лизингополучатель фиксирует выполнение 

данных ремонтов на субсчете 601-6 «Прочие операционные доходы» с последующим 

возмещением арендной платы. 

В соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики улучшения, 

внесенные арендатором в арендуемое имущество, считаются его собственностью, если иное 

не предусмотрено договором аренды. Сумма фактических затрат на такие улучшения 

отражается по дебету счета 113 «Капитализация затрат на землю, здания и оборудование». 

( Кондраков, 2015) В соответствии с общепринятым порядком, т.е. по мере выполнения 

работ, с суммы этих затрат взимается налог на добавленную стоимость, который затем 

соответствующим образом списывается на счет 111 «Стоимость земли, строения и 

оборудования". Если данные капитальные вложения переводятся на баланс лизингодателя, 

их полное списание может быть произведено на счете лизингополучателя со следующей 

бухгалтерской проводкой: 

406 Дебет счетов «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде». 

113 Кредит счета «Капитализация затрат, связанных с землей, строением и оборудованием». 

В противном случае стоимость капитальных работ списывается арендатору с кредита счета 

113 «Капитализация затрат, связанных с землей, строением и оборудованием» на счет 111 

«Стоимость земли, строений и оборудования». Эти затраты рассматриваются как отдельная 

единица. 

При рассмотрении учета аренды ОАО «Агролизинг» как хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего лизинговые операции в аграрном секторе как имущественный комплекс, 

было определено, что при сдаче в аренду любого административного объекта компании как 

имущественного комплекса он должен отражать аренду основных средств, по 

общепринятому правилу ведения бухгалтерского учета. Что касается имущества, 

переданного в собственность арендатору в соответствии с условиями, указанными в 

договоре аренды, то в нем предусмотрены оборотные средства, которые учитываются на 

балансе арендатора по цене, указанной в акте передачи. (Газман, 2011) При аренде объекта, 

как и в случае с арендодателем, эта сумма должна быть списана равными суммами в течение 

срока аренды для увеличения балансовой прибыли. Обязательства арендатора, переданные 
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арендодателю, должны быть полностью отражены по дебету счета 242 «Расходы будущих 

периодов». В соответствии с принципом своевременного определения фактов будущей 

хозяйственной деятельности сумма обязательств относится к внереализационным расходам 

лизингополучателя. В результате компенсации сумма, оставшаяся на счете 242 «Расходы за 

следующий отчетный период», включается в сумму, равную дебету субсчета 601-6 «Прочие 

операционные доходы» счета 601 «Продажи» в течение срока договора аренды. 

Результаты исследования  

Результаты исследования показывают, что важно проводить лизинговые операции во всех 

отраслях народного хозяйства, в том числе в аграрном секторе, и точно отражать их учет. 

Хозяйствующие субъекты, работающие в аграрном секторе, используют лизинг как форму 

инвестирования для удовлетворения потребностей новых производственных фондов, а 

также непосредственно участвуют в создании изобилия продуктов на потребительском 

рынке через производственные возможности. 
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Xülasə 

20-ci əsrin sonlarından başlayaraq informasiya texnologiyalarının təkmilləşməsi istənilən bütün sahələrdə 

dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Beləliklə, bir çox müəssisələr də fəaliyyət sahələrini bu yöndə quraraq texnologiyaların 

imkanlarından faydalanmağa başlamışdır. Bu faydalar öz növbəsində digər sahələrdə olduğu kimi nəqliyyat logistikası 

sahəsində də özünü biruzə verməyə başladı. Nəqliyyat logistikasında texnologiyaların tətbiqi xüsusi rola malikdir. 

Yenilikçi teknoloji tərəqqilər bir çox dəyişiklikləri öz növbəsində gətirmişdir. Bazarda rəqabət üstünlüyünə malik 

olmaq istəyən hər bir firma bu texnologiyalardan daim xəbərdar olaraq tətbiqini həyata keçirməlidir. Bundan əlavə 

effektli şəkildə tətbiq olunan texnoloji yeniliklər yerli və beynəlxlaq bazarda fəaliyyət göstərən logistika şirkətlərinin 

inkişafına səbəb olacaq. Məsələn, innovativ yeniliklər sifarişçilər ilə yükdaşıyanlar arasında sağlam inteqrasiyanın 

qurulmasına, beləliklə, daşıma xərclərinin azalmağına, müştərilər və şirkət əməkdaşlarının sürətli qarşılıqlı 

əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə, vaxt itkilərinin aradan qalxmağına və həm şirkət daxili həm də şirkət xarici 

risklərdə azalma nəticəsində performans indeksinin artımını bərabərində gətirə bilər. Avtomobil nəqliyyatı nəqliyyat 

sektorunun ən geniş yayılmış daşıma vasitələrindən biri olmağından savayı sektorda bazar payına görə seçim payı çox olan 

daşıma moduludur. Sağlam baza əsasında qurulmasının vacibliyi və tələb-təklif əsasında işləmə prinspinə görə nəqliyyat 

sektorunda avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları dünya ölkələri və logistika şirkətləri üçün vacib mövzulardan 

birinə çevrilmişdir. Azərbaycan nöqteyi nəzərindən baxılsa Azərbaycanın avtomobil nəqliyyat logistikası milli və beynəlxalq 

ehtiyaclara cavab verəcək formada olduğundan, sərnişin və yük daşımaları payının ən çox avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə 

edilməsi kimi amillər bu yöndə qiymətləndirmələrin edilərək araşdırmaların aparılmasını vacib edən məsələlərdən biridir.  

Açar sözlər: Avtomobil nəqliyyatı logistikası, Azərbaycan, Daşınma, Müasir texnologiya. 

 

Giriş 

Qloballaşmaqda olan dünyada nəqliyyat logistikasının rolu və önəmi dünya üzrə alış və satışların 

artış göstərməsi ilə vaciblik qazanmışdır. Daha da inkişaf etməkdə olan texnologiyanın bəxş etdiyi 

imkanlar logistika və nəqliyyat sektorunda bəşəriyyətin həyatı üçün imtina edilməsi qeyri-mümkün 

hala çevrilmişdir (Demir, 2013). Milli və beynəlxalq yöndən daşınmalar həm sərnişin həm də yük 

daşınmaları kimi 2 yöndən təsnif edilir. İqtisadiyyata və cəmiyyətə verdiyi töhfələr nöqteyi-

nəzərindən daşınmaların bir çox bir müsbət tərəfləri mövcuddur.  

Avtomobil nəqliyyatı ilə edilən daşınmaların özünə məxsus bir çox xüsusiyyətləri mövcuddur. 

Nəzərə alınması xüsusi önəm kəsb edən minimum xərc, təhükəsizlik yönündən hər bir daşıma 

mailto:nargiz.mahmudova.1997@mail.ru
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növünün seçilməsi ölkə iqtisadiyyatına və sektora verəcəyi töhfə baxımından önəmli rol oynayır. 

Avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların edilməsinin seçilməsində rol oynayan 3 amil yerli və 

beynəlxlaq daşınmaları edən logistika şirkətləri üçün önəmli kriteriyalardandır. Bunlar 

aşağıdakılardır (Nebol, 2016): 

 Daşınmaların minimum xərclə edilməsi 

 Təyinat nöqtəsinə ən sürətli formada çatdırılma 

 Çatdırılma zamanı qəza halları baş vermədən təhlükəsiz daşınma 

Yük və sərnişin daşınmalarının həyata keçirilməsi investisiyaların qoyulması baxımından xərclərin 

çox olmağına səbəb olan sahələrdən biridir. Beləliklə, bu yöndə aparılan işlər xərclərin minimum 

səviyyəyə endirilməsi, sərnişinlərin və yüklərin qısa müddətdə və təhlükəsiz şəkildə çatdırılmasını 

özündə ehtiva edir. Logistika fəaliyyətləri daxilində xərclərin yüksək olmağına səbəb daşınmaların 

edilməsinə çəkilən xərclərdir. Ümumi xərclər yönündən nəzər salınsa daşnmaya çəkilən xərclər 

50%-dən çox paya malikdir. Beləliklə, bir çox yerli və xarici logistika şirkətləri üçün nəqliyyat 

fəaliyyətləri xüsusi diqqət tələb edərək logistika fəaliyyətləri içərisində özünə əsas yer tutur (Bicby 

et al, 2013). 

İstənilən daşınmanın hansı vasitə ilə edilməsi nəqliyyat vasitəsinin xüsusiyyətindən, yük və 

sərnişin götürmə qabiliyyətindən, tutumluluğundan, daşınması nəzərdə tutulan yüklərin maye, qaz, 

əşya və s. Kimi xüsusiyyətlərindən, təyinat nöqtəsindən, hava şəraitindən və s. amillərdən asılıdır 

(Chopra & Meindl, 2004). Cədvəl 1-də hər bir hər bir daşınma modulu üzrə xüsusiyyətlər qeyd 

olunaraq təsnifləndirmə aparılmışdır. 

Cədvəl 1: Daşınma modullarının xüsusiyyətləri 

Xüsusiyyətlər Hava Dəniz Dəmir Boru xətti Avtomobil 

Xərclərin 

səviyyəsi 
Çox Az Az Olduqca az Çoxdur 

Sürət həddi Çox Çox az Az Az Qismən/orta 

Ətraf mühitə 

təsir 
Çox Az Az Az Qismən/orta 

Tutumluluq Çox az Çox yüksək Orta Çox yüksək Az 

Zədələnmə 

ehtimalı 
Az Orta Orta Olduqca az Qismən/orta 

Mənbə: Knowthis.com, https://www.knowthis.com/managing-product-movement/modes-of-transportation-

https://www.knowthis.com/managing-product-movement/modes-of-transportation-comparison
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comparison (17.03.2012) məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Avtomobil nəqliyyatı yüklərin və sərnişinlərin daşınmasında təkərin ixtirası ilə başlayaraq qədim 

dövrlərdən indiki dövrə kimi hal-hazırda Azərbaycanda və eyni zamanda dünyada geniş istifadə 

olunan nəqliyyat növlərindən biridir (Aydemir ve Çubuk, 2016). Bir çox ədəbiyyatlarda door-to-

door yəni, qapıdan-qapıya çatdırılma kimi yer alan avtomobil nəqliyyatı yüklərin və sərnişinlərin 

aralıq məntəqəsinə ehtiyac duyulmadan çatdırılmasını edən yeganə nəqliyyat vasitəsidir. Yüz 

minlərlə yük göndərən avtomobil nəqliyyatı sektorunda fəaliyyət göstərdiyindən bu sahədə rəqabət 

səviyyəsi olduqca yüksəkdir. Lakin yüksək investisiya qoyuluşlarının edilməsi tələb olunmur. 

Hava, dəniz, dəmir yolu kimi digər daşınma modulları ilə intermodal fəaliyyət qabiliyyəti 

avtomobil nəqliyyatının öndə gələn üstünlüklərindən sayılır (Aksu, 2015). 

Daşınmalarda münasib qiymətlər, sərfəli şəkildə təyinat nöqtəsinə çatdırılma lakin eyni zamanda 

riskli daşınma növlərindən biridir. Digər daşınma növlərinə nisbətdə daşınan yüklər üzrə xərclərin 

miqdarı azdır. Məsələn, sabit xərclərin miqdarının az olmağına baxmayaraq yanacaq xərcləri, 

nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülərin təliminə çəkilən xərclər, nəqliyyat vasitəsinin 

zədələnmə hallarında yaranan xərclər, qəza zamanı yaranan xərclər, daşınan yüklərin 

zədələlənməsi, xarab olması zamanı yaranan dəyişən xərclər isə çoxdur (Korkmaz, Alacahan ve 

Ataseven, 2013). 

Sənaye inqilabı sonrasında sənaye sahələrinin artması və beləliklə sənayeləşmə nəqliyyat 

sektorunun tərəqqisini öz bərabərində gətirmişdir. Dəstək, daşınma və sığorta xidmətlərinin təmin 

edilməsi, gündən-günə insanlar tərəfindən daşınmaya olan tələbin artması, gömrük proseslərinin 

asanlaşdırılması və dövlətlər tərəfindən gömrük rüsumlarının həcminin müəyyən olunması, dövlət 

sərhədləri, nəqliyyat vasitələrinin ayrılıqda özəllikləri, nəqliyyat haqqında qanunvericilik aktları, 

qaydalar, əsasnamələr, tərəqqilər avtomobil nəqliyyatında daşınmaya olan tələblər və insanlara 

təqdim olunan təkliflər arasında ayrılmaz əlaqələrin halqalarını formalaşdırır. Bu yöndə fəaliyyət 

istiqamətlərini həyata keçirən bir çox təşkilat mövcuddur. Bunlar aşağıdakılardır (Erdal ve Çancı, 

2009): 

 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

 International Road Transport Union (IRU) 

 Southest Europe Initiative (SECI) 

Amerika, Avropa və Asiya qitəsi ölkələrinin müasir iqtisadiyyatları və eyni zamanda Azərbaycanın 

milli və beynəlxlaq iqtisadiyyatı üçün avtomobil nəqliyyatı xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycanın 

yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe, sərhəddə yerləşən Rusiya, Türkiyə, İran və Gürcüstanla davamlı 

ticarət əlaqələri avtomobil nəqliyyatına üstünlük verilməsinin vacibliyini vurğulayır (Nəcəfov və 

Həsənli, 2016). Ancaq bir Dünya Bankının koordinatorluğu ilə edilən tədqiqatlar nəticəsində 

müəyyən dövrlərdən bir ölkələrin logistik performans indeksləri müəyyən olunur. Bu indekslər 

https://www.knowthis.com/managing-product-movement/modes-of-transportation-comparison
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ölkələrin gömrük prosesləri, vaxtı-vaxtında çatdırılma, daşınmanın izlənməsi və etdikləri 

beynəlxalq daşınmalar üzrə qiymətləndirilir. Tədqiqat yönündən texnoloji göstəricilər nəzərə 

alınsa “Tracking&Tracing” yəni, izləmə və nəzarət olunma göstəricilərində ilk yeri Finlandiya, 

ikinci yeri Almaniya, üçüncü yeri isə Danimarka tutur. Cədvəl 2-də performans indeksləri 2007-

2014-cü illər üzrə Azərbaycanın logistika fəaliyyətləri mövqeyinə əsasən dəyərləndirilmişdir və 

Azərbaycanın bu sıralamada 2007-ci ildən yüksəldiyi müşahidə olunsa da 2010-cu ildən 2014-cü 

ilə kimi sıralamada geriləyərək ən son 128-ci sırada olduğu müşahidə olunmuşdur. 2016 və 2018-

ci ildə edilən sıralamada isə Azərbaycan heç bir pillədə yer tutmamışdır.  

Cədvəl 2: 2007-2018-cü illər üzrə Azərbaycanın Logistik Performans İndeksi (LPI) 

İllər İndeks balları Yer 

2007 2.24 114 

2010 2.64 92 

2012 2.48 119 

2014 2.45 128 

2016 - - 

2018 - - 

Mənbə: https://lpi.worldbank.org/international/global (19.03..2018) Dünya Bankının məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Həm ölkə daxili yük və sərnişin daşınmaları həm də beynəlxalq ticarət və turizm əlaqələrinin 

inkişafı nəticəsində daşınmalar günü gündən artır. Beləliklə bu artım yollarda sıxlığın yaranmasına 

və qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Həmçinin nəqliyyat vasitələrinin yollarda artımı havaya 

zəhərli qazların buraxılması nəticəsində ətraf mühitə dəyən zərəri maksimum həddə çatdırır. 

Beləliklə, yollarda yaranan sıxlıq və qəza halları öz növbəsində xərclərinin artımına gətirib 

çıxardır. Bu kimi halları aradan qaldırmaq məqsədi ilə dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələri 

nəqliyyat şəbəkəsinin təhlükəsizliyini müxtəlif növ texnologiyalardan istifadə edərək təmin edir 

(Ezell, 2010). 

Sərnişin və yük daşınmalarında ağıllı texnologiyaların tətbiqini Amerika, Avropa və Asiya 

qitəsində yerləşən bir çox ölkələr edir. Bu yöndə innovativ yeniliklər Internet of Things (IOT) 

texnologiyaları yəni, əşyaların interneti, RFID texnologiyaları, GPS texnologiyaları, yollarda 

yaranan sıxlığın idarə olunması sistemləri, dijital formada ödənişlərin elektron ödəmə sistemləri 

formasında tətbiq olunur. Nəqliyyatda ağıllı sistemlərin tətbiqinə ilk yol kənarlarında yerləşən 

https://lpi.worldbank.org/international/global
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elektrik naqilləri vasitəsi ilə işləyən işıqforlar nümunədir. Bundan əlavə istənilən qəza və xoşa 

gəlməz hallarda kompensasiyaların ödənilməsi ilə sığorta sistemi təkmilləşdirilmişdir. Lisenziya 

sistemlərin tətbiqi ilə sürücülər və sərnişinlərin təhlükəsizliyi ciddi şəkildə nəzarət olunur. Ətraf 

mühitə dəyən zərərin ən minimum səviyyəyə çatdırılmasında bu gün ölkələr istər sərnişin istərsə 

də yük daşınmalarını edərkən havaya zərərli qazların təsirinin azaldılması yönündə bir çox 

layihələr hazırlamışdır (Aggelakakis, Bernandino, Boile, 2015). 

İnternetdən istifadənin geniş artımı nəticəsində nəticəsində firmalarda texnologiyanın yeri xüsusi 

ilə özünə mühüm yer tutmuşdur. Şəkil 1-də 31.12.2021-ci il üzrə son internet istifadəsinin faizlə 

nəticəsi göstərilmişdir. Ən çox internet istifadəsinin 53.1% ilə Asiya qitəsində olduğu görülür. 

Avropanın isə 14.3% ilə ikinci sırada yerləşdiyi qeyd olunmuşdur. 

Qrafik 1: 31.12.2020-ci il üzrə dünyada internet istifadəsi 

 

Mənbə: https://www.internetworldstats.com/stats.htm (24.03.2021) məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 
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praktiki tətbiqləri üzrə təkliflər təqdim olunacaq. 

Analiz 

Avtomobil nəqliyyatında texnologiya tətbiqlərinin çox hissəsini ABŞ, İngiltərə, Almaniya. 

Yaponiya və s. Ölkələr edir. Bu sahədə yaranan daşınma xərcləri, investisiya qoyuluşlarının azlığı, 

ətraf mühitə dəyən ziyan, sıxlıq, texnoloji geriləmə kimi problemlər isə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə daha çoxdur və lazımi tədbirlər alınmalıdır. Sadalanan problemlər Azərbaycanda da 

mövcud olduğundan tədqiqatın istiqaməti bu yöndə planlaşdırılmışdır. Azərbaycanda avtomobil 

nəqliyyatı logistikası ümumi araşdırılaraq avtomobil vasitəsi ilə daşınmalar edən logisika 

şirkətlərinin araşdırması aparılmışdır. 

Problem olaraq Azərbaycan ərazisində edilən daşınma xərclərinin yüksək olduğu ortaya 

qoyulmuşdur. Nümunə olaraq, Bakı şəhəri və regonlar arasında edilən kiçik tonajlı yüklərin 

avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınması üçün xərclər yükəkdir. Buna səbəb olaraq logistika 

şirkətlərinin ağırlıqlı olaraq Bakı şəhərində cəmləşməsi və daşınmalar üçün qiymətlərin yüksək 

olmağı, kənar rayon və ucqar yaşayış məntəqələrinin yol-nəqliyyat şəbəkəsinin lazımi səviyyədə 

olmamağı və beləliklə nəqliyyat vasitəsinin hərkəti çətinləşir və eyni zamanda əhalinin daşınma 

üçün istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin yüksək infrastruktura malik olmamağıdır. Beləliklə, tez 

xarab ola bilən məhsulların və ya daşınması xüsusi nəzarət tələb edən əşyaların yolda zədələnməsi 

kimi hallar baş verdiyində xərclərin bir neçə dəfə artımını özü ilə bərabər gətirir.  

Qrafik 2. 2010-2019-cu illər üzrə daşınmalara çəkilən xərclər, min manat 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi https://www.stat.gov.az/ (31.12.2019) məlumatları 

əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Gündən-günə insanların ehtiyacları artır. Ehtiyaclarda artım və hər gün müxtəliflik göstərərək 
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və ya əşya tam vaxtında və təhülkəsiz şəkildə çatdırıldığı zaman müştəri məmnuniyyəti yaranır. 
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Bu yöndə aparılan araşdırmalar texnlologiya yönümlü investisiya vəsaitlərinin qoyulması 

gələcəkdə firmaların bu yöndə gözləntilərinə təsiri olacağını əks etdirir (Koçoğlu, 2011). Həmçinin 

bu istiqamətdə işlər Azərbaycanda da həyata keçirilir. 

Edilən analizə əsasən 166 Yük Daşıma, Azercargo Yük taksi və BOLT taksi şirkəti daşınmaların 

təhlükəsiz olmasında hər zaman izləmə və nəzarət üçün avtomobil nəqliyyat vasitələrini nəzarət 

cihazları ilə təmin etmişdir. Cihazlar birbaşa olaraq GPS/GLONASS peykləri vasitəsi ilə izlənir. 

Aktual məlumatlar birbaşa olaraq şirkətlərin informasiya texnologiyaları mərkəzinə ötürülür. 

Mərkəzə ötürülən məlumatlar Mərkəzi Monitorinq Sistemi (MMS) koordinatorluğu altında nəzarət 

olunaraq hadisə zamanı dərhal müdaxilələr edilir. Bu yöndə çalışan əməkdaşlardan əlavə xidmət 

istifadəçilərinə də bütün prosesi anbaan izləmə şəraiti yaradılmışdır. Beləliklə istifadəçilərin 

xidmətinə təqdim olunan şəxsi kabinetlərə giriş edərək istifadəçilər həm yük daşımalarına nəzarət 

edə bilər, həmçinin taksi xidmətindən istifadə edən istifadəçilər avtomobillərin hansə ərazidə 

olduğunu rahat bir formada öyrənə bilir. Araşdırmalara əsasən əldə edilən məlumatlara görə 

nəzarət cihazı və izləmə sistemi ilə avtomobilin, taksinin, yük maşının istifadəsi üçün nəzərdə 

tutulan yanacağın artıq sərf olunması, şəxsi mənafə üçün istifadə edilmə, oğurluq hadisələri, 

hazırlanmış marşrut xətti üzrə gedişin bilərəkdən uzadılması, sürücülərin müşərilərə layqeyd 

münasibəti, nizam-intizam qaydalarının pozulması kimi hallar və ədalətli qiymət sisteminin 

pozulmağı və əməl olunmamağı kimi halların aradan qadırılmağında kömək edərək yarana biləcək 

xərclərin 35-40%-ə kimi azalmağını təmin edir. 

166 Yük daşıma və Azercargo (188) Yük taksi şirkətləri Bakı şəhəri daxilində və həmçinin 

Azərbaycanın rayon və qəsəbələri üzrə evlərin daşınmasıni həyata keçirir. Azərbaycanda bu 

xidməti təklif edən yalnız bu 2 logistika şirkətidir. Bir evdən digər evə köçən zaman və yaxud iş 

ofisinin köçürülməsi zamanı müştərilər artıq firmaya zəng etmədən birbaşa hər 2 daşınma 

şirkətinin rəsmi saytlarında yerləşən blanklara evin yerləşdiyi mərtəbə, otaq sayı, otaqdakı 

əşyaların sayı, hətta şəkilləri, paketlənməsi nəzərdə tutulan ev əşyaları, sökülüb quraşdırılması 

nəzərdə tutulan ev əşyaları, hündür mərtəbəli binalarda yüklərin yuxarı mərtəbələrə daşınması üçün 

liftlərin mövcud olub olmadığı, binanın girişi ilə nəqliyyat vasitəsi arasındakı məsafə, əşyaların 

yükləndiyi ev ilə çatdırılıb boşaldıldığı mənzil arasındakı məsafə hətta əşyaların bir araya 

toplanaraq yığıldığı qutuların sayına kimi məlumatları şirkət əməkdaşlarına elektron formada 

göndərərək elə həmin saytlarda yerləşən proqramlar vasitəsi ilə avtomatik hesablanan qiymət 

təkliflərini bir neçə dəqiqə ərzində əldə edə bilir. Daşınmada texnologiya istifadəsi bütün baş verən 

prosesin daha sürətli, təhlükəsiz və daha az xərclə nəticələnməyinə səbəb olur. Hal-hazırda son 5 

ildir yeni yaranmağa və rəğbət görməyə başlayan xidmət sahələrindən biridir. Dünyada bir çox 

logistika şirkətləri texnologiyanın da yaratdığı imkanlarla müştərilərinə bu xidməti daha fərqli, 

innovativ yönlərlə təqdim edir (Demirkol, F. 2017). 

Analizə əsasən 166 Yük daşıma, Azercargo (188) Yük taksi və BOLT taksi şirkətinin rəsmi web 

səhifələri mövcuddur. Web səhifələr geniş müştəri auditoriyasının fikirlərini cəlb etmək üçün ən 
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effektiv istifadə üsullarından biri sayılır. Dünyanın bir çox iqtisadi cəhətdən güclü ölkələrində 

logistika xidmətlərini potensial və loyal müştərilərinə təqdim edən daşınma şirkətlərini vahid 

platformada birləşdirən işlər mövcuddur. Müştərilər üçün münasib qiymət və xidmət təklif edən 

logistika şirkətlərini birləşdirən belə bir platforma Azərbaycanda mövcud deyil. 166 Yük daşıma 

və Azercargo (188) Yük taksi şirkətləri və eləcə də digər logistik xidmət göstərən şirkətlər bunu 

fərdi formada edir. Hər daşınma şirkətinə xas olan və özlərinin müəyyənləşdirdiyi qiymət siyasəti 

var. Həmçinin uyğun qiymət təklifləri gözdən qaça bilər. Beləliklə, müştərilər daşınan yükə, 

məhsula, evinin və ofisinin əşyasına uyğun seçim etmədiyi üçün daşınma xərcləri və bundan əlavə 

müştərilərin vaxt itkisi arta bilir. Ətraflı məlumat və münasib qiymət əldə etmək istəyən müştərilər 

vahid elektron formada rəqabət aparan müxtəlif şirkətlərin müxtəlif qiymət təkliflərini eyni anda 

görərək müqayisə apara bilər və ən özünə ən uyğun firmanı seçə bilər. 

Bu kimi problemlər bütün dünyada mövcuddur və ən uyğun seçimlər axtarılır. ABŞ-da Coyote, 

Doft, Çində Huochebang, Almaniyada Uship, Türkiyədə E-nakliyyat, TırPort məhsulların, evlərin, 

ofislərin, əşyaların və s. daşınmasını elektron mərhələyə keçirmək məqsədi ilə hazırlanan yeni 

innovativ platformalardan bir neçəsidir. Bu platformadan istifadə edən şəxslərin məmnuniyyəti 

əsas faktor sayıldığı üçün platformalarda aparılan əməliyyatlar səhifədə yerləşən blanklarda 

daşınma məlumatlarını qeyd edərək firmalardan qiymət təkliflərini al, onlar arasında müqayisəni 

apar, sənə və büdcənə uyğun olanı seç və daşınma mərhələsinə keçid et formasında aparılır.  

166 Yük daşıma, Azercargo (188) və BOLT taksi şirkətinin hər 3-ü bütün daşınma ödənişlərinin 

elektron formada edilməsini həyata keçirir. Texnologiya vasitəsi ilə dünyada ödənişlərin edilmsi 

məqsədi ilə ağıllı bank kartları təmassız elektron əməliyyatları yerinə yetirmək üçün 

hazırlanmışdır. Hal-hazırda dünyanın yüzlərlə ölkəsində eyni zamanda Azərbaycanda elektron 

əməliyyatları nağd əməliyyatlar əvəz edib. Hətta alıcıların nağd vəsaitləri olmadığı təqdirdə 

müştərilərə çatdırılma nöqtəsində ödəniş etmə (Cash on Delivery) təklif olunur. Həmçinin, 

əməliyyatların elektron formada edilməsi internet bankçılığının təkmilləşməsi ilə bank kartları 

vasitəsi ilə ödəniş imkanı və təcili vəsaitlərin ötürülməsi kimi üstünlükləri müştərilərə təqdim edir. 

Analizi aprılan 3 şirkət ödəniş mərhələsinin daha tez, asan və vaxta qənaət edilməsini təmin edən 

müxtəlif elektron ödəniş üsullarını müştərilərinin sərəncamına verir. Bundan əlavə, elektron 

əməliyyatlar bir hesabdan digər hesaba köçürmələrin təhlükəsiz formada yerinə yetirilməsidir. 

Azərbaycanda dijital bankçılıq getdikcə inkişaf etməkdədir. İngiltərə, Yaponiya və Çin kimi 

ölkələrin bir elekton ödəniş vasitələri ilə bir çox əməliyyatları yerinə yetirə bilən dijital kartların 

Azərbaycanda da tətbiqi təklif olunmuşdur. 

Tədqiqatın əsasında əldə olunan nəticələrə görə 166 Yük daşıma və Bolt şirkətinə məxsus mobil 

tətbiqlər mövcuddur. Mobil tətbiqlərin texnologiyada tətbiqi bütün daşıma prosesinin insan əməyi 

olmadan yerinə yetirilməsini təmin edir. Dünyanın bir çox daşıma şirkətləri kimi Azərbaycanda da 

fəaliyyət göstərən daşıma şirkətləri özlərinin yaratdıqları mobil tətbiqlərdən istifadə edir. Nəqliyyat 

vasitəsinin sifarişi üçün mobil tətbiqləri istifadə edərək müştərilər üçün sifariş etmə, 
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dəyərləndirmələr aparma və prosesə nəzarət etmə daha asan həyata keçirilir. Mobil tətbiqlərin 

istifadəsi müştərilər və eyni zamanda daşıma şirkətləri üçün sadəcə bir vasitə ilə prosesi 

asanlaşdırmaq və həyata keçirilən əməliyyatlara nəzarət etmək baxımından geniş tətbiq olunur. 

Mobil tətbiqlər daşıma prosesinin sadələşdirilmiş və ümumi əsaslarla edilməsini təmin edərək işçi 

qüvvəsinin digər məsələlərə yönəlməsinə və məhsuldarlığın artımına gətirib çıxardır. Texnologiya 

sahəsində qoyulan investisiyalar həmçinin uzun müddətli iqtisadi səmərəliliyi də özü ilə birgə 

gətirir. 

Müxtəlif innovativ mobil tətbiqlərin istifadəsi müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilir. Bu tətbiqlərdən 

biri də Türkiyədə yeni tətbiqinə başlanılan “Gelal” tətbiqidir. Bu tətbiq daşınan yüklərin eyni 

istiqamətdə gedən yüklərin daşınmasını edən daşımanı edən şəxslərlə yolda birləşdirilməsini edən 

bir mobil tətbiqdir. 

Nəticə 

Məqalədə araşdırma nəticəsində analizi edilən 166 Yük daşıma, Azercargo yük taksi şirkəti və 

BOLT taksi şirkətlərinin texnoloji yöndən fəaliyyətləri araşdırıldı. İlkin olaraq məqalədə aparılan 

araşdırma nəticələrinə əsasən hər üç şirkət həm Azərbaycanda həm də beynəlxalq arenada fəaliyyət 

göstərdiyi müəyyən olunmuşdur. Texnologiya istifadəsinə yönələn firmalar bu gün xərclərini 

azaldaraq potensial müştəri bazasına sürətli və effektli xidmətlər paketi təklif etməlidir. Təklif 

olunan bu xidmətlər firmaların rəqiblərdən daha öndə yer tutmağını təmin edir (Lai, F. etc., 2008). 

GPS və digər online nəzarət üçün istifadə edilə biləcək texnologiyaların istifadəsi hər üç logistika 

şirkətində mövcuddur. Naviqasiya cihazları (QLONASS) avtomobildə Android və smartfonlara 

birbaşa inteqrasiya edilən bir çox mobil tətbiqlər yollarda sürücülərin qarşılaşdıqları sıxlıqdan azad 

olmaları üçün alternativ xidmətlər təklif edir. Bu alternativ xidmətlər sırasında alternativ yolların 

sensorlar, GPS vasitəsi ilə sürücülərə göstərilməsi və nəticəsində yanacaq enerjisinə qənaət 

etməkdən əlavə yollarda sürücülərin yaşadıqları sıxıcı, uzun və stresli prosesin azaldılmasıdır. 

Həmçinin daşıma şirkətlərinin verdiyi xidmətlər arasında daşıma prosesinin müştəri tərəfindən 

birbaşa nəzarət edilməsi, daşıma sifarişini çağrı mərkəzinə zəng etmədən rəsmi şirkət səhifəsində 

edilə bilmə imkanı və s. vardır. Məsələn, tədarükçülər üçün şəxsi kabinet hazırlanmışdır. Yaradılan 

şəxsi kabinet sayəsində tədarükçülər daşımaların həyata keçirilməsi üçün məlumatlar əsasında 

sifarişlər üzrə təkliflər alır. Beləliklə, daşınma prosesində olan yüklər barəsində daim məlumat əldə 

edirlər və daşınma prosesini yaxından izləyirlər.  

Avtomobil nəqliyyat sektorunun gələcək inkişafı ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar azlıq təşkil edir. 

Texnoloji yeniliklər xarici ölkə şirkətlərinin tətbiq etdiyi səviyyədə Azərbaycanda edilmir. 

Texnologiya sahəsində ixtisaslı kadrların sayı azdır. Yollarda daşımaları edən sürücülərin təlim və 

treyninqləri müntəzəm formada artırılmalıdır. Sürücülər üçün müəyyən müddətdən bir testlər 

həyata keçirilməlidir. Digər inkişaf etmiş ölkələrin avtomobil nəqliyyat daşımaları ilə əlaqədar 

tədbirləri araşdırılmalıdır. Beləliklə səmərəlilik də artacaqdır. Daşımada ən vacib faktorlardan biri 
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də bütün tərəflərin bu işdən məmnun qalmasıdır. Təlim və tədbirlər ilə bu məmnuniyyət daha da 

təkmilləşəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində bölgələr arası daşınma üçün vəsait çox cəlb olunur. 

Müştərilərin müxtəlif yerli logistika şirkətlərinin qiymət, daşınma şərtləri ilə bağlı məlumatlarını 

əks etdirən və onları eyni bazada birləşədirən platforma hal-hazırda mövcud deyildir. Fərdi 

qaydada hər şirkət daşınma şərtlərini və qiyməti şəxsən müəyyənləşdirir. Bunun üçün yük 

daşıyanlarla yük göndərənlərin arada vasitəçi olmadan ortaq platformada birləşdirmək təklif 

olunur. 

Yerli ölkə istehsalı proqram təminatı mövcud deyil. Bu yöndə xarici ölkələrin proqram 

təminatlarına üstünlük verilir. Nəqliyyatın idarə edilməsi sistemlərindən (Transportation 

Management System-TMS) istifadə edilməlidir. Hər proqramın ayrı-ayrı istifadəsi informasiya 

texnologiyaları üçün firmaların bu yöndə investisiyalarını artırır və bu da çoxlu xərc tələb edir. 

Firmalar tək bir vahid proqram ilə bütün logistik prosesləri idarə edə bilərlər. Bu bir çox yöndən 

firmalara töhfə bilər. Məsələn, ayrı-ayrı proqramla işləyə bilən ixtisaslı kadr yerinə vahid proqramı 

idarə edə bilən kadrın cəlb edilməsi daha uğurlu olar. Həmçinin daşıma prosesi zamanı ayri-ayrı 

proqramlardan istifadə zamanı yarana biləcək qarışıqlıqlar aradan qalxa bilər. 

İnternetə, mobil telefonlara yaranan marağın və bunun nəticəsində insanlar tərəfindən istifadə 

getdikcə artır. Hal-hazırda Azərbaycan üzrə aktiv internet istifadəçisi 8 milyondan çoxdur. 

Beləliklə istifadəçilər üçün yeni məlumatlar əl çatan formadadır. Bunu nəzərə alaraq daşınma edən 

şirkətlər potensial müştəri bazasını cəlb edərək loyal müştəri bazası yara bilər. 

Daşıma fəaliyyətlərində keyfiyyətin aşağı düşməsinin bir səbəbi də hələ də köhnə texnologiyalaın 

tətbiqidir. Çünki yeni texnologiya istifadəsi yüksək xərc tələb edir. İnnovativ fəaliyyətini zəif 

yerinə yetirən ölkələr rəqabətə tab gətirə bilmir. Hal-hazırda böyük həcmli dataların 80%-dən çoxu 

logistika şirkətlərinin fəaliyyətləri əsasında əldə olunsa da lakin əsas mənbəni daşınma fəaliyyətləri 

yaradır.  

 

Ədəbiyyatlar 

1. Aggelakakis, A., Bernandino, J., Boile., M (2015). The future of the transport industry. European Commission, 

Sevilla, 14, 1-44. 

2. Aydemir, H., Çubuk, K. M. (2016). “Karayollarının genel durumunun araştırılması ile yaşana değişimler ve 

gelecek stratejilerine dair tavsiyeler”. Gazi Mühendislik Dergisi. 2, 129-146. 

3. Bicby M., Bowersox, Donald J., Closs, David J., Cooper, John C. (2013). Supply chain logistics management, 

Fourth Edition. Newyork. McGraw-Hill. 20, 10-311. 

4. Chopra S., Meindl, P., (2004), Supply chain management, Pearson Education International, Second Edition. s.529. 

5. Çağlar, M. B. (2014). Lojistik işletmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı, müşteri memnuniyeti ve işletme 

performansı ilişkisi: bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 41-55. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1745 

 

6. Çancı, M., Erdal, M. (2009). Lojistik yönetimi: Freight forwarder. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 

Üretenleri Derneği, 3b, 6-98 

7. Demir, M. H. (2013). Çağdaş Lojistik Uygulamaları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2752, 6-9. 

8. Demirkol, F. (2017). Lojistik hizmeti veren firmalarda teknoloji kullanımının karar alma mekanizmelerine etkisi. 

İGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 197-224. 

9. Ezell S, (2010), Intelligent transportation systems, Technology and Innovation Foundation (ITIF), 1-58.  

10. Gellerman, H., Svanberg, E. ve Barnard, Y. (2016). Data sharing of transport research data. Procedia Journal, 14, 

2227-2237 

11. Korkmaz, M., Dilbaz Alacahan, N. ve Ataseven, Y. (2014). Karayolu yolcu taşımacılığı katma değer tahmininin 

detaylı analizi. Akademik Bakış Dergisi, 41, 1-22. 

12. Murphy, Paul R. ve Donald F. (2008). Contemporary Logistics. 9. Edition. New Jersey: Pearson Pentice Hall, 

pp.320. 

13. Nebol, E. (2016). Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi. Ankara: Nobel. 289 sayfa. 

14. Nəcəfov E, Həsənli O, Azərbaycanda nəqliyyat logistikasının inkişafının müəyyənləşdirilməsi, AzTU, 2016, 

s.276. 

15. https://www.knowthis.com/managing-product-movement/modes-of-transportation-comparison 

16. https://www.internetworldstats.com/stats.htm 

17. https://lpi.worldbank.org/international/global 

18. https://www.stat.gov.az/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knowthis.com/managing-product-movement/modes-of-transportation-comparison
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://lpi.worldbank.org/international/global
https://www.stat.gov.az/


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1746 

 

Təşkilati Mədəniyyətin Mahiyyəti 

   

Nərgiz Nəbiyeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Xülasə 

Müasir idarəetmə elmi getdikcə “insan amilinə” diqqət çəkir, əhəmiyyətindən danışaraq onu nəzərə almağın və 

istifadənin çətinliyini göstərir. 

70-80-ci illərdə təşkilati mədəniyyətdən təşkilatların fəaliyyətini təyin edən bir fenomen kimi danışmağa başladılar. 

Lakin təşkilati mədəniyyət fenomeni iyirminci əsrin ikinci yarısında ortaya çıxmadı; təşkilatların yaranması ilə birlikdə 

ortaya çıxdı. 

Müxtəlif dövrlərdə, sosial-iqtisadi şərtlərdən asılı olaraq və müxtəlif növ təşkilati mədəniyyətlər mövcud idi. Ancaq 

əvvəllər mədəniyyətin vacib bir şey olduğunu düşünmədiyimiz üçün onların əlamətlərini təşkilatın təsvirində 

axtarmırdıq. 

Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə informasiya cəmiyyətinə keçid, bilik, ixtisas və ən əsası işçilərin bilik, fikir və 

təşəbbüslərini həyata keçirmədən kadrların motivasiyası qeyri-mümkündür. 

Artıq təşkilati mədəniyyət təşkilatda ən güclü motivator, tənzimləyici və işçi heyətinin fəaliyyət göstəricisi kimi 

qiymətləndirilə bilər. 

Məqalə aktual mövzulardan olan təşkilati mədəniyyət haqqındadır. Biz insanlar yaşamaq və ehtiyaclarımızı qarşılamaq 

üçün başqa insanlarla ünsiyyətdə olmağa məcburuq. Buna görə də hər bir fərd həyatını hər hansı bir cəmiyyətin, 

qrupun, komandanın, təşkilatın, ailənin bir hissəsi olaraq keçirir. Bu cəmiyyətin bir hissəsi olmaq isə onun qayda-

qanunlarına uyğunlaşmaqla mümkün olur. Fərdlərin uyğunlaşdıqları ümumi münasibətlər ,davranış, vərdişlər, fəlsəfi, 

ideoloji və bənzər ünsürlər bir iş birliyi sistemini formalaşdırır. Formalaşmış sistem isə öz növbəsində komandanın, 

təşkilatın məqsədlərinə çatmasında rol oynayır. Burada məqsəd bu anlayışın, yəni, təşkilati mədəniyyətin etika və 

əxlaqla səhv salınması probleminin. 

Açar sözlər: təşkilati mədəniyyət, təşkilatda idarəçilik, insan resurlarının idarə edilməsində effektivlik 

 

Giriş  

Firmaların sahib olduqları resurslar içərisində digər bir resurs növü ilə yeganə əvəz ola bilməyəni 

insandır. İnsan resursları, şirkətlərin rəqabət avantajı əldə etmələrində və bazarda paya sahib 

olmalarında aktiv rol oynayan ünsürlərin elə ən başında gələnidir. Təbii ki, işçilərin fiziki gücündən 

daha çox onların zehni gücündən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. İşçilər qərarların 

alınmasında birbaşa iştirak etməli,səlahiyyətləndirilməli, düşünməyə sövq edilməli,yaratıcı 

tərəfləri ortaya çıxarılmalı və bütün bunlar şirkətin məqsədləri uğrunda effektiv istifadə edilməlidir. 

Bir çox tədqiqat sübut edir ki, işçilərin aktivliyi şirkətin gəlirlərinə birbaşa təsir edir, rəqabətə 

davamlılığını artırır. 
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Keyfiyyət mədəniyyətini formalaşdıran  ünsürlər: 

1. keyfiyyət mədəniyyətinin müəyyənləşdirilməsi və şirkətin hər səviyyəsində performans 

ölçülərinin alınması; 

2. idarəetmə pozisiyalarında yer alan şəxslərin liderlik edə bilmələri; 

3. işçilərin özlərini təkmilləşdirmələri üçün fürsət verilməsi və onlara səlahiyyət verilməsi; 

4. işçilərin iştirakının təmin edilməsi; 

5. işçilərin uğurunun təqdir edilməsi. 

Liderler keyfiyyət mədəniyyətinin müəyyənləşdirilməsində və mədəniyyət formalaşdırılmasında 

aktiv şəkildə rol almalıdırlar.Liderlərin idarəetmə anlayışları,yaşam tərzləri,davranışları keyfiyyət 

mədəniyyətində alan ən önəmli faktorlardandır. Beləliklə, liderlər öz davranışlarında gərəkli 

mədəniyyəti sərgiləməli və örnək olmalıdırlar. 

Kommunist Partiyası tərəfindən lider mövqelərini itirməsi və müxtəlif yeni partiyaların meydana 

çıxması müəssisələrin partiya orqanlarının himayəsindən azad edilməsinə səbəb oldu, müəssisələri 

işçilərin düşüncə tərzinə güclü təsir qolundan məhrum etdi. bu da öz növbəsində müəssisələrin 

təşkilati mədəniyyətlərinin müxtəlifliyinin inkişafını müəyyənləşdirdi, çünki təşkilati olaraq 

müəssisələrin mədəniyyəti rəhbərlərindən asılı olaraq öz prinsiplərinə uyğun olaraq inkişaf 

istiqamətlərinə, fəaliyyət sahələrinə (bir sənaye müəssisəsinin mədəniyyəti fərqli olacaq) ticarət 

müəssisəsinin mədəniyyəti və daha da çox bank). Bu da öz növbəsində daha qeyri-müəyyən bir 

mühit yaratdı. Əvvəllər müxtəlif müəssisələrin mədəniyyətləri az-çox oxşar idisə, indi ətraf 

mühitin, partnyorların, ölkədəki siyasi və maliyyə vəziyyətinin artan rəqabət qabiliyyəti ilə daha 

fərqli oldular. 

Əsas dəyərlər, modellər, ideallar, xüsusən istehsal sahəsində təbliğ olunmağa son qoyuldu, rus 

işçisinin dövlət tərəfindən imici ilə bağlı məqsədyönlü bir təbliğat siyasəti yoxdur. 

Bazar iqtisadiyyatının qeyri-sabitliyi müasir təşkilatların insan resurslarının həlledici rol oynadığı 

çevik, adaptiv sistemlərə çevrilməsini tələb edirdi. 

Bir çox tədqiqatçı hər hansı bir dəyişikliyə nail ola bilməməsi ilə əlaqəli problemlərin çoxunun, 

hətta bunu etmək istəyi olsa belə, təşkilati mədəniyyətin təsiri altında ortaya çıxdığını qəbul edir.  

Metod 

Təşkilatların yeni üzvü olan hər bir şəxs, uyğunsuzluq və münaqişə problemlərini minimuma 

endirmək üçün bir sosiallaşma prosesindən keçməlidir . 

Fərdlərin iş üçün tələb olunan bilik və bacarıqlara sahib olması kifayətdir deyil. Birincisi, müxtəlif 

vəziyyətlərdə necə davranmağı müəyyənləşdirən normaları, rəsmi və ya qeyri-rəsmi qaydaları 

öyrənməlidir. lldlr, daha sonra fərd, öz və digər işçilərin rolları haqqında təfərrüatlar analitikdir. 

Üçüncüsü, təşkilati mədəniyyət, yəni təşkilatda qüvvədə olan dəyərlər, ənənələr, münasibətlər və 

ideologiya. kimi məlumat verilməlidir. Nəhayət, sistemin özündə necə işlədiyini öyrənin: kimin 
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gücü və səlahiyyəti var, ya yox. qeyri-rəsmi kanallar, etibarlı olub-olmaması, təşkilat daxilində 

siyasi əlaqələr və ediləcək jestlər. Bu və buna bənzər səylər, əsas fəaliyyətlər xaricində ən azından 

onlar qədər təsirli bir mühitin təfərrüatlarını anlamaq mümkün olacaqdır. Fərdi şəxslərin bu prosesi 

istədiyi kimi tamamlaması kifayət deyil. Belə bir orfoqrafiya prosesinin sonunda. fərdin daxili və 

xarici ətraf mühitlə məhsuldar əlaqələr qurmaq istənilir. Təşkilati mədəniyyət fərdlərin təkbaşına 

uyğunlaşdırması lazım olan müəyyən xüsusiyyətlərə aiddir. 

Bundan əlavə, bir-biri ilə və təşkilatla inteqrasiya etməyi hədəfləməlidir. 

Araşdırma Modeli 

Bir ölkənin və ya millətin fərdlərinin keçmiş və mövcud ətraf mühit şərtləri təsiri ilə 

mənimsədikləri dəyərlər, münasibətlər, davranışlar, vərdişlər, inanclar, ənənələr və ideoloji 

elementlərin hamısı milli və ya ümumi mədəniyyəti təşkil edir. Fərqli keçmişi və ətraf mühit 

şərtləri olan ölkələrin mədəni xüsusiyyətləri də fərqlidir. Tarixi mənşəyinə, irqinə, dininə və ya 

coğrafi mövqeyinə görə oxşar olan ölkələrin mədəniyyətlərində  bir çox ümumi nöqtəni tapmaq 

mümkündür: Submədəniyyətlər, mənsub olduqları cəmiyyətin əsas mədəni dəyərlərini paylaşan, 

eyni zamanda özlərini digər qruplardan fərqləndirən dəyərlər və normalardır. Bu səbəbdən milli 

mədəniyyət alt mədəniyyətlər toplusu kimi qəbul edilə bilməz .  

Etnik və dini qruplar, siyasi partiyalar, iqtisadi təşkilatlar alt mədəniyyətlərdir. Milli mədəniyyətin 

ümumi quruluşuna və dəyərlərinə riayət edərkən, hər bir alt mədəniyyət özünəməxsus özü-özünə 

inkişaf etmiş bir dəyər sisteminə və xüsusiyyətlərinə malikdir. Ticarət təşkilatları da milli 

mədəniyyətin alt hissələridir. Hər bir təşkilatın hədəfləri, vəzifələri və əldə olunmasına imkan verən 

mənbələr və fəaliyyətlər var. Bunlar milli mədəniyyətin güclü cəhətləri və fərqli xüsusiyyətlərinin 

təsiri altında formalaşsa da, hər təşkilat öz şərtlərinə görə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. ölkənin 

ümumi mədəni baxışından fərqli cəhətləri səbəbiylə iş təşkilatları bir altmədəniyyət kimi təsvir 

olunurlar. Milli mədəniyyətin təsirləri təşkilatlar arasında oxşar cəhətlərinmənbəyidir (Can, Doğan, 

Doğan, 1995). 

Təşkilati mədəniyyət , şirkətin istehsal tərzini, ehtiyaclarını və hədəflərini dəstəkləyən bir iş mühiti 

yaratmağa çalışır. Bunları reallaşdırmaq üçün bir sistemdə iş mühiti qurmaq lazımdır. İdarəetmə 

siyasətləri və strategiyaları, iş prinsipləri, münasibət və davranışlar, rollar, dəyərlər və normalar, 

simvollar. ənənələr və vərdişlər bu sistemin hissələrini təşkil edir. Təşkilatın hər bir üzvünün 

uyğunlaşması gözlənilən bu elementlərin yaratdığı bütün “təşkilati mədəniyyət” dir. İdarəetmə 

qaydaları, prinsipləri, rolları daha çox məqsəd və ehtiyaclarından təsirlənir. Münasibət, davranış, 

dəyər, norma, ənənələr və vərdişlər isə təşkilatın fəaliyyəti ilə əlaqədardır və milli mədəni 

xüsusiyyətlərdən çox təsirlənir.  

Hər bir təşkilatın mədəniyyəti fərqli xüsusiyyətləri əks etdirir. Bu fərqin əsas mənbəyi məqsəd və 

ehtiyacların fərqli olmasıdır. Bir universitetdə və sənaye müəssisəsində iş mühiti və izləniləcək 

siyasətlər, prinsiplər, rollar və bənzər xüsusiyyətlər.  Eyni olmayacağı aydındır. Halbuki. məsələn 
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türk xalqı mədəni xüsusiyyətlərdən qaynaqlanan ənənələr, dəyərlər, inanclar və vərdişlər hər iki 

növ təşkilat oxşar ola bilər.  

Təşkilati mədəniyyət haqqında iki növ düşüncədən danışmaq məqsədəuyğundur: Birincisi, 

mədəniyyət təşkilata məxsus bir dəyişən kimi qəbul edilməkdədir. İkincisində mədəniyyət təşkilat 

ilə müəyyən edilir. Mədəniyyəti dəyişən kimi qəbul etmək, cəmiyyətdən quruma ötürülən və ya 

rəhbərliyin yaratdığı bir fenomen kimi düşünmək olar. Mədəniyyətin fərdlərlə birlikdə gələn bir 

sıra ümumi simvol və ifadələrin məhsulu olduğu iddia edildikdə, onun mənbəyinin sosial 

inteqrasiya olduğu qəbul edilir. Bu vəziyyətdə təşkilat və mədəniyyət eynidir. Təşkilatın üzvləri 

yalnız simvolları və ifadələri birləşdirmir, həm də zamanla mədəniyyəti çoxaldır və dəyişdirirlər. 

Təşkilat üzvlərinin zamanla inteqrasiya etdikləri təşkilat mədəniyyəti bir növ məntiqi 

proqramlaşdırmaya çevrilir. Bu şəkildə təşkilat üzvlərinin davranışlarında vahidlik və xarici 

mühitlə münasibətlərdə səmərəlilik əldə edilir 

Təşkilati mədəniyyətin təşəkkülü və nəticələri təşkilatlar üzvlərinə təsir göstərir və 

istiqamətləndirir. Rəsmi quruluşu və mədəniyyəti ilə təmin olunur. Struktur xüsusiyyətləri təşkilati 

fəaliyyətlərdən irəli gəlir; səlahiyyət və məsuliyyət əlaqələri, şöbələr və vəzifələrdə əks olundu. 

Təşkilati mədəniyyət təşkilatın fəaliyyətindən və üzvlərindən qaynaqlanır; bütün təşkilatda 

qaydalar, ənənələr, dəyərlər, vərdişlər və münasibətlərşəklindəortayaçıxır. 

Effektivlik, müəyyən edilmiş hədəflərə çatma dərəcəsidir. İdarəetmə effektivliyi idarəetmənin hər 

cür fəaliyyətlə əlaqəli hədəflərinin reallaşması və müvəffəqiyyəti deməkdir. İdarəetmənin insan 

təbiəti insanın idarəetmə fəaliyyətləri və təşkilatlardakı həyati əhəmiyyətini vurğulayır. Beləliklə, 

idarəetmə səmərəliliyi və digər hər hansı bir müvəffəqiyyət ölçüsü insan elementinin səylərindən 

asılıdır. Texnoloji, maliyyə və ya bütün sosial fəaliyyətlər insan səylərinin nəticəsidir. Təşkilatın 

məqsədlərinə çatmaq üçün prioritet ehtiyac olan işçiləri bu məqsədlərə yönəltməkdir. Fərdlərin 

ətraf mühitə uyğunlaşmasına təminat hər bir təşkilatda effektivliyin vacib elementidir. Təşkilatın 

daxili və xarici mühit elementləri ilə əlaqələrini tənzimləyən xüsusiyyətlər mədəniyyətdir.  

Mədəniyyətə uyğun gəlməsi gözlənilir (Azərbayca Respublikası Əmək Məcəlləsi 2020). 

Təşkilatda mövcud norma, Ənənəni və bənzər mədəni xüsusiyyətləri mənimsəyən şəxslər 

menecerlərin gözləntilərinə müsbət qatqı təmin edə bilərlər. Menecerlərin gözləntilərinə cavab 

olaraq fərdlər öz xüsusiyyətlərini və hədəflərini təşkilata daşıyırdılar. Başlanğıcda göstərdikləri hər 

cür münasibət və davranış, öz dəyərləri və vərdişləri hər birinin bir uzantısıdır. Fərdin gəldiyi 

mədəni mühit təşkilatdakı etibarlı dəyərlər sisteminə bənzəyirsə, uyğunlaşma problemləri az sayda 

görüləcəkdir. Bununla birlikdə, iki dəyər sistemi arasında köklü fərqlər varsa, təşkilatla biri 

arasında mikro mənada bir şey varsa mədəni münaqişə yaranır . 

Biznes fəaliyyətlərində müəyyən bir yol qət etmiş təşkilatlarda, quruluşla davranış nümunələri də 

göz qabağındadır. Bu tip təşkilat, onu təşkil edən fərdlərdən ayrı bir varlığa sahibdir. O fərdlərin 

və onların dəyər sistemlərinin təşkilində yerləşmiş mədəni xüsusiyyətlərinin asanlıqla dəyişdirilə 
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biləcəyi düşünülməməlidir. Əks təqdirdə, təşkilatlarda və iş mühitində, qısaca yeni şəxsiyyət ilə 

dəyərləri, münasibətləri və davranışları dəyişdirmək bir qarışıqlıq olacaq. 

Bu təşkilatlar üçün arzuolunmaz vəziyyətlər olacaq, məsələn davamlı dəyişikliklər və tarazlıqdakı 

uyğunsuzluqlar. Bununla birlikdə, bir təşkilatdakı dəyər sistemini mövcud uğursuzluğun səbəbi 

olaraq görən yüksək keyfiyyətli menecerlər əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirir və şərtləri daha yaxşı 

hala gətirir, Bu cür nümunələr xaricində təşkilatın fərdi gözləntilər istiqamətində dəyişmək 

çətindir. Bu vəziyyətdə fərdi uyğunluq və ya dəyərlərinə uyğun hər hansı bir mühitin nümayişi 

Bunu axtarmalı olacaq. Təşkilat və onun mədəni xüsusiyyətləri ilə uyğunluq təşkil edən şəxsləri 

qazanmağa çalışmaq rəhbərliyin xoşməramlı olduğunu göstərir. Fərdin eyni məsuliyyəti daşıması 

halında, ortalama bir həll yolu tapmaq hər iki tərəf üçün konstruktiv bir nəticə yaradır (Aykaç, 

1999). 

Analiz 

Bu günə qədər müxtəlif təzahürlərinə odaklanan yüzdən çox təşkilati mədəniyyət modeli 

hazırlanmışdır. Əksər modellər müəyyən tədqiqat metodları üçün əsas rol oynayır. Ən populyar 

modellərə aşağıdakılar daxildir. 

W. Ouchi tərəfindən təsvir olunan geniş yayılmış Z tipli təşkilat, iki fərqli mədəniyyətin (Yapon 

və Amerika) üstünlüklərinin birləşdirilməsinin təsirli bir mədəniyyət versiyasını necə “yaratdığını” 

göstərmək üçün bir cəhddir. 

Cədvəl 1. Təşkilati Mədəniyyət Dəyişənləri (W. Ouchi tərəfindən) 

“Mədəni” 

dəyişənlər 

Şirkətlərdəki 

xüsusiyyətlər 

Tipik Amerika 

şirkətlərindəki 

xüsusiyyətlər 

“Z” tipli  

şirkətlərdəki 

xüsusiyyətlər 

İşə qəbul Qısa Qısa Uzun müddətli 

Qiymətləndirmə 

və təbliğ 

Yüksək keyfiyyətli 

və yavaş 

Kəmiyyət və sürətli Yüksək keyfiyyətli 

və yavaş 

Karyera 
Geniş ixtisaslaşmış Dar ixtisaslaşmış Orta dərəcədə 

ixtisaslaşdırılmışdır 

Mexanizm Qeyri-rəsmi Təmiz Qeyri-rəsmi 
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nəzarət Qrup və konsensus və rəsmi Qrup və konsensus 

Mənbə: https://core.ac.uk/download/pdf/199399083.pdf 

 

Model V. Sate. V. Sate, mədəniyyətin təşkilati həyatdakı təsirini yeddi proses vasitəsilə araşdırır. 

Bu vəziyyətdə ilk üç proses təşkilati mədəniyyətin səth səviyyəsinə və ya təşkilati davranış 

nümunələrinə, növbəti dördüncü isə “dəyər” əsasına sahib olan ikinci, yeraltı səviyyəyə uyğun gəlir 

(Axundova, 2014). 

Təşkilatın effektivliyi bu proseslərin necə işləməsindən asılıdır. 

Sate bu proseslərə istinad edir: 

- Əməkdaşlıq. Bir təşkilatda davranış modeli kimi əməkdaşlıq yalnız rəsmi idarəetmə tədbirləri ilə 

qurula bilməz, çünki bütün mümkün vəziyyətləri qabaqcadan görmək mümkün deyil. İnsanların 

bir təşkilatda həqiqətən necə birlikdə çalışmaları bu sahədə paylaşdıqları fərziyyələrdən asılıdır. 

Bəzi təşkilatlarda ən yüksək dəyər qrup işi, digərlərində daxili rəqabətdir. 

- Qərar vermək. Mədəniyyətin qərar qəbuletmə təsiri, təşkilat üzvləri arasında sabit təməl 

fərziyyələr və üstünlüklər toplusunu təşkil edən ümumi inanclar və dəyərlər vasitəsilə həyata 

keçirilir. Qərar vermə daha təsirli olur, çünki təşkilati mədəniyyət fikir ayrılığını minimuma endirə 

bilər, lakin yaradıcılıq da itirə bilər. 

- İdarəetmə. Monitorinq prosesi qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün stimullaşdırıcı 

hərəkətlərdən ibarətdir. İdarəetmə təbiətində üç nəzarət mexanizmi var: bazar, idarəetmə, təmkin. 

Təşkilatlar ümumiyyətlə hər üç mexanizmə eyni vaxtda sahibdirlər, lakin müxtəlif dərəcələrdədir. 

İnzibati nəzarət mexanizmi rəsmi səlahiyyətlərə əsaslanır. Proses özü direktivləri verərək 

yuxarıdan aşağıya doğru icra etməklə qayda və prosedurları dəyişdirməkdən ibarətdir. Klan nəzarət 

mexanizmi tamamilə paylaşılan inanclara və dəyərlərə əsaslanır. Təşkilat böyüdükcə və inkişaf 

etdikcə klan mexanizmi inzibati, daha sonra bazar mexanizmi ilə əvəzlənir (Səfərəliyeva, 

Məmmədov, 2006). 

- Əlaqə. Mədəniyyətin ünsiyyətə təsiri iki istiqamətdə baş verir. Birincisi, ümumi fərziyyələrin 

olduğu məsələlərdə ünsiyyətə ehtiyac olmadığıdır. Bu vəziyyətdə müəyyən hərəkətlər tam 

qarşılıqlı anlaşma ilə “sözsüz” həyata keçirilir. İkincisi, paylaşılan fərziyyələr, alınan mesajların 

təfsirində istiqamət və kömək təmin edir. Kültürün məzmunu ünsiyyətin məzmununu da təsir edir 

(Busygin, 2012). 

- İşçilərin öhdəliyi (sadiqliyi). Bir şəxs sonuncusu ilə tanıdıqda və onunla müəyyən bir emosional 

əlaqə qurduqda, bir təşkilata sadiq olduğunu hiss edir. Güclü bir mədəniyyət, fərdi şəxsiyyəti və 

təşkilatla əlaqəli hisslərini gücləndirir. İşçilər ayrıca quruma kömək etmək üçün səylərini artıra 

bilərlər. 
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- Təfsir. Bir fərdin təşkilati reallığı və ya gördüklərini qavraması, əsasən eyni təcrübəni paylaşan 

həmkarlarının gördükləri barədə dedikləridir. Mədəniyyət, təşkilat üzvlərinə təcrübələrini paylaşan 

bir şərh təqdim edərək bu prosesi təsir edir. 

- Davranış. Mədəniyyət bir təşkilatda olan insanlara davranışlarına əsaslanaraq mənalı hərəkət 

etmələrinə kömək edir. Riskin qiymətləndirildiyi şirkətlərdə bir insan uğursuz olarsa 

cəzalandırılmayacağını və dərslərin uğursuzluqdan gələcəyini bilə bilər. Bu şəkildə əsaslandırılmış 

hərəkətlər, xüsusən vəziyyətə uyğun olduqda mövcud davranışı gücləndirir. Bu müddət 

mədəniyyətin özünü dəyişdirmək üçün bir maliyyə mənbəyidir. İnsanlar davranışa haqq 

qazandırmaq üçün mədəniyyətdən istifadə etdikləri üçün davranışı dəyişdirərək mədəniyyəti 

dəyişdirmək mümkündür. Ancaq bu müddətin uğurlu olması üçün insanların yeni davranışlarını 

“köhnə” bir mədəniyyətlə əsaslandıra bilməmələri təmin edilməlidir. 

Hollandiyalı tədqiqatçı G. Hofstede tərəfindən hazırlanmış beş dəyişkənli yanaşma bütün dünyada 

çox populyardır. 

Cədvəl 2. Təşkilati Mədəniyyət Dəyişənləri G. Hofstede 

Mədəniyyətin tərkib hissəsi Məzmun 

Güc məsafəsi Adi işçilər üçün təlimat nə dərəcədə əlçatandır? 

Fərdiyyətçilik - kollektivizm İşçi nə dərəcədə müstəqil qərar qəbul edir və ya daim komandanın 

rəyini nəzərə alır 

Qısamüddətli - uzunmüddətli 

oriyentasiya (ataçılıq) 

Qısamüddətli hədəflərə, müstəqilliyə, bərabərliyə və ya 

uzunmüddətli hədəflərə istiqamətlənmə; özü üçün məsuliyyətin 

rəhbərə verilməsi 

Mənbə: https://core.ac.uk/download/pdf/199399083.pdf 

Nəticə 

Fərqli ölkələrin cəmiyyətlərini və ya insanlarını fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər onların 

mədəniyyətləridir. Xüsusi şərtlərə görə, milli mədəniyyətlər öz xüsusiyyətlərinə malik alt 

mədəniyyətləri əhatə edir. İşgüzar təşkilatlar və şirkətlər də milli mədəni elementləri hərtərəfli 

qoruyurlar. 

Beləliklə, araşdırma nəticəsində deyə bilərik ki, korporativ sosial məsuliyyət şirkətlərin insanlar və 

cəmiyyət qarşısında sadə bir məsuliyyəti demək deyil. Əksinə, şirkətin və ya təşkilatın insanlar 

https://core.ac.uk/download/pdf/199399083.pdf
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üçün layiqli həyat şəraitini təmin etmək, ətraf mühiti qorumaq, cəmiyyətin ümumi inkişafını 

qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək prinsiplərinin bir fəlsəfəsidir. Məhz şirkətlər öz gəlirlərinin 

bir hissəsini həmin gəliri yaradan cəmiyyətlə, insanlar qrupu ilə bölüşməlidirlər. Çünki bu iş 

insanların, vətəndaşların hesabına inkişaf edir və gəlir gətirir. Vətəndaşın sahibkarın gəlirlərinə, 

fəaliyyətinin genişləndirilməsinə birbaşa töhfəsi ilə əlaqədardırsa, sahibkar cəmiyyətin inkişafında 

maraqlı olmalıdır, onu stimullaşdırmalıdır. Müəssisələr gəlirlərinin bir hissəsini könüllü olaraq 

cəmiyyəti narahat edən sosial məsələlərə xərcləməlidirlər. Yalnız bu şəkildə dövlətin üzərindəki 

sosial yük azalacaq və cəmiyyəti narahat edən sosial problemlər aradan qaldırılacaqdır. 

Təşkilati mədəniyyət dəyərlərdən, münasibətlərdən, ənənələrdən, ideoloji və oxşar elementlərdən 

ibarətdir. Təşkilati mədəniyyət təşkilati quruluş kimi fərdlərin davranışına rəhbərlik edən bir 

qüvvədir. Bu güc idarəetmə səmərəliliyində faydalı rol oynayır; Hər şeydən əvvəl təşkilati 

mədəniyyətin xüsusiyyətləri, təşkilat üzvlərinin təşkilati mədəniyyətlə uyğunlaşmasını təmin 

etmək üçün kifayətdir. Effektiv idarəetmə üçün təşkilati mədəniyyətdən istifadənin ən vacib 

vəzifəsi üst rəhbərliyin üzərinə düşür (Səfərəliyeva, Məmmədov, 2006). 

Əsas hədəflərə çatmaq üçün ən uyğun alt hədəflər hansılardır; Təşkilat üzvlərinin paylaşmaq 

istədikləri dəyərlər, münasibət və dəyərlər. normalar nə olmalıdır; Hansı növ ənənələrin qorunub 

saxlanmasının faydalı olacağını diqqətlə qiymətləndirmək vacibdir. Dəyişən ətraf mühit şəraitinin 

təsiri altında təşkilati mədəniyyətdə qismən və ya tamamilə dəyişiklik, uzun müddət ərzində olsa 

da. Rahatlıq amilinin əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Hər hansı bir sosial mədəniyyətin meydana 

gəlməsini araşdırdıqda, onun mövcud olduqları ətraf mühit amilləri altında meydana gəldiyini 

görürük. Sosial mədəniyyət fərdlərin və icmaların ətrafları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində 

spontan olaraq yaranır. 

Ətraf mühit faktorlarına məruz qalma fərdlərin neqativliyə bəzən ağıllı, bəzən də emosional o laraq 

həll yolları tapmasına səbəb olur. Bu davranış və ümumi həyat tərzi gələcək nəsillər tərəfindən 

ağlasığmaz kimi qəbul edilir. Ətraf mühit şəraitindəki dəyişikliklər və ya bilinməyənlərin yox 

olması da mədəniyyətdə dəyişikliklərə səbəb olacaqdır. Bəzi hallarda köhnə metodların 

etibarlılığının sürətlə itirilməsi nəticəsində yaranan boşluqlar güclü liderlərin meydana çıxması ilə 

ən yaradıcı və məqsədəuyğun şəkildə doldurula bilər. 

Bu səbəbdən mədəni dəyişiklik həm təkamüllü, həm də inqilabi ola bilər. 

Bir çox menecer, müəyyən bir təşkilatdakı bütün işçilərin davranışlarını, məqsədlərini və hətta 

münasibətlərini, xüsusiyyətlərini müəyyən edən kadr idarəetməsinin səmərəliliyinə, müəssisələrin 

inkişafına və təşkilati şüurun formalaşmasına təsir etmək üçün güclü təşkilati mədəniyyət 

potensialını nəzərə almırlar. təşkilati mədəniyyət bütün prosesləri təsir edəcəkdir. Xüsusiyyətləri 

bilmək təşkilat üçün zəruri olan proseslərin səmərəliliyini artıracaq və həm xarici, həm də ətraf 

mühitin mənfi hadisələrinin zərərli təsirlərini azaldacaq və bununla da müəssisənin səmərəliliyini 

və sabitliyini (sabitliyini) artıracaqdır.  
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Təşkilati mədəniyyətin öyrənilməsi, formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi xərcləri uzunmüddətli 

olmasına baxmayaraq, yalnız pula qənaət etməklə yanaşı, təşkilatın getdikcə rəqabət şəraitində 

yaşamasına və inkişafına kömək edir. 

Hal-hazırda təşkilati mədəniyyət nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafı, Rusiya sahibkarlarının və 

liderlərinin təşkilatın həyatındakı rolunun anlaşılması ilə xarakterizə olunan başqa bir mərhələdən 

keçir. Bir tərəfdən, bu, xarici tərəfdaşlarla münasibətlərin intensivləşməsi, sonrakı bütün 

problemlər - anlaşılmazlıqlar, qeyri-sabitlik, habelə müəssisələrinin inkişafı, xarici mühitin təsiri 

və bununla bağlı sədaqət problemləri, dəyişməyə qarşı müqavimətin aradan qaldırılması ilə 

əlaqədardır. . Digər tərəfdən güclü və təsirli bir təşkilati mədəniyyət rəqabət üstünlükləri təmin edir 

və planlı, şüurlu bir formalaşma tələb edir. 

Təşkilati mədəniyyət getdikcə effektiv İK idarəedilməsində ən vacib amil kimi tanınır. Təşkilati 

mədəniyyətə dair nəzəri və praktik tədqiqatlar aşağıdakı əsas sahələrdə aparılır: 

- təşkilatın çiçəklənməsi üçün rolunun əhəmiyyətini anlamaq üçün təşkilati mədəniyyətin 

xüsusiyyətlərini öyrənməyə və nəzərə almağa kömək etmək; 

- təşkilati mədəniyyətin ən vacib tərəflərini ən dolğun əks etdirən tipologiyaların inkişafı; 

- təşkilati mədəniyyətin öyrənilməsi və modelləşdirilməsi üçün kompleks metodların hazırlanması; 

- təşkilati mədəniyyətin formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi və dəyişdirilməsi üçün kompleks 

tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi. 

Təşkilat mədəniyyəti bir elm olaraq yalnız inkişafının başlanğıcındadır və öyrənilməsi və istifadəsi 

üçün böyük perspektivlərə malikdir. 

 

Ədəbiyyat 

1. Azərbayca Respublikası Əmək Məcəlləsi 2020. 

2. Axundova N.F. (2014) “Təşkilati davranış”, Bakı, “Elm”, 321 s. 

3. Səfərəliyeva R., Məmmədov S. (2006) “İşgüzar etika”, Bakı, 241 s. 

4. Aykaç B.V. (1999) İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Ankara, 

142 s. 

5. Aktan C.C. (2008) “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, Çimento İşveren Dergisi, C.22, S.4, 

İstanbul, 2008, 352 s. 

6. Can H.D., Doğan T.N., Doğan Y.A. (1995) Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara, 256 s. 

7. Güçlü İ.R. (2013) İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecinde İhracat Stratejileri ve Bir Araştırma, İnönü 

Üniversitesi, SBE, YYLT, Malatya, 341 s. 

8. Üzün C.A. (2000) Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler, İzmir, 2000, 341 s. 

9. Karcıoglu F. (2001) “ Örgüt Kültürü Ve Örgüt İklimi İlişkisi”İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi. 

10. Robbins S.C. (1995) “Organizational Behavior” (seventh edition). Prentice-Hall International Editions, 

p.50-59. 

11. Williams R.L. (1968) Culture and Sosiety. 352 p. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1755 

 

12. http://www.iteam.ru/publications/corporation/section_97/article_456  

13. http://www.stat.gov.az/source/labour/ 4 

14. https://ekonomist.co/strateji/stratejik-karar-modeli-bcg-matrisi-8724/ 99  

15. Виханский О.С., Наумов А.И. (2006) Менеджмент. Москва, Экономистъ, 542 cтр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1756 
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Резюме 

В статье анализируется роль интеграционных тенденций в мировой экономике и важные аспекты современной 

литературы. Такая тема, как роль интеграции в мировой экономике стала основным предметом обсуждения. 

Эта тема имеет особое значение в контексте ускорения и расширения интеграции и транснационализации в 

наше время. В основе этих тенденций лежат попытки корпораций выйти  на международные рынки для 

увеличения прибыли и диверсификации рисков, а также для углубления и расширения экономических связей 

путем создания групп и ассоциаций для достижения национального экономического развития отдельных 

стран. 

Главная особенность современности - усиление взаимозависимости экономик, развитие интеграционных 

процессов на макро- и микроуровнях, интенсивный переход цивилизованных стран от закрытой национальной 

экономики к открытой экономике. Эти изменения связаны с процессом глобализации и интеграции в 

экономическое развитие мировой экономики. Условия для формирования интеграции в разных регионах были 

созданы после шагов, предпринятых для прекращения раздела двух противоположных полюсов мира. 

Крупные денежные средства и трудоемкий научно-технический прогресс еще более укрепили интеграцию. 

Интернационализация экономической деятельности означает развитие экономических отношений между 

народами и странами, процесс воспроизводства за пределами национальных границ. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, модели и методы, интеграционные тенденции. 

 

Введение 

Хотя интеграция и транснационализация ускорились в последние годы, это тенденции, 

которые проявились в различных формах в результате существующих экономических 

процессов и развития. Последовательно анализируя эти тенденции, можно вносить 

различные предложения. Теоретическая трактовка тенденции транснационализации и 

подходы к ней очень многогранны. В первую очередь это связано со сложностью самой 

транснационализации. Отсутствие единой платформы для транснационализации также 

привело к множеству концептуальных выводов в теоретическом мышлении. Хотя единой 

теории транснационализации разработано не было, каждый исследователь проанализировал 

и изучил ее формирование, источники, стадии развития и возможные результаты, оценивая 
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отдельные факторы процесса транснационализации в качестве ключевых переменных. 

НАФТА, или Североамериканская зона свободной торговли, представляет собой 

интегрированный интеграционный орган, созданный на американском континенте. НАФТА 

было создано в 1994 году и включает три штата: США, Канаду и Мексику. НАФТА в 

настоящее время является крупнейшей региональной зоной свободной торговли в мире. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле - это сложный набор соглашений, 

который, помимо торговли, охватывает услуги и инвестиции. Создание зоны свободной 

торговли в Североамериканском регионе связано с рядом факторов: 

- Географическая близость стран-участниц и структурное сходство национальных экономик 

- тесные торговые связи между странами и координация расширения производства; 

- Расширяющаяся сеть TMC в США, Канаде и Мексике 

- Расширяющаяся сеть канадских TMC в США 

НАФТА - это новый этап в процессе свободной торговли товарами и услугами между США, 

Канадой и Мексикой. В отличие от Западной Европы, импульс к созданию экономического 

комплекса в Северной Америке пошел «снизу вверх», то есть тенденция американских и 

канадских компаний к сотрудничеству. Это означает, что если в Европе сначала 

заключались соглашения, а затем развивались экономические отношения, то в Северной 

Америке сначала развивались экономические отношения, а затем они были включены в 

рамки соглашения. Первым шагом к интеграции в Северной Америке стал план Эбботта. 

Этот план был принят в 1947 году. И его главная цель - привлечь инвестиции США в 

ведущие отрасли канадской экономики. Качественное изменение экономических 

отношений между США и Канадой было обусловлено подписанием в 1988 г. американо-

канадского Соглашения о свободной торговле на государственном уровне. Соглашение 

усилило обязательство по снятию ограничений на торговлю товарами и услугами 

(транспорт, телекоммуникации, компьютеры, финансовые системы, туризм), ограничений 

на иностранное владение финансово-кредитной системой в Канаде, а также взаимодействие 

экономик США и Мексики. В 1992 году Мексика присоединилась к торговому соглашению 

между США и Канадой. Процесс интеграции в НАФТА должен был быть похож на 

интеграцию Европейского Союза: США, Канады, Мексики, создание общего рынка товаров, 

капитала, рабочей силы, технологий и формирование единого экономического тела трех 

стран. В основе НАФТА лежит экономическая интеграция США и Канады. Соглашение о 

свободной торговле - CUSFTA. Соглашение заключалось в создании зоны свободной 

торговли, объединяющей Северную Америку в течение 10 лет. Объединение Мексики 

началось в 1990 году. Два года спустя было подписано соглашение между тремя странами. 

Соглашение вступило в силу в 1994 году. 
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Метод 

Целью НАФТА является расширение экономических отношений между странами-

участницами и, прежде всего, снятие барьеров в торговле товарами. Половина этих 

ограничений была снята сразу после создания НАФТА, а остальные постепенно снимались 

в течение 14 лет. В отличие от Европейского Союза, в цели НАФТА не входило создание 

межгосударственных административных органов или разработка нового законодательства. 

НАФТА - это международное торговое соглашение только в рамках международного права. 

НАФТА устанавливает протекционистские правила в отношении иностранных 

производителей (особенно в текстильной и автомобильной промышленности) (Vəliyev, 

2007). 

Основными целями НАФТА являются: 

- Устранение барьеров в сфере торговли между сторонами соглашения и стимулирование 

движения товаров и услуг; 

- Создание и поддержка условий для добросовестной конкуренции в зоне свободной 

торговли; 

- Привлечение инвестиций на территории сторон договора; 

- Обеспечение необходимой и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности; 

- Выполнение условий соглашения, совместное разрешение споров, создание рабочих 

механизмов по вопросам управления; 

- Создание основы для будущего трехстороннего, регионального и международного 

сотрудничества с целью улучшения и расширения соглашения; 

Модель исследования 

Структура североамериканского интеграционного комплекса уникальна по сравнению с 

европейской интеграционной моделью. Как упоминалось выше, НАФТА - это не 

наднациональный орган, а просто свободная экономическая зона. Одно из основных 

отличий состоит в том, что взаимозависимость экономик США, Канады и Мексики 

асимметрична. Структура НАФТА несовершенна. Это потому, что в НАФТА есть только 

одна экономическая сила - Соединенные Штаты. Такая централизация облегчает 

управление (ведущая страна принимает условия своих более слабых партнеров), но в то же 

время ведет к спорам. Следовательно, в НАФТА нет органа, который имел бы особенно 

сильный механизм. Двумя основными органами являются Комиссия по свободной торговле 

и Секретариат. Комиссия является центральным организационным учреждением НАФТА. 

Если какое-либо государство не соглашается с решением Комиссии, то государства-члены 

налагают на это государство торговые и различные санкции. Секретариат занимается 

административными и техническими вопросами. 
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Анализ 

НАФТА направлено на либерализацию торговли и охватывает другие области. В рамках 

НАФТА подписаны соглашения в области трудового и экологического сотрудничества. 

Члены НАФТА не намерены преобразовывать союз, как в Евросоюзе. Это объясняется тем, 

что на страны, не входящие в НАФТА, приходится 70% внешней торговли США. На 

Соединенные Штаты приходится 75-80% экспорта Канады (20% ВВП Канады). Доля 

Соединенных Штатов в канадских иностранных инвестициях составляет 75%, а доля 

Канады в Соединенных Штатах - 9%. 70% мексиканского экспорта идет в Соединенные 

Штаты, в то время как импорт из Соединенных Штатов составляет 65% для Мексики. На 

Соединенные Штаты приходится 60% всех прямых инвестиций в Мексику.  

Латиноамериканская ассоциация интеграции является крупнейшей торгово-экономической 

интеграционной группой среди стран Латинской Америки. Организация основана в 1980 

году. Основная цель ЛА - создание единого рынка для обеспечения экономического и 

социального развития в латиноамериканском регионе. В Лос-Анджелес входят 11 членов 

(штаты Центральной и Южной Америки). Государства-члены подписывают соглашение о 

преференциальной торговле. Предполагается, что относительно более развитые страны 

предоставляют торговые преференции менее развитым странам. Члены LA делятся на три 

группы: более развитые (Аргентина, Бразилия, Мексика), промежуточные (Венесуэла, 

Колумбия, Перу, Уругвай, Чили) и менее развитые (Боливия, Парагвай, Эквадор). Штаб-

квартира организации находится в Монтевидео, Уругвай. Официальные языки организации 

- испанский и португальский (Kərimov, Hüseynov, 2008). 

В 1969 году страны Центральной и Южной Америки договорились о создании региональной 

организации экономической интеграции. Присяга на верность учредила 

Латиноамериканскую зону свободной торговли. В 1980 году страны-члены союза 

объединились для дальнейшего улучшения организации и сформировали ALAD - 

Ассоциацию латиноамериканской интеграции. В отличие от прежнего, новообразованная 

организация могла принять любую страну, желающую присоединиться к ней. Государства-

члены ALAD также могут заключать двусторонние соглашения как между собой, так и со 

странами за пределами региона. В то время эти страны не несли ответственности перед 

другими членами Ассоциации. Все эти условия отражены в Соглашении Монтевидео, 

подписанном 12 августа 1980 года. В соответствии с условиями соглашения Мексика 

одновременно присоединилась к ALAD и присоединилась к НАФТА. Статья 44 соглашения 

затрагивает эти вопросы. Соглашение Монтевидео основано на следующих принципах: 

плюрализм, солидарность, гибкость, разные подходы и разнообразие. (Süleymanov, 2008). 

Цель ALAD - создать новый общий латиноамериканский единый рынок на базе 

организации, которая действует как латиноамериканская зона свободной торговли. 
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Члены организации делятся на 3 группы по уровню развития: 

- Более развитые - Аргентина, Бразилия, Мексика; 

- Средний - Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили; 

- Менее развитые - Боливия, Парагвай, Эквадор. 

ALAD использует следующие механизмы для создания единого рынка в 

латиноамериканском регионе: 

- Региональные тарифные льготы - применяются к продукции, произведенной в странах-

членах; 

- Соглашения о региональных границах - между странами-членами; 

- Прочие соглашения - соглашения, заключенные между одной или несколькими странами 

региона. 

В настоящее время в рамках ALAD действует 32 соглашения. МЕРКОСУР - 

субрегиональная торгово-экономическая единица. В союз входят Бразилия, Аргентина, 

Парагвай, Уругвай и Венесуэла, а также ассоциированные члены Боливия, Чили, Колумбия, 

Эквадор и Перу. В переводе с испанского этот союз называется «Общий рынок Южного 

конуса», на гербе организации также изображено созвездие Южного креста. Штаб-квартира 

находится в Монтевидео, Уругвай (Şəkərəliyev, 2007). 

Стратегическая цель МЕРКОСУР - создать ассоциацию, которая гарантирует 

экономический рост ее членов на основе интенсивной торговли, эффективного 

использования инвестиций, а также повышения международной конкурентоспособности 

субрегионов. 

В организационную структуру МЕРКОСУР входят следующие органы. 

- Генеральный совет рынка - Общее руководство по интеграционным процессам (на уровне 

министров иностранных дел) 

- General Market Group - Главный исполнительный орган 

- Совместная парламентская комиссия - компетентный орган парламента МЕРКОСУР 

- Форма социально-экономической консультации - компетентный орган для социально-

экономического сектора экономики стран-участниц 

- Административный секретариат 

- Технические комиссии 

Создание МЕРКОСУР привело к увеличению взаимной торговли между странами-

участницами. Так, с 1991 по 1997 год товарооборот между этими странами увеличился в 6 

раз, но, несмотря на это, товарооборот между ними и развитыми странами не изменился. В 

зоне свободной торговли между этими странами все таможенные пошлины, 90% других 

ограничений на товары были сняты, и те же внутренние тарифы применяются к 85% 
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импортируемых товаров в торговле с третьими странами (Həsənov, 2010). 

По мнению экономистов, создание этой организации помогло странам-членам 

стабилизировать их экономику. В 1990-е годы инфляция сдерживалась увеличением 

импорта, а регулирование ценовой политики помогло предотвратить экономический спад: 

например, в Бразилии и Аргентине. Опыт МЕРКОСУР показал, что для создания и развития 

успешной интеграционной организации, по крайней мере, в странах-членах этой 

организации, обе стороны должны иметь прочные экономические связи, чтобы помочь 

своим партнерам в кризисной ситуации. 

В период правления МЕРКОСУР торгово-экономическое партнерство с другими 

латиноамериканскими организациями начало расти. Мексика и Чили пытаются 

использовать свое геополитическое положение в качестве связующего звена между НАФТА 

и МЕРКОСУР. Основанная в 1991 году в Центральной Америке Организация 

центральноамериканской интеграции (SICA) (6 штатов Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, 

Никарагуа, Панама, Сальвадор) подписала в 1998 году соглашение о слиянии своей зоны 

свободной торговли с зоной свободной торговли МЕРКОСУР. 

Взаимные инвестиции также стали значительно увеличиваться. Так, в декабре 1995 года 

МЕРКОСУР и ЕС подписали «Межрегиональное соглашение». Соглашение было 

направлено на создание зоны свободной торговли между этими организациями к 2001 году. 

Одним из главных инициаторов договора была Испания. 

Успешное экономическое и политическое сближение между странами Латинской Америки 

не позволило Соединенным Штатам контролировать интеграционные процессы в Западном 

полушарии, поэтому в 1994 году США созвали встречу глав государств 34 стран в Майами. 

Здесь обсуждались вопросы ускорения экономического развития стран Латинской Америки, 

был предложен и одобрен проект создания «Зоны свободной торговли Америк (FTAA)». 

Достижение соглашения было отложено до 2005 года. В ходе встречи обсуждались 2 

проекта - бразильский и американский. В своем проекте Бразилия предложила раздельное 

развитие интеграции в форме МЕРКОСУР и НАФТА. В своем проекте США предложили 

создать общеамериканскую зону свободной торговли путем роспуска латиноамериканских 

интеграционных организаций в рамках НАФТА. 

Нет единого определения, охватывающего все аспекты экономической интеграции. Это 

допустимо для сложного и многогранного процесса. Интеграция как процесс объективного 

объединения экономик современного мира базируется на обусловленности 

интернационализации национальной экономики. В результате интеграционного процесса 

экономика страны активно становится частью мировой экономики. Хотя на первый взгляд 

процесс интеграции может показаться относительно простым, на самом деле это очень 

сложный и запутанный. Процессзанимает годы, иногда десятилетия, а иногда и вовсе терпит 
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неудачу. На мой взгляд, наиболее очевидным примером является процесс интеграции 

братской Турции в Европейский Союз. Хотя с момента подачи заявки на членство прошло 

более тридцати лет, страна так и не смогла стать членом этой организации. Пример Турции 

показывает, насколько сложным и длительным является интеграционный процесс. 

Косметическая организация ООО «Газелли Груп» широко известна в Азербайджане своей 

высококачественной продукцией. Президент организации стремится активизировать усилия 

по увеличению доходов. Менеджер поручил каждому сотруднику найти возможность 

выпустить новый продукт и найти подходящее название. Продукты сделаны из лучших 

ингредиентов. Организация выпускает на рынок шампуни, мыло, ароматы и т.д. Результаты 

анализа показали, что данные товары могут заменить имеющиеся товары в продаже. 

Очищающие свойства, аромат, укрепляющие, против перхоти свойства - больше, чем у всех 

выпускаемых шампуней. 

Было признано, что этот продукт может быстрее выйти на рынок Азербайджана. Шампунь 

получил название «Buta» и была выбрана яркая упаковка. Он также использовался в наших 

национальных орнаментах в упаковке. Маркетинговый отдел предложил продавать 

шампунь по более высокой цене, чем аналогичные продукты, выпущенные ранее. 

Организация использовала такую политику в прошлом, пытаясь заполнить пробел между 

отличными брендами и дешевыми продуктами в Азербайджане. Принимая это 

предложение, руководство предполагало, что потребитель с наибольшим спросом будет 

готов заплатить большую сумму за отличный продукт. 

Однако «Buta» не нашла своего спроса на рынке. Запросы покупателей показали следующее. 

- Шампунь, который я использую сейчас, очень хорош. “Buta”, наверное, не подходит моим 

волосам. 

- Я никогда не видела “Buta” в магазине, где обычно делаю покупки, мне очень нравится 

шампунь, которым я пользуюсь, зачем его менять? 

- Я не собираюсь покупать такой дорогой шампунь. Не может быть так хорошо, как дорого. 

Со временем ООО «Газелли Групп» удалось сломать эти идеи за счет качества этого товара. 

Кроме продукции “Buta”, организация выпускает продукции “Aroma Collection”, “Dastan”, 

а также люксовая продукция “Scin Care”. В период пандемии организация начала 

производству сырья, а именно антисептиков, что и привело как раз к ускорения и 

расширения процесса интеграции. Сегодня продукция ООО «Газелли Групп» уже продается 

в хорватских гипермаркетах и супермаркетах “Konzum”. Теперь у хорватов есть 

возможность попробовать бренды “Aroma Collection” “Buta” и “Dastan” компании ООО 

«Газелли Групп», первого производителя натуральной косметики в Азербайджане. 

Также он продается в “Fozzy”, одной из крупнейших сетей гипермаркетов в Украине. 

Торговые марки “Aroma Collection” и “Buta” от ООО «Газелли Групп» представлены 
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гражданам Украины под девизом «Сделано в Азербайджане». 

 

Мы гордимся ООО «Газелли Групп» за то, что оно представляет нашу страну на 

европейском рынке! 

Результат 

Политические, экономические и социальные события, происходящие в любом регионе 

мира, скоро станут громкими и наглядными во всем мире. Существует сеть финансовых 

потоков, которая еще больше способствовала транснационализации банков и 

транснационализации компаний в производственном секторе и секторе продаж. Таким 

образом, с развитием информационных технологий компании увеличивают свой 

внешнеторговый оборот. 

Большинство всемирно известных сделок на Форекс осуществляется с помощью этого типа 

платежной системы. Кроме того, Bloomberg и аналогичные консалтинговые компании 

предоставляют странам и крупным транснациональным компаниям информацию об 

управлении рисками и будущих ожиданиях. Одним из важнейших факторов 

транснационализации является вывоз капитала. Хотя поначалу этот процесс может 

показаться сложным и рискованным, когда мы смотрим на него, мы видим, что многие 

транснациональные компании увеличивают свои финансовые возможности даже больше, 

чем просто экспортируют капитал. Перед заключением таких договоров компании изучают 

правовую базу стран назначения и при необходимости успевают изменить их. 

Азербайджанские компании уже переживают случаи транснационализации и адаптации к 

глобальной экономике. Ряд реализуемых международных проектов направлен на 

сотрудничество стран региона и Востока и Запада с большими перспективами. 
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Xülasə  

Müəssisənin əsas vəsaitləri istehsal prosesində dəfələrlə iştirak edən, maddi formasını dəyişdirməyən və dəyərini 

köhnəldikcə hissə-hissə hazır məhsullara (işlərə, xidmətlərə) köçürən maddi aktivlərdir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas fondlar istehsalın intensivləşdirilməsi amillərinə görə müəssisələrin iqtisadi artımını 

təmin edən əsasdır. 

Müəssisələrdə yerləşən əsas vəsaitlər tədricən köhnəlməyə meyllidir. İqtisadiyyat baxımından amortizasiya əsas 

fondların dəyər itkisidir.  

Əsas vəsaitlərin bir neçə növ amortizasiyası var: fiziki, mənəvi, sosial, ekoloji, qismən və tam amortizasiya. 

Əsas fondlardan istifadənin effektivliyini qiymətləndirmək üçün ümumi və spesifik göstəriciləri özündə birləşdirən 

göstəricilər sistemi istifadə olunur.  

Ümumi göstəricilər bütün əsas fondlardan istifadə səmərəliliyini xarakterizə edir. Bu halda, onların dəyər 

qiymətləndirməsindən istifadə olunur.  

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin mənfəəti və tam gəlirlilik səviyyəsi, müəssisənin əsas fondlarla 

təminatından və onlardan nə qədər səmərəli istifadə olunmasından asılıdır. 

Müasir bir müəssisənin maddi bazası əmək vasitələri və əmək obyektlərinə bölünən istehsal vasitələri ilə formalaşır. 

Müəssisənin əmək vasitələri əsas aktivlər adlanırdı. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin mənfəəti və tam gəlirlilik səviyyəsi müəssisənin əsas fondlarla 

təminatından və onlardan nə qədər səmərəli istifadə olunmasından asılıdır. 

Açar sözlər: aktivlər, müəssisə, səmərə, vasitələr, maddi baza 

 

Giriş  

İqtisadi fəaliyyətin və normal fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün hər hansı bir müasir müəssisə 

zəruri mənbələrə, yəni maddi nemətlər, işlər və xidmətlər istehsal edib satmağın mümkün olduğu 

müəyyən vasitələrə və mənbələrə sahib olmalıdır. Bu vasitələr, ilk növbədə, binalar, tikililər, 

maşınlar, avadanlıqlar və s. ibarət olan əsas istehsal aktivləridir. 

Əsas istehsal aktivlərı istehsal prosesində iştirak edir və hər hansı bir müəssisənin fəaliyyəti üçün 

ən vacib əsasdır. Bunlar istehsal vasitələrinin ən bahalı hissəsini təmsil edir və uzun müddət çox 
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sayda istehsal dövrünə xidmət edir, bu səbəbdən onların vəziyyəti və effektiv istifadəsi birbaşa 

müəssisələrin iqtisadi fəaliyyətinin son nəticələrini təsir edir. 

Hər müasir müəssisənin əsas vəzifələrindən biri də istehsalın maddi bazası və məhsuldarlığın ən 

vacib komponenti olan ictimai istehsalın səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, kapital 

qoyuluşları və əsas aktivlərın gəlirliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət istehsal prosesində iştirak edən əsas vəsaitlər tədricən 

köhnəlir və hissə-hissə dəyərlərini təbii formalarını qoruyaraq istehsal olunan məhsullara, işlərə və 

xidmətlərə ötürür. Bu xüsusiyyət, müəssisənin əsas vəsaitlərindən mümkün qədər səmərəli istifadə 

etmək üçün onların öyrənilməsini zəruri edir. 

Bir müəssisənin əsas vəsaitləri istehsal prosesində dəfələrlə iştirak edən, təbii-maddi formasını 

dəyişdirməyən və dəyərini köhnəldikcə hissə-hissə hazır məhsullara (işlərə, xidmətlərə) köçürən 

maddi aktivlərdir. Mühasibat və qiymətləndirmə nöqteyi-nəzərindən əsas aktivlər malların (işlərin, 

xidmətlərin) istehsalında və ya uzun müddət müəssisə tərəfindən idarəetmə ehtiyacları üçün əmək 

vasitəsi kimi istifadə olunan müəssisənin əmlakının bir hissəsini təmsil edir.  

Burada qeyd etmək lazımdır ki, faydalı istifadə müddəti əsas aktivlər obyektinin istifadəsinin 

müəssisəyə iqtisadi gəlir gətirdiyi dövrdür. 

Müəssisənin əsas vəsaitləri dəyər ifadəsində müəssisənin mühasibat sistemində qeydə alınan əsas 

vəsaitləri təmsil edir. Bunlar bir müəssisənin istehsalının fəal bir elementidir və düzgün istifadə 

edildiyi təqdirdə məhsulların (işlərin, xidmətlərin) yaradılmasını təmin etməklə yanaşı, işçilər üçün 

iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına da kömək edirlər. Əsas aktivlərın yığılması və əməyin texniki 

təchizatının artması əmək prosesini zənginləşdirir və əməyə yaradıcılıq xarakteri verir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas kapital istehsalın intensivləşdirilməsi amillərinə görə ölkədə 

sənaye müəssisələrinin iqtisadi artımını təmin edən əsasdır. 

Bütün bunlar yerli sənayenin vəziyyətinə və bütövlükdə bütün ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir 

göstərir. İstehsal olunan malların keyfiyyətinin aşağı olması, müvafiq olaraq aşağı əmək haqqı, 

əsas aktivlərın saxlanılması üçün yüksək xərclər və bunun nəticəsi olaraq az mənfəət və istehsalın 

rentabelliyi - bu, ölkə müəssisələrini gözləməyən nəticələrin tam siyahısı deyil.  

Əsas vəsaitlərə birbaşa istehsal prosesində iştirak edən əsas vəsaitlər aiddir. Bunlar, ilk növbədə, 

əmək alətləri (maşınlar, mexanizmlər, avadanlıqlar), əməyin obyektlərini və məhsullarını 

(nəqliyyat vasitələrini) qorumaq və hərəkət etdirmək üçün istifadə olunan vasitələr, habelə normal 

istehsal şəraiti (istehsal) yaratmaq üçün lazım olan istehsal sahələri, tikililərdir binalar, anbarlar, 

boru kəmərləri). Həmçinin, istehsal məqsədləri üçün əsas aktivlər arasında yetkin işləyən və 

məhsuldar heyvandarlıq, çoxillik əkin sahələri, həmçinin ərazinin yaxşılaşdırılması üçün əsas 

xərclər, icarəyə götürülmüş əsas aktivlərın xərcləri yer alır. 

Qeyri-istehsal əsas aktivlərı əhalinin mədəni və məişət ehtiyaclarını ödəmək məqsədi daşıyır, tibb 
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və uşaq müəssisələrində, klublarda, məktəblərdə, ictimai iaşə və ticarətdə, mənzil-kommunal 

təsərrüfatlarda, istehlakçı xidmətləri sahəsində, səhiyyə, təhsil və s. mahiyyət etibarilə əmək 

vasitələri deyil, həm də uzun müddət xidmət edir, maddi-təbii formasını qoruyur və köhnəldikcə 

hissə-hissə ilkin dəyərlərini itirirlər. [9 s.21] 

Məqsədindən və təbii-maddi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aşağıdakı əsas aktivlər qrupları ayrılır: 

[7 s. 149] 

 Binalar zəruri iş şəraitini yaratmaq üçün hazırlanmış memarlıq və tikinti obyektləridir 

(emalatxanaların, anbarların, qarajların, anbarların, istehsal laboratoriyalarının istehsal binaları və 

s.). 

 Strukturlar - müəyyən texnoloji funksiyalar üçün nəzərdə tutulmuş mühəndis tikinti 

obyektləri əməyin dəyişməsi ilə istehsal prosesinin həyata keçirilməsi üçün lazımdır (nasos 

stansiyaları, tunellər və s.). 

 Transfer cihazları - köməyi ilə müxtəlif növ enerjinin ötürüldüyü cihazlar, həmçinin neft 

maddələri (qaz boruları). 

 Maşın və avadanlıqlar, o cümlədən: enerjinin istehsalı və çevrilməsi üçün hazırlanmış güc 

maşınları və avadanlıqları (generatorlar, mühərriklər); 

 Nəqliyyat vasitələri - hər cür nəqliyyat vasitəsi (intrashop, idarələrarası və fabriklərarası 

nəqliyyat, balıqçılıq sənayesinin çay və dəniz parkı, boru kəməri nəqliyyatı və s.). 

 Alətlər, sənaye və məişət avadanlıqları və digər əsas vəsaitlər (kəsmə, presləmə, zərb 

alətləri; sənaye və məişət texnikası, ofis avadanlığı, iş yerləri, qablar, inventar qabları, 

yanğınsöndürmə əşyaları və s.). 

 İşləyən mal-qara (atlar, öküzlər, eşşəklər, dəvələr və s.) 

 Məhsuldar heyvandarlıq (inək, öküz, əkin, qaban). 

 Çoxillik əkinlər (meyvə əkinləri, meşə qurşaqları). 

 Torpaqların yaxşılaşdırılması üçün kapital xərcləri. 

Mənsubiyyətinə görə əsas aktivlər mülkiyyət əsasında müəssisəyə məxsus obyektlərə, operativ 

rəhbərlikdə olan təsərrüfat (təsərrüfat idarəsi) və icarəyə götürülmüş (icarəyə götürülmüş) 

obyektlərə bölünür.  

Öz vəsaitləri təsərrüfatın öz mənbələrinə daxil edilir. İcarə fondu və əməliyyat idarəçiliyində olan 

(təsərrüfat idarəsi) obyektlər müəssisə tərəfindən razılaşdırılmış şərtlərlə (müqavilə ilə) məhdud 

müddət ərzində istifadə olunur, bu cür obyektlər öz mənbələrinə daxil edilmir. [9 s.58] 

İstehsal prosesində istifadə xüsusiyyətlərinə görə müəssisənin əsas aktivlərı istismarda olan 

obyektlərə (əməliyyat aktivlərı) bölünür; və tamamlanması, yenidən qurulması, qismən ləğvi 

mərhələsində ehtiyatda olan obyektlər (qorunmayan aktivlər). 

İnventarlaşdırma əsas vəsaitlərinə maddi ifadəsi olan və təsdiqlənə bilən, ölçülən və natura şəklində 
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sayılan obyektlər aiddir (ədəd, kq). İnventarlaşdırılmamış əsas aktivləra torpaq və meşə ərazilərinə 

kapital qoyuluşları daxildir. 

Əsas aktivlərın ayrı-ayrı qruplarının ümumi həcmindəki nisbəti əsas aktivlərın spesifik (istehsal) 

strukturunu təmsil edir. İstehsal prosesində bilavasitə iştirakından asılı olaraq istehsal əsas aktivlərı 

aşağıdakılardır: aktiv (onlar istehsalın həlledici sahələrinə xidmət edir və müəssisənin istehsal 

imkanlarını xarakterizə edirlər) və passiv (binalar, tikililər, ehtiyatlar, normal fəaliyyətini təmin 

edən) əsas aktivlərın aktiv elementləridir. Yəni müəssisənin əsas aktivlərının aktiv hissəsi birbaşa 

əmək mövzusuna təsir göstərir və məhsulların miqdarını və keyfiyyətini müəyyənləşdirir və 

müəssisənin əsas aktivlərının passiv hissəsi aktivin işləməsi üçün lazımi normal şərait yaradır.  

Müəssisələrin əsas aktivlərının strukturuna məhsulların seriyalı istehsalı təsir göstərir. Fərdi və 

kiçik miqyaslı məhsulların üstünlük təşkil etdiyi istənilən sənayedə müəssisələrdə əsas aktivlərın 

dəyərində maşın və avadanlıqların payı azalır və əsasən orta və iri həcmli məhsullar istehsal edən 

eyni sənayedə olan müəssisələrdə, bu pay yüksəlir.  

Müəssisənin fəaliyyətindəki əsas vəsaitlər təbii və dəyər ifadələrində uçota alınır. Mühasibat uçotu 

fiziki baxımdan əsas aktivlərın sayını və tərkibini müəyyənləşdirmək, müəssisənin istehsal gücünü 

hesablamaq, köhnə avadanlıqların təmirini və dəyişdirilməsini təşkil etmək və s. Maliyyət 

göstəriciləri əsas aktivlərın strukturunun və dinamikasının ümumi dəyərini təyin etmək, 

amortizasiya ayırmaları, maya dəyəri, gəlirlilik və s. hesablamaq üçün lazımdır.  

Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsinə ehtiyac yalnız müəssisənin hesabat sisteminə deyil, həm də 

amortizasiya dərəcəsini təyin etmə sisteminə, amortizasiya ayırmalarının hesablanmasına, 

özəlləşdirmə şərtlərinə və s. İstehsal müəssisələrində əsas aktivlərın üç növ qiymətləndirilməsi 

istifadə olunur: ilkin, əvəzedici və qalıq dəyəri ilə. 

Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri əsas aktivlərın yaradılmasının həqiqi xərcləridir: [5] 

 ödənişlə satın alınmış - geri qaytarılacaq vergilərin miqdarı istisna olmaqla, əldə etmə, 

tikinti və istehsal üçün faktiki xərclərin miqdarı; 

 təşkilatın nizamnamə (birləşdirilmiş) kapitalına olan töhfənin hesabına - müəssisənin 

təsisçiləri tərəfindən razılaşdırılmış pul dəyəri; 

 təşkilat tərəfindən bir ianə müqaviləsi (pulsuz) əsasında alındı - mühasibat uçotu üçün qəbul 

tarixinə cari bazar dəyəri; 

 qeyri-pul aktivlərı ilə öhdəliklərin (ödənişlərin) yerinə yetirilməsini təmin edən 

müqavilələrə əsasən - təşkilat tərəfindən köçürülən və ya köçürüləcək dəyərlərin dəyəri və şirkətin 

bənzər dəyərini müəyyən etdiyi qiymətə əsasən müəyyən edilir.  

Müəssisələrdə yerləşən əsas aktivlər da köhnəlməyə məruz qalır və bu da iki formalıdır. 

Köhnəlmənin ilk forması ondan ibarətdir ki, yeni maşınların tətbiqi ilə texnologiya və 

texnologiyanın təkmilləşdirilməsi ilə maşın və avadanlıqların dəyəri durmadan azalır. Eyni, 
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tikintinin sənayeləşməsi nəticəsində dəyəri aşağı düşən binalar üçün də tətbiq olunur. Nəticə etibarı 

ilə bu köhnəlmə forması maşınların və ya avadanlıqların təkrar istehsalının maya dəyərinin 

azalması səbəbindən qiymət azalmasını ifadə edir, buna uyğun olaraq onlar üçün qiymətlər də 

yenidən nəzərdən keçirilir. 

İkinci köhnəlmə forması yeni maşınların dizaynı və performansı dəyişdikdə baş verir. Bunların 

istifadəsi istehsalın həcminin artırılmasına, əmək məhsuldarlığının artırılmasına, işləyən 

materialların (yanacaq, elektrik, sürtkü yağları) və bəzi hallarda əsas materialların istehlakının 

azaldılmasına imkan verir ki, istehsal vahidi istehsalının maya dəyəri azalır.  

Beləliklə, bu aşınma forması maşın texniki cəhətdən köhnəldikdə və yerinə daha inkişaf etmiş bir 

maşınla əvəz olunduqda meydana gəlir. [9 s.75] 

Köhnəlmə problemi bir sıra tədbirlər həyata keçirilərək həll edilə bilər. Hər şeydən əvvəl köhnəlmə 

anından əvvəl faydalı təsirlərinin qaytarılmasını sürətləndirmək üçün maşın və mexanizmlərdən 

maksimum yüklə istifadə edilməli, yeni obyektlərin tikilmə müddətinin və maşın və avadanlıqların 

istismar müddətinin azaldılması, təmin edilməsi vacibdir.  

Əsas aktivlərın sosial amortizasiyası yeni əsas aktivlərın daha yüksək səviyyədə sosial tələbləri 

(rahatlıq, təhlükəsizlik, erqonomika) təmin etməsi nəticəsində dəyər itkisidir. 

Əsas aktivlərın ekoloji amortizasiyası ətraf mühit standartlarının sərtləşdirilməsi nəticəsində dəyər 

itkisidir. 

Bundan əlavə, əsas vəsaitlərin qismən və tam köhnəlməsi ayırd edilə bilər. Qismən aşınma əsas 

aktivlərın ayrı-ayrı elementlərinin qeyri-bərabər aşınması nəticəsində baş verir və təmirlə 

kompensasiya olunur. Tam amortizasiya, əsas vəsaitlərin sonrakı istifadəsi zərərli və ya qeyri-

mümkün olduqda, tamamilə amortizasiya ilə uyğun gəlir. Bu vəziyyətdə əsas aktivlərın ləğvi və 

yeni, daha müasir olanlarla əvəz edilməsi məsləhətdir. 

Əsas aktivlərın istismarı zamanı təmir edilməli və ya yeniləri ilə əvəz edilməli olduqları bir dövr 

gəlir; bunun üçün pul tələb olunur. Bunlar maşının istismarı zamanı yaranır və yığılır, çünki əmək 

müddətində dəyərinin bir hissəsi yaradılan məhsula köçürülür, maşın dəyərinin göstərilən hissəsi 

amortizasiya şəklində istehsal dəyərinə daxil edilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, amortizasiya və amortizasiya eyni anlayış deyil Pul amortizasiyası əsas 

vəsaitlərin köhnəlməsini ifadə edir və ilin müəyyən dövrlərində amortizasiya dərəcəsi ilə üst-üstə 

düşə bilməz. 

Beləliklə, amortizasiya əsas vəsaitlərin (köhnəldikləri kimi) maya dəyərinin istehsal olunmuş 

məhsullara, görülən işlərə, göstərilən xidmətlərə köçürülməsi yolu ilə planlaşdırılmış şəkildə 

ödənilməsidir. Aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
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 ölkədəki milli gəlirin həcmini və dinamikasını hesablamaq üçün istehsalın ümumi sosial 

xərclərini təyin etməyə imkan verir; 

 əsas vəsaitlərin çoxalma prosesinin planlaşdırılması üçün zəruri olan aşınma dərəcəsini 

ümumiləşdirilmiş formada xarakterizə edir; 

 köhnəlmiş əmək vasitələrinin (əsas aktivlərın) əvəzlənməsi və onların əsaslı təmiri üçün 

müəssisələrdə pul fondu yaradır. 

Amortizasiya, əsas vəsaitlərin amortizasiya dərəcələrinin elmi əsaslandırılması yolu ilə elmi-

texniki tərəqqinin həyata keçirilməsi ilə sıx bağlıdır. Buna görə də elmi-texniki tərəqqi sahəsindəki 

əsas vəzifələrdən biri də az təsirli olan əsaslı təmir həcminin məhdudlaşdırılması və amortizasiya 

xərclərinin payının artması ilə istehsal avadanlığı üçün yeni, daha qısa amortizasiya müddətlərinin 

hazırlanması və tətbiq edilməsidir.  

Əsas aktivlərdan istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün istehsalın intensivləşdirilməsi və inkişafı 

üçün məqsədli proqramlar hazırlanması və həyata keçirilməsi tələb olunur. Əksər istehsal 

müəssisələrində mövcud olan maşınlar, avadanlıqlar və digər aktivlər bütün əsas parametrlərdə çox 

aşağı keyfiyyətə malikdir və uzun müddət modernləşdirilməyə ehtiyac duyurlar. 

Əsas aktivlərdan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması üçün vacib şərt onların strukturunun 

təkmilləşdirilməsidir. Sənaye müəssisələrinin əsas aktivlərının strukturu iqtisadi və təbii şərtlər, 

ixtisaslaşma, habelə maddi-texniki bazanın ümumi inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir.  

Əsas aktivlərın elementləri arasındakı müəyyən nisbətlərə uyğunluq, istehsaldakı rollarına görə - 

müəssisənin səmərəli işləməsinin əsas şərtlərindən biridir. 

Əsas aktivlərdan istifadənin səmərəliliyini artırmaq və aşınma dərəcəsini azaltmaq üçün müəssisə 

aşağıdakı yollardan istifadə edə bilər: 

 avadanlıqda növbə sayının artması; 

 avadanlıq gücündən istifadə dərəcəsində artım; 

 növbə içi dayanma müddətinin azaldılması; 

 istifadəçilərin qabaqcıl təlimi; 

 aktivləra qulluq səviyyəsinin artırılması; 

 vaxtında əsaslı təmir, həmçinin planlaşdırılan profilaktik tədbirlər; 

 əmək intizamının keyfiyyətinin artırılması; 

 dəzgah parkının optimal tərkibi; 

 istehsalın lazımi sayda işçi ilə təmin edilməsi; 

 material və avadanlıqla təmin edilməsi və s. 

Müasir bir müəssisənin inkişafındakı ən vacib vəzifələrdən biri, ilk növbədə səmərəliliyinin 

artırılması və təsərrüfat ehtiyatlarından daha tam istifadə edilməsi ilə istehsalın təmin edilməsidir.  
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Beləliklə, istehsal həcmində bir artım aşağıdakılar sayəsində əldə edilir: [10, s.53] 

 yeni əsas aktivlərın istismara verilməsi; 

 mövcud əsas aktivlərdan istifadənin yaxşılaşdırılması. 

Müəssisənin əsas aktivlərındakı artım yeni tikinti, habelə bu müəssisənin əsas aktivlərını artırma 

mənbəyi olan və eyni zamanda daha yaxşı imkan verən mövcud müəssisənin yenidən qurulması, 

modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi hesabına əldə edilir. 

Xətti metod ondan ibarətdir ki, illik amortizasiya ayırmaları əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri və faydalı 

istifadə müddəti əsasında hesablanmış amortizasiya dərəcəsi əsasında müəyyən edilir. Bu metodu 

faydalı istifadə müddəti ərzində bərabər paylarla dəyərlərini istehsal və dövriyyə xərclərinə 

köçürən əsas fondların həm aktiv, həm də passiv hissələrinə tətbiq etmək məsləhətdir. 

Balansın azaldılması üsulu ondan ibarətdir ki, illik amortizasiya ayırmaları məbləği hesabat ilinin 

əvvəlindəki əsas fondlar bəndinin qalıq dəyəri və faydalı işləmə müddətindən asılı olaraq müəyyən 

edilmiş amortizasiya dərəcəsi əsasında müəyyən edilir, ümumiyyətlə iki dəfə artırılır. 

Amortizasiyanın bu şəkildə hesablanması zamanı amortizasiya obyektin ilkin dəyərinin 100% -dən 

az bir məbləğdə tutulur, bu olduqca normaldır, çünki əksər qeyri-xətti metodlardan istifadə 

edilərkən qalıq dəyər yaranır, beləliklə - çağırılan qalıq dəyər. 

Faydalı ömür ili sayının cəmi ilə dəyərin silinməsi ondan ibarətdir ki, illik amortizasiya ayırmaları 

məbləği məcmu saydan (faydalı istifadə ili saylarının cəmi), ilkin (əvəzetmə) dəyərindən müəyyən 

edilir əsas fondlar maddəsinin və maddənin (paylayıcı) və məcmu nömrənin (məxrəcin) istismar 

müddətinin sonuna qədər qalan illərin illik nisbəti. Bu metodun fəaliyyətinin ilk illərində istehsal 

fəaliyyətində daha intensiv istifadə edildiyi və daha intensiv şəkildə köhnəlmiş əsas fondların aktiv 

hissəsinə tətbiq edilməsi məsləhətdir. 

Maliyyəti silinmə üsulu alınan məhsulların həcmi ilə mütənasibdir. Bu halda amortizasiya hesabat 

dövründəki istehsal həcminin təbii göstəricisinə və əsas fondlar obyektinin ilkin dəyərinə və bu 

obyektin bütün faydalı istifadə müddəti üçün təxmin edilən istehsal həcminə əsasən hesablanır. 

Bütövlükdə istehsal artımının həlledici hissəsi hər il təqdim olunan yeni aktivlərdan bir neçə dəfə 

çox olan mövcud əsas aktivlərdan alınır.  

Müəssisənin mövcud əsas aktivlərından və istehsal sahələrindən istifadənin yaxşılaşdırılmasına 

aşağıdakılar səbəb olur: 

 istehsal müəssisələri və əsas aktivlərdan istifadənin intensivliyinin artırılması; 

 yüklərinin səmərəliliyinin artırılması, istehsal gücünün və əsas aktivlərın daha intensiv 

istifadəsi ilk növbədə sonuncunun texniki təkmilləşdirilməsi yolu ilə əldə edilir. 

Tipik olaraq, qeyri-maddi aktivlər müəssisənin fəaliyyətindən asılı olaraq aktivlərin 5 ilə 98% -ni 

təşkil edir. Bəziləri qeydiyyatdan keçməmiş varlıqlardır. Aktivlər uçota alınmazsa, onların uçotu 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1772 

 

daha çətindir.  

Beləliklə, aktivlərə əsaslanan mühasibat prosedurlarının dəqiq icrası bir iqtisadi sistem kimi bir 

müəssisənin düzgünlüyünü və intizamını qiymətləndirmək üçün bir meyardır. 

Aktivlər bir işə girərkən gəlir əldə etmək qabiliyyətinə görə təsnif edilir. Beləliklə ixtiralar, sənaye 

nümunələri, seçim nailiyyətləri, faydalı modellər üçün patentlər texnoloji prosesi və çeşidini 

kökündən dəyişdirə bilər. Onların fəaliyyəti birbaşa qazanc gətirir.  

Markalar, şirkət adları, ticarət nişanları, işgüzar nüfuz texnoloji əməliyyatları təsir etmir, lakin 

dolayı yolla istehlakçı tələbini və satışını təsir edərək gəlir əldə etməyə təsir göstərir. Qeyri-maddi 

aktivlər son istifadə müddəti və müddətsiz faydalı ömrü olan qeyri-maddi aktivlərə bölünür. 

Məsələn, ticarət nişanları, ticarət adları, markalar və qudvil kimi qeyri-maddi aktivlərin faydalı 

istifadə müddəti göstərilməyib. 

Qeyri-maddi aktivlər cari dövrdə müəssisə üçün gəlir gətirən və gələcəkdə istifadəsi gözlənilən 

qeyri-funksional qeyri-maddi aktivlərə bölünən əməliyyat fəaliyyətlərində istifadə olunduğu 

mənasında funksionaldır. 

Ümumi aktiv xərclərinə cari və bazar dəyəri ilə ölçülən gələcək xərclər daxildir. Bu xərclərin 

mənfəət və ya zərərə təsiri mühasibat uçotunun növündən asılıdır. İdarəetmə uçotu mənfəəti 

maksimum dərəcədə artırmağa yönəlib. Şirkətin yüksək maliyyə göstəriciləri maliyyə sabitliyini 

və investisiya cəlbediciliyini artırır. Lakin vergi uçotunda vergilər artdıqca mənfəət azalır.  

Əsas aktivlərın istifadəsinin intensivliyi texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi ilə də artır; 

xammal seçimi, müəyyən bir texnologiyanın tələblərinə və məhsulların keyfiyyətinə uyğun 

istehsala hazırlanması. Həm də intensiv bir yola texniki yenidən təchizat, əsas aktivlərın yenilənmə 

sürətinin artması daxildir. 

Əsas aktivlərdan geniş istifadənin yaxşılaşdırılması, bir tərəfdən mövcud avadanlıqların təqvim 

dövründə (növbə, gün, ay, rüb, il ərzində) istismar müddətində artım və digər tərəfdən artım 

deməkdir müəssisədə mövcud olan bütün avadanlıqların tərkibində işləyən avadanlığın sayında və 

xüsusi çəkisində təzahür edir. 

Nəticə və təkliflər: 

Avadanlıqların işləmə müddətindəki artım aşağıdakılar yolu ilə əldə edilir. 

1) hər bir istehsal sahəsindəki ayrı-ayrı avadanlıq qruplarının istehsal gücləri arasında, 

bütövlükdə müəssisənin sexləri arasında mütənasibliyin davamlı saxlanılması. Hər bir sənayedə 

ayrı-ayrı sahələr və bütövlükdə bütün milli iqtisadiyyat arasında; 

2) əsas aktivlərın istismarının yaxşılaşdırılması, nəzərdə tutulmuş istehsal texnologiyasına 

riayət edilməsi, istehsalın və əməyin təşkili vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək edir ki, bu da 

avadanlıqların düzgün işləməsinə, dayanma və qəzaların qarşısını almağa, vaxtında və yüksək 
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keyfiyyətli təmir aparılmasına, avadanlıqların dayanma müddətini azaltmağa kömək edir. təmir və 

müddətin artırılması; 

3) əsas istehsal əməliyyatlarının iş vaxtı dəyərindəki payını artıran fəaliyyətlərin həyata 

keçirilməsi. 

Məlumdur ki, müəssisədə işləyən maşınlar, dəzgahlar və qurğularla yanaşı, avadanlıqların bir 

hissəsi təmirdədir və ehtiyatda, bir hissəsi də anbardadır. Planlaşdırılan ehtiyatda və təmirdə olan 

hissəsi istisna olmaqla, quraşdırılmamış avadanlıqların vaxtında quraşdırılması, eləcə də 

quraşdırılmış bütün avadanlıqların istismara verilməsi müəssisələr tərəfindən əsas aktivlərdan 

istifadəni xeyli yaxşılaşdırır və onların qaytarılmasını yaxşılaşdırır. 

Böyük istehsalat birliklərinin yaradılması əsas aktivlərdan istifadənin, istehsal gücünün və əmək 

məhsuldarlığının artımının yaxşılaşdırılması probleminin uğurlu həllinə mühüm təsir göstərir. 

Əsas aktivlərdan istifadənin yaxşılaşdırılması da böyük dərəcədə kadrların ixtisasından, xüsusən 

də müasir bir müəssisənin maşın, mexanizm, aqreqat və digər istehsal avadanlıqlarını işləyən və 

təmir edən işçilərin bacarıqlarından asılıdır. 

İşçilərin işə yaradıcı və vicdanlı münasibəti əsas aktivlərdan istifadənin yaxşılaşdırılması üçün 

vacib şərtdir. 

Məlumdur ki, əsas aktivlərdan istifadə səviyyəsi mənəvi və maddi təşviqlər sisteminin 

mükəmməlliyindən çox asılıdır, buna görə işçilər bu avadanlıqda işləmək və ondan mümkün qədər 

çox istifadə etmək üçün bir təşviqə sahib olmalıdırlar. 

İdarəetmənin bütün səviyyələrində hazırlanmış əsas aktivlərın istifadəsini yaxşılaşdırmaq üçün 

istənilən tədbirlər kompleksi, əvvəlcə təsərrüfat ehtiyatlarının daha dolğun və səmərəli istifadəsi 

və maşınların daha tam istifadəsi hesabına istehsal həcmlərinin artmasını təmin etməlidir.  

Yeni istifadəyə verilən güclər, istehsal proseslərinin daha da intensivləşdirilməsi, çünki bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində yalnız güclü bir texniki bazaya sahib olan güclü bir müəssisə, müasir 

avadanlıq yaşaya bilir. 
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Chinese Global Competitiveness’s Evaluation With the Method of Revealed 

Competitive Advantages 

 

Adila Tuerxun 

Tongji University 

 

Abstract 

Purpose of this research study is to examine and evaluate Chinese global competitiveness of all products in global 

market. In this context first wrote about concept of competitiveness and it’s measured with method of Ballasa and 

Vollrath’s Revealed Comparative Advantage with import and export value between 2006-2015 years priod. This 

research study is investigation GTIP All Products. According to the obtained data, was determined, Chinese has high 

competitiveness at 46 sectores, has low competıtıveness at 27 sectores and has limit competitiveness at 24 sectores. 

Using charts and grafic pointed that in this period time which countries are has moreforeign trade with China. Also 

pionted that 2006-2015 period time, China’s import and export value to world in every year. Put forward some 

suggestion for China’s foreign trade at the end of the study. 

Key Words: China, Competition, Competitiveness, Method of Revealed Competitive Advantages 
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Abstract 

This paper demonstrates and evaluates the working capital management of Walmart Inc. Companies in the retail industry 

rely on working capital for their day-to-day operations and this is critical for maximize profits, prevent insolvency. This study 

is conducted on the strategy of working capital management in the retail sector. The main purpose is to examine the effect of 

working capital management on company’s profitability, performance and liquidity. The efficiency and effectiveness on 

working capital management is analyzed with the using quantitative research technique- ratio analysis. The information base 

consists of existing textbooks on accounting and finance, research papers, articles and thesis in this field, annual reports of 

Walmart Inc. This research data includes financial information of Walmart Inc. covering the years from 2015 to 2020. This 

study is limited with the retail sector and data is collected from the reports of Walmart Inc. over some years. Findings cannot 

be generalized to all companies and periods. 

This research adds further knowledge to the question of how best effective working capital management strategy help ensure 

the continued success of the companies. The study is expected to contribute to better understand 

the policies of formulating strategies on the management of working capital. 

The results will be beneficial to managers in organization on what strategy to choose regarding management of working capital 

in order to improve the performance of the organization.                                                                                                                                    

Keywords: Working Capital, Profitability, Cash Conversion Cycle, Return on Asset 

 

Definition of Working Capital 

The working capital is one of the most vigorous parts of a company’s capital structure and has an 

effect on operation of the company directly. Net working capital is determined as current resources 

minus current liabilities. (Rehana I. 2017). A current asset is a company's cash and its other assets 

which are expected to be converted to cash within one year. Current assets include cash, cash 

equivalents and accounts receivable, inventories of raw materials, finished goods, prepaid 

liabilities, marketable securities. A current liability is a debt which company owes and must be 

paid during one year. Company’s current liabilities consist of accounts payable, short-term debt, 

wages, taxes payable, accrued expenses, and dividends payable. (Qurashi, M., & Zahoor, M., 

2017).  Working capital administration is one segment of the integrated corporate financial 

strategy. Management of working capital involves setting working capital management strategy 

and carrying out that policy in a business's daily activities to accomplishes its goals and objectives. 

(Hill Robert Alan, 2013). 

mailto:manafli.nermin@gmail.com
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Analysis of Current Assets and Liabilities of Walmart Inc.                                                                                                                                                       

Each business choice and decision are related somehow with the financial condition of the 

organization. The results of a working capital analysis will assist in the determination of 

organization's ability to stay in a specific line of business. (Arunkumar, O., & Ramanan, 

T.,2013). 

Table 1: Current assets of Walmart Inc. 

Current assets 2020 2019 2018 2017 2016 

Cash and cash equivalents 9,465 7,722 6,756 6,867 8,705 

Receivables 6,284 6,283 5,614 5,835 5,624 

Inventories 44,435 44,269 43,783 43,046 44,469 

Prepaid expenses and other    1,622 3,623 3,511 1,941 1,441 

Total current assets 61,806 61,897 59,664 57,689 60,239 

 Source: https://stock.walmart.com//financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx 

 

Investments that have a maturity of three months or less when acquired are considered cash 

equivalents by the company. The credit card, debit card and electronic transfer transactions that 

take less than seven days to complete are classified as cash and cash equivalents. As of January 31, 

2020 and 2019, the amounts are $1.7 billion and $1.4 billion, respectively. Walmart Inc.'s cash 

holdings are spread out across the globe. 

The company's cash balances of $9.5 billion and $7.7 billion were kept outside of the United States. 

In the years 2018 and 2017, cash and cash equivalents totaled $6.8 billion and $6.9 billion, 

respectively. From 2016 to 2018, the company's cash and cash equivalents decreased. This isn't a 

good sign for the organization. This is critical for company management, as it relates to the day-

to-day operations of a company. The cash and cash equivalents of Walmart Inc. improved from 

2018 to 2020. This is a significant and positive indicator for the business. (Basker, E., 2007). 

Insurance firms as a result of drug purchases, banks as a result of consumer credit, debit cards, and 

electronic payment transactions, advertisement or motivation program providers and governments 

as a result of income taxes and real estate transactions are examples of customers. In 2020 and 

2019, the receivables from consumer transactions were $2.9 billion and $2.5 billion, respectively. 

From 2016 to 2017, the company's receivables expanded, then reduced from 2017 to 2018, then 

rising from 2018 to 2020. The decrease in receivables is a positive signal, indicating that the firm 

is receiving cash inflow A part of a company's receivables may not qualify for inclusion in current 

https://stock.walmart.com/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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assets if it makes sales by providing consumers with longer terms of credit. That's why company's 

current assets are decreasing. It's also likely that certain accounts will never be fully paid off.  

Inventories reduced from 2016 to 2018, then rose again from 2018 to 2020. Inventory reduction is 

beneficial to the business, because inventory sales generate cash. The best way to assess inventory's 

effect on liquidity is to look at the types of inventory that a business sell. Inventory increases the 

liquidity, if you can get cash for it quickly without losing its value. Inventory that takes a long time 

to sell does not help a company's liquidity. 

Prepaid expenditures rise from 2016 to 2019, then drop dramatically in 2020. Since Walmart pays 

for expenses and uses cash for other purposes, higher prepaid expenses are a better indication for 

the business than lower prepaid expenses.  

Total current assets decreased from 2016 to 2017, increased from 2017 to 2019, and then decreased 

again in a smaller amount from 2019 to 2020, according to the table. The decrease in cash and cash 

equivalents, prepaid expenditures, are the reasons for the first decrease in overall current assets. 

Increases in individual current asset components resulted in an improvement in overall current 

assets from 2017 to 2019. Prepaid expenditures and other current assets decreased in 2020, this 

caused reduction of total current assets. (Estopinan, M., 2014). 

Table 2: Current liabilities of Walmart Inc. 

Current liabilities     2020 2019 2018 2017 2016 

Short-term borrowings     575 5,225 5,257 1,099 2,708 

Accounts payable     46,973 47,06 46,092 41,433 38,487 

Accrued liabilities     22,296 22,159 22,122 20,654 19,607 

Accrued income taxes     280 428 645 921 521 

Long-term debt within one year     5,362 1,876 3,738 2,256 2,745 

Operating lease obligations within one year 1,793          -          -          -          - 

Finance lease obligations within one year 511          -          -          -          - 

Capital lease and financing obligations within one year 
-    

729 667 565 551 

Total current liabilities 77,79 77,477 78,521 66,928 64,619 

Source:https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx 

 

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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In 2020, total accumulated liabilities were $22,296 and in 2019, they were $22,159. The company's 

accrued liabilities rose over the years from 2016 to 2020. Such accrued liabilities include unpaid 

salaries and benefits, self-insurance, unpaid non-income taxes and other unpaid liabilities. Wages, 

salaries, vacation, incentives and other compensation packages are all examples of accrued wages 

and benefits. Workers' compensation, general liability, auto liability, product liability and some 

employee-related healthcare benefits are examples of insurance-related obligations that are covered 

by self-insurance. 

Payroll, land, value-added, sales and miscellaneous other taxes are among the non-income taxes 

that have been accrued. 

Interest, maintenance, utilities, legal contingencies and advertising are only a few examples of 

other accrued liabilities. 

Commercial paper and lines of credit are examples of short-term borrowings. In 2020 and 2019, 

short-term borrowings were $0.6 billion and $5.2 billion, accordingly. Short-run borrowings were 

$5.3 billion and $1.1 billion as of January 31, 2018 and 2017, with weighted-average interest rates 

of 1.5 percent and 6.2 percent, accordingly. 

Accounts payable is the term used to describe a company's short-term financial commitments to 

creditors and vendors. Accounts payable rose from 2016 to 2019 until declining in 2020. The higher 

accounts payable indicates a lower need for working capital to run the company. Allowing a 

business time to pay off helps it to raise revenue from the selling of supplies, while still better 

managing its cash needs. (Wal-Mart Stores, Inc., 2020). 

Accrued taxes are debt accounts that represent the amount of taxes which must be paid in a given 

period. That is the amount of taxes owed by the corporation and has not paid. Income taxes 

accumulated rose from 2016 to 2017, then reduced from 2017 to 2020. This is beneficial to the 

corporation, since the accrued tax obligation is reduced. 

Long-term debt has risen steadily over the years, reaching $ 5,362 in 2020.  

In 2020, the company only has one year of operating lease commitments, was equal to $ 1,793. In 

2020, the company has just one year of finance lease commitments. 

From 2016 to 2019, the company's capital lease and funding commitments rose, and the company 

has no liabilities in 2020. 

The company's total current liabilities have risen over time, decreased in 2019, and then increased 

again in 2020. (Robinson, T., Henry, E., Pirie, W. and Broihahn, M.,2015). 

Working capital is a metric used to assess a company's performance and liquidity.  
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Table 3: Working capital of Walmart Inc. 

 

 
2020 2019 2018 2017 2016 

Working capital -15,984 -15,58 -18,857 -9,239 -4,38 

Source: Author’s own calculations based on https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-

reports-and-proxies/default.aspx 

 

In the period from 2016 to 2020, working capital was negative. On Walmart's balance sheet, 

current debt was greater than current assets.  

It is contingent on the form of business and the circumstances. Negative working capital is common 

among retailers and restaurants such as Amazon, Wal-Mart and McDonald's. (Scherr, F. C. ,2007).  

Customers pay in advance, allowing them to use the funds to pay off their accounts payable rather 

than having a huge cash balance on hand. This could indicate a high level of business performance. 

In a subscription business model, the company will collect payments at the beginning of the month 

and have the cash, however it will be responsible for providing the service to customers during the 

month. But the money doesn't show up in working capital. 

As a result, a negative working capital circumstance has become advantageous for many businesses 

that fund their operating expenses with interest-free credit from their suppliers. Walmart, on the 

other hand, will lack the funds required for growth or potential operations, if its working capital is 

low or negative. Walmart also has inadequate liquid resources to meet short-run liabilities and 

operating costs, as shown by its working capital. 

Effects of WCM on Liquidity of Walmart Inc. 

Table 4: Liquidity ratios 

Liquidity ratios 2020 2019 2018 2017 2016 

Current ratio  0.79 0.80 0.76 0.86 0.93 

Quick ratio  0.20 0.18 0.16 0.19 0.22 

Cash ratio  0.12 0.10 0.09 0.10 0.13 

Current cash debt coverage ratio  0.32 0.36 0.36 0.47 0.42 

Source: Author’s own calculations based on https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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reports-and-proxies/default.aspx 

Walmart Inc. is a global traded American corporation with its headquarters in Arkansas, USA. The 

company operates in the retail sector, including department stores, supermarkets and grocery 

stores, among other companies. (Marcilla, L., 2014). 

Walmart was established by Sam Walton and was initially known as Walton's. Walmart's 

international presence has grown, with the Walmart International division operating business in 26 

countries as of January 31, 2020. (Furman, J., 2005). Walmart Stores Inc. operates 11,484 general 

store and are located in 56 countries. It is one of the largest and most prestigious companies, with 

a revenue of more than 514.4 billion dollars.  

 Current ratio  

According to the graph 4 and table 4 the current ratio of Walmart Inc. decreased from 2016 to 

2018, then increased from 2018 to 2019, then gradually deteriorating from 2019 to 2020. Over 

time, the current ratio has been less than one. This suggests that the company's current liabilities 

exceed its current assets and the company's current assets are insufficient to cover its current 

liabilities. 

According to the graph in 2021 current ratio increases and it rose 18% in the year from 2020 

to 2021. According to the general pattern of economic growth, a business with a high current 

ratio still has a competitive advantage over a company with a relatively low current ratio in the 

economic climate. Since the current ratio means that the firm can pay off its current debts more 

quickly, it is a sign of greater solvency. It also demonstrates that the business has a favorable 

credit rating. As a result, 2021 is Walmart's most capable year for debt repayment in these 

years.  

 Quick ratio 

The quick or acid-test ratio assesses a company's ability to meet short-term obligations by 

identifying assets that can be converted into cash quickly. From 2016 to 2019, the general 

pattern of the quick ratio is almost identical to the current ratio. According to the table 4, 

Walmart Inc.'s quick ratio decreased from 2016 to 2018, increased from 2018 to 2020. 

According to above graph 5 ratio increased from 2020 to 2021 and became 0.26, rose 6% during 

these years. A quick ratio greater than one indicates that the firm has sufficient quick assets to 

cover its current liabilities. Over the years, however, Walmart's quick ratio has been less than 

one. This indicates that the company's current liabilities cannot be met with quick assets. The 

quick ratio is highest in year 2021. 

 Cash ratio 

This is a liquidity proportion that is used to assess an organization's ability to fulfill short-term 

obligations.  

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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According to the table 4, From 2016 to 2018, Walmart Inc.'s cash ratio declined, then increased 

from 2018 to 2020. Cash ratio is 0.19 in 2021 and there is 7% increase from 2020. Cash ratio 

is highest in 2021 as shown in graph 6. A ratio greater than one indicates that a firm will cover 

its current obligations with cash and cash equivalents and still have money left over. A high 

cash ratio is preferred by creditors, because it means that a business can comfortably pay its 

debt. Walmart's cash ratio has been less than one for many years, indicating that the company's 

cash and cash equivalents are insufficient to cover current liabilities. This means value of cash 

and business market shares is less than current liabilities. Walmart's ability to repay short-term 

debt hit a new peak in 2021. In comparison, short-term debt-paying potential is at its lowest 

level in the last six years in 2018. 

 The current cash debt coverage ratio  

This ratio is used by investors to evaluate a company's capital structure. When extending credit 

to a company, financial institutions assess the company's creditworthiness based on its existing 

cash debt coverage ratio. The current cash debt coverage ratio can provide useful information 

about a company's coverage and liquidity position. This ratio may also be used to compare the 

company to its rivals, or other companies in the same industry. A better liquidity status is 

indicated by a higher current cash debt coverage ratio. The 1: 1 ratio is considered very 

comfortable, because it ensures the company can cover all of its current obligations with cash 

flow generated from its own operations. According to the table 4, Between 2016 and 2020, this 

ratio is less than one. The ratio indicates that the company's activities do not produce enough 

cash to cover current liabilities. (Khaldun, K. ,2014). 

Table 5: Activity ratios 

Activity ratios 2020 2019 2018 2017 

Inventory period 41,1 41,94 42,8 43,49 

Receivable period 4,41 4,49 4,13 4,42 

Operating cycle 45,51 46,43 46,93 47,92 

Payable period 43,45 44,58 45,06 41,86 

Cash conversion cycle 2,06 1,85 1,88 6,05 

Source: Author’s own calculations based on https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-

reports-and-proxies/default.aspx 

 

According to these figures and percentages, the inventory and payable periods have the highest 

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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positive values, indicating that the business is growing at a steady pace. For the years 2017-2020, 

the net trade cycle and cash conversion cycle reflect the best possible outcomes for Walmart. 

 Inventory period  

An activity ratio is calculated by dividing the number of days in a cycle by the inventory turnover 

during that period. The average inventory duration is significant, because it demonstrates how 

inventory turnover varies over time. From 2017 to 2020, the average inventory cycle diminished. 

A shorter average inventory period indicates the stock is circulating more quickly. 

 Receivable period 

An activity proportion is equivalent to the quantity of days in the time frame divided by receivables 

turnover. Receivable period diminished from 2017 to 2018, expanded from 2018 to 2019 and again 

diminished in 2020. The average number of days that credit clients pay to the organization is 

estimated by account receivable collection period. Diminishing of period is useful for organization 

and clients regularly pay, money flows to organization. In any case, expanding is awful sign for 

company and money inflow diminishes. 

 Operating cycle 

This is equivalent to average inventory processing period in addition to average receivables 

collection period. Walmart Inc.’s operating cycle diminished from 2017 to 2020. The operating 

cycle is the time needed for an organization's money to be placed into its tasks and afterward get 

back to the organization's money account. This is better for organization which time needed for 

money to be placed into its activities and get back to the organization's money account diminished 

over years. 

 Payable period  

This an estimation of how long it takes a company to pay its suppliers on average. Payable period 

expanded from 2017 to 2018 and diminished from 2019 to 2020. Organization pays to its providers 

during 41-45 days. 

 Cash conversion cycle 

A financial metric that determines how long it takes for a business to turn capital invested in 

operations into cash earned as a result of such operations. From 2017 to 2019, CCC decreased, then 

the metric increased in 2020. Reduced time for cash earned as a result of its operations after cash 

invested in its operations is a good measure. (Tugas, F., 2012). 

Effect of WCM on Profitability and Performance of Walmart Inc. 

With $523,964 billion in sales in 2020, Walmart is one of the world's leading corporations. 

Walmart’s revenue increased from year 2016 to 2020. Company's total revenues, which 
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incorporates net sales and enrollment and other income, expanded $9.6 billion and $14.1 billion 

for 2020 and 2019 years. These expansions in revenues were because of expansions in net sales. 

Company’s net sales also increased through the years 2016-2020. For year 2020, net sales were 

affected by overall positive comparable sales for Walmart U.S. and Sam's Club segments, with the 

addition of net sales from Flipkart and positive comparable sales in the majority of international 

markets. (Scholleova, H. 2012). These increments were reduced by $4.1 billion with negative effect 

from changes in currency exchange rates in 2020.  

Table 6: Total revenues of Walmart Inc. 

   2020 2019 2018 2017 2016 

Total revenues  523,964 514,405 500,343 485,873 482,13 

Change in total revenues from previous fiscal 

year 

 

1.9% 2.8% 3.0% 0.8% (0.7)% 

Net sales  519,926 510,329 495,761 481,317 478,614 

Change in net sales from previous fiscal year  1.9% 2.9% 3.0% 0.6% (0.7)% 

Change in calendar comparable sales in the U.S.  2.7% 4.0% 2.2% 1.4% 0.3 % 

Walmart U.S.  2.9% 3.7% 2.1% 1.6% 1.0 % 

Sam's Club  1.6% 5.4% 2.8% 0.5% (3.2)% 

Source:https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx 

 

Table 7: Profitability ratios 

Return on sales ratios 2020 2019 2018 2017 2016 

Gross profit margin 24.10% 24.50% 24.68% 24.94% 24.58% 

Operating profit margin 3.96% 4.30% 4.12% 4.73% 5.04% 

Net profit margin 2.86% 1.31% 1.99% 2.83% 3.07% 

Source: Author’s own calculations based on https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-

reports-and-proxies/default.aspx 

 

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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 Gross profit margin  

This shows how much of the revenue is used to cover running and other costs. The gross profit 

margin ratio of Walmart Inc. rose from 2015 to 2017, then fell from 2018 to 2020. A lower profit 

margin could mean that a business is underpricing its products. A higher gross profit margin means 

that a business will turn a profit on its revenue. For years, Walmart has had a lower gross profit 

margin. This indicates that the company's cost of sales is not well managed. It also reveals that the 

company's operating, lending and other expenses are no longer covered. 

 Operating profit margin 

Operating income divided by revenue yields this profitability ratio. From 2016 to 2018, Walmart 

Inc.'s operating profit margin ratio decreased, then increased from 2018 to 2019, before decreasing 

dramatically from 2019 to 2020. A higher operating margin is preferable to a lower ratio, because 

it indicates that the business is profitable enough to cover both variable and fixed costs. However, 

the company's ratio is decreasing rather than rising. The company's operating income is 

insufficient. 

 Net profit margin 

This is a measure of profitability that is determined through dividing net income by revenue. From 

2016 to 2019, the net profit margin ratio declined. But figure increased from 2019 to 2020. The net 

profit margin can be used to determine how effectively a business turns sales into profits. Walmart 

cannot produce profit from sales and services, so reduction is not good for the business. In 2020 

profit was expanded than earlier years. (Deloof, Marc, 2003). 

Table 8: Return on investment ratios 

Source: Author’s own calculations based on https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-

reports-and-proxies/default.aspx 

 

 Return on equity  

Net income divided by shareholders' equity is a calculation of profitability ratio. From 2016 to 

2019, ROE decreased, but from 2019 to 2020, figure increased. In 2020, the return on equity (ROE) 

is expected to be higher than in previous years. The corporation earns less than one dollar from 

Return on investment ratios 2020 2019 2018 2017 2016 

Return on equity (ROE) 19.93% 9.20% 12.66% 17.54% 18.24% 

Return on assets (ROA) 6.29% 3.04% 4.82% 6.86% 7.36% 

https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/annual-reports-and-proxies/default.aspx
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common stockholders' equity, since the return on equity is less than one 

 Return on assets  

This is a profitability metric that is determined as dividing net income by total assets. From 2016 

to 2019, ROA declined, but from 2019 to 2020, it increased. When a company's return on assets is 

less than one, it means that it earns less than one dollar from its total assets. 

Conclusion and Recommendation 

The aim of this study was to assess Walmart's financial results using data from financial annual 

reports for the years 2016 to 2020.  

The working capital was negative over the years from 2016 to 2020. Owing to effective use of cash 

in financing operations, consistent access to the capital markets and returns given to shareholders 

in the form of cash dividends and share repurchases, Walmart typically operates with a working 

capital deficit. Negative working capital is a typical occurrence in the retail industry. 

Because customers pay upfront, so they have a cash flow that a lot of company's do not have such 

as insurance companies and large corporations. Walmart has no problem raising the cash which it 

needs to cover the items they order. By paying bills when they come in, they maximize efficiency. 

Walmart as a retail chain constantly have cash on hand to pay bills instead of having to acquire 

credit and liquidating assets to pay the bills at the end of the year or month. This can be a sign of 

business efficiency. 

Walmart can manage working capital effectively with two main goals which is the accounts 

receivable and the accounts payable. For its working capital, they receive and pay bills is smart. 

While they receive money up front for their products and cash flow is constant, so they can pay the 

bills when they come in. On a regular basis, they have a diverse range of customers who come in 

to purchase goods. They can order products and pay them on time when the bills come in, they do 

not have to liquidate or sell any shares or stocks to pay the bills. Their receivable accounts meet 

their payable accounts. As a large powerful retailer, Walmart has the ability to command suppliers 

to deliver their product before paying off their balance and then will pay off the balance after they 

are paid by customers. This is good cash management so they will monetize their buying and then 

use the proceeds to pay their bills. 
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Xülasə 

Məqalədə ölkəmizdə internet-reklamın əsas xüsusiyyətləri öyrənilmiş, istehlakçı baxımından internet-reklamın 

mərhələləri araşdırılmış və Azərbaycanda internet-reklamın inkişafı problemləri ətraflı şəkildə təhlil olunmuşdur.  

Azərbaycanda reklam iqtisadiyyatın inkişaf etməkdə olan bir sahəsidir. Ölkəmizin mövcud sosial-iqtisadi inkişaf 

şərtləri daxilində reklam marketinq kommunikasiya sisteminin bir elementi olaraq həyatın bütün sahələrini əhatə edən 

çox vacib bir rol oynayır. 

Azərbaycanda reklam sənayesinin öyrənilməsinin aktuallığı bir neçə aspektlə əlaqədardır. Yarandığı dövrdə reklam 

satışları artırmaq üçün tamamilə iqtisadi bir vasitə kimi baxılırdısa, indi bunu bir məlumat yolu, kütləyə təsir göstərmək 

və sənət əsərləri kimi qiymətləndirməyə dəyər. “Reklam hər hansı bir media kanalından istifadə edərək müxtəlif 

formalarda yayılmış və müəyyən bir insan dairəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir məlumatdır.” 

Hər hansı bir reklamın əsas məqsədi insanların reklam olunan obyektə marağını formalaşdırmaq və qorumaqdır.  

İnternet marketinqi elektron ticarətin bir hissəsidir. Buna onlayn marketinq də deyilir. İnternet inteqrasiyası, 

informasiya idarəetməsi, PR, müştəri xidməti və satış kimi hissələri əhatə edə bilər. Elektron ticarət və internet 

marketinqi internetin genişlənməsi ilə populyarlaşdı və hər hansı bir normal marketinq kampaniyasının ayrılmaz 

hissəsidir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondadır ki, dissertasiya işində ölkənin reklam bazarındakı hava şəraitini müəyyənləşdirən 

Azərbaycandakı ticarət müəssisələrinin reklam fəaliyyətini hərtərəfli öyrənmişdir. Xarici şirkətlərin uğurlu təcrübəsi 

nümunələri nəzərdən keçirilir. Məqalədə Azərbaycanda reklam fəaliyyətinin formalaşması, təkmilləşdirilməsi və 

inkişafının əsas yolları göstərilmişdir. Reklam kommunikasiyalarının praktik və yenilikçi metodları səmərəliliyinin 

təhlili metodları daxil olmaqla təklif olunur. 

Açar sözlər: internet-reklam, marketinq, elektron ticarət, kommnukasiya, biznes, inkişaf. 

 

Giriş  

Ölkədə reklam biznesini və zəruri şərtləri açıqlamaqla, onların müasir vəziyyətini və 

qiymətləndirilməsini göstərmək və gələcəkdə səmərəli fəaliyyətini təmin etmək yönündə əsaslı 

təkliflərin və tövsiyələrin verilməsi təşkil edir. Məqsədi əsas tutaraq Azərbaycanda reklamın 

yaranma tarixi, onun təşəkkülü, ölkədə reklam biznesində və onların qısa izahı ətrafında tədqiqatlar 

aparmaqla, müasir dövrdə reklam fəaliyyətində çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması 

mailto:nerminmirzeyeva98@gmail.com
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yolları bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, reklam haqqında qanun, biznesin inkişafına dair qəbul 

edilmiş qanunlar, digər hüquqi normativ aktlar, bu sahədə tədqiqat aparmış Azərbaycan və xarici 

ölkələrin iqtisadçılarının elmi əsərləri təşkil edir.  

Bu işin məqsədi Azərbaycan reklamında mövcud tendensiyaları öyrənməkdir. Bu vəziyyətdə 

aşağıdakı vəzifələr qoyulur: Azərbaycanda reklamın xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək; daxili 

reklam biznesinin əsas meyllərini və inkişaf istiqamətlərini nəzərdən keçirmək. 

Metod 

Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından istifadə olunmuş və anket sorğusu 

aparılmışdır. Belə ki, induksiya metodu ilə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəlillər toplanmış, 

araşdırılmış və sistemləşdirilmişdir. Sintez metodu, daha detallı bir araşdırma məqsədi ilə fərdi 

elementləri bütöv hala gətirmək üçün istifadə olunmuşdur. Bu metod təhlil metodu ilə olduqca sıx 

əlaqəlidir, çünki hər zaman fərdi analiz nəticələrini özündə cəmləyən əsas element kimi 

mövcuddur.  

Araşdırma Modeli 

İnternet marketinqi ilk növbədə istehlakçıya məhsullar haqqında məlumat əldə etmək imkanı verir. 

Hər hansı bir potensial istehlakçı İnternetdən istifadə edərək məhsul haqqında məlumat ala bilər, 

eyni zamanda onu da ala bilər. Bir məhsul haqqında bir məlumat yoxdursa və ya onu tapmasa da, 

çox güman ki, bir rəqibdən başqa bir məhsul alacaq (Юрасов, 2017: c.480). 

İnternet marketinq metodlarının istifadəsi pul qənaətinə (satış şöbəsi işçilərinin maaşlarına və 

reklamda), eləcə də şirkətlərin fəaliyyətinin genişləndirilməsinə (yerli bazardan milli və beynəlxalq 

bazara keçid) məqsədi daşıyır. Üstəlik, həm böyük, həm də kiçik şirkətlər bazar uğrunda 

mübarizədə daha balanslı şanslara sahibdirlər. Ənənəvi reklam mediasından (çap, radio və 

televiziya) fərqli olaraq, bazara İnternet vasitəsilə daxil olmaq çox baha deyil. Vacib bir məqam 

ondan ibarətdir ki, ənənəvi marketinq üsullarından fərqli olaraq, İnternet marketinqi bir marketinq 

kampaniyasının effektivliyi barədə dəqiq statistik mənzərə verir (Акперова, 2018: 21) 

Digər media marketinqi (çap, radio və televiziya) ilə müqayisədə internet marketinqi çox sürətlə 

inkişaf edir. Yalnız müəssisələr arasında deyil, həm də effektiv veb saytlarını və ya bloglarını 

tanıtmaq və ondan pul qazanmaq istəyən adi istifadəçilər arasında getdikcə daha çox populyarlıq 

qazanır. Bununla birlikdə, inkişaf etmiş ölkələrdə internet marketinqi və reklam xərcləri ümumi 

reklam xərclərinin təxminən 5% -ni təşkil edir. 
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Şəkil 1: İnternetdə istehlakçılarla müəssisənin əlaqəsi 

 

Mənbə: Donna L. Hoffman-Thomas P. Novak, Marketing in Hypermedia ComputerMediated 

Environments: Conceptual Foundations, Journal Of Marketing, Vol.60, July 1996, s.56. 

Bəzi hallarda şirkətlər sponsorluq etməyə və ya öz tematik www-serverlərini yaratmağa müraciət 

edirlər. Sponsorluq şirkətin işi ilə uyğun olmayan saytlara aiddir. Ümumiyyətlə, İnternetdəki 

reklam digər reklam növlərindən çox fərqlənmir - eyni prinsiplər və istifadəçi qrupları tərəfindən 

bazarlara bölünmə nəzəriyyəsi. Yalnız tətbiqetmə vasitələri və üsulları dəyişir. 

İnternet-reklamın inkişaf prosesi Şəkil 1-də görüldüyü kimi 1996-ci ildə şirkətlər tərəfindən sıx 

istifadə olunmağa başlanmışdır. Təbii ki əvvəlki illərdə də tətbiqlərinin varlığından danışmaq 

mümkündür. Bu cür tətbiqlər “intranet” olaraq adlandırılan şirkət, ya da “ekstranet” adı verilən, 

şirkətlərin öz aralarında və yaxud müəyyən müştəriləri ilə informasiya mübadiləsi, yəni 

kommersiya bağlı olduqları və üçüncü tərəflərə bağlı olan qaydalardır (Юрасов, 2017: 41). 
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Şəkil 2: İnternet və e-ticarətin inkişafında mühüm mərhələlər 

 

Mənbə: İnce, Murat, Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar, İktisadi 

Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi 

Başkanlığı, Ankara, Mart 1999. 

Onlayn reklam müştəriləri cəlb etmək üçün ən asan və sürətli yoldur. Ünsiyyət, məlumat və 

istehlakçı məmnuniyyəti üçün hər kəs internetdən istifadə edir. Buna görə hədəf auditoriyanızı 

tapmaq üçün ən sərfəli yol internetdə reklam başlamaqdır. 

Analiz 

Azərbaycanda reklam bütün əsas marketinq əlaqələrində təqdim olunur. Daxili bazarın bütün 

iştirakçılarının ümumi reklam büdcəsinin təxminən yarısı hələ də televiziya və radiolara, milli 

əhatə dairəsi olan kanallara xərclənir. Son vaxtlara qədər İnternet simvolik bir faiz alırdı, lakin son 

illərdə sürətlə inkişaf edir. Həm də reklam verənlər üçün prioritet xarici reklamların paytaxt Bakıda 

yerləşdirilməsidir. Bu, bir çox Azərbaycan şirkətinin marketinq şöbələri tərəfindən edilən strateji 

səhvdir. Dünyanın qalan hissəsi uzun müddətdir ki, köhnə bir vərdişə görə deyil, effektivliyinə 

görə fərqli reklam variantları arasında seçim etmək lazım olduğu qənaətinə gəlmişdir. Əksər 

hallarda bunun səbəbi bir çox firmanın müəyyən reklam kampaniyalarının effektivliyini 

hesablamamasıdır, sanki hər şey bir şey xatirinə edilir. Bununla birlikdə, qarşıdan gələn böhran və 

firmaların marketinq büdcəsindəki məcburi azalma, inanıram ki, firmaların marketinq xərclərini 

optimallaşdırmaq baxımından müsbət olacaqdır. 

İndiyə qədər reklamın böyük bir hissəsi hələ də televiziya və radiodadır. Eyni zamanda, televiziya 
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tamaşaçıları ciddi şəkildə bölündü, alıcılıq qabiliyyəti olan hədəf auditoriyanın əksəriyyəti ödəmə 

(kabel, IP) televiziyasına keçdi və ya televiziya baxışını minimuma endirdi, xəbərlər, məlumatlar 

aldı və hətta internetdə film izlədi (Bədəlov, 2014: 145). 

Bir çox beynəlxalq və transmilli şirkət, həmçinin distribyutor reklam büdcəsini 15-20% azaldıb, 

daha kiçik yerli şirkətlər son illərdə reklamlarını daha ucuz, lakin daha səmərəli İnternetdə 

yerləşdirir, daha çox sosial şəbəkələrdə. Bu bazar vəziyyəti, reklam agentliklərini çətin vəziyyətdə 

qoydu və bu da işi azaldıb. Və iş olmazsa və qazanc da olmayacaq. Bu vəziyyətdən çıxmağın 

yeganə yolu qiymətləri endirməkdir. Reklamverenler Birliyi, ölkədəki xarici reklamların yüksək 

qiymətləri səbəbindən bir çox şirkətin burada reklam verməkdən imtina etdiyini bildirdi. Bu 

səbəbdən Tarif Şurasının bu sahədəki qiymətləri endirməsinə ehtiyac olduğu qeyd olunur. Digər 

tərəfdən, agentliklərin xüsusi şöbələrini və ya hətta rəqəmsal marketinq xidmətləri, xüsusən də 

İnternetdə reklam xidmətləri göstərməkdə ixtisaslaşmış müstəqil qurumlar yaratmağa başladılar. 

Azərbaycanda AGB 6 TV və 10 radio kanalını ölçür. Televiziya kanalları arasında bunlar: Atv, 

ANS, Xəzər, Lider, Space, İTV və radio kanalları arasında bunlar: 90 fm, 100.5 fm, 103 fm, 104 

fm, 106 fm, 106.3 fm, ANS ÇM, radio lider, araz və avto fm. Vurğulamaq istərdim ki, AGB AzTV-

ni ölçmür, daha doğrusu buna icazə verilmir. Və radio kanalları arasında anten fm və media fm 

AGB'yi tərk etdi və ya əksinə AGB onları tərk etdi. 2015-ci ildə televiziya kanallarında ümumi 

reklam dövriyyəsi təxminən 39-40 milyon manat təşkil etmişdir. 2015-ci ildə yerli televiziya 

kanalları təxminən 900 şirkətdən təxminən 2000 mal və xidmətin reklamını göstərdi (Əlizadə, 2015: 

s. 75). 

Televiziya kanallarını reklam gəlirlərinə görə sıralamaq aşağıdakı kimidir: 

Şəkil 3: Yerli televiziya kanalları və onların reklam gəlirləri 

 

Mənbə: http://www.marketermeherrem.com. 
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Procter & Gamble TV-də reklam yerləşdirən şirkətlər arasında birinci yerdədir, ardından: 

2. Schwarzkopf; 3. Coca-Cola Şirkəti; 3. Mars Incorporated; 4. Kraft qidalar qrupu; 3. Unilever; 4. 

Bakcell; 5. Azerfon; 6. Delloro; 7. Azersun Holding; 

2015-ci ildə radio kanallarında ümumi reklam dövriyyəsi təxminən 4,5-5 milyon manat təşkil 

etmişdir. 2015-ci ildə yerli radio kanalları təxminən 500 şirkətdən 1000-ə yaxın mal və xidmət 

üçün reklam yayımladı. 

Azərbaycanda İnternet reklam bazarına gəldikdə, bu məlumatı ölkənin ən böyük İnternet reklam 

mərkəzinin - New Media-nın icraçı direktoru Rasim Davudovdan aldım. Alınan məlumata görə, 

2015-ci ildə Azərbaycanda İnternet reklam bazarının həcmi 6 milyon dollar arasında dəyişir.  

Bu gün Azərbaycan bazarında marketinqi və xüsusən reklamı kifayət qədər yaxşı bilən ixtisaslı 

kadr çatışmazlığı var. 

Reklamçılar Birliyi, Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti və Marketinq Azərbaycan qrupu, reklam 

işçilərinin ixtisaslarının artırılması üçün vaxtaşırı tədbirlərin keçirilməsinə xüsusi diqqət ayırırlar, 

həmçinin xüsusi qabaqcıl təlim kursları təşkil edirlər: NIMA, MarketingAir, Digital Marketing və 

s. Bütün bu səylər bu sahədə tam hüquqlu mütəxəssislərin inkişafı və formalaşmasına 

yönəldilmişdir, lakin bu, vaxt tələb edir və dərhal deyil, müəyyən şərtlərdən sonra nəticə verəcəkdir 

(Ağakişiyev, Məmmədrzayev, 2018:  24). 

Radio kanallarını reklam gəlirlərinə görə sıralamaq aşağıdakı kimidir.  

Şəkil 6: Yerli Radio Kanalları və Onların Reklam Gəlirləri 

 

Mənbə: http://www.marketermeherrem.com. 
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Radioda reklam verən şirkətlər arasında FAB birinci yerdədir, Xətai Estetik klinikası, üçüncü yerdə 

Mətanət A gəlir, ölkədəki aktiv radio reklamverənlərinin ilk onluğuna aşağıdakılar daxildir: 

Telekommunikasiya: Azercell; Azerfon; Banklar: Kapital Bank; Bank of Baku; Yarasa 

texnologiyası: Soliton; Musiqi Qalereyası; Kaspi Təhsil Mərkəzi; Digərləri: Coca-Cola Şirkəti; 

Cənab. Düzəlt; və Azersun Holding. 

Azərbaycanda İnternet reklam bazarına gəldikdə, bu məlumatı ölkənin ən böyük İnternet reklam 

mərkəzinin - New Media-nın icraçı direktoru Rasim Davudovdan aldım. Alınan məlumata görə, 

2015-ci ildə Azərbaycanda İnternet reklam bazarının həcmi 6 milyon dollar arasında dəyişir. 

Həqiqətən effektiv reklam cəlb edə bilən təxminən 60 veb sayt var. İnternet reklam növlərinin 

bölməsi belədir: Banner reklamı birinci yerdədir, ardından kontekstual və video reklam. Qeyd 

etmək istərdim ki, 2014-cü illə müqayisədə video reklam bazarının həcmi 30% artmışdır ki, bu da 

çox yüksək bir göstəricidir. Digər maraqlı bir fakt da sosial şəbəkələrdə (facebook, instagram) və 

eyni zamanda google-da reklamlara 2,5-3 milyon manat xərclənməsidir. Bir il üçün İnternet 

reklamının ümumi dövriyyəsinin demək olar ki yarısı, bu, həqiqətən ciddi bir məbləğdir. Çox 

təəssüf ki, bu şirkətlərin (Facebook, Google) Azərbaycanda rəsmi şəkildə təmsil olunmaması 

baxımından bu ən böyük reklam platformalarındakı reklam vergilərinin ölkəmizin deyil, belə 

şirkətlərin regional mərkəzlərinin yerləşdiyi Rusiyanın xəzinəsinə daxil olması. Ölkədəki əsas 

internet reklam alıcıları arasında mobil operatorları, bankları və avtosalonları ayırmaq olar 

(Bədəlov, 2014: 145). 

Təəssüf ki, ölkədəki xarici reklam bazarına dair təxmini məlumatları belə ala bilmədim. 

Azərbaycanda reklam bazarının bu seqmenti bəlkə də ən gizli, təxminən, qara bazardır.  

Ümumiyyətlə, mütəxəssislərin rəylərinə əsaslanaraq qeyd edə bilərəm ki, 2015-ci ildə 

Azərbaycanın ümumi reklam bazarı 70 milyon manatı keçməyib. Məbləğ son 2014 il üçün demək 

olar ki, eyni idi. 

Bu gün Azərbaycan bazarında marketinqi və xüsusən reklamı kifayət qədər yaxşı bilən ixtisaslı 

kadr çatışmazlığı var. Reklamçılar Birliyi, Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti və Marketinq 

Azərbaycan qrupu, reklam işçilərinin ixtisaslarının artırılması üçün vaxtaşırı tədbirlərin 

keçirilməsinə xüsusi diqqət ayırırlar, həmçinin xüsusi qabaqcıl təlim kursları təşkil edirlər: NIMA, 

MarketingAir, Digital Marketing və s. Bütün bu səylər bu sahədə tam hüquqlu mütəxəssislərin 

inkişafı və formalaşmasına yönəldilmişdir, lakin bu, vaxt tələb edir və dərhal deyil, müəyyən 

şərtlərdən sonra nəticə verəcəkdir. 

Nəticə 

Beləliklə, yekunda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bizim dövrümüzdə reklam istehlakçı 

fəaliyyətinin lokomotividir. Bununla birlikdə, reklam marketinq kommunikasiyalarının doqquz 

əsas vasitəsindən biridir, bu səbəbdən effektivliyi üçün uzunmüddətli perspektivdə bütün rabitə 
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vasitələrinin strukturlaşdırılmış bir təşkili lazımdır. 

Əlbətdə ki, müasir biznesdə reklamın rolu vacibdir və reklam olmadan müəyyən bir məhsulu 

tanıtmaq çox çətindir. Bununla birlikdə, reklamın müəyyən bir məqsədi, düşünülmüş bir 

konsepsiyası olmalı və auditoriyası ilə əlaqəli olmalıdır. Təəssüf ki, ölkəmizdə əksər hallarda qeyd 

etdiyim məqamlara məhəl qoyulmur, reklam kampaniyaları inkişaf etdirilmədən əvvəl heç bir 

araşdırma aparılmır, keçmiş reklam kampaniyalarının effektivliyinin təhlili aparılmır. 

Satış sahəsindəki güclü rəqabət və məhsulun imic və mövqeləşdirmə yolu ilə fərqləndirilməsi 

sahəsində getdikcə daha çox fəal səylər Azərbaycanda reklam bazarının gələcək inkişaf 

perspektivlərini xarakterizə edir. 

Digər tərəfdən, son vaxtlar Milli Bank tərəfindən həyata keçirilən milli valyutanın dollar qarşısında 

devalvasiyası da rəqabətin inkişafında və ixracatın stimullaşdırılmasında əhəmiyyətli rol 

oynayacaqdır. Bu tendensiya, şübhəsiz ki, ölkədə reklam bazarının səmərəliliyinin artmasına 

keyfiyyətli təsir göstərəcəkdir. 
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Xülasə 

Vətəndaşlarla bələdiyyələr arasında qarşılıqlı kommunikasiya üsullarından biri İKT-dir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf 

prioritetlərindən biri bələdiyyələrdə elektron kommunikasiya texnologiyalarının formalaşdırılması və inkişafıdır. 

Bələdiyyələrin inkişafı baxımından “E-bələdiyyənin” yaranması məsələsi təqdim olunan məqalənin aktuallığını ortaya 

çıxarır.  Məqalənın yazılmasında məqsəd bələdiyyələrin fəaliyyətində sakinlərin iştirakı, hesabatlılıq, şəffaflılıq, 

bələdiyyə ofislərinin fəaliyyətinin elektronlaşması, bələdiyyələrin səmərəliliyinin artırılmasını təmin edəcək E-

bələdiyyə sisteminin formalaşmasının ölkə, bələdiyyə, cəmiyyət üçün önəmini qeyd etmək, ümumi olaraq ölkədə və 

bələdiyyələrdə İKT sahəsindəki mövcud vəziyyəti, xarici ölkələrin bələdiyyələrin elektronlaşması ilə bağlı həyata 

keçirdikləri layihələri, proqramları analiz etməklə inkişaf yollarını, E-bələdiyyə sistemin formalaşması mərhələlərini 

irəli sürməkdir. Elektron bələdiyyənin inkişaf amillərinin müəyyənləşməsi məqalənin elmi nəticəliyini əhatə edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi Elektron bələdiyyənin formalaşdırılması və inkişafı perspektivlərinin irəli sürülməsi, 

bələdiyyələrdə İKT-dən istifadəni sürətləndirmək üçün vəzifələrin müəyyənləşdirilməsidir. Hansıki bu perspektivlərin 

reallaşdırılmasıyla bələdiyyələrin kompüterləşməsi, maliyyə-büdcə sistemlərində proqramların tədbiqi, bələdiyyənin 

veb saytının yaranması, ön və arxa ofislərinin, klassik funksiyalarının, kommunal xidmətlərinin elektronlaşması, 

elektronlaşdırılmış sənəd dövriyyəsinin tədbiqi, vətəndaşların qərar qəbulunda iştirakı, yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının yerləşdikləri ərazilərdə informasiya köşklərinin yaranması, vətəndaş panellərinin quraşdırılmasına nail 

olunacaq.  

Açar sözlər: e-bələdiyyə, elektron sənəd dövriyyəsi, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, bələdiyyə 

xidmətləri.  

 

Giriş  

Bələdiyyə fəaliyyətinin avtomatlaşdırılmasında kompleks həll yollarını yaradan texnologiya, 

prinsip və meyarların cəmi olan Elektron bələdiyyənin tədbiq sistemlərinin hamısı qarşılıqlı 

fəaliyyət qabiliyyəti, istifadəyə yararlılıq, miqyaslılıq və səyyarlıq olan 4 əsas meyara uyğun 

olmalıdır. Informasiyaların səmərəli formada şaquli, iyerarxik səviyyəsi eyni olan müxtəlif təsisat 

və qurumlar arasında üfüqi mübadiləsinə təminat vermək, İT- informasiya texnologiyalarını 

mərkəzi idarəçiliyin informasıya məkanında təşkil etmək yerlərdə yalnız yuxarıdakı yanaşmanın 

yardımıyla mümkün olar (Polad və Bay, 2018).  

Bələdiyyə və dövlət orqanlarında e-bələdiyyə sisteminin qurulması İKT-nin inkişafı üçün vacibdir. 

E-bələdiyyə bələdiyyələrdə müasir texnologiyalardan istifadəyə, kompüter şəbəkəsi vasitəsiylə 

mailto:nerminmustafayeva98@gmail.com
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çalışanlar arasında ofis daxili və ofis xarici əlaqənin təmin edilməsinə, internet vasitəsi ilə sakinlərə 

xidmətlərin göstərilməsinə, sakinlərə ehtiyac duyduqları informasiyanı bələdiyyələrin internet 

saytından əldə etməyə, şəffaf və operativ sistem vasitəsiylə fəaliyyətin icrasına, sakinlər və 

bələdiyyə işçiləri üçün vaxta qənaətə, sakinlərin növbə gözləməməsinə imkan verəcək. 

Bələdiyyələr informasiya texnologiyalarından istifadə və onların tədbiqinə lazımlı qədər önəm 

vermirlər. Müasir texnologiyalardan istifadə edilmədiyi üçün şəhər bələdiyyələrində 

elektronlaşdırılma dağınıq formada həyata keçirilir. E-bələdiyyənin ilkin şərtləri elektron seçkilər, 

kompüterleşmə, internetdən istifadənin təmin edilməsi, informasiya resurslarının təşkili, 

prinsiplərə uyğun çalışma rejiminə keçiddir (Polad və Bay, 2018). 

Metod 

Elektron bələdiyyənin Azərbaycanda formalaşdırılması və inkişaf perspektivləri mövzusunda 

yazılmış bu məqalədə bir neçə metoddan istimadə edilmişdir. Bu metodlardan ilki mövzuların 

araşdırılmasında geniş formada istifadə edilən təhlil metodur, hansı ki, bu metod vasitəsi ilə 

bələdiyyələrdə kompüterləşmənin səviyyəsi, ümumilikdə ölkədə İKT sahəsindəki vəziyyət, 

insanların, müəssələrin neçə faizinin internetə çıxışının olması, kadrların İKT sahəsindəki bilikləri, 

Elektron bələdiyyənin yaradılmasının perspektivləri təhlil edilmişdir.  

Daha sonra fərdi element, atributları ümumi formaya salmaq üçün istifadə edilən və daha ətraflı 

araşdırmanı təmin edən sintez metodundan istifadə edilmişdir.  

Növbəti istifadə edilən metod bələdiyyələrin internetə çıxışı, kompüterlə təmin olunma səviyyələri, 

veb saytlarının olması, İKT sektorundakı göstəricilərin müqayisəsi üçün istifadə edilmiş 

müqayisəli metoddur.   

Həmçinin, araşdırma zamanı Dövlət Statistika Komitəsinin İKT sahəsindəki göstəricilərindəndə 

istifadə edilmişdir.  

Mövzunun araşdırılması zamanı həmçinin, induksiya, deduksiya, məntiqi ümumiləşdirmə, 

statistik, sistemli yanaşma metodlarından da,  əlavə materialların qiymətləndirilməsində 

ümumiləşdirmə, müqayisəli təhlil, iqtisadi təhlil üsullarından da istifadə edilmişdir.  

Analiz 

İnformasiya- kommunikasiya texnologiyalarının müasir dövrdə elektron proqramlarda önəmli 

nüansları əhatə etməsi onun əhəmiyyətini artırır. Müasir dövrdə İKT-nin inkişafı Azərbaycanda 2-

ci önəmli sahəyə çevrilməklə dövlətin gələcək inkişafının təmin edilməsində effektiv 

mexanizmlərin yaradılması, qlobal məlumat inteqrasiyanın genişlənməsinə istiqamətlənmişdir. Bu 

strategiyanın məqsədləri və vəzifələri aşağıdakı sxemdə əks olunmuşdur (Polad və Bay, 2018).   
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Sxem 1: İKT-nin Azərbaycanda inkişaf etdirilməsində məqsəd və vəzifələri 

 

Mənbə: Seymur Verdizadə Məqalə “Multimedia” İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin 

keçirdiyi müsabiqə (2011)  

Elektron bələdiyyə-sakinlərə bələdiyyə ərazisində müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi üçün İKT 

(informasiya-kommunikasiya texnologiyaları) bazasında sosial istiqamətli layihələrin 

məcmusudur (Zeynali, Basiri, Farokhi, 2014). Dövlət, bələdiyyə və cəmiyyətin yaratdığı üçbucaq 

bürokratik və qeyri-effektiv şəraitdə fəaliyyət göstərir. Belə halda bu üçbucağın təpə nöqtələri 

arasında ictimai məsələlərdə iştirak, hakimiyyət bölgüsü, qarşılıqlı etimad prinsiplərinə 

əsaslanmayan münasibətlər yaranıb və belə münasibətlər yerli özünüidarəetmələrin qanunla 

müəyyən edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində sosial, ekoloji, iqtisadi problemlərin həllini 

çətinləşdirir (https://mincom.gov.az/az/view/pages/57/).  

Elektron bələdiyyələşmə üçün çağırışlar aşağıdakı şəkildə qruplaşdırıla bilər:  

 Vətəndaşların bələdiyyələrin fəaliyyətlərində əsaslandıqları qanunvericilik bazası haqqında 

məlumatsızlığı; 

 Vətəndaşların yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti haqqında məlumat azlığından 

əziyyət çəkməsi;  

 Bələdiyyə orqanlarının maliyyə, zaman və insan resurslarına olan tələbinin sənəd 

dövriyyəsinin təşkili üçün artması; 

 Bələdiyyələrin büdcə imkanlarının E-bələdiyyənin yaranması üçün lazımlı maliyyə 

vəsaitini ödəyə bilməməsi; 

İKT-nin Azərbaycanda 
inkişaf etdirilməsində 
məqsəd və vəzifələr

Sosial instut və 
ictimaiyyətdən 
informasiya toplamaq 

Toplanan 
informasiyadan 
istifadə

Qanunla müəyyən edilmiş 
hüquqlar çərçivəsində 
informasiyanın yayılması

İKT-nin formalaşdırılması 
və genişləndirilməsi

•Mərkəzi hökümət və 
bələdiyyələrdə şəffaf və səmərəli 
sistemin yaradılması üçün 
elektron hökümətin təşkili

İnformasiya 
təhlükəsizliyinin ölkədə 
təmin edilməsi

https://mincom.gov.az/az/view/pages/57/
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 Bələdiyyələrin klassik anlamlarına uyğun olmayan xidmətlər göstərməsi;  

 Bələdiyyə orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığa nail olmaq üçün normaların və işlək 

mexanizmlərin hələdə müəyyən edilməməsi 

 Bələdiyyələrdə bürokratiyanın, səmərəsiz yazışma mexanizminin, formal prosedurların 

mövcudluğu; 

 Azərbaycanda elektron bələdiyyələşmə üçün birinci şərt olan lazımlı texnologiya ilə təchiz 

olunmanın sadəcə bələdiyyələrin 15%-ində olması;  

 Sadəcə 20-ə yaxın bələdiyyədə internet saytının olması; 

 İnformasiya texnologiyalarından istifadə edə biləcək kadrların bələdiyyələrdə yetərli sayda 

olmaması və s (http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf).  

Sxem 2: Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramının istiqamətləndiyi məsələlər 

 

Mənbə: http://www.e-qanun.az/framework/19936  

Bu Proqrama informasiya cəmiyyətinə inteqrasiya, teleradio verilişləri yayımının 

təkmilləşdirilməsi, poçt islahatları, texniki modernləşdirmə, liberallaşdırma, nizamlama, 

özəlləşdirmə, iqtisadi-struktur islahatları üzrə tədbirlər planı daxildir. Proqramın 2005-2008-ci 

illəri əhatə edən ilkin mərhələsində E-bələdiyyənin yaranması layihəsi olmamışdı. Proqramın 

növbəti mərhələsində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən Milli Super 

Kompüter Mərkəzinin formalaşdırılması, elektron sənəd dövriyyəsinin təmin edilməsi, regional 

innovasiya zonaları, elektron hökumətin qurulması üzrə praktiki çalışmalara başlanılacağı proqnoz 

edilmişdir 

(http://www.erc.az/az/index.php?option=com_content&view=article&id=242:bldiyylrin-

İqtisadi-struktur 
islahatlar

İnformasiya cəmiyyətinə 
inteqrasiyanın təmin 

edilməsi

İnformasiya 
texnologiyaları və 
rabitə sektorunun 
genişləndirilməsi 

və 
modernləşdirilmə

si 

http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/19936
http://www.erc.az/az/index.php?option=com_content&view=article&id=242:bldiyylrin-elektronlamas-vziyyti-muezakir-olundu&catid=86:news&Itemid=88
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elektronlamas-vziyyti-muezakir-olundu&catid=86:news&Itemid=88). 

Bələdiyyələrin elektronlaşmasında kadrların kompüterdən istifadə bacarıqları da önəmlidir. 

Cəmiyyətin, dövlətin, bələdiyyələrin elektronlaşdırılması üçün edilən layihələr, hazırlanmış dövlət 

proqramları informasiya kommunikasiya bilik və bacarıqları olan işçilərin yetişməyi, sayının 

artmasına zərurət yaradır (http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf). Aşağıdakı 

qrafikdə isə ölkə üzrə müəssələrdə çalışan işçilərin kompüterdən istifadə edən işçilərlə müqayisəsi 

verilmişdir. Bu müqayisəylə iqtisadi rayonlar üzrə fərqi nəzərə alaraq layihələri həyata keçirmək 

məqsədə uyğun olardı.  

Qrafik 3: Kompüterdən istifadə edən çalışanların regionlar üzrə müəssisələrdə işləyən çalışanların 

sayına olan nisbəti, faizlə 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/ 

Bələdiyyələrdə İKT ilə işləri icra etməyi bacaran işçilərin yetişdirilməsi “Elektron bələdiyyə” 

proqramı qarşısında bir vəzifə olaraq qalır. 

Elektronlaşmanın ictimai həyatın bütün istiqamətlərini əhatə etdiyi bu dövrdə Azərbaycanda 

bələdiyyələrin ictimai həyata uyğun olaraq elektronlaşması zərurəti aşağıdakılardan yaranır:  

 Yerli özünüidarəetmə orqanlarının elektron-bankaçılıq xidmətlərinə bərabərləşdirilmiş 

münasibətini yaratmaq;   

 Dövlət və bələdiyyə orqanları, həmçinin, vətəndaşlarla bələdiyyə orqanları arasında 

münasibətlər qurularkən informasiya texnologiyaları imkanlarının adekvatlığını əldə etmək;  

 Yerli özünüidarəetmə orqanlarının mühasibatlığın elektronlaşdırılması və beynəlxalq 

mühasibat uçotuna keçid sürətinə adekvatlaşdırmaq;  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Ölkə üzrə

Abşeron iqtisadi rayonu

Bakı şəhəri (qəsəbələrlə)

Şəki-Zaqatala rayonu

Lənkəran iqtisadi rayonu

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Aran iqtisadi rayonu

Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu

http://www.erc.az/az/index.php?option=com_content&view=article&id=242:bldiyylrin-elektronlamas-vziyyti-muezakir-olundu&catid=86:news&Itemid=88
http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf
https://www.stat.gov.az/source/entrepreneurship/
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 Yerli özünüidarəetmə orqanlarının Avropa bələdiyyələrinə uyğunlaşdırılmasını və üfüqi 

partniyorluğun yaratmasını təmin etmək; 

 Yerli özünüidarəetmə orqanları ilə ev təsərrüfatları və müəssə-təşkilatlarının 

elektronlaşma səviyyəsində bərabər nisbəti əldə etmək və s 

(http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf).  

İctimaiyyət və biznes sahələri üçün edilən xidmətlərin sürətini və keyfiyyətini təmin etmək, 

xərcləri azaltmaq, şəffaflıq səviyyəsini, effektivliyi yüksəltmək bələdiyyələrin qarşısında vacib 

məsələdir. Cənubi-şərqi Avropa dövlətlərində bələdiyyələrin inkişafı informasiya cəmiyyətinin 

təkmilləşdirilməsinin başlıca hədəfi olmaqla E-Munis layihəsi ilə həyata keçirilmişdir. 

(http://www.emunis-ist.org).   

E-Munis proqramının məqsədi İKT sahəsində qazanılmış nailiyyətlərin bələdiyyə fəaliyyətində 

səmərəli formada tədbiqi, Cənbi-Şərqi Avropa dövlətlərində Avropa Birliyi (AB) 

bələdiyyələrindəki elektron-bələdiyyə təcrübəsindən istifadə olmuşdur (http://www.gisig.eu/wp-

content/uploads/2015/04/E-munis_guidelines.pdf). Bu məqsədlərə nail olmaq üçün Cənubi-Şərqi 

Avropa və AB dövlətlərində yaradılmış İT şirkətləri və bələdiyyələrin birgə konsorsiumunun 

Azərbaycanda yerli xüsusiyyətlər diqqətə alınaraq təhlil edilib öyrənilməsi bələdiyyələrin 

elektronlaşmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanda bu layihənin tədbiq edilməsi üçün 

ən birinci AB-dəki İKT sahəsində vəziyyət, bizdə E-bələdiyyəyə olan tələb təhlil edilməlidir. Daha 

sonra layihədəki kimi İKT-nin tədbiqiylə electron bələdiyyənin ictimaiyyətə xidmət edən e-servisi 

(ön ofis) və arxa ofisi pilot qaydada qurula bilər. Ön ofislə ictimaiyyətə onlayn xidmətlər göstərilir, 

internetdəki informasiya terminalları vahid pəncərə rolunu oynayaraq vətəndaşlara internetdən 

istifadəylə xidmətlərin sifarişi və qəbuluna imkan yaradılır. Arxa ofis isə bunlardan ibarətdir: 

Interface tool of external information resources (Xarici İnformasiya Mənbələrinin İnterfeys aləti), 

Electronic Document Management System (Elektron sənədlərin idarə edilməsi sistemi), City 

Mayor’s office information network (Bələdiyyə sədrinin ofis məlumat şəbəkəsi) 

(https://dl.acm.org/doi/10.5555/645351.650421).  

Obyektə münasibətindən asılı olaraq e-bələdiyyə xidmətləri 3 formada-dövlətlə dövlətin (G2G), 

bizneslə dövlətin (G2B), vətəndaşlarla dövlətin əlaqəsi (G2C) şəklində qruplaşdırılır. Bu 3 

istiqamətdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Niderlandın İCCO və İngiltərənin Oxfam təşkilatlarının 

maliyyə yardımıyla “Azərbaycanda bələdiyyələrin təkmilləşdirilməsi” layihəsini həyata keçirmiş 

və “E-yerli özünüidarəetmə inkişaf konsepsiyasını” təşkil etmişdir. Bu konsepsiyanın həyata 

keçirilməsində məqsəd e-bələdiyyənin yaranmasıyla səmərəlilik, hesabatlılıq və şəffaflığı əldə 

etməkdir.  Dövlət proqramı çərçivəsində bu konsepsiyanın həyata keçirilməsində maliyyə və 

təşkilati-hüquqi dəstək qazanmaq üçün “E-Azərbaycan” Dövlət Proqramı ilə əlaqələndirilmişdir. 

Azərbaycanda yerli özünüidarələrin bir institut kimi funksional inkişafı və bələdiyyəylə onun 

ənənəvi məzmunu arasında dialektik münasibətin qurulması E-bələdiyyənin yaranması və 

cəmiyyətin elektronlaşdırılması arasında müsbət münasibətin yaranmasına köməklik edəcək 

http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf
http://www.emunis-ist.org/
http://www.gisig.eu/wp-content/uploads/2015/04/E-munis_guidelines.pdf
http://www.gisig.eu/wp-content/uploads/2015/04/E-munis_guidelines.pdf
https://dl.acm.org/doi/10.5555/645351.650421
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(http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf). 

Azərbaycanda “E-bələdiyyə” sistemi bələdiyyələrin hamısı elektronlaşdıqdan sonra formalaşdırıla 

bilər. Bələdiyyələrin informasiya portalı həm sakinlərə xidmət edər, həm də bələdiyyə ərazisindəki 

yaşayış məntəqələri, tarixi məkanlar, təbii resursları, coğrafiyası və turizm imkanları haqqında 

məlumatlar əlavə edilər. Onda aşağıdakı suala bələdiyyə portalını analiz edərək cavab tapaq. 

Vətəndaşlar yerli özünüidarəetmə orqanlarının saytındakı hansı informasiyalardan istifadə edə 

bilərlər? 

Azərbaycanda hal-hazırda 1606 bələdiyyə var. Bu bələdiyyələrdən sadəcə təxmini 16-nin internet 

saytı mövcuddur. Azərbaycanda ən böyük rayonlardakı bələdiyyələrin saytlarının olmamasına 

baxmayaraq, bəzi ucqar rayonlardakı bələdiyyələrin saytları mövcuddur. Hətta onların saytlarının 

strukturu paytaxt bələdiyyələrin saytlarıyla müqayisədə daha baxımlıdır. Bəzi bələdiyyələrin 

saytları domein borcundan bağlanmışdır, bəzi bələdiyyə saytlarında əlaqə üçün nömrə, poçt 

ünvanı, yaxud yerləşdirkləri ünvan göstərilməmişdir. Bu sakinlərin problemlərini bələdiyyələrə 

sürətli şəkildə bildirmələrinə mane olur. Saytların çoxunda yalnız bələdiyyə haqqında ümumi 

məlumatlar əks olunmuşdur. Başqa əldə ediləcək məlumatın yerləşdirilmədiyi diqqət çəkir. 

Bələdiyyəyə sakinlər yalnız məktubla müraciət edirlər. Bu cür hal müraciətlərin hamısına 

baxılması ilə bağlı şüpə yaradır.  

Bələdiyyə saytlarının təhlili əsasında strukturunu digərləriylə müqayisədə daha çox məqsədəuyğun 

gördüyüm bələdiyyə saytı İsmayıllı Bələdiyyəsi oldu. İsmayıllı Bələdiyyəsinin saytında ilk öncə 

ümumi Azərbaycan (ərazi, milli valyuta, əhali və digərləri), sonra İsmayıllı rayonu (iqtisadiyyatı, 

turizmi və digərləri), bələdiyyə (görülmüş işlər, qəbul günləri, iclas protokolları, bələdiyyə üzvləri, 

nizamnamə, bələdiyyə quluqçuları və digərləri), qanunvericilik (dövlət proqramları, qanunlar, 

fərmanlar və digərləri), xəbərlər haqqında məlumatlar əks olunmuşdur. Sayt 3- azərbaycan, rus, 

ingilis dillərində fəaliyyət göstərir. Bələdiyyəyə müraciət etmək üçün lazımlı məlumatlar- 

bələdiyyənin yerləşdiyi ünvan, telefon nömrəsi, faks, e-poçt ünvanı saytda əlaqə bölməsində qeyd 

edilmişdir. Həmçinin, sakinlərə problemlərini bildirmələri üçün əlaqə bölməsində mesaj yazmaları 

üçün bölmə yaradılmışdır. Sakinlər əlaqə bölməsində mesaj hissəsinə ad, soyad, telefon nömrəsi 

və e-maillərini yazmaqla mesaj göndərə bilərlər (http://ismayilli-bl.gov.az/az/contact-us/).  

Digər bələdiyyələrin də saytlarının yaradılması, saytı olanların isə saytlarını sakinlər üçün daha 

optimal vəziyyətə gətirməsi məqsədəuyğun olardı. Azərbaycanda elektron xidmətlərin inkişafı və 

genişlənməsi biznesin inkişafı üçün də zəmin yaradar. Elekronlaşma 2026-cı ilə qədər ölkədə 

iqtisadi səmərəlilik səviyyəsinin artmasına, Azərbaycanın region ölkələri sırasında elektron 

xidmətlərə görə ön sıraya keçməsinə zəmin yaradacaq. Ölkədə hələdə internetə çıxışı olmayan 

bölgələr, idarələr, təhsil müəssələri var və hansı ki İKT biliklərinin şagirdlərə aşılanması insan 

kapitalının inkişafında, müəssələrdə insanlara elektron xidmətlərin göstərilməsində mühüm rola 

malikdir (https://mincom.gov.az/az/view/pages/57/).   

http://www.erc.az/files/neshrler/munic_concept.pdf
http://ismayilli-bl.gov.az/az/contact-us/
https://mincom.gov.az/az/view/pages/57/
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Nəticə 

Səmərəli bələdiyyə fəaliyyətini təmin etmək üçün ölkədə yerli özünüidarəetmənin 

təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyacın olduğunu ötən illərdə onların fəaliyyətindən görmək 

mümkündür. İKT müasir dövrdə cəmiyyətin inkişafına ciddi təsir edən vacib amil olmaqla ictimai 

həyatın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Ölkə, biznes və ümumilikdə vətəndaşların həyat 

fəaliyyətini əhatə edən İKT bələdiyyələrin də ən önəmli resurslarından biridir. İnternetdən dövlət 

idarəçiliyində geniş istifadə, internetə çıxışı olanların sayındakı artım, bələdiyyələr və bələdiyyəylə 

dövlət orqanları arasında sənəd mübadiləsindəki ləngimələr və çatışmazlıqlar, İKT-nin inkişafı, 

sakinlərin birbaşa olaraq bələdiyyələrə müraciət etməyi, sakinlərin lazımlı məlumatları zaman 

itirmədən, heç yerə getmədən, məkan məhdudiyyəti olmadan əldə etməyi istəmələri, bələdiyyə 

fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflıq,  korrupsiya, rüşvətxorluq E-bələdiyyənin yaranmasını zəruri edir. 

E-bələdiyyə-zaman və məkan məhdudiyyəti olmadan İKT-nin tədbiqi ilə şəffaf, operativ, dəqiq, 

sürətli məlumat bazası hazırlayaraq bu informasiyaların vətəndaşlara təqdim edilməsi, 

vətəndaşların internet üzərindən bələdiyyə xidmətləri və məlumatlarını əldə etməsidir. E-

bələdiyyənin yaranmasıyla qloballaşan dünya sisteminə dövlət siyasətini uyğunlaşdırmaq, 

bələdiyyə xidmətlərindən sakinlərin daha optimal şəkildə istifadə etməsi, tələb və şikayətlərini 

rahat bir formada (onlayn) və qısa zamanda çatdırmaları və qısa zamanda cavab almalarına,  

elektron xidmətlərin istifadəsində xərclərin, kağız üzərində icra edilən əməliyyatların, bələdiyyə 

kadrlarıyla sakinlər arasında məsafənin azaldılması, informasiyaların sürətli və birbaşa əldə 

edilməsi, korrupsiya və rüşvətxorluğun aradan qaldırılması, bələdiyyə xidmətlərindən istifadə edən 

sakinlərin, xaricilərin və vətəndaşı olmayan şəxslərin sayının, xidmət keyfiyyətinin artırılmasına, 

sakinlər internetlə işlərini sərbəst görə biləcəkləri təqdirdə bələdiyyə kadrlarının iş yükünün 

azalmasına nail olunacaq. Həmçinin, bələdiyyə fəaliyyətində şəffaflıq, hesabatlılıq, sürətlilik və 

operativlik, bələdiyyəyə inamın, vətəndaş məmnuniyyətinin artması, elektronlaşma ilə 

bələdiyyələrin fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi, onların fəaliyyətinin, planlaşdırılan işlərin, 

layihələrin, alınan qərarların, gəlir və xərclər hesabatlarının asanlıqla izlənməsi, bələdiyyə 

xərclərinin azalması, sakinlərin öz vergi borclarını öyrənməsi və onlayn formada ödəməsinə, 7/24 

xidmət sisteminin tətbiqinə də nail olunacaq.  

E-bələdiyyənin yaranması üçün ilk öncə bələdiyyələrdə İKT mühiti yaradılmalıdır. Bunun üçün 

bələdiyyələr kompüterləşdirilməlidir. Yəni bələdiyyələrin ön və arxa ofisi lazımlı kompüter 

avadanlıqları ilə təmin edilməlidir. Daha sonra bələdiyyələrin lokal və internet şəbəkəsinə çıxışı, 

informasiya təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Bələdiyyələr üçün standart poçt ünvanı, İKT 

sahəsində təcübəli mütəxəssislər olmalıdır. E-bələdiyyənin yaranması üçün önəmli faktorlardan 

biri həm də veb saytının yaranmasıdır. Bələdiyyələrdə həmçinin, kommunal xidmətlər və sənəd 

dövriyyəsin elektronlaşması vacib şərtlərdəndir (http://www.e-qanun.az/framework/12852). 

“Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramında “Elektron bələdiyyə” altbölməsi hazırlanmalıdır, 

bələdiyyələrin statusu, səlahiyyət və vəzifələri, miqyasları üzrə aparılan hüquqi, institutsional, 

http://www.e-qanun.az/framework/12852
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struktur və sosial-iqtisadi islahatlarla bələdiyyələrin elektronlaşması həyata keçirilməlidir.  
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Резюме  

В финансовой сфере стоимость активов соответствует ценам, по которым они могут быть проданы на 

конкурентном рынке. Способность точно оценивать стоимость активов является краеугольным камнем 

финансовой науки, так как множество финансовых решений (в личной и деловой жизни) принимается на 

основании выбора такого решения, которое приводит к увеличению их стоимости.  

Закон единой цены гласит, что если на конкурентном рынке существует два эквивалентных, идентичных 

актива, то будет иметь место тенденция к сближению их рыночных цен. Этот закон приводится в действие 

процессом, которые называется арбитражем. Арбитраж - это покупка и немедленная перепродажа одинаковых 

активов с целью получения гарантированной прибыли на основе разницы в их цене.  

Даже при отсутствии арбитражных операций, необходимых для действия закона единой цены, оценка 

стоимости неизвестного актива может быть проведена исходя из известных нам цен на сопоставимые с ним 

активы.  

Количественный метод, используемый для определения стоимости актива, основывающейся на информации 

о ценах на другие сопоставимые активы, называется моделью стоимостной оценки активов. Выбор наилучшей 

модели зависит от объема и точности доступной информации, а также того, как будет использоваться эта 

оценка.  

Балансовая стоимость активов или обязательств в том виде, в котором они представлены в бухгалтерских 

документах фирмы, часто отличается от их текущей рыночной цены.  

При принятиях большинства финансовых решений считается логичным предположить, что цены активов, 

покупаемых и продаваемых на конкурентном рынке, достаточно точно отражают их реальную стоимость. Это 

предположение подтверждается тем, что существует довольно много хорошо информированных 

специалистов, занимающихся выявлением неправильно оцененных активов и получающих свою прибыль за 

счет операций с ними. Их действия устраняют несоответствие между рыночной и реальной стоимостью 

ценных бумаг.  

Ключевые слова: Финансовый учет, активы, анализ,теоретические и практические аспекты, перспективы 

развития, экономическое развитие 

 

Введение 

Предположение о том, что текущая цена активов полностью отражает общедоступную (а 

иногда и закрытую) информацию, касающуюся факторов, которые повлияют на стоимость 

этих активов в будущем, называется гипотезой эффективного рынка. 

mailto:narmin.nuralieva@gmail.com
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Рыночные цены активов отражают информацию об основных экономических факторах, 

влияющих на их стоимость. Финансовые аналитики находятся в непрерывном поиске тех 

активов, цены на которые отличаются от их базисной, реальной стоимости. Для определения 

наиболее выгодной стратегии аналитикам необходимо иметь представление о точности 

собранной информации. Рыночная цена актива формируется как средневзвешенное 

значение мнений всех финансовых аналитиков. При этом наибольший вес будут иметь 

суждения тех из них, кто владеет наибольшим объемом информации и влияет на 

инвестиционные решения наиболее состоятельных клиентов. 

Метод Теоретической и методологической базой работы являются Конституция 

Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Закон «О 

бухгалтерском учете», Международные и Национальные стандарты финансовой 

отчетности, характер оборотных средств, классификация. Организует научные и 

практические работы. экономистов из разных стран по изучению, оценке, бухгалтерскому 

учету и анализу. В исследовании использовались специфические методы и приемы, 

связанные с логикой, монографией, сравнением, а также бухгалтерским и экономическим 

анализом (Fətullayev, 2015). 

Необходимость развития и совершенствования бухгалтерского учета в Азербайджанской 

Республике обусловлена рядом внешних и внутренних факторов. Присоединение страны к 

продолжающейся и углубляющейся экономической интеграции в мире, усиление потоков 

иностранных инвестиций, расширение отношений предприятий с иностранными 

компаниями, улучшение бухгалтерского учета, отчетности и анализа, а также развитие 

международных стандартов являются внешними факторами. которые определяют 

адаптацию (Sadıqov, 2002). 

В формирующемся едином экономическом пространстве на международных рынках 

информация, предоставляемая бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и отчетностью, 

используется как средство коммуникации и коммуникации между партнерами. 

Формирование этой информации таким образом, чтобы каждый мог понять, соответствует 

теоретическим, методологическим и методологическим основам глобального учета и 

отчетности, включая учет, анализ и отчетность по оборотным активам. Требует 

гармонизации и согласования. С этой точки зрения, реализация статей Закона 

Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» и конкретных требований, 

отраженных в них, потребовала разработки «Национальных стандартов бухгалтерского 

учета для коммерческих организаций». Закон предусматривает разработку нескольких 

стандартов, которые имеют прямое отношение к оборотным активам (Керимов, 2009). 

Однако теоретически и практически некорректно объяснять необходимость 

совершенствования учета и анализа оборотных средств и приведения их в соответствие с 

международными стандартами исключительно внешними факторами. Дело в том, что 
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существующая система учета, анализа и отчетности в этой сфере имеет определенные 

недостатки и недостатки с теоретической, методологической и практической точки зрения. 

Это отражается на содержании и качестве информации, генерируемой системой (Səbzəliyev, 

2014).  

Другими словами, на основе этой информации практически невозможно эффективно 

управлять активами и принимать экономические решения финансового и инвестиционного 

характера. В целом современное состояние учета, анализа и отчетности краткосрочных 

активов не в полной мере соответствует современной динамике и характеристикам 

рыночной экономики, и его развитию препятствует фина. Таким образом, становится 

объективной необходимостью всесторонне изучить текущее состояние учета, анализа и 

отчетности оборотных средств в стране, улучшить его и привести в соответствие с 

международными стандартами. Все это определяет актуальность темы выбранной 

магистерской диссертации и определяет ее научную и практическую значимость (Abbasov, 

2015). 

Модель Исследования  

Оборотные активы составляют высокую долю в активах предприятий в целом. Поэтому их 

учет и анализ всегда были объектом исследования с теоретической, методологической и 

практической точек зрения. Имеется большое количество учебных пособий, 

исследовательских монографий и статей по учету и отчетности оборотных средств. Однако 

есть конкретные предложения. по совершенствованию учета и анализа этих активов в 

соответствии с международными стандартами встречаются редко, а иногда и отсутствуют. 

Все это определило актуальность темы магистерской диссертации, ее цели и задач (Зонова, 

2009). 

Анализ  

Когда характер и содержание объекта, который регистрируется и сообщается, не являются 

теоретически и методологически правильными и исчерпывающими, качество информации, 

созданной об этом объекте, является низким, что иногда приводит к неправильному 

управлению и финансовым решениям. Характер, функции, классификация и оценка 

активов, особенно оборотных активов, которые являются ключевыми элементами 

бухгалтерского учета и отчетности, недостаточно описаны или изучены в нормативных 

документах и в работах экономистов. Как это ни парадоксально, но самая слабая из этих 

проблем - это характер и функция активов. Дальнейшее развитие системы бухгалтерского 

учета и отчетности и ее гармонизация с международными стандартами требует глубоких 

теоретических и методологических исследований в этой области. С другой стороны, схема 

классификации, оценки и синтетического учета активов в значительной степени зависит от 

их принципиально правильной характеристики и интерпретации. В связи с 
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вышеизложенным теоретически и практически возможно сосредоточить внимание на сути 

понятия «активы» в целом, в том числе «оборотные активы» (Səbzəliyev, 2003). 

Следует отметить, что понятия «активы» или «активы» практически отсутствуют в 

экономической теории, которая является теоретической основой бухгалтерского учета. 

Объекты, которые отражаются в системе учета под наименованием активов, в книгах по 

экономической теории, «ресурсы» или «экономические ресурсы», «материальные ресурсы», 

«средства производства», «средства труда», «объекты труд »,« капитал »,« основной капитал 

»,« оборотный капитал ». Эти концепции интерпретируются и обсуждаются. Оборотный 

капитал - это часть производительного капитала, в которой в процессе потребления его 

стоимость полностью переходит на продукт, и в течение этого периода она полностью 

возвращается капиталисту в форме денег. Очевидно, что эти определения позволяют нам 

понять, из чего состоит основной и оборотный капитал, какие функции он выполняет и 

какую роль играет в производственном процессе (Səbzəliyev, 2003). 

Исследования показывают, что нет единого мнения ни среди экономистов, ни среди 

практиков, ни в нормативных документах по исследуемой проблеме. Не только экономисты, 

но даже авторы учебников, учебных пособий, монографий, статей по различным аспектам 

бухгалтерского учета не выработали единого взгляда на сущность, функции и критерии 

признания активов (Sadıqov, 2002). 

В официальных нормативных документах, подготовленных при активном участии научных 

и практических специалистов по бухгалтерскому учету, теоретическое и методологическое 

состояние учета активов является более неудовлетворительным, чем указано в 

соответствующей литературе. Неслучайно некоторые недавние статьи были более 

критичными по отношению к определению, составу и классификации активов, капитала и 

других элементов бухгалтерского учета и отчетности в официальных правилах (Rzayev, 

2004). 

Следует отметить, что в большинстве официальных нормативных документов по 

бухгалтерскому учету не раскрывается сущность понятия активов в целом, а их функция 

четко не определена. Одним из таких документов является Закон Азербайджанской 

Республики «О бухгалтерском учете» от 29 июня 2004 года. Раздел закона «Основные 

понятия бухгалтерского учета» не определяет активы, а касается только двух блоков - 

краткосрочных и долгосрочных активов. Долгосрочные активы, которые являются другой 

частью активов, выражаются в активах, срок полезного использования которых ожидается 

в течение нескольких лет. На наш взгляд, приведенные отдельно определения не позволяют 

определить их общие черты и функции (Бородин, 2012).  

Распределение, указанное в законе и стандартах, отражает только период, в течение 

которого эти активы участвуют в деятельности предприятия. Этого недостаточно, чтобы 
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раскрыть их экономическое содержание и функцию. Важно отметить, что цель 

использования активов в этом Законе не разъяснена полностью и функция активов не 

отражена. Кроме того, описание активов в разделе краткосрочных и долгосрочных активов 

в Законе не может считаться приемлемым и правильным. Таким образом, никакая часть 

активов без оборота не может принести предприятию экономическую выгоду. Другая 

проблема в том, что одни из них вращаются быстрее, а другие - медленнее. В целом оборот 

активов, то есть последовательное преобразование из одной формы в другую, происходит в 

форме оплаты их стоимости. Часть активов конвертируется в стоимость продукта, работы 

или услуги в текущем периоде. Поэтому, возможно, уместнее будет назвать эту часть 

активов текущими активами. Другое ощущение собственности (Səbzəliyev, 2002). 

Результат  

На основании исследований, проведенных в данной работе, были получены следующие 

результаты и сделаны предложения (Соловьева, 2007). 

1. Управление оборотными активами и повышение эффективности их использования 

требуют наличия актуальной информации. Такая информация генерируется посредством 

бухгалтерского учета и отчетности, которые являются важными элементами рыночного 

механизма. Однако потребность в качестве и количестве информации, генерируемой 

бухгалтерским учетом и отчетностью, со временем меняется. Объективно это требует 

постоянного совершенствования самой системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Система бухгалтерского учета и отчетности, по сути, адаптирована к рыночному механизму, 

формам и методам управления бизнесом. Однако эффективное построение и 

функционирование этой системы зависит от научных, методологических и практических 

аспектов правильного раскрытия, классификации и оценки изучаемых объектов, в 

частности краткосрочных активов. Исследование убедительно доказывает невозможность 

создания адекватной системы учета и отчетности для исследуемых объектов, то есть 

краткосрочных активов, без правильного понимания их экономической сущности и 

назначения. 

2. Исследования показывают, что в экономической литературе экономическая природа 

активов в целом и краткосрочных активов, которые являются их важной частью, 

описывается с точки зрения правовых отношений, а не экономических отношений. Таким 

образом, активы рассматриваются в лучшем случае как средство эксплуатации того, что 

может удовлетворить материальные потребности членов общества. Однако активы, в том 

числе оборотные, оцениваются их собственниками как имущество, способное приносить 

прибыль. Второй подход к природе активов - создание гибкого и эффективного механизма 

управления ими, повышение эффективности бизнеса. Об этом свидетельствует опыт 

развитых стран с рыночной экономикой. Следует отметить, что, несмотря на некоторый 

прогресс в раскрытии характера активов, включая оборотные активы, в нашей стране в 
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целом, они не соответствуют определениям и стандартам, установленным в МСФО. Ряд 

внешних источников также не раскрывают характер и функции активов. Следует отметить, 

что характер активов, в том числе оборотных, отражается одной функцией, то есть 

функцией приносящей доход предприятию. Функция возврата активов полностью 

соответствует основной цели предприятия, владеющего этими активами, - получение 

прибыли. 

3. Классификация оборотных средств является одной из методологических основ их учета 

и отчетности. Однако в теоретической и практической литературе практически отсутствует 

научно обоснованная классификация активов. И тогда, и сейчас активы классифицируются 

в основном по формам существования. Это приводит к теоретическому и практическому 

выводу о том, что разные типы краткосрочных активов имеют разные функции. Однако все 

оборотные активы, независимо от их формы или типа существования, выполняют одну и ту 

же функцию. Этот критерий является основой классификации и классификации оборотных 

активов. 

4. Одним из важных элементов механизма управления активами, в том числе оборотными 

активами, является их оценка. Международный опыт, а также наши исследования 

показывают, что как бы ни была продвинута методология учета и отчетности, невозможно 

сформировать достоверную и реальную информацию об оборотных активах без научно 

обоснованной системы оценки. Без оценки вести учет невозможно. Финансовые результаты 

деятельности предприятия можно определить только путем оценки его активов, включая 

оборотные активы. Отсюда следует, что оценка является основной методологической 

основой учета и отчетности оборотных средств. 

5. В рыночных условиях необходимо измерять активы, в том числе оборотные, по их 

первоначальной стоимости (себестоимости) или приведенной стоимости в дополнение к их 

исторической стоимости. Потому что в рыночных условиях цены формируются рынком, а 

их уровень изменяется в результате инфляции, спроса и предложения, конкуренции и 

других факторов. Поэтому оценка активов в системе учета и отчетности осуществляется не 

только по исторической стоимости, но и по текущим (рыночным) ценам. 

6. Исследования показывают, что в нормативных документах отсутствует четкая 

классификация неденежных оборотных активов, отсутствует система учета и отчетности, 

отвечающая современным требованиям. Таким образом, план счетов, классификация 

активов и система учета не в полной мере соответствуют методологическим и практическим 

требованиям. Исследования и опыт предприятий показывают, что ни одна из этих систем не 

имеет логического завершения. 

7.  
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Резюме 

Статья посвящена управлению финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями хозяйствующих 

субъектов в процессе движения финансовых ресурсов. Финансовый менеджмент - это управление активами и 

пассивами предприятий с целью поддержания платежного баланса и обеспечения необходимой ликвидности 

предприятия и напрямую связано с управлением финансовым состоянием предприятия. Финансовый 

менеджмент включает в себя процесс отслеживания целей финансового менеджмента и влияния на них с 

помощью методов и средств финансовых механизмов. Финансовый менеджмент сочетает в себе стратегии и 

тактику управления. Стратегия означает общее направление и методы, используемые для достижения цели. 

Этот метод подчиняется ряду правил и ограничений для принятия решений. Как только цель достигнута, 

стратегия перестает существовать как направление и средство ее достижения. Новые цели ставят цели для 

разработки новой стратегии. 

Управление туризмом предполагает управление туристскими организациями в рыночных условиях: 

ориентация на потребности в отдыхе и требования клиентов; желание повысить экономическую 

эффективность туристической организации; желание повысить экономическую независимость; учет 

состояния и тенденций туристического рынка. 

Что касается сферы услуг в целом и туристических услуг в частности, существует ряд специфических 

особенностей функциональности, которые необходимо учитывать при разработке системы финансового 

менеджмента для предприятий и организаций в этой сфере. 

Принципы и методы финансового менеджмента универсальны, но характеристики туристических услуг 

влияют на формирование системы финансового менеджмента в туристической отрасли. Поскольку 

эффективность управления любым направлением деятельности предприятия достигается с учетом реальных 

условий хозяйствования, необходимо искать специальные методы и приемы финансового управления 

предприятиями туристической отрасли. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, туристическая отрасль, финансовая система, ситуационный 

анализ 

 

Введение 

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем, повышении уровня 

образования, улучшении системы здравоохранения и внедрении новых средств 
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распространения информации. Важный вклад в развитие этого направления играет 

международный туристический обмен, при котором особое внимание уделяется въездному 

туризму. Именно прием иностранных туристов помогает изолированным странам достичь 

высокого уровня развития своей экономики. Таким образом, финансовый менеджмент в 

туризме требует быстрых, точных и разумных решений в постоянно меняющейся внешней 

среде с высоким риском. Это могут сделать высококвалифицированные специалисты. Что 

касается сферы услуг в целом и туристических услуг в частности, существует ряд 

специфических особенностей функциональности, которые необходимо учитывать в 

процессе разработки системы финансового менеджмента для предприятий и организаций в 

этой сфере. Принципы и методы финансового менеджмента универсальны, но 

характеристики туристических услуг влияют на формирование системы финансового 

менеджмента в туристической отрасли. Поскольку эффективность управления любым 

направлением деятельности предприятия достигается с учетом реальных условий 

хозяйствования, необходимо искать специальные методы и приемы финансового 

менеджмента предприятий туристической отрасли. 

Основная цель статьи - разработать ряд методических и научно-практических рекомендаций 

по совершенствованию финансового менеджмента в туристической отрасли. В статье 

рассматриваются системный подход, анализ, анализ, сравнительный анализ и сравнение и 

др. такие методы как. 

Управление туризмом предполагает управление туристскими организациями в рыночных 

условиях: ориентация на потребности в отдыхе и требования клиентов; желание повысить 

экономическую эффективность туристической организации; желание повысить 

экономическую независимость; учет состояния и тенденций туристического рынка. 

Подсистемы туристической организации: планирование, техническое обучение, 

производство, снабжение и продажа. 

Туризм делится на следующие виды (Чилилов, 2006: 5): 

1. Функциональные - повседневные управленческие процессы, обеспечивающие 

непрерывную работу предприятия по основным направлениям (структура и организация 

деятельности туристической организации; мотивация и распределение обязанностей 

сотрудников; мониторинг и оценка процесса). 

2. Типологический - включает: 

• Гостиничный менеджмент, обеспечивающий целостность процесса туристического 

обслуживания; управление рейтингом туроператоров или управление туроператорами в 

туристическом бизнесе и отношения туроператоров с производителями туристических 

услуг. 
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• Турменецмент - целью которого является организация и управление оптовой торговлей 

турами и различными распродажами. 

• Управление продуктами питания и напитками - Разработка концепции питания, 

управление, организация торговых услуг для гостей и контроль качества продуктов питания 

и напитков в отеле. 

• Круиз-менеджмент. 

• Управление поездками. 

• Экскурсионный менеджмент - совокупность форм и методов в сфере деятельности. 

3. Управление персоналом - состояние управления персоналом в сфере туризма и 

перспективы работы на рынке. Основными задачами управления персоналом являются 

разработка системы мероприятий по управлению персоналом в управленческой среде; 

Создание системы непрерывного обучения. 

4. Управление качеством услуг - система мер по использованию стандартов для решения 

проблем, увеличения прибыли и производительности операций. Три основных компонента 

менеджмента качества: стратегическое планирование деятельности туристических и 

экскурсионных услуг; деятельность проблемных групп и обучение персонала; 

использование стандартов туристического обслуживания. 

Управление туризмом имеет иерархическую структуру в соответствии с ситуацией 

управления: обычные сотрудники, руководители, менеджеры среднего и высшего звена. 

Иерархия управления туристскими организациями представлена в количественном 

выражении: 1 → 3 → 10 → 30, т.е. на 1 генерального менеджера приходится 3 менеджера 

среднего звена, 10 супервайзеров и 30 рядовых сотрудников, которые выполняют всю 

работу организации. 

Топ-менеджмент обычно занимает следующие руководящие должности в управлении 

туристами: генеральный директор, менеджер сети туроператоров, заместитель генерального 

директора (коммерческий директор). 

5. Финансовый менеджмент - включает ключевые показатели финансового менеджмента 

(добавленная стоимость, общие результаты, экономическая рентабельность) и показатели 

финансового состояния туристической организации (ликвидность, платежеспособность, 

прибыльность, эффективность активов и собственного капитала). 

Когда мы говорим, что предприятие функционирует, это означает, что люди, работающие 

на этом предприятии, выполняют определенные действия. Многие люди планируют свою 

деятельность на день (месяц, год и т. Д.), А затем организуют необходимые ресурсы для 

реализации этого плана. В процессе мы сравниваем поставленные цели и задачи. Поэтому 

для выполнения той или иной относительно простой задачи необходимо заранее 

определить, что будет достигнуто, как организовать работу, ее выполнение, мотивацию и 
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управление. А это функция управления. 

Функции управления мешают друг другу. Например, информация, собранная в результате 

выполнения функции управления, объясняет менеджерам, как реализуются их планы 

(функция планирования). В то же время контроль должен быть должным образом 

мотивирован и организован соответствующим образом (мотивационная и организационная 

функция). Другими словами, в системе управления все функции управления интегрированы 

в единый законченный процесс. 

Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 

наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического анализа, 

экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и обобщения 

нормативных документов и практических материалов. 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 

экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях. 

Модель исследования 

При сборе статистических и других данных объем данных, полученных на основе модели 

исследования, должен быть ограничен доступными источниками, масштабом процесса и 

пригодностью анализируемых показателей. Там, где это уместно, исследование должно 

быть основано на существующих материалах, исследованиях, отчетах и, хотя оно и 

интересно, не должно предоставляться тем, кому нет места в описании плана программы. 

Для создания фактологической базы данных могут потребоваться некоторые 

фундаментальные исследования, такие как проведение опросов предприятий или граждан, 

особенно в областях, где статистические данные ограничены. 

Ключевым моментом здесь также является обеспечение и анализ качества, точности и 

надежности собранных фактов и статистики. Сама по себе статистика вообще не имеет 

большого смысла; Также должна быть общая тенденция и сопоставимые данные. В целом 

важно обеспечить высокое качество используемых материалов и результатов 

исследований.Рассмотрим некоторые проблемы местных муниципалитетов, действующих в 

Азербайджане, что является основным объектом данного исследования. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1816 

 

Цель любого коммерческого предприятия - получение прибыли. Прибыль предприятия 

зависит от двух факторов: дохода от его деятельности и затрат, которые оно несет (сколько 

денег, материальных и трудовых ресурсов затрачивает). Другими словами, прибыль зависит 

от цены туристического продукта (услуги) и себестоимости продукции (себестоимости). В 

рыночной экономике цена продукта формируется по закону стоимости и соответствует 

величине общественно необходимых производственных затрат и средней прибыли, т.е. 

действует в форме социального стандарта, устанавливаемого рынком. Однако, если цена 

зависит от развивающейся ситуации на рынке, производственные затраты напрямую зависят 

от финансирования экономической деятельности туристической отрасли. Чем лучше 

предприятие управляет своими ресурсами, тем ниже затраты и выше прибыль. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются доходами от производства 

товаров и реализации ранее приобретенных имущественных прав. В доход организации 

входят: 

1) доход от продажи товаров и имущественных прав 

2) внереализационная прибыль 

В структуре доходов от продажи гостиницы преобладают доходы от продажи номерного 

фонда. На уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли в условиях 

товарно-денежных отношений. На товарном рынке предприятие выступает относительно 

независимым производителем товаров. Они получают деньги, устанавливая цены на товары, 

услуги и работы и продавая их потребителям, что не означает получения прибыли. 

Чтобы определить финансовое положение, необходимо сопоставить стоимость продукта, 

форму дохода, выручку и производство, затраты на продажу. Когда доход превышает 

затраты, финансовый результат - прибыль. Предприятие всегда ставит цель получить 

прибыль, но не всегда достигает ее. Если доход равен стоимости, возможно возмещение 

только затрат на производство и продажу продукта. Продажи прошли без убытков, но нет 

прибыли как источника производственного, научно-технического и социального развития. 

При переходе дохода предприятие терпит отрицательный финансовый результат - убыток, 

что, не исключая банкротства, ставит его в довольно тяжелое финансовое положение. Как 

экономическая категория прибыль отражает чистый доход, полученный в сфере 

материального производства в процессе предпринимательской деятельности (Fazil, 2011: 

105). 

В результате сочетания факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и 

производственной производственной деятельности хозяйствующих субъектов, при продаже 

потребителю товар считается продуктом производства. На этапе продаж возникает 

стоимость товара, которая включает в себя прошлый материализованный и живой труд. 

Стоимость живого труда отражает стоимость вновь созданного и делится на 2 части. 
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Первый представляет собой заработную плату рабочих, участвующих в производстве 

продукта. Вторая часть воссозданной стоимости отражает только чистый доход от продажи 

продукта, что подразумевает общественное признание его полезности. 

Прибыль как важная категория рыночных отношений выполняет определенные функции. 

Прибыль 1 характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности 

предприятия. Смысл прибыли всегда в том, что она отражает конечный финансовый 

результат. 

2 преимущества обладают стимулирующей функцией. Его содержание состоит в том, что 

прибыль - это одновременно финансовый результат и основной эффект финансовых 

ресурсов предприятия. Настоящая гарантия принципа самофинансирования определяется 

полученной прибылью. Доля чистой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и других необходимых платежей, должна быть достаточной для 

расширения производственной деятельности, финансирования научно-технического и 

социального развития предприятия и материального стимулирования сотрудников. 

Прибыль III является одним из источников формирования бюджета на разных уровнях. Он 

поступает в бюджет в виде налогов и используется вместе с другими потоками доходов для 

финансирования оплаты общественных нужд, выполнения своей функции государством, 

обеспечения государственных, производственных, научных, технических и социальных 

программ (Bilalov, 2006: 310). 

Финансовый результат предприятия характеризуется размером прибыли и уровнем 

рентабельности. Чем выше размер прибыли и уровень рентабельности, тем эффективнее 

работает предприятие и стабильнее его финансовое положение. Поэтому поиск ресурсов для 

увеличения прибыли и прибыльности - один из ключевых вопросов в любом бизнесе. 

Таблица 1. Доходы и расходы 4-звездочного отеля «Х» в Баку 

 Январь  Февраль  Март 

От продажи комнатных номеров 56,586  42,825  73,615  

Из ресторана 18,772  12,548  20,761  

Дополнительные услуги 11,261  3,502  3,530  

Налог 86,619  58,875  94,376  

Различные цены 15,620  14,225  20,567  

Общая польза 70,999  44,650  73,809  
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Фиксированные расходы 36,625  32,324  38,796  

Потеря прибыли) 34,374  12,326  35,013  

Подоходный налог (20%) 5,874  2,465  7,002  

Чистая прибыль 23,500  9,861  28,011  

Уровень рентабельности продаж 0,45%  0,21%  0,47%  

Источник: https://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/ (25.12.2020) 

 

Согласно этой таблице, несмотря на то, что гостиница прибыльная, уровень рентабельности 

продаж ниже нормы, что приводит к недостаточному охвату интересов предпринимателей, 

неэффективности работы компании. 

Прибыль - это конечный финансовый результат, который полностью характеризует работу 

гостиничного бизнеса. В рыночной экономике прибыль является наиболее важным 

фактором стимулирования производства и предпринимательства, и ее расширение создает 

финансовую базу для удовлетворения социальных и материальных потребностей рабочей 

силы. Текущий налог на прибыль является одним из основных источников доходов 

бюджета. Предприятие оплачивает обязательства перед банками и кредиторами за счет 

прибыли. Таким образом, прибыль является важнейшим агрегатным показателем в системе 

оценки эффективности производственной, коммерческой и финансовой деятельности 

предприятия (Qurbanov, 2007: 3). 

Размер прибыли, получаемой предприятием, зависит от объема продаж продукта, его 

качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, уровня затрат, 

которые неизбежно сопровождаются сортировкой, рыночными отношениями и процессом 

разработки. Следует различать, начиная управлять финансовыми результатами 

(Александрова, 2011: 79): 

- прибыль (убыток) от основного вида деятельности: реализация товаров, продукции, работ, 

услуг; 

- прочие доходы и расходы: проценты к получению (уплате), доходы от участия в других 

организациях, прочие операционные доходы и расходы, финансовые результаты от 

внереализационных операций; 

- прибыль (убыток) до налогообложения; 

- чистая прибыль (убыток) за отчетный период. 

Прибыль от операционной деятельности включает прибыль от продажи товаров, продукции, 

https://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/
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работ, услуг и товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных 

необходимых платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, коммерческой и 

управленческой деятельности. определяется разницей в стоимости затрат. Прибыль до 

налогообложения отражает алгебраическую сумму прочих доходов и расходов от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг. Сумма текущего налога до налога на чистую прибыль; 

определяется как разница между суммой прибыли и суммой прибыли, уменьшенной на 

сумму внеплановых расходов и увеличенной на сумму внереализационного дохода (Bilalov, 

2006: 341). 

Диаграмма 1. Динамика доходов гостиниц и предприятий гостиничного типа страны в 2016-2019 

годах, тыс. Манатов. 

 

Источник:  https://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/ 

 

Конкретный результат финансовой деятельности предприятия формируется, когда они 

имеют финансовые вложения в ценные бумаги или участвуют в совместной деятельности. 

Сумма дивидендов, подлежащих получению по облигациям и депозитам в соответствии с 

договорами, отражается в отчете по статьям «Проценты на покупку» и «Проценты на 

выплату». Доходы от участия организации в совместной деятельности и доходы от доли 

других организаций в уставном капитале (включая ценные бумаги и прочие доходы по 

ценным бумагам) отражаются в статье «Доходы от участия в других организациях» (Fazil, 

2011: 124). 

Поскольку туризм охватывает широкий спектр деятельности и выходит за рамки 

традиционного представления о том, что это просто концепция, связанная с отдыхом, его 

влияние следует рассматривать с точки зрения спроса конкретных типов потребителей. 

Туризм не следует рассматривать как производство одного продукта (услуги). Таким 

образом, этот вид деятельности определяется не только характером производимого 
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продукта, но также количеством и характеристиками потребителей туристической 

продукции. Это означает, что эффективность туристической индустрии зависит от 

потребления любого из ее продуктов. Это, в свою очередь, в значительной степени зависит 

от типа потребителя и в меньшей степени от типа его продукта. 

Диаграмма 2. Распределение посещений по целям, на 2019 год 

 

Источник: https://www.stat.gov.az 

 

Определение потребителя туристического продукта как важного элемента эффективности 

подразумевает, что его деньги обмениваются на туристические продукты и услуги, что 

ведет к затратам на туризм. Любые расходы, в том числе в туризме, напрямую влияют на 

эффективность отрасли. В этой связи информация о туристических расходах является 

ключевым компонентом управления туризмом. Он используется для наблюдения и оценки 

воздействия туризма на национальную экономику и индустрию туризма в различных 

областях. 

Суть воздействия менеджмента на экономическую сферу туристического менеджмента 

сведена к минимуму для минимизации затрат на туристическую деятельность. Определение 

затрат тесно связано с определением потребления в туризме. Потребление в туризме 

определяется стоимостью продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения 

потребностей туристов. Путевые расходы по данному маршруту определяются как общая 

сумма путевых расходов туристов за время поездки и пребывания в пункте назначения. 

Для определения суммы командировочных расходов в праздничные дни определяется 

(Азар, 1993: 87): 
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Частота поездок. Он показывает, сколько поездок в среднем совершает человек за 

определенный период времени. 

Интенсивность путешествия. При определении этого показателя учитывается население 

региона, а не отдельная личность. Интенсивность поездок показывает, сколько человек в 

экономическом классе путешествуют в течение года. Таково отношение путешественников 

к общей численности населения региона. 

Средняя продолжительность путешествия. Он рассчитывается путем деления общего 

количества ночей на количество поездок. 

Различные компоненты, составляющие туристические расходы, можно разделить на 3 

основные группы: первоначальные затраты; командировочные и туристические расходы; 

расходы производятся в стране отправления после возвращения из заграничной поездки. 

Международный визит - это хорошо для любой страны. Таким образом, они стимулируют 

развитие национальной и местной экономики, обеспечивают приток иностранной валюты и 

помогают финансировать строительство объектов, которыми могут пользоваться все 

граждане. Это измерение затрат на прибывающих туристов, которое позволяет нам оценить 

экономическое воздействие туризма на национальном и местном уровнях. Также важно 

изучить доходы от внутреннего и внешнего туризма в стране.  

График 1: Доходы Азербайджана от туризма за 2008-2019 гг. 

 

Источник: https://www.stat.gov.az 

 

Всемирный банк представляет свой годовой доход в долларах США. Информация о доходах 

от туризма в Азербайджане ежегодно обновляется с декабря 1995 года. Согласно данным, в 

декабре 2019 года максимальный рекорд составил 2,855 миллиона долларов, а минимальный 

рекорд в декабре 2001 года составил 57 миллионов долларов. 
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Максимальное увеличение инвестиций в общее экономическое благосостояние жителей 

туризма является важной стратегической целью как для развитых, так и для развивающихся 

стран. С помощью менеджмента можно увеличить чистую экономическую выгоду от 

туризма. Расходы, связанные с туризмом, подразделяются на 2 области: 

Прямые затраты покрывают производители туристической продукции и те, кто использует 

центры туристического региона. 

Косвенные затраты - возмещаются другими лицами и организациями, потребителями 

туристической продукции. 

Государственные расходы на содержание и развитие туризма называются расходами 

бюджета. Косвенные расходы, связанные со строительством и эксплуатацией дороги, а 

также организацией работы дорожной полиции, покрываются государством и покрываются 

налогами с граждан. 

С точки зрения оптимизации затрат на туризм, экономическое управление приводит к 

выявлению источников их типов и форм, чтобы можно было найти наиболее эффективные 

меры контроля для их удовлетворительного снижения. В то же время их ограничение 

приводит к снижению качественных показателей развития туризма и, как следствие, к 

снижению эффективности управленческой деятельности. 

Если можно количественно оценить экономическую эффективность в денежном 

выражении, то очень сложно или просто невозможно измерить систему общих и 

индивидуальных показателей социального плана. Это прежде всего вопрос 

удовлетворенности сотрудников и их способности адаптироваться к условиям внутренней 

и внешней среды. Компания достигает этого за счет эффективного использования трудового 

потенциала своих сотрудников. Применительно к менеджменту туризма целесообразно 

рассмотреть два аспекта. Поскольку большая часть требований к социальной 

эффективности связана с системой управления человеческими ресурсами, основная задача 

менеджмента - создать эффективную туристическую структуру, позволяющую обеспечить 

комфортные условия труда и повысить уровень жизни своих сотрудников за счет 

профессионального развития и ведения бизнеса(Анчукова, Москвина, 2002: 72). 

Серьезная конкуренция на рынке туризма определяется способами увеличения внутренней 

производительности фирм. Невозможно предпринять какие-либо шаги в этом направлении 

без научно обоснованной теории эффективного управления персоналом. Эффективное 

управление персоналом направлено на повышение качества и количества работы 

руководства и специалистов, что в конечном итоге обеспечивает конкурентоспособность 

туристических предприятий на рынке труда. 
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Результат 

По итогам статьи можно отметить следующие основные результаты. 

В ходе исследования установлено, что организация финансов предприятий туристической 

отрасли и особенности данной сферы влияют на формирование финансового менеджмента. 

В ходе решения проблемы были выявлены основные проблемы финансового состояния 

предприятий туристической отрасли. При анализе проблемы финансового положения были 

выявлены основные причины: снижение эффективности, отсутствие эффективной политики 

управления прибылью. В результате исследования управление доходами было определено 

как один из особых методов управления. 

Управление доходами туристических предприятий - это инструмент, позволяющий 

значительно оптимизировать финансовые показатели предприятия. Формирование системы 

управления доходами рассмотрено на примере гостиничного бизнеса. Поскольку 

предприятия-организаторы туризма являются посредниками между покупателями и 

поставщиками туристических услуг, возможно использование этого метода в своей 

деятельности, когда он применяется поставщиками услуг. Усовершенствованные 

компьютерные технологии помогают лучше применять этот метод в туристическом секторе. 
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Xülasə 

Məqalədə dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin yaradıcılığındakı nəzəri-iqtisadi ideyaları, cəmiyyətin ictimai 

iqtisadi quruluşu, əmək, əmək bölgüsü, sərvət və onun mənbələri, bölgü,istehlak məsələləri üzrə özünə məxsus bir 

tərzdə irəli sürdüyü fikirlərə müraciət olunmuşdur.Davamı olaraq N.Gəncəvinin yaradıcılığındakı fikirlərdən istifadə 

edərək araşdırmalar aparılmışdır. Məqalədə analiz üçün 1995-2019-cü illərdə ÜDM,mənfəət vergisi, fiziki şəxslərin 

gəlir vergisi,investisiya,ixrac göstəricilərindən istifadə olunmuşdur. Məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsinin və 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet saytlarından götürülmüşdür. Hesablamalar 

Microsoft Excel  proqram paketinin köməyilə aparılmışdır.Məhz ölkəmiz nöqteyi nəzərdən birbaşa vergilərin iqtisadi 

artıma təsirinin tədqiq edilməsi,birbaşa vergilərdəki hər hansı bir dəyişmənin iqtisadi artıma müsbət yoxsa neqativ 

təsirini müəyyənləşdirmək, bu sahədə təkmilləşdirmə aparmanın yollarını araşdırmaq, beynəlxalq təcrübədəki müsbət 

cəhətlərin aşkarlanması və bu cəhətlərin ölkəmizin vergi sisteminə uyğunlaşdırılması yollarının aşkarlanmasına 

cəhddir. 

Açar sözlər: vergi, iqtisadi artım, korrelyasiya-reqressiya analizi   

 

Giriş 

Vergilər yaranması dövlətin dövlətçiliyin  yaranması və inkişafı ilə bağlıdır. Dövlət quruluşu 

formasının inkişafı və dəyişməsi həmişə vergi sisteminin yenidən qurulması ilə müşayiət olunur. 

Cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində vergilər aparıcı qüvvəyə malik olmuşdur. 

Dahi şairimiz N.Gəncəvinin nəzəri-iqtisadi ideyaları onun yaradıcılığında mühüm yerlərdən birini 

tutur.N.Gəncəvinin iqtisadi ideyaları ölkəmizdəki iqtisadi fikrinin inkişafında tutduğu yer xüsusi 

və geniş tədqiqat obyekti olmamışdır. Professor. Ə.Q.Fərəcov yazdığı bir neçə məqalədə və 1956-

cı ildə nəşr olunmuş «Nizaminin iqtisadi görüşləri haqqında» kitabçasında N.Gəncəvinin iqtisadi 

ideyalarının bir qismi işıqlandırılmış ancaq ideyaları tam əhatə olunmamışdır.N.Gəncəvinin  

iqtisadi ideyalarına yalnız marksizm-leninizm metodologiyası baxımdan yanaşılmışdır.Buna görə 

də bütövlükdə Nizami irsinə və onun iqtisad-nəzəri ideyalarına obyektiv və qərəzsiz yanaşılması 

dövrümüzün başlıca tələblərindən biridir.   (Meybullayev və b., 2005)  
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Ədəbiyyat icmalı 

Dahi şairimiz N.Gəncəvinin dərin müşahidəçilik qabliyyəti və elmi müşahidələri sayəsində  XII 

əsrdə Azərbaycan və ona qonşu ölkələrdə mövcud olan ictima-iqtisadi quruluşun xarakterini və 

ziddiyyətlərini açıb göstərməyə çalışmışdır. Onun yaradıcılığı əvvəldən axıradək yaşadığı dövrün 

iqtisadi,ictima,sosial və mənəvi  problemlərin həllinə,öz xalqının və bütün bəşəriyyətin ictima 

bərabərsizlikdən xilas olması məsələsinə yönəlmişdir.O, öz dövrünün proseslərinə qarçı açıq və 

kəsin formada öz fikirlərini bildirmiş və cəmiyyətin gələcəyinə nikbin nəzərlərlə baxmışdır.Buna 

görə də N.Gəncəvinin yaradıcılığı öz aktuallığını itirməmiş, bəşər sivilizasiyasına 900 ilə yaxındır 

ki, xidmət etmiş və indi də etməkdədir.(Meybullayev və b., 2005)Mən də öz növbəmdə 

N.Gənəcvinin mücrüsünə müraciət edərək onun yaradıcılığından seçdiyim 3 məsələni günümüzün 

reallıqları ilə tədqiq etməyə təşəbbüs edirəm. Aşağıda qeyd olunan məqaləmə daxil etdiyim 

məsələlər üzrə çox ciddi araşdırmalar aparılmışdır. Beləki, Avropa,Afrika ölkələri və digər 

ölkələrdə bu sahədə təhlillər aparılmışdır. Baranova Veronika və Janickova Lenka təfindən 

“Korporasiyaların vergisi və İqtisadiyyata təsiri”, Ergete Ferede and Bev Dahlby tərəfindən“Vergi 

kəsintisinin iqtisadi artıma təsiri:Kanadadan dəlillər”, William G. Gale və Andrew A. Samwick 

tərəfindən“Gəlir vergisindəki dəyişikliklərin iqtisadi artım təsiri”, Seyfullayev İlqar tərəfindən isə 

Proteksionizm və qeyri-iqtisadi iqtisadi artım: Azərbaycandan dəlillər və “Vergi ödəyicisinin 

davranışına institusional yanaşma”adlı araşdırmalar aparılmış,beynəlxalaq və yerli elmi jurnallarda 

çap edilmişdir. Həmin məqələlərin nəticələrinə görə:  

Korporativ vergi yükünün artımı uzun müddətli dövrdə iqtisadi artıma mənfi təsir göstərir.            ( 

Baranova və Janickova, 2012) 

Vergi dəyişikliyinin strukturu və maliyyələşdirilməsi iqtisadi artıma nail olmaq üçün vacibdir. 

Vergi dərəcələrinin endirilməsi fərdi şəxsləri işləməyə, qənaət etməyə və investisiya qoymağa 

təşviq edə bilər, lakin vergi endirimləri dərhal xərclərin azaldılması ilə maliyyələşdirilmirsə, 

ehtimal ki, artan federal büdcə kəsiri ilə nəticələnəcək.Əlavə olaraq bütün vergi dəyişikliklərinin 

artıma eyni cür təsir göstərmir.( William və Samwick, 2016) 

Müəssisələrin vergi yükünün 1 faizlik azalması isə illik iqtisadi artımda 0.1-0.2 faiz aralığında 

artımı ilə nəticələnir.( Ergete və Bev, 2012) 

İqtisad elmində klassik məktəbin nümayəndələrindən başlayaraq bu günə qədər tərənnüm edilən 

libralizm ideyalarının əsasında fərdin rasionallığı və eqoizmi dayanır. İ.Seyfullayev vergi 

ödəyicilərinin davranışını araşdırarkən onlara fərd kimi yanaşaraq fərdin təbiətinin eqoist genlər 

və “mim”lər vasitəsilə müəyyən edildiyi fikrini dəstəkləmişdir. Onun fikrincə təkamül prosesi 

insanı elə bir intellektual inkişaf səviyyəsinə çatdırmışdır ki, o, gen və “mim”lərin eqoist istəklərinə 

rəğmən, altruist qərarlar da qəbul edə bilir.(Doukinz, 1974; Seyfullayev, 2019) 
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Azərbaycanda idxalda tutulan dolayı vergilər həm fiskal, həm də daxili bazarın qorunması 

(tənzimləyici) funksiyasını daşıyır. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, 

ölkəmizdə idxalda tutulan vergi məbləğlərinin artımı ilə daxil istehsalın artımı arasında səbəb-

nəticə əlaqələri müşahidə olunmur. Bu fakt iki qənaəti irəli sürməyə imkan verir: ya idxalda 

vergilərin dəstəkləyici səviyyəsi  kafi deyil, ya da ölkəmizin qeyri-neft sektorunun bu şəraitdən 

istifadə etmək imkanları lazımi səviyyədə inkişaf etməmişdir (Seyfullayev, 2020) 

Vergilərin iqtisadi artımdakı dəyişikliyə reaksiyasını araşdırıraq vergi,onun dərəcə, güzəşt və digər 

göstəricilərinin dəyişməsində iqtisadi artımda   baş verən dəyişikliyi müəyyən etməyə cəhddir.Bu 

halın tam və hərtərəfli aydınlaşdırılması,iqtisadiyyatın sahələri arasında,vergilərin dərəcə və 

yükünün optimallaşdırılmasına arayış hesab etmək olarki,bu nəticəni də kifayət qədər elmi yenilik 

hesab etmək olar. 

N.Gəncəvinin «Xəmsə»sindəki iqtisadi fikir və ideyalar yaşadığı dövrün ictimai-iqtisadi 

quruluşunun, ən çox feodalizm dövrünün tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. Onun 

yaradıcılığında ən çox feodal mülkiyyət formaları, ondan doğan ziddiyyətlər, vergi sistemi 

haqqındakı fikirlər öz əksini tapmışdır .Bunu qeyd etmək kifayətdir ki, yalnız Atabəylər dövründə 

Azərbaycan əyalətinin verdiyi illik gəlirin məbləği 8,57 milyon abbasilər dinarı həcmində, aran 

və Muğan əyalətlərindən isə 3 milyon dinar Atabəylər xəzinəsinə daxil olurmuş.Tarixi 

mənbələrdə və N.Gəncəvinin əsərlərində verilən məlumatlara görə o dövrdə vergilərin çox olduğu 

aydın olur ki, bu da vergilərin miqdarı, növləri və toplama formaları haqqında müxtəlif fikirlər 

söyləməyə əsas verir. (Meybullayev və b.,2005) 

N.Gəncəvi ticarətin aparılması və inkişafı ilə bağlı qiymətli fikirlər söyləmişdir.Bu məsələ də 

N.Gəncəvi tacirlərə, alqı-satqı prosesi zamanı ədalətli sövdləşmələri tövsiyyə edirdi. O, xarici 

ticarətlə məşğul olan tacirlərdən danışarkən yenə də onların hüquqlarının müdafiə olunmasını 

xatırladan, yollarda qarşılaşdıqları təhlükədən xilas olmaq üçün tədbirlər görülməsini vacib hesab 

edirdi.N.Gəncəvi ölkələr və xalqlar arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin mütərəqqi 

yolunu düzgün qiymətləndirərək deyir ki, «Dünya al-ver siyasətində çiçəklənməyə başlanmışdır.( 

Fətəliyeva, 2019) 

N.Gəncəvi əmək və sərvət haqqında mükəmməl təlim yaradır.Bu təlimə görə əmək maddi və 

mənəvi sərvətləri artıran əsas mənbədir.Əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi əməyə stimul verən 

amillərdən asılıdır.Dahi şairimiz N.Gəncəvi əməyin yüksək nəticələr verməsi üçün hər şeydən 

əvvəl onun azad olması ideyasını hər kəsin öz qabiliyyətinə görə işlə təmin olunması fikri,əmək 

adamının daima öz bacarıq və ustalığını artırması ideyalarını irəli sürmüşdür.(Meybullayev və b., 

2005) 

Gəlin bu qeyd olunan fikirlərə iqtisadçı tərzi ilə yaxınlaşaq.Beləki,iqtisadçılardan tez-tez  

hadisələrin səbəblərini izah etmək tələb olunur. Bəzən isə iqtisadçılardan  iqtisadi göstəriciləri 

yaxşılaşdırmaq  üçün məsləhət vermələri tələb olunur.İqtisadçılar iqtisadi məsələləri izah etməyə 
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çalışarkən elm adamı kimi çıxış edirlər.İqtisadiyyatı yaxşılaşdırmağa çalışarkən isə onlar 

məsləhətçidirlər.Nəzəriyyə və müşahidənin qarşılıqlı əlaqəsi iqtisadiyyat sahəsində də müşahidə 

edilir.İqtisadçıların nəzəriyyə və müşahidəni  digər alimlər kimi istifadə etmələrinə baxmayaraq 

onlar işlərini çətinləşdirən bir maneə ilə üzləşirlər.Bu maneə iqtisadi sınaqların aparılması 

çətinliyidir.Bu nöqteyi nəzərdən iqtisadçılar da adətən dünyanın onlara təqdim etdiyi məlumatlarla 

kifayətlənməli olurlar.Laboratoriya təcrübələrini əvəz etmək üçün iqtisadçılar tarixin onlara təqdim 

etdiyi təbii təcrübələrə yaxından diqqət yetirirlər. Bu məğzi davam etdirirək müasir dövrü nəzərə 

alaraq yuxarıda qeyd etdiyim fikirlərlə bağlı  hesablamalar edərək bəzi izahlar verməyə cəhd 

edirəm.( Menkyu, 2014) 

Metod və verilənlər 

Vergilərlə iqtisadi artım arasında əlaqələrin tədqiqi üçün korelyasiya və reqressiya metodlarından 

istifadə edəcəyəm.Korrelyasiya və reqressiya analizi, tətbiqi və riyazi statistika metodları kimi, 

iqtisadi sistemlərin inkişafının proqnozlaşdırılmasında istifadə olunur. Statistik informasiyanın 

emalında alınan nəticələr dəqiqlik və etibarlılıq dərəcəsinə görə bir-birindən fərqlənə bilərlər. 

Demək olar ki, bütün verilənlər təsadüfi komponentlərə malikdir. Bütün hallarda statistik emala 

məruz qalan verilənlərin sayı hər parametr üçün ən azı 5-dən aşağı olmamalıdır. Daha dəqiq və 

etibarlı nəticələr üçün isə müşahidələrin sayı 30-dan yuxarı olmalıdır.(Əyyubova, 2014) 

Sosial-iqtisadi proseslərdə asılılıqların tədqiq olunması və kəmiyyətcə ölçülməsinin əsas məsələsi 

asılılığın sıxlığının ölçülməsi və qiymətləndirilməsidir.Hadisələr arasında asılılığın sıxlığını 

müəyyən etmək üçün korrelyasiya göstəricilərindən istifadə olunur. Korrelyasiya analizi riyazi 

statistikanın əsas metodlarından biri olub, hadisələr və onların elementləri arasındakı qarşılıqlı 

əlaqələrin statistik təhlilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Korrelyasiya hesablaması zamanı 

alınan əmsal mənfi bir müsbət bir aralığında qiymət alır.Alınan əmsal 0.8 və ya 0.9 olduqda 

korrelyasiya əlaqəsinin güclü,0.2 olduqda zəif olduğunu bildirir. (Əyyubova, 2014) 

Şəkil 1:Korrelyasiya analizinin düsturu 

 

Mənbə: (Həsənli, 2014) 

Reqressiya təhlilinin vəzifəsi asılı olmayan dəyişənlərin qiymətləri əsasında asılı dəyişənin 

qiymətlərinin alınması üzrə modelin qurulmasından ibarətdir.Modelin qurulmasında iştirak edən 
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dəyişənləri iki tipə bölmək olar: - nəticə (asılı, endogen) Y dəyişəni - iqtisadi sistemin səmərəli 

fəaliyyətinin nəticəsini xarakterizə edir. Onun qiymətləri bir sıra digər dəyişənlərin və amillərin 

təsiri altında formalaşır. - izah edən (asılı olmayan, ekzogen) x dəyişəni-real iqtisadi sistemin 

fəaliyyət şəraitini qeydə alan və təsvir edən dəyişəndir. Onlar nəticə dəyişəninin qiymətlərini 

müəyyən edir.Modelə daxil edilmiş x amillərinin sayına görə modellər biramilli (qoşa reqressiya 

modeli) və çoxamilli (çoxluq reqressiya modeli) modellərə, funksiyasının növünə görə - xətti və 

qeyri-xətti modellərə bölünür. 

Çoxluq xətti reqressiya modeli belədir: Y = Ao+A1X1 + A2X2 +...+AnXn (Cabbarova, 2014) 

Tədqiqatda ÜDM, vergi daxilolmaları, investisiya qoyuluşları, ixrac barədə məlumatları müvafiq 

dövlət orqanlarının saytlarından götürülmüşdür . 

Qrafik 1:Vergi daxiolmlarının illər üzrə göstəriciləri(2012-2019-cu illər min manatla) 

 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 

(taxes.gov.az) 
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Qrafik 2:Vergi daxiolmlarının illər üzrə göstəriciləri(2005-2012-cu illər min manatla) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 

(taxes.gov.az) 

Cədvəl 1:ÜDM,Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxlərin mənfəət vergisi   

göstəriciləri(1996-2019)   

İllər ÜDM(mln.manatla)-

Y 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi(mln  

manatla)-X1 

Hüquqi şəxlərin mənfəət vergisi 

(mln manatla)-X2 

1996 2732.6 41.3 122.0 

1997 3158.3 62.6 87.7 

1998 3440.6 82.4 65.7 

1999 3775.1 90.1 73.4 

2000 4718.1 94.0 125.9 

2001 5315.6 94.7 117.6 

2002 6062.5 109.7 147.8 

2003 7146.5 150.4 178.3 

2004 8530.2 221.6 223.4 

2005 12522.5 317.4 355.4 

1427452.9

2706282.3

4549259

5746565.8

4113400 4292800

5475062
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2006 18746.2 407.3 1360.5 

2007 28360.5 588.6 2457.7 

2008 40137.2 627.2 2862.3 

2009 35601.5 581.9 1329.2 

2010 42465.0  590.2 1429.9 

2011 52082.0 715.7 2134.0 

2012 54743.7 813.0 2252.0 

2013 58182.0 859.7 2374.8 

2014 59014.1 980.3 2302.7 

2015 54380.0 982.5 2211.1 

2016 60425.2 1145.7 1983.2 

2017 70337.8 1040.3 2285.9 

2018 80092.0 995.9 2499.7 

2019 81681.0  952.1 2546.0 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi (stat.gov.az) 

Bu cədvəldə verilən məlumatları Excel proqramına daxil edərək korelyasiya və reqressiya 

göstəricilərini hesablayaq. İlk öncə korelyasiya əmsalını tapaq. 

Cədvəl 2:Excel proqram paketində hesablanmış korelyasiya göstəriciləri (Cədvəl 1-dəki 

göstəricilər əsasında hesablama aparılmışdır) 
 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Столбец 1 1 

  

Столбец 2 0,96400727 1 

 

Столбец 3 0,90047096 0,911649475 1 
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Korrelyasiya matrisinin əmsallarının analizi göstərir ki,ÜDM və fiziki şəxlərin gəlir vergisi 

arasında əlaqə  Rxy=0,96400727 (0,9) ÜDM və Hüquqi şəxlərin mənfəət vergisi arasında əlaqə 

Rxy= 0,911649475 (0.9) bərabərdir.Burdan da söyləyə bilərik ki,hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

və fiziki şəxlərin gəlir vergisilə ÜDM arasında əlaqə sıxdır. Hesablamalarımı davam etdirərək bu 

göstəriciləri Excel proqram paketinin reqressiya analizinə daxil edirəm. Reqressiya analizinin 

nəticələrinə görə ,Determinasiya əmsalı (R2=0,9320) göstərir ki,dəyişənlərin variasiyası təxminən 

93% nəzərə alınmışdır.Məcmu korrelyasiya əmsalı asılı dəyişənin modelə daxil olan izah edici 

dəyişənlərlə əlaqəsinin sıxlıq dərəcəsini göstərir.Belə nəticə çıxartmaq olar ki,əlaqə sıxlığı çox 

yüksəkdir.R=0,9654.Nəticədə iki faktorlu reqresiyya tənliyini alırıq: Y=-

2815.697807+60.38704247 X1+3,289210631X2 

Analizin vizual görünüşü şəkil 2-dəki kimdir. 

Şəkil 2:Excel proqramında hesablanmış reqresiyya analizi.(Cədvəl 1-dəki göstəricilər 

əsasında hesablanmışıdır.) 

 

Ölkəmizin digər ölkələrlə qarşılıqlı ticarət əlaqələri,həmçinin sahibkarların mal və xidmətləri ixrac 

etməsi onların hüquqlarının qorunması həm tərəfdar çıxıdğımız beynəlxalq müqavilənin,həmdə 

vergi məcəlləsinin müddəalarında öz əksini tapır.Buda bu məsələlərə hüquqi qiymətin 

verilməsidir.Bundan əlavə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasıda vergi məcəlləsində öz əksini 

tapmışdır.İkinci fikirdə uyğun olaraq öz təsdiqini tapır. Bu minvanla ÜDM-la investisya və ixrac 

göstəriciləri arasında əlaqəni yoxlayaq. 
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Cədvəl 3: ÜDM, investisiya, ixrac üzrə göstəricilər (1995-2019) 

İllər ÜDM(dollar)-y İnvestisiya(dollar)-x1 İxrac(dollar)-x2 

1995 2415,2 544,1 637,2 

1996 3180,8 932,1 631,3 

1997 3960,7 1694,5 781,3 

1998 4446,4 1932,2 606,1 

1999 4583,7 1571,0 929,7 

2000 5272,8 1441,4 1 745,2 

2001 5707,7 1561,8 2 314,2 

2002 623,9 2796,6 2 167,4 

2003 7276,0 4326,3 2 590,4 

2004 8680,4 5922,8 3 615,5 

2005 13238,7 7118,5 4 347,2 

2006 20983,0 8300,4 6 372,2 

2007 33050,3 12066,1 6 058,2 

2008 48852,5 16222,0 47 756,0 

2009 44297,0 13033,5 14 701,4 

 2010 52909,3 17591,4 26 560,1 

 2011 65951,6 21588,9 34 405,7 

 2012 69683,9 25777,8 34 160,6 

 2013 74164,4 27340,0 32 841,6 

 2014 75234,7 27907,5 30 219,8 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 

(taxes.gov.az). Azərbaycan Respublikası Dövlət GömrükKömitəsi (custum.gov.az) 

Cədvəl 4:Excel proqram paketində hesablanmış korelyasiya göstəriciləri.(Cədvəl 3-dəki 

göstəricilər əsasında hesablama aparılmışdır.) 

 

Korrelyasiya matrisinin əmsallarının analizi göstərir ki,ÜDM və investisiya göstəriciləri arasında 

əlaqə  Rxy=0,987753782 (0,98) ÜDM və ixrac göstəriciləri  arasında əlaqə Rxy=0,874577513 (0.87) 

bərabərdir.Burdan da söyləyə bilərik ki, hər iki göstərici arasında əlaqə güclüdür. Hesablamaların 

davamı kimi məhz bu göstəriciləri Excel proqram paketinin reqressiya analizinə daxil edirəm. 

Reqressiya analizinin nəticələrinə görə, determinasiya əmsalı (R2=0,9797) göstərir ki, dəyişənlərin 

variasiyası təxminən 98% nəzərə alınmışdır. Məcmu korrelyasiya əmsalı asılı dəyişənin modelə 

daxil olan izah edici dəyişənlərlə əlaqəsinin sıxlıq dərəcəsini göstərir. Belə nəticə çıxartmaq olar 

ki, əlaqə sıxlığı çox yüksəkdir.R=0,9898. Nəticədə iki faktorlu reqresiyya tənliyini alırıq:  

Y=-759,6305096+2,543730204X1+0,24913745X2.Analizin vizual görünüşü şəkil 3-dəki kimdir. 

 

 

 

 

 2015 52996,8 19547,2 16 592,3 

 2016 37862,8 14228,0 13 107,5 

 2017 40867,9 14213,3 15 480,5 

 2018 47112,9 15221,7 20 316,8 

 2019 48047,6 14698,0 19 471,3 

 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Столбец 1 1 

  

Столбец 2 0,987753782 1 

 

Столбец 3 0,895068412 0,874577513 1 
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Şəkil 3: Excel proqramında hesablanmış reqresiyya analizi.(Cədvəl 3-dəki göstəricilər 

əsasında hesablanmışdır.) 

 

Azad əmək hər kəsin öz istədiyi peşəni seçmə imkanın olması və hər kəsin öz bilik və bacarığına 

uyğun işlə tımin olunması  günümüzdə aparılan siyasətin tərkib hissəsidir. İ.Seyfullayevin fikrincə 

“müasir intellektin səviyyəsi məhsuldarlığın uzun müddətli dövr üçün ildə 3,5%-lik artımını təmin 

edə bilir” (Seyfullayev, 2019). Məhz vergilərin fiskal siyasətin həyata keçirilməsində  ən aktiv 

vasitə kimi istifadə edilməsinə uyğun olaraq dövlətin vergi dərəcələrində diferensiallaşdırma 

apararaq iqtisadiyyatın sahələrində azadlığın təmin olunması,hər kəsin öz peşəsini seçməsi fərdi 

sahibkarlıqla məşğul olması və yaxuda digər formada həyata keçirilməsinə şərait yaradır.Nümünə 

üçün deyə bilərəm ki,”Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi qəbzi” almış vergi ödəyiciləri öz fərdi 

fəaliyyətlərini azad həyata keçirilər. Ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçdiyi və həyatımıza yeni 

iqtisadi anlayışların getdikcə daha böyük sürətlə daxil olduğu indiki zamanda iqtisadi tərbiyə üzrə 

işlərin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırılması qarşıda duran aktual 

vəzifələrdəndir.(Mənbə:Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi.Maddə 218) 
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Nəticə və Təkliflər 

İlk növbədə bəli iqtisadi artımla birbaşa vergilər arasında əlaqənin olmasını müəyyən etdik.Birbaşa 

vergilər içərisindən seçərək analizə daxil etdiyim hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxlərin 

gəlir vergisi ilə ÜDM arasında aşağıdakı cüt xətli reqresiyya tənliklərini alırıq.  

                                    Y=-2815.697807+60.38704247X1+3,289210631X2 

Yəni bizim X1 parametrimiz olan fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı miqdarda artsa ÜDM artımına 

təsiri 60.38704247X1 qədər olacaqdır.Eyni zamanda hüuqui şəxlərin mənfəət vergisi hansı 

miqdarda artsa ÜDM artımına təsiri 3,289210631X2 qədər olacaqdır. 

ÜDM-la investisiya və ÜDM-la ixrac arasında da sıx əlaqə mövcuddur.Bu əlaqələr arasındakı cüt 

xətli reqresiyya tənliyi isəI 

                                       Y=-759,6305096+2,543730204X1+0,24913745X2. 

N.Gəncəvinin öz dövrü üçündə vergilər çox olması onların doğurduğu acı nəticələr barədə fikirləri 

bütün dövrdə eyni nəticəni verir.Beləki müsəlman alimi İbn Haldun məşhur ifadəsi belədir ki hansı 

dövlətdə vergilər çoxdur oda dövlətdə geriləmə gördüm,hansı dövlətdə vergi az gördüm həmin 

ölkəni daha inkişaf etmiş.Avropa təcrübəsində də məhz birbaşa vergilərin azaldılması təklif 

olunurdu.Vergilərin azaldıması güzəştlərin artırılması ölkəmizdə ən aktual mövzudur .Vergi 

məcəlləsində kifayət qədər geniş sahəni əhatə edən güzəştlər tətbiq olunur.Ancaq baxmaq lazımdır 

ki,bu güzəştlər öz nəticəsini verirmi.Deməli bunun üçün nəzarət mexanizmi gücləndirilməli,bu 

guzəştlər üzərində monitorinq tədbirləri görülməlidir. 

Milli pedaqogikamızda iqtisadi tərbiyənin mahiyyəti belə açıqlanır.Bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı 

olan anlayışların və faydalı keyfiyyətlərin gənc nəsldə məqsədyönlü,planlı və mütəşəkkil 

formalaşdırılması prosesi iqtisadi tərbiyədir. Bu tərbiyə ədəbi bədii və iqtisadi fikirlərin vəhdəti 

formasında gənc nəslə ötürülməlidir.Bu istiqamətdə N.Gəncəvinin mübadilə, ticarət, qiymət, pul 

və s. haqqında fikir və ideyaları haqqında baxışları iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirən qiymətli 

töhfələrindən də istifadə etməliyik. 
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Təchizat Zənciri Konsepti ilə Müəssisələrin Maliyyə Menecmenti Arasında 

Əlaqənin Xüsusiyyətləri 

 

Nigar Eminova  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

     bm-nigar.eminova@unec.edu.az  

 

Xülasə 

Bu məqalənin əsas məqsədi təchizat zənciri konseptinin tarixi, yaranması şərtləri və mahiyyəti barədə məlumat verərək 

onun həm mikro səviyyədə, həm də makro iqtisadi müstəvidə ölkə üçün mühüm rol oynadığını izah etməkdən ibarətdir. 

Mövzunu aktual edən bir sıra səbəblər vardır. Heç təsadüfi deyildir ki, ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qəbul 

etdiyi 2016-cı il 6 dekabr tarixindəki Fərmanı Azərbaycan Respublikasında təchizat zəncirinin əsas təməl konsepti 

sayılan logistikanın, o cümlədən də bütünlükdə ticarətin inkişaf etdirilməsinə aid Strateji Yol Xəritəsi olmuşdur. Ölkə 

başçısının ticarət və logistik idarəetmənin inkişaf etdirilməsinə göstərdiyi qayğı bununla da bitməmişdir, beləki 

regionların inkişafına dair qəbul edilmiş və icra edilmiş dövlət proqramları ölkədə yerli və xarici təchizat zəncirlərinin 

bərqərar olması üçün şərait yaratmışdır. Məqalədə eyni zamanda beynəlxalq təcrübə araşdırılmış və təchizat zəncirinin 

maliyyə menecmentinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ən geniş istifadə olunan modellər və xüsusi alətlərin işlənmə 

mexanizmləri təsvir edilmişdir. Məqalədə eyni zamanda təchizat zəncirlərinin fəaliyyətlərinin yekun məqsədi 

istehlakçıların günü-gündən artan və dəyişən tələblərini qarşılamaq, onların məmnuniyyətini qazanmaq, son nəticədə 

isə onları daimi müştərilərə çevirmək olduğu xüsusilə vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: təchizat zənciri, logistika, maliyyə menecmenti 

 

Giriş 

Qloballaşma meyllərinin tüğyan etdiyi bu dövrdə “Təchizat zənciri” ifadəsinin həcmindən, 

dövriyyəsindən və s. kimi parametrlərindən asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə işləndiyinin 

müşahidə olunduğu danılmaz bir faktdır. Hazırda iqtisad elminin əsas, hətta ən mühüm 

terminlərindən biri sayılan “Təchizat zənciri” anlayışının formalaşdığı ilkin məkan isə şübhəsiz ki 

ticarət sahəsi hesab olunur. Beləki beynəlxalq ticarət və təhsil sahəsinə daxilolma dövrlərinə nəzər 

saldıqda da qeyd edilən illər arasındakı məsafənin o qədər də böyük olmadığını müşahidə etmək 

mümkündür. Bunun başlıca səbəbi isə ondadır ki, təchizat zənciri iqtisadiyyatın bütün sahələrində, 

eləcə də dünyanın bütün dövlətləri üçün aktual olan məsələləri özündə birləşdirən bir konseptdir. 

Burada vurğulanmalı olan ən önəmli məqamlardan biri də odur ki, elm və ticarət sferalarına 

təchizat zənciri ifadəsi daxil olmamışdan öncə ilkin olaraq sadəcə logistika anlayışından istifadə 

edilirdi. Məhz buna görədir ki, təchizat zənciri konseptinin tarixini araşdırarkən onun kökünün 

logistika sahəsi ilə sıx bağlı olduğunu lakin eyni zamanda da ondan əsaslı şəkildə fərqlənərək daha 

geniş məsələləri əhatə etdiyini nəzərə almaq mütləqdir. Xüsusilə vurğulanmalı məsələlərdən biri 

mailto:bm-nigar.eminova@unec.edu.az
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də budur ki, təchizat zənciri anlayışı elm adamlarının diqqətini çəkdikdən və iqtisad elminə 

gətirilərək onun bir predmetinə çevrildikdən sonra bununla bağlı spesifik yeni bir – təchizat 

zəncirinin idarəedilməsi konepti yaradılmışdır. Aşağıdakı sxem vasitəsilə təchizat zəncirinin 

idarəedilməsi konseptinin inkişafının təkamülü əks etdirilmişdir. 

Şəkil 1. Təchizat zənciri və onun idarəedilməsi konseptlərinin təkamülü sxemi 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Mukhamedjanova, 2019 
 

Ədəbiyyat İcmalı 

Ölkəmizdə bu mövzu üzrə aparılan araşdırmaların birində təchizat zəncirinin önəmli hissəsi olan 

logistikaya bu şəkildə tərif verilmişdir: logistika – tədarük zənciri sisteminin əsas tərkib hissəsi 

kimi məhsul və xidmətlərin daşınması, müştərilərə çatdırılması və saxlanması vəzifələrini yerinə 

yetirmək məqsədi ilə həyata keçirilən effektiv idarə olunma prosesidir (Bədəlov və Həmidov, 

2015). Digər bir tədqiqatda isə təchizat zənciri proseslərinin istənilən bir müəssisənin maliyyə 

vəziyyətinə  və fəaliyyət nəticələrinə nə üçün bu qədər əhəmiyyətli səviyyədə təsir göstərdiyi izah 

edilmişdir. Beləki araşdırma onu göstərmişdir ki, müəssisənin ümumi məsrəflərinin içərisində orta 

göstəricilər ilə hesabladıqda təqribən 54% daşınma, 38% saxlanma, 8%  isə yüklənmə, boşaldılma 

proseslərinə aid olur (Həsənzadə, 2018). Xarici müəlliflərin apardığı tədqiqatlarda təchizat zənciri 

konsepti ilə maliyyə  menecmenti arasında sıx bağlılığın tərənnüm olunması tədarük sisteminin 

daxilində fəaliyyət göstərən və bir-biri ilə alqı-satqı əlaqələri quran müəssisələrin nağd və nağd 

ekvivalentlərin axınlarının sürətlənməsinə, ümumiyyətlə maliyyə axınlarının daha dinamik hərəkət 

etməsinə xidmət edir. Bunun üçün tədarük zəncirində baş tutan ticarət əməliyyatlarına bank və ya 

digər maliyyə-kredit institutlarının xüsusi alətlər ilə (faktorinq, tərs faktorinq, dinamik 

diskontlaşdırma və s.) müdaxiləsi zəruridir (Boer & Steeman, 2017). Təchizat zəncirlərinin 

fəaliyyəti bütovlükdə ölkə iqtisadiyyatına da təsir etməklə makroiqtisadi inkişafda rol alırlar. 

İxtiyari təchizat zənciri özündə kifayət qədər müəssisələrin və təşkilatların fəaliyyətini cəmləşdirir. 

Bu şirkətlərin maliyyə vəsaitləri ilə təmin edilməsində, istehsal və satış məntəqələrini 

təkmilləşdirməyində isə şübhəsiz ki, bank və digər maliyyə qurumlarının və əsas da onların təmin 

etdikləri kreditlərin rolu mütləqdir. Digər tədqiqatın nəticəsi göstərmişdir ki, kreditləşmədəki 1%-
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lik artım ÜDM-də 0.51%-lik inkişafa səbəb olur. (Mukhtarov. Humbatova & Seyfullayev, 2019). 

Əlavə olaraq İ.Seyfullayevin 2005-2019-cu illəri əhatə edən 15 illik araşdırmasının nəticəsi olaraq 

ölkədə qeyri-neft sektorundakı artma səviyyəsi ilə devalvasiyadan sonrakı məzənnədəki və gömrük 

rüsumlarında olan dəyişiklik səviyyəsi arasında əlaqə yoxdur (Seyfullayev, 2020). 
 

Təchizat Zənciri Konseptinin Mahiyyəti 

Qeyd edildiyi kimi təchizat zənciri konseptinin logistika anlayışından fərqli olaraq daha geniş 

məsələləri əhatə etməsi ikisi arasında ən mühüm ayırıcılığın əsasını qoymaqla yanaşı logistikanı 

təchizat zəncirinin bir tərkib hissəsinə çevirir. Bunu hər iki ifadənin mahiyyətini aydınlaşdıran 

məzmunlara da nəzər saldıqda asanlıqla sezmək olar. Beləki əgər logistika – iki və ya daha artıq 

tərəfdaşlar tərəfindən icra olunan ticarət sövdələşmələri zamanı birbaşa olaraq mal və əmtəələrin 

daşınma və saxlanması ilə bağlı əməliyyatların icrası ilə əlaqədar prosesləri özündə tənzimləyirsə, 

təchizat zənciri həm yuxarıda qeyd edilən daşınma və saxlanma məsələlərini, həm də istehsal, 

satışa qədərki, satış və satışdan sonrakı prosesləri də tənzimləyən bir sahə olaraq istifadə 

edilməkdədir (Globerson & Wolbrum, 2014). Beləliklə istənilən təchizat zəncirinin son məqsədi 

bazara öz tələbini ödəmək məqsədilə üz tutan müştərilərin, eləcə də istehlakçıların ehtiyacını təmin 

etməkdən ibarətdir. Məhz bu məqsədə çatmaqdan ötrü zəncirin ibarət olduğu bütün həlqələr, yəni 

ayrı-ayrı müəssisələr öz növbəsində fəaliyyət göstərdikləri sahəyə müvafiq olaraq  qarşıya 

qoyulmuş hədəfləri əldə etmək üçün dinamik şəkildə əməliyyatların fasiləsizliyini təmin edirlər.  

Şəkil 2. Təchizat zəncirlərinin işləmə prinsipinin virtual təsviri 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Chandra & Kumar., 2010 

Təchizat zəncirində iştirak edən ayrı-ayrı kateqoriyaya aid müəssisələrin rolu və işləmə prinsipləri 

ümumi sxematik olaraq yuxarıdakı şəkil vasitəsilə əks olunmuşdur. 

Yuxarıdakı təsvirdən göründüyü kimi real ticarət dünyasında müəssisələr arasındakı əlaqələr 

kifayət qədər mürəkkəbdir. Bunun da səbəbi ondadır ki, bir müəssisə həmişə yalnız vahid bir 

təchizat zəncirinə xidmət etməyərək eyni dövr ərzində dövriyyəsindən, istehsalat gücündən və 

potensialından asılı olaraq onlarla, yüzlərlə hətta daha artıq şirkətlərlə əməkdaşlıq edir, ticarət 
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əməliyyatları həyata keçirir. Bu məsələyə dair praktiki nümunəni ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 

yerli müəssisələr üzərindən gətirmək olar. Məlum olduğu kimi yerli qida sənayesində 

Azərbaycanın ən iri həcmli müəssisələrindən biri hesab olunan AZƏRSUN Holdinqin istehsal 

etdiyi geniş çeşidli məhsullarını əldə etmək istəyən müştərilər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün 

supermarket, eləcə də digər formatda işləyən sıravi mağazalara yaxınlaşaraq ala bilərlər. Lakin 

burada önəmli bir məqama diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən təcrübədə elə hal yarana bilər ki, 

ixtiyari bir təchizat zəncirində yuxarıdakı sxemdə əks olunan həlqələrdən hər hansı biri və ya bir 

neçəsinin iştirak etməsinə zərurət yaranmasın. Məsələn, əgər AZƏRSUN Holdinq öz brendi olan 

“Bizim Tarla” markalı məhsulunu qrupdaxili şirkətlərdən biri olan və pərakəndə ticarət ilə məşğul 

olan BAZARSTORE MMC-yə satırsa bu zaman qurulmuş təchizat zəncirində topdan satış ticarət 

mərkəzinin fəaliyyətinə ehtiyac duyulmur.  

Şəkil 2-də əks olunmuş təsvirin üzərində qeyd olunduğu kimi bütün təchizat zəncirlərində 3 növ 

axınlara rast gəlinir. Bunlar əmtəə (xidmət), maliyyə və informasiya axınlarına bölünür. Əmtəə 

axınları bir qayda olaraq hər zaman soldan sağa doğru hərəkət edir, yəni hər növbəti həlqədə yer 

alan müəssisə özündən əvvəlki müəssisədən xammal, mal-material, yarımfabrikat, hazır məhsul 

kimi əmtəə çeşidlərini əldə edir. Bu alğı-satqı prosesinin nəticəsi olaraq da hər sonrakı müəssisə 

özündən əvvəlki müəssisəyə borclanır və əldə etdiyi əmtəələrə görə əvvəlcədən tərəflər arasında 

bağlanmış xüsusi kommersiya müqaviləsinin şərtlərinə əsasən (təchizat zəncirlərində istisna olaraq 

yalnız pərakəndə ticarət müəssisələrində alış-veriş edən müştərilər əvvəlcədən heç bir əqd 

bağlamadan sadəcə vitrində qeyd olunan qiymətə uyğun olaraq ödəniş edirlər) maliyyə 

vəsaitlərinin ödənişini həyata keçirir. Beləliklə də, maliyyə axınları əmtəə axınlarının tərs 

istiqamətində, sağdan sola doğru hərəkət edir. Bu axınlardan fərqli olaraq isə informasiya axınları 

hər iki – soldan sağa və sağdan sola istiqamətlərində hərəkət edir (Dawei Lu, 2011).  

Müəssisələrdə Maliyyə Menecmentinin Rolu  

Sahib olduğu göstəricilərdən asılı olmayaraq istənilən müəssisədə maliyyə məsələləri şirkətin digər 

əməliyyatlarının fonunda hər zaman daha önəmli mövqedə dayanır. Müəssisənin fəaliyyət 

nəticələri, maliyyə vəziyyəti birbaşa olaraq onun cari əməliyyatlarının da səviyyəsinə təsir edir. 

Lakin bu təsir effekti birtərəfli olmayıb eyni zamanda əks istiqamətdə də hərəkət edir. Beləki 

müəssisədə gündəlik həyata keçirilən cari əməliyyatlar, yəni tədarük, istehsal, təchizat, satış, 

reklam kimi məsələlərin effektivlik səviyyəsi dövrün sonunda müəssisənin maliyyə nəticələrinə, 

daha doğrusu cari hesabat dövrünü mənfəət və ya zərərlə bitirməsinə, eyni zamanda maliyyə 

vəziyyəti üzrə performansın göstəricisi sayılan öhdəliklər ilə aktivlərin nisbətinə birbaşa təsir edir. 

Məhz bu amilləri nəzərə alaraq firmalar təchizat zənciri ilə maliyyə menecmentinin nə dərəcədə 

sıx bağlı olduğunu qəbul edir (Osabutey, 2018).  

Beləliklə, istənilən təsərrüfat sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə üçün maliyyə menecmenti 

müstəsna önəm kəsb etməklə firmaya daxil olan və buradan xaric edilən vəsaitlərin, fondların 
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düzgün təşkil edilməsinə, maliyyə vəziyyətinin sabitləşməsinə, fəaliyyət nəticələrində isə müsbət 

dinamikanın əldə olunmasına yönəlik bir sahədir. Qeyd olunan geniş məzmunlu izahı nəzərə alaraq 

maliyyə menecmentinin müəssisə qarşısında qoyduğu aşağıdakı tələbləri sıralamaq olar : 

1. Bazar iqtisadiyyatında uğurlu maliyyə strategiyası apararaq rəqib müəssisələr tərəfindən 

əzilməmək, yəni “sağ qalmaq”; 

2. Müəssisəni iflasdan xilas etmək; 

3. Uğurlu qiymət siyasəti sayəsində firmanın bazar payının həcmini genişləndirmək və ya 

satışlarının səviyyəsini yüksəltmək; 

4. Bazarda olan təchizatçı və tədarükçülərdən ən doğrularını seçib, onlarla müəssisəyə sərfəli 

olan müqavilə şərtləri ilə əməkdaşlıq edib istehsal, daşınma və digər bu kimi xərcləri 

minimuma endirmək; 

5. Müəssisənin mənfəətinin dinamik artımına nail olmaqla səhmdarların və digər maraqlı 

tərəflərin mənafeyini qorumaq; 

6. Bütövlükdə isə maliyyə menecmentinin əsas hədəfi müəssisənin səhm bazarına çıxardığı 

səhm başına düşən mənfəəti maksimuma qaldırmaqdan və beləliklə də daha çox investoru 

şirkətin səhmlərini satın almağa cəlb etməkdən ibarətdir. Nəticədə müəssisəyə əlavə maliyyə 

resursları daxil olur ki, həmin vəsaitləri də şirkət daha böyük layihələrə yatırmaqla işlərini 

genişləndirə, yeni imkanlara doğru irəliləyə bilər (Ross, 2002). 

İxtiyari bir müəssisə üçün maliyyə menecmenti mühüm əhəmiyyət daşıdığı kimi, təchizat zənciri 

sistemi üçün də düzgün idarə edilən maliyyə menecmentinin rolu əvəzolunmazdır. Qloballaşma 

tendensiyasının günü-gündən genişləndiyi dövrümüzdə beynəlxalq ticarət arenasında artıq ən 

böyük rəqabətlər şirkətlər arasında deyil, məhz təchizat zəncirləri arasında həyata keçirilir. Lakin 

müəssisə daxilində təşkil edilən maliyyə menecmenti ilə təchizat zənciri sistemi daxilində həyata 

keçirilən maliyyə menecmenti arasında ən mühüm fərq bank və qeyri-bank kimi fəaliyyət göstərən 

maliyyə təşkilatlarının aktiv iştirakı ilə bağlıdır.  

Müəssisənin Maliyyə Menecmenti ilə Təchizat Zənciri Arasında Əlaqə 

Məlum olduğu kimi müəssisələrdə Maliyyə şöbəsinin ən əsas təyinatı dövrlər ərzində qazanılan 

vəsaitlər ilə xərclənmiş vəsaitlər arasında doğru balans qurmaq və mədaxil olunan vəsaitlərin 

müəssisə büdcəsindən məxaric edilmiş vəsaitlərdən artıq olması üçün çalışmaqdır. Aparılan 

araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, müəssisələrdə təchizat zənciri və xüsusən də onun ən 

önəmli tərkib hissələrindən biri olan logistik idarəetməyə çəkilən xərclər firmaların ümumi 

dövriyyəsinin orta hesabla 30%-nə bərabərdir (Həsənzadə, 2018). Maliyyə menecmentinə təchizat 

zənciri konseptindən yanaşdıqda onun əsas funksiyasının sistemi təşkil edən müəssisələrin maliyyə 

cəhətdən yarana biləcək risklərini minimuma endirməkdir. Beləliklə təchizat zənciri ilə maliyyə 

menecmenti arasındakı əlaqəni aşağıdakı şəkil vasitəsilə izah edərək daha müfəssəl məlumatları 

əks etdirmək olar. 
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Şəkil 3. Təchizat zənciri ilə maliyyə menecmenti arasında əlaqənin mexanizmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Vousinas, 2018 

Yuxarıdakı sxemdə ixtiyari bir təchizat zəncirinin tərkibində fəaliyyət göstərən iki müəssisə - alıcı 

və satıcı şirkətləri əks olunmuşdur. Bu müəssisələr arasında öncədən bağlanmış ticarət müqaviləsi 

üzrə məhsul satışı baş tutur. Ənənəvi vəziyyətdə bağlanmış ticarət müqaviləsinin şərtlərinə əsasən 

alınmış məhsullara görə ödənişi alıcı tərəf (istehsalçı) satıcı tərəfə (təchizatçıya) müəyyən 

zamandan sonra (məsələn, 30, 45, 60 və ya 90 gün ərzində) ödəməlidir. Lakin müasir dövrdə ticarət 

zəncirinə hər iki tərəfin maliyyə institutlarının müdaxiləsi nəticəsində müqavilə şərtlərinə 

dəyişiklik edilə və satıcının gözlədiyi ödəniş məbləği alıcı müəssisənin öz bankına verdiyi tapşırığa 

əsasən satıcı müəssisənin bank hesabına daha erkən müddətdə köçürülə bilər. Təbii ki bu halda 

alıcı müəssisənin də mənafeyi nəzərə alınmalıdır. Buna görə də belə hallarda satıcı tərəf qeyd 

olunan erkən ödənişə görə əlavə faiz məbləği ödəyir və ya bu məbləğ çərçivəsində alıcı müəssisəyə 

əlavə endirim, güzəşt kimi imtiyazlar verir. Bu proseslərin nəticəsində isə təchizat zəncirinin 

iştirakçıları olan hər üç tərəf qazanmış olur. Beləki alıcı müəssisə daha sərfəli və güzəştli şərtlər ilə 

satıcıdan ehtiyatları əldə edərək, müəssisə daxilində proseslərin fasiləsizliyini təmin edir. Digər 

tərəfdən satıcı müəssisə alıcıya kiçik bir endirimi güzəşti tətbiq etməklə ondan öz debitor borcunu 
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daha qısa zaman müddətində əldə edə bilir. Satıcı müəssisənin digər bir qazancı isə onun əlavə 

anbar xərclərindən azad olmasıdır. Məlum olduğu kimi satışı edilməyən ehtiyatlar, mal-material 

və hazır məhsulların hamısı müəssisənin anbarlarında, saxlanma məntəqələrində xüsusi şəraitdə və 

qorunma şərtləri ilə tədarük edilir ki, bunlar da müəssisə üçün əlavə xərc deməkdir. Eyni zamanda 

anbarda yığılıb qalan ehtiyatların xarab olma, zay məhsula çevrilmə riski də olduqca böyükdür. 

Qanunvericiliyə əsasən isə zay məhsulların tələf edilməsi də xüsusi bir prosedur altında həyata 

keçirildiyindən bu da tamamilə digər əlavə xərclərin yaranmasına gətirib çıxarır. Nəhayət üçüncü 

tərəf qismində iştirak edən bankların da mənafeyi genişdir. İlk öncə bank sistemində həyata 

keçirilən əməliyyatların dövriyyə sürəti artır ki, bu da nəticədə bankın fəaliyyətini genişləndirir, 

digər tərəfdən isə hər əməliyyat üzrə komissiyaya görə əlavə qazanc əldə edir (Baymout, 2015).  
 

Təchizat Zəncirinin Maliyyə Menecmenti Alətləri   

Tədarük zəncirlərini ibarət olduğu şirkətlərin maliyyəsinin və bütövlükdə bu sistemin maliyyə 

performansının uğurlu idarə olunmasında bu sahədə istifadə edilən xüsusi alətlərin rolu zəruridir. 

Həmin alətlərə aşağıdakılar aiddir (Popa, 2013): 

1. Dövriyyə kapitalının menecmenti; 

2. Faktorinq; 

3. Tərs faktorinq; 

4. Dinamik diskontlaşdırma; 

Müəssisələrin dövriyyə kapitalının əsas elementlərinə debitor borcları, ehtiyatlar, nağd vəsaitlər, 

bankdakı cari eyni zamanda qısa-müddətli məqsədlə qoyulmuş əmanət hesabları və bütün qısa 

müddətli (12 aydan az  müddətdə ödənilməli olan) kreditor, ticarət və bank borcları aiddir. Beləliklə 

dövriyyə kapitalının düzgün idarə edilməsi bir tərəfdən müəssisə balansının yetərincə likvid 

saxlanılmasına və ehtiyatların firmanın anbarında ən səmərəli miqdarda toplanmasına yönəldilirsə, 

digər tərəfdən də müəssisənin qarşısında dayanan cari öhdəliklərini gecikdirmədən vaxtında 

ödəməsi və debitor borclarını zamanında toplaması kimi məsələləri qarşısına məqsəd qoyur. Odur 

ki, dövriyyə kapitalının menecmenti həcmindən və digər parametrlərindən asılı olmayaraq bütün 

müəssisələrdə təşkil edilməli olan ən əsas məsələlərdən biridir. 

Digər mühüm alətlərdən biri faktorinq müqaviləsinə əsaslanaraq alıcı müəssisənin satıcıya ödəniş 

etməsidir. Burada ticarət müqaviləsinin şərtlərində qeyd olunmuş ödəniş vaxtından tez bir 

müddətdə təhvil verilmiş mal və xidmətlərə görə satıcı müəssisənin hesabına alıcının bankı 

tərəfindən həyata keçirilir. Əvəzində isə satıcı müəssisə kiçik bir komissiya haqqı ödəyir. Digər 

tərəfdən də alıcı müəssisənin mövcud kreditor borcu artıq satıcı qarşısında deyil, birbaşa öz bankı 

qarşısında yaranır. Faktorinq müqaviləsi ilə eyni məzmunda fəaliyyət göstərən lakin alıcı 

müəssisənin təşəbbüsü ilə bağlanan müqavilə forması tərs faktorinq adlanır. Alıcı şirkət tərs 

faktorinqdən maliyyə durumu zəif olduqda, borcların ödəmə dövrü ilə şirkətin likvidlik 

göstəricilərinin bir-birinə zidd olduğu zaman istifadə edir. Bu zaman satıcının istəyindən asılı 
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olaraq alıcının bankı ödənişi ticarət müqaviləsinin şərtlərinə əsasən ödəniş vaxtı çatdığı zaman və 

ya daha erkən müddətdə edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, ödəniş satıcı müəssisəyə vaxtından 

əvvəl edildikdə faktorinq şirkətinə əlavə komissiya ödənməlidir (Pawlicka & Właszynowicz, 

2019).  

Şəkil 4. Faktorinq və tərs faktorinq alətlərinin tətbiq mexanizmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Wawryszuk-Misztal, 2013 

Yuxarıda qeyd olunmuş alətlərdən ən sonuncusu dinamik diskontlaşdırma adlanır və burada da 

satıcının tələbi əsasında alıcı tərəfdən əldə olunmuş mallara görə ödəniş müqavilə şərtindən daha 

erkən müddətdə ödənilir. Lakin öncəki digər modellərdən fərqli olaraq dinamik diskontlaşdırma 

alətinin tətbiqi zamanı satıcının alıcıya verəcəyi endirim faizi APR göstəricisindən (ing. Annual 

Percentage Rate – İllik faiz dərəcəsi) istifadə etmək xüsusi metodla təyin edilir (Vousinas, 2018). 

Məsələn, əgər satıcı öz ödənişini müqaviləyə əsasən 45 gün sonra deyil dərhal əldə etmək istəyirsə 

və alıcının hesablamasına əsasən bu şirkət üzrə APR əmsalı 25%-ə bərabərdirsə bu zaman erkən 

ödəniş faizi aşağıdakı kimi tapılmalıdır: 

Erkən ödəniş faizi  APR/360 = 25% / 360 = 0.07 x 45 gün = 3.13 % 

Beləliklə, alıcı müəssisə satıcıya ödədiyi erkən ödəniş məbləğindən 3.13% həcmində endirim 

vəsaitini çıxmalıdır. 

Nəticə  

Aparılmış tədqiqat nəticəsində təchizat zənciri konseptinin tarixi, mahiyyəti açıqlanmış, onun 

logistik idarə etmə ilə oxşar və fərqli cəhətləri aşkara çıxarılmışdır. Beləki təchizat zənciri elmdə 

yeni sahə hesab edilsə də (son 20 ildə inkişaf etdirilmişdir), beynəlxalq ticarətdə bu konseptdən 

istifadənin tarixi qədimdir. Təchizat zəncirinin zəminində logistikanın dayanmağına baxmayaraq 

o daha geniş aspektlərlə əhatə olunaraq maliyyə, İKT, marketinq kimi sahələrin də işlərini özündə 

koordinasiya edir. Məqalədə geniş araşdırılan sahə isə təchizat zəncirini maliyyə menecmenti ilə 
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əlaqəli olan hissəsidir. Qeyd edildiyi kimi, burada bank və digər maliyyə təşkilatlarının rolu 

olduqca mühümdür. Çünki burada tətbiq olunan spesifik maliyyə menecmenti alətləri (faktorinq, 

dinamik diskontlaşdırma, tərs faktorinq) məhz kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan maliyyə 

qurumları tərəfindən icra edilir. Təchizat zəncirinə aid proseslərin iştirakçı müəssisələrin maliyyə 

menecmenti ilə olan əlaqəsi isə  şübhəsiz ki, özünü ilk növbədə xərclərin və gəlirlərin 

formalaşmasında, digər tərəfdən isə aktivlərin və öhdəliklərin idarə olunmasında büruzə verir. 

Beləki zəncir daxilində mübadilə olunan məhsul və xidmətlər əgər bir alıcı tərəf üçün yeni aktiv 

(eyni zamanda öhdəlik) əldə edilməsi deməkdirsə, satıcı tərəf üçün isə aktivin əldən çıxması və 

gəlirin tanınması kimi tamamlanır. Beləliklə də ixtiyari bir alğı-satqı əməliyyatının hər iki tərəfin 

maliyyə vəziyyətinə və nəticələrinə olan təsirləri uğurla təcəssüm edilmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi bu sistemin əsas elementlərindən biri olan maliyyə institutlarının 

təchizat sisteminin həlqələri kimi fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı müəssisələrə verdikləri kreditlərin 

həcmi və faiz dərəcəsi bütövlükdə makroiqtisadi səviyyədə ölkə iqtisadiyyatına təsir edir. Beləki 

kreditləşmədəki 1% səviyyəsində baş tutan artım ÜDM-də 0.51% artım ilə nəticələnir (Mukhtarov 

et., 2019). Odur ki, Azərbaycanda da yeni təchizat zəncirlərinin yaradılması və mövcud olanların 

inkişaf etdirilməsi əslində birbaşa olaraq ölkədə qeyri-neft sənayesi sahəsinə müsbət təsir etməklə, 

neft və qaz kimi xammal ixracından əldə olunan gəlirlərdən asılılığa son qoya bilər. 

Sonda məqaləni Şərqin ən uca sənətkarı kimi tanınan və bütün dünyaya özünün mükəmməl fikirləri 

ilə tanınan şairimiz Nizami Gəncəvinin fikirləri ilə tamamlamaq istəyirəm: 

“Dünya talpasına diqqət yetirsək, hamımız bir-birimiz üçün əkinçiyik.   

 Hər cür çalışmaqda son məqsəd, yemək və geyməkdən başqa bir şey deyildir.” 
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Резюме 

Спрос на качественный корпоративный менеджмент растет во всех странах, и с уже сформировавшимися, 

хорошо поставленными рынками, и с пока еще формирующимися рынками. В случае финансовых 

учреждений, как государственных, так и частных, управление имеет решающее значение для устойчивости 

банковского сектора. Эффективный корпоративный менеджмент имеет решающее значение для надлежащего 

функционирования банковского сектора и экономики в целом. Банки играют решающую роль в экономике, 

переводя средства вкладчиков и вкладчиков в деятельность, которая поддерживает предприятия и 

способствует экономическому росту. Безопасность и надежность банков являются ключом к финансовой 

стабильности, и поэтому способ ведения бизнеса имеет решающее значение для экономического здоровья. 

Слабость управления в банках, играющих важную роль в финансовой системе, может привести к передаче 

проблем в банковском секторе и экономике в целом. 

Корпоративный менеджмент в банках отличается от корпоративного управления в обычных компаниях. Это 

связано с характером банковского бизнеса, сложностью его организации, уникальностью балансов банков, 

необходимостью защиты самого слабого участника в цепочке (то есть вкладчиков) и системными рисками, 

вызванными банкротством банков. Посторонним лицам сложно оценить качество активов банка и, 

следовательно, его истинное финансовое положение. Кроме того, банк обслуживает несколько 

конфликтующих интересов, от акционеров до заемщиков или вкладчиков, и хорошее управление важно для 

балансирования этих интересов. Наконец, потенциальные негативные последствия банкротства банков очень 

разрушительны как для экономики, так и для общества, что ярко продемонстрировал мировой финансовый 

кризис 2008 года. По этой причине в настоящее время признано, что корпоративный менеджмент в банках 

следует рассматривать с помощью конкретных рекомендаций, уделяя больше внимания «внутреннему 

управлению», чем защите миноритарных акционеров.  

Keywords: банки, корпоративный менеджмент в банках, надзорные требования Базельского банка, 

управление банковскими рисками, прозрачность банка. 

 

Введение 

Для банков сфера корпоративного менеджмента выходит за рамки акционеров (управление 

капиталом) и включает держателей долга (управление долгом). С точки зрения банковского 

надзора управление долгом является основной проблемой корпоративного управления. 

Управление акциями и долгом сталкивается с частично параллельными, а частично 
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расходящимися интересами руководства, акционеров, держателей долга и надзорных 

органов. Сбои в корпоративном менеджменте банков способствовали финансовому 

кризису. Реформы корпоративного права в меньшей степени подходят для управления 

банками, более перспективным является усиление требований законодательства о надзоре. 

Важные предложения включают: 

 более четкое разделение функций управления и контроля (возможно, 

двухуровневым советом, как в Швейцарии и Бельгии);  

 создание отдельного комитета по рискам при совете директоров или независимого 

директора по рискам;  

 решение проблемы сложной или непрозрачной структуры банка;  

 корпоративное управление в рамках группы, как в отдельных компаниях, так и в 

группе банков. (Hopt, Klaus J., August 29, 2011). 

Соответствующие требования надзорного законодательства необходимы для внутренних 

процедур банка, в частности, для управления рисками, внутреннего контроля и 

соответствия, а также внутреннего и внешнего аудита. Пригодность надзорных органов и 

надлежащие тесты для совета, менеджмента и основных акционеров банков полезны. 

Квалификация и опыт членов правления банка не менее важны, чем независимость. 

Метод 

Основными методами исследования, использованными в статье, являются обзор и 

критический анализ литературы, на основании чего применяется метод логической 

дедукции.  

Анализ 

Работа с самыми различными источниками, показывает, что банки критически важны для 

расширения производства и торговли, корпоративного управления компаниями 

нефинансового сектора и распределения капитала. Когда банки эффективно мобилизуют и 

распределяют средства, это снижает стоимость капитала для компаний, способствует 

накоплению капитала и стимулирует рост производительности. Таким образом, то, как 

функционируют банки, имеет определяющее влияние как для деятельности компаний и 

отраслей, так и в целом благосостояния общества. (Levine, 2004). Учитывая важность 

банков, управление самими банками приобретает центральное значение. Надежные 

механизмы корпоративного менеджмента позволяют банковским менеджерам с большей 

эффективностью распределять капитал и осуществлять эффективное корпоративное 

управление в отношении компаний, которых они финансируют. Напротив, если менеджеры 

банков обладают огромной свободой действий, чтобы действовать в своих интересах, а не 
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в интересах акционеров и держателей долга, тогда у банков, соответственно, будет меньше 

шансов эффективно распределять сбережения общества и осуществлять надежное 

управление компаниями. Банковские кризисы наглядно демонстрируют огромные 

последствия плохого управления банками. Банковские кризисы наносят ущерб экономике, 

дестабилизируют правительственное управление и усиливают бедность. Когда инсайдеры 

банка используют банк в своих собственных целях, это может увеличить вероятность 

банкротства банка и тем самым ограничить корпоративные финансы и экономическое 

развитие.  

Хотя банки важны, само по себе это не является основанием для отдельного анализа 

управления банками. Также как и у любой другой компании, у банков есть акционеры, 

держатели долгов, советы директоров, конкуренты и т. д. Однако у банков есть две 

взаимосвязанные характеристики, которые побуждают к отдельному анализу 

корпоративного управления в банках.   

Во-первых, банки обычно более непрозрачны, чем компании нефинансового сектора. Хотя 

информационная асимметрия поражает все сектора, однако исследователи и эксперты 

утверждают, что эта информационная асимметрия больше у банков. (Furfine, 2001). В 

банковской сфере качество ссуд может быть скрыто в течение длительного времени. Более 

того, банки могут изменять структуру рисков своих активов быстрее, чем большинство 

нефинансовых компаний. Банки могут легко скрывать проблемы, предоставляя ссуды 

клиентам, которые не могут обслуживать предыдущие долговые обязательства. Более 

серьезные трудности с получением информации о поведении банков и мониторингом 

текущей их деятельности препятствуют использованию традиционных механизмов 

корпоративного управления. Это проявляется, в частности, в том, что, как отмечается, 

аналитики по облигациям больше расходятся во мнениях по поводу банковских облигаций, 

а не облигаций компаний нефинансового сектора. (Morgan, 2002). 

Во-вторых, банки часто очень сильно регулируются. Из-за важности банков в экономике, 

из-за недостаточной прозрачности банковских деятельности и их активов, а также из-за 

того, что банки являются готовым источником налоговых поступлений, правительства 

применяют сложный набор правил для банков. В крайнем случае, правительства становятся 

владельцами банков. В конце 1990-х годов 40% населения мира проживало в странах, где 

большая часть банковских активов находилась в контролируемых государством банках. 

(World Bank, 2001). Когда государство является владельцем, это меняет характер 

управления банками. Широкое распространение государственного регулирования и 

владение банками требует независимого обсуждения управления банками. 

Основная цель корпоративного менеджмента должна заключаться в обеспечении интересов 

заинтересованных сторон в соответствии с интересами общества на устойчивой основе. 
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Среди заинтересованных сторон, особенно в отношении розничных банков, интересы 

акционеров будут второстепенными по сравнению с интересами вкладчиков. 

Корпоративный менеджмент определяет распределение полномочий и ответственности, в 

соответствии с которыми деятельность банка осуществляется его советом директоров и 

высшим руководством, включая то, как они: 

 устанавливают стратегию и цели банка; 

 отбирают и контролируют персонал; 

 ведут бизнес банка на повседневной основе; 

 защищают интересы вкладчиков, выполняют обязательства акционеров и 

учитывают интересы других признанных заинтересованных сторон; 

 приводят корпоративную культуру, корпоративную деятельность и поведение в 

соответствие с ожиданиями, что банк будет работать безопасно и надежно, 

добросовестно и в соответствии с законами и нормативными актами; 

 устанавливают контрольные функции. 

Рекомендации Базельского комитета основаны на принципах корпоративного менеджмента, 

опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Широко признанные и давно установленные принципы ОЭСР направлены на оказание 

помощи правительствам в их усилиях по оценке и совершенствованию их основ 

корпоративного менеджмента, а также на предоставление рекомендаций участникам и 

регулирующим органам финансовых рынков. (BCBS, July 2015). 

Надзорные органы очень заинтересованы в надежном корпоративном менеджменте, 

поскольку оно является важным элементом безопасного и надежного функционирования 

банка и может отрицательно повлиять на профиль риска банка, если не будет работать 

эффективно. Хорошо управляемые банки способствуют поддержанию действенного и 

рентабельного процесса надзора, поскольку необходимость во вмешательстве надзорного 

органа меньше. 

Надежный корпоративный менеджмент может позволить надзорному органу больше 

полагаться на внутренние процессы банка. В этом отношении опыт надзора подчеркивает 

важность наличия соответствующих уровней полномочий, ответственности, 

подотчетности, сдержек и противовесов в каждом банке, в том числе совета директоров, а 

также высшего руководства, а также функций управления рисками, комплаенс и 

внутреннего аудита. Несоблюдение банком передовой практики корпоративного 

управления и отсутствие эффективного управления являются одними из наиболее важных 

внутренних факторов, которые могут поставить под угрозу платежеспособность банка.  
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Корпоративный менеджмент в банках отличается рядом моментов:  

 банки подпадают под особые правила и надзор со стороны государственных 

органов;  

 надзор за банками также осуществляют покупатели ценных бумаг, выпущенных 

банками, и вкладчики; 

 банкротство банка увеличивает социальные издержки, что влияет на поведение 

других банков и регулирующих органов; 

 правила и меры социальной защиты существенно меняют поведение владельцев, 

менеджеров и клиентов банков, так как правила могут быть контрпродуктивными, 

приводя к нежелательному поведению управления (повышенному риску), которое 

подвергает риску благополучие заинтересованных сторон банка (в частности, 

вкладчиков и владельцев); 

 между банком и его клиентами существуют фидуциарные отношения, влекущие за 

собой дополнительные отношения и агентские расходы; 

 проблема принципала-агента более сложна в банках, в том числе из-за асимметрии 

информации не только между собственниками и менеджерами, но также между 

собственниками, заемщиками, вкладчиками, менеджерами и надзорными органами; 

 количество сторон, заинтересованных в деятельности учреждения, усложняет 

управление финансовыми учреждениями. (Llewellyn, 2008; Marcinkowska, May 

2012). 

Таким образом, в случае банков корпоративный менеджмент должен восприниматься как 

необходимость такого поведения учреждения, которое вынудит руководство защищать 

интересы всех заинтересованных сторон и обеспечивать ответственное поведение и 

отношение. (Tirole, 2001). Корпоративная справедливость, прозрачность и подотчетность, 

таким образом, являются основными целями корпоративного управления с учетом 

корпоративной «демократии», то есть широкого участия заинтересованных сторон. 

В то же время, не существует единой модели корпоративного менеджмента, 

адаптированной для всех банков: частных, кооперативных и государственных; местных и 

глобальных; универсальных и инвестиционных. Различные банки, которые 

руководствуются различными целями и, следовательно, системы надзора будут в банках 

тоже различными, хотя приоритеты остаются прежними.  

Таким образом, в банковском секторе корпоративный менеджмент – это способ ведения 

бизнеса и дел банка со стороны менеджмента и совета директоров, влияющий на то, как 

они: 
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 определяют цели и задачи банка; 

 руководят текущей деятельностью банка; 

 выполняют обязательства по подотчетности перед акционерами и учитывают 

интересы заинтересованных сторон; 

 применяют требование безопасной работы и обеспечения хорошего финансового 

положения и соблюдения применимых нормативных требований; 

 защищают интересы вкладчиков (и других клиентов и кредиторов). (BCBS, 2006, 

February). 

Доверие общества (к банку и всей банковской системе) необходимо для надлежащего 

функционирования финансовой системы и экономики. Эффективная практика 

корпоративного менеджмента имеет фундаментальное значение для завоевания и 

поддержания этого доверия. (BCBS 2006, February). Как показывает исследования 

«барометра доверия» Эдельмана за последние годы, банки и финансовые услуги являются 

двумя наименее надежными отраслевыми секторами.  

Как отмечается в «The 2019 Edelman Trust Barometer: Financial Services», сектор финансовых 

услуг вернулся к рекордно высокому уровню неравенства доверия. В то время как уровень 

информированного общественного доверия значительно вырос с 2012 года (49%) по 2019 

год (67%), доверие среди массового населения, которое составляет 55%, не отражает такого 

же улучшения текущих прогнозов. Этот разрыв в 12% в доверии между информированной 

общественностью и широкими слоями населения повторяет такой же рекордный 12%-й 

разрыв, который наблюдался и в 2017 году. Это неравенство возникает в контексте 

разделения на «массовый класс» и выражается двузначными числами на более чем двух 

третях рынков во всем мире. (2019 Edelman trust barometer). 

Доверие является основной предпосылкой для надлежащего функционирования банков, 

поэтому фундаментальные реформы в банковской сфере целесообразно проводить так, 

чтобы восстановить внутреннюю гармонию и доверие общества. Поэтому всякий раз 

необходимо провести глубокий анализ причин разразившегося кризиса. Особенно с учетом 

того, что правила надлежащего ведения банковского бизнеса существуют и реализуются, но 

как показал последний глобальный финансовый кризис 2008 года, в нем оказались виновны 

в основном недостатки в корпоративном управлении.  

Анализ причин указанного кризиса позволяет выявить несколько вопросов, требующих 

усиления стандартов:  

 роль, задачи и ответственность наблюдательного совета банка, а также его размер, 

организация и состав (члены), а также порядок функционирования этого органа и 

https://edl.mn/2PJlSzi
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оценка его работы; 

 контроль подверженности банковскому риску; 

 оценка руководящего состава и его поощрительная оплата; 

 прозрачность наблюдательного совета банка, позволяющая оценивать его 

деятельность (как посредством институционального, так и частного мониторинга); 

 структура собственности банков и роль институциональных инвесторов. 

(Kirkpatrick, 2009, September; Turner, 2009, March).  

В то же время, в литературе предупреждают, что улучшение корпоративного менеджмента 

само по себе вряд ли сделает банки более безопасными. На деле может произойти и 

обратное. В англо-саксонской практике улучшение корпоративного менеджмента, то есть 

предоставление акционерам большей власти, может сделать банки более рискованными. В 

частности, обращают внимание на то, что более высокий уровень институциональной 

собственности как показателя власти акционеров увеличивает банковский риск. (Laeven and 

Levine, 2009). Отмечается и то, что банки с большим количеством независимых директоров 

в советах директоров понесли большие убытки во время кризиса 2007-2010 гг. (Erkens, Hung 

and Matos, 2012).  

Известен также некоторый скептицизм относительно эффективности подхода «соблюдай 

или объясняй» к корпоративному менеджменту в банках. Однако проведенный в различных 

странах развитого капитализма анализ показывает, что в подавляющем большинстве 

случаев объяснения причин отказа от применения тех или иных правил либо вовсе не 

представляются, либо представленные разъяснения сделаны с использованием информации 

низкого качества. Из этого финансово-банковскими экспертами делается вывод о 

необходимости механизмов поддержки, используемых регулирующими органами, и 

необходимости отслеживания компаниями заявлений регулирующих органов, с тем, чтобы 

своевременно принимались банками надлежащие меры в случае отсутствия или 

недостаточного объяснения. (Seidl, Sanderson and Roberts, 2012). 

Как указала Европейская комиссия, подход «соблюдай или объясняй» работал бы гораздо 

эффективнее, если бы конкретные контролирующие органы (например, регулирующие 

органы по ценным бумагам, фондовые биржи или другие органы) имели право проверять, 

имеется ли доступная, широкая информация с соответствующей содержательной 

ценностью. Однако Европейской комиссией подчеркивается и то, что регулирующие 

органы не должны вмешиваться в содержание раскрываемой информации или оценивать 

решения, принятые компанией, в том числе и конкретным банком, ибо это всегда должно 

оставаться задачей рынка. (EC, 2011, April 5).  
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Выводы 

В современном капиталистическом обществе регулируются все составные экономики. Тем 

не менее, даже в тех странах, в которых масштабы и степень регулирования экономики 

относительно малы, в отношении банковского сектора применяют широкие и подробные 

регулятивные нормы и правила. Активное развитие международных стандартов по линии 

таких институтов, как Банк Международных Расчетов, Международный Валютный Фонд и 

Всемирный банк требует и делает обязательным активное участие государства в банковском 

секторе. Однако, разрабатываемые центральными властями в самих конкретных странах на 

основе рекомендаций международных институтов нормативные акты часто отрицательно 

влияют на поведение банков и мешают стандартным процессам корпоративного 

управления.  

Основная цель руководства банка – выстроить органичную и оптимальную систему 

взаимодействия элементов банковского механизма с целью получения прибыли. Успешная 

оптимизация соотношения «доходность-риск» в кредитных операциях банка во многом 

определяется использованием эффективных методов управления банком. Способность идти 

на разумный риск – один из элементов культуры предпринимательства в целом и 

банковской культуры в частности. 

По сравнению с компаниями других отраслей и секторов, корпоративный менеджмент в 

банках должен обеспечивать защиту гораздо более широкого круга заинтересованных 

сторон, особенно вкладчиков, которые обычно не имеют возможности влиять на бизнес-

решения высшего руководства банков. Это требует более глубокого участия совета 

директоров в стратегических вопросах и надзоре за рисками, поскольку он должен 

полностью понимать риски, которым подвержен банк, и иметь возможность эффективно их 

контролировать. В связи с этим необходимо, чтобы баланс навыков на уровне правления 

банка и опыта членов правления четко и тщательно регулировался и контролировался 

органами банковского надзора. 

Объектом особого внимания и более подробного руководства в рамках корпоративного 

менеджмента в банках выступают так называемые «вторая и третья линии защиты»: то есть 

управление рисками, комплаенс и внутренний аудиту, которые становятся обязательными 

для банков во все большем числе юрисдикций. К банкам также предъявляются более 

строгие требования по раскрытию информации. 
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İnsan Resurslarının İdarə Edilməsinin Milli Xüsusiyyətləri və Onların 
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Xülasə 

Güclü rəqabətin getdiyi bugünkü sürətlə dəyişən və inkişaf edən iş dünyasında, müəssisələrin həyatda qalması və 

rəqibləri üzərində davamlı rəqabət üstünlüyü əldə etməsi çox çətindir. İnsan müəssisənin ən vacib investisiya 

mənbəyidir. İnsan resurslarının potensialını aşkar etmək və bundan ən yüksək səmərəliliyi əldə etmək üçün təcrübələri 

inkişaf etdirmək şirkətlərin vurğulamalı olduğu bir məsələdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində insan resurslarının 

formalaşmış milli modellərə uyğun şəkildə idarə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir şəraitdə ABŞ, Yaponiya 

və Qərbi Avropanın bir çox  ölkələrinin idarəetmə modellərində insan amili diqqət mərkəzində dayanır. Bu yüksək 

inkişaf etmiş ölkələrin insan resurslarının idarə edilməsi istiqamətində qabaqcıl təcrübələrinin öyrənilməsi ölkəmizdə 

bu sahədə innovativ yanaşmaların tətbiqinə təkan vermək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Tədqiqatın əsas məqsədi 

insan resurslarının idarə edilməsinin milli modellərinin tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarının 

araşdırılması, həyata keçirilən funksiyaların tətbiqi dərəcələri əsasında mövcud vəziyyətini təhlil etməkdir. Tədqiqat 

obyekti kimi bir sıra yerli və xarici təşkilatlar seçilmişdir. Obyektlərlə aparılan tədqiqatın predmetini isə insan 

resurslarının idarə olunmasının milli modellərinin xüsusiyyətləri və müqayisəli təhlili təşkil edir. Tədqiqatın 

məlumatlarının toplanılması üçün anket sorğusu metodundan istifadə olunmuşdur. Tədqiqat obyekti olaraq Avrora 

MMC şirkəti seçilmiş və həmin müəssisənin İRİE sistemi üzərində araşdırma aparılmışdır. Ölkəmizdə mövcud olan 

İRİE modelinin hansı xarici ölkə modelinin xüsusiyyətləri əsasında formalaşdığını aydınlaşdırmaq üçün anket sorğusu 

hazırlanmış və şirkətin işçiləri tərəfindən cavablandırılmışdır. Eyni zamanda bir nəçə yerli şirkətlərin İRİE sahəsində 

tətbiq etdiyi metodlar da məqalədə öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: İnsan resursları, milli modellər, milli xüsusiyyətlər 

 

Giriş 

Bu gün əksər ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafında ən əhəmiyyətli problemlərdən biri insan 

resurslarının idarə edilməsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Fərqli mədəniyyətlərdə, ölkələrdə insan 

resurslarının idarə edilməsinə yanaşmalar və idarəetmə metodları əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

Zaman keçdikcə, müəyyən ölkələrin öz standartları və kadr idarəetmə sistemlərinin ənənələri 

formalaşmışdır. Bu gün xarici ölkələrdə insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin  necə 

formalaşdığını bilmək xüsusilə maraqlıdır. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində insan resurslarının idarə olunması praktikası aşağıdakı amillər 

qruplarına görə bir sıra xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur: 

mailto:nigarmalikzada@gmail.com
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1.Mədəni (işə münasibət, komandadakı münasibətlər, ədalət və dürüstlük anlayışları, əmək haqqı 

və motivasiya); 

2.Qanunvericilik (personalın idarə edilməsi, əməyin mühafizəsi və müxtəlif kateqoriyalı işçilərin 

hüquqlarının qorunması sahəsində müxtəlif təlimat və qanunlar); 

3.İqtisadi (işsizlik nisbəti, iqtisadi artım tempi, daxili bazarlarda rəqabət və s.); 

4.İşəgötürənlər və işçilər arasındakı münasibət, əmək mübahisələrinin və münaqişələrin həllinə 

dövlətin müdaxilə dərəcəsi, həmkarlar ittifaqlarının inkişaf dərəcəsi. 

İnsan  resurslarının  idarə  edilməsinin  konseptual  aspektləri 

Hal-hazırda insan kapitalı istehsalın ən vacib komponenti, hər bir təşkilatın ən dəyərli mənbəyidir, 

rəqabət qabiliyyətinin, iqtisadi böyümənin və səmərəliliyin göstəricisi rolunu oynayır. Səriştəli 

şəkildə qurulmuş insan resursları idarəetmə sistemi şirkətə işçilərinin daxili intellektual 

potensialından təkrarlanan bir mənbə kimi istifadə etməyə imkan verir ki, bu da şirkətin iqtisadi 

səmərəliliyinin artmasına və keyfiyyətcə çevrilməsinə kömək edir. 

İnsan resursları termini ilk dəfə 1960-cı illərdə əmək münasibətləri dəyərinin diqqət çəkməyə 

başladığı və motivasiya, təşkilati davranış və seçim qiymətləndirmələri kimi anlayışların 

formalaşmağa başladığı dövrdə meydana gəlmişdir. İşçi potensialının və insanların idarə 

edilməsinin inkişafı qədim zamanlardan bəri davam edən bir narahatlıqdır. Bu fikirlər 18-ci əsrdən 

başlayaraq daha da inkişaf etdirilmiş və bugünkü insan resurslarının idarə olunması şöbələrinin 

formalaşması ilə sona çatmışdır (Çetinel, 2003). 

İnsan resursları idarə olunmasının tarixi inkişafına nəzər salsaq, 1980-ci illərə qədər "kadr 

menecmenti", "kadr idarəetməsi və sənaye əlaqələri" və s. konsepsiyalardan geniş istifadə 

olunmasına baxmayaraq, 1950-ci illərdən bəri yeni axtarışların başlandığı müşahidə edilə bilər. Bu 

mənada 1950-ci illərin sonlarından etibarən Myers və Harbison kimi bəzi sənaye əlaqələri və 

iqtisadiyyat mütəxəssisləri əmək mövzusunda araşdırmalarında "insan resursları" ifadəsini istifadə 

etməyə başladılar (Eren, 2006). 1980-ci illərə nəzər salsaq görərik ki, həmin dövrdə artıq digər 

şöbələrdə çalışan menecerlər ilə kadr menecerləri arasında illərdir mövcud olan bərabərsizliklər 

ortadan qalxmışdır. Bunun əsas səbəbi digər menecerlərin kadr menecerləri ilə ortaq bir məqsəd 

üçün çalışdıqlarını dərk etmələri idi. Artıq kadrlar şöbəsinə sadəcə işə qəbul və işdən azad etmə 

funksiyalarını yerinə yetirən bir şöbə kimi baxılmırdı. Bu dövrdə şirkətlər üçün onların korporativ 

mədəniyyətinə uyğun olan işçilər seçmək olduqca önəmli idi (Geylan vd., 2013). 

1990-cı illərə qədər işləyən insanların psixoloji tərəfini ortaya qoyan bir çox araşdırma aparılsa da, 

iş yerlərində insan faktoru ilə məşğul olan yeganə departament olan kadrlar şöbəsi əmək haqqı və 

şəxsi işlər kimi əsas funksiyaları həyata keçirməkdən kənara çıxa bilmirdi. Hətta bəzi şirkətlərdə 

kadrlar şöbəsi yox idi. 90-ci illərdə isə artıq şirkətlər insan amilinə daha çox diqqət yetirməyə 

başladılar. Kadr şöbələri artıq adlarını insan resursları şöbələri olaraq dəyişdirməyə başlamışdı. 
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Sözü gedən şöbələr adlarını insan resursları olaraq dəyişdirsələr, hələ uzun bir müddət kadrların 

idarə edilməsinə aid olan təməl işlərdən yaxa qurtara bilməmişdilər. Ancaq mükafatlandırma, 

performans qiymətləndirmə, karyeranın idarə olunması kimi yeni anlayışlar həyata keçirdikləri 

funksiyalar sırasına daxil olmağa başlamışdır. İnsan resurslarının önəmi artdıqca doğru işə doğru 

işçi seçimi insan resursları şöbələrinin ən başlıca məqsədlərindən birinə çevrilirdi. İşçi heyətinə 

edilən investisiyaların şirkətin məhsuldarlığını və gəlirliliyini artırdığını anlayan rəhbərlər artıq 

təhsilə xüsusi önəm verməyə başladılar (Demirkaya, 2006). 

İnsan resurslarının idarə edilməsinin milli modellərinin xüsusiyyətləri 

Dünyada müəyyən bir ölkənin milli xüsusiyyətlərini nəzərə alan müxtəlif idarəetmə modelləri 

mövcuddur. Bu, ilk növbədə müxtəlif xalqların korporativ mədəniyyətinin xüsusiyyətlərindən irəli 

gəlir. Milli xüsusiyyətlər hər bir ölkədəki menecerlərin işinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Müasir dünyada ən çox Amerika və Yapon idarəetmə modelləri ən özünü göstərir.  

ABŞ və Yaponiyada menecment məktəbləri hazırda dünyada liderdir və digər ölkələrdə idarəetmə 

inkişafı standartı kimi qəbul edilir. Bu iki idarəetmə növünün xüsusiyyətlərini müqayisə etsək 

oxşar və fərqli cəhətlərini görə bilərik. Mütəxəssislərin fikrincə, Yapon menecmenti ən çox nəzərə 

çarpan milli xüsusiyyətlərə malikdir. Amerika menecmentinin prinsip və metodları isə dünyada ən 

geniş yayılmış hesab olunur (Uysal, 2009). 

Cədvəl 1: Yapon və Amerika modellərinin müqayisəsi 

Yapon idarəetmə modeli Amerikan idarəetmə modeli 

Kollektiv qərarvermə Fərdi qərarvermə 

Kollektiv məsuliyyət Fərdi məsuliyyət 

Xüsusi, çevik idarəetmə quruluşu Qəti şəkildə rəsmiləşdirilmiş idarəetmə quruluşu 

Qeyri-formal nəzarət Formal nəzarət 

Kollektiv nəzarət Rəhbərin fərdi nəzarəti 

Yavaş karyera yüksəlişi Sürətli karyera yüksəlişi 

Liderin əsas keyfiyyəti koordinasiya etmək bacarığıdır Liderin əsas keyfiyyəti peşəkarlıqdır 

Təcrübə və xidmət müddətinə görə karyera yüksəlişi Şəxsi nəticələrə görə karyera yüksəlişi 

Universal menecerlərin hazırlanması Yüksək ixtisaslaşmış menecerlərin hazırlanması 

Mənbə: http://menedzhmenti.ru/page47/page52/index.html 

http://menedzhmenti.ru/page47/page52/index.html


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1859 

 

Amerika idarəetmə sistemi fərdiyyətçilik prinsipinə əsaslanır. Bu Amerika cəmiyyətində 18-19-cu 

əsrlərdə yüz minlərlə immiqrantın ABŞ-a kütləvi köç etməsi zamanı meydana çıxmışdır. Yeni 

ərazilərin inkişafı prosesində təşəbbüs və fərdiyyətçilik kimi milli xarakter xüsusiyyətləri inkişaf 

etdirildi. Amerikalılar fərdin xarici amillərin və digər insanların əsassız təsirinə məruz 

qalmamasına, “öz qərarını özü verməsinə“ və “istədiyi kimi davranmasına” xüsusi diqqət 

göstərirlər (Годзоев, 2014). Yaponiyada isə 19-cu əsrin sonuna qədər feodalizm hökm sürdüyü 

üçün onların ictimai şüurunda kollektivizmə - müəyyən bir sosial qrupa mənsub ənənəvi münasibət 

hələ də qalmışdır. Yapon cəmiyyəti 1854-cü ilə qədər təcrid olunmuş bir cəmiyyət idi. Buna görə 

də cəmiyyət və onun mədəniyyəti əsasən öz-özünə inkişaf etmişdir. Bu məhdud və təcrid olunmuş 

məkanda əməkdaşlıq etmək və digərləri ilə ahəngdar olmaq asan idi. Bütün bunlar yapon 

mədəniyyətinin əsasını təşkil edən kollektivizmi formalaşdırdı. Bu sosial ruh komanda işinə verilən 

dəyərdə də öz əksini tapır. Həmçinin ailəyə və əcdadlara olan hörmət yaponların əhəmiyyətli 

dərəcədə vacib milli xüsusiyyətlərindən biridir (Moriguchi, 2014). 

Amerikalı menecerlər fərdi, sürətli və böyük risk altında qərar verməyə meyillidirlər.Yapon 

mədəniyyətində və iş dünyasında fikir birliyinə əsasən qərar qəbul edilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilir. Şirkətdəki hər kəs şirkətin məqsədləri və qərarları barədə kollektiv olaraq razılaşmalı və 

bütün qarşıdurmalardan qaçınılmalıdır. Bu konsensus sistemi Yaponiyada ‘ringi sistemi’ olaraq 

bilinir və Yaponiyada ən vacib insan resurslarının idarə olunması təcrübələrindən 

biridir.Yaponiyada iş qərarları strukturlaşdırılmış, məntiqli və düşünülmüş bir müddətdə qəbul 

edilir (Mitu & Vasic, 2018). 

Yapon menecmentinin isə ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri “ömürlük iş” adlanan yazılmamış 

bir qanun hesab olunur. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər hansı bir şirkətin rəhbərliyi 

kadrları təşkilatın ən yüksək dəyəri hesab edir və hətta böhran vəziyyətlərində belə işçilərini 

şirkətdə saxlaya bilmək üçün mümkün olan hər şeyi edir. Nəticədə, işçilər ümumiyyətlə bütün 

ömürlərini bir müəssisədə işləyirlər və başqa bir təşkilata keçmək qeyri-etik hesab olunur. Amerika 

şirkətlərinin işçiləri müqaviləyə uyğun olaraq və yalnız öz funksional vəzifələri çərçivəsində 

işləyirlər, lakin Yapon işçiləri yalnız öz vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməklə yanaşı, həm də 

şirkətləri üçün başqa bir faydalı iş görməyə çalışırlar. Məsələn, bir amerikalı usta və ya mühəndis 

boş vaxtı olsa da, heç vaxt dükan döşəməsini təmizləyən bir iş görməyəcəkdir. Və əsas 

fəaliyyətindən asudə vaxtı olan bir yapon mütəxəssisi mütləq şirkəti üçün faydalı bir şey edəcəkdir, 

çünki diqqətini qəti şəkildə göstərilən funksional vəzifələri yerinə yetirməyə deyil, şirkətinin 

xeyrinə işləməyə yönəldir (Powell, 2016). 

Böhranlı vəziyyətlərdə Amerikalı menecerlər təşkilatlarının xərclərini azaltmaq və daha rəqabətli 

etmək üçün işçilərinin bir hissəsini ixtisar etməyə çalışırlar. Amerikalı işçilər ümumiyyətlə iş 

yerlərini bir neçə ildən bir dəyişdirirlər, daha yüksək əmək haqqı və ya daha yaxşı iş şəraiti təklif 

edən firmalara köçürlər. Buna səbəb ABŞ-da ənənəvi olaraq yalnız şaquli karyeraların uğurlu 

sayılmasıdır. Təqaüd yaşına çatmasa da, şirkətdə 20-25 il işləyən işçilərin təqaüdə çıxarılması adi 
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haldır. Bu yolla şirkət rəhbərliyi gənc mütəxəssislərin karyera inkişafı üçün şərait yaratmağa və 

onları öz təşkilatlarında saxlamağa çalışır (Макиева & Хетеева, 2015). Yaponiyada işçilər 

ümumiyyətlə bütün ömürlərini bir müəssisədə çalışırlar və başqa bir təşkilata köçürülmə etikadan 

kənar hesab olunur. Yapon mütəxəssisin karyerası daha çox üfüqi xarakter daşıyır (məsələn, orta 

menecer əvvəlki statusuna bərabər vəzifələr tutaraq 4-5 ildən bir digər şöbələrə keçir). Bu, şirkətə 

şöbələr və xidmətlər arasındakı üfüqi əlaqələr sistemini inkişaf etdirməyə, geniş profilli 

mütəxəssislər yetişdirməyə, bir-birinin əvəzlənməsi problemini həll etməyə və komandadakı 

mənəvi mühiti yaxşılaşdırmağa imkan verir. Təqaüd yaşına çatmış insanlar nadir hallarda təqaüdə 

çıxırlar, gücü olduğu qədər və hər hansı bir sahədə və vəzifədə şirkətin xeyrinə işləməyə çalışırlar. 

Azərbaycanda insan resurslarının idarə edilməsi 

Azərbaycanda İRİE-nin inkişafı mərhələsi iki dövr üçün qiymətləndirilə bilər. Bunlar Sovet dövrü 

və müstəqillik əldə edildikdən sonrakı dövrlərdir. Yetmiş il Sovet İttifaqının tərkibində olması 

digər sahələrdə olduğu kimi İRİE sahəsində də özünü bürüzə verir və həmin dövrdən qalma bir sıra 

idarəetmə təcrübələri bu günə qədər davam edir. 

Sovet dövründə hər bir iri müəssisədə kadr işləri ilə məşğul olan dörd şöbə var idi. Bunlardan 

birincisi işçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması və fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

qanuni prosedurları həyata keçirən kadrlar şöbəsi idi. İkincisi, işçilərin sosial məsələləri ilə məşğul 

olan həmkarlar ittifaqları, yəni tətil düşərgələri, uşaq bağçaları, idman və ictimai fəaliyyətlər və ən 

əsası işçilərin ev sahibi olması üçün lazımlı fəaliyyətlər həyata keçirirdi. Digər bir şöbə isə əmək 

haqqı şöbəsi, maaşların vaxtında ödənilməsi və idarə edilməsi ilə məsul olan şöbə idi. Nəhayət, baş 

mühəndis tərəfindən idarə olunan işlərin dizaynı və iş təhlükəsizliyi ilə məşğul olan şöbə. Bu 

şöbələrdən və fəaliyyətlərindən göründüyü kimi Sovet dövründə müəssisə səviyyəsində müəyyən 

edilmiş İRİE strategiyası yox idi (Domsch & Lidokhover, 2007). 

Sovet İttifaqının dağılması ilə qeyd olunan bütün funksiyalar öz əhəmiyyətini itirmişdir. Yalnız 

işçilərlə əlaqəli hüquqi əməliyyatlar aparmaq məcburiyyətində olan kadrlar şöbəsi, Sovet İttifaqı 

dövründən Azərbaycanda müəssisələrinə miras qalmışdır. Əmək haqqı bölmələri də bir çox 

müəssisədə mühasibat şöbələrinə verilmişdir (Domsch & Lidokhover, 2007). 

1990-cı illərdə müəssisələrdə insan amili ilə əlaqəli yeganə şöbə kadrlar şöbəsi – hələ də işçilərin 

yalnızca əmək haqqı və şəxsi işləri ilə məşğul olan şöbə olaraq qalmaqda idi. Hətta bəzi 

təşkilatlarda kadrlar şöbəsi belə yox idi və işçilərin bütün şəxsi işləri bir mühasib tərəfindən idarə 

olunurdu. 1990-cı illərdən etibarən keyfiyyətin ən aşağı səviyyədən ən yüksək səviyyəyə yayılması 

fikrini irəli sürən Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi anlayışı sayəsində insan amili şirkətlərdə ön plana 

çıxmağa başladı. Zaman keçdikcə müəssisələrin kadrlar şöbəsi adlarını insan resursları şöbəsinə 

dəyişdirsə də, bir çox şirkətin fəaliyyəti hələ də işçilərin şəxsi işlərini idarə etməklə məhdudlaşırdı. 

Lakin bununla birlikdə İRİE şöbələrinin həyata keçirdiyi funksiyalar sırasına mükafatlandırma, 

performans qiymətləndirmə və karyeranın idarəolunması kimi yeni anlayışlar da daxil olmağa 
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başlamışdır. İşçilərinə yatırılan kapitalın şirkətin hədəflərinin reallaşmasında səmərəliliyi 

artırdığını başa düşən menecerlər işçilərin davranışlarına diqqət yetirməyə başladılar. Hətta 

sonradan bəzi böyük şirkətlərdə təlim və inkişaf şöbəsi daha da inkişaf etdirilmiş və insan resursları 

idarəetməsinin aktiv bir qolu kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır (Kasımov, 2011). 

Azərbaycan reallığında menecmentin universal prinsiplərinin uğurlu istifadəsini göstərmək üçün 

bir sıra tanınmış şirkətləri misal çəkmək olar. Məsələn, Accessbank-ın milliyyətcə alman olan top-

meneceri təcrübəsində menecmentin bir sıra əsas qaydalarından istifadə edir: rəhbərlər kollektivin 

özündən yetişir və kənardan təyin olunmur, bu da əməkdaşların karyera yüksəlişinə və loyallığına 

şərait yaradır, personalın peşəkar inkişafı üçün daim treninqlər keçirilir, yüksək korporativ 

mədəniyyətə diqqət yetirilir. 

Ölkəmizdə mobil operatorlar sahəsində rəqabət qabiliyyətliliyinə görə lider olan “Azercell 

Telekom” yarandığı ilk gündən etibarən həm  bütövlükdə korporativ idarəetmə sahəsində, həm də  

insan kapitalının idarə olunmasında beynəlxalq təcrübədən yararlanıb. Azercell mobil operatoru iş 

axtaranlar arasında ona görə populyardır ki, burada yüksək məvacib verilir, daim peşəkar hazırlıq 

və yüksəlişə şərait yaradılır, böyük sosial paket təqdim edilir. 

Azərcell də fərdi inkişafa yanaşma əsas amillərdən biridir. Belə ki, işçilərin təlim və inkişafı üçün 

70-20-10 prinsipini təqdim edilir. Həmin prinsipə görə, 70% məsuliyyət səviyyəsini artırmaq və 

səlahiyyətləri genişləndirmək vasitəsi ilə işdə təlim, yeni layihələrin təqdim olunması və s-dir, 20% 

- işçinin şəbəkəylə qarşılıqlı əlaqə vasitəsi ilə təlim (kouçinq, əks əlaqə, mentorluq) və yalnız 10% 

bilavasitə təlimlər təşkil edilir. Bununla yanaşı, şirkət hər il əməkdaşların inkişafına 1 milyon 

manat vəsait xərcləyir. 

Şirkət güclü korporativ idarəçilik və mədəniyyətin, eləcə də, insan resurslarının idarə olunması 

təcrübəsinin davamlı inkişafının göstəricisi olaraq “Investors in People” (IIP) - İnsana Sərmayə 

Standartının əsas 9 fəaliyyət göstəricisi üzrə dəyərləndirilərək bu dəfə ən yüksək  pillə hesab edilən  

“Platin” sertifikatına layiq görüldü. “İnsana Sərmayə” standartı şirkət performansının inkişafı, 

işçilərin müasir inkişaf imkanları ilə təmin edilməsi, onların qərar qəbuletmə prosesinə cəlb 

edilməsi, işçi potensialına fokuslanan effektiv idarəetmə kimi prinsipləri ölçür və daha da inkişaf 

etdirməyə təşviq edir. “Azercell” ölkəmizdə “Platin” sertifikat qazanan ilk şirkət olmaqla yanaşı, 

MDB məkanında da belə bir uğura imza atan yeganə şirkətdir. 

Analiz 

Hal-hazırda ölkəmizdə müasir müəssisələrdə İRİE sahəsində cari vəziyyətin necə olduğunu təhlil 

etmək üçün Avrora MMC şirkəti seçilmiş və həmin müəssisənin İRİE sistemi üzərində araşdırma 

aparılmışdır. Avrora şirkəti 1993-cü ildə yaradılmışdır. Avrora MMC 3 istiqamətdə fəaliyyət 

göstərir: Distribyutor, İstehsal və Pərakəndə sahəsi. Avrora MMC hal-hazırda 12000-dən çox 

ticarət nöqtəsinə distribyutor fəaliyyəti çərçivəsində 800-dən çox brendin satışını həyata keçirir. 
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Ölkəmizdə mövcud olan İRİE modelinin hansı xarici ölkə modelinin xüsusiyyətləri əsasında 

formalaşdığını aydınlaşdırmaq üçün anket sorğusu hazırlanmış və Avrora şirkətinin işçiləri 

tərəfindən cavablandırılmışdır. Şirkətin 93 işçisindən alınan cavablar əsasında məlumatlar təhlil 

edilmişdir. Nəticələrə nəzər salaq. 

Cədvəl 2: Qərar qəbulunda hansı formaya daha çox üstünlük verilir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Kollektiv 62 66,7 

Fərdi 31 33,3 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu  

 

Cədvəl 2-dən görünüdüyü kimi iştirakçılardan 62 nəfər (66,7%) kollektiv, 31 nəfər (33,3%) isə 

fərdi cavabını vermişdir. Nəticədən aydın olur ki, Azərbaycanda  bu meyar üzrə yapon modelinin 

xüsusiyyəti daha çox üstünlük təşkil edir. 

Cədvəl 3: Şirkətiniz hansı idarəetmə strukturuna malikdir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Qeyri-standart, çevik idarəetmə 

quruluşu 

66 71 

Standart, formal idarəetmə quruluşu 27 29 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu 

 

Amerika şirkətləri aydın şəkildə müəyyən edilmiş funksiyaları olan sərt idarəetmə strukturlarına 

sahibdirlər. Yapon firmalarında idarəetmə strukturları daha elastikdir. Təşkilati strukturlar tez-tez 

yaradılır və sonra konkret tapşırıqlar yerinə yetirildikdən sonra dağıdılır (Володина, 2010). Cədvəl 

3-ə diqqət yetirsək, respondentlərin 66 nəfəri (71%) qeyri-standart, çevik idarəetmə quruluşu, 27 

nəfəri (29%) isə standart, formal idarəetmə quruluşu cavabını seçmişdir. Cədvəldən aydın olduğu 

kimi, qeyri-standart, çevik idarəetmə quruluşu cavabına daha çox üstünlük verildiyi üçün yenə də 

yapon modelinə uyğun olduğunu görürürük. 
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Cədvəl 4: İşçilərin motivasiyasında əsasən hansı stimullaşdırmaya üstünlük verilir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Mənəvi stimullaşdırma 27 29 

Maddi (pul) stimullaşdırma 66 71 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu 

 

Amerika şirkətlərinin işçiləri və menecerləri üçün əsas stimul iqtisadi (yəni, pul) amildir.Yaponlar 

üçün isə sosial və psixoloji amillər, bir komandaya aid olma hissi, şirkətləri ilə qürur duyma və s. 

kimi amillər daha əhəmiyyətli bir rol oynayır. Gördüyümüz kimi 27 nəfər (29%) mənəvi 

stimullaşdırma, 66 nəfər (71%) isə maddi (pul) stimullaşdırma cavabını vermişdir. Bu nəticələr 

Azərbaycanda mənəvi stimullaşdırmadan çox maddi stimullaşdırmaya üstünlük verildiyini deməyə 

imkan verir ki, bu da Amerikan modelinə məxsus olan bir xüsusiyyət olaraq nəzərə alınır. 

Cədvəl 5: Əsasən hansı nəticələrə daha çox diqqət yetirilir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Kollektiv nəticələr 60 64,5 

Fərdi nəticələr 33 35,5 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu 

 

Yaponiyada komanda işi üstünlük təşkil edir, hüquq və vəzifələrin ciddi şəkildə bölüşdürülməsi 

yoxdur. Bu baxımdan yapon idarəçiliyində fərdi nailiyyətlər deyil, komandanın birgə nailiyyətləri 

nəzərə alınır. Amerikada isə işçilər arasında rəqabət mühiti mövcuddur və fərdi nəticələrə daha çox 

diqqət yetirilir (Васильев, 2007). Cədvəl 5-dən Azərbaycanda əsasən hansı nəticələrə daha çox 

diqqət yetirildiyini müşahidə edə bilərik. İştirakçılardan 60 nəfər (64,5%) kollektiv nəticələr, 33 

nəfər (35,5%) isə fərdi nəticələr cavabını vermişdir. Nəticələrə əsasən bu meyar üzrə Azərbaycan 

modelinin yapon idarəçiliyinə daha çox uyğun gəldiyini deyə bilərik. 

Amerikan idarəçiliyi sürətli "şaquli" karyera artımı (tədricən və ya kəskin yüksəliş) ilə xarakterizə 

olunur, yapon mütəxəssis və menecerlərin karyerası isə çox vaxt "üfüqi" olur. Cədvəl 6 və 7 da 

karyera yüksəlişi imkanları əks etdirilmişdir. 
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Cədvəl 6: Karyera yüksəlişi nəyə əsasən həyata keçirilir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Təcrübə və xidmət müddətinə görə 26 28 

Şəxsi nəticələrə görə 67 72 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu 

 

Cədvəl 7: Karyera yüksəlişi imkanları necədir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Sürətli karyera yüksəlişi 61 65,6 

Tədrici, daha uzun zaman kəsiyində 

karyera yüksəlişi 

32 34,4 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu 

 

Cədvəl 6-də  “Karyera yüksəlişi nəyə əsasən həyata keçirilir?” başlığı altında sual verildiyini 

görürük. Bu suala 26 nəfər (28%) respondent təcrübə və xidmət müddətinə görə, 67 nəfər (72%) 

respondent isə şəxsi nəticələrə görə cavabını vermişdir. 

Cədvəl 7-da “Karyera yüksəlişi imkanları necədir?” sualı verilmişdir. Respondentlərdən 61 nəfər 

(65,6%) sürətli karyera yüksəlişi, 32 nəfər (34,4%) isə tədrici, daha uzun zaman kəsiyində karyera 

yüksəlişi cavabını seçmişdir. 

Hər iki cədvəldə çoxluq təşkil edən cavabların Amerikan modelinin xüsusiyyətlərinə uyğun gəldiyi 

gəldiyini müşahidə edirik. 

Yaponiyada orta hesabla hər bir menecer 4-5 ildən bir firmanın digər şöbələrinə keçir və orada 

əvvəlki statusuna bərabər vəzifələr tutur. Nəticədə, şirkətinin bütün xüsusiyyətlərini bilən və hər 

hansı bir problemi həll edə bilən hərtərəfli bir mütəxəssis olur. Və yalnız bundan sonra nəzərə 

çarpan bir karyera artımı gözlənilə bilər. Yaponiyada təqaüd yaşına çatmış insanlar nadir hallarda 

təqaüdə çıxırlar, onlar gücləri olduğu müddətdə şirkətlərində istənilən sahədə və vəzifədə çalışırlar 

(Д. Иванов & С. Иванов, 2014). Amerika müəssisələri isə yüksək ixtisaslaşma və vəzifələrin ciddi 

şəkildə müəyyənləşdirilməsi yolu ilə səmərəliliyə can atır.  
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Cədvəl 8: İşçilərin hansı istiqamətdə hazırlanmasına üstünlük verilir? 

 Say (nəfər) Faiz 

Universal tipli işçilər  59 63,4 

Dar ixtisaslaşma tipli işçilər 34 36,6 

Cəmi 93 100,0 

Mənbə: Müəllifin hazırladığı anket sorğusu 

Bu xüsusiyyətin Azərbaycan müəssisələrində özünü necə büruzə verdiyini görmək üçün Cədvəl 8-

ə nəzər salaq.Burada respondentlərin 59 nəfəri (63,4%) universal tipli işçilər, 34 nəfəri  (36,6%) 

isə dar ixtisaslaşma tipli işçilər cavabını vermişdir. Nəticələrdən aydın olur ki, bu meyar üzrə 

Azərbaycan modeli yapon təcrübəsinə daha yaxındır. 

Nəticə 

Tədqiqatın nəticələrindən aydın olur ki, ölkəmizdəki İRİE modeli həm yapon, həm də amerikan 

modelinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Uzun müddətdir Azərbaycanda idarəetmə əsasən 

Qərb təcrübəsindən istifadə etməklə çətinliklə də olsa inkişaf etməkdədir. Amma birdən-birə başqa 

sistemin hazır menecment modelini götürərək onu şirkətin idarə edilməsində istifadə etmək olmaz. 

Azərbaycan menecmentinin özünəməxsus məzmunu, bizim mentalitetə uyğun idarəetmə formaları 

və metodları olmalıdır. 

Nəticədə, Qərb modeli ilə yerli dini və etnik elementlərin sintezindən ibarət olan idarəetmə modeli 

alınır. Müsəlman mədəniyyətinin bizim mentallığa ənənəvi güclü təsirini nəzərə alsaq, bu halda 

bizdə idarəetmə sistemində Şərq xüsusiyyətlərinin üstünlük təşkil etdiyini görərik. Bura 

«itaətkarlıq», «tabeçilik», «şəxsi münasibətlərin güclü təsiri» və s. aid etmək olar. Amma 

idarəetmənin Qərb modeli rəqabət, «güclü qalib gəlir» prinsipi əsasında qurulur. 

Bizdə belə hesab olunur ki, uzun müddət hər hansı bir funksiyaları yerinə yetirmiş əməkdaş 

bacarıqlı yeni işçidən fərqli olaraq irəli getməkdə daha çox şanslıdır. Amma insanı şirkətə loyallığa 

görə yüksəltmək olmaz, buna görə sadəcə ona bonuslar və ya əvvəllər təcrübədən keçirilmiş staja 

görə əlavələr düşür. Müasir dövrdə Azərbaycan menecmentinin formalaşdırılması zamanı 

fərdiyyətçilik, şəxsiyyətə  yönümlük, fərdi nəzarətin həyata  keçirilməsi kimi aspektlərə xüsusi  

önəm verilməlidir (Quliyeva, 2019). 

Hal-hazırda davam edən pandemiya şəraiti ölkəmizdə demək olar ki, bütün müəssisələrin 

fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Ölkə daxilində baş verən bu böhran bir çox 

istehsal sahələrinin öz fəaliyyətlərini dayandırmasına, istehalda fasilələrin yaranmasına, işçi 

ehtiyacının azalmasına, işçi sayı ilə mövcud olan iş yerlərinin sayı arasında  qeyri bərabərliyin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Ancaq müasir dövrdə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində, xüsusilə də 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1866 

 

böhranlı vəziyyətlərdə yalnız baş verən dəyişikliklərə tez bir zamanda uyğunlaşa bilən çevik 

müəssisələr bazar paylarını qoruyub saxlaya bilər. Hal-hazırda Azərbaycan müəssisələri  böhran 

vəziyyətində kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, onların peşə və ixtisas dərəcələrinin 

yüksəldilməsi, idarəetmə prosesində strateji qərarların gələcək istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, 

potensial risklərdən yayınma metodlarının araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməli və xarici 

təcrübədən yararlanmalıdırlar. 
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Резюме 

На современном этапе геополитика стала одним из основных факторов развития народов, государств и 

регионов. Поскольку судьба любого государства и народа зависит от различных географических факторов и 

позиций, занимаемых геополитическими центрами силы в данном пространстве, предпринимаемых ими шагов 

и проводимой политики. Регион, в котором расположен Азербайджан, представляет собой геополитическое 

пространство, способное влиять на формирование мирового порядка. 

С этой точки зрения было бы правильным проанализировать события, происходящие на Кавказе и в бассейне 

Каспийского моря, которые считаются одним из самых чувствительных регионов мира, не только в рамках 

процессов, происходящих в регионе. мира и интересов центров силы в регионе, но и с точки зрения 

геополитической политики, проводимой здесь веками.  

Среди направлений и приоритетов внешней политики Азербайджана особое место всегда занимали отношения 

со странами. Находится на стыке Европы и субрегиона Азии, условно именуемого Евразией. В связи с тем, 

что сам Азербайджан относится к категории этих стран региона, его и внутреннее, и внешнее положение 

постоянно менялось в зависимости от события в регионе, отношения между государствами региона, их 

совпадающие и пересекающиеся интересы, а также транснациональная политика ведущих государств мира в 

этом субрегионе. Благодаря своему геостратегическому и геополитическому значению Евразия всегда 

привлекала внимание всех ведущих государств мира, центров глобализации и интеграции, международных и 

региональных организаций. 

Ключевые слова: геополитический, регион, развитие. 

 

Введение 

Во все времена главной задачей региональной геоэкономической политики каждого 

государства было, прежде всего, обеспечение геоэкономической независимости, природных 

ресурсов и интересов экономической безопасности страны. Концепция геоэкономической 

безопасности интересов в политической литературе народного хозяйства страны развитие и 

безопасность, экономическая жизнь, охрана с ненужных наружных влияний и окружающей 

среды представлен как устранение геоэкономической зависимости находятся. 

Объявление 18 октября 1991 года  самостоятельности Азербайджанской Республикой, 

находящейся в существенном геополитическом месте, а также случившиеся перемены  в к

онце 80-х, начале 90-х лет в интернациональной арене, выставили в ведущий проект 

немаловажную проблему развития также осуществлении новейшего, надлежащего 

основам государственного, политического направления развития и утверждения себя на 
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мировой арене. 2 марта 1992 года Азербайджанское Государство, получившая за краткий 

период высокую репутацию среди государств, была установлена членом ООН (Həsənov, 

2007).  

Интенсивное признание Азербайджана странами мира в конце 1991-начале 1992 годов и 

образование дипломатичных отношений раскрыли обширный путь для его интеграции в 

мировое сообщество. Формирование двухсторонних общественно-политических 

взаимоотношений формировало подходящую основу для формирования финансовых 

и цивилизованных взаимосвязей. В собственную очередность, выгодная финансовая 

совместная работа представляет немаловажную значимость в углублении общественно-

политических взаимоотношений, усилении взаимного доверия. С данной точки зрения, 

заключенный 20 сентября 1994 года «Контракт века» по части эксплуатации 

нефтяных месторождений в азербайджанской части Каспийского моря начал сильным 

импульсом в целях расширения двухсторонних взаимосвязей Азербайджана с иными 

государствами, укрепления его международных позиций (Гасанов, 2014).  

Международное собрание с целью возобновления Великого Шелкового пути, которая 

состоялась 7-8 сентября 1998 году в Баку, с участием представителей из 32 стран и 13 

международных организаций, является одним из значимых достижений Азербайджана в 

период восстановления независимости. Расположение Азербайджана имеет немаловажную 

значимость, так как играет роль моста между Западом и Востоком, в развитии коридора 

Европа-Кавказ-Азия, служит еще большему усилению интеграции республики со странами 

мира. А также это имеет очень огромное значение не только лишь с финансовой точки 

зрения, но и с точки зрения общественно-политической устойчивости и защищенности 

(Həsənov, 2009).  

Особое значение во внешней политике Азербайджана имеет его сотрудничество со многими 

странами мира, а так же, тем что является членом ведущих международных организаций 

(Cəfərov, 2015).  

С 1992 да Азербайджан стал членом таких организаций, как ООН, ОБСЕ и ОИК,  а ткже в 

результате успешной внешней политики в 2001 году была принята в Совет Европы, 

установила тесные связи с НАТО, Европейским Союзом и другими организациями, 

продолжает везти активную политику по расширению контактов в рамках этих 

объединений. Страна находится в весьма удачном географическом положении, формирует 

условия себе, а также собственным партнерям, с целью наибольшего 

применения собственной позиции, выполняет требуемые события в целях обеспечения гос

ударственных заинтересованностей и защищенности (Гасанов, 2014). 

Метод 

На наш взгляд, в геоэкономическом смысле, национальное развитие Азербайджана и 
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безопасное обеспечение экономических интересов было периодом Перед ним стояло 

несколько основных задач. Классифицируйте их следующим образом сможет сделать: 

1. Прежде всего, углубляющийся экономический кризис остановка, целенаправленная на 

национальном уровне или для предотвращения спонтанного экономического разрушения, 

национальной экономики и заключалась в устранении угроз жизненным потребностям 

граждан. 

2. Во-вторых, политика «открытой страны», провозглашенная Азербайджаном после 

обретения независимости, переход к рыночной экономике, экономическая интеграция с 

внешним миром, бизнес либерализация окружающей среды, переход на свободную форму 

собственности и т. д. шаги в целом. Эта линия, будучи положительной, сама по себе не 

обеспечивала независимого экономического развития, экономической и социальной 

безопасности Азербайджана. Для этого Азербайджан в первую очередь существующие 

хозяйственные и трудовые на территории Правильная оценка и защита ресурсов, пришлось 

определить стратегию эффективного использования и полезного управления. 

3. В-третьих, экономическими интересами страны в то время были СССР, не нарушение 

прежних экономических отношений со странами региона, а наоборот постепенная и 

продуманная интеграция в передовые экономические системы мира, в частности в 

Европейский Союз, при сохранении этих связей политика была обязательна. 

4. Таков Азербайджан его нежелательная региональная интеграция в систему избавиться от 

геоэкономических влияний и геоэкономических может заложить основу для независимости. 

Это также способствует привлечению передовых мировых технологий, иностранных 

инвестиций и капитала в экономику страны, в которой Азербайджан в то время остро 

нуждался приводя к топливно-энергетическим, нефтяным и ненефтяным обеспечить 

развитие отрасли, богатые природные ресурсы страны, существующие экономические 

ресурсы более эффективными, безопасными и ради ее развития можно было использовать 

без потерь. 

Особенности 

«Сотрудничество во имя мира» сформировала немаловажную базу с целью формирования 

его взаимоотношений с основными государствами мира. Генеральный секретарь НАТО 

Х.Солана в своем интервью, в период визита в Азербайджан, в конце сентября 1998, 

отметил, что «Кавказский регион – это регион, где НАТО имеет прямые интересы». 

Сказанное повторно доказало, то что заинтересованности Североатлантического альянса 

равно интересам Азербайджана в сфере формирования выгодного сотрудничества, а также 

сбережения областной защищенности целиком (Гасанов, 2014).  
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Основные задания, которыми придерживается Азербайджанское правительство в 

наружной политической деятельности, возможно объединить согласно последующим 

пунктам (Həsənov, 2005):  

удерживать самостоятельность, независимость также территориальную единство государс

тва в рамках общепризнанных в интернациональной арене пределов, непосредственно согл

асовывать ее защищенность с концепцией областной также интернациональной защищенн

ости;  

-формировать с абсолютно всеми странами общества равные, выгодные взаимосвязи 

партнерства, применять данные взаимосвязи равно как продуктивное условие в 

формировании экономики;  

-формировать со странами, чьи круг интересов схожи государственными интересами 

Азербайджана, партнерские и дружеские взаимоотношения, применять их способности с 

целью поддержания международных позиций республики;  

- формировать условия с целью осуществления международных общепризнанных мерок, 

нацеленных в охрану ключевых прав и безопасности жителей;  

-прикладывать действия с целью ликвидации напряжения в районе, а также формирование 

дружеских взаимоотношений;  

-достичь формирования приспособления международной заботы, предотвращающего либо 

уменьшающего вплоть до минимального количества наружного влияния на страну;  

-устремляться к инициативному участию страны в абсолютно всех международных, 

областных, финансовых, учено-промышленных, цивилизованных, гуманитарных и иных 

организациях;  

-формировать с иностранными государствами академические, цивилизованные 

гуманитарные взаимосвязи и механизмы обширного информативного обмена и т.д.  

Внешняя стратегия самостоятельного Азербайджана выделяется кроме того также 

отличительными чертами. 

В мощь того, то что Азербайджан выбрал подход постройки демократической и законной 

страны, его внешняя стратегия кроме того отображает все без исключения 

современные преимущества всемирного навыка, культурные международные общепризна

нных мерок и отвергает любые разновидности народных и церковных ограничений. 

Современная внешняя политика Азербайджана построена на открытых и демократических 

принципах, соединяет в себе все не противоречащие интересам, менталитету народа и 

государства международные нормы.  

В области международных, региональных и межгосударственных отношений 
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Азербайджанское государство опирается на следующие основные принципы (Əzimli, 2012):  

-уважение к суверенным правам каждого государства, невмешательство во внутренние дела 

друг друга, уважительное отношение к избранному странами пути развития, независимо от 

разницы между моделями государственного строительства и социально-политического 

развития, добросовестное выполнение в межгосударственных отношениях международных 

норм и взятых на себя обязательств;  

-в соответствии с международными правовыми нормами и принципами не допускать 

нарушения территориальной целостности государств, насильственного изменения границ и 

угрозы государственной независимости, решать спорные вопросы мирным путем;  

-равноправное, взаимовыгодное сотрудничество в общественно-политических, 

экономических и культурных связях, защита общих интересов, стремление к взаимной 

безопасности, поиск и осуществление перспективных шагов для мирного и выгодного 

сотрудничества;  

-в двусторонних отношениях учитывать международные правовые нормы и правила 

цивилизованного сосуществования, интересы других государств, региональных и 

международных объединений;  

-уважать права народов и наций на самоопределение, защищать права и свободы человека;  

-вести совместную борьбу против сепаратизма, терроризма и прочих негативных явлений, 

могущих нанести урон безопасности, материальной и духовной жизни государств и 

народов;  

-прилагать совместные усилия к решению глобальных, волнующих человечество и народы 

отдельных государств проблем, объединять все усилия и т.д.  

Международные принципы носят обязательный характер для всех государств-членов ООН, 

ОБСЕ и других международных организаций. Для преобразования названных принципов в 

основную правовую норму системы международных отношений и цивилизованного 

сосуществования, человеческое общество прошло исторический период, сопровождаемый 

столетиями кровавых войн и разрушений.   

Международные правовые нормы и принципы в настоящее время обогащаются все новыми 

коллективными документами, договорами и статьями, которые в практике международных 

отношений могут быть приняты всеми и в той или иной степени оказать положительное 

влияние на развитие и укрепление цивилизованных межгосударственных отношений. 

Азербайджан в годы независимости подписал немало таких документов, расширил круг 

своей правовой деятельности и взятых обязательств.  

Одними из главных приоритетов внешней политики Азербайджана со дня завоевания им 
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независимости являлись защита и укрепление государственной независимости, обеспечение 

безопасности, национально-государственных прав страны и их связи с международной 

системой безопасности. Этот приоритет и сегодня составляет одну из основных задач 

внешнеполитического курса, и работа по его реализации продолжается. Так как, хотя 

главные угрозы, имевшиеся на пути государственной независимости Азербайджана 

начиная, с 1995 года и преодолены, все еще остается открытым вопрос о гарантии 

обеспечения его безопасности. Следует особо учесть, что с территории страны не выведены 

иностранные оккупационные войска, не обеспечены ее международные права, связанные с 

территориальной целостностью и неприкосновенностью границ. Кроме того, продолжается 

также работа с внешним миром по защите экономической, политической, экологической, 

информационной, продовольственной безопасности Азербайджана, осуществляемые 

внутри страны проекты приводятся в соответствие с интересами национальной 

безопасности государства. Осуществляются задачи по повышению обороноспособности 

Азербайджана, развития в соответствии со стандартами НАТО его военного строительства 

и т.д (Əzimli, 2012).  

Так же в ряд внешнеполитических приоритетов Азербайджана входят вопросы 

установления цивилизованных норм сосуществования, опирающихся на международные 

правовые нормы, принятие действенных мер по защите международных прав государства, 

обеспечение непосредственного участия международных организаций, особенно таких 

структур, как ООН, ОБСЕ, НАТО, в обеспечении мира и безопасности на планете (Həsənov, 

2005). 

Азербайджан берет на себя интенсивное содействие в международной политической 

деятельности. Все без исключения совершающиеся действия и формирующиеся в 

концепции интернациональных взаимоотношений установки проявляют прямое 

воздействие в внутреннее и наружное состояние государства. Демонстрирование ею 

целостного стратегического расклада, а также содействие в подобных действиях, равно 

как глобализация и транснационализация всемирной уставы, областное объединение, 

международная демократизация, либерализация и т.д, наблюдается и расценивается в 

абсолютно всем мире.  

К числу других наших приоритетов можно также отнести важную работу согласно 

систематизации и осуществлении областных заинтересованностей. Наравне с 

урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского инцидента, страна 

вынуждена найти решение подобных проблем: установить единый пункт в 

пересекающихся и сталкивающихся заинтересованностях с Ираном, Российской 

Федерацией и усовершенствовать с ними взаимоотношения, продлить формирование 

дружеский взаимосвязей с Турцией, Украиной, Грузией, а также иными государствами 

района, чьи интересы схожи с нашими, применить совместно с союзниками действия 
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к установлению статуса Каспийского моря, осуществлении энергетических транспортно-

коммуникационных планов TRASEKA (Aslanova, 2014).  

В данном районе весьма непростая и двойственная концепция взаимоотношений с СНГ с р

уководством Российской Федерацией, с ОИК  с руководством Ирана, с Союзом 

тюркоязычных стран под эгидой Турции, в отдельности со Европейским Альянсом, 

Китаем, США также иными государствами. В связи с этими нюансами Азербайджан 

выдвигает вперед приоритет стабильной политики, для поддержания крепких 

взаимоотношений с ведущими странами мира, и содержания геополитической безопасности 

государства (Гасанов, 2014).  

Азербайджан является воротами Евразии, основной страной транспортно- 

коммуникационного и энергетического коридора Запад-Восток. В данном значении страна 

представляет конкурента для Российской Федерации, а для стран Востока и 

Запада- связывающим государством (мостом). Страна считается устремляющей мощью 

и одним из основополагающих гарантов транспортно-коммуникационного плана 

TRASEKA согласно восстановлению античного Шелкового пути (является самым 

идеальным коридором из Китая в Европу), нефтепровода Город-Столица-Джейхан 

и газопровода Баку-Тбилиси-

Эрзурум. Помимо этого, Азербайджан, фигурирующий еще в транспортно-

коммуникационном коридоре Южная Азия, Россия, Иран также Европа, еще один 

раз утвердил, то что обладает подходящими географическими ресурсами.В настоящее 

время Азербайджан, как одна из ключевых транзитных стран Евразийского региона, 

занимает важное место в ряду основных товарных, энерготопливных и других центров 

связей по линии Восток-Запад. Эта позиция все более укрепляется, и Азербайджан 

расширяет свои транзитные возможности. А самое главное – основные центры 

глобализации и региональной интеграции (Европейский Союз, США, Япония, Китай, 

страны Юго-Восточной Азии и др.) заинтересованы в укреплении позиций Азербайджана 

как транзитной страны и прикладывают к этому серьезные усилия (Ахмедов, 2014). 

Азербайджан уделяет особое внимание двухсторонним отношениям с отдельными 

иностранными государствами, которые создают логическое единство с его 

многосторонними отношениями, в том числе отношениям с соседними странами.  

Отношения с Турецкой Республикой, первой признавшей независимость Азербайджана и 

по сей день, поддерживающий нашу позицию, имеет чрезвычайное значение. 

Двухсторонние отношения между двумя этими странами, которые с этнической, 

культурной, языковой точки зрения тесно связаны друг с другом, в настоящее время еще 

больше расширяются и углубляются на уровне стратегического сотрудничества. Отношение 

Азербайджана и Турции к развитию происходящих в регионе геополитическим и 
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экономическим событиям, реализации трансрегиональных экономических проектов, а 

также усилия официальной Анкары, направленные на урегулирование армяно-

азербайджанского конфликта, включая меры, предпринятые в рамках различных 

международных организаций, демонстрируют полное соответствие их позиций и уровень 

качества сотрудничества между этими двумя странами.  

Учитывая сильное влияние России на Южном Кавказе, внешняя политика Азербайджана 

обращает особое внимание на северное направление, которое имеет большое значение. 

Азербайджан, который прилагает усилие по снижению напряжения и созданию 

добрососедского климата в регионе, является сторонником дальнейшего 

усовершенствования взаимовыгодного сотрудничества с Россией в экономических, 

политических, социальных и культурных сферах (Həsənov, 2005).  

Одним из главных направлений внешней политики Азербайджана является отношения 

между Азербайджаном и Ираном, которые имеют богатое общее наследие в области 

истории и культуры. С первых дней своей независимости Азербайджан придавал большое 

значение отношениям с Ираном. Азербайджан старается усилить взаимовыгодные связи с 

Ираном в сферах политики, экономики и культуры.  

В определении и претворении в жизнь внешней политики Азербайджана участвуют в 

основном Президент страны, Милли Меджлис, премьер-министр, Администрация 

президента, Министерство иностранных дел и другие центральные исполнительные органы. 

Большое значение с точки зрения характеристики внешней политики государства имеет 

изучение роли, полномочий, задач (по нормативам закона и Конституции) именно этих 

структур, а также структуры, формы работы внешнеполитического ведомства страны, 

деятельности посольств, представительств.  

В настоящее время дипломатические представительства Азербайджана в зарубежных 

странах состоят из 38 посольств, 4 представительств,  4 главных консульств и одного 

почетного консульства. В целом, в этих структурах работает более 500 азербайджанских 

дипломатов и административных работников. 350 из них – дипломаты, остальные – 

оказывающие консульские и административные услуги. Число дипломатических 

представительств из года в год растет. Согласно Закону Азербайджанской Республики «О 

дипломатической службе», в систему Министерства иностранных дел входят 

соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики, созданные 

для обеспечения его деятельности вспомогательные организации и учреждения 

образования, дипломатические представительства и консульства страны (Гасанов, 2014). 

Анализ 

Более значимыми проявлениями общественно 

финансовой изменения места Южного Кавказа, с нашей точки зрения, считаются фундаме
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нтальные перемены в государственных экономиках, формирование новейших либо возобн

овление классических домашних функций предоставленных стран, увеличение межстрано

вых несходств согласно признакам общественно-

финансового формирования, перемены в балансе государств согласно финансовому потен

циалу также ресурсам формирования. За первые десять лет в период формирования 

рыночных реформ в связи с результатами экономического спада в странах региона ВВП в 

целом и на душу населения резко уменьшился. Уменьшение было усилено 

этнополитическими и внутриполитическими конфликтами. 

Более мощным он был в Грузии, где ВВП в 2000 г был на два раза меньше, чем в 1991 

году. Финансовый упадок в главном был связан с деиндустриализацией. С 

диверсифицированной индустрии советского этапа в обстоятельствах рынка остались в 

главном добывающие сферы и сферы пищевой промышленности. Вследствии данного 

существовали утрачены трудовые точки с относительно значительной зарплатой и большие 

источники прибыльной доли государственных бюджетов (Магеррамов, 20104). 

Результат 

В итоге после одержания победы над Арменией, Азербайджан еще раз показал на весь мир 

свою мощь. Политика президента Ильхама Алиева через краткое время стало в центре 

внимания ведущих телеканалов и новостных порталов мира. Учитывая факт того, что война 

походила в тяжелый период карантина, это еще более усложняло ситуацию. Однако этот 

факт не помешал Азербайджану освободить свои земли из оккупации.  

Главной целью после этого является восстановление жизни в этих территориях, создание 

курортных зон, что станет еще одним большим плюсом для страны, еще более усилит мощь, 

укрепит положение на регионе.  

 

Литература 

1. Магеррамов А.А. «Двустороннее сотрудничество Азербайджанской Республики с 

международными организациями в сфере безопасности», Баку, 2014  

2. Гасанов А.М. «Политика национального развития и безопасности Азербайджанской 

республики» Баку, 2014, 

3. Ахмедов Э.И. «Важный этап динамичного развития Азербайджана в современных 

геополитических условиях (2003-2013 годы)», Тбилиси, 2014, 

4. Гасанов А.М. “Геополитика” Учебник. Баку, 2012. 

5. Əliyev H.Ə. «Müstəqilliyimiz əbədidir. 46 cildlik tam külliyyat.» Bakı, 1997-2010. 

6. Əliyev H.Ə. «Müstəqilliyimiz əbədidir. I kitab» Bakı, 1997 

7. Əzimli A. «Azərbaycan - NATO münasibətləri» (1992- 2010). Bakı, 2012 

8. Həsənov Ə.M. «Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının yaradıcısıdır //Heydər 

Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində» Bakı, 2007, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1876 

 

9. Həsənov Ə.M. «Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasəti: əsas məqsədləri, 

vəzifələri və icra mexanizmləri //Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli» Bakı, 2010 

10. Aslanova R. «Qloballaşma və mədəni müxtəliflik» Bakı, 2014 

11. Həsənov Ə.M. «Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti» Bakı, 2005 

12. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığın əsasları. Bakı, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1877 
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Низам Бабаев 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

nizamb236@gmail.com   

 

Резюме 

Материальные ресурсы характеризуются ограниченностью и вступают в противоречие с безграничными 

потребностями, то есть все ресурсы ограниченны определёнными пределами, при этом многие их виды 

невоспроизводимы. Материальные ресурсы, являясь одним из составных частей имущества, играют особую 

роль не только как материальная основа деятельности. Их экономное и рациональное использование - одно из 

основных условий эффективной деятельности предприятий. Это фундаментальное положение образует 

основу экономики и вызывает потребность в своевременном учёте материалов. 

Эффективность использования производственных ресурсов влияет на все качественные показатели 

деятельности предприятия – себестоимость, прибыль и др. и, в связи с этим, очень важно проводить 

своевременный анализ использования материальных ресурсов. Поэтому любая хозяйственная деятельность в 

силу ограниченности ресурсов предполагает постоянную работу по оценке, составлению, выбору наиболее 

приемлемых вариантов привлечения и использования ресурсов. Поиск альтернатив ведётся на всех уровнях, и 

наилучшим из результатов является тот, при котором обеспечиваются устойчивость и надёжность их 

получения при минимизации затрат на эти цели. Данное положение подтверждает актуальность статьи, целью 

которой считается выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию учета, контроля и анализа 

материальных ресурсов на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: затраты, сырье и материалы, классификация материалов, оценка запасов, лимитирование 

 

Производственные системы предприятия состоят из комплекса взаимосвязанных и 

взаимозависимых компонентов, под которыми часто рассматривают различные ресурсы, 

нужные для производства, и результат производства. Продукт как цель создания и работы 

производственной системы выступает в процессе изготовки в разных видах относительно 

своего первоначального материала и готовности. Производство продукции это есть 

определённая технология, в соответствии с которой заканчивается переход затрат в 

продукцию (см. схему 1). 

Как известно, первой стадией производства являются процессы снабженческо-

заготовительной деятельности. От состояния этих процессов зависит производственная, 

финансовая, сбытовая и организационная деятельность предприятия, а следовательно, и 

высокий конечный результат деятельности, который в условиях рыночных отношений 

mailto:nizamb236@gmail.com
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важно получить каждому хозяйствующему субъекту. Вместе с тем, необходимым условием 

выполнения бизнес – планов по производству продукции, сокращение её себестоимости, 

увеличении прибыли, рентабельности является достаточная обеспеченность предприятия 

материальными ресурсами. 

Схема 1: «Затраты – выпуск» применительно к промышленному предприятию 

 

Существует достаточное количество теоретических и практических разработок о 

материальных ресурсах, о развитии тех или иных видов ресурсов, стратегии их 

использования. Однако в современных условиях необходим не абстрактный, а конкретный 

подход, с позиции того, что следует учитывать на уровне предприятия (Юзбашев и 

Аббасова, 2009). 

В экономической литературе приводятся различные точки зрения на вопрос определения 

понятия «производственные ресурсы». 

С точки зрения пользователей информацией, содержащейся в финансовых отчётах, 

информация о запасах является особенно важной, так как, во-первых, запасы представляют 

собой основной компонент активов, предназначенных для осуществления деятельности; во-

вторых, запасы играют высокую роль в образовании прибыли предприятия. 

Согласно Международному Стандарту Финансовой Отчетности (МСФО No2 «Запасы»), 

запасы — это активы: 

1. имеющиеся для продажи при обычной хозяйственно-финансовой деятельности; 

2. в ходе производства для таких продаж, 

3. в виде материальных ресурсов для использования в производственном процессе 

Затраты Производство Выпуск

Элементы Процесс превращения Полезные продукты

Сырьё и материалы Машины и оборудование Продукты
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(оказании услуг ) (https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=248939 

, 2021). 

Материальные ресурсы (производственные запасы). – это вещественные производственные 

составляющие, которые используются как предметы труда в процессе производства. Они 

полностью используются в производственных циклах и полностью передают свою 

стоимость на стоимость произведенного продукта. Материальные ресурсы — это часть 

имущества предприятия, используемое и на производство продукции, и для нужд 

управления организации (компании) (Шеремет, 2016). 

В производственном процессе сырьё и материалы выполняют различные функции. 

Некоторые из них непосредственно включаются в состав формируемого продукта, образуют 

его вещественное содержание, другие лишь содействуют процессу её изготовления. Третьи 

используются для нормального функционирования. Из-за различий в функциях, 

выполняемых предметами труда в производственном процессе, их классифицируют. 

Поэтому, классификация материальных запасов в зависимости от назначения и роли в 

производственном процессе, это важная предпосылка организации их учёта. В основе 

классификации материалов лежит их функциональное назначение при изготовлении 

продукции. Классификация материальных ресурсов необходимо при организации 

синтетического и аналитического учёта, при составлении отчётности об остатках, 

поступлениях и расходовании сырья и материалов в процессе производства. 

Сырьё и материалы образуют вещественную основу вырабатываемой продукции (например, 

металл в нефтехимическом машиностроении, кожа в изготовлении обуви и пр.). К сырью 

относят также и продукцию добывающей промышленности (нефть, руда, газ и др.) или 

сельскохозяйственного производства (шерсть, хлопок, зерно), ряд продуктов 

обрабатывающих отраслей (металл, ткань, кожа) (Алексеева, 2007). 

Кроме основных материалов, есть и вспомогательные материалы, не образующие основу 

изготавливаемых продуктов, а лишь способствующих преобразованию сырья и материалов, 

с требующимися изменениями (например, краски, красители), или содействующих 

процессу производства (обтирочные, смазочные материалы)(Алексеева, 2007). 

Но, считаем, что подобная классификация материалов на основные и вспомогательные 

условна, потому что находится в зависимости от количества использования материала 

одного и того же типа в разных видах продукции, от используемых технологий и прочих 

факторов. И лишь на каком-то конкретном предприятии, в особенных ситуациях, 

вспомогательные материалы можно выделить в учёте, так как тот же самый материал, по 

степени его участия в производстве и типа производства, могут относить или к 

вспомогательным, или к основным материалам. В частности, на предприятиях 

нефтеперерабатывающей промышленности сырьём для производства продукции являются 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=248939
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нефть и газ и одновременно топливом для некоторых технологических процессов и для 

отопления производственных помещений и зданий. Во многих отраслях добывающей 

промышленности вообще отсутствуют материалы и сырьё, а имеются только топливо, 

энергия или вспомогательные материалы.  

На предприятиях нефтехимического машиностроения, к примеру, есть материалы, а как 

такового сырья нет. Здесь каждому сорту, размеру и наименованию материалов дают номер 

и отмечают его в реестре (номенклатуре-ценнике), где отражают и, учётную цену 

материального ресурса (Алексеева, 2007). 

Сырьё и материалы, которые прошли определённые стадии обработки, но не стали ещё 

готовой продукцией относятся к покупным полуфабрикатам. По своей функциональности в 

процессе производства полуфабрикаты относятся к основным материалам(Алексеева, 2007). 

Следует отметить, что тем не менее, среди экономистов до нынешнего времени нет общего 

мнения о классификации производственных запасов, их оценке в текущем учёте, составе 

отклонений в стоимости материалов (транспортно-заготовительных расходов) и т.д. По 

нашему мнению, в настоящее время требуется улучшение классификации материальных 

запасов. Важно классифицировать материалы так, чтобы можно было более точно 

распределять отклонения в их стоимости по направлениям затрат. 

На наш взгляд, при этом надо учитывать и зарубежный опыт управленческого учёта. Здесь 

управление материальными запасами связано, в первую очередь, с классификацией затрат, 

идущих на создание и хранение материалов. В соответствии с целями управления 

группировка основана на следующих принципах: 

1. по компонентам затрат; 

2. по степени воздействия; 

3. по отношению к объёму поставок; 

4. по видам работ; 

5. по местам возникновения затрат. 

Важной предпосылкой организации материалов на предприятии являются вопросы их 

оценки. Согласно действующим нормативным актам и положениям, предприятия сами 

выбирают способы оценки материально – производственных запасов при их отнесении на 

издержки производства (Закон Азербайджанской Республики « О бухгалтерском учете» с 

изменениями и дополнениями. , 2004). 

Международные стандарты учёта предоставляют ощутимый простор предприятиям в 

выборе метода оценки материальных ценностей, т.е. они довольствуются советами по 

выбору наименьшей оценки из допустимых двух. 
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В бухгалтерском учёте и отчётности согласно с международными стандартами, 

производственные запасы выражаются по их фактической себестоимости, а фактическая 

себестоимость материальных ресурсов, выделяемых на производство, устанавливается 

одним из способов оценки ресурсов – по средней себестоимости или по себестоимости 

ресурсов, приобретённых первыми по времени (метод ФИФО) 

(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=248939 , 2021). 

Первый из названных методов- по средней себестоимости – является традиционным для 

нашей практики и базирован на предположении, что ценность материальных запасов – это 

средняя себестоимость имеющихся ресурсов в остатке на начало отчётного месяца плюс 

себестоимость заготовленных (приобретённых) материалов за время отчётного периода 

материалов. Указанное значение себестоимости распространяется на материальные запасы, 

удерживающиеся на хранении на конец отчётного периода и отпускаемые в производство. 

Исходя из вышесказанного этот метод в нынешнее время является наиболее 

целесообразным в условиях наших предприятий. 

Оценка запасов методом ФИФО базируется на предположении, что в какой 

последовательности запасы закупаются предприятием, в той же последовательности они 

используются, т.е. те запасы, которые отгружены первым в производство, необходимо 

оценить по себестоимости первых по времени закупок. Следствием использования этого 

метода является оценка запасов на конец отчётного периода по фактической себестоимости 

последних закупок, а в себестоимости продукции (работ, услуг), которая была реализована 

учитывается стоимость ранних закупок. 

Отметим, однако, что возникает необходимость оценки каждой партии расходуемых 

материалов при использовании этого метода, что на практике осуществить достаточно 

сложно. В то же время предприятие, в соответствии со своей учётной политикой, в 

зависимости от стоящих перед ним задач, само решает, как оценивать в бухгалтерском учёте 

расход материалов. 

Одним из существенных резервов экономии материальных ресурсов в настоящее время 

является совершенствование их нормирования. Кроме того, ценные сведения о степени 

влияния технического прогресса на изменение материальных затрат представляет 

информация об изменении норм. Однако, как показало проведенное исследование, далеко 

не на всех промышленных предприятиях ведется учет отклонений от норм и учет изменений 

норм, что является основой нормативного метода учета или широко применяемого в 

зарубежной учетно-аналитической практике метода «стандарт-кост» управленческого учета 

(Аббасова, 2019). 

Важнейшей предпосылкой контроля за отпуском, а затем и за использованием материалов 

в производстве является наличие технически обоснованных нормативов (норм расхода). Без 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=248939
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них нельзя организовать не только материальный учёт, но и наладить контроль над 

уменьшением себестоимости продукции и за состоянием запасов. И в основу организации 

отпуска материалов в производство должны быть заложены нормы расхода материалов 

(Юзбашев и Аббасова, 2009; Кондраков, 2018). 

Норма представляет собой задание, фиксирующее предельно допустимую величину расхода 

конкретного материального ресурса на производство единицы продукции или какой-нибудь 

работы. Нормироваться должен весь расход материалов и сырья как на основные, так и на 

вспомогательные технологические процессы, а также и на подсобные потребности 

производства (Аббасова, 2019). 

Нормы устанавливаются, обычно, на единицу конкретных изделий или на их группу в 

натуральном выражении. Однако существующая на предприятиях практика расчёта норм 

расхода не учитывает качественные изменения продукции, вносимые научно-техническим 

прогрессом. Прогрессивной для предприятия считается та норма, которая опирается на 

передовые технологические методы, новую технику и строение производства, 

предусматривает меньший удельный расход, чем достигнутый в предыдущем периоде. 

Таким образом, учёт использования материалов обязан базироваться на технически 

обоснованных, прогрессивных нормах расхода. Именно ограничение отпуска материалов, 

т.е. отпуск их на основе предварительно установленных лимитов (независимо от способов 

документального оформления) является важным условием для прямого отнесения расхода 

материальных ресурсов на себестоимость продукции (Аббасова, 2019). 

В некоторых случаях, в нынешнем периоде лимит может корректироваться, к примеру, на 

остаток материалов в незавершённом производстве, на начало месяца или при замене 

материалов. Отметим, что установленные ограничения служат основой контроля за 

отпуском материалов в производство. 

Использование лимитных карт, несмотря на известную громоздкость некоторых из них, даёт 

большие преимущества. Самым главным преимуществом является то, что они резко 

сокращают число разовых первичных документов. Важное значение имеет также и 

контрольный момент в пределах установленного лимита за отпуском материалов. Расчёт 

лимитов отпуска в производство материалов, контроль за ними способствуют 

рационализации документооборота (Кондраков, 2018). 

Конечно, ограничение отпуска материалов не всегда достаточно для того, чтобы установить, 

насколько правильно использованы они в процессе производства. Поэтому необходимым 

является, кроме того, оперативно - бухгалтерский учёт и контроль за выявлением 

отклонений от установленных норм и правильным использованием материалов, 

непосредственно в процессе производства продукции. 

Одним из важнейших условий правильности учёта прямых материальных затрат является 
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обязательное отражение в первичных документах по расходованию материальных 

ценностей (сырья, материалов, полуфабрикатов собственного изготовления) направления 

затрат, т.е. указания, на изготовление какого-либо вида продукции или группы однородных 

видов продукции либо на другие цели эти ценности направляются. Это даёт возможность 

отнести затраты на определённые объекты учёта и калькулирования и тем самым корректно 

сгруппировать их при отнесении на себестоимость продукции.(Аббасова, 2019) 

Заключение 

1. Увеличение потребности в производстве - материальных ресурсов в нынешнее время 

обусловлено увеличением производства, ощутимым удельным весом материальных затрат 

в издержке продукции и в условиях их ограниченности, увеличением цен на ресурсы. 

Поэтому вопросы их учёта, а также усовершенствование качественных индексов 

использования производственных запасов (уменьшение удельных расходов материалов в 

издержке продукции, повсеместная экономия и т.д.) приобретают очень важное значение 

(тем более, что удельный вес указанных затрат в себестоимости продукции промышленных 

предприятий составляет 75-80%). 

2. В целях рациональной организации учёта и контроля за применением материалов в 

производстве и в связи с их широким ассортиментом, кроме укрупнённой экономического 

разделения материальных ценностей, используют более подробную группировку по 

техническим свойствам. На предприятиях следует разработать номенклатуру (перечень) 

потребляемых в производстве материалов по их однородным признакам. 

3. Руководство предприятий и соответствующие функциональные службы должны 

документально оформлять достигнутое снижение потребления материалов по сравнению с 

плановыми заданиями, что необходимо для поддержания финансовой устойчивости. На 

промышленных предприятиях, в целях экономии расхода ресурсов и снижения 

себестоимости продукции, целесообразно оперативно, но не реже одного раза в год 

анализировать работу с нормами и нормативами. 

Одной из решающих предпосылок экономии материальных ресурсов является 

совершенствование их нормирования. Ценные сведения о степени влияния технического 

прогресса на изменение материальных затрат представляет информация об изменении норм. 
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Xülasə  

Müasir dünyada bir çox ölkə qloballaşmanın müsbət və mənfi nəticələrindən təsirlənir və digər ölkələrlə 

münasibətlərini gücləndirmək və dünya bazarından daha çox pay almaq üçün bir-biri ilə rəqabət aparır. Bu ölkələr 

arasında yüksək gəlirli turistlərin diqqətini çəkən, xarici kapital gətirməyi bacaran, yüksək istedadlı insanları cəlb 

edən, diplomatik əlaqələri gücləndirən və ölkənin iqtisadi və mədəni əhəmiyyətini təbliğ edənlər bu yarışa rəhbərlik 

edirlər. 

Nəticədə dünya bazarındakı imici güclü olduğundan yerli məhsulların ixracı daha çox tələb olunur və yüksək qiymətə 

satılır. Bir çox ölkə bu amillərin reallaşması və davamlılığı üçün brend araşdırmalarına investisiya yatırır. Ölkə 

brendləşməsinin məqsədi ölkəyə xarici investorları, elm adamlarını və turistləri cəlb etmək, ixrac olunan məhsullara 

marağı artırmaq və milli mənada özünəməxsusluq hissi yaratmaqdır. Bu məqsədlə ölkələr brendləşmə proseslərində 

marketinq strategiyalarına müraciət edirlər. Brend konsepsiyası əsasən ölkələr daxili investisiyaların və ixracatın 

artırılması və turistlərin cəlb edilməsi kimi fəaliyyətlərlə məşğuldurlar.  

Yerli brend yaratmaq və ona müsbət imic vermək bir ölkənin məhsulunun cəlbediciliyini artırmaq üçün ən güclü 

vasitələrdən biri hesab olunur. Beləliklə, brend yüksək qazanclara səbəb olur və ölkənin uzunmüddətli inkişafını 

təmin edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda çox sayda ərzaq bazarında xarici brendlər var. Bu, brendləşmənin 

köklü bir sənaye olduğu ölkələrdən fərqli olaraq milli brend sənayesinin inkişaf mərhələsində olması da daxil olmaqla 

bir çox amillərlə əlaqədardır, buna görə də ərzaq bazarında yerli brendləri inkişaf etdirmək və sabit iqtisadi böyüməyə 

nail olmaq çətindir. Bunun üçün xarici təcrübədən istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

Məqalədə xarici bazarlarda brendin mövqeyi, uğurlu mövqeləşdirmə təşkil edən xarici bazarlarda brendlərin rəqabəti, 

fərqləndirmə strategiyaları, dünyada brendləşmə sahəsində təcrübə məsələləri müzakirə olunur. 

Açar sözlər: Brend, İstehlakçı davranışı, Müvəffəqiyyətli yerləşdirmə, Qlobal bazarda brend fərqi, Fərqləndirmə 

strategiyaları 

 

Giriş  

Brendlər maddi çərçivədən kənara çıxan mədəniyyətimizin bir hissəsi və onsuz da gündəlik 

həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Sadiq qaldığımız aldığımız brendlər şəxsiyyətimizi və 

xarakterimizi əks etdirir. Beləliklə, əfsanəvi Steve Jobs kimi Apple məhsullarının pərəstişkarları 

özlərini yaradıcı yaradıcı hiss edə bilərlər. Dior-aristokratiya, zəriflik və cəmiyyətin yuxarı 

təbəqəsinə mənsubluq hissi verir. Brend, satın alınan məhsulun və ya xidmətin keyfiyyəti barədə 
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istehlakçıya bir siqnal olmalıdır. Bundan əlavə, alıcı aldığı məhsuldan zövq almalı və müsbət 

emosiyalar yaşamalıdır. Güclü bir brendə sahib olmaq insana sevinc hissi verə bilər.  

Brend idarəçiliyi ilə məşğul olan bir neçə nəfərdən brendin nə olduğunu soruşsaq, nəticə tamamilə 

fərqli cavablar olacaqdır. Bu cavabların səhv olacağı demək deyil, çox güman ki, mütəxəssislər 

brendə fərqli tərəflərdən baxırlar. Uzun əsrlər boyu malların müəyyən işarələrlə markalanması 

təcrübəsi qorunub saxlanılmışdır. Sürətli sənaye inkişafı dövründə, 17 - 19-cu əsrlərin sonlarında, 

kütləvi istehsal olunan məhsulların meydana çıxması ilə məhsul üzərində qeydlər aparmaq, 

üzərində sözlər və ticarət nişanları çap etmək məqsədəuyğun olmuşdur. 19-cu əsrin sonu brend 

yaradılmasının qızıl əsri sayıldığı zaman, ən məşhur ticarət brendlərinin bir çoxu yaradıldı: Coca-

Cola, American Express, Heineken və başqaları. Biznes həyatına brend termini daxil oldu 

(Герасименко, Очковская, 2016). 

Starov S.A.-nın verdiyi brend dəyəri tərifinə görə brend əldə etməkdən əldə olunan fayda  

məhsulun mülkiyyəti, istismarı ilə əlaqədar çəkilməli olan bütün xərclərdir. Beləliklə, alıcının hər 

hansı bir brendə və müvafiq olaraq məhsullarına maraq göstərməsi üçün bu brendin hədəf 

auditoriyasına bəzi açıq üstünlüklər təqdim etməsi lazımdır. Faydalar zəif müəyyənləşdirilibsə və 

ya rəqiblərin faydalarına bənzəyirsə, şirkət rəqabəti itirmək riski ilə üzləşir (Старов, 2008).  

Bu gün brendləşmə ən əsas fiziki məhsullar üzrə ölkələrdə zərurət halına gəlmişdir. Qloballaşan 

dünyanın sərt şərtləri altında rəqabət yalnız şirkətlər arasında deyil, həm də ölkələr arasında olduğu 

üçün ölkələr şirkətlər kimi güclü brendə sahib olmaq üçün strategiyalar hazırlamalı oldular. 

Metod 

Tədqiqat və dünya təcrübəsi göstərir ki, uğurlu şirkətlər indi müştəri sadiqliyini artırmaq üçün 

brend strategiyası tətbiq etməlidirlər. İstənilən sahədə brend yaradıla bilər və yalnız təklif etdiyiniz 

məhsul və xidmətlər deyil, bütövlükdə şirkət brendə çevrilə bilər. Yerləşdirmə, fokuslaşdırma, 

seqmentasiya və sadiqlik, hamısı brendin strategiyasının mərkəzidir. Hər bir konsepsiyanı ayrıca 

nəzərdən keçirməyə dəyər. 

Problemin iqtisadi inkişafla əlaqəli tarixi inkişaf nöqteyi-nəzərindən təhlil edildiyi sistematik 

analiz metodu tətbiq olunur. Məqalədə analiz metodlarından, həm də məntiqi təhlil, müqayisə 

metodlarından istifadə edilmişdir. 

Araşdırma Modeli 

Bu gün brend konsepsiyası, şirkətlər və marketoloqlar, universitet müəllimləri, məsləhətçilər və bir 

çox digərləri üçün iqtisadi baxımdan dəyişdirməyə, inkişaf etdirməyə yönəlmiş fəaliyyət 

sahəsindəki ən vacib dəyişiklik hesab olunur. 

Şübhəsiz ki, brend fenomenini anlamaq və güclü brendlər yaratmaq üçün brend ilə əlaqəli müxtəlif 

tərifləri və anlayışları öyrənmək və təhlil etmək lazımdır. Bu təhlil və müqayisə nəticəsində brend 

və dünyada brendləşmə konsepsiyası və əlaqəli konsepsiyalar və brend yaratmaq prosesində 
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izləniləcək strategiyalar aydınlaşacaq. 

Analiz 

Günümüzdə ticarət və rəqabətin texnologiyaya paralel inkişafı və konsentrasiyası ilə şirkətlər 

məhsullarını brendləşdirmək və bazara çıxarmaq və beləliklə də gəlirli bir şəkildə böyümək üçün 

rəqiblərindən fərqli ola biləcək bir brend yaratmaq istəyirlər. Brend, şirkətlərin üstünlük verdiyi 

məhsul və ya xidmət üçün əsas marketinq vasitəsidir. Məhsul və ya xidmət üçün unudulmaz brend 

yaratmaq ilk növbədə rəqabət üstünlüyünə əsaslanaraq hərəkət etmək lazımdır. Bu baxımdan 

şirkətlər insanların şüurunda müsbət və həlledici yer tutmaq üçün brendlərini istehlakçıya təsir edə 

biləcək bir güc mənbəyinə çevirməyə çalışırlar.  

Bəzi idarəetmə təcrübələri kimi, brend nəzəriyyəsi də tədricən inkişaf etdi və inkişaf etdikcə 

brendləşmənin özü yavaş da olsa dəyişdi. Əvvəlcə bir məhsul var idi. Bir brend məhsulun 

brendləşmə- mənşəyini və ya sahibini göstərən bir yazı və ya simvol kimi başa düşülürdü. 

Marketoloq F. Kotler Marketinqin İdarə edilməsi adlı fundamental əsərində brendin mahiyyətini 

aşağıdakı kimi açıqlamışdır: “Brend, müəyyən bir tacir qrupunun mallarını və ya xidmətlərini 

müəyyənləşdirməyə və bununla da rəqiblərin məhsullarından və ya xidmətlərindən fərqləndirməyə 

kömək edən bir ad, termin, işarə, simvol və ya şəkil və ya onların birləşməsidir” (Makashev, 2004). 

F.Kotler tərəfindən verilən ənənəvi brend konsepsiyalarındakı problem, əsas yerin məhsullara 

(mallara, xidmətlərə) verilməsidir. Məhsul öz-özünə mövcuddur, brend şirkət daxilində 

mövcuddur. Məhsul olduqca vacibdir və brend yalnız hansı məhsulu və harada olduğunu bilmək 

imkanı verir. Bununla birlikdə, John Pembertonun tonik içkisi bir məhsuldur, lakin daha çox Coca-

Cola brendində bənzəyir (Kotler, 2004). 

Brend istehlakçılara təqdim olunan məhsul və ya xidmətin müntəzəm olaraq təklif olunacağının 

vədi olmaqla bərabər keyfiyyət qarantiyasını da ifadə edər və məhsulun istehlakçı gözündəki 

dəyərini üst sıralara daşıyar. Brend - məhsulun xüsusiyyətlərini diqqətə alan, istehlakçı ilə məhsul 

arasında əlaqə körpü missiyası görən vacib bir marketinq təsiri olaraq istehlakçı alqısındakı 

hedonik və fiziki cəhətlərin bir araya gəlməsi ilə yaranan bir anlayışdır. Brend–bir məhsulun 

yaradıcısını tanıdan və onu digər məhsullardan fərqləndirməyə çalışan ad, simvol və formalardan 

ibarət olan bir anlayışdır. Brend istehlakçıların öz ehtiyaclarına ən çox ayaq uyduran əlavə dəyərləri 

özündə birləşdirən, asanlıqla ayırd edilə bilən məhsul, xidmət, şəxs və ya yerdir (Özbaysal Tansu, 

2017: s.3-4). 

Ölkə brendiı, sadəcə olaraq, hər bir ölkənin dünyadakı inkişaf yollarına uyğun imicinin 

formalaşmasıdır. Bu, ölkələr üçün, ilk növbədə, iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmək, xarici 

investisiyaları təşviq etmək və rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün çox vacibdir. Brendinq həm də 

dünya ölkələrindəki mənfi stereotiplərin aradan qaldırılmasını tələb edir: turistlərin cəlb edilməsi, 

investisiyaların cəlb edilməsi və məhsullarının satışı kimi ciddi problemlər qaçılmazdır. Bu 

brendləşmə ilə üzləşən ən böyük problemlərdən biridir. 
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Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkənin adını doğuran dərnəyin təbiətinə bu ölkənin brendinin 

məhsulları, bu məhsulların dünyadakı imici böyük təsir göstərir. İnsanlar məşhur markaların bu cür 

keyfiyyətsiz məhsullarına çox pul xərcləyə bilər. Məsələn, hər kəs Yaponiya istehsalı olan 

elektronika, Fransa istehsalı olan kosmetika, İsveç istehsalı saat, Almaniya istehsalı olan avtomobil 

almağa çalışır. Beləliklə, məşhur brendlərə sahib olan ölkələrin ölkə brendi də dünyanın ən 

qiymətli brendləri arasındadır. 

Maraqlıdır ki, bir ölkə haqqında məlumat bolluğu onun milli markasına dəyər qatan bir amil deyil. 

Məsələn, dünya əhalisi Yaponiya haqqında deyil, İtaliya haqqında daha çox şey bilir. Bununla 

birlikdə, dünya brendləri sıralamasında Yaponiya İtaliyanı çox qabaqlayır. Yəni ölkəni tanıtmaq 

və bu barədə məlumat yaymaqla brendi gücləndirmək mümkün deyil. Bunun üçün reklamın 

arxasında rəqabətçi bir məhsul və ya xidmət dayanmalıdır. Yaxud beynəlxalq idman tədbirlərinə 

ev sahibliyi edən ölkələrə gələn xarici qonaqlar xatırlanmırsa, müsbət rəy formalaşdıracaq yerli 

məhsul və xidmətləri yoxdursa, heç kim yarışdan sonra bir daha turist olaraq bu ölkəyə gəlmək 

istəmir  (https://qafqazinfo.az/news/detail/milli-brendimizin-qars isindaki-sedd-162713). 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, brend və milli brend bir növ qapalı dövr təşkil edir: brendin məhsulları 

ölkələr tərəfindən tanınır və ölkələr onları qoruyur və güclənməsinə dəstək olur. Nəticədə bu 

məhsullar ölkələrinin populyarlığını artırır və müsbət imiclərini gücləndirir. İnkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələr uzun müddətdir ki, milli brendləşmənin ölkəyə gətirəcəyi dividendləri 

görərək bu sahəyə xüsusi diqqət yetirirlər. Məsələn, son illərdə Türkiyə, Sinqapur, Malayziya kimi 

ölkələr bu sahədə böyük addımlar atdılar və ABŞ, Almaniya, Çin və digər ölkələrə brendləşmə 

strategiyaları hazırlandı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada milli markaların ən nüfuzlu reytinqi məşhur Britaniyanın 

beynəlxalq BrandFinance konsaltinq şirkəti tərəfindən verilir. Brand Finance Nation Brands 100 

reytinq hesabatının müəllifləri, ölkənin milli brendinin vəziyyətinin onların nüfuzuna, dövlətin 

rifahına və rəqabət qabiliyyətinə birbaşa təsir edən bir amildir. 

Güclü  brendləri  ilə  dünyada  müsbət  imic  yaradan  bu  ölkələrin  adları  artıq  bir  sıra  

xüsusiyyətlərlə assosiasiya olunur. Belə ki, Fransa gözəl və yüksək həyat tərzi, İtaliya stil və 

cazibədarlı, Almaniya əzəmətli maşınqayırma və avadanlıq istehsalı, İsveçrə yüksək nüfuz,  

dəbdəbə,  zənginlik,  dəqiqlik,  Yaponiya  yüksək  texnologiyalar,  əyləncə,  dizayn kimi 

xüsusiyyətləri xatırladır.  

Brendlərin qiymətləndirilməsi üzrə İnterbrand metodikası brend dəyərləndirilməsi  üzrə beynəlxalq 

İSO 10668 standartının tələblərinə uyğun aparılır və maliyyə nəticələri,  tələb/bazar  təhlili  və  

brendin  gücü  göstəriciləri  daxil  olmaqla  üç  qrup  göstəricidən  istifadə edir. Eyni zamanda, 

beynəlxalq məsləhət şirkəti Future Brand dünyanın 118 ölkəsinin istehlakçıları ilə apardığı sorğu 

nəticəsində brendləri unikallıq, keyfiyyətlilik, daimilik, innovasiyaya  yönümlülük  və  digər  

göstəricilərə  görə təhlil  edərək  Ölkə  Brendi  İndeksi (Country  Brand  İndex)  hesablayır  və  
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nəticələrə  dair  illik  reytinq  siyahısı  tərtib  edir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin məhdud xarici ticarət fəaliyyətləri ola biləcəyi, bu səbəblə qlobal 

bir kontekstdə bazarda nisbətən az iştirak edə biləcəkləri ifadə edilmişdir. Bu vəziyyət nəticəsində 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə mediada olma şansını daha az 

tapdığı və potensial müştərilərin düşüncəsində çox şey tuta bilmədiyi görülür. Nəticədə inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən qlobal bazarda arxadan rəqabət etməyə 

başladıqlarını söyləmək olar. Araşdırmalar da bunu təsdiqləyir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin 

məhsullarının müştərilərin nəzərində daha inkişaf etmiş ölkələrin məhsullarından daha aşağı 

səviyyədə qəbul edildiyi göstərilmişdir. Aksoya görə, inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşı bu mənfi 

fikir investorların münasibətlərinə də təsir göstərir. Müharibə bölgəsi olaraq bilinən və yoxsulluq 

problemi ilə gündəmə gələn ölkələr investorlar tərəfindən riskli sayılır və turistlər tərəfindən 

təhlükəsiz tapılmadığı üçün üstünlük verilmir. Bu və buna bənzər səbəblərin təsiri ilə inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin, ölkələrin və bölgələrin markalanmasında ən çox səy göstərməsi və 

irəliləməsi lazım olan ölkələr olduğu iddia edilir. Bu vəziyyət, inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

qlobal bazarda onlara rəqib ola biləcək nüfuzlarını azaltmaq üçün inkişaf etmiş ölkələrin 

fəaliyyətlərinə qarşı bir müdafiə mexanizmi olaraq markalaşmanın vacibliyini də ortaya qoyur. Bu 

səbəbdən inkişaf etməkdə olan ölkələrin marka fəaliyyətində ilk növbədə; Başlanğıcları özləri 

haqqında yaradılan mənfi görüntüləri məhv etməyə yönəltmələri lazım olduğu deyilir. Bazardakı 

aktiv fəaliyyət baxımından təhlil edildiyi zaman inkişaf etmiş ölkələrin qlobal bazarda inkişaf 

etdirdikləri texnologiyaları, dizayn və mühəndislik məhsullarını təqdim edərkən, inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin turizmə və öz ölkələrinə investisiya cəlb etməyə yönəldikləri görülür (İnaç, 

Hüsamettin ve Yacan, İbrahim 2018). 

Brendləşmə sahəsində bəzi dünya ölkələrinin təcrübəsini nəzərdən keçirək. 

Yaponiya. Hazırda Yaponiya məişət elektrotexnikası, informasiya texnologiyaları, avtomobil 

sektorunda dünyanın ən məşhur brendlərini istehsal edir. Yaponiyanın ən yaxşı Qlobal Brendləri 

2015 (Interbrand) reytinqinə əsasən, ilk onluqda Toyota (42,4 mlrd.$), Honda (21,7  mlrd.$),  

Canon  (11,7  mlrd.$),  Sony  (8,1  mlrd.$),  Nissan  (7,6  mlrd.$),  Panasonic (6,3 mlrd.$), UNİQLO 

(4,8 mlrd.$), Nintendo (4,1 mlrd.$), Lexus (3,3 mlrd.$), Toshiba (2,5  mlrd.$)  brendləri  qərarlaşıb.  

Siyahını  Bridgestone,  Komatsu,  Subaru,  Suzuki, Shiseido,  Nikon,  Mazda,  Hitachi,  Ricoh,  

Unicharm,  Shimano,  Epson,  Fujitsu,  Yamaha kimi brendlər davam etdirir(Yerli brendlərin 

yaradılması, inkişaf etdirilməsivə hədəf bazarlarda dəstəklənməsinə dair  ARAYIŞ  Bakı-2015 

s.10).  Məsələn dünyanın ən etibarlı avtomobilləri Yaponiyada istehsal olunur. Müxtəlif ölkələrdə 

istehsal olunan avtomobillərin siyahı üzrə etibarlılıq indeksini aşağıdakı cədvəldə vermək olar. 
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Cədvəl 1. Dünya ölkələrində istehsal olunan avtomobillərin etibarlılıq indeksi 

 

Mənbə: http://avtomobil.az/az/news/dunyanin-en-etibarli-avtomobilleri-yaponiyada-istehsal-olunur 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır  

 

Yaponiyanın  dünyada  imicinin  yüksəldilməsi  və  yerli  brendlərin  dəstəklənməsi fəaliyyətlərinə 

Etibarlılıq indeksi 

Brend Ölkə Bal% 

Honda Yaponiya 85 

Toyota Yaponiya 84 

Lexus Yaponiya 83 

Mazda Yaponiya 83 

Subaru Yaponiya 83 

Hyundai Koreya 80 

Mitsubishi Yaponiya 80 

Nissan  Yaponiya 78 

Ford  ABŞ 78 

Posche Almaniya 80 

BMW Almaniya 78 

Skoda Çexiya 78 

KİA Koreya 78 

Proton Malaziya 78 

Fiat İtaliya 69 

Renault Fransa 68 

Land Rover İngiltərə 67 
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bir sıra nazirliklər və dövlət orqanları, diplomatik nümayəndəliklər, eləcə də  dövlət  tərəfindən  

maliyyələşən  qeyri-hökumət  təşkilatları  cəlb  olunublar.  Yaponiya dövlətinin  qarşısına  

qoyulmuş  vəzifələrdən  biri  ölkənin  yüksək  mədəni  potensialından istifadə  etməklə  yerli  

brendlərin  cəlbediciliyini  artırmaqdır.  Bu  məqsədlə  həyata keçirilən  “Yaponiya  brendi”  

(Japan  Brand)  və  “Yaponiyanı  səyahət  et”  (Visit  Japan) dövlət proqramları büdcə vəsaitləri 

hesabına maliyyələşir.  “Japan  Brand”  yardım  proqramının  reallaşdırılması  2004-cü  ildən  

etibarən Yaponiyanın İqtisadiyyat, Əmək və Sənaye Nazirliyi tərəfindən başladılmışdır. Proqram 

çərçivəsində  Yaponiya  Xarici  Ticarət  Təşkilatı  (JETRO)  vasitəsilə  şirkətlərin  sərgi-yarmarka,  

tanıtım  fəaliyyətlərinin,  marketinq  araşdırmalarının  aparılmasına  maliyyə yardımı göstərilir. 

Eyni zamanda, proqramın davamı olaraq yaradılmış Yapon brendləri üzrə  İşçi  Qrupunun  (The  

Japan  Brand  Working  Group)  əsas  məqsədləri  milli mədəniyyəti təbliğ etmək, çeşidli və 

dayanıqlı yerli brendlərin yaranmasını dəstəkləmək və qlobal brend kimi Yapon Dəbi (Japanese 

Fashion) yaratmaqdan ibarətdir. Yaponiyanın  Dövlət  Torpaqları,  İnfrastruktur  və  Nəqliyyat  

Nazirliyi  tərəfindən 2003-ci  ildən  etibarən  həyata  keçiriən  “Visit  Japan”  proqramı  

çərçivəsində  yapon xalqının  həyatı,  mədəniyyəti,  mətbəxi,  məhsulları  geniş  təbliğ  olunaraq  

ölkəyə  gələn xarici turistlərin cəlb olunması təmin edilir.  

Rusiya. Bir sənaye olaraq markalaşma Rusiyada bazar çevrilmələri dövründə formalaşdı, planlı 

bir iqtisadiyyat əvəzinə rəqabət prinsiplərinin tətbiqi marketinq, reklam və brendləşmə kimi işləri 

tələb olundu. Brendləşmə iqtisadi mühitdən tamamilə asılı olan spesifik bir sahədir. Həm 

dünyada, həm də Rusiya praktikasında, iqtisadiyyatın artması ilə əlaqəli xərclərini ehtiva edən 

brendləşmənin bütövlükdə iqtisadiyyatdan daha sürətli böyüdüyü empirik olaraq sübut edilmişdir 

(Молчанов, Головнев, 2016). İqtisadi bir böhran varsa, o zaman bir sənaye kimi brendləşmə 

azalır. Mənfi artım templəri bütövlükdə bütün iqtisadi sistemdən daha yüksəkdir. Rusiyanın 

ÜDM-in dinamikası və bütün brend xərclərinin 95% -ni təşkil edən reklam bazarı ilə müqayisə 

etsək, bu çox aydın görünür. 

İdxalı əvəzetmə kontekstində Rusiya bazarında qeydə alınmış yerli brend və ticarət brendlərinin 

sayı tədricən artır, lakin xarici markaların mövcudluğu hələ də üstünlük təşkil edir. Xarici 

brendlərin sayı, rus brendlərindən xeyli çoxdur və sonuncunun rəqabət qabiliyyətini azaldır. 130-

dan çox ölkədəki bütün brendlərin rekordlarını qoruyan Ümumdünya Intellektual Mülkiyyət 

Təşkilatının (ÜİMT) yayımladığı rəqəmlərə görə, hazırda 34.014.281 brend mövcuddur. 

Qrafik 1-də ÜİMT bazasında ən çox qeydiyyatdan keçmiş brend olan ölkələrin sıralaması 

göstərilmişdir. Qeydiyyatdan keçmiş brendlərin ümumi həcminin demək olar ki, beşdə birini mal 

və xidmətlərin idarəedilməsi sistemi kimi brendləşmənin 19-cu əsrdə yarandığı Amerika 

Birləşmiş Ştatları tutur. İstehlak mallarının gəlişi ilə ikinci sırada Koreya, üçüncü sırada Fransdır. 

Rusiya bu siyahıda yalnız 47-ci yeri tutur. Yerli brendləşmə tədqiqatçılara görə, inkişafına 1990-

cı ildə başladı və bu inkişaf çox vaxt kortəbii hal almışdır. 1995-ci ildən bəri yerli brendlərin 

yaradılması ilə ölkəyə rəqabət qabiliyyəti bir çox səbəbdən xarici brendlər də daxil oldu.  
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Qrafik 1. Qeydiyyatdan keçmiş markaların sayı, 2017 

 

Mənbə: Филиппова Л.А., Хворостяная А.С., 2018: s.170  

 

Rusiya-Çin İşgüzar Şurasına görə, Çin ticarət brendlərinin qeydiyyatında liderdir. Beləliklə, 2017-

ci ilin mart ayı etibarilə 12.370 min brend, 2017-ci ilin sonunda isə 14.920 min brend qeydiyyata 

alınmışdır. ÜİMT-yə görə 2017-ci ildə 26,6 milyon ticarət brendi qeydə alınıb ki, bunlardan yalnız 

32 234-ü Çin brendləridir. Bu göstəricilərə əsasən ÜİMT məlumat bazasının natamam olduğu və 

bütün mənzərəni əks etdirmədiyi qənaətinə gəlmək olar. Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək Cədvəl 

2-də əks etdirmək olar. 

Əldə edilən məlumatlara əsasən, Çin və ABŞ-ın brendləşmədə lider mövqelərə sahib olduqları, 

nəticədə Rusiya brendlərinin bu ölkələrdə brendləşmənin strateji inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənməli 

və araşdırmalara əsaslanaraq ən yaxşı təcrübələrə əsaslanan yüksək effektiv öz bənzərsiz 

strategiyalarını inkişaf etdirmələri lazım olduğu qənaətinə gələ bilərik. 

Cədvəl 2. 2017-ci il üçün dünyada qeydiyyatdan keçmiş markaların sayının müqayisəli təhlili 

Ölkələr 
2017-ci il üçün ümumi 

sayı (milyon) 
Dünya üzrə payı (%) 

Bütün dünya 41,5 100 

Çin 14,92 35,95 
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ABŞ 6,86 16,53 

Cənubi Koreya 3,38 8 

Fransa 1,92 3,86 

Almaniya 1,6 4,12 

Yaponiya 1,71 4,63 

Avstraliya 1,66 3,86 

Meksika 1,31 4,12 

İndoneziya 0,9 4,00 

İspaniya 0,8 3,16 

Rusiya 0,016 0,039 

Digər ölkələr 6,424 12 

Mənbə: Филиппова Л.А., Хворостяная А.С., 2018: s.170  

 

Yerli brendlər yalnız xarici şirkətlərə bənzətmə yolu ilə inkişaf strategiyalarını inkişaf etdirmək 

cəhdlərinə əl atdılar, lakin inkişaf quruluşu və təcrübələrini başa düşməmələri səbəbindən inkişaf 

strategiyalarının çox vaxt təsirsiz qalması və mənbələrin itirilməsi ilə nəticələnir. Ancaq son 

zamanlarda Rusiyada qeydə alınmış patent və ticarət nişanlarının sayında bir artım olduğunu və 

müxtəlif fəaliyyət sahələrində yerli markaların asimmetrik orijinal strategiyalarını inkişaf etdirmə 

meylinin olduğunu qeyd etmək lazımdır. 

Qrafik 1 -ə nəzər yetirsək ABŞ-da qeydiyyatdan keçmiş brendlərin sayının Rusiyadakından 549 

dəfə çox olduğu qənaətinə gələ bilərik. Buna əsasən, Rusiya bazarının zəif rəqabət mühitinə sahib 

olduğu qənaətinə gəlirik. Bir məhsulun və ya xidmətin bazara tanıdılması strategiyasını 

müəyyənləşdirməyə kömək edən Ansoff matrisinə əsasən, mövcud məhsulla bazarın nüfuz etməsi 

və ya şaxələndirilməsinin minimal risklərlə mümkün olduğu qənaətinə gəlirik, lakin bu, maneələri 

aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyətli işlər görmək tələb edilir. 

Aşağıdakı amillər brendin iqtisadi ölçüsü ilə əlaqədardır. Birincisi, vahid brend qiymətləndirmə 

metodologiyası yoxdur. Bundan əlavə, brendləşmənin makroiqtisadi amillərdən birbaşa asılılığını 

müəyyən edə bilərik. Göstəriş maliyyətlərini ehtiva edən brend, bütövlükdə iqtisadiyyatdan daha 
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sürətli böyüyür, lakin bu həssaslıq da mənfi bir amildir, çünki iqtisadiyyatda baş verən hər hansı 

bir mənfi dalğalanma brend sektoruna güclü şəkildə təsir edir. Bəzi müəlliflərin fikrinə görə brend 

sənayesinin əsas cəhəti bütün brend xərclərinin 95%-ə qədərini toplayan reklam bazarıdır 

(Молчанов, Головнев, 2016). Bunu Rusiyanın ÜDM-ini, Rusiyada oxşar dinamikanı göstərən 

media və reklam bazarının həcmi ilə müqayisə etməklə aydın şəkildə göstərmək olar. 

Türkiyə. Türkiyə geosiyasi mövqeyə malik, mədəniyyəti, mirası tarixə və sosial dinamikaya sahib 

bənzərsiz bir ölkədir. İstanbul, Avropa ilə Asiyanı bir araya gətirən Türkiyənin ən əhəmiyyətli 

şəhəridir və bu coğrafi gerçəkliklərin həm Qərblə həm də Şərqi Türkiyə arasında körpü rolunu 

oynadığının göstəricisidir. Türkiyənin coğrafi brendləşməsini genişləndirmək və redaktə etmək 

strategiyası, inkişafa vaxt və pul sərf etməkdir. Ölkənin brendləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanmış 

və həyata keçirilmiş planların uğuru həm də ölkənin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir, 

beynəlxalq aləmdə nüfuz və imicini artırır və bununla da turistlərin, investorların və digər qrupların 

diqqətini cəlb edərək öhdəlik yaradır. 

Ölkə brendinin yaradılması, hökumət rəhbərliyində fərqli qruplar və rabitə kanalları tərəfindən 

həyata keçirilən bir prosesdir, ancaq bu müddətdə Anholt altıbucağında altı əsas sahənin (turizm, 

ixracat, cəmiyyət, idarəetmə, mədəniyyət və irs, investisiya və immiqrasiya) aktivləşdirilməsi və 

effektiv işləməsi tələb olunur. 

Brand Finance 2010-2019 illəri araşdırıldığında Türkiyənin marka dəyəri sıralamaları, marka 

dəyəri (milyard dollar), marka dəyəri dəyişikliyi (%) və marka reytinqləri aşağıdakı cədvəldə 

verilmişdir (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3. İllərə görə Türkiyənin marka dəyəri 

İl Sıralama 
Marka dəyəri 

(min dollar) 

Marka dəyərinin 

dəyişməsi (%-lə) 
Marka dərəcəsi 

2010 21 312 10,2 A- 

2011 19 373 19,8 A 

2012 19 487 23 A 

2013 19 688 41 A+ 

2014 19 761 9 A+ 

2015 19 668 -11 A+ 

2016 25 474 -29 AA- 
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2017 24 570 20 A+ 

2018 34 382 -33 A+ 

2019 31 560 31 A+ 

Mənbə: Fatmagül B.Ö., 2019: s.159 

 

Cədvələ nəzər yetirdikdə Türkiyənin brend dəyəri sıralamasında illərdir çox da dəyişikliyin 

olmadığı ortaya çıxır. 2011-2015-ci illər arasında dəyişməyən reytinq, 2016-cı ildə kəskin azalma 

yaşandı. Bu azalma 2017-ci ildə bərpa olunarkən, 2018-də yeni bir azalma oldu. Cədvəl 3-dəki 

brend dəyərindəki ən yüksək artım 2013-cü ildə 41% olduğu halda, ən böyük eniş 33% ilə 2018-

ci ildə yaşandı. 

Brand Finance bu il 13-cü dəfə 2020-ci ildə həyata keçirildi. Türkiyənin Ən Qiymətli Brendi-

Türkiyə 100 araşdırmasının nəticələrini açıqladı. Türk Hava Yolları (THY), keçən il olduğu kimi 

bu il də təxminən 2 milyard dollar dəyərində marka dəyəri ilə "Türkiyənin ən qiymətli brendi" 

oldu. Araşdırmada marka dəyəri 1 milyard 616 milyon dollar olan Ziraat Bank ikinci, Garanti 

Bank isə 1 milyard 538 milyon dollarla üçüncü yeri tutdu. Türkiyənin ən qiymətli markalarını 

aşağıdakı cədvəl 4-də vermək olar. 

Cədvəl 4. Türkiyənin ilk 10-luqda olan ən qiymətli berndləri 

Brendlər 
Brend dəyəri 

mlrd.dollar 

Türk Hava Yolları 

 
1.975 

Ziraat Bankı 1.616 

Garanti BBVA 1.538 

Turkcell 1.361 

Arçelik 1.273 

Türk Telekom 1.087 

Akbank  998 
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İşbank 951 

Yapı Kredi 876 

Ford Otosan 875 

Mənbə:https://digitalage.com.tr/turkiyenin-en-degerli-markalari-aciklandi/ məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq 

fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla 

bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli tədqiqatinkişaf proqram və 

layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və 

ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 

5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Fərmana əsasən, “Made in Azerbaijan” brendi 

formalaşdırılması və Azərbaycan məhsulla-rının “Made in Azerbaijan” brendi adı altında istehsal 

edilməsi əsas məqsəd kimi təyin edildi. Yerli qida istehsalçılarına istehsalın keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üçün beynəlxalq standartların tədbiqi və sertifikasiyası tədbiq edilməyə başlandı. 

Bunların nəticəsində ölkə daxilində istehsal olunan məhsullara inam arta bilər və müştərilərin yerli 

qida məhsullarına olan etibarı nəyinki bərpa edilə bilər, hətta ixrac ediləcək məhsulların ölkə 

xaricində tanıdılmasına da şərait yaradacaq (Quliyev, 2019).  

Azərbaycanda Beyaz falez home” (mətbəx əşyaları) , “SOCAR”, “Azpetrol”, “Patron” (günəbaxan 

tumu), “Beloçka” (günəbaxan tumu), “Grey cordinal”, “Milla” (süd və süd məhsulları) , “Susan”, 

“ASAN”, “ASAN xidmət”, “Shahurma” (kafe , restoran) , “ N 1” (kafe və restoran), “Evrolux” 

(elektron avadanlıqlar), “Azərsun”, Veysəloğlunun istehsal etdiyi “Tango”, “Ulduz”, “Chinar”, 

“Kxoncha” şokoladları, “Qax” və “Badamlı” mineral suları, “Matanat -A” tikinti materialları, 

“İnnabi”, “Bahar”, “İskandar”, “Gozel” şərabçılıq məhsulları, “Shapur”, “Nazlı”, “Leyli”, 

“Shirin”, “Gold Baku”, “Shadeniz”, “Bakinskhaya bukhta”, “Starıy Bulvar”, “Padşah”, “Shah” və 

s. brendləri misal göstərə bilərik. 

Nəticə 

İstehlak bazarında brend strategiyasının hazırlanmasında əsas məqam mövqeləndirmə 

prosedurudur. Əvvəlcə mövqeləndirmə elan edilərək istehlakçıya çatdırılacaq bilinən bir neçə 

məhsul xüsusiyyətini təyin edir. Mövqeləndirmə bütün rabitə kanallarında davam edərsə, məhsul 

açıq şəkildə ictimai düşüncəyə yerləşdirilir. Bir brend strategiyası hazırlayarkən məhsulun 

keyfiyyətinin sabitliyi kimi bir faktor nəzərə alınmalıdır. 

Bu gün bir çox uğurlu brend bazara ABŞ, Yaponiya, Almaniya, İsveçrə, Fransa, İngiltərə və İtaliya 
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da daxil olmaqla bir neçə meqabr ölkəsindən daxil olur. İndi alıcılar bu ölkələrdə istehsal olunan 

məhsullardan müəyyən bir keyfiyyət gözləyirlər və nəticədə istənilən məbləği ödəməyə hazırdırlar. 

Güclü brendləri ilə dünyada müsbət imic yaratmış bu ölkələrin adları indi bəzi özəlliklərlə 

əlaqələndirilir. 

Azərbaycanda uğurlu islahatların prioritetlərindən biri “Made in Azerbaijan” brendi ilə qeyri-neft 

məhsullarının istehsalını və satışını xaricdə təşviq etməkdir. Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun 

olaraq, müvafiq dövlət qurumları vasitəsi ilə “Made in Azerbaijan” brendi altında rəqabətə davamlı 

və ixrac yönümlü yerli malların xarici bazarlara çıxarılması üçün kompleks tədbirlər həyata 

keçirilir. 
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Effect of the İnternal and External Factors on E- Impulse Buying 

 

Woohee Park 

Bilkent University 

 

Abstract 

The main objective of this thesis is to examine the internal and external factors affecting online impulse buying of 

consumers in Turkey and South Korea. Factors influencing online impulse buying are classified as internal and 

external. External factors include promotion, price, security and visual appeal of the website, as well as navigability. 

Internal factors, on the other hand, consist of the mood, urge to buy impulsively and impulse buying tendency of the 

consumer. In this framework, this thesis developed a model which was applied for a survey undertaken in Ankara, 

Turkey and Busan, South Korea on consumers with experience in online shopping. The survey found that in the case 

of Turkish consumers, external factors such as price and promotion positively influence online impulse buying. The 

survey also showed that internal factors such as the urge to buy impulsively as well as impulse buying tendency have 

a positive influence on online impulse buying in Turkish consumers. In the case of South Korea, the survey found that 

external factors such as promotion, navigability play an important part in the online impulse buying of Korean 

consumers. As for internal factors affecting online impulse buying in South Korea, the survey produced similar results 

as in the case of Turkey accept mood factor. like the urge to buy impulsively, mood and impulse buying tendency 

positively influence online impulse buying of Korean consumers.  

Keywords Marketing, consumer behaviour, E- impulse buying, South Korea, Turkey 
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Взаимосвязь Кластеризации Экономики Карабаха и Экономического 

Роста Страны 

 

Нубар Ибадова 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

nubar_95@mail.ru 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены теоретические аспекты кластеров, также глобальные тенденции, с 

примерами успешных кластеров в мире. Исследовано несколько моделей кластерной политики, реализуемых 

в мировой практике, обобщены и представлены эти модели мирового уровня. Отмечена роль отраслевых 

направлений кластеризации экономики. В статье указаны экономические районы Азербайджанской 

Республики и ресурсный потенциал каждого из них, также они сгруппированы по уровню развитости. 

Выделены этапы кластеризации в мире, которое показывают процесс развития от создания научных городов 

до сети индустриального сообщества. Рассмотрены кластеры, которые на данный момент действуют в разных 

регионах Азербайджана роль, которых велика в экономическом росте страны. Особое внимание уделяется 

Карабаху. В этом регионе ожидается переход новой модели экономического развития, в связи с тем, что эти 

территории были оккупированы, но на данный момент освобождены. На этих территориях ожидается создание 

новых инфраструктур, иначе говоря, «строительный бум». Описан потенциал данного региона. Также 

предложено построение в данном регионе бизнес-инкубаторов, промышленных парков и туристических зон, 

которые в дальнейшем улучшат социально-экономического положение как региона, так и страны в целом. 

Ключевые слова: Карабах, кластер, промышленные парки, бизнес-инкубатор, туристические зоны 

 

Введение 

Актуальность темы заключается в том, что кластеры являются важно территориально-

экономической структурой современной экономики. Целью данной статьи состоит в том, 

чтобы показать роль кластерной структуры в экономическом росте страны на примере 

кластеризации в Карабахе. 

Экономическое развитие любой страны напрямую связано с ее экономическим ростом. 

Экономический рост представляет собой количественное и качественное 

совершенствование общественного продукта за определенный период времени. Другими 

словами, экономический рост представляет собой как увеличение объема выпуска 

продукции, так и повышение качество продукта. Таким образом, обсуждая вопрос об 

экономическом росте стоит говорить о состоянии производственного потенциала 

национальной экономики. Экономический рост определяется следующими двумя 

взаимосвязанными показателями: увеличение реального национального или чистого 

mailto:nubar_95@mail.ru
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национального продукта; увеличение реального дохода на душу населения или чистого 

национального продукта на душу населения. Использование любого из них зависит от 

характера рассматриваемого социально-экономического события. 

Для улучшения качества жизни в стране, необходимо развивать конкурентоспособность на 

мировой арене. Экономический кластер, основанный на уникальном ресурсном потенциале 

региона, является подходящей структурой для регионального скачка. Экономические 

кластеры создаются на основе уникальных активов в определенной географической зоне. 

Эти активы могут включать технический опыт, местную информацию, историческое 

наследие, ландшафты и природные ресурсы, социальный капитал, стоимости 

местоположение (Воронов,2016). 

Кластер - это экономическая структура, которая поддерживает изменения, инновации и 

постоянные усилия на самом высоком уровне и качестве (Белоцерковская,2017). 

Политика, опирающаяся на развитие кластеров, ведёт к повышению 

конкурентоспособности государства. Для всей экономики государства кластеры выполняют 

роль точек роста внутреннего рынка. После внутреннего роста образуются новые кластеры, 

и международная конкурентоспособность страны в целом увеличивается. 

Таким образом, кластерный подход является мощным инструментом для стимулирования 

развития, которое в конечном итоге может состоять в увеличении занятости, заработной 

платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышении устойчивости и 

конкурентоспособности промышленности. 

Теоретические аспекты кластеров  

Впервые кластеры появились в Финляндии и Германии в конце 90-х годов. Примеру этих 

стран в дальнейшем последовали другие европейские и азиатские страны. 

Основоположником кластерной теории был Майкл Портер, который смог дать определение 

данному понятию (Porter,1979). 

Что же все-таки представляет собой кластер? 

Кластеры – это концентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных 

отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 

агентств по стандартизации, торговых объединений), в определенных областях, 

конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу» (Porter, 1990 г.). 

Вышеуказанное определение термина, введенное М.Портером, было расширено другими 

экономистами, которые делают акцент на разные характеристики. Например, М.Сторпер 

считал, что инновации выступают, как фактор поддерживающий конкурентоспособность. 

Д. Хааг считает, что участники должны быть территориально близки, при этом выступают, 
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как комплекс технологической цепочки. В работах Е. Бергмана и Е. Фезера: «кластер 

представляет собой группу коммерческих предприятий и некоммерческих организаций, для 

которых смысл объединения заключается в индивидуальной конкурентоспособности» 

(Белоцерковская, 2017). 

Отметим характерные черты, существенные для кластеров: 

 географическая близость (распространение знаний и доступ к нужным факторам 

производства); 

 накопление и обмен как информацией, так и опытом между участниками кластерных 

объединений; 

 функционирование представителей малого и среднего бизнеса, так как они 

наилучшим образом адаптируются под внешние факторы в процессе внедрения 

инноваций (Воронов, 2016). 

Классификацию кластеров в общем можно представить в следующем виде:  

 По отраслевой принадлежности: 

o деревообрабатывающие; 

o  финансовые; 

o туристические;  

o фармацевтические; 

o  и др. кластеры. 

 По источникам финансирования: 

o кластеры, финансируемые за счет собственных средств; 

o кластеры, финансируемые за счет собственных и бюджетных средств; 

o  кластеры со смешанным финансированием. 

 По масштабам деятельности: 

o локальные; 

o региональные; 

o национальные; 

o международные. 

 По достижению показателей результативности: 

o эффективные; 

o стабильные; 

o неэффективные. 

Стоит отметить, что представленная классификация является примерной, в связи с тем, что 

каждый кластер уникален, так как наделен различными характеристиками в зависимости от 

ситуации. Таким образом, вариантов классифицирования кластеров может быть множество 

и возможность существования абсолютно идентичны (Дронова, 2013) 
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Мировые тенденции кластеризации экономики 

Большинство стран проводит кластерную политику с целью повышения 

конкурентоспособности, повышения инновационного потенциала и экономического 

развития в долгосрочной перспективе. 

Активность формирования кластеров на мировом уровне наблюдается в основном за 

последние 10 лет, даже не смотря на то, что каждая страна обладает своей государственной 

политикой. На данном этапе кластеры распространены и являются ключевым моментом 

государственной инновационной стратегии. 

Базируясь на мировом опыте, отметим тот факт, что при формировании кластеров 

государственные структуры и научно-исследовательские институты выполняют особую 

роль. 

Выделим несколько моделей кластерной политики, проводимые в мировой практике: 

 североамериканская модель; 

 французско-японская модель; 

 скандинавская модель; 

 европейская модель. 

Характерными чертами первой модели являются высокий уровень взаимодействия научной 

и производственной деятельности и минимального вмешательства государства. Вторая 

модель популярна созданием больших технополисов, активная государственная поддержка, 

а также проведение региональных кластеров за счет иностранных инвестиций. 

Скандинавская модель предполагает создание небольших парков, реализацию 

национальных программ развития, а также минимальное участие в международных 

проектах. Последняя модель акцентируется на создании новых рабочих мест и 

модернизации производства, где государство и частный сектор активно взаимодействуют, 

но при условии, что государство не проникает в структуры компаний.  

Обобщая модели мирового уровня отметим, что каждая страна вырабатывает свой механизм 

реализации кластерной политики, при этом все страны опираются на активацию 

государственно-частного партнерства(Тртьяк,2008).  

В таблице 1 представим основные отраслевые направления кластеризации экономики 

большинства зарубежных стран.  Стоит обратить внимание на то, что отраслевая 

принадлежность является одной из основных классификаций кластеров. 
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Таблица 1: Отраслевые направления кластеризации экономики  

Отрасли Страны 

Электроника и телекоммуникационные технологии  Япония, Швейцария, Финляндия, США 

Строительство Китай, Бельгия, Нидерланды, Германия, 

Финляндия, Дания 

Агро-промышленность и производство продуктов 

питания 

Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, 

Нидерланды, Германия, Болгария, Венгрия 

Нефтегазовая и химическая промышленность  Швейцария, Германия, Бельгия, США 

Целлюлозно-бумажная промышленность  Финляндия, Норвегия 

Легкая промышленность Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, 

Финляндия, Китай 

Здравоохранение  Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды, 

Израиль 

Транспорт Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Бельгия, 

Финляндия, Германия, Япония 

Энергетическая промышленность  Норвегия, Финляндия, Швеция 

Машиностроение  Италия, Германия, Норвегия, Ирландия, 

Швейцария 

Фармацевтическая промышленность  Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия 

Био-технологии и био-ресурсы  Нидерланды, Австрия, Великобритания, 

Норвегия 

Источник: Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches 

Приведем несколько примеров успешных экономических кластеров в мире (Третьяк,2008).  

1. Силиконовая (кремниевая) долина (США)- проводит высокотехнологические 

разработки и производит компьютеры и составляющие к ним. 

2. Бангалор (Индия) – большое количество компаний деятельность, которых 

заключается в развитии информационных технологий. 

3. Кластер «Эресунн» (Дания, Швеция) - фармацевтические и биотехпологические 

фирмы. 
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4. Голливуд (США)- центр американской киноиндустрии, в которой расположено 

большое количество кинокомпаний. 

Экономические районы страны 

Азербайджанская Республика подразделяется на 10 экономических районов: 

 Апшеронский; 

 Гянджа-Газахский; 

 Шеки-Загатальский; 

 Ленкоранский; 

 Губа-Хачмазский; 

 Аранский; 

 Верхне-Карабахский; 

 Кельбаджар-Лачинский; 

 Горно-Ширванский; 

 Нахичеванский. 

Перечисленные выше экономические районы в зависимости от экономического развития 

можно подразделить на следующие состояния (рисунок 1): 

Рисунок 1: Состояния регионов Азербайджанской Республики 

 

Источник: составлено автором на основе https://creativeconomy.ru/lib/6912 (2019) 

Необходимо описать ресурсный потенциал экономических районов (Hüseynov, 2015). 

Абшеронский район славится топливно-энергетическим ресурсом. Другими словами, 

Развитые

Абшеронский, Аранский, Гянджа-
Газахский

Развивающиеся 

Нахичеванский, Губа-Хачмазский

Слабо развитые

Ленькоранский, Шеки-Закатальский, 
Горно-Ширванский

Депрессивные  

Верхне-Карабахский,Кельбаджар-
Лачинский

https://creativeconomy.ru/lib/6912
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снабжение страны электроэнергией осуществляется за счет этой территории, которая 

славится богатством нефтегазовых залежей. Развитыми на этой территории являются 

следующие виды промышленности: легкая, пищевая, тяжёлая, нефтехимическая, 

химическая, чёрная и цветная металлургия, энергетическая, машиностроение, 

электротехника, строительная.  

Ключ развития Аранского региона составляют химическая продукция, пищевой комплекс, 

легкая индустрия, при этом деятельность машиностроительного характера не остается без 

внимания. 

Гянджа-Газахская зона обеспечивает электроэнергетику, благодаря трем 

гидроэлектростанциям, находящихся в Гяндже, Шамкире, Еникенде. Все что связано с 

машиностроением и приборостроением на данной территории является основной 

деятельностью тяжелой промышленности.Легкая промышленность на данной территории 

представляется в виде переработки консервированных, мясомолочных и продуктов 

сельского хозяйства. 

Нахичеванская экономика специализируется на легкой и пищевой промышленности, при 

этом здесь наблюдается развитая индустрия и разнообразие сельскохозяйственных 

продуктов. ГЭС имеет место быть в Аразской территории. 

Ведущей индустрией Губа-Хачмазского района является производство ковров. Основу 

составляет сельское хозяйство.Этот район богат фруктами, овощами, которые в 

последствии обрабатываются в консервы, добыча рыбы, являющиеся направлениями 

пищевой индустрии. Нефтегазовые залежи имеют место быть. 

Проблемой Ленкоранского района является дефицит полезных ископаемых.При этом здесь 

происходят переработка сырья сельского хозяйства, а именно растений и рыбы, 

производство мебели, стройматериалов, ремонт транспорта, оборудования, используемые в 

сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство в большей степени обеспечивается за счет Шеки-Загаталькой зоны. 

Специализация пищевой промышленности формируется за счет табака, обработки 

продукции садоводства, сохранении животного скота. Предприятия швейной индустрии 

построены почти по всей площади этой зоны, что основательно является фундаментом 

легкой промышленности. 

Горно-Ширванский район не отличается особой богатством природными ресурсами. База 

экономики представляет собой переработку сельскохозяйственных ресурсов.При этом 

легкая и тяжелая промышленность действуют, которые представлены ковроткачеством, 

виноделием, наличием швейных фирм, заводов, ремонт сельскохозяйственного 

оборудования производство тары, функционирование фирм по переработке леса. 
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Часть территории Верхне-Карабахского региона не подлежала анализу в связи с тем, что 

некая часть площади была оккупирована, при этом остальная часть специализировалась на 

консервировании, изготовлении вина, а также сельскохозяйственной деятельности, в общей 

совокупности, которые составляют основу развития экономики территории. 

Основой экономики Кельбаджар-Лачинского района является сельское хозяйство, особенно 

животноводство. Развитыми отраслями сельского хозяйства были овцеводство, 

скотоводство, пчеловодство, табаководство, виноградарство, плодоводство, зерноводство.В 

экономическом районе перерабатывались мясные и молочные продукты, ткались ковры. На 

территории экономического района встречаются золото, ртуть, хромит, мрамор, 

облицовочные камни, коралл, перлит и др. Есть полезные ископаемые. Минеральные 

источники Истису, Минкенд, Тутгунчай, климатические и бальнеологические условия, 

горные леса могут быть использованы для курортно-рекреационных целей. Транспортно-

коммуникационная система была разрушена в результате агрессии Армении. 

Кластеризация в Азербайджане 

Прежде, чем раскрыть процесс кластеризации экономики Азербайджана, выделим этапы 

развития кластерных структур в целом мире. 

Первый этап охватывает период с 1947 по 1970 гг. Данный этап является начальный 

периодом кластеризации, который характеризуется активным созданием университетских 

парков, региональных технопарков, научных городов. Инновационные продукты являются 

выпускаемыми продукциями. 

Второй этап охватывает временной период с 1971 по 1985. Этот этап именуют периодом 

развития кластерных структур, где создаются технологические инкубаторы, 

специализированные промышленные парки, центры трансформации технологий, 

соответственно на рынок выпускают новые технологии и технологические решения. 

Третий этап с 1986 по настоящее время, который называют современным периодом. 

Наблюдается тенденция активного создания сеть технопарков, сообщества индустриальных 

парков (Албахари, 2013). 

В Азербайджане кластеризация происходит путём создания технопарков и инкубаторов. 

Перечислим, действующие на данный момент: Бизнес инкубатор в Куба-Хачмазском 

экономическом районе (Губа), Мингячевирский Парк Высоких Технологий, Парк Высоких 

Технологий в Пираллахах (Баку), Бизнес инкубатор в Аранском экономическом районе. 

Также создан Сумгаитский химический промышленный парк.  

Деятельность этих парков является успешной. Их цель состоит в обеспечении устойчивого 

развития инновационной и высокотехнологичной конкурентоспособной промышленности, 

ненефтяного сектора, повышения доступности страны для местных и иностранных 
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инвестиций и занятости населения в сфере производства. 

Также в апреле этого года открылся Гаджигабульский промышленный квартал, 

деятельность, которого будет заключаться в производстве грузовиков и автомобилей 

специального назначения, оборудования для строительных материалов, пластиковой 

посуды для воды, пластиковой тары (https://www.baki-xeber.com/iqtisadiyyat/119439.html, 

14.04.2021). 

Кластеризация в Карабахе как новый драйвер экономического роста Азербайджана 

С сентября по ноябрь 2020 года Вооруженные силы Азербайджанской Республики одержали 

победу в войне и освободили оккупированные территории. 

На данном этапе перед Азербайджаном стоит задача создания новой модели развития, 

освобождённых территорий, которые приведут к экономического роста всей страны. На 

этих территория ожидается «строительный бум»: дороги, электричество, водоснабжение, 

мелиоративные и ирригационные системы (http://interfax.az/view/820437,2020). 

На территориях, освобожденных от оккупации, есть потенциал развивать 

горнодобывающую промышленность, металлургию, пищевую промышленность, 

перерабатывающую промышленность, туризм и отдых, креативную индустрию, 

фармацевтику, зерноводство, овощеводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, 

животноводство, птицеводство, пчеловодство, производство строительных материалов 

(Şəkərəliyev, 2009). 

Учитывая потенциал региона и направления развития, указанные в стратегической 

дорожной карте укажем создание каких кластеров будет является самым эффективным:  

 Бизнес- инкубаторы 

Скорее всего создание бизнес-инкубаторов должно выходить на первый план. Сущность 

бизнес-инкубаторов заключается, в поддержке малых предприятий. Бизнес-инкубаторы 

являются эффективной формой поддержки нового предпринимательства. Судя по 

имеющемуся ресурсному потенциалу в Карабахе следует создать бизнес –инкубаторы: 

сельскохозяйственные (переработка продуктов земледелия и животноводства); 

промышленные (производство продуктов, несложных технологий). 

 Промышленные парки 

Грамотно созданный промышленный парк является катализатором роста региона и 

экономики страны в целом. На этих освобожденных территориях могут быть построены 

индустриальные парки в различных сферах как добывающей, так и перерабатывающей 

промышленности. 

С созданием индустриальных парков в Карабахе будет развиваться конкурентоспособное 

https://www.baki-xeber.com/iqtisadiyyat/119439.html
http://interfax.az/view/820437
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промышленное производство, основанное на инновационных и высоких технологиях, будет 

обеспечено устойчивое развитие экономики, в том числе ненефтяного сектора, увеличится 

доступ страны к местным и иностранным инвестициям и обеспечена занятость 

трудоспособного населения. 

 Туристические зоны 

Туризм является одним из основных секторов развития экономики Азербайджана и 

учитывая тот факт, что после освобождения территорий, как местное население, так и 

некоренные жители, захотят посетить этот район, в связи с этим создание туристических 

зон будет актуальным.  По поручению Президента Ильхама Алиева ведется работа по 

развитию туристических маршрутов, и в этом регионе планируется высокий уровень 

развития туристической отрасли. 

В целом богатая, уникальная природа и исторические памятники Карабаха сделают в пост 

пандемический период этот регион главной туристической зоной Азербайджана, также этот 

регион будет привлекательным для мира (https://www.baki-

xeber.com/iqtisadiyyat/119439.html,14.04.2021).  

Заключение и рекомендации  

Экономическое развитие всегда для государства находится на первом месте. В нынешних 

условиях, как раз регионы составляют основу экономики. Иными словами, эффективное 

региональное развитие является компонентом развития страны. 

В Карабахе должны быть созданы предприятия, чтобы люди были обеспечены работой, при 

этом использовать максимальным образом потенциал этой зоны. 

А именно для развития региона должны быть построены бизнес-инкубаторы, 

промышленные парки и туристические зоны.  

Построение данных кластеров приведет к экономическому росту региона и страны, 

увеличит рабочие места, увеличит производство, а также качество производимой 

продукции, снизит импорт. Таким образом, кластеры станут играть важную роль в развитии 

ненефтяного сектора, улучшения социально- экономического уровня жизни, в результате 

открытия новых рабочих мест, а также развитие промышленного потенциала Азербайджана.   

Стоит отметить эти кластеры в Карабахе могут быть созданы не только за счет 

государственных средств, но и за счет государственно-частного партнерства и средств 

частных инвесторов. 

Разумеется, полноценное использование возможностей в Карабахе и в прилегающих 

районах будет возможно только после обеспечения трех основных факторов:  

 безопасности;  
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 возвращения населения; 

 создания инфраструктуры. 

В настоящее время в этих сферах принимаются соответствующие меры по подготовленному 

плану. 
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Xülasə 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyəti, 

müzəffər Ordumuzun sücaəti nəticəsində 1989-1993-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımız 

işğaldan azad olunmuşdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mövcud infrastruktur uzun illər ərzində məhv edilərək 

yararsız hala salınıb. Bu ərazilərimiz çox böyük sahibkarlıq potensialına malikdir və bu ərazilərin işğaldan azad 

edilməsi həm dövlətin, həm də sahibkarların qarşısında böyük məsuliyyət qoyur, geri qaytarılan torpaqlarımızda 

iqtisadi fəaliyyətin canlanması zərurətə çevrilir. Burada sahibkarlığın bir çox növünü inkişaf etdirmək mümkündür. 

Həmin bölgələrə investisiya qoyuluşlarını stimullaşdırmaq və sahibkarları bu ərazilərə istiqamətləndirmək üçün 

təşviqedici vergi və gömrük siyasəti dövlətin diqqət mərkəzində olacaqdır. Qarabağ ərazisində sahibkarlığın inkişafı 

nəticəsində həm ölkəmizin ümumi daxili məhsulunun həcmi, həm də dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları artacaqdır. 

Azərbaycanın şanlı ordusunun torpaqlarımızı işğaldan azad etməsinin həmçinin iqtisadi inkişaf, məşğulluğun təmini, 

yeni iş yerlərinin yaradılması kimi müsbət təsirləri olacaqdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyatı dirçəltmək 

konfliktsonrası reabilitasiyanın həm strateji, həm də taktiki baxımdan son dərəcə mühüm, amma elə o qədər də 

mürəkkəb tərkib hissələrindəndir. Bu bölgədə iqtisadi dirçəlişin proqram məqsədi, sadəcə olaraq, ayrı-ayrı dağıdılmış 

istehsal obyektlərinin bərpası və ya hətta yenilərinin tikilməsi kimi ifadə edilə bilməz. 

Açar sözlər: post-konflikt ərazilər, innovasiya sahibkarlığı, iqtisadi inkişaf 

 

İşğal edilmiş ərazilərin tarixi-mədəni dəyəri 

2020-ci il dünyanın bütün ölkələri üçün çətin bir il oldu. Pandemiya və qlobal iqtisadi böhran, 

planladığı geniş miqyaslı siyasətlərini təxirə salmağa və xərclərini tarazlaşdırmağa məcbur olan 

əksər ölkələrin iqtisadi vəziyyətinə ciddi təsir göstərdi. Lakin, iqtisadi, sosial və səhiyyə 

problemlərinə, müharibənin vurduğu maddi ziyana, çoxsaylı və müxtəlif maliyyə xərclərinə 

baxmayaraq, Azərbaycan dövləti və xalqı təcavüzü dəf etdi və torpaqlarını azad etmək üçün əks-

hücum əməliyyatına başladı. Azərbaycan xalqı tarixinin ən unudulmaz və şərəfli dövrlərindən 

birini yaşayır. Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusu 

bütün dünyaya öz qüdrətini göstərdi. Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımız azad 

olundu. Şanlı qələbəmizlə ərazi bütövlüyümüz təmin edildi.  

İşğal edilmiş rayonlarımız tarixi-mədəni dəyəri, əsrarəngiz təbiəti ilə yanaşı, yeraltı və yerüstü 

sərvətləri, zəngin iqtisadi potensialı və geniş turizm imkanları ilə digər ərazilərdən fərqlənir. Aqrar 

üstünlüyü, xammal bazası və emaledici sənaye istehsalı baxımından əlverişlidir. Həmin ərazilərin 

mailto:nurane.abbasova.1997@mail.ru
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iqtisadi potensialının əsas parametrlərinə diqqət yetirsək görərik ki, Ermənistanın istismarı 

nəticəsində regionun infrastrukturu yox səviyyəsinə gətirilib. İşğal nəticəsində minlərlə hektar 

əkinəyararlı ərazi hərbi tullantılarla çirkləndirilmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatına və dünyanın 

genofonduna milyardlarla manat həcmində ziyan vurulmuşdur (Müzəffərli, İsmayılov, 2010). 

İqtisadiyyat Nazirliyinin açıqladığı statistikaya əsasən, işğal altında olan torpaqlarda 7 rayon 

mərkəzi, 6 şəhər, 12 qəsəbə, 830 kənd, 700 xəstəxana və tibb müəssisəsi, 6 dövlət teatrı, 368 klub, 

85 musiqi məktəbi, 600 sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri dağıdılıb, 1 milyon hektardan çox 

kənd təsərrüfatı sahəsi, o cümlədən, təxminən, 128 min suvarılan torpaq, 35 min hektara yaxın 

üzüm və meyvə bağları məhv edilərək dövriyyədən çıxarılıb. İşğaldan əvvəl ölkə üzrə ÜDM 

istehsalının 24 %-i, üzüm istehsalının 41 %-i, kartof istehsalının 46 %-i, ət istehsalının 18 %-i, süd 

istehsalının 34 %-i həmin rayonların payına düşüb. İşğal ölkənin su ehtiyatlarına ciddi ziyan vurub. 

Ümumi meşə sahələrinin 25 %-i, yəni 280 min hektarı işğal olunan torpaqların payına düşürdü. 

Düşmən təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarı yolu ilə Kəlbəcərdə külli miqdarda qızıl hasil edib.  

Qeyd edilən bu statistik məlumatlar görüləcək işlərin miqyası haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. 

Bu səbəbdən, Qarabağ ərazisinin inkişaf etdirilməsi çoxsaylı və müxtəlif sektorları əhatə edəcək 

kompleks yanaşma tələb edir. Təbii ki, burada, ilk növbədə, təhlükəsizlik və idarəetmə 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Təhlükəsizliyin təmin olunması dedikdə, ərazilərin 

minalardan təmizlənməsi, həyati təhlükə yaradan bioloji və ekoloji pozuntuların aradan 

qaldırılması nəzərdə tutulur. Sərhəd xidməti və polis nəzarətinin təşkili, dövlət orqanlarının 

fəaliyyəti isə inzibati idarəetmə məsələlərini əhatə edir (Abdullayev, 2020). 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa prioritetləri və mərhələləri 

Münaqişə çözüldükdən sonra işğaldan azad edilmiş rayonların hamısı üçün ümumi sayıla biləcək 

bir sıra bərpa prioritetləri mövcud olacaqdır. Bu prioritetlərin tənasübü dəyişkəndir və 

konfliktsonrası reabilitasiya prosesinin hər mərhələsi özünəməxsus vəzifələr toplusu ilə 

səciyyələnəcəkdir. Həmin mərhələlər bu gün aşağıdakı kimi görünməkdədir. 

Birinci mərhələ (yaxud hazırlıq mərhələsi). Onun vəzifələri sırasına, ilk növbədə, işğaldan azad 

olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı üzrə Dövlət proqramının yekun variantını işləyib hazırlamaq 

daxildir. Bu mərhələdə infrastruktur və istehsal obyektlərinin, sosial-mədəni təsisatların 

planlaşdırılması və layihələndirilməsi üzrə kompleks analitik araşdırmalar aparılır, yerli və xarici 

investorları bərpa işlərinə, xüsusilə iqtisadiyyatın dirçəldilməsinə cəlb etmək üçün həyata 

keçiriləcək stimullaşdırıcı tədbirlərə dair tövsiyələr hazırlanır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlar 

Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil etdiyinə görə onların konfliktsonrası 

reabilitasiyasına və dövlətin ümumi siyasi, iqtisadi və mədəni mühitinə yenidən qovuşmasına 

(reinteqrasiyasına) məsuliyyət daşıyan ayrıca bir hökumət qurumunun (nazirlik və ya agentliyin) 

yaradılması da mümkündür. 

İkinci mərhələdə (yaxud ilkin bərpa mərhələsində) işğaldan azad edilmiş ərazilərə əyani baxış 
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keçirilir, bunun nəticələri əsasında konfliktsonrası reabilitasiya üzrə Dövlət proqramına son zəruri 

düzəlişlər edilir və o, ölkənin siyasi rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunaraq rəsmi dövlət sənədi 

statusu alır. 

Üçüncü mərhələ (yaxud əsas bərpa mərhələsi) işğaldan azad edilmiş bütün ərazi boyu həyat 

təminatı sistemlərinin dirçəldilməsini ehtiva edir. Bu, konfliktsonrası reabilitasiyanın, bir növ, 

özəyidir. Su təchizatı və enerji təminatının, telekommunikasiya və rabitə şəbəkələrinin, yaşayış 

(mənzil) fondunun, nəqliyyat kommunikasiyalarının və digər infrastruktur obyektlərinin bərpası 

üzrə genişmiqyaslı işlərin aparılması bu mərhələnin əsas vəzifələrinə aiddir.  

Dördüncü mərhələ (yaxud repatriasiya mərhələsi) məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə 

kütləvi şəkildə qayıtdığı dövrü əhatə edir. Kütləvi repatriasiya yeni iş yerlərinin açılması ilə və özəl 

sahibkarlıq üçün xüsusilə əlverişli inzibati, iqtisadi mühit yaradılması ilə müşayiət olunmalıdır. Bu, 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin tədricən “özü-özünü dolandıran”, iqtisadi cəhətdən nisbi 

müstəqillik şəraitində inkişaf edən bir bölgəyə – regional inkişaf subyektinə – çevrilməsi 

baxımından danılmaz şərtlərdən biridir.  

Beşinci mərhələ (yaxud adaptasiya mərhələsi) konflikt sonrası reabilitasiya sahəsində 

yekunlaşdırıcı işlərin görüldüyü vaxtı əhatə edir. Bu mərhələdəki başlıca vəzifə repatriantların öz 

daimi yaşayış yerlərində tam olaraq oturuşmasıdır. Bu dövrdə fəaliyyət qabiliyyətli, özünü 

idarəetmə sahəsində bəlli bir potensiala malik olan icmalar və yerli məhsuldar qüvvələr formalaşır. 

Sosial-mədəni obyektlərin, idman qurğuları və stadionlarının bərpası ilə bağlı məsələlər ön plana 

çıxır. Yerli özünüidarə orqanlarının formalaşması prosesi intensivləşir (Müzəffərli, İsmayılov, 

2010). 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu 

Azərbaycanın dünya ölkələri arasında mövqeyinin güclənməsi, xüsusən də 48000 erməninin 

Qarabağa qaytarılması planı Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artmasına səbəb olan amillərdən 

biri hesab edilə bilər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan intiqam almaq üçün deyil, davamlı iqtisadi 

inkişafı təmin etmək üçün bölgənin inkişafı üçün investisiya ayırır. Ölkəmizin izlədiyi bu sosial-

iqtisadi siyasət, əlbəttə ki, xarici investorların yaşıl enerji layihələrinə cəlb edilməsi baxımından 

vacibdir. Azərbaycanın mineral sularının ümumi geoloji ehtiyatlarının 39,6 %-i azad edilmiş 

bölgələrin payına düşdüyündən bölgənin sənaye və rekreasiya potensialı da genişdir. Bu ərazilərdə 

terapevtik dəyəri 7805 m3/gün olan müxtəlif tərkibli təxminən 120 mineral su yatağı mövcuddur. 

Bunlar arasında, Kəlbəcər bölgəsindəki Yuxarı və Aşağı İstisu, Laçın bölgəsindəki Bağırsağ, Şuşa 

bölgəsindəki Kəsdək, İliqsu, Minkənd və Turşsu, Sırlan və digər mineral sular xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu azad edilmiş bölgələrdə mineral su emalı sənayesində yeni emal müəssisələrinin 

açılması məşğulluğu artıra və bölgənin sənaye rekreasiya potensialından səmərəli istifadə üçün 

şərait yarada bilər. 

İşğaldan azad olunmuş bölgədə müxtəlif təbii abidələr, nadir bitki və heyvan növləri yayılmışdır. 
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Kiçik Qafqazın işğal altında olan dağlıq zonası Azərbaycanın böyük bir meşə bölgəsidir. Bölgənin 

ümumi meşə sahəsi təxminən 246 min hektardır. Hazırda ölkəmizdə xüsusi mühafizə olunan təbiət 

ərazilərinin sahəsi 890 min hektara çatdırılıb və bunların 42 min  hektarı erməni işğalından azad 

olunan ərazilərin payına düşür. İşğaldan azad edilmiş torpaqların iqtisadi potensialı çoxspektrli 

olub, kənd təsərrüfatının, sənayenin və turizmin müxtəlif sahələrini əhatə edir.  

Post-konflikt rayonlarda turizmin inkişafı Azərbaycanın ümumi inkişaf strategiyasına tam uyğun 

gəlir: məlum olduğu kimi, bu strategiya turizmi (o cümlədən beynəlxalq turizmi) ölkənin potensial 

rəqabət üstünlüklərinə aid edir. Regionda müalicə və kulinariya turizm növlərinin inkişaf imkanları 

xüsusilə genişdir. Bölgədə beynəlxalq musiqi təhsili mərkəzinin yaradılması, səsyazma 

studiyalarının açılması, beynəlxalq muğam festivallarının keçirilməsi və bu növ başqa tədbirlərin 

gerçəkləşdirilməsi muğamı və bütövlükdə xalq musiqisini ciddi iqtisadi amilə döndərmək 

imkanına malikdir. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yerləşən Şuşa şəhərinin füsunkar təbiəti 

turizmin inkişafı üçün əlverişlidir. Yalnız Azərbaycanın Şuşa bölgəsində yetişən xarıbülbül çiçəyi 

Qarabağın rəmzidir (Müzəffərli, İsmayılov, 2010). 

Qarabağda təhlükəsizlik təmin edildikdən, infrastruktur yeniləndikdən və demoqrafik məsələlər 

həll olunduqdan sonra turizmin təşkili üçün kompleks layihələr həyata keçirilməsi real görünür. Bu 

platformada dövlət, özəl sektor və alimlərin birgə səyi sayəsində Dağlıq Qarabağın sıfırdan turizm 

potensialı işlənib hazırlanmalı, təbii və antropogen turizm resursları nəzərdən keçirilməlidir. 

Qarabağ əsasən dağlıq ərazi olduğundan, dağçılıq və alpinizm turizmini xüsusi qeyd etmək 

istərdim. Düşünürəm ki, Qarabağ təbiətinin zənginliyinə, qədimliyinə, və tarixi-mədəni abidələrinə 

görə ekoturizm, etnoturizm zonası kimi inkişaf edəcək. Dünyanın ən gözəl turizm məkanlarından 

biri kimi turistlərin üz tutacağı region olacaq. 

Qarabağda turizmin inkişafı ilə yanaşı ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılan abidələrin də öz 

tarixlərinə qovuşması həllini gözləyən vacib məsələlərdəndir. Ermənistanın işğalı nəticəsində talan 

edilmiş muzeylərin bərpası, yeni muzeylərin yaradılması, o cümlədən, Şuşada Azərbaycan 

Ordusunun şanlı qələbəsini əks etdirən muzey kompleksinin təşkili əhəmiyyətli olardı. Erməni 

faşizminin, vandalizminin izlərini bəşər tarixində maddiləşdirmək üçün işğaldan azad olunmuş 

rayonlarımızın hər birində dağıdılmış, xarabalığa çevrilmiş binaların nümunələri tarixi eksponat 

kimi saxlanmalıdır. Ermənilərin işğalçılıq siyasətlərinin saysız-hesabsız cinayətlərinin tarixi 

sübutları kimi bu eksponatlar gələcək nəsillərə, dünyadakı soydaşlarımıza, ümumən dünya 

ictimaiyyətinə erməni faşızminin mahiyyətini əyani surətdə açıqlayacaq. 

Aqrar sektorun potensialı böyükdür. 7 rayonun kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarının ümumi 

həcmi 535 min hektardır. Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl əsasən bitkiçilik üçün əlverişlidir. Bu üç 

rayonun kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarının ümumi sahəsi 290 min hektardır, bunun təxminən 

üçdə ikisi əkinə yararlıdır. Yerdə qalanı örüş və biçənək torpaqlarıdır. 

Zəngilan və Qubadlının həm əkinçilik, həm də heyvandarlığın inkişafı üçün imkanları var. Bu 
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rayonların kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarının ümumi həcmi 67 min hektardır, bunun təxminən 

üçdə biri əkinə yararlı, yerdə qalanı örüş və biçənək əraziləridir. Kəlbəcər və Laçının kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqlarının ümumi həcmi 180 min hektardır, bunların ən yaxşı halda 15 %-i 

əkinə yararlıdır. Bu rayonların torpaqları əsasən heyvandarlıq üçün əlverişlidir.7 rayonun 

bazasında hesablasaq, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların yarısından çoxu heyvandarlıq üçün 

əlverişlidir. Deməli, digər potensial sahə kimi aqrar sektora əsaslanan emal sənayesinin qurulması 

perspektivləri var. Azərbaycan kərə yağının 50 %-ni, ət və ət məhsullarının 15 %-ə qədərini 

xaricdən alır. Bu asılılıqdan qurtarmaq mümkündür. Əlavə olaraq ət məhsullarının ixrac yönümlü 

emalı perspektivlərini araşdırmaq mümkündür. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlar üzümçülük, tütünçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq, meyvə-tərəvəz, 

bostançılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün böyük potensiala sahibdir. Burada qarğıdalı, noxud və 

üzüm regionun xarekterik bitkilərindəndir. Xatırladaq ki, Füzuli, Ağdam rayonları işğaldan əvvəlki 

dövrlərdə pambıq, taxıl, üzüm istehsalına görə ölkədə aparıcı rayonlar sırasında idilər. Cəbrayıl, 

Qubadlı, Zəngilan rayonları da üzümçülükdə fərqlənirdi. Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı və Zəngilanda 

heyvandarlıq çox inkişaf etmişdi. Göründüyü kimi, işğaldan azad edilən ərazilərimizin təbii 

imkanları, kənd təsərrüfatı potensialı bölgədə iqtisadiyyatın daha tez bərpa olunmasına şərait 

yarada bilər. 

İşğaldan azad edilən rayonlarda kənd təsərrüfatının prioritet sahələrini müəyyənləşdirərkən 

nəzərdə tutmaq lazımdır ki, sözügedən yeddi rayondan ən azı üçü – Füzuli, Ağdam və Cəbrayıl 

rayonları taxılçılıq üçün yetərincə əlverişli təbii-iqlim şəraitinə malikdir. Bu rayonlarda taxıl 

istehsalı sahəsində həm köklü, çoxəsrlik ənənə, həm də son onilliklər ərzində toplanmış müasir 

istehsal və emal təcrübəsi vardır. Bu rayonlarda heyvandarlığın, xüsusilə də dağlıq yerlərdə 

qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensiala malikdir.  

Bu sahələrlə yanaşı gön-dəri sənayesinin də yaxşı inkişaf perspektivləri var, çünki işğaldan azad 

edilmiş bölgələrdə heyvandarlıq, qeyd olunduğu kimi, kənd təsərrüfatının ən yüksək prioritetli və 

sürətlə böyüyən sahələrindən olacaqdır. Ət-süd məhsulları sənayesi, bu sahənin inkişaf etdirilməsi, 

mahiyyət etibarilə, idxalı əvəzləmək anlamına gəlir və ona görə də ən mühüm prioritetlər sırasında 

dayanmalıdır. Şərabçılıq sənayesi, artıq qeyd olunduğu kimi, işğala qədər üzümçülük regionun 

iqtisadiyyatında ən mühüm sahələrdən biri olmuşdur.  Şərabçılıq sənayesinin intensiv surətdə 

inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər geniş imkanlar açılacaqdır.  

Regionun təbii sərvətləri və sənaye potensialı 

Regionun sənaye potensialını 4 istiqamətdə qiymətləndirə bilərik: zəngin su təchizatı, elektrik 

enerjisi, sənaye rekreasiya imkanları və zəngin faydalı qazıntıların emalı. Region, emal və ərzaq 

sənayesinin inkişafı üçün də əlverişlidir (Müzəffərli, İsmayılov, 2010). 

İşğaldan azad edilən torpaqlarımız mineral və termal su mənbələri ilə də zəngin bir ərazidir. Bu 

ehtiyatlardan həm içməli su, həm meliorasiya, həm də elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə etmək 
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mümkündür. İşğaldan azad edilən rayonların hamısı müxtəlif inşaat materialları ehtiyatlarına 

malikdir və bu ehtiyatlar bir sıra hallarda kifayət qədər zəngindir. 

Azad edilmiş ərazilərin zəngin su ehtiyatları ölkənin sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün xüsusi 

əhəmiyyət daşıyır. Ümumi tutumu 560 milyon m³, hündürlüyü 125 m olan Sərsəng su anbarı 

ölkənin ən yüksək bəndlərindən birinə sahib olan su anbarı sayılır. Sərsəng su anbarının yerləşdiyi 

Ağdərə bölgəsinin tamamilə azad edilməsi, 6 rayonu (Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Yevlax və 

Ağcəbədi) suvarma suyu ilə təmin etmək imkanı yaradıb.  

Bundan əlavə, Cəbrayıl və Zəngilan ərazisində yerləşən Xudafərin su anbarının azad edilməsi 75 

min hektar yeni ərazinin suvarılması və mövcud suvarılan torpaqların suvarılmasının 

yaxşılaşdırılması deməkdir. Bəzi təxminlərə görə, bu su anbarının həcmi 1,6 milyard kubmetrdir. 

Bölgədə 11 yeraltı içməli su mənbəyi olduğu, bu da gündə 1 milyon 986 min m3 həcmində içməli 

su təchizatı deməkdir. 

Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, 

Füzuli inzibati rayonları böyük xammal bazasına malikdir. Həmin rayonlarımızda qızıl, mis, civə, 

dəmir, mərmər, xromit, perlit, əhəng və eləcə də inşaat materialları üçün xammal bazası var. 

Erməni işğalından azad olan bu bölgələr mineral və xammal potensialı ilə zəngindir və 155 

müxtəlif mineral yatağı (5 qızıl, 6 civə, 2 mis, 1 qurğuşun və sink, 19 örtük daşı, 10 mişar daşı, 4 

sement xammalı, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 tikinti qumu, 9 anhidrit və gips, 1 perlit, 1 obsidian, 3 

vermikulit, 14 qeyri - rəngli və dekorativ daşlar (əqiq), oniks, kad, pefritoid və s.)  var.  

İqtisadi inkişaf üçün əhəmiyyətli minerallar aşkar edilmişdir. Bu bölgədəki nadir və qiymətli 

mineral yataqları ilə zəngin olan mis-sink filizi ehtiyatları Kiçik Qafqazın şərq hissəsindəki 

Mehmana yataqlarında cəmləşmişdir. Kəlbəcər bölgəsindəki Şorbulaq və Ağyataqda sənaye civə 

ehtiyatları var. Qurtarılan ərazilər həm də sənaye və inşaat üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən 

müxtəlif tikinti materialları ilə zəngindir. Ağdam bölgəsində yerləşən Çobandağda 140 milyon ton 

gil və 20 milyon ton kireç, Şahbulaqda 25 milyon ton, Boyəhmədlidə 45 milyon ton gil var. Bundan 

əlavə, Xankəndində böyük tikinti daşı yataqları və Harovda mərmər yataqları var. Bütün bunlar 

erməni işğalından azad edilmiş bütün bölgələrdə mineral və xammal potensialının yenidən 

qiymətləndirilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Bölgənin mövcud mənbələri, ənənəvi iqtisadiyyata 

xas olan əlvan metal və tikinti materialları ilə, yeni istehsal sahələrinin və bu sahələrdə 

ixtisaslaşmış iş yerlərinin yaradılması üçün geniş imkanlar yaradılacaqdır. 

Siyahıda göstərilən mineral növlərinin tapıldığı yataqlar arasında aşağıdakılar var: Qızılbulaq, 

Mehmana, Dəmirli, Şorbulaq, Şuşa, Şirlan, Turşsu, Xocalı, Ağçay, Xankəndi, Ediş, Xocavənd, 

Agyatağ, Keşdək, Keçəldağ, Yuxarı İstisu, Aşağı İstusu, Mozçay, Narzanlı, Əhmədli, Xocaz, 

Laçın, Novruzlu, Qaracalı, Soltanlı, Göyərçin-Veysəlli, Minbaşılı, Ağtəpə, Cəfərabad, Şahverdilər 

və s. Bu yataqlarda iqtisadiyyatın inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən minerallar aşkar 
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edilmişdir. Bunlar arasında təsdiqlənmiş sənaye əhəmiyyətinə malik aşağıdakı minerallar sıralana 

bilər: 132,6 ton qızıl, 37,3 min ton qurğuşun, 189 milyon m3 mişar daşı, 1 milyon 526 min ton gips, 

18 milyon 432 min m3 üzlük daş, 23 milyon 243 min m3 gil, 57 milyon 965 min ton inşaat daşı, 96 

milyon 987 min ton qum və çınqıl daş, 1898,4 ton civə, 4 milyon 473 min m3 perlit, 2 milyon 144 

min m3 pomza, 129 milyon 833 istehsal soda üçün min m3 əhəng daşı, 147 milyon 108 min ton 

sement xammalı və s. (Müzəffərli, İsmayılov, 2010). 

Gələcəkdə mineralların istismarı 3 blokda həyata keçirilə bilər: əlvan metallar və rəngli 

metallurgiya, tikinti materialları və nadir metallar. Bu kontekstdə, ilk növbədə əlvan metalların, 

tikinti materiallarının və nadir metalların potensialını və metallurgiyasını yenidən qiymətləndirmək 

üçün gələcək tədqiqatların və geoloji tədqiqatların aparılması vacib olacaqdır. Əlvan metal və 

tikinti materialları ənənəvi iqtisadiyyata xas olan sahələrdir və mövcud mənbələr bu sahələrdə yeni 

güclərin yaradılmasına imkan verəcəkdir.  

Apardığımız araşdırmalardan, istinad etdiyimiz ekspert rəylərindən göründüyü kimi, Dağlıq 

Qarabağ və onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam Füzuli 

inzibati rayonlarının sənaye, kənd təsərrüfatı potensialı genişdir. Xammal bazası, təbii resursları 

olduqca böyükdür. Bütün bunlar, bərpa prosesindən sonra qısa zamanda həmin regionun 

iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf edəcəyini deməyə əsas verir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılacaq yeni iqtisadi dəyər Azərbaycan dövlətinin maliyyə 

xərclərini dəfələrlə üstələyəcək və bu ərazilərin bərpası ilə çoxlu sayda yeni iş yerləri açılacaqdır. 

Belə ki, yeni infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi vətəndaşlarımızın işlə təminatına müsbət 

təsir göstərəcək. İqtisadiyyatın inkişafı yeni iş yerlərinin açılmasına zəmin yaradacaq. Müzəffər 

ordumuzun qələbəsi qeyri-neft sektorunun böyüməsinə, Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da 

çiçəklənməsinə təkan verəcəkdir (Şəkərəliyev, 2011). 

Ağdam rayon resurs potensialı və inkişaf perspektivi  

Yüksək potensiala malik rayonlar sırasında Azərbaycanın ən böyük rayonlardan biri olan Ağdam 

ön sırada yerləşir. Ərazisi 1094 km2, əhalisi 200 minə yaxın olan Ağdam rayonu böyük iqtisadi 

potensiala malikdir. Lakin, 27 il əvvəl bu torpağı işğal edən ermənilər bu potensialı işğal 

müddətində məhv etdi. İşğal nəticəsində Ağdamın rayon mərkəzi ilə birlikdə 90 kəndi, 38 kolxozu, 

12 sənaye mərkəzi, 74 məktəbi, 271 mədəniyyət evi, 67 idarə və 99 klubu düşmən əlinə keçmişdi.  

İşğaldan əvvəl Ağdam rayonunda yeyinti və yüngül sənaye, kənd təsərrüfatının fərqli sahələri 

inkişaf etmişdi. 40 min əkin sahəsi olan və ölkənin ən iri aqrar rayonlarından sayılan Ağdamda 27 

il ərzində cəmi 17 min sahədə əkin aparılıb. Ağdam rayonun torpaqlarının 92 faizi əkin üçün yararlı 

torpaqlardır. Bu isə rayonun böyük aqrar potensialının olmasından xəbər verir.  

Ağdamın 27 il işğalda qalmış ərazisinin azad edilməsi rayon iqtisadiyyatının bərpa işlərindən sonra 

inkişafını sürətləndirəcəyi şübhəsizdir. Çünki rayon ərazisi bitkiçilik və heyvandarlıq üzrə fermer 
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təsərrüfatlarının və aqroparkların yaradılması, sənaye məhəlləsinin formalaşdırılması, müalicəvi 

və idman turizminin inkişafı istiqamətində geniş perspektivlər vəd edir. Ağdam rayonu ticarət 

mərkəzinin formalaşması üçün də unikal perspektivə malikdir. Topdan və pərakəndə ticarət 

məntəqələrinin fəaliyyətə başlaması ilə rayon əhalisinin geniş məşğulluğunu təmin etmək 

mümkündür. Habelə rayon tikinti materiallarının istehsalında keçmiş təcrübəyə malikdir. Şahbulaq 

yüksəkliyində yerləşən daş karxanasının işinin bərpa edilməsilə sözügedən sektorda canlanmanı 

bərpa etmək olar. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının bu ərazilərdə aparacağı tikinti və 

yaşıllaşdırma işləri, müasir suvarma sistemlərinə sahib kənd təsərrüfatı torpaqlarında iri fermer 

təsərrüfatlarının yüksək potensialı ölkənin orta hesabla illik 1,3-1,5 milyon ton buğdasını iki dəfə 

artıracaqdır. Bu, 2 milyondan çox insanın qida və kənd təsərrüfatı ehtiyaclarını ödəmək deməkdir. 

Sahə minalardan təmizləndikdən sonra əhalinin burada yerləşməsi bu məhsulların emalı üçün şərait 

yaradacaq və qida sənayesində etibarlı tədarük bazasına imkan yaradacaqdır. Qarabağ bölgəsi üçün 

hazırlanacaq sosial-iqtisadi layihələrdə bölgənin mövcud potensialının, o cümlədən keçmiş SSRİ 

statistikasının, su təchizatı potensialının, elektrik ehtiyatlarının, sənaye rekreasiya imkanlarının, 

faydalı qazıntılar və xammal potensialının ətraflı təhlili yer alacağı düşünülür. Bu sahələrdə olduğu 

kimi ənənəvi sahələrdə də bir çox yeni istehsal və xidmət sektoru inkişaf etdiriləcək və qeyri-neft 

sektorundakı ixrac həcmi qiymətləndiriləcək və canlandırılacaqdır (Şəkərəliyev, 2011). 

Nəticə 

Post-konflikt ərazilərin iqtisadi dirçəlişindən gözlənilən yekun inteqral nəticə bundan ibarətdir ki, 

bu proses, Azərbaycanın iqtisadi suverenliyini dövlətin bütün ərazisinə yaymağa və bununla da 

ölkədə bitkin iqtisadi sistem quruculuğunu tamamlamağa imkan verəcəkdir.
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Abstract 

Technology forges ahead at a rapid pace, whether we like it or not. Criminals recognize this inevitability and use 

technological improvements to advance their craft, committing crimes from half a world away in real time. Diligent 

criminals also use technological advancements to distance themselves from their illegal activities and profits through 

use of virtual banking and electronic money transfer systems, which allow criminals to buy, sell, and exchange goods 

without any physical interaction. Though such services use digital logs that serve to identify a sender and a receiver’s 

digital identities, criminals possess the means to becloud their digital identity by simply spoofing their Internet Protocol 

address or by using another individual’s account, essentially making their activities untraceable. 

New virtual currencies, such as Bitcoin, add yet another layer of anonymity by allowing users to transfer value without 

the collection of any personally identifiable information. Regulations often fail to affect such virtual currencies due to 

lack of foresight by the regulation writers, creating a legal gray area. Thus, criminals can continue to capitalize on 

technological innovation to underpin their illegal activities. Money laundering is one particular criminal craft that 

stands to benefit from technological advancement. 

This paper analyzes the effects of Bitcoin and analogous virtual currencies on anti–money laundering (AML) 

enforcement. 

Keywords: virtual currencies, money laundering, AML laws. 

 

Money Launderıng Prımer 

Money laundering 

Money laundering is the process by which ill-gotten gains (i.e., 'dirty money') appear legitimate 

(i.e., 'clean'), and AML laws are legitimate attempts to prevent such illegal activities. Criminals are 

often involved in money laundering in three stages: (1) where the criminals dumped the dirty 

money into the financial system; (2) stratification, which is transferred or converted by money 

launderers to separate dirty money from an illegal source; and (3) integration in which the cleared 

funds are legally re-entered into the financial system. 

Due to the illegality of the transactions, some organizations warned against attempting to estimate 

the total amount of money laundered each year; However, a report by the United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC) estimates that money laundering accounted for about 2.7% of 
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global GDP in 2009, or $ 1.6 trillion (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011). In an 

increasingly digitalized world, the question is whether innovative virtual currencies will make it 

more difficult for regulators and law enforcement to make money laundering forecasts and AML 

efforts. 

Virtual currencies 

Virtual currency behaves like a currency in some sense, but not directly like real money. For this 

reason, virtual currency transactions are different from fiat currency transfers via an electronic 

environment (e.g., Automated Clearing House (ACH) transfers, PayPal) (Biggs & John, 2013). 

Virtual currencies add another layer of complexity to AML efforts because, unlike traditional 

money transfers, there is no physical substance to track or stop evidence of illegal activity. 

Virtual currencies come in several formats: (1) the physical in which the virtual currency is 

represented in a physical environment; (2) a center through which all transfers are made through 

an intermediary; and (3) decentralized, where the network distributes transactions between nodes 

of a network, an example of which is Bitcoin (Nakamoto Satoshi, 2009). 

Due to the possibility of being used in illegal activities such as money laundering, the fake Bitcoin 

network has negatively affected the image of emerging virtual currency systems, and some 

authorities view Bitcoin as a platform only for criminals (Henning, 2015). Regardless of the 

accepted or potential economic role for Bitcoin, the question is how existing AML and money 

transfer laws apply to Bitcoin and similar technologies. 

Bıtcoın Prımer 

Comparison to other currency systems 

Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, tried to create a system that would solve several 

problems with traditional fiat currency systems. A traditional Fiat currency system is sensitive to 

inflation, Bitcoin is not much. Cash and Bitcoin transactions are equally anonymous or 

pseudonymous, but Bitcoin does not require face-to-face transactions (Akbulayev and etc, 2020). 

Finally, a government agency supports a Fiat currency that provides reliable stability to Fiat 

currency so that parties can have relative confidence in the value of the currency, as noted by the 

distribution government, but Bitcoin has no fixed value and fluctuates significantly (GRINBERG, 

2015). 

Thus, Bitcoin is less prone to inflation and offers more anonymity to the parties to the transaction, 

but lacks the credibility and trust associated with a Fiat currency backed by the full confidence and 

credit of an independent government. Nakamoto also tried to solve several problems related to the 

Bitcoin system and centralized virtual currency systems. 

Centrally authorized virtual currency systems generally require users to have accounts so that the 
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central authority can manage transactions; A centralized system will be vulnerable to attacks on 

central infrastructure and is likely to cause the system to shut down completely (Tracfin, 2014).  

However, authority in a central infrastructure guarantees users that problems with network 

operations and fraud can be solved administratively. Some users may want to sacrifice anonymity 

and network security in exchange for such a guarantee against fraud that the fake Bitcoin network 

cannot provide.Thus, compared to a centralized virtual currency system, the Bitcoin protocol is 

Therefore, the publisher of the Bitcoin protocol for anonymity and convenience, compared to a 

centralized virtual currency system. However, Bitcoin has no authorized support and centralized 

control (Tracfin, 2014). 

Operational overview 

Bitcoin is a fake, decentralized virtual currency system that is completely algorithm-centric, using 

Bitcoin as a currency. No government sets the value of bitcoin; Instead, it determines the market 

demand and supply value of Bitcoin users. A Bitcoin user can obtain bitcoins by taking bitcoin 

from others or by using the power of a computer to facilitate transactions in the Bitcoin network 

for a period of time called mining. 

Bitcoin transactions begin when a buyer transfers some Bitcoin from his personal digital wallet to 

a coded Bitcoin payment address representing the seller's digital wallet through a Bitcoin customer 

(Eyers, 2015). 

 The Bitcoin network recognizes this data transmission, and each miner in the network processes 

the transaction and adds the value of the transaction to the end of a coded sequence representing 

other recent broadcast transactions. The miners then encode this "block" of the last broadcast 

transmissions at a rate of about one block per ten minutes until the end of all previously completed 

blocks. Finally, the individual miner who cancels the block receives a certain amount of bitcoin 

(Amicelle, 2011). 

To complete a block and receive a bitcoin reward, the block value calculated by the miner must 

match a value generated by the Bitcoin system, and the difficulty of matching this value changes 

as the total computing power of the miners in the network increases. ten-minute completion rate 

(Europol, 2015). 

Once the block is complete, this operation is virtually irreversible without controlling most of the 

network's performance. Thus, until the total number of BTCs reaches a predetermined 21 million 

bitcoin limits, there will be a relatively predictable bitcoin payment after a predetermined block 

formation rate, and the network itself will theoretically prevent counterfeiting. 

A typical Bitcoin transaction, including money laundering operations, involves about five entities: 

(1) a Bitcoin sender initiating a transaction on the network, in this case with dirty money; (2) a 

Bitcoin buyer who accepts bitcoins, or in this case a washer who helps the sender hide the source 
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of the dirty money; (3) Bitcoin miners who sometimes act as transaction verifiers and operators, 

completing blocks in exchange for a nominal payment; (4) a major Bitcoin development team that 

updates the Bitcoin code base as required; and (5) Bitcoin exchange, which facilitates the 

conversion of Bitcoins to other currencies and vice versa. 

This note mainly examines possible legal measures in the work of these five organizations. 

Differences affecting money laundering 

The key features that show that Bitcoin is useful for survival and detrimental to effective AML 

regulation are the continuity of the protocol through anonymity and flexibility. Without linking a 

specific user to a single Bitcoin address, it will be extremely difficult for executives to track the 

injection, level, and re-entry of money laundering. 

In addition, since each mining node in the Bitcoin network accepts and operates all operations, and 

the Bitcoin network automatically measures the difficulty of completing blocks based on the total 

performance of all miners, shutting down the Bitcoin network disables every miner in the network 

(BRYANS, 2017). 

AML's efforts are both difficult to identify and actually face a relentless goal. While Bitcoin allows 

potentially any user - legal or criminal - to transfer money almost instantly, with very low barriers, 

or at a very low price, it remains virtually anonymous without requiring any other public paper trail 

(Farmer, 2014). The ability of users to buy and sell bitcoin directly with other currencies, transfer 

to an infinite number of different Bitcoin addresses for obfuscation, and trade with other users for 

physical products further hampers AML's efforts. 

Bitcoin and similar virtual currencies can allow money launderers to move illegal funds faster, 

cheaper and more discreetly than before (Sharman, 2011). 

Bitcoin's image in the international community 

The German Federal Financial Supervision Agency BaFin found that although bitcoins perform 

the same economic function as E-Geld, Bitcoin is not an “E-Geld” - it is in fact an electronic money 

or digital currency (Bryans, 2014).  

BaFin also found that currencies such as Bitcoin carry monetary value as an account value and 

therefore fall under the definition of a financial means of payment. This means that Bitcoin service 

providers will fall under the definition of a financial services business and will require a license 

from BaFin to operate legally in Germany (Fung, 2015). 

Thus, Bitcoin itself is legal under German law; however, the entities that will receive and maintain 

the customer fund from Bitcoin must be licensed and regulated as such an entity. 
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Bitcoin is legal 

Local and international perspectives on the legitimacy of virtual currencies are somewhat 

complementary, and a more comprehensive picture emerges when the two perspectives are viewed 

simultaneously. 

Both local and international parties believe that Bitcoin is not illegal in nature; However, 

international opinion says that Bitcoin is a legitimate currency. Since the founder of Bitcoin 

calculated the first block in 2009 and Bitcoin gained widespread attention only in 2011, it is not 

surprising that there are fewer Bitcoin incidents at home and abroad. 

 However, Bitcoin will be legal because it is accepted by many businesses and some government 

agencies in the United States and abroad, and an area that has been frequently interfered with in 

the past has not been intervened by the government to date. Owned and used in the United States 

(Nicholls, 2016). 

Existing Legal Approaches to Appropriate Aml Regulation 

Even before the provisions of the Fourth AML Directive were transposed into the national laws of 

EU member states, the European Commission proposed amending the Fourth AML Directive in 

response to the terrorist attacks in Paris and Brussels on 5 July 2016. The Panama Papers were 

leaked in March 2016 and at the same time. 

The proposal was the result of a politically motivated action plan published by the European 

Commission on 2 February 2016. The European Commission, the European Parliament and the 

Council of Europe, the European Commission, the European Parliament and the Council of Europe, 

15 December 2017, the fourth AML directive enters into force on 30 May 2018. 

This modifier directive is often called the fifth AML directive. Member states must now translate 

the new rules into national law by January 20, 2020 (FATF, 2018). 

Critical Explanation of the Crypto Currency Section of the Fifth Aml Directive 

The directive, as amended in the fourth European AML directive, will expand the directory of 

institutions indebted by virtual currency exchange service providers and storage wallet providers, 

while also providing a definition of virtual currencies for legal certainty. 

The overall systematic approach of the intermediaries involved in the transactions will not change. 

As can be seen, for the time being, European lawmakers believe that the obligation to notify the 

relevant service providers of an effective and adequate AML is sufficient for both the identification 

and verification of customers and the monitoring of transactions. suspicious facts. Regulation in 

the European Union. 

However, the technical nature of blockchain-based payment systems may require a more specific 

approach due to the fact that intermediaries do not participate in transactions with cryptocurrencies. 
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Perhaps the most innovative success of cryptocurrencies and blockchains is the implementation of 

a single value transfer without an intermediary. 

Decentralization of cryptocurrency plans allows users to transfer monetary units directly to the 

buyer through a peer-to-peer system. In the context of AML regulation, this means that criminals 

involved in money laundering, terrorist financing or other criminal activities are not dependent on 

any intermediary for the transfer of value (Financial Crimes Network, 2016). 

Another criticism of the approach of the amending directive is the fact that the possibilities of 

obliged entities to monitor the transactions of their customers are limited.  

First, the use of new cryptocurrency addresses for each new transaction was proposed in the Bitcoin 

2008 white paper for transaction data protection and financial privacy (legal). 

Second, many wallet programs automatically create new addresses for every transaction. 

Third, cryptocurrency addresses and transactions will not appear in cryptocurrency systems that 

place more emphasis on privacy, such as Monero or Zcash, or in the presence of a Bitcoin mixing 

service. 

These facts make it impossible for researchers to assess whether a cryptocurrency user acted 

suspiciously (or at the very least) made another assessment or notification to the authorized FIU. 

Perfect blockchain analysis may be possible, but it is very complex to impose such a burden on 

mandatory organizations (Townend, 2015). 

Conclusion 

Bitcoin represents a disruptive financial technology that many AMLs and money transfer rules are 

willing to deal with. Virtual currencies often broke the physical, government-sponsored coin and 

paper currency habits, and a new law is unlikely to catch up with all the iterations of emerging 

technologies for a significant period. 

However, this does not mean that Bitcoin and similar virtual currencies should be deemed illegal 

or over-regulated to compensate for the initial lack of control. In an increasingly digital world, 

allowing state-sponsored or otherwise digital currencies makes excellent economic and social 

meaning (Henning, 2015).  

The regulation of such currencies should take place at a point where law enforcement officers will 

most effectively punish legal and criminal violations at the lowest cost. Because Bitcoin is a 

decentralized, peer-to-peer virtual currency, Bitcoin does little to regulate assets outside of 

exchanges. Increased pressure on users will only serve to increase execution costs in the long run. 

Some Bitcoin exchange exchanges took the initiative by signing up as an MSB under existing 

AML schemes (International Settlements for the Bank, 2021). Instead of trying to increase 

regulation and anticipate disruptive technologies of the next generation, it would be better to 
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understand technologies and audit public contact points with existing legal plans. 
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Xülasə 

İdarəetmə sistemində innovativ yeniliklərin tətbiqi və idarəetmənin səmərəliləşdirilməsi hazırki dövrdə ən unikal 

məsələlərdən biri hesab edilir. Çünki, artıq son dövrlərdə dünyada innovasiya və yeniliklərə ayaq uydurmaq əlavə 

dəyər yox zərurət kimi qəbul edilməyə başlamışdır. Hazırda dünyada idarəetmə sistemi dedikdə ilk olaraq Qərb 

idarəetmə məktəbi və yapon idarəetmə məktəbi ağla gəlir. Yapon idarəetmə modeli bir çox xüsusiyyətlərinə görə 

dünyada unikal bir model hesab edilir və bu məktəbin bir çox idarəetmə metodları bütün dünyada araşdırılaraq tətbiq 

imkanları təhlil edilmişdir. Hazırda dünyanın bir çox ölkəsində müxtəlif korporasiyalar yapon idarəetmə fəlsəfəsini öz 

yerli təşkilatlarında tətbiq etməyə çalışırlar. İdarəetmənin yapon modeli eyni zamanda bir çox Qərb tədqiqatçıları 

tərəfindən də araşdırılır və tətbiq imkanları öyrənilir. Başda Toyota olmaqla bir çox qlobal təşkilat yapon idarəetmə 

sisteminin tətbiqinin faydalarını çoxdan görməyə başlamışdır. Toyota şirkətinin hazırda qazandığı uğurların böyük 

əksəriyyəti məhz bu fəlsəfə ilə əlaqələndirilir. Beləliklə, bu məqalədə dünyada ən geniş yayılmış yapon idarəetmə 

fəlsəfəsi olan kaizen fəlsəfəsinin ölkəmizdə yerli təşkilatlarda tətbiq imkanları araşdırılacaqdır. 

Açar sözlər: menecment, idarəetmə, yapon idarəetmə modeli, innovasiya 

 

Giriş 

Müxtəlif idarəetmə sistemi və ya fəlsəfəsinin hərhansı bir ölkədə tətbiq edilməsi həmin ölkənin 

cəmiyyətinin sahib olduğu müxtəlif mədəni dəyərlərdən və həmin ölkədə fəaliyyət göstərən 

təşkilatların korporativ mədəniyyəti və digər daxili meyarlarından asılıdır. Hərhansı bir idarəetmə 

fəlsəfəsinin tətbiqi dedikdə həmin sistemə aid olan bütün metod və alətlərin tətbiqi nəzərdə 

tutulmur. Çünki hər bir cəmiyyətin unikal mədəni dəyərləri sistemi olduğundan müəyyən bir 

idarəetmə sistminin bütünlükdə başqa bir cəmiyyətdə tətbiqi mümkünsüzdür. Burada kaizen 

fəlsəfəsinin tətbiqi imkanları araşdırılarkən ölkədə fəaliyyət göstərən həm özəl, həm də dövlət 

təşkilatları müqaisə ediləcəkdir. 

Əsas hissə 

Yaponiya iqtisadi nöqteyi-nəzərdən dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən biridir. Bu üstünlük həm 

texnologiya, həm innovasiya, həm də idarəetmə sahələrində də özünü göstərir. Günümüzdə 

Yaponiya Asiyanın ən yönləndirici ikinci iqtisadiyyatı, və dünyanın üçüncü ən böyük 

iqtisadiyyatıdır. Yapon istehlakçıları dünyanın ən zəngin istehlakçıları arasındadır və Yaponiya 

mailto:resulovnurlan.rn@gmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1926 

 

bazarı ən mənfəətli investisiya fürsətlərinə sahib bazarlardan biridir. Yaponlar sadəcə qərb 

dünyasının ideya və texnikalarını mənimsəməklə qalmayıblar, eyni zamanda özləri də bir çox 

qüsursuz və unikal olan bir çox yenilikləri dünya təcrübəsinə qazandırmışlar. (C Rowley, 2004). 

Bu tədqiqarda yapon innovasiya və menecment yanaşmaları, və bu yanaşmaların yerli təşkilatlarda 

tətbiq imkanlar araşdırılacaq. Tədqiqatda “Kaizen”, “Just in time”, “uzunmüddətli məşğulluq” və 

s. kimi biznes konseptləri və yapon idarəetmə sisteminin fundamentini təşkil edən əsas 

konsepsiyalar öz əksini tapacaq. Daha sonra isə yapon idarəetmə və innovasiya təcrübələrinin 

ölkəmizdə tətbiq imkanları araşdırılacaq. (Satoko Watanabe, 2018) 

Qərb və yapon idarəetmə sistemlərinin hər birinin güclü və zəif tərəfləri var, lakin, hər iki model 

biznesə və dünyaya baxışlarında unikal yollar təmsil edir. Təəccüblü deyil ki, Qərb və Yaponiya 

idarəetmə sistemlərində çalışan menecerlər hər biri oxşar problemlərə müxtəlif həll yolları ilə çıxış 

edirlər. Yapon menecment təcrübələri bütün Qərb idarəetmə problemlərində tətbiq edilə bilmir, 

lakin əksər hallarda Qərb sistemlərində tətbiq edilən həllərə nəzərən çox fərqli həll yolları tətbiq 

edirlər. Qərb və Şərq idarəetmə tərzləri arasındakı müxtəliflik çox zaman hər iki tərəfdə qarışıqlıq 

və anlaşılmazlıqlara səbəb olur. Çox zaman hansı idarəetmə sisteminin daha üstün olmasına dair 

müxtəlif fikir ayrılıqları yaranır. Lakin, mükəmməl idarəetmə modeli yoxdur. Qərb və Şərq 

idarəetmə sistemlərinin hər ikisinin qüsurları, və güclü tərəfləri mövcuddur. İqtisadi, mədəni, və s. 

şərtlərdən asılı olaraq bu idarəetmə tərzlərinin tətbiqləri təşkilatlarda müvəffəqiyyətə və ya 

uğursuzluqlara yol aça bilər. (Isac Florin Lucian, 2020). 

Araşdırmalar da onu göstərir ki, Qərb idarəetmə modelinə görə yapon idarəetmə modeli daha 

unikal və təqdirəlayiq bir idarəetmə modelidir. Bu təcrübələr Yaponiya xaricindəki menecerlər və 

tədqiqatçılara ilham mənbəyi ola, və qlobal idarəetmə problemlərində yeni həll yollarının inkişaf 

etdirilməsinə dəstək ola bilər. Bu səbəbdən, beynəlxalq sferada çalışan idarəedicilər idarəetmə 

bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf tdirmək və şaxələndirmək üçün hər iki idarəetmə sistemi ilə də 

tanış olmalıdırlar. 

Araşdırmalar Yaponiyanı biznes və menecment təcrübələri baxımından biznes dünyasında unikal 

bir məkan kimi təsvir edir. (John Micklethwait, 2014). 

Yapon şirkətləri müştəri yönümlülüyü və yüksək keyfiyyətli məhsulları ilə tanınır. Bu səbəbdən 

səmərəli iş prosesləri yapon idarəetmə modelində mühim rol oynayır və bir çox Yapon idarəetmə 

konsepsiyaları bir sıra Qərb biznes dünyasına inteqrasiya etmiş və Qərb menecment texnikalarının 

inkişafına yön vermişdir. Yapon firmalarında ən çox tanınan idarəetmə konsepsiyası “Kaizen”dir. 

Kaizen fəlsəfəsi davamlı təkmilləşmə və firma daxilindəki bütün idarəetmə proseslərini inkişaf 

etdirmək və təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır. (Mohammad Sadegh Sharifirad, 2012). 

Kaizen fəlsəfəsinin əsas hədəflərinə keyfiyyətin idarə edilməsi, vaxtında çatdırılma(JİT), standart 

iş, səmərəli avadanlıqların istifadəsi və izafi xərclərin aradan qaldırılması daxildir. Kaizenin 

ümumi məqsədi müəyyən bir müddət ərzində bir şirkət daxilində irəliləyişlər yaratmaq üçün kiçik 
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dəyişikliklər etməkdir. (Parissa Haghirian ). Bu dəyişikliklərin yavaş-yavaş baş verməsi demək 

deyil, kaizen fəlsəfəsi indi olacaq kiçik dəyişikliklərin gələcəkdə böyük təsirləri ola biləcəyini 

qəbul edir və inkişafın istənilən vaxt istənilən işçidən gələ biləcəyini qəbul edir. İdeya ondan 

ibarətdir ki, şirkətin uğurunda hər kəsin payı var və hər kəs hər zaman iş modelinin daha yaxşı 

olmasına kömək etmək üçün səy göstərməlidir. 

Kaizen fəlsəfəsi hazırda bir çox təşkilat tərəfindən tətbiq edilən bir yanaşmadır. Bu təşkilatlardan 

ən öndə gələni isə Toyotadır. Toyota istehsal sistemi daxilində fəaliyyət göstərən bütün işçiləri 

potensial inkişaf sahələrini müəyyənləşdirməyə və uyğun həllər yaratmağa təşviq edir.  

Yapon idarəetmə sisteminə xas olan bir çox metodlar digər ölkələr tərəfindən də geniş şəkildə 

araşdırılmağa və tətbiq edilməyə başlamışdır. Lakin, kaizen fəlsəfəsi Yaponiyaya xas olan unikal 

bir fəlsəfədir. Bu fəlsəfənin isə digər cəmiyyətlərdə tətbiqinin mümkünlüyü həmin cəmiyyətin 

mədəni dəyərlərindən və idarəetmə sistemindən asılıdır. Araşdırmalar göstərir ki, kaizenin və 

ümumilikdə yapon idarəetmə modelinəki digər innovativ yanaşmaların tətbiq imkanları cəmiyyətin 

mədəni dəyərlərindən daha çox təşkilatdaxili mühitdən asılıdır. Bu isə onu deməyə imkan verir ki, 

ölkələrin müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, kaizen yapon korporativ mühitinə bənzər şəkildə 

fəaliyyət göstərən digər şirkətlərdə də tətbiq edilə bilər. (Radul Milutinović, 2015). 

Dünyada bir çox tədqiqatlar innovasiya imkanlarının tədqiqi üçün cəmiyyətin sahib olduğu 

müxtəlif dəyər meyarlarından istifadə edərək cəmiyyətin innovasiya potensialını 

qiymətləndirməyə yönəlmişdir. Biz isə, bu fəsildə təşkilatların daxili mühiti və korporativ dəyərləri 

araşdırılaraq kaizen fəlsəfəsinin yerli təşkilatlarda tətbiqi imkanları araşdırılacaqdır. (Erdogan Koc, 

2020) 

Araşdırmada 344 nəfərin sorğu məlumatları əsasında həm dövlət, həm də özəl təşkilatlarda kaizen 

fəlsəfəsinin yerli korporativ mühitə uyğunluğu araşdırılmışdır. Araşdırmada müxtəlif təşkilatlarda 

kiçik mütəxəssis, mütəxəssis, menecer və rəhbər pozisiyalarında çalışan müxtəlif şəxslər iştirak 

etmişdir və araşdırma nəticəsində respondentlərin sadəcə 24 faizinin kaizen anlayışı barədə 

məlumatlı olduğu məlum olmuşdur.  

Sorğuda təşkilatdaxili mühiti təsvir edən 6 müxtəlif meyar əsasında təşkilatın kaizen fəlsəfəsinin 

tətbiqinə hazır olub-olmadığı araşdırılmışdır. Hər bir meyar isə müxtəlif alt başlıqlardan ibarətdir. 

Bütün alt başlıqlara respondentlər tərəfindən 1-dən 5-ə qədər olan dəyərlər verilmişdir (1 - ən aşağı, 

5 - ən yüksək). 1 Respondentin fikirlə qətiyyən razılaşmadığını, 5 isə tamamilə razı olduğunu 

göstərir. 
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Cədvəl 1: Təşkilatdaxili mühitin göstəriciləri və ölçü meyarlar 

1. İŞÇİLƏRİN İŞTİRAKI VƏ ŞƏXSİ TƏŞƏBBÜSLƏRİ 

1.1. İşçilər təşkilat sektorunun əsas aspektləri haqqında kifayət qədər biliklərə sahibdirlər 

1.2. İşçilər təşkilat missiyaları barədə kifayət qədər biliklərə malikdirlər və buna uyğun olaraq işlərini yerinə 

yetirirlər 

1.3. İşçilər təşkilatın məhsullarını(xidmətlərini) ərsəyə gətirmək üçün istifadə olunan əsas prosesləri başa düşürlər 

1.4. İşçilər həm proses, həm də nəticə yönümlüdürlər 

1.5. Təşkilat fərdi əsaslı deyil, komanda əsaslı çalışır 

1.6. Müəssisədə iş proseslərini yaxşılaşdırmaq üçün işçilərin fikir və ideyalarına əhəmiyyət verilir 

1.7. Komanda lideri iş proseslərinin yaxşılaşdırılmasında böyük rol oynayır 

1.8. Təşkilat işçilərə keyfiyyət göstəriciləri ilə bağlı rəy verir 

1.9. İşçilər öz öhdəliklərindən daha artığını etməyə meyllidirlər 

1.10. İşçilər işdəki maneələrə qarşı inadkardırlar 

2. İŞÇİLƏRİN İNTİZAM SƏVİYYƏSİ 

2.1. İşçilər təyin olunduqları iş və vəzifələrin məsuliyyətini dərk edirlər 

2.2. İşçilər menecerlərin tapşırıqlarına riayət edirlər 

2.3. İşçilər təlimatları ciddi şəkildə yerinə yetirirlər 

3. İŞÇİLƏRİN İSTƏKLƏRİ 

3.1. İşçilər yenilikləri öyrənməyə maraqlıdırlar 

3.2. İşçilər innovasiyaya maraqlıdırlar 

3.3. İşçilər dəyişikliklərə ayaq uydururlar 

4. RƏHBƏRLİYİN İŞTİRAKI 

4.1. Rəhbərliyin keyfiyyət performansı hədəfləri var 
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4.2. Rəhbərlik keyfiyyətin artırılması üçün səy göstərir 

4.3. Şöbə rəhbərləri keyfiyyətin yüksəldilməsi ilə bağlı mütəmadi olaraq görüşürlər 

4.4. İşçilər və rəhbərlik arasında sağlam kommunikasiya xəttləri mövcuddur 

5. TƏŞKİLATİ STRUKTUR 

5.1. Ümumi məlumat və nəzarət üçün məsuliyyət yalnız üst rəhbərliyin üzərinə qalmır 

5.2. Təşkilatda horizontal kommunikasiya təmin edilib 

5.3. Təşkilatın istənilən səviyyəsində kommunikasiya mövcuddur 

5.4. Müəyyən bir problemdən məsul olan xüsusi bir şəxs yoxdur 

5.5. Təşkilatda müxtəlif funksiyaları olan işçilərin qarşılıqlı əməkdaşlıq edərək proseslərin təkmilləşdirilməsində 

iştirak etdikləri bir mühit mövcuddur 

5.6. Təşkilatın uzunmüddətli məşğulluğu təşviq edir 

6. TƏŞKİLATİ MƏDƏNİYYƏT 

6.1. İşçilər təşkilata qarşı loyaldırlar 

6.2. Təşkilat aşağıdan-yuxarıya qərar qəbuletmə mexanizmi tətbiq edir 

6.3. Təşkilat işçilərin inkişafına diqqət yetiri 

6.4. Təşkilat işçiləri səhv etməkdən çəkinməməyə təşviq edir 

6.5. Təşkilati mədəniyyət qrup yönümlüdür 

6.6. İşçilər və komanda üzvləri arasında qarşılıqlı inam mövcuddur 

6.7. İşçilər həmişə situasiyanı yaxşılaşdırmağa çalışırlar 

6.8. İşçilər idarəetmə iyerarxiyasına getmədən düzəldici tədbirlər görməyə meyllidirlər 

Mənbə: Silvia Sagita Arumsari, Yusril Maulana Rachim, Ammar Mohamed Aamer - FACTORS OF KAIZEN 

TRANSFERABILITY IN NON-JAPANESE CULTURES – 2019 (https://journal.oscm-

forum.org/journal/proceeding/download_paper/20191207185634_OSCM_2019_paper_49.pdf) 

 

 

https://journal.oscm-forum.org/journal/proceeding/download_paper/20191207185634_OSCM_2019_paper_49.pdf
https://journal.oscm-forum.org/journal/proceeding/download_paper/20191207185634_OSCM_2019_paper_49.pdf
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Cədvəldən də göründüyü kimi, sorğuda 6 müxtəlif təsnifat üzrə ümumilikdə 34 ölçüyə görə 

iştirakçıların fikirləri öyrənilib. Bu 34 ölçü təşkilatın daxili mühitinin ümumi olaraq öyrənilməsinə 

imkan verir. (Gruman, 2020) 

Qrafik 1: Dövlət və özəl təşkilatlar üzrə təşkilatdaxili meyarların göstəriciləri 

 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, dövlət və özəl sektorda fəaliyyət göstərən təşkilatlar arasında 

əhəmiyyətli fərqliliklər mövcuddur. Bütün meyarlar üzrə özəl sektor kaizen – daha ümumi şəkildə 

desək yapon menecment sistemi innovasiyalarının tətbiqinə daha uyğundur. Özəl təşkilatlarda ən 

yüksək nəticə 4.01 ilə “işçilərin istəkləri” meyarındadır. Buradan bu qənaətə gəlmək mümkündür 

ki, respondentlərin ən çox razılaşdıqları fikirlər həmin meyara aid olan fikirlərdir.  

Dövlət təşkilatlarında isə, ən yüksək nəticə “işçilərin intizam səviyyəsi” meyarıdır. Bu isə, onu 

deməyə imkan verir ki, iş intizamı ilə bağlı məsələlərdə dövlət təşkilatlarında fəaliyyət göstərən 

işçilər digər meyarlara nəzərən daha həssasdırlar. 
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Qrafik 2: İşçilərin iştirakı və şəxsi təcrübələri meyarının alt qrupları 

 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

“İşçilərin iştirakı və şəxsi təşəbbüsləri” meyarını daha dərindən analiz etdikdə bu meyar üzrə də 

dövlət sektorunun özəl sektordan ciddi ölçüdə geridə qaldığı hiss olunur. Bu meyar üzrə dövlət 

sektorunda çalışan respondentlərin ortalama cavabının 3.08 olmasına baxmayaraq, özəl sektorda 

fəaliyyət göstərən işçilərdə bu göstərici 3.90-ə bərabərdir.  

“İşçilərin iştirakı və şəxsi təşəbbüsləri” meyarı respondentlərin cavablandırdığı 10 sual əsasında 

qiymətləndirilmişdir. Belə ki, bu meyarın göstəricisi həmin 10 sualın qiymətlərinin ədədi ortasına 

bərabərdir. 5 ballıq sistem üzrə qiymətləndirmədə özəl sektorun göstəricisinin 4-ə yaxın olması 

yerli özəl təşkilatlarda bu meyarın kaizen fəlsəfəsinə uyğun olduğunu deməyə imkan verir. Dövlət 

sektorunda isə, göstərici özəl sektora nisbətən aşağı olsa belə, ümumilikdə kaizen fəlsəfəsinin 

tətbiqinə zəmin yarada biləcək bir səviyyədədir. 

Bu meyar üzrə bütün göstəricilərin bir-birinə yaxın olmasına baxmayaraq cədvəldən də göründüyü 

kimi əsas diqqət çəkən “komanda lideri iş proseslərinin yaxşılaşdırılmasında böyük rol oynayır” 

fikri ilə dövlət sektorunda çalışan işçilərin daha az hissəsinin razılaşmasıdır. Rəhbər-işçi 

münasibətlərində dövlət sektoru özəl sektordan daha çox geridə qalır. 
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Qrafik 3: İşçilərin intizam səviyyəsi meyarının alt qrupları 

 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

“Təşkilatda işçilərin intizam səviyyəsi” meyarını daha dərindən incələdikdə əsas gözə çarpan bu 

meyar üzrə də dövlət sektorunun özəl sektordan geri qaldığıdır. Digər göstəricilərdən fərqli olaraq 

isə, “işçilər menecerlərin tapşırıqlarına riayət edirlər” fikri ilə dövlət sektorundan digər fikirlərə 

nəzərən daha çox respondent razılaşıb. Ümumilikdə nəzər salındıqda isə, həm dövlət, həm də özəl 

sektorda fəaliyyət göstərən təşkilatlarda bu meyar üzrə yapon idarəetmə fəlsəfəsinin tətbiqinə 

zəmin yaradılması mümkündür. 

Qrafik 4: İşçilərin istəkləri meyarının alt qrupları
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Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

“İşçilərin istəkləri” meyarı üzrə də göstəricilər öncəki meyarlardan ciddi şəkildə fərqlənmir. 

Burada da özəl sektor innovasiya fəlsəfəsinə daha açıqdır. Dəyişikliklərə ayaq uydurmaq 

göstəricisində dövlət təşkilatlarında fəaliyyət göstərən işçilər digər göstəricilərə görə daha yüksək 

nəticəyə sahibdirlər. 

 

Qrafik 5: Rəhbərliyin iştirakı meyarının alt qrupları 

 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

“Rəhbərliyin iştirakı” meyarı üzrə hər 4 fikirdə də özəl təşkilatların göstəriciləri dövlət sektorunu 

üstələyir. Keyfiyyətin yüksəldilməsi məqsədilə şöbə rəhbərlərinin mütəmadi olaraq görüşməsi 

fikrində isə həm özəl, həm də dövlət təşkilatlarının göstəriciləri olduqca aşağıdır. Digər fikirlərdə 

isə, respondentlərin fikirləri öncəki fikirlərlə oxşarlıq təşkil edir. 
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Qrafik 6: Təşkilati struktur meyarının alt qrupları 

 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

Təşkilati struktur meyarında isə, həm sektorlar, həm də fikirlər üzərində müxtəlifliklərin daha çox 

olduğu nəzərə çarpır. Burada, daha öncəki göstəricilərdən fərqlənən məsələlərdən biri bu 

qiymətləndirmə üzrə dövlət və özəl sektorun göstəricilərinin bir-birinə daha yaxın olmasıdır. 

Demək olar ki, əksər göstəricilərdə dövlət təşkilarlarının göstəriciləri özəl təşkilatlara yaxındır. 

Digər bir məqam isə, uzunmüddətli məşğulluğun təşviq edilməsi fikrində hər iki sektorun 

göstəricilərinin əhəmiyyətli şəkildə yüksək olmasıdır. Uzunmüddətli məşğulluq yapon korporativ 

mədəniyyətinin ən məxsusi xüsusiyyətlərindən biridir və bu kriteriyada yerli təşkilatlardakı 

korporativ mədəniyyət yapon korporativ mədəniyyətinə oxşarlıq təşkil edir. Lakin təşkilatdaxili 

kommunikasiya ilə bağı olan göstəricilərdə həm dövlət, həm də özəl təşkilatlar xeyli geridə qalırlar. 

Nəzərə alsaq ki, qrup oriyentasiyası və təşkilatdaxili kommunikasiya yapon mədəniyyətinin 

fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biridir. 
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Qrafik 7: Təşkilati mədəniyyət meyarının alt qrupları 

 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən 344 respondentin sorğu məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

Təşkilatdaxili meyarlardan sonuncusu və eyni zamanda ən əhəmiyyətlilərindən biri olan “təşkilati 

mədəniyyət” meyarının göstəricilərində də öncəki bütün göstəricilərə oxşar bir şəkildə dövlət 

təşkilatları özəl təşkilatlara nisbətdə geridə qalır. Qrafikdə xüsusi olaraq diqqəti çəkən isə, həm 

dövlət, həm də özəl təşkilatlarda çalışan respondentlərin işçilərin təşkilata qarşı loyallığı fikri ilə 

razılaşmasıdır. Öncəki təşkilati struktur meyarında da təşkilatın uzunmüddətli məşğulluğu təşviq 

etməsi fikri ilə respondentlərin çoxluqla razılaşması bu fikri bird aha sübut edir.  

Dövlət təşkilatlarında ən aşağı göstərici isə, təşkilatlarda “aşağıdan-yuxarıya” qərar qəbuletmə 

mexanizminin inkişaf etməməsidir. 

Nəticə və təkliflər 

Ümumi olaraq, edilən təhlillər nəticəsində bu qənaətə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən əksər dövlət və özəl təşkilatların işçiləri çalışdıqları təşkilatlarla bağlı kaizen 

fəlsəfəsinə dair fikirlərlə razılaşırlar. Laki burada əsas nəzərə çarpan məqam ondan ibarətdir ki, 

dövlət və özəl sector arasında kəskin fərqlərin müşahidə edilir. Özəl təşkilatların təşkilatdaxili 

mühitlərini kaizen fəlsəfəsinin tətbiqi üçün daha əlverişli hesab etmək olar. 

Lakin bu idarəetmə modelinin uzunmüddətliliyi və dayanıqlılığı üçün yerli təşkilatlar tədqiq edilən 

6 meyarın şərtlərinə daha da uyğunlaşdırılmalıdır. (Allan M. Williams, 2019). 

Birinci meyarda müəssisələrdə işçilərin innovasiya proseslərində iştirakları təmin edilməli və 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1936 

 

əməkdaşların təşkilat üçün etdikləri şəxsi təşəbbüsləri qiymətləndirilməlidir. (Brychan Thomas ). 

Bu, işçilərin biznes proseslərində qarşılarına çıxan maneələrə qarşı daha inadkar olmasına, öz 

öhdəliklərində olan işdən daha artığını etməyə can atmasına, və daha çox nəticə yönümlü 

çalışmasına təkan verəcəkdir. Bundan əlavə işçilərin fərdi yox, daha çox qrup və komanda yönümlü 

fəaliyyətinə təşviq yaradılmalı və bütün işçilərə onların fəaliyyəti və keyfiyyət göstəriciləri ilə bağlı 

rəy verilməlidir. (Yoshiki Matsui, 2015). 

İkinci meyar üzrə isə, yerli təşkilatlarda işçilərin intizam səviyyələti yüksəldilməlidir. Bu meyar 

dövlət təşkilatlarının göstəricilərinin ən yüksək olduğu meyardır. İntizam səviyyəsinin 

yüksəldilməsi işçilərin məsuliyyətlərini daha yaxşı dərk etməsinə, rəhbərliyin tapşırıq və 

təlimatlarına daha ciddi şəkildə riayət etməsinə səbəb olacaqdır. (Watanabe, 2018). 

Üçüncü mərhələdə isə, bütün əməkdaşların istəkləri rəhbərlik tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Çünki 

yeniliklərin qəbul edilməsində işçilərin istəkli olub-olmamaları nəticəyə ən çox təsir edən 

faktorlardandır. (Stanley Kam Sing Wong, 2013). İşçilərin istəklərinin nəzərə alınması öz 

növbəsində, işçilərin innovasiyalarla da çox maraqlanmasına və yenilikləri öyrənməsinə daha 

həvəsli olmasına səbəb olacaqdır. 

Rəhbərliyin yeniliklərin tətbiqində iştirakı burada ən kritik hesab edilən məsələlərdəndir. 

Rəhbərliyin keyfiyyətin artırılması istiqamətində səy göstərməsi, rəhbər-işçi münasibətlərinin 

təmin edilməsi üst rəhbərliyin öz aralarında keyfiyyətin yüksəldilməsi yönundə əməkdaşlığı 

təşkilatın yenilikləri daha asan və səmərəli şəkildə qəbuluna imkan yaradacaqdır. 

Bu mərhələdə əsas hədəf təşkilati strukturun yaxşılaşdırılmasıdır. Bunun üçün təşkilatda horizontal 

kommunikasiyanı təmin etmək, məsuliyyətin deleqasiyasını təmin etmək və işçilərin müəssisəyə 

olan loyallığını artırmaq əsas şərtlərdəndir. (Yoshiki Matsui, 2015). 

Sonuncu mərhələ isə daha öncə sadaladığımız meyarların daha ümumiləşmiş bir formasıdır. Bu 

mərhələyə çatdıqda artıq müəssisədə aşağıdan-yuxarıya kommunikasiya təmin edilməli, qrup 

oriyentasiyası təmin edilməli və işçilərin inkişafı diqqət mərkəsində olmalıdır. 

Yerli təşkilatlarda bütün bu meyarların doğru şəkildə tətbiq edilməsi kaizen idarəetmə fəlsəfəsinin 

ölkəmizdəki yerli təşkilatlarda sağlam və dayanıqlı şəkildə tətbiqinə zəmin yaradacaqdır və bu da 

öz növbəsində daha səmərəli bir idarəetmə modelinin qurulmasına öz töhfəsini verəcəkdir.  
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“Kapital Bank”In Balansının və Maliyyə Nəticələrinin Müqayisəli Təhlili 

 

Nurlanə Salamova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Bm-nurlana.salamova@unec.edu.az 

 

Xülasə 

"Kapital Bankın balansının və maliyyə nəticələrinin təhlili" məqaləsində 2019-cu il ilə müqayisədə 2020-ci ildə Kapital 

Bank ASC-nin artım templəri və strukturundakı dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Qeyri-sabit iqtisadi vəziyyətdə Kapital 

Bankın bazardakı mövqeyinin sabitliyi aktivlər, öhdəliklər, kapital və maliyyə nəticələrinin təhlili ilə araşdırılmışdır. 

COVİD-19 nəticəsində dünyada yaratdığı həm təbii, həm də iqtisadi problemlərin mənfi təsirləri nəticəsində qeyr i-

stabil bazarda Bankın mövqeyini necə dəyişməsi, bu sahədə olan dəyişikliklərə dərhal reaksiya vermək qabiliyyəti 

araşdırılmışdır. 2020-ci il ilə 2019-ci il arasından aktivlər və öhdəliklərdə mütləq fərq, inkişaf tempi hesablanmış, 

strukturda baş verən artım və dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Hə iki il üzrə kapitalın təhlilinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Kapitalın yaranama mənbələri 2020-ci ildə baş verən artım və azalmalar, yaranma mənbələrinin üstünlükləri və 

əksiklikləri qeyd edilmişdir. 2019 və 2020-ci illərin Mənfəət nəticələri haqqında hesabatlarının təhlili zamanı faiz 

gəlirləri və faiz xərcləri araşdırılmışdır, inkişaf tempi təhlil edilmişdir. Faiz gəlirləri və Faiz xərcləri onlar arasında 

asılılıq təhlil edilmişdir. Bundan əlavə 2019 və 2020-ci illərin qeyri-faiz gəlirləri və qeyri-faiz xərcləri araşdırılmışdır, 

inkişaf tempi təhlil edilmişdir. Faiz gəlirləri və Faiz xərcləri onlar arasında asılılıq təhlil edilmişdir. Həm faiz həmdə 

qeyri-faiz gəlirləri arasında əlavə və üstünlükləri araşdırılmışdır. Xalis mənfəətdə baş verən dəyişiklik və yaranma 

mənbəyi təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: maliyyə təhlili, “Kapital bank”, aktivlər, öhdəliklər, kapital, maliyyə hesabatları. 

 

Kapital Bank ASC-nin xarakteristikası 

 “Kapital Bank” ASC Azərbaycanda ən geniş xidmət şəbəkəsinə malik bankdır. Aktiv ödəniş 

kartlarının sayına görə Azərbaycan Respublikasında ilk pillədə yerləşir. İlk öncə 2000-ci il Əmanət 

Bankının, Azərbaycan Aqrar-Sənaye Bankının və Azərbaycan Sənaye-İnvestisiya Bankının 

birləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı (BUSBank) adı altında 

yaradılmışdır. Əmanət bankın varisi olaraq qəbul olunduğu halda bankın 140 ildən artıq uğurlu 

fəaliyyətini qeyd edə bilərik. 2004-cü il tarixində Bank səhmdarlarının növbədənkənar iclasında 

BUSBank adının dəyişdirilməsi və Banka "Kapital Bank ASC" adının verilməsi qərara alındı. 

(wikipediya.az) 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə Kapital Bankın Aktivləri 4,143,332 (min) manat təşkil etmişdir. 

Bankın nizamnamə kapitalı 245.8 mln. AZN-dir. 

“Kapital Bank” ASC-nin səhmlərinin strukturu aşağıdakı kimidir: 
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 99,87%-i “Paşa Holdinq”; 

 0,13%-i isə fiziki şəxslər. 

“Kapital Bank” ASC 3 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

uyğun olaraq Bank tərəfindən təsis edilmiş “BirKart bank olmayan kredit təşkilatı” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətin (“törəmə müəssisə”) 100%-lik sahibi olmuşdur.  

 “Kapital Bank” ASC kapitalların keyfiyyətli idarə edilməsi və maliyyə sabitliyinə malik olan bir 

universal bankdır. “Kapital Bank” ASC-nin əsas fəaliyyət istiqamətləri istehlak kreditlərinin, 

biznes kreditlərinin verilməsi, taksit kartları və internet bankçılıqdır. “Kapital Bank” ASC taksit 

kartları olan BirKart və internet tətbiqi BirBank tətbiqi vasitəsi ilə taksik kartları və internet 

bankçılıqda Azərbaycanda liderdir. 

“Kapital Bank” ASC aktivlərinə, mənfəətinə, depozit və kredit portfelinin miqdarına görə 

Azərbaycan üzrə ilk 3 bank arasında yer alır. 

Bank etibarlılığı beynəlxalq agetliklər olan S&P Global “BB-/B”-Uzunmüddətli kredit reytinqi, 

“BB-/B”-Qısamüddətli kredit reytinqi, “Sabiy”-Reytinq proqnozu və Moddy`s İnvestors Sevice 

“b1”- Əsas kredit qiymətləndirməsi (BCA), “Ba3”-Xarici valyutada uzunmüddətli bank depoziti 

(BCA), “Ba2”-Uzunmüddətli kontragent risk qiymətləndirməsi, “Neqativ”-Reytinq proqnozu 

olaraq qiymətləndirmişdir. Bu məlumatlar 01.10.2020-ci tarixində yenilənmişdir. 

Bankın müştərilərin arasında 3 milyondan çox fiziki şəxs və 22 mindən çox hüquqi şəxs yer alır. 

Bankın Azərbaycanda 76-dan çox şəhər və rayonlarında filialları mövcuddur. Bu filiallar əsasən 

Bakı şəhərində yerləşir. (Kapital Bank ASC, 2021) 

Kapital Bank ASC-nin balansının təhlil 

“Kapital Bank” ASC əsas kredit təşkilatı olduğuna görə vəsaitlərini əsas hissələri ssudaların 

verilməsinə yönəlmişdir. “Kapital Bank” ASC-nin maliyyə təhlilini aparmaq üçün balans 

hesabatları əsasında bankın aktiv və passivlərini təhlil etməyi qarşıya məqsəd qoymuşuq. Bu 

bölmənin yazılması zamanı aşağıdakı üsullara (metodlara) istifadə olunmuşdur.  

- mütləq kəmiyyət üsulu, 

-nisbi kəmiyyət üsulu, 

-müqayisə etmək üsulu, 

-qruplaşdırma üsulu, 

-cədvəl üsulu və s. (Бердникова Т.Б, 2007) (Cəfərli H.A., 2009) 
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Cədvəl 1 – Bankın aktivlərinin təhlili 2019-2020-ci illər. 

  Gösəriclərin adı Vəsaitlərin məbləği. min manatla 

İnkişaf 

tempi 

%-lə 

Vəsaitlərin strukturu  %-lə 

    2019 2020 Fərq   2019 2020 Fərq 

  AKTİVLƏR               

1.10 

Nağd pul vəsaitləri 

və ekvivalentləri, o 

cümlədən 

bloklaşdırılmış 

nağd vəsait 

1244798 1872445 627647 150,42 30,07 35,82 5,75 

1.20 

Ticarət və 

investisiya qiymətli 

kağızları 

455456 799670 344214 175,58 11,00 15,30 4,30 

1.30 

Banklar və digər 

maliyyə 

institutlarındakı 

depozitlər 

650211 370529 -279682 56,99 15,71 7,09 -8,62 

1.40 

Banklar və digər 

maliyyə 

institutlarına 

verilən kreditlər 

8645 10425 1780 120,59 0,21 0,20 -0,01 

1.50 
Müştərilərə 

verilmiş kreditlər 
1821223 2175951 354728 119,48 43,99 41,63 -2,37 

1.5.5 

(Mümkün zərərlər 

üçün yaradılan 

məqsədli ehtiyat) 

-319869 -274782 45087 85,90 -7,73 -5,26 2,47 

1.5.6 

Müştərilərə 

verilmiş kreditlər 

(xalis) 

1501354 1901169 399815 126,63 36,27 36,37 0,10 

1.60 
Əmlak və 

avadanlıqlar 
54594 61639 7045 112,90 1,32 1,18 -0,14 

1.70 
Qeyri-maddi 

aktivlər 
22840 24291 1451 106,35 0,55 0,46 -0,09 
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1.80 
Təxirə salınmış 

aktiv aktivlər 
2923 310 -2613 10,61 0,07 0,01 -0,06 

1.90 

Balansdankənar 

aktivlər üzrə 

mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün 

məqsədli ehtiyat 

392 47 -345 11,99 0,01 0,00 -0,01 

1.10 Digər aktivlər 198407 186947 -11460 94,22 4,79 3,58 -1,22 

  Bölmə üzrə yekun 4139620 5227472 1087852 126,28 100,00 100,00 0,00 

Mənbə: Kapital Bank ASC, kapitalbank.az (19.01.2021, 15.01.2020) 

Hesablamalar nəticəsində aydın olmuşdur ki, aktivlər üzrə ən yüksək inkişaf tempinə “Ticarət və 

investisiya qiymətli kağızları”na qoyulmuş vəsaitlər təşkil edir. “Ticarət və investisiya qiymətli 

kağızları” üzrə 2019-2020-ci illərin müqayisəsində inkişaf tempi 175,58% və ya 1,75 dəfədir. 

Mütləq fərq  627.647.000 manat təşkil edir. Aktivlər üzrə ən aşağı inkişaf tempinə “Təxirə salınmış 

aktiv aktivlər” bölməsi aiddir, inkişaf tempi 10,61% təşkil edir, yəni 89,39% azalma baş vermişdir. 

Ümumi bölmə üzrə 126,28% və ya 1.26 dəfə artım baş vermişdir. Yekunda mütləq fərq 

1.087.852.000 manat təşkil etmişdir.  

Vəsaitlərin strukturuna nəzər yetirdikdə aydın olur ki, həm 2019-cu, həm də 2020-ci illər üzrə 

Aktivlərin daxilində ən böyük payı “Müştərilərə verilmiş kreditlər” tutur. “Müştərilərə verilmiş 

kreditlər” 2019-cu il üzrə aktivlərin 43,99%-ini 2020-ci il üzrə 41,63% təşkil etmişdir. Ən aşağı 

pay “Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat” 

olmuşdur. Onun aktivlərdə payı 2019-cu il üzrə 0,01%-ini 2020-ci il üzrə 0,00% təşkil etmişdir. 

Mütləq fərqə nəzər yetirdikdə görünür ki, “Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentlər, o cümlədən 

bloklaşdırılmış nağd vəsait” bölməsi 2020-2019-cu illər üzrə ən yüksək pay artımına (5,75%) malik 

olmuşdur. “Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər” bölməsi üzrə pay azalması (-

8,62%) nəzərə çarpmışdır. (Батищева, Е.А., 2015)  

Cədvəl 2 – Bankın öhdəliklərinin təhlili 2019-2020-ci illər. 

  Gösəriclərin adı Vəsaitlərin məbləği. min manatla 

İnkişaf 

tempi 

%-lə 

Vəsaitlərin strukturu  %-lə 

    2019 2020 Fərq   2019 2020 Fərq 

  ÖHDƏLİKLƏR               
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2.10 Depozitlər 3235996 3805619 569623 117,60 87,03 82,85 -4,18 

2.1.1 
a) fiziki şəxslərin 

depozitləri 
985154 1067406 82252 108,35 30,44 28,05 -2,40 

2.1.2 

b) hüquqi 

şəxslərin 

depozitləri 

2250842 2738213 487371 121,65 69,56 71,95 2,40 

2.20 

Mərkəzi bank və 

dövlət fondları 

qarşısında 

öhdəlikləri 

2160 2160 0 100,00 0,06 0,05 -0,01 

2.30 

Kredit təşkilatları 

və digər maliyyə 

institutları 

qarşısında 

öhdəlikləri 

213793 357412 143619 167,18 5,75 7,78 2,03 

2.40 
Borc qiymətli 

kağızları 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.50 
Cari vergi 

öhdəliyi 
13536 5345 -8191 39,49 0,36 0,12 -0,25 

2.60 
Təxirə salınmış 

aktiv aktivlər 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.70 
Subordinasiya 

borc öhdəlikləri 
8500 68000 59500 800,00 0,23 1,48 1,25 

2.80 Digər öhdəlikləri 244284 354742 110458 145,22 6,57 7,72 1,15 

  
Bölmə üzrə 

yekun 
3718269 4593278 875009 123,53 100,00 100,00 0,00 

Mənbə: Kapital Bank ASC, kapitalbank.az (19.01.2021, 15.01.2020) 

Bankın maliyyə təhlilini aparan zaman aktivlərlə yanaşı əsas olaraq öhdəliklər bölməsində 

vəsaitlərin mövcudluğu kimi onların yaranma mənbəyi əsas təşkil etdikdən ciddi nəzərdən 

keçirilməlidir. Çünki vəsaitlər mövcudluğu kimi onların yaranma mənbəyidə əsas təşkil edir. Borc 

hesabına vəsaitlərin həddən artıq artırılması müəssisəyə mənfi təsir göstərə bilər.  

Vəsaitlərin strukturuna nəzər yetirsək görərik ki, passivlərin əsas hissəsini 2019-cu il üzrə 87,03%-

ini, 2020-ci il üzrə 82,85%-ni “Depozitlər” təşkil edir. Depiztlərin əsas hissəsi isə “Hüquqi 
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şəxslərdən depozitlər” hesabına toplanmışdır. Mövcud vəsaitlər daxilində ən aşağı pay 2019-cu 

ildə 0,06%-ə, 2020-ci ildə “Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər” isə 0,05%-ə 

malikdir. “Depozit” vəsaitlərinin ümumi vəsaitlərdə payının çox olmasına baxmayaraq 2020-ci il 

2019-cu ilə nəzərən -4,18% azalma baş vermişdir. Bunun qarşılığı olaraq “Kredit təşkilatları və 

digər maliyyə institurları qarşısında öhdəliklər”də 2,03% artım baş vermişdir.  

Artım templəri ən yüksək olan bənd “Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında 

öhdəlikləri” olmuşdur. Onun artım tempi 167,18% yəni 1,67 dəfə artım olmuşdur. Ən aşağı artım 

tempinə yəni azalmaya “Cari vergi öhdəliyi” malikdir. Artım tempi 39,49% yəni, 0,39 dəfə azalma 

baş vermişdir.   

Ümumi öhdəliklər üzrə artım 123,53%, yəni 1,23 dəfə artım olmuşdur. (Батракова Л.Г., 2006) 

Apardığımız hesablamalardan aydın olur ki, bankın aktivlərində artım passivlərində olan artımdan 

daya yüksəkdir. Bu bank üçün müsbət haldır.   

Cədvəl 3 – Bankın kapitalının təhlili 2019-2020-ci illər. 

  
Gösəriclərin 

adı 
Vəsaitlərin məbləği. min manatla 

İnkişaf 

tempi %-

lə 

Vəsaitlərin strukturu  %-lə 

   2019 2020 Fərq   2019 2020 Fərq 

  KAPİTAL               

3.1 
Səhmdar 

kapital 
225850 245850 20000 108,86 49,91 38,77 -11,15 

3.1 

Səhmlərin 

qiymətinin 

dəyişməsində 

gəlir 

800 800 0 100,00 0,18 0,13 -0,05 

3.3 
Bölüşdürülməm

iş mənfəət 
190769 354019 163250 185,57 42,16 55,82 13,66 

3.4 Ümumi ehtiyat 35081 33526 -1555 95,57 7,75 5,29 -2,47 

3.4.1 

a)kreditlər, 

lizinqlər və 

digər tələblər 

üzrə mümkün 

zərərlərin 

ödənilməsi 

üçün adi 

28944 28194 -750 97,41 6,40 84,10 77,70 
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ehtiyatlar 

3.4.2 

b)əsas 

vəsaitlərin 

qiymətləndirilm

əsinə aid 

ehtiyatlar 

2240 1435 -805 64,06 0,50 4,28 3,79 

3.4.3 
c)digər ümumi 

ehtiyatlar 
3897 3897 0 100,00 0,86 11,62 10,76 

  
Bölmə üzrə 

yekun 
452500 634195 181695 140,15 100,00 100,00 0,00 

Mənbə: Kapital Bank ASC, kapitalbank.az (19.01.2021, 15.01.2020) 

Vəsaitlərin stukturuna nəzər yetirdikdə görürük ki, Kapitalın daxilində əsas yeri 2019-cu ildə 

49,91% ilə “Səhmdar kapital”, 2020-ci ildə 55,82%-lə “Bölüşdürülməmiş mənfəət” tutmuşdur. 

Stukrut daxilində ən yüksək dəyişiklikdə elə bu bölməyə aiddir. 

Kapitalın artım tempi 140,15% yəni 1,4 dəfə artım olmuşdur. Ən yüksək inkişaf tempinə 

“Bölüşdürülməmiş mənfəət” malikdir. “Bölüşdürülməmiş mənfəət”-in inkişaf tempi 185,57% yəni 

1,85 dəfə artım olmuşdur. Ən aşağı inkişaf tempinə yəni azalan bölmə “Ümumi ehtiyat” 

bölməsidir. Onun inkişaf tempi 95,57% olmuşdur. (Буевич С.Ю., Королёв О.Г., 2005) 

Cədvəl 4 – Bankın aktivlərin yaranma mənbəyinin təhlili 2019-2020-ci illər. 

  
Gösəricləri

n adı 
Vəsaitlərin məbləği. min manatla 

İnkişaf 

tempi 

%-lə 

Vəsaitlərin strukturu  %-lə 

    2019 2020 Fərq   2019 2020 Fərq 

 1. Öhdəlik 3718269 4593278 875009 123,53 89,15 87,87 -1,28 

 2. Kapital 452500 634195 181695 140,15 10,85 12,13 1,28 

  

Bölmə 

üzrə 

yekun 

4170769 5227473 1056704 125,34 100,00 100,00 0,00 

Mənbə: Kapital Bank ASC, kapitalbank.az (19.01.2021, 15.01.2020) 

Öhdəliklər aktivlərin 2019-cu ildə 89,15%-ni 2020-ci ildə 87,87%-ini tutmuşdur. Kapital isə 
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10,85% dən 12,13%-ə qaxmışdır. Öhəliklərin inkişaf tempi 123,53% və ya 1,23 dəfə, Kapitalın 

artım tepmi isə 140,15% və ya 1,4 dəfə artım olmuşdur. Bankların aktivlərinin öz vəsaitləri 

hesabına formalaşdırılması onun qeyri-stabil bazarda daha möhkəm mövqeyə malik olmasına 

gətirib çıxarır.  

2020-ci ildə “Kapital Bank ASC”-nin aktivlərində mütləq fərq olaraq 1.056.704.000 manat 

məbləğində artıma rast gəlinmişdir. Bunun 875.009.000 manatı öhdəliklərdə olan artımın, 

181.695.000 manatı isə kapitalda olan artım hesabına baş vermişdir.  

Kapital Bank ASC-nin maliyyə nəticələrinin təhlil 

Maliyyə nəticəsi bir kredit təşkilatının cari fəaliyyətinin effektivliyini xarakterizə edən 

ümumiləşdirici bir göstəricidir və alınan gəlir və ya mənfəət miqdarında ifadə olunur. Maliyyə 

fəaliyyətinin təhlili metodologiyası analitik prosedurların məcmusudur. Ümumiyyətlə, maliyyə 

nəticələrini təhlil etmək üçün metodların çoxu aşağıdakı sahələrin təhlilinə gətirib çıxarır: 

 Gəlirlərin təhlili 

 Xərclərin təhlili 

 Mənfəət təhlili (Bəşirov R.A., 2007) 

Cədvəl 5 – Məliyyə nəticələri haqqında hesabat 2019-2020-ci illər. 

  Gösəriclərin adı Vəsaitlərin məbləği. min manatla 
İnkişaf 

tempi %-lə 

    2019 2020 Fərq   

1 Faiz gəlirləri 400956 440184 39228 109,78 

1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər 335825 369693 33868 110,09 

1.2 
Banklar və digər maliyyə institutlarına 

verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri 
137 3467 3330 2530,66 

1.3 
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı 

depoztlər üzrə faiz gəlirləri 
21969 22491 522 102,38 

1.4 
Ticarət və investisya qiymətli kağızları 

üzrə faiz gəlirləri 
34223 34748 525 101,53 

1.5 Digər faiz gəlirləri 8802 9785 983 111,17 

2 Faiz xərcləri 63365 50801 -12564 80,17 

2.1 Depozit üzrə faizlər 59177 44168 -15009 74,64 
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2.2 
Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında 

öhdəliklər üzrə faiz xərcləri 
47 2 -45 4,26 

2.3 
cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən 

faizlər 
2826 3739 913 132,31 

2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər 0 0 0 0,00 

2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər 0 0 0 0,00 

2.6 Digər faiz xərcləri 1315 2892 1577 219,92 

3 Xalis faiz gəliri (zərəri) 337592 389383 51791 115,34 

4 Qeyri-faiz gəlirləri 170346 216439 46093 127,06 

4.1 Alınan haqq və komissiya gəliri 144372 190369 45997 131,86 

4.2 
Xarici valyuadan gəlir/zərər (məzənnə 

dəyişməsi daxil olmaqla) 
22253 21497 -756 96,60 

4.3 
Qiymətli kağzların satışından və yenidən 

qiymətləndirilməsində gəlir/zərər 
0 0 0 0,00 

4.4 Digər gəlirlər 3721 4573 852 122,90 

5 Qeyri-faiz xərcləri 209791 267534 57743 127,52 

5.1 
Əmək haqqı və digər kompensiya növləri 

üzrə xərclər 
94151 118735 24584 126,11 

5.2 Ümumi və inzibati xərclər 23272 27706 4434 119,05 

5.3 Amortizasiya xərcləri 16138 18486 2348 114,55 

5.4 Digər xərclər 76230 102607 26377 134,60 

6 
(Mümkün zərərlər üçün yaradılan 

məqsədli ehtiyatlar) 
125554 -25546 -151100 -20,35 

7 
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət 

(zərər) 
172592 363834 191242 210,81 

8 Mənfəət vergisi 37884 61136 23252 161,38 

9 Dövr üzrə xalis mənfəət 134708 302698 167990 224,71 
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Mənbə: Kapital Bank ASC, kapitalbank.az (19.01.2021, 15.01.2020) 

Faiz gəlirləri özündə müştərilərə verilmiş kreditlər, banklar və digər maliyyə institutlarına verilən 

kreditlər üzrə faiz gəlirləri, banklar və digər maliyyə institutlarındakı depoztlər üzrə faiz gəlirləri, 

ticarət və investisya qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri və digər faiz gəlirlərini birləşdirir. Faiz 

gəlirlərində 2019-cu ilə nisbətən 109,78% yəni, 39.228.000 manat artım baş verərərək 440184000 

manat oldu. Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirlər 2019-cu illə 

müqayisədə 2530,66% inkişaf tepminə rast gəlinmişdir. Banklar və digər maliyyə institutlarındakı 

depozitlər üzrə faiz gəlirləri 522.000 manat artmış və 22.491.000 manat olmuşdur, bu həddən artım 

yüksək nəticədir. Ümumilikdə faiz gəlirlərində heç bir azalmaya rast gəlinməmiş yalnız artım 

nəzərə çarpmışdır və bu bankın fəaliyyətinin yüksək gəlirli olmasını göstərir. 

2020-ci ildə 2019-cu ilə nəzərən Xalis faiz gəlirlərindədə 115,35% miqdarında artım olmuşdur. 

Xalis faiz gəlirləri 51.791.000 manat artaraq, 337.592.000 manat olmuşdur. Xalis faiz 

gəlirlərinindəki bur artım yalnız faiz gəlirlərinin artması deyil, həm də faiz xərclərinin azalması ilə 

də əlaqədardır.  

Faiz xərcləri 2019-cu illə müqayisədə 12.564.000 manat azalaraq 50.801.000 manat olmuşdur. Bu 

19,83% azalmadır. Əsas azalma Depozit üzrə faizlərdə yaşanmışdır. Bu azalmanın səbəbi bir qismi 

depozit qoyuluşlarında olan azalma (Cədvəl 6-da əks olunmuşdur) və qəbul edilən depozit 

faizlərinin aşağı düşməsi ilə əlaqədardır. Depozit xərcləri 15.009.000 manat azalaraq 44.168.000 

manat olmuşdur. Faiz xərclərində azalmaya baxmayaraq “Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən 

faizlər”də artıma rast gəlinmişdir. 132,31% artım olmuş, 913.000 manat məbləğində artım baş 

vermişdir. Digər faiz xərclərində də böyük miqdarda artım baş vermişdir 1.577.000 manat artım 

baş verərək 2.892.000 manat olmuşdur. (Шеремет А.Д., 2006) 

Qeyri-faiz gəlirlərinə nəzər yetirdikdə görünür ki, 2019-cu ilə nəzərən 46.093.000 manat 

məbləğində artım olmuş və 2020-ci ildə bu gəlir 216.439.000 manata çatmışdır. Bu 127,06% artım 

deməkdir. Qeyri-faiz gəlirərində əsas artım “Alınan haqq və komissiya gəliri”nin və “Digər 

gəlirlər”in artımı ilə əlaqədardır. 2020-ci ildə “Alınan haqq və komissiya gəliri” 190.369.000 manat 

olmuşdur. Bu ilə keçən ilə nəzərən 45.997.000 manat daha çoxdur. “Digər gəlirlər” ilə 852.000.000 

manat artaraq 4.573.000 manat olmuşdur. Bu 122.90% artım deməkdir. Bu bölmədə zərərə uğran 

yalnız xarici valyuta ilə əməliyyatlardan yaranan “Xarici valyutdan gəlir/zərər” bölməsi olmuşdur, 

yeni 753.000 manat məbləğində azalma olmuşdur. (Савицкая Г.В., 2005) 

Qeyri-faiz xərcləri 2019-cu ilə nəzərən artaraq 127,52 faiz olmuşdur. Bu 57.743.000 manat 

deməkdir.  

Ümumən Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət 2020-ci ildə 2019-cu ilə nəzərən inkişaf tempi 

210,81% təşkil etmişdir, yəni 191.242.000 manat miqdarında artım baş vermişdir. 

Mənfəətin artması nəticəsində ödənilən Mənfəət vergisi miqdarında artım olmuş 2019-cu ildə 
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37.884.000 manat ödənildiyi halda, 2020-ci ildə 61.136.000 manat ödənmişdir. Bu 161,38% artım 

deməkdir. 

Ümumən Dövr üzrə xalis mənfəət 2020-ci il 2019-cu ilə nəzərən inkişaf tempi 224,71% təşkil 

etmişdir, yəni 167.990.000 manat miqdarında mütləq artım baş verdiyini göstərir. 

Bankın təhlilə açıq olan məlumatları təhlil edərək bəzi ümumi nəticələrə gəlmək mümkündür. 

Təhlil olnan bank, böyük banklar qrupuna daxildir. Əsas aktiv əməliyyatlara gəlirli lakin yüksək 

risk səviyyəsinə malik kredit əməliyyatlardır. Əsas vəsait məbləğinə Depozitlər aiddir. Bu yolnan 

əldə olunan vəsaitlər yetərincə stabil olsada, bahalı resurslardır. Gəlirlik səviyyəsinə görə bank 

gəlirli banklar sırasındadır. Kənar müşahidə kimi qeyd etmək olar ki, bankın gəlirləri bankın 

genişlənməsinə yönəldilir. Bu bankın son illərdə fillial və şöbələrinin sayının artması, elektron 

bankçılıq sahəsində yeniliklərə və keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün aparılan işlərə əsasən demək 

mümkündür. Bankın likvidliyini nəzərə alaraq bankın yetərincə güvənli bir bank olduğu qənaətinə 

gəlinmişdir. (Abdullayev Ş.Ə., Əsgərova R.V., 2009) 
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Abstract  

The main purpose of the research is to examine the role of financial intermediaries in the overall economy, to analyze 

the situation in Azerbaijan, the improvement ways of this existing situation, to introduce solutions to the problems 

related to the role of financial intermediaries and to explain them clearly. Besides that the experience which exists in 

the world will be taken into account. The overall economic stability of a country may be shown through the activities 

of financial intermediaries and growth of the financial services industry. At the same time, we will explain the role, 

significance, objectives and interpretation of the external factors influencing it on the topic. The need to maintain the 

priority of social policy, to meet the social needs of the population and to increase the role of financial intermediaries 

in the economy. Therefore, the main purpose of the study is to systematically study statistical and reporting data on 

the current state of the social security policy of the state, to study the system of measures taken by the state to further 

improve the level of social and cultural needs of the population and to increase the role of financial intermediaries.  

Keywords: Financial Intermediaries, Economy, Banks, Credits  

 

Introduction 

The notion of the financial market is a newer concept than the other elements of the financial system 

and is interpreted differently in different literature. Its main role in the economy is to redistribute 

financial resources. Thus, the formation of financial resources, its more efficient distribution and 

targeted use are regularly managed by the financial market. 

The financial market is a form of market where financial resources act as commodities. In other 

words, the financial market is a market that distributes cash among economic entities. Its main 

purpose is to ensure efficient mobilization of funds and their transfer to those in need of financial 

resources.  

There is a special role of financial intermediaries in the implementation of financial and economic 

functions of the state. The financial market is a financial institution that allows saving depositors 

to provide funds directly to borrowers. One of the key factors in the emergence of the financial 

market is the uneven distribution of financial resources. This is because during this division there 

is an excess of financial resources on the part of enterprises and the lack of financial resources on 

the other. At the same time, the financial market acts as an important form of securing the 

movement of financial resources from one enterprise to another. Thus, the financial market plays 
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a role in facilitating the flow of funds to those in need.  

1. Theoretical studies on the economic development of financial intermediaries 

The modern market economy is a complex system that combines many elements. Households, 

firms, resource and product markets, and government agencies that create connections between 

these entities perform specific functions to form a single economic system. In this economic 

system, some economic entities have free cash, while others need additional cash. Thus, part 

(large part) of the company's annual income is spent on consumer spending, and the rest on 

savings. 

Usually, those who have free money and those who need it are different. In this sense, the 

emergence of financial assets in the economy is due to the fact that the savings of citizens, firms 

and the government differ from the amount of their investments in real assets. Under such 

conditions, the normal development of the economy requires the mobilization of temporarily 

free funds of individuals and legal entities on a commercial basis and their redistribution 

between different sectors of the economy. In this regard, the existence of an improved financial 

market that creates a link between those who have free money and those who need such funds 

is important in ensuring the effective development of the economic system (Hasanov F & 

Huseynov F., 2013). 

The financial market is a mechanism that connects those who have free money with those who 

need it through financial instruments and with the participation of financial institutions. Its 

purpose is to distribute the collection among end users. That is, if there is an excess of financial 

resources in one area and a shortage in another area, the flow of funds from one area (entity) to 

another occurs. This flow is carried out through financial intermediation and financial markets 

(Muradov, 2019). 

The problem of analysis and forecasting of financial markets has been studied in various ways 

in the works of the classics of economics and many prominent scientists of foreign countries.  

The connection among credits and financial development on account of various nations has been 

researched by countless researchers in economic writing (Məmmədov Z.F., 2002) 

With regards to credits and economic development, Babalola  and Akpansung (2011) assessed 

the bank credit impact on financial development on account of Nigeria, utilizing Two-Stage 

Least Squares (TLS) to the information ranging from 1970 to 2008. The outcomes show a 

positive effect of private area credit on financial development. Iqbal et al. (2012) examined the 

effect of private saving and private credits on monetary development in Pakistan using ARDL 

method to the information spanning from 1993 to 2007. They tracked down a positive and 

measurably huge impact of credits on financial development. The connection between bank 

credits and monetary development was likewise researched by G. Gozgor and K. Gozgor (2013) 
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for twenty Latin American nations. They utilized board co-combination method for 

observational investigation. The outcomes affirmed the presence of a since quite a while ago run 

connection between factors. Also, the utilized board causality test closed unidirectional causality 

running from homegrown credits to monetary development.  

Ben et al. (2014) contemplated the connection between homegrown credits and financial 

development in Tunisia utilizing Autoregressive Distributed Lag model (ADRL) technique. 

They uncovered a positive and huge impact of bank credit on monetary development. Their 

outcomes presumed that a 1% expansion in the private credit brought about a 3.36% increment 

in genuine GDP per capita.  

2. Analysis of financial intermediaries (banks) in Azerbaijan 

The function of redistributing temporarily free financial resources of individuals and legal 

entities, who are depositors or investors, to persons for whom these resources are necessary in 

order to carry out expanded reproduction, is performed by the financial market. The main 

participants in ensuring the effective functioning of the financial market and the redistribution 

of financial resources are financial intermediaries. (Mammadzade F. H., 2019). 
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Table 1. The structure of credit investments in the economy by credit organizations (at the end of the period)   

Year, 

mont

h 

Total 

cedits 

State banks Commercial banks Non-bank credit 

organizations 

Total 
Banks with foreign 

capital 

Banks with 100% 

foreign capital 

mln. 

manat 

percent, 

% 

mln. manat percent, 

% 

mln. 

manat 

percent, 

% 

mln. 

manat 

percent, 

% 

mln. manat percent, % 

2005 1441.0 748.3 51.9 653.1 45.3 263.5 18.3 25.9 1.8 39.6 2.7 

2006 2362.7 1068.3 45.2 1229.7 52.0 545.8 23.1 55.8 2.4 64.7 2.7 

2007 4681.8 1990.7 42.5 2563.0 54.7 1437.6 30.7 216.2 4.6 128.1 2.7 

2008 7191.3 3027.5 42.1 3989.0 55.5 2024.9 28.2 379.9 5.3 174.8 2.4 

2009 8407.5 3911.7 46.5 4318.7 51.4 2074.4 24.7 386.6 4.6 177.0 2.1 

2010 9163.4 3901.9 42.6 5069.9 55.3 2306.3 25.2 464.2 5.1 191.6 2.1 

2011 9850.3 3300.0 33.5 6298.8 63.9 3002.0 30.5 586.2 6.0 251.5 2.6 

2012 12243,7 4137,1 33,8 7785,5 63,6 3394,0 27,7 759,3 6,2 321,1 2,6 

2013 15422,9 5300,4 34,4 9689,4 62,8 4612,5 29,9 1034,7 6,7 433,1 2,8 

2014 18542,6 6143,8 33,1 11873,6 64,0 5580,1 30,1 1388,6 7,5 525,2 2,8 
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2015 21730,4 7289,3 33,6 13875,2 63,8 6394,1 29,4 1564,5 7,2 566,0 2,6 

2016 16444,6 5749,2 35,0 10222,0 62,2 4328,8 26,3 1248,8 7,6 473,4 2,9 

2017 11757,8 1916,2 16,3 9421,4 80,1 3456,3 29,4 1063,6 9,0 420,2 3,6 

2018 13020,3 2098,4 16,1 10529,8 80,9 3349,5 25,7 1071,3 8,2 392,0 3,0 

2019 15298,2 2561,5 16,7 12339,4 80,7 3655,8 23,9 1107,4 7,2 397,2 2,6 

2020 14530,4 2776,5 19,1 11380,5 78,3 3112,3 21,4 968,2 6,7 373,4 2,6 

*The reduction in credit investments is related to the revoked banks. 

Note: Indicators are calculated according to the International Monetary Fund's "Money and Financial Statistics" methodology.  

Source: Central Bank of the Republic of Azerbaijan, www.cbar.az   (31.12.2020) 

http://www.cbar.az/
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According to Table 1, In 2012 credits by state banks was 33.8 % , in numbers 4137,1 mln azn; 

credits by commercial banks was 63.6%; credits by non-banks institutions was 2.6%. In 2013 

credits by state banks was 34.4 %; credits by commercial banks was 62.8%; credits by non-

banks institutions was 2.8%. In 2014 credits by state banks was 33.1 %; credits by commercial 

banks was 64%; credits by non-banks institutions was 2.8%. In 2015 credits by state banks was 

33.6 %; credits by commercial banks was 63.8%; credits by non-banks institutions was 2.6%. 

In 2016 credits by state banks was 35 %; credits by commercial banks was 62.2%; credits by 

non-banks institutions was 2.9%. There is not a big difference among these years. But as it is 

seen every next year credits by non-banks institutions have increased a little bit. In 2017 credits 

by state banks was 16.3 %; credits by commercial banks was 80.1%; credits by non-banks 

institutions was 3.6%. In 2017 credits given by state banks have dramatically decreased to 16.1. 

In contrast the credits by non-banks institutions have historical growth. In addition the credits 

given by commercial banks have increased in a huge percent. In 2018 credits by state banks 

was 16.1 %; credits by commercial banks was 80.9%; credits by non-banks institutions was 

3.0%. In 2019 credits by state banks was 16.7 %; credits by commercial banks was 80.7%; 

credits by non-banks institutions was 2.6%. In 2020 credits by state banks was 19.1 %; credits 

by commercial banks was 78.3%; credits by non-banks institutions was 2.6%. The 2020 is the 

year with pandemic illness. So a lot of people died from the virus COVID 19. In this year all 

people from all over the world have spent a huge amount of money to hospitals. Therefore 

people needed more credits. 

 

Chart 2. Structure of credit investment by credit organizations, in% (31.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Central Bank of the Republic of Azerbaijan, www.cbar.az  (31.12.2015)  
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There are different approaches to the stages of economic development in Azerbaijan. 

According to recent research, the stages of economic development are taken in this way: 

Before oil boom, during oil boom, after oil boom (Aliyev, K., & Gasimov, I., 2018; Aliyev, 

K., 2014; Dehning, B., Aliyev, K., & Nadirov, O., 2016). 

Before 2005 

Since 2002, an important phase of the restructuring of the banking system has begun. As a 

logical consequence of a successful oil strategy, a new development strategy covering 2002-

2005 was developed, taking into account the inflow of large oil revenues into the country and 

the readiness of banks to effectively transfer financial resources to strategic goals. The main 

goal of the strategy is to effectively and securely transform oil revenues into the non-oil sector, 

develop access to banking services for the population and regions and develop financial 

intermediation to reduce poverty, strengthen the sustainability and reliability of the banking 

system, free and healthy competition in the banking services market. In order to achieve the set 

strategic goals, specific tasks have been set and implemented, such as improving the legal 

framework of banking and bringing it into line with international standards, increasing the 

reliability and soundness of the banking system, expanding access to banking services, 

increasing transparency and strengthening market discipline. As a result of radical reforms and 

institutional development in all areas of the banking system, profound quantitative and 

qualitative changes have taken place in the sector. The most common result of the reforms is 

the formation of a banking system that fully complies with international standards in terms of 

financial stability, risk management practices and the range of services. In order to stimulate 

deposits in the sector and increase public confidence in the sector, a deposit insurance system 

was established in 2007, and in 2009 the amount of deposits protected by the Deposit Insurance 

Fund was increased 6 times to 30,000 manat (Mukhtarov S., Humbatova S., Seyfullayev I. ,2019)  

The banking and financial sector has not lost its balance in the face of the global crisis since 

2008 as a result of successful development and modernization strategies, as well as pre-crisis 

management and “financial immunization” measures. During the aggravation of the crisis, as a 

result of additional measures taken, the further strengthening of this preparation created 

conditions for the reliable protection of financial stability in the country. Thus, the Azerbaijani 

banking system met the global crisis with a high level of capitalization, financial prudence and 

liquidity. Unlike most countries in the world, Azerbaijan's banking sector has not experienced 

any bankruptcy or special tensions, and the sector has maintained its size and stability. 

In order to increase the population's access to financial banking services in the regions, 

Azerpocht LLC, which has more than 1,200 regional post offices and branches, was restructured 

to provide financial services in addition to traditional postal services, and a relevant license was 

issued to provide financial services. 

Today, banks provide a wide range of services and retail banking services are developing 

rapidly. Banking products are now offered to customers using the latest technology, such as 
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internet banking, mobile banking and automated banking kiosks. (Məmmədov Z.F., 2008) 

2005-2015 

The regional network of the banking system and access to financial services are also expanding 

rapidly, and banks are becoming more active in international financial markets. Thus, as of 

April 1, 2010, the number of structures of banks operating abroad reached 9. In addition, 3 

representative offices of the world's leading financial institutions are allowed to operate in the 

country, which will allow the application of the world's most advanced banking technologies in 

Azerbaijan. As of April 1, 2010, 47 banks and 631 bank branches operate in Azerbaijan. At 

present, 1 of the banks has been established with the participation of state capital and 23 with 

the participation of foreign capital. As of April 1, 2010, 98 non-bank credit organizations 

operate in the country along with banks. The growth of real incomes, the development of 

confidence in the banking system, the improvement of the legal framework for the protection 

of the interests of creditors and depositors, in particular, the launch of the "Deposit Insurance 

Fund" were among the factors contributing to the rapid growth of deposits. As of April 1, 2010, 

the population's deposits in banks amounted to 2.4 billion manat of which 33.3% falls on long-

term deposits (more than 1 year). Along with the population, corporate customers' deposits in 

banks are growing. As of April 1, 2010, corporate customers' deposits in banks amounted to 2.1 

billion manat. The dynamic development of the volume of special and borrowed funds of banks 

has created favorable conditions for the expansion of active operations. As a result, the volume 

of bank assets showed a steady increase and as of April 1, 2010 amounted to 12 billion manat. 

Credit investments have a special weight in the structure of bank assets. As of April 1, 2010, 

banks' loans to customers amounted to 8.5 billion manat. which is 70.5% of the bank's assets. 

The share of the private sector in the structure of credit investments is 82% (7 billion manat). 

After 2015 

On February 21, 2015, an event took place that will affect the financial sector of Azerbaijan for 

a long time with its consequences. Until now, a term known only to economists has become 

synonymous. "Devaluation" - a term that is engraved in the memory of everyone in the country, 

regardless of profession, what economic event does it mean? 

"Devaluation" is the devaluation of a country's national currency against other foreign 

currencies. To put it simply, the devaluation is the depreciation of the manat against foreign 

currencies (against the dollar). So why is the depreciation against the dollar so inflated? Because 

a large part of the export potential of our country falls on oil and oil products. These products 

are bought and sold on the world market in dollars. As a result, the country's foreign exchange 

reserves are kept in dollars. For this reason, most people in Azerbaijan view the devaluation as 

a "appreciation of the dollar." In fact, this is the depreciation of the manat against the dollar, as 

well as other currencies against the dollar. Note that after the first devaluation, the manat 

depreciated by 34% against the dollar and the exchange rate changed from "1 USD = 0.78 AZN" 

to "1 USD = 1.05 AZN". 
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Ten months after the first devaluation, ie on December 21, 2015, the manat could not withstand 

the pressure and was subjected to a second depreciation. At this time the reduction rate was 

even higher - 47%. The new exchange rate was set at "1 USD = 1.55 AZN" and the Central 

Bank of the Republic of Azerbaijan announced its decision to switch to a "floating exchange 

rate" system. In subsequent periods, the USD AZN exchange rate fluctuated several times, and 

in some cases even reached the level of 1.9 - 2 AZN per 1 USD. Currently, this rate has been 

stabilized for a long time and is set at "1 USD = 1.70 AZN" (Hasanov, F., 2010). 

The banking sector is the most affected by devaluations. Due to the long-term stability of the 

current exchange rate (0.78) before the devaluation, banks almost did not take this factor into 

account when calculating and forecasting currency and credit risks. Some banks provided loans 

from foreign countries in dollars at a lower interest rate in the currency they were attracted to, 

and some in manat on the basis of these funds. Participants in both positions suffered heavy 

losses. Thus the banks were lending in dollars faced serious problems with the repayment of 

loans against the background of increasing loan repayments. The quality of the loan portfolio 

fell sharply, and the allocation of required reserves led to a shortage of capital in banks. Banks, 

which disbursed loans in manats at the expense of funds raised in dollars, suffered serious losses 

due to the sharp deterioration of the currency position. Another problem was related to deposits. 

As mentioned earlier, banks that did not take into account currency risks attracted manat and 

dollar deposits at almost the same interest rates. This factor made it difficult for banks to pay 

interest on dollar deposits, which at one time attracted high interest rates. After the devaluations, 

the population began to withdraw their manat deposits from banks due to lack of confidence in 

the national currency, and at best to convert them into dollars. This process, called 

"dollarization", in turn, had a negative impact on the financial condition of banks. It is no 

coincidence that before the devaluation, the number of private banks, which numbered more 

than 40, decreased to 30. Of these 30 banks, 28 are local banks or subsidiaries. The two 

operating banks are local branches of foreign banks. Besides that, in 2019 Azerbaijan faced a 

great danger-pandemic situation. Covid 19 also affected on the bank sector. In the period of 

pandemia the poverty increased, the unemployment rate went up, so unemployed people spent 

much than saving. As a result credit levels increased after 2019 (bakuresearchinstitute.org.az, 

2018). 

Conclusion 

Studying the problems of development and improvement of banks' activity in the context of 

market relations is always relevant. In line with the requirements of the new economic 

environment, the continous economic reforms require further improvement of banking activities 

and their establishment on the basis of new principles. The reforms will create effective 

conditions for ensuring the stability and dynamic development of the banking system. As shown 

in the strategic roadmap for the development of financial services, the efficient operation of 

banks is essential to the stability of the banking system (Hasanov, F., 2011) 

Experience shows that international experience in the development of both the financial system 
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as a whole and the financial market can help to overcome many problems in this area: 

- The failure of private organizations to carry out risk assessment in our country has prevented 

the flow of foreign investors into the country. Thus, the risk that a foreign investor may face in 

the country in which he invests is unknown, and the absence of private companies that can 

provide this information to investors in the country has slowed the development of the financial 

market. Creating such companies in the public or private sector can be beneficial. 

- There is a great need for the activity of investment banks in our republic. Investment banks 

are a key player in the developed financial markets, as they play an important role between the 

investor and the issuer, thus helping the investor achieve maximum returns. At the initial stage, 

it is possible to transfer this position to commercial banks in the country, and if successful, it 

will be possible to create separate investment banks. 

- Regional coverage of financial intermediation services and access to such services should be 

expanded. 

- It is advisable to take measures to ensure the transparency of financial reporting, which is the 

main information base in the financial market, with special emphasis on training in this area. 

Banks are restoring both consumer and business lending. However, it is no longer a blind 

lending process, as it used to be. Public confidence in banks has also been restored, and they 

have begun to deposit their funds in banks again. 
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Xülasə 

Müasir sürətli iqtisadi inkişaf çağında ölkəmizdə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də iqtisadiyyatda təşəbbüskar 

müəssisələrin payının artırılması və sahibkarlığın ildən-ilə daha da inkişaf etməsidir. Müasir dövrdə ölkəmizdə 

maşın, avadanlıq, kənd təsərrüfatı texnikası, cins heyvanlar və digər bu kimi uzunmüddətli aktivlərin sanibkarlıq 

subyektlərinə və adi vətəndaşlara lizinq qaydasında satılması ilə bir çox lizinq şirkətləri məşğul olurlar.  Lizinq 

müəyyən fasilələrlə haqq ödəməyə borcludur. İcarə verən müqavilədə göstərilən əmlakı hazırlamağa və ya satın 

almağa borcludur. İcarə şərtlərinə görə icarə müddətinin sonunda icarəyə götürülmüş əmlakı əldə etmək və ya 

icarəyə götürmək öhdəliyi icarəçiyə verilə bilər və ya icarə müddəti tamamilə amortizasiya müddətində başa 

çatmamaq şərti ilə belə bir hüquq verilə bilər. Son dəyəri hesablayarkən amortizasiya faktı bütün hallarda nəzərə 

alınmalıdır. Lizinq həm sahibkarlara, həm də dövlət müəssisələrinə bütün təsərrüfat subyektlərinə maşın, 

avadanlıq, damazlıq heyvan və digər oxşar uzunmüddətli aktivlərin verilməsində mühüm rol oynayır. Lizinq 

müəssisələrin, təşkilatların istehsal vasitələri ilə yanaşı ayrı-ayrı şəxslərin daşınar əmlakı ilə təmin edilməsi üçün 

əlverişli bir maliyyə mənbəyidir. 

Açar sözlər: lizinq, icra əməliyyatları, istehlakçı, əmtəə krediti, icarə 

 

Giriş 

Lizinq lizinqlə tam eynidir, lakin iqtisadi cəhətdən bir qədər fərqlidir. İcarə və icarə 7 funksiya 

ilə üst-üstə düşür. Eyni zamanda, lizinqi sadə lizinqdən fərqləndirən əsas məqamlar da 

mövcuddur. Buna inandırmaq üçün iqtisadi ədəbiyyatda verilən lizinq əməliyyatlarının 

növlərinə baxmaq kifayətdir. Müasir iqtisadiyyatda "icarə" sözü tez-tez istifadə olunur. Lizinq 

iqtisadi mənbələrin maliyyə mənbələri çatışmazlığı problemi ilə üzləşən maşın, avadanlıq və 

digər istehsal vasitələri ilə təmin olunmasına xidmət edən yayılmış bir mikroiqtisadi mexanizm 

növüdür. "Lizinq" sözü ingilis mənşəlidir, " to lease " felindən gəlir və daşınmaz əmlakın 

müvəqqəti istifadəsi deməkdir [Зейналов, (2017)]. 

Metod 

Lizinqin mahiyyəti Böyük İqtisadiyyat Ensiklopediyasında belə ifadə olunur: “Lizinq 

istehlakçının istəyi ilə daşınmaz əmlak almaq və orta və uzun müddətə istehlakçıya icarəyə 

vermək üçün həyata keçirilən bir xidmət növüdür. Bu, icarəçinin icarə müddəti ərzində istehsal 

məqsədləri üçün əmlakını saxlaması şərti ilə icarəyə verən, yəni icarəyə verən tərəfindən maşın, 

avadanlıq və digər investisiya mallarının icarəyə götürülməsidir. Başqa sözlə, icarəyə 

götürülmüş əmlakın əsas fondlar, xüsusən də aktiv hissə kimi avadanlıqla yaradılması, 
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qaytarılması və qaytarılması şərti ilə icarəyə götürülmüş əmlakın müvəqqəti istifadəsi üçün bir 

əmtəə krediti. 

Lizinq, istehlakçının tələbi ilə əmlakın alınması və istehlakçıya orta və uzun müddətə icarəyə 

verilməsi məqsədi ilə göstərilən xidmət növüdür” [Зейналов, (2014)]. Lizinq sözün əsl mənasında 

lizinqlə eynidir, lakin iqtisadi cəhətdən bir qədər fərqlidir. Lizinq və lizinq bir çox funksiyaya 

malikdir. Eyni zamanda, lizinqi sadə lizinqdən fərqləndirən əsas məqamlar da mövcuddur. Buna 

inandırmaq üçün iqtisadi ədəbiyyatda verilən lizinq əməliyyatlarının növlərinə baxmaq 

kifayətdir.  

Analiz 

Bir sıra iqtisadçıların işində lizinq uzun müddətli istifadə üçün istehsal vəsaitlərinin istehsalçıya 

ötürülməsi kimi təqdim olunur. Məsələn, iqtisadçı E.M. Sadıqov göstərir ki, dünya 

praktikasında 8-ci termin "lizinq" uzunmüddətli istifadə üçün malların icarəyə götürülməsinə 

əsaslanan müxtəlif növ əməliyyatlara aid edilir. İstehsal vasitələrinin icarəçisi ilə onları işə 

götürən istehsalçı arasında imzalanan icarə müqaviləsinin müddətindən asılı olaraq aşağıdakı 

üç növ icarə əməliyyatını ayırır [Hacızada, Alizada, Camalov, (2015)]:  

1) qısa müddətli icarə;  

2) orta müddətli icarə;  

3) uzunmüddətli icarə.  

Müəllifə görə, qısamüddətli icarə İngilis dilində "rent" sözündən gəlir və bir gündən bir ilə qədər 

müddətə kirayə mənasını verir. Orta müddətli kirayə İngilis dilində "pubescence" sözündən 

gəlir və bir ildən üç ilə qədər müddətə kirayə mənasını verir. Uzunmüddətli icarə İngilis dilində 

"lizinq" sözündən gəlir və üç ilə 20 il və ya daha çox müddətə lizinq deməkdir. Burada təqdim 

olunan yanaşmalardan da göründüyü kimi, lizinq real və real şərtlərdə lizinq kimi başa düşülsə 

də, lizinqlə ənənəvi lizinq əməliyyatları arasında bəzi iqtisadi fərqlər mövcuddur[Balaev, (2012)]. 

Əsas fərq iki yolla qiymətləndirilə bilər. Birincisi, icarə müqaviləsinin uzunluğu, ikincisi isə 

icarə müddətinin necə başa çatması ilə xarakterizə olunur. Bu səbəbdən lizinq uzunmüddətli 

icarədir və qısa müddətli lizinq əməliyyatları lizinq adlandırıla bilməz. İqtisadçılar arasında 

icarə müddəti ilə bağlı fikir ayrılığı var. Bir çox iqtisadçı icarə müddətinə heç bir məhdudiyyət 

qoymur. İcarənin orta və uzun müddətli olduğunu göstərirlər. Məsələn, tanınmış iqtisadçı Ziyad 

Səmədzadənin təşkil etdiyi və idarə etdiyi Böyük İqtisadi Ensiklopediya, icarənin uzunmüddətli 

bir icarə olduğunu iddia edir. Amma iqtisadçı Elnur Sadıqovun "Bank əməliyyatları" dərsliyi 

göstərir ki, icarə sadəcə uzunmüddətli icarədir. Burada müəllif icarənin 3 ilə 20 il və ya daha 

çox müddətə kirayə olduğuna diqqət çəkir. Ayrıca, iqtisadçı E.M.-nin yanaşmasından bəhs 

edilməlidir. Sadıqov yalnız bank lizinqinə aiddir, Böyük İqtisadi Ensiklopediyada ümumiyyətlə 

bütün növ lizinqlərin qısa təsviri və daha spesifik bir fikir verilir. Fikrimizcə, uzun və orta 

müddətdən danışırıqsa, bir ildən çox müddət nəzərə alınmalıdır, eyni zamanda lizinq 

əməliyyatları bir ildən çox müddətə icarəyə götürülə bilər[ Гусейнова, (2013)]. Bununla birlikdə 
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qeyd etmək lazımdır ki, icarə müqaviləsi yalnız uzunmüddətli aktivlərin alınması ilə 

əlaqələndirilə bilər. İqtisadi təşkilatlar tərəfindən dövriyyə vəsaitlərinin alınması və əldə 

edilməsi lizinq əməliyyatlarına daxil edilməməlidir. 

Fikrimizcə, icarəyə xitam verilmə xüsusiyyətini nəzərə alaraq, icarə əsas vəsaitlərin alınması 

ilə bitən icarə müddəti kimi başa düşülə bilər. Fərqli iqtisadçılar arasında heç bir qarşıdurma 

yoxdur. Beləliklə, bütün iqtisadçıların fikrincə, icarə uzunmüddətli aktivlərin alınması ilə başa 

çatmalıdır. Lizinq tədqiqatı prosesində əsas məqamlardan biri də lizinq məsələlərinin 

müəyyənləşdirilməsidir.  

Lizinq subyektləri lizinq prosesində iştirak edən tərəflərdir. İcarə müqaviləsinin adətən iki tərəfi 

var: ev sahibi və lizinq. Onları şərti olaraq icarə münasibətlərinin birinci və ikinci tərəfləri 

adlandırmaq olar. Kirayə vəziyyətində ev sahibi icarəçi, icarəyə verən və lizinq əmlakı icarəyə 

verən tərəfdir[Нагимова, (2020)]. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox iqtisadi nəşrlərdə icarə 

münasibətlərinin ikinci 10 tərəfinə lizinq deyilir və fikrimizcə, bunu digər icarə növlərindən 

fərqli olaraq, icarədən sonra əmlak alan ikinci şəxs izləyir. İqtisadi cəhətdən qəbul edilə bilən 

mülki nizamnamə prosesində birinci tərəf ümumiyyətlə hər hansı bir hüquqi şəxs, yəni bir 

müəssisə, ikinci tərəf, bir müəssisə və ya şəxslər adi vətəndaşlar tərəfindən təmsil olunur. 

Burada lizinq prosesi tərəfləri və lizinq məsələləri qeyd olunsa da, unutmaq olmaz ki, bu cür 

proseslərdə daha çox iştirakçı ola bilər. Nəticədə, icarəyə cəlb olunan qurumların sayı 3 və ya 

daha çox ola bilər, yəni ara icarə və ya alt icarə istisna edilmir[Balaev, (2012) ]. Sub-icarə dedikdə, 

bir müəssisənin icarə əsasında başqa bir müəssisədən uzunmüddətli aktiv alaraq başqa bir işə 

köçürdüyü əmlakın yenidən icarəyə verilməsi başa düşülür. Burada lizinq əməliyyatlarının 

mövzu sayı iki deyil, üçdür və bu cür lizinq əməliyyatlarının ikinci mərhələsi sub-icarə adlanır. 

Alt icarənin təfərrüatları sonra veriləcək. İqtisadçı E.M. Sadıqov, lizinqin adi lizinqdən nə ilə 

fərqləndiyini belə izah edir: “Lizinq müqavilə müddəti ərzində istehsalda istifadə üçün icarəyə 

götürən və obyektə məxsus maşın və avadanlıqların uzunmüddətli icarəsi kimi başa düşülür. 

Bundan əlavə, lizinq, əmlakı üçüncü şəxs adından uzun müddətə alan və icarəyə götürən 

ixtisaslaşmış bir şirkət (lizinq) vasitəsi ilə əsas fondlarda vəsaitlərin yerləşdirilməsinin müəyyən 

bir maliyyələşdirmə forması kimi başa düşülür” [Balaev, (2012)]. Nəticədə kirayə şirkətləri 

əslində lizinqyə "kredit" verirlər. Buna görə lizinqə bəzən 'kredit' deyilir. Alqı-satqı 

müqaviləsində əmlaka sahiblik satıcıdan alıcıya keçir, icarəyə götürülmüş əmlaka sahiblik isə 

icarədəki icarəyə verəndə qalır və icarəçi yalnız müvəqqəti istifadə hüququ alır. 

İcarə sonunda lizinq razılaşdırılmış qiymətə obyekti ala bilər, icarəni uzada bilər və ya icarənin 

sonunda avadanlıqları ev sahibinə qaytara bilər. Kirayə prosesi həmçinin icarə müqaviləsindən 

aşağıdakı yollarla fərqlənir:  

1. Mülkiyyətin məhv olması və ya zədələnməsi halında, lizinq ev sahibinin sığortasını, xidmət 

haqqını və icarəyə götürülmüş əmlakın itirilməsini ödəyir; 

 2. İcarəyə götürülmüş əşyada icarəyə götürülmüş obyektdə qüsur aşkar edilərsə, icarəçi icarəyə 

verənə və avadanlıq təmin edən tərəfə etiraz edəcəkdir ”Burada verilən yanaşmalardan da 
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göründüyü kimi, icarəçi (lizinq) uzun müddətli aktivini icarə müddətinin sonunda icarəyə 

verənə (icarəyə götürənə) qaytarmalıdır. Lakin, lizinq əməliyyatlarında bu vəziyyətlər bir qədər 

fərqlidir. Uzun müddətə icarəyə götürülmüş əmlaka mülkiyyət icarəçi icarəyə götürdükdə və 

lizinq əmlakdan müvəqqəti istifadə hüququnu əldə etdikdə qalır. İcarə müqaviləsinə xitam 

verildikdə aşağıdakı üç vəziyyət yarana bilər[Гусейнова,  (2015)]: 

 1) İcarəçi uzunmüddətli aktiv ala bilər;  

2) tərəflər icarə müqaviləsini başqa bir müqavilə ilə uzada bilər;  

3) müqavilə bağlandıqda uzunmüddətli əmlak obyektini ikinci qanuni sahibinə qaytarmaq. 

Müəssisələr və təşkilatlardakı lizinq əməliyyatlarının təşkili, sənədləşdirilməsi və uçotu bir sıra 

qanunlar, qərarlar, norma və standartlarla tənzimlənir. “Lizinq xidmətləri maliyyələşdirmə 

mənbəyindən, icarə strukturundan, lizinq müqavilə təşkilatlarının iştirakından asılı olaraq 

aşağıdakı şəkildə təklif olunur[Sadigov, (2018)]:  

1) Lizinq xidmətləri üçün fond mənbəyi: özünü maliyyələşdirmə xidmətləri; lizinq şirkəti 

tərəfindən öz hesabına və digər mənbələrdən alınan vəsait hesabına göstərilən xidmətlər (bu 

halda lizinq şirkətinin kapitalı ümumi xidmət dəyərinin 30% -dən az olmamalıdır).  

2) Kirayə xarakterinə görə: əmlakın alış qiyməti, digər xidmət xərcləri və icarə şirkətinin 

mənfəəti daxil olmaqla kirayə haqqının ödənildiyi xidmət; Mülkiyyətin alış qiyməti və lizinq 

şirkətinin qazancı daxil olmaqla lizinq xidmətləri.  

3) Tərəflərin icarə müqaviləsində iştirakı üçün: Üç fərqli tərəfin (satıcı, icarə şirkəti və 

lizinqnin) iştirakı ilə göstərilən xidmət; hər iki tərəfin iştirakı ilə xidmət (bu halda maliyyə 

mənbələrinə ehtiyacı olan müəssisə əmlakı satır və icarə şirkətinə icarə Mülkiyyət sahibkarlığı 

və mülkiyyət hüquqları baxımından icarə əməliyyatlarının hüquqi tənzimlənməsinə yanaşma 

məsələləri Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin müvafiq hissələrində 

müəyyənləşdirilmişdir[Sadigov, (2018)]. 

 Lizinq müəyyən fasilələrlə haqq ödəməyə borcludur. İcarə verən müqavilədə göstərilən əmlakı 

hazırlamağa və ya satın almağa borcludur. İcarə şərtlərinə görə icarə müddətinin sonunda 

icarəyə götürülmüş əmlakı əldə etmək və ya icarəyə götürmək öhdəliyi icarəçiyə verilə bilər və 

ya icarə müddəti tamamilə amortizasiya müddətində başa çatmamaq şərti ilə belə bir hüquq 

verilə bilər. Son dəyəri hesablayarkən amortizasiya faktı bütün hallarda nəzərə alınmalıdır. 

Müqavilədə mövzu ilə bağlı heç bir müddəa yoxdursa, lizinqnin icarə predmetini almaq hüququ 

vardır”[ Nariman, Mammadova, (2019)]. Lizinq əməliyyatlarının uçotu ilə bağlı məsələlər 

Beynəlxalq Mühasibat Standartı 17 (BMUS) və İcarə 16 Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı 

Standartları (BMHS) ilə tənzimlənir. Bu standartların hər ikisinin müddəaları bir-birini istisna 

edir və bir-birindən fərqlənmir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, adları ingilis dilindən tərcümə 

olunduğundan standartlar "Lizinq" əvəzinə "İcarə" şəklində verilir. Hər iki standartın orijinal 

versiyasının ingilis dilində "lizinq" adlanması bunu şübhəsiz sübut edir.  

Müasir dövrdə ölkəmizdə maşın, avadanlıq, kənd təsərrüfatı texnikası, cins heyvanlar və digər 
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bu kimi uzunmüddətli aktivlərin sanibkarlıq subyektlərinə və adi vətəndaşlara lizinq qaydasında 

satılması ilə bir çox lizinq şirkətləri məşğul olurlar. Bunlardan daha uzun müddətə fəaliyyət 

göstərən «Azər» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti hesab edilir. «Azərlizinq» MMC-nin 

yaradılması və bir lizinq müəssisəsi kimi formalaşması bir neçə mərhələni əhatə edir[Balaev, 

(2012)]. Azərbaycan Rеspublikasının Nazirlər Kabinеtinin 12 iyul 1997-ci il tarixli, 159 saylı 

qərarı ilə Azərbaycan Rеspublikasının Matеrial Ehtiyatları Nazirliyi ləğv еdildi və оnun 

bazasında “Azərkоntrakt” Dövlət Kоntrakt Kоrpоrasiyası yaradılaraq, ona açıq səhmdar 

cəmiyyəti hüququ verildi. Bununla yanaşı, indiyədək Azərbaycan Rеspublikasının Matеrial 

Ehtiyatları Nazirliyinin tabeçiliyində fəaliyyət göstərmiş “Azərlizinq” müəssisəsi 

“Azərkоntrakt” ASC-nin tabeçiliyinə keçirildi[Гусейнова, (2015)]. 23 dеkabr 1999-cu ildə 

“Azərlizinq” müəssisəsinin bazasında “Azərlizinq” ASC yaradıldı. Bu müəssisənin 

yaradılmasında əsas məqsəd mülkiyyət fоrmasından asılı оlmayaraq, müxtəlif təyinatlı 

müəssisə və təşkilatlara, о cümlədən xarici firma və şirkətlərə mümkün оlan hər cür lizinq 

xidmətlərini göstərməkdən ibarət idi. Ilk vaxtlar “Azərlizinq” ASC öz fəaliyyətində yеrqazan 

və yоl inşaatı tеxnikasının, nəqliyyat vasitələrinin və ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat nöblərinin, 

kiçik mеxanikləşdirmə vasitələrinin, еlеktrоn-ölçü və məişət tеxnikasının qısamüddətli və 

uzunmüddətli lizinqi ilə məşğul оlurdu[Нагимова, (2020)]. Fəaliyyətinin sonrakı dövrlərində 

“Azərlizinq” ASC-nin fəaliyyət dairəsi daha da gеnişləndi. Artıq bu xidmət növləri ilə yanaşı, 

“Azərlizinq” ASC özünün çoxsaylı müştərilərinə maşın və mеxanizmlərin, nəqliyyat 

vasitələrinin xidmət hеyəti ilə birgə təqdim оlunması, ağır çəkili və uzun ölçülü yüklərin 

daşınması, habеlə lizinqə vеrilən tеxniki vasitələrin təmiri və оnlara xidmətin göstərilməsi kimi 

yüksək səviyyəli lizinq əməliyyatları təklif еdir. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 

burada verilmiş müddəalarından göründüyü kimi əmlak icarəsi vergi məqsədləri üçün maliyyə 

icarəsi kimi qəbul edilir. 

 1) İcarə müqaviləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş icarə müddəti bitdikdən sonra daşınmaz 

əmlak icarəyə götürüləcək və icarə müddəti bitdikdən sonra əmlakı sabit və ya borc qiymətləri 

ilə almaq hüququ olacaqdır. 

2) əmlakın icarə müddəti istismar müddətinin 75% -ni keçərsə; 

3) İcarə müddətinin sonunda icarəyə götürülmüş əmlakın qalıq dəyəri icarə tarixinin 

əvvəlindəki bazar dəyərinin 20% -dən az olacaq; 

4) İcarə müddəti ərzində tam olaraq ödəniləcək icarə məbləği, əmlakın icarə başlanğıcındakı 

bazar dəyərinin 90 faizinə bərabər və ya çoxdur; 

5) İcarəyə götürülmüş əmlak icarəçi tərəfindən sifariş əsasında hazırlanır və kirayə müddəti 

bitdikdən sonra kirayədən başqa kimsə tərəfindən istifadə edilə bilməz. Daşınmaz əmlakın 

icarəsi yuxarıda göstərilən şərtlərdən hər hansı birinin yerinə yetirilməsi şərti ilə vergi 

məqsədləri üçün maliyyə icarəsi kimi uçota alınır. Xatırladaq ki, 1 yanvar 2004-cü il tarixində 

Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi ilə lizinq əməliyyatları üçün bir sıra 

güzəştlər edildi. Bunlara daxildir[Sadigov, (2018)]: 
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1. İcarə maliyyə xidmətlərinə aid olduğundan ƏDV-dən azaddır. Nəticədə lizinq və bank 

kreditləri üçün bərabər vergi mühiti yaradılmışdır. 

 2. İcarəyə götürülmüş əmlakın balans hesabatında qeydə alınan icarəyə götürülmüş əmlak, 

icarəyə götürülmüş aktivə sürətləndirilmiş amortizasiya tətbiq etməklə vergi tutulan mənfəəti 

amortizasiya məbləğinə endirə bilər. Bütün bu dəyişikliklər ölkəmizdəki iqtisadi qurumlar 

tərəfindən lizinq əməliyyatlarının daha geniş istifadəsi üçün əlverişli şərait yaradır və lizinq 

istifadəsi üçün əlavə maliyyə stimulları yaradır. Eyni zamanda, bu kimi hallar proqressiv 

maliyyə mexanizmi kimi lizinq bazarının daha da genişləndirilməsinə və lizinqin 

gücləndirilməsinə xidmət edir[Зейналов, (2017)]. 

Nəticə 

Lizinq subyektləri lizinq prosesində iştirak edən tərəflərdir. İcarə müqaviləsinin adətən iki tərəfi 

var: ev sahibi və lizinq (lizinq). Onları şərti olaraq icarə münasibətlərinin birinci və ikinci 

tərəfləri adlandırmaq olar. Kirayə vəziyyətində ev sahibi icarəçi, icarəyə verən və lizinq əmlakı 

icarəyə verən tərəfdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox iqtisadi nəşrlərdə icarə münasibətlərinin 

ikinci 10 tərəfinə lizinq deyilir və fikrimizcə, bunu digər icarə növlərindən fərqli olaraq, 

icarədən sonra əmlak alan ikinci şəxs izləyir. İqtisadi cəhətdən qəbul edilə bilən mülki 

nizamnamə prosesində birinci tərəf ümumiyyətlə hər hansı bir hüquqi şəxs, yəni bir müəssisə, 

ikinci tərəf, bir müəssisə və ya şəxslər adi vətəndaşlar tərəfindən təmsil olunur. 
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Xülasə 

Texnoloji dəyişikliklərlə ortaya çıxan yeni rəqəmsal iqtisadiyyatın əsas elementi internet, şəbəkə əlaqələri, 

kompüterlər və bir çox elektron cihaz ilə rəqəmsal platformalarda həyata keçirilən fəaliyyətlərdir. Rəqəmsal 

fəaliyyətlərin geniş tətbiqi ilə coğrafi sərhədlərin itməsinə, iqtisadiyyatın qloballaşmasına və ənənəvi ticarətin əsas 

elementlərində baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, ölkələrin vergi qanunvericiliyindəki hüquqi tənzimləmə 

kifayət deyil. 

Qeyri-rəsmi iqtisadiyyat ölkələrin iqtisadi quruluşlarından asılı olaraq müxtəlif fəaliyyətlərlə baş verə bilər. Qeydə 

alınmamış fəaliyyətlərin müxtəlifliyinə görə nəticələr də müxtəlifdir. Bu səbəbdən də qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın 

qeydiyyata alınması ölkəmizin və digər ölkələrin əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdir. Rəqəmsal platformalar 

vasitəsi ilə alqı-satqı halına gəlməsi, ölkələrin qanunvericiliyindəki natamam və qeyri-kafi tənzimləmə səbəbindən 

milli gəlir hesablarına daxil olmayan bir iqtisadi sahə yaradır. 

Məqaləmizdə ədəbiyyat nəzərdən keçirmə metodundan istifadə edilmişdir. Əldə edilən məlumatlar müqayisəli 

şəkildə təhlil edildi. Rəqəmsal iqtisadiyyatın tərifi, əhatə dairəsi, elementləri, dünya ölkələrində rəqəmsal 

iqtisadiyyatın və elektron ticarətin mövcud vəziyyəti və mövcud iqtisadiyyatda payı müzakirə olunur. Nəhayət, 

rəqəmsal iqtisadi fəaliyyətlərin qeyri-rəsmi iqtisadiyyata qarşı mübarizədə təsirli ola biləcəyi qənaətinə gəlinir, 

zəruri hallarda rəqəmsallaşma sahəsində qabaqcıl olan ölkələrdən nümunələr gətirilərək təqdim olunan tövsiyələrə 

uyğun tənzimləmələr aparılır. 

Açar sözlər: İqtisadiyyat, Rəqəmsal, Şəbəkə, Rəqəmsal İqtisadiyyat, Davamlı İnkişaf 

 

Rəqəmsal İqtisadiyyat anlayışı və onun xüsusiyyətləri. 

Türk Dili Dərnəyi, "rəqəmsal" anlayışını "verilerin ekranda elektronik olarak görüntülenmesi" 

olaraq tanımlar. Bu gün rəqəmsal fəaliyyətlər kompüter vasitəsilə elektron şəkildə həyata 

keçirilir. Rəqəmsal texnologiyalar bu gün rəqəmsal iqtisadiyyatın dinamikasını müəyyənləşdirir 

və bu tendensiyaya görə gələcək iqtisadiyyatların tamamilə rəqəmsallaşdırma yolu ilə idarə 

ediləcəyi təxmin edilir; Eyni zamanda, bu müddətdə formalaşan mədəniyyətlər rəqəmsal qlobal 

mədəniyyətdir (Erkayhan, 2015: 416) .Tarixi proses və mənşə yeri baxımından Aslan (2015: 

10), Antonio Argandona'dan sitat gətirərək ilk dəfə 1994-cü ildə xatırlandı. Business Week 

jurnalının buraxılışı, keçdiyini bildirir. Rəqəmsal iqtisadiyyat konsepsiyası 1990-cı illərin ikinci 

yarısında ABŞ-da məhsuldarlığın artması sayəsində əldə olunan uzunmüddətli böyümə dövrünü 

təmsil edən iqtisadi anlayışdır. Eyni zamanda, rəqəmsal iqtisadiyyat konsepsiyası 1995-ci ildə 

Don Tapscottun (15.12.2018 tarixində) yazdığı "Rəqəmsal İqtisadiyyat: Şəbəkəli Zəka Çağında 

Söz və Təhlükə" kitabına daxil edildi (Ber, 2018). 

mailto:orxan95.memmedov@gmail.com
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Rəqəmsal iqtisadiyyatın başlanğıcı 1970-ci illərə təsadüf edir. Bu prosesdən sonra yaşanan 

iqtisadi böhran 1980-ci illərdə mövcud siyasətlərin dəyişdirilməsini zəruri etdi. 1980-ci illərdə 

yeni bir rabitə dövrünün başlaması ilə, məlumat məhsullarının yayılması üçün tələb olunan 

proseslərin qısaldılması, ənənəvi ticarət metodlarının daha az xərcli texnoloji üsullarla 

əvəzlənməsi və məlumat əsaslı məhsul və xidmətlərin geniş sahələrə yayılması və qlobal 

bazarların yaradılması texnoloji inkişafların məhsuludur (Yirmibeşçik, 2005: 8). 

Rəqəmsal iqtisadiyyat konsepsiyasını araşdırdıqda bunun informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarında yaşanan köklü dəyişikliklərə (fiziki malların və xidmətlərin rəqəmsal 

platformalara köçürülməsi kimi) aid olduğunu görürük. Bu dəyişikliklərlə əvvəl göstərilən 

xidmətlər və informasiya kommunikasiya sənayesində istehsal olunan məhsullar, daha sonra bu 

mal və xidmətləri kapital kimi istifadə edən sektorlar təsirləndi. Nəhayət, bütün iqtisadi 

quruluşu əhatə edən bütün digər sektorlarda təsirlər müşahidə edilmişdir. 

OECD-nin verdiyi tərifdə rəqəmsal iqtisadiyyat, texnologiyanı daha güclü, ucuz və geniş yayan, 

iş proseslərinin inkişafını təmin edən və iqtisadiyyatın bütün sahələrində yeniliyi dəstəkləyən 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə meydana gələn dönüşüm prosesi olaraq təyin 

edilir. , 2015). 

Bir sözlə, rəqəmsal iqtisadiyyat internet, telefon, faks, elektron ödəmə, elektron məlumat 

mübadiləsi sistemi vasitəsilə həyata keçirilən bütün daxili və beynəlxalq iqtisadi və ticari 

fəaliyyətlərin hamısı kimi müəyyən edilə bilər. Rəqəmsal iqtisadiyyat və elektron ticarət bir-

biri ilə qarışdırılmaması lazım olan anlayışlardır. Elektron ticarət yalnız kommersiya mənfəəti 

daxilindəki fəaliyyətləri əhatə edərkən, rəqəmsal platformalardan təklif olunan xidmətlər; 

Proqram inkişafı və qrafik dizaynı kimi kapitaldan daha çox şəxsi təcrübə tələb edən fəaliyyətlər 

olduqları üçün, fərdi məşğulluq daxilində hesab edilə bilər. Rəqəmsal iqtisadiyyat, 

məlumatların sərbəst əldə edilməsinə imkan vermək və müxtəlif insanların bir ölkənin 

sərhədləri boyunca məlumat əldə etməsi üçün imkanlar yaratmaq üçün lazımdır. Kompüter 

şəbəkələri sayəsində, istifadəçilər arasında fərqli bölgələrdə və coğrafi bölgələrdə olsalar da 

ortaq bir hərəkət və düşüncə təmin etmək mümkün olacaqdır. Rəqəmsal iqtisadiyyat rabitə və 

informasiya texnologiyasındakı dəyişikliklər nəticəsində meydana gəldi və texnologiyaları 

daha sərfəli, daha güclüdür, şirkət proseslərinin böyüməsinə kömək edir, dəyişikliyə və yeniliyə 

açıqdır və dərhal uyğunlaşa bilən bir iqtisadiyyatdır. ani və davamlı inkişaflar. Ənənəvi 

iqtisadiyyatla müqayisədə rəqəmsal iqtisadiyyatın çoxsaylı rahatlığı var və istədikdə istədiyiniz 

məhsullara və böyük bazarlara anında çatmaq mümkündür və məhsul çeşidi olduqca yüksəkdir. 

Dəyişən və genişlənən rabitə şəbəkələri sayəsində ölkələr ortaq bir zəmində görüşərək ortaq 

qarşılıqlı əlaqələrə sahib olacaqlar. Bu mühüm inkişaflar birgə qarşılıqlı təsirlərin hazırlıq 

xərclərini azaldır (Budak, 2018: 4; Mantar, 2004: 27). 

Rəqəmsal iqtisadiyyat, dinamikası ilə qiymət mexanizminin daha səmərəli işləməsini, bazarın 

daha səmərəli olmasını təmin edir, eyni zamanda bazara giriş maneələrini qismən aradan 

qaldırır, xərcləri azaldır, rəqabəti artırır və qiymətlər düzəldərək alıcılar və satıcılar arasında 

məlumat axınını təmin edir. şəffaf (Yirmibeşçik, 2005: 25). Rəqəmsal iqtisadiyyata çıxışı 
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olmayanlar üçün müsbət təsirlər olmayacaq və gəlir bölgüsü mənfi təsir göstərə bilər.Rəqəmsal 

iqtisadiyyatı araşdırdığımızda bəzi əsas xüsusiyyətlərə sahib olduğu görülür. Fərqli iş 

sahələrində fərqli xüsusiyyətlər olsa da, rəqəmsal iqtisadiyyata xas olan bəzi ümumi 

xüsusiyyətlər var .Bu xüsusiyyətlər bunlardır: 

- Geniş bir sıra regional və qlobal bazarlara açıqlığı və bazara giriş maneələrinin aradan 

qaldırılması, artan rəqabət,Trading Ticarət tərəfləri arasında onlayn şəkildə həyata keçirilə bilər,  

- Potensial hədəf auditoriyası və əldə ediləcək insanların sayı qeyri-müəyyəndir (yuxarı sərhəd 

dünyadakı insanların ümumi sayıdır), 

- Zaman baxımından çətinlik çəkən istehlakçılar üçün günün istənilən vaxtında alış-veriş 

etməyə imkan verir, 

-Target Hədəf auditoriyasına çatmaq olduqca asandır (Altun, 2016: 9). 

- Qeyri-maddi məhsulların inkişafını təmin edir, 

- Firmalar topladıqları məlumatlarla ən inkişaf etmiş analitik səviyyədə təhlil etmə fürsətinə 

sahibdirlər. Bu vəziyyət firma xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.Köhnə iqtisadiyyat milli, 

bürokratikdir, kütləvi istehsal anlayışına sahibdir, kapitaldan və işçi qüvvəsindən asılı olaraq 

böyüyür, texnologiyanın inkişafı mexanizasiyadan asılıdır, AR-GE-yə az diqqət yetirilir, 

firmalar bazarda təkbaşına hərəkət edir, tam məşğulluq səviyyəsindədir, istehsal yönümlü, işçi 

qüvvəsi bacarıqlıdır, yalnız müəyyən bir sahədə ixtisaslaşdığı bir quruluşdur. Digər tərəfdən 

yeni iqtisadiyyat, yeniliklərin və ixtiraların böyüməyə səbəb olduğu qlobal, şəbəkəli, çevik bir 

istehsal yanaşmasıdır. 

Rəqəmsal İqtisadiyyatın ünsürləri. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatdakı sürətli inkişaflar araşdırıldıqda fərdi kompüter alətləri, rabitə və 

şəbəkə texnologiyasındakı inkişaflar, proqram və məzmun dizaynındakı dəyişikliklər, 

məlumatların istifadəsi və bulud əsaslı proseslər rəqəmsal iqtisadiyyatı təşkil edir.  

- Fərdi Kompüter Vasitələri 

Fərdi kompüter istehsalçılarının bazarı tutmaq üçün xərclərini minimuma endirmək səyləri 

nəticəsində qiymətlərdə enmə baş verdi. Növbəti dövrlərdə ən uğurlu istehsalçılar məhsullarını 

bazara ən yaxşı inteqrasiya etdikləri üçün və ya ən güclü marketinq strategiyalarından istifadə 

etdikləri üçün müvəffəq oldular. Bu dövr rəqəmsal iqtisadiyyatda əhəmiyyətli dəyişikliklərə 

səbəb oldu (Budak, 2018: 7). Beləliklə, rəqəmsal iqtisadiyyatda həyata keçirilən fəaliyyətlər 

nəticəsində ticarətin fərqli cəhətlərindən biri olan elektron ticarət ortaya çıxdı. 

- Bulud əsaslı əməliyyatlar 

Şəbəkə sistemləri, serverlər və tətbiqetmələr daxil olmaqla ümumi fiziki mənbələrdən və 

rəqəmsal mənbələrdən istifadə yolu ilə məlumatların işlənməsi və saxlanması, proqram təminatı 

və məlumatların idarə edilməsini əhatə edən sistemlərdən ibarətdir. Beynəlxalq Standartlar və 

Texnologiya İnstitutuna görə bulud hesablama; “Ümumi, faydalı, istənilən vaxt bir yerə 
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toplanmış və məlumat emalı mənbələrinə çıxış təmin edə bilən; Tez bir zamanda təyin oluna 

bilən və minimal idarəetmə səylərini və xidmət tədarükçü münasibətlərini özündə cəmləşdirən 

bir modeldir. Bulud hesablama iki komponentdən ibarətdir, bulud infrastrukturu və proqram 

tətbiqetmələri. Birincisi, əsasən təqdim olunan bulud xidmətlərini dəstəkləmək üçün tələb 

olunan serverlər, saxlama və şəbəkə komponentləri kimi hardware mənbələrindən ibarətdir. 

İkincisi, üçüncü tərəflərin internet üzərindən təmin etdiyi iş tətbiqetmələrini və hesablama 

gücünü icra edən proqram tətbiqetmələrindən ibarətdir (Budak, 2018: 12). 

İnternetə giriş və istehlakçıların onlayn biznesə və əməliyyatlara inamı artdıqca rəqəmsal 

iqtisadiyyat üçün potensial da artır. Meksikadan alınan ümumi xidmət idxalının 2% -i rəqəmsal 

platformalardan alınan xidmətlərin payına düşür. Məsələn, sığorta, maliyyə xidmətləri və 

mühəndislik xidmətləri rəqəmsal şəkildə həyata keçirilə bilər, çünki təchizatçılar və müştərilər 

üçün eyni yerdə olmaq çətindir (Nicholson, giriş tarixi: 20.03.2019). 2016-cı ildə Amerikanın 

ən böyük ticarət ortağı Böyük Britaniya, ikinci ən böyük ticarət ortağı isə Meksikadır. Bulud 

xidmətləri bir çox rəqəmsal iş fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. ABŞ 2016-cı ildə bulud 

xidmətlərindən 50,8 milyard dollar gəlir əldə etdi. Elektron ticarət, beynəlxalq ticarət xidmətləri 

və şirkətlərinin iş tərzini dəyişdirir. ABŞ-da satılan bütün xidmətlərin təxminən yarısı rəqəmsal 

platformalar vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Bulud xidmətlərindən istifadə etməkdə müəssisələrin əsas məqsədləri; proqram 

tətbiqetmələrindən istifadə edərək e-poçt sistemlərinin və ya verilənlər bazalarının 

yerləşdirilməsi, sənədlərin saxlanılması (Eurostat, giriş tarixi: 06.08.2019) 

-Məlumat istifadəsi və iş yeri 

Məzmun istehsalı və istehlakı 1990-cı illərin sonunda rəqəmsal iqtisadiyyatda 

indeksləşdirilmənin geniş yayılması ilə diqqəti cəlb etməyə başladı. Müəssisələr müəllif hüququ 

ilə qorunan bir məzmun istehsal edərkən, müəllif hüququ olmayan onlayn forumlarda 

istehlakçılar tərəfindən edilən təhlil və şərhlər kimi məzmun, istehlakçılar tərəfindən 

hazırlandıqları kimi məzmun konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsini çətinləşdirir. Rəqəmsal 

tətbiqetmə sayəsində istifadəçilər və müəssisələr əhəmiyyətli miqdarda məlumat əldə etmək 

fürsəti əldə edə bilərlər. Toplanan məlumatlar istehlakçıların zövqləri və üstünlükləri barədə 

ipuçları versə də, bu məlumatlar müəssisələr tərəfindən məlumat istehsalını artırmaq, 

məhsulların çeşidini və keyfiyyətini artırmaq üçün istifadə olunur. Məlumatların 

rəqəmsallaşdırılması və məlumatlara çevrilməsi eyni zamanda xərcləri azaldaraq məhsuldarlığı 

artırır (Budak, 2018: 10-11). Rəqəmsal iqtisadiyyatda məlumatların əldə edilməsi həm də 

formal iqtisadiyyata keçidi təmin edir. Satıcılar və istehlakçılar haqqında məlumat əldə etmək 

asanlaşdıqca vergi idarələrinin yoxlama funksiyası daha rahat və effektiv fəaliyyət göstərə bilər. 

- İştirakçı Şəbəkə Platformaları 

İstifadəçilərin istifadəçilər tərəfindən hazırlanan məzmunu inkişaf etdirməsinə, 

genişləndirməsinə, şərh etməsinə, xal verməsinə və yaymasına imkan yaradan platformalardır  

(twitter, facebook, instagram və s.) (Gülhan & Turunç, 2015: 167). 
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Sosial mediaya sərf olunan vaxt və qarşılıqlı fəaliyyətdəki artım, istifadəçilərin elektron ticarət 

platformaları ilə qarşılıqlı əlaqələrinə birbaşa təsir göstərir. Buna görə markalar sosial mediadan 

istifadə edirlər; Marka tanınmasını artırmaq və məhsullarını vurğulamaq üçün istifadə olunur. 

Beləliklə, şirkətlər gündəlik həyatımızda istifadə olunan sosial media təsirçiləri vasitəsilə 

reklam fəaliyyətlərinə diqqət yetirirlər. 

Rəqəmsal İqtisadiyyatda təhlükəsizlik məqsədləri üçün istifadə olunan şifrələmə 

metodları. 

Son illərdə internet istifadəsi və e-ticarət fəaliyyətindəki sürətli artım həll olunmamış bir 

məsələdir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın və elektron ticarətin inkişafına mane olan amillərdən biri də 

təhlükəsizliyin təmin edilməsidir . Bu maneəni aradan qaldırmaq üçün müxtəlif təhlükəsizlik 

tədbirləri görülür. Bu təhlükəsizlik tədbirlərinin əksəriyyəti şifrələmə üsulu ilə təmin edilir.  

İki ümumi qəbul edilmiş şifrələmə metodundan bəhs olunur. Simmetrik şifrələmə metodunda 

eyni kod həm mesajın şifrələnməsi, həm də mesajın deşifri üçün istifadə olunur. Bu səbəbdən 

mesaj göndərən və mesaj alan şəxs eyni parolu bilməlidir. Bu parolu üçüncü şəxslərə qarşı 

qorumaq çox vacibdir. Asimmetrik şifrələmə metodunda istifadəçilər ümumi və özəl bir cüt 

açara sahibdirlər. Bu düymələr riyazi kodlar baxımından əlaqələndirilir. Ancaq bir düyməni 

istifadə edərək digər açara çatmaq mümkün deyil. Xüsusi açarı şifrələyərkən istifadəçilər şifrəni 

açarkən ümumi açardan istifadə edirlər. Şəxsi açar yalnız istifadəçi üçün açıqdır və açıq açara 

hər kəs daxil ola bilər. Açıq açara giriş etibarlı üçüncü tərəflər tərəfindən təmin edilir. Hash 

value metodu rəqəmsal imzanın hazırlanmasında çox vacibdir. Mesajı bütün xəbəri deyil, yalnız 

xülasə şəklində şifrələyir. Bu əməliyyat üçün mesaj göndərən riyazi alqoritm olan hash 

funksiyasından istifadə edir. Mesaj göndərən və qəbul edən insanların hash dəyərləri müqayisə 

olunur. İki dəyər eynidirsə, bu mesajın dəyişmədiyi deməkdir. Mesajın tərkibindəki kiçik bir 

dəyişiklik məhsul dəyərinin fərqli olmasına səbəb olur. Bu şəkildə həm mesaj alan şəxsin 

dəqiqliyi yoxlanılır, həm də mesajın bütövlüyü təmin edilir . 

Şəxsi məlumatların alıcıların / istehlakçıların istəkləri xaricində hər hansı bir yolla yayılma 

ehtimalına baxmayaraq, rəqəmsal alətlərlə əməliyyat aparacaq kütlənin məxfilik tələblərinə 

cavab vermək rəqəmsal iqtisadiyyatın böyüməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Təhlükəsizliyi 

təmin etmək üçün səylər yalnız texniki təhlükəsizliyi deyil, həm də hüquqi və hüquqi 

infrastrukturun yaradılmasını da əhatə etməlidir . Qanuni və qanuni infrastruktur tam 

qurulduqdan və rəqəmsal mühitdə alış-veriş təcrübələri əldə edildikdən sonra təhlükəsizlik 

problemlərinin aradan qalxacağını söyləmək doğru olardı. 

Rəqəmsal İqtisadiyyat və Dövlət Maliyyəsi Əlaqələri 

Dövlət maliyyəsinin əsas məqsədləri resursların bölüşdürülməsi və bölüşdürülməsində 

səmərəliliyi və iqtisadi sabitliyi təmin etməkdir. Resurs bölgüsündə səmərəlilik, iqtisadiyyat 

fərdi ehtiyacların az mənbələrlə necə qarşılanacağı ilə əlaqədardır, maliyyə isə cəmiyyətin 

ehtiyaclarını az mənbələrlə təmin etməyi hədəfləyir. Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi 

üçün xalqdan toplanan vergilər büdcədəki maddələrə uyğun olaraq toplanır. Bu müddətdə 
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vergilər ehtiyatların bölüşdürülməsi üçün toplanarkən, dar gəlirli qruplardan daha az və yüksək 

gəlirli qruplardan daha çox vergi toplayaraq gəlir bölgüsündə ədaləti təmin etməyə çalışılır. 

İqtisadiyyat və maliyyə sahəsində uğurlu bir dövlət siyasətinin hədəfləri; inkişaf və böyümə 

təmin etmək, milli gəliri artırmaq, inkişaf, tam məşğulluq və ədalətli gəlir bölgüsü təmin etmək. 

Bu hədəflərə çatmaq üçün alınacaq hər bir tədbir həm iqtisadiyyat, həm də maliyyə elmləri ilə 

yaxından əlaqəlidir (Akalın, 1986: 7). Rəqəmsallaşma dövlət xidmətlərinin göstərilməsini 

yaxşılaşdırır və dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılmasına kömək edir. Elektron ödəmə 

sistemlərinin istifadəsi ilə bürokratiyadan yaranan səmərəsizliklər aradan qaldırılır və maliyyə 

qənaəti asanlaşdırılır. Rəqəmsallaşma məlumat toplama imkanlarını və məlumat saxlama 

qabiliyyətini xeyli artırdı.Bu dərəcələrə əsasən dövlət maliyyəsi digər sektorlar kimi rəqəmsal 

hala gəlir. Məsələn, Keniyada insanlar vergilərini mobil telefonlar vasitəsilə ödəyə bilərlər. Bəzi 

inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vergi orqanları rəqəmsal platformalar vasitəsilə 

iqtisadi fəaliyyətlər və əmək haqqı barədə məlumat əldə edirlər. Bu məlumatlar ölkələrə 

iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti haqqında məlumat verir (Gupta və s., 2018: 12). Bu 

məlumatlara uyğun olaraq, dövlət balansını pozmayan güclü metodlardan və mənbələrdən 

istifadə edərək dövlət maliyyələşdirməsinin edilməsi həm ölkələrin uzunmüddətli və sabit 

böyüməsinə kömək edir, həm də böyümənin dəyərinin cəmiyyətin bütün təbəqələrinə ədalətli 

və bərabər paylanmasını təmin edir. . Belə bir hədəfin tam həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın 

qeydiyyata alınmasını və qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın yaratdığı mənfi təsirlərin 

məhdudlaşdırılmasını təmin edəcəkdir .Rəqəmsallaşmanın iqtisadiyyatda yaratdığı ən böyük 

dəyişikliklərdən biri də çoxtərəfli onlayn platformaların sürətli böyüməsidir. Çoxtərəfli onlayn 

platformalar ənənəvi ticarət strukturlarının xaricində baş verən fərdi məhsul və xidmət 

satıcılarına və fərdi istehlakçılara edilən əməliyyatları asanlaşdırır. Onlayn platformalar, 

xüsusən də məlumat mübadiləsi iqtisadiyyatına və müəssisələrin iqtisadiyyatının böyüməsinə 

və çoxalmasına kömək edir. Çoxtərəfli onlayn platformaların vergidə 2 əsas faydasından danışa 

bilərik. Bunlar (OECD, 2018): 

1) Böyümənin sürətləndirilməsi və gəlirlərin artması: Çoxtərəfli onlayn platformalar tez-tez 

iqtisadi fəaliyyətlər üçün yeni imkanlar təklif edir və eyni zamanda həyata keçirilən 

fəaliyyətlərin qeyd edilməsini təşviq edir. Bu vəziyyət böyüməni sürətləndirir və milli gəlirə 

müəyyən müsbət təsirlər yaradır. Bütün ölkələrdə müsbət artım və onun milli gəlirə təsiri vacib 

olsa da, qeyri-rəsmi iqtisadiyyat böyük həcmli inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha vacibdir 

(OECD, 2019). 

2) Qeydə alınmış iqtisadiyyata inteqrasiyanın asanlaşdırılması: Əvvəllər vergi orqanlarına 

bildirilməmiş əməliyyatların (xüsusən də nağd iqtisadiyyatda) çoxtərəfli onlayn platformalar 

vasitəsi ilə həyata keçirildiyi və nəticədə ölkələrin əldə etdikləri gəlirləri qeyd edə biləcəyimiz 

hallarda getdikcə daha dolğun, daha çox vergi ödəyicisi və iqtisadi fəaliyyət daxildir (OECD, 

2018). 

Rəqəmsallaşma prosesində müəssisələrin uyğunlaşmasına mane olan amillər də var. Birdən çox 

rəqəmsal platforma və inkişaf modelinin yaradılması transformasiya prosesinin sürətlənməsinin 
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qarşısını alır. Çoxsaylı sektorlarda və sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələr həm mobil 

texnologiyadan, həm də sosial texnologiya vasitələrindən daha fəal istifadə etmək 

məcburiyyətində qalırlar. Bundan əlavə, ənənəvi ticarət qaydalarına uyğun olaraq qurulmuş 

mövcud şirkət sistemlərinin rəqəmsallaşdırma prosesi ilə yeni fəaliyyətlərə və tətbiqetmələrə 

inteqrasiyasında çətinliklər var. 

Rəqəmsal İqtisadiyyatın Ümumi Dünya vəziyyəti 

Dünyadakı rəqəmsal texnologiyanın ən aktiv istifadəçiləri əyalətdə daha yüksək sosial-iqtisadi 

vəziyyətdə olan insanlar deyil ”deyən müəlliflər rəqəmsallaşmanın sürətlə artaraq davam edə 

biləcəyi vədinin altını çəkirlər. Müəlliflər Bitcoin kimi yeni texnologiyaların həm risk, həm də 

bir fürsət olduğunu və yeni maliyyə alətlərinin qlobal iqtisadi böhrana yol açdığına diqqət 

çəkirlər. 

“Qlobal böhranın təəccüblü yollarla göstərdiyi kimi məhdudiyyətsiz maliyyə yenilikləri ciddi 

risklər yarada bilər; yenilikçilər tez-tez öz mənfəətləri üçün məlumat asimmetriyasından 

istifadə edə bilərlər. Rəqəmsal texnologiyaların potensial olaraq rəqəmsallaşmanın 

davamlılığına diqqət yetirmədən maliyyələşdirmə və rifahı artıra biləcəyini görən hökumətin 

hərəkətə keçməsi vacibdir. Rəqəmsal platformalar bir-biri ilə əlaqəli bir iqtisadi sistemin əsasını 

təşkil etdiyindən, onlara ədalətli girişin təmin edilməsi və bu yeni təşkilatda müxtəlif aktyorların 

hüquqi məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. " 

Long and Spence işçi qüvvəsinin gələcəyini nəzərə alaraq, avtomatizasiyanın insanları 

sıxışdırdığını və işsizliyi artırdığına dair bir dəlil olmadığını söylədi. Bununla yanaşı, iş 

təsvirlərinin dəyişəcəyini də bildirirlər:"Avtomatlaşdırmanın" itirənlərinə "iş dünyasındakı 

dəyişikliklərə uyğunlaşmalarına kömək etmək vacibdir. Bu, yalnız ənənəvi təhsil və bacarıq 

inkişaf proqramlarının gücləndirilməsindən ibarət deyil; şirkətlərdən, universitetlərdən və 

hökumətlərdən daha çevik və müasir tədbirlər inkişaf etdirmək üçün birlikdə çalışmaları tələb 

olunur , xüsusilə iş yerində (texnoloji dəstəyi ilə). " 

Müəlliflər rəqəmsal inqilabın tamamilə yeni bir səviyyəyə gətirdiyi gizlilik və təhlükəsizlik 

məsələsinə də toxunurlar: "Son təcrübələr göstərdi ki, bazar gücləri məlumatların 

təhlükəsizliyini qorumaq üçün yetərli olmaya bilər. Əsas nümunə budur ki, Facebook-un 2,4 

milyard istifadəçisi var. Keçən il bir tətbiq 50 milyondan çox Facebook istifadəçisinin şəxsi 

məlumatlarını topladı və bir siyasi ilə paylaşdı. Cambridge Analytica adlı konsaltinq şirkəti. Bu 

məlumatın ABŞ Prezidenti Donald Trampın 2016-cı il seçki kampaniyasında da istifadə edildiyi 

ortaya çıxdı. Bir neçə ay sonra Facebookun dünyanın aparıcı texnoloji şirkətlərinə 

açıqladığından daha çox şəxsi məlumat verdiyi ortaya çıxdı. " Həm özəl sektorun, həm də 

hökumətlərin məxfilik və məlumat paylaşımı baxımından öz üzərlərinə düşəni etməsi lazım 

olduğunu vurğulayan müəlliflər, Avropa Birliyinin keçən il tətbiq olunan Baş Məlumatların 

Qorunması İdarəsi ilə əhəmiyyətli bir addım atdığına diqqət çəkdilər. Long and Spence, ABŞ 

da daxil olmaqla AB xaricindəki addımların kifayət olmadığını söyləyir. Texnologiyanın bu 

baxımdan irəlilədiyi və TEE və MPC kimi tətbiqetmələrlə məxfilik məsələlərində uzun bir yol 
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keçdiyi iddia edilir. 

Bəs, rəqəmsal inqilabın yaratdığı problemlər tənzimləmələrlə necə qarşısının alınacaq? 

Texnologiyaların ikitərəfli istifadəsi hər zaman milli təhlükəsizlik hədəfləri ilə digər (əsasən 

faydalı) hədəflər arasında gərginlik yaratmışdır. Ancaq rəqəmsal dövrdə bu qarşıdurmanın 

miqyası görünməmişdir. Hökumətlər yalnız milli təhlükəsizliyə diqqət etsələr, iqtisadiyyatları 

zərər görəcək və tibb kimi əsas sahələrdə irəliləyiş əhəmiyyətli dərəcədə 

yavaşlayacaqdır.Müəlliflər hökumətləri qlobal əməkdaşlıqda çevik davranmağa çağırırlar: 

“Bu çərçivədə rəqəmsal əməkdaşlıq çevik, uyğunlaşa bilən və mümkün qədər hərtərəfli 

olmalıdır. Xüsusilə, texnologiyaların ədalət və insan hüquqlarına hörmət kimi ortaq dəyərlərə 

uyğun olmasını təmin etməlidir. Ölkələr daxilində az gəlirli ölkələrə və imkansız qruplara 

xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu o demək deyil ki, hamısına uyğun tək bir həll yolu axtarmalıyıq. 

Standartların uyğunlaşdırılması iqtisadi səmərəliliyi artırır, lakin bu, hər bir ölkənin və bölgənin 

mədəni və iqtisadi ehtiyaclarını nəzərə almadan edilməməlidir. " Hökumətlərə və şirkətlərə 

ortaq bir etik çərçivədə davranmağı tövsiyə edən Long and Spence, “Yeni texnologiyaların 

istənməyən təsirlərə səbəb olması qaçılmazdır və həmişə“ pis ”aktyorlar olacaqdır. Əksəriyyəti 

texnologiyadan məsuliyyətlə istifadə edərsə, bunun qarşısını almaq olar ”dedi.Rəqəmsal 

inqilabın təklif etdiyi imkanların dərin sosial problemləri həll edə biləcəyinə də ümid 

bəsləyirlər: “Kompüterlər artıq çoxlu məlumat toplaya və köçürə, statistik məlumatları 

ümumiləşdirə və nümunələrə avtomatik baxa bilirlər. (...) Texnoloji inkişaf elə bir nöqtəyə gəldi 

ki, əvvəllər məlumat üfüqümüzdən kənar olan suallara cavab tapa biləcəyimiz modellər indi 

bizə təqdim edilə bilər. Sağlam bir etik çərçivə daxilində təsirli və davamlı bir sosial 

təhlükəsizlik şəbəkəsi quracaq və makroiqtisadi və maliyyə sabitliyini təşviq edəcək 

siyasətlərin yaradılmasına üstünlük verməliyik. " 

Long və Spence məqalələrini qarşıdakı uzun yolu izah edərək sona çatdırırlar: 

“Bu məsələlərin, məsələlərin, problemlərin heç biri dərhal həll edilə bilməz. Lakin diqqətli 

araşdırma və dərin təhlil bizə rəqəmsal texnologiyaların təklif etdiyi risklər və fürsətlər barədə 

məntiqi və ətraflı məlumat verə bilər. Tərəqqi yavaş olacaq, səhvlərə yol veriləcək. Ancaq yeni 

bir onilliyə başladığımızda; "Hələ də öyrənmək, uyğunlaşmaq və nəticədə rəqəmsal inqilabın 

hamımızın işinə yaraması üçün bir şansımız var." 

Covid19 ın Rəqəmsallaşmaya təsir aspektləri 

Çinin Hubey əyalətinin Wuhan şəhərində ilk dəfə 2019-cu ilin son aylarında ortaya çıxan virus 

bir neçə ay ərzində gözlənilməz bir sürətlə dünyanın 213 ölkəsinə və bölgəsinə yayılaraq 

təxminən 11 milyon insana yoluxdu və 500 mindən çox insana səbəb oldu. Beləliklə, siyasi və 

iqtisadi qloballaşma proseslərinin 1980-ci illərdən bəri sürətləndirdikləri bazar inteqrasiyası və 

insan mobilliyi nəticəsində müsbət töhfələr verdikləri, həmçinin xalq sağlamlığı risklərinin 

sürətlə yayılmasına zəmin hazırladığı konkret olaraq görülmüşdür.Çində və Avropa ölkələrində 

ilk dalğanın yaratdığı şok hissi aradan qaldırılaraq normallaşma prosesləri irəliləməyə 

çalışılsada, epidemiyanın ən çox itki verdiyi ABŞ, Braziliya, Rusiya və Cənubi Asiya 
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ölkələrində sağlamlıq riskləri hələ də ciddi olaraq qalır. Qərar qəbul edənlər bir tərəfdən 

tədricən normallaşma senariləri hazırlayır, digər tərəfdən ikinci virus dalğasının payıza doğru 

yayılma ehtimalı ilə bağlı narahatlıqları həll etməyə çalışırlar. Vurğulamaq istərdim ki, qlobal 

epidemiya prosesi dövlətin sosial-iqtisadi rolu və dövlət-kapital münasibətlərinin çevrilməsi 

baxımından çox vacib və qalıcı bir əksini tapacaqdır. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin hökumətləri, ilk növbədə iqtisadi və sosial həyatı dayandırmağın sosial rifah və onlara 

siyasi dəstək baxımından ciddi risklərə səbəb olduğunu görərək prosesi izləməyi seçdilər. 

Bununla birlikdə, Kovid-19 virusunun insan həyatı üçün yaratdığı təhlükə ortaya çıxdıqda və 

ABŞ, İtaliya, İspaniya, Fransa və Braziliya kimi ölkələrdəki sağlamlıq sistemləri qarşısındakı 

problemin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkdi, çox sərt bir məhdudiyyət epidemiyanın 

yayılmasının qarşısını almaq üçün qərarlar qəbul edildi. Əvvəlki onilliklərdə səhiyyə 

sistemlərini liberallaşdıran bir çox ölkənin kifayət qədər xalq sağlamlığı infrastrukturu olmadığı 

halda, əvvəllər dövlət siyasətində prioritet olmayan cərrahi maskalar və ventilyasiya aparatları 

kimi əlverişli tibbi avadanlıqların tədarükü çox vacib bir strateji məsələ halına gəldi. Təcili 

ehtiyac duyulan səhiyyə ləvazimatları tədarük etmək üçün ölkə hökumətləri arasında şiddətli 

bir rəqabət olsa da, son illərdə bir çox sahələrdə şiddətlənən beynəlxalq ticarət müharibələrinin 

çox şiddətli və maraqlı nümunələri bir-birinin ardınca gündəmə gəldi. Bu baxımdan Kovid-19 

epidemiyasının milli qərar qəbul edənlərin ölkələrinin mənafelərini hər şərtdə qorumaq və ilk 

növbədə öz vətəndaşlarının ehtiyaclarını ödəmək üçün təşviqlərini gücləndirdiyi görülmüşdür. 

Bu dövrün struktur təsirlərini qlobal sistem və dünya iqtisadiyyatındakı gələcək tendensiyalar 

baxımından qiymətləndirdiyimiz zaman, ABŞ-Çindən başlayaraq 2018-ci ildən bəri yüksələn 

neo-proteksionizm və ticarət müharibəsi tendensiyalarını ifadə edə bilərik. ox, sürətlənəcək və 

dərinləşəcək və güclənəcəkdir. Bu kontekstdə ABŞ və Avropa bazarlarını Çin və Asiya 

bazarları ilə birləşdirən beynəlxalq tədarük zəncirlərindəki epidemiya təsirlərinin və Çinə olan 

xüsusi reaksiyaların səbəb olduğu ciddi tıxacların altını çəkmək lazımdır. Kovid-19 böhranı. 

Bir çox sənayeləşmiş ölkələrin, xüsusən ABŞ və Yaponiyanın istehsal sahələrini Çin 

sərhədlərindən kənara çıxarmaq üçün təşviq paketləri verməsi, önümüzdəki illərdə Çinin 

"qlobal fabrik" mövqeyini itirməsinə səbəb olacaq proseslərə başlaya bilər. Hələlik bu mənada 

çox konkret və elmi dəlillər aşkarlanmasa da, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Fransa 

Prezidenti Emmanuel Makronun Pekin rəhbərliyini ehtiyatsızlıqda ittiham etdikləri ifadələrin 

davamı qanun layihəsinin ssenarilərini gücləndirən bir amil kimi qarşımızda durur. Çində və 

Avropa ölkələrində ilk dalğanın yaratdığı şok hissi aradan qaldırılaraq normallaşma prosesləri 

irəliləməyə çalışılsa da, epidemiyanın ən çox itki verdiyi ABŞ, Braziliya, Rusiya və Cənubi 

Asiya ölkələrində sağlamlıq riskləri hələ də ciddi olaraq qalır. Qərar qəbul edənlər bir tərəfdən 

tədricən normallaşma senariləri hazırlayır, digər tərəfdən ikinci və üçüncü virus dalğasının 

payıza doğru yayılma ehtimalı ilə bağlı narahatlıqları həll etməyə çalışırlar.Təbii ki, 

məlumatlara və real proqnozlara əsaslanan milli və qlobal gələcək ssenarilərini yaratmaq üçün 

bu toz və tüstü mühitinin müəyyən dərəcədə sakitləşməsini gözləmək lazım gələcəkdir. 

Kovid-19 epidemiyasının beynəlxalq sərbəst ticarət rejiminin gələcəyi baxımından əhəmiyyətli 
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dinamiklərindən biri də istehsal proseslərinin dayandığı bir çox ölkədə əhalinin qida, dərman 

və tibbi ləvazimat ehtiyaclarının ödənilməsinin strateji bir element halına gəlməsidir.Bir çox 

ölkədə kənd təsərrüfatının və qida istehsalının müvəqqəti pozulması buğda və düyü kimi əsas 

qida xammalı ixracına qadağa qoyuldu. Bənzər bir vəziyyət, tibbi avadanlıqlar və cihazlarla 

əlaqədar olaraq, hökumətlərin yerli istehsalçıların bütün istehsalını xalq adından ələ keçirdiyi 

və ixrac qadağaları tətbiq etdiyi bir vəziyyət meydana gəldi. İqtisadi sahədə ictimaiyyətin 

varlığının və təsirinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına və liberal sərbəst ticarət 

danışıqlarının zəifləməsinə səbəb olan bu tendensiyalar, epidemiya prosesi zamanı problem 

yaşayan kritik şirkətlər üçün ictimai xilasetmə paketlərinin hazırlanması ilə davam etdi. Bütün 

təyyarələrini aylardır sosial hərəkətlilikdən və səyahətin tamamilə dayandırılmasından ən çox 

mənfi təsirlənən sahələrdən biri olan hava yolu nəqliyyatında park etməli olan qlobal oyunçular, 

ev sahibi dövlətlərin xilasetmə proqramlarına müraciət etməli oldular. Alman bayraq daşıyıcısı 

Lufthansa'nın 400 milyard Avroya qədər bir xilasetmə paketi ilə dəstəklənməsi və bir çox digər 

bayraq daşıyıcısının maliyyə öhdəliklərini daşımaq üçün ictimai dəstəyə ehtiyacı dövlət 

büdcələrinə ayrı bir təzyiq yaratdı. Bu çərçivədə, avtomobil satışlarının dayandırılması 

nəticəsində çətin vəziyyətdə olan Fransız Renault kimi avtomobil istehsalçılarının, 

kamulaştırmaya qədər müdaxilə proqramları daxil edilməsi, yol baxımından çox düşündürücü 

bir mənzərə ortaya qoydu. hansı dövlət-kapital münasibətləri kapitalist dünyasına girdi. Bundan 

əlavə, xüsusilə yerli bazarlar üçün məhsul istehsal edən və uzun müddət özünü idarə etmək 

üçün kapital qənaət etməyən KOBİ müəssisələri, Kovid-19 epidemiyası əsnasında dünya 

miqyasında böyük itki verən aktyorlar arasında yer aldı. Beləliklə, pandemiya dövrü, dünyanın 

müxtəlif yerlərində iqtisadi idarələrin bir çox fərqli sektorda və şirkətlərdə böyük və kiçik 

müəssisələri strateji baxımdan əhəmiyyətli saymaq üçün ciddi maliyyə dəstək proqramları 

tətbiq etdiyi neo-Keyns dönəminin qapılarını açdı. Ölkələrin elan etdiyi maliyyə dəstək 

proqramları büdcənin həcminə və kapital bazarlarının dərinliyinə görə dəyişsə də, ABŞ və 

Yaponiya rəhbərliyi 2 trilyon dollar səviyyəsini aşan dəstək paketlərini açıqladı. Bununla 

birlikdə, eyni miqdarda maliyyə dəstəyi vermək imkanı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr 

kilidlənmiş iqtisadi strukturlarını yenidən işə salmaqda ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Bundan 

əlavə, pandemiya zamanı beynəlxalq investorların risk algısının artması, inkişaf etməkdə olan 

bazarlardan kapital qaçışına səbəb oldu və tənəzzüldən çıxmaq üçün tətbiq olunacaq maliyyə 

dəstəyi proqramlarının maliyyələşdirilməsini çətinləşdirdi. Nəticədə, Beynəlxalq Valyuta 

Fondu (BVF) epidemiya prosesinin başlanğıcında dünya iqtisadiyyatı üçün 2020-ci ildə yüzdə 

3 ətrafında proqnozlaşdırdığı azalma nisbətini yüzdə 4.9 səviyyəsinə dəyişdirməli oldu. İnkişaf 

etmiş iqtisadiyyatların yüzdə 8, inkişaf etməkdə olan ölkələrin yüzdə 3 azalacağı gözlənilən bu 

dövrdə, beynəlxalq ticarətin nikbin və pessimist ssenarilərə görə yüzdə 5 ilə yüzdə 30 arasında 

azalacağı gözlənilir.Qlobal karantin dövründə rəqəmsallaşma, evdə işləmək və uzaqdan rabitə 

kimi tendensiyaları gücləndirməsi mümkün olsa da, bu proseslərə davam gətirə bilməyənləri və 

sosial gəlir haqsızlıqlarını daha da dərinləşdirəcək güclü bir ehtimaldır. Sosial həyat, səyahət, 

istehsal və ünsiyyət qaydaları sağlamlıq prioritetləri işığında yenidən yazılarkən, sosial 

həmrəylik və həmrəylik ənənələri gücləndirilməlidir. Əks təqdirdə, bir tərəfdən rəqəmsal 
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dünyanın üstünlüklərindən bəhrələnən yeni milyarderlərin ortaya çıxması, digər tərəfdən 

yoxsulluq və işsizlikdən əziyyət çəkən milyonlarla insanın ortaya çıxması eşitməmiş bir şey 

deyil. Bu səbəbdən, qlobal bazarlarda durğunluq meylləri tərəfindən qoyulan dövlət kapitalizmi 

küləklərinin sosial ədaləti və məşğulluq prioritetləri nəzərə alınmaqla bərabərsizlikləri 

azaldacaq şəkildə qurulmalıdırlar. Əks təqdirdə, korporativ xilasetmə paketlərinin böyüdüyü və 

genişləndiyi bir mühitdə, sosial xilasetmə paketləri, əsas bölüşmə və həmrəylik funksiyalarına 

çatmaqda çətinlik çəkəcəkdir. 

Nəticə 

Rəqəmsallaşma iqtisadiyyatın və cəmiyyətin təşkilatlanmasını və fəaliyyətini sürətlə dəyişdirir, 

gündəlik həyatımızın bir çox cəhətlərini dəyişdirir. Rəqəmsallaşmanın yaratdığı dəyişiklik 

bütün sahələrə yayılır və özü ilə bir çox dövlət siyasəti problemini gətirir. Bu problemlərdən ən 

əsası qeyri-rəsmi iqtisadiyyatdır. Qeyri-rəsmi iqtisadiyyat dünyanın bir çox ölkəsində olduğu 

kimi, ölkəmizdəki bütün cəmiyyəti narahat edən böyük bir problemə çevrilmişdir. Qeyri-rəsmi 

iqtisadiyyata səbəb olan bəzi amillər daxili problemlər yaratsa da, digər amillər qloballaşmanın 

səbəb olduğu ölkə xaricindəki problemlərdən qaynaqlanır. 

Ümumiyyətlə, həll təklifləri ilə məhdudlaşan yanaşmalar bir-birindən əlaqəsiz qalır və bu 

vəziyyət qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın qeydiyyatı üçün həllərin həyata keçirilməsini çətinləşdirir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın sərhədləri müəyyənləşdirilmədi, məlumatlar müntəzəm olaraq əldə 

edilə bilmədi, istənilən keyfiyyətdə hesabatlar əldə edilə bilmədi və sektorlar əsasında üfüqi və 

şaquli təhlillər üçün uyğun deyildi; Rəqəmsal iqtisadiyyatın risklərinə qarşı investorlara və 

sahibkarlara inamsızlıq yaradır. Bu etibarsızlıq mühitinin qarşısını almaq üçün ən qısa 

müddətdə ixtisaslı və müntəzəm məlumat axını təmin edilməli və hesabatlar investorlara və 

sahibkarlara fikir və inam verəcək bir vəziyyətə gətirilməlidir. 

Nəhayət, bütün bu tövsiyələrdə qeyri-rəsmi iqtisadiyyata qarşı mübarizə üçün rəqəmsal 

medianın istifadəsi ölkələrin və vergi idarələrinin işini xeyli asanlaşdıracaqdır. Bu tövsiyələrin 

işığında rəqəmsallaşdırma prosesinə uyğunlaşaraq mövcud qeyri-rəsmi iqtisadiyyat 

nisbətlərinin azaldılması qeyri-rəsmiliyi əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaqdır. Bundan əlavə, tək 

bir quruma və ya sektora söykənən qeyri-rəsmi mübarizə aparmaq mümkün deyil. Bu səbəbdən, 

ölkə vətəndaşlarının milli və beynəlxalq səviyyədə vergi etikasının və məlumatlılığının 

gücləndirilməsi və könüllü uyğunluğun təşviqinin təmin edilməsi məsələsi əsas götürülməli və 

bu çərçivədə müvafiq təkliflər verilməlidir. 

Rəqəmsal iqtisadi fəaliyyətlər texnoloji inkişaf nəticəsində ortaya çıxdı. Bu səbəbdən rəqəmsal 

iqtisadi fəaliyyətdən irəli gələn problemlərin həlli texnoloji bir şəkildə olmalıdı.  
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Xülasə 

Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli milli iqtisadiyyatın təkmilləşməsi ölkədə kiçik sahibkarlıq sektorunda da 

rəqabət strategiyasının inkişafını tələb edir. Ümumiyyətlə, bu sektor daxili bazara keyfiyyətli məhsul və xidmətlər 

təqdim edir, respublikanın iqtisadi potensialını, məşğulluğu artırır, dövlət büdcəsinin formalaşmasında vacib rol 

oynayır və ölkə iqtisadiyyatında rəqabəti artıraraq onun səmərəliliyinə təsir göstərir. 

Digər tərəfdən, iqtisadiyyatda prioritetlərdən biri iş yerlərinin yaradılması mühitidir. Olduqca vacib bir ünsürdür.  

Bu çərçivədə kiçik müəssisə daxilində yeni iş yerlərinin açılması böyük müəssisələrə nisbətən daha ucuz başa 

gəlir. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin rəqabət qabiliyyəti də iş mühitinin düzgün qurulmasında olduqca vacibdir. 

Rəqabət iqtisadiyyatda müsbət nəticələrin əldə edilməsində vasitəçi bir rol oynasa da bəzi hallarda müəyyən 

problemlərə də səbəb ola bilər. Bu cür problemlərin aradan qaldırılması vacibdir. Bu halda kiçik sahibkarlıq 

subyektləri daha da inkişaf edə bilər. Burada əsas məqam rəqabətin düzgün, sistemli şəkildə qurulmasındn 

ibarətdir. 

Biz bu tədqiqatda Amerikadan Şərqi Avropa və Asiyaya qədər olan bazarlarda uğurlu şirkətlərin öz güclü 

rəqiblərinə qarşı mübarizədə tətbiq etdikləri strategiya və taktikaları araşdırdıq. Məsələn, Rusiyadakı “Vist” və 

Çindəki “Şanxay Jahva” şirkətləri, “Kompaq” və “Unilever” kimi çoxmillətli şirkətlərə qarşı müvəffəqiyyətlə öz 

strategiyalarını qorumağı bacardılar. Filippinlərdəki “Collibee Foods” və Meksikadakı “Cameks” daxil olmaqla 

digərləri, öz ölkələrində öz gücünə əsaslanan beynəlxalq genişləndirmə strategiyalarını başlatdılar. Bu nümunələri 

öyrənərək, inkişaf etməkdə olan bazarlardakı digər şirkətlərin menecerləri öz strateji seçimləri barədə məlumat 

əldə edə bilərlər.  

Yuxarıda qeyd olunanların hamısı ölkədə sosial-iqtisadi problemlərin həllində kiçik sahibkarlığın rəqabət 

strategiyasının təkmilləşdirilməsini təmin etmək, həmçinin tezisin aktuallığını təsdiqləyən mövcud vəziyyətin 

statistik baxımdan öyrənilməsinə ehtiyac yaradır. 

Açar sözlər: Kiçik Sahibkarlıq, Menecer, Subyektləri 

 

Giriş  
Qloballaşma prosesində sərhədlərin aradan qaldırılması ilə dünya iqtisadiyyatı vahid bazarda 

birləşdi və nəticədə müəssisələrarası rəqabət də gücləndi. Bu səbəbdən müəssisələr üçün 

rəqabət eyni bölgə və eyni bazar olmaqdan beynəlxalq bir ölçüyə keçdi. Gərgin və dəyişkən 

rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisələrin həyatda qalması, məhsullarını, xidmətlərini 

və istehsal üsullarını daim dəyişdirmək və ya yeniləməklə mümkündür. Bu vəziyyət, məhdud 

mənbələrə sahib olan, iqtisadi və texniki cəhətdən sürətlə dəyişən və bazar payı o qədər də 

mailto:orxanmahmudlu49@gmail.com
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böyük olmayan dinamik bir mühitdə fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq subyektlərinə təsir 

edəcəkdir.  

Dünyada baş verən dəyişikliklərdən xəbərdar olmaq və dəyişikliyə uyğunlaşmaq bu gün həm 

müəssisələr, həm də ölkələr üçün vacib bir məsələdir. Bu dəyişiklik müddətində innovasiya, 

əhəmiyyəti artan anlayışlardan biri halına gəldi. Ölkələr rəqabətçi və dinamik bilik 

iqtisadiyyatına nail olmaq məqsədlərində innovasiya siyasətlərinə önəm verməlidirlər. 

İnnovasiya konsepsiyasının əhəmiyyəti kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün gündən-günə artır.  

Bundan əlavə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin yenilik üçün bəzi üstünlükləri var. Bu 

üstünlüklərə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iri müəssisələrə nisbətən daha sürətli dəyişməsini, 

məşğulluq potensialına uyğunlaşma, məhsul və xidmət müxtəlifliyi təklif etmə və məhdud 

investisiya şərtləri daxilində məhsul istehsal etmə qabiliyyətini aid etmək olar. 

Ölkəmizdəki müəssisələrin əksəriyyəti (99%) kiçik sahibkarlıq subyektlərindən ibarətdir. Bu 

səbəbdən iqtisadi və sosial inkişaf mənbəyi və inkişafın təməli olan kiçik sahibkarlıq 

subyektilərinin gücləndirilməsi vacibdir. Bu məqsədlə kiçik sahibkarlıq subyektiləri 

iqtisadiyyata və yeniliyə daha çox uyğunlaşmaqla sürətli inkişaf tendensiyasına nail olmaq üçün 

texnologiyadan istifadə etməlidirlər. Beləliklə, rəqabət yaratmaq nəticəsində kiçik sahibkarlıq 

subyektilərinin məhsuldarlığı artacaqdır. Digər tərəfdən, bəzi müəssisələrdə yenilik uğurla 

tətbiq olunarkən, digərlərində tətbiq oluna bilməz. Bəzi müəssisələr yenilikçi, bəziləri isə deyil. 

Bu kontekstdə kiçik sahibkarlıq subyektilərinin innovasiya münasibətlərini və yenilik 

maneələrini müəyyənləşdirmək vacibdir. 

Davamlı rəqabət üstünlüyünü təmin etmək və qorumaq üçün müəssisələr məhsul, proses, 

marketinq, təşkilat kimi yenilik növlərini daim təkmilləşdirməlidirlər. Kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin fəaliyyət göstərdiyi sektorlar xidmət və istehsal sektoru kimi qəbul edildikdə və 

onun yenilik səviyyələri ilə əlaqəsi olduqda, istehsal müəssisələrinin məhsul yeniliyi 

ortalamasının xidmət müəssisələrindən daha yüksək olduğu görülür. Ticarətdə iştirak edənlərin 

vəzifələri ilə müəssisələrin innovasiya səviyyələri arasındakı əlaqə araşdırıldıqda, işə sahib olan 

iştirakçıların müəssisələrinin yenilik ortalamasının digərlərindən daha aşağı olduğu görülür. 

Rəqabətqabiliyyətli kiçik sahibkarlıq subyektlərinin inkişafında qlobal inkişafın vacib olduğu 

görülür. Ölkə şəraitində müəssisələrin fəaliyyətinə təsir göstərən və onların iradəsi xaricində 

baş verən sözügedən qlobal inkişaflarla bağlı aşağıdakı nümunələr verilə bilər (İbadoğlu, 

Mehdiyev, Əliyev, 2016): 

1. Neft kimi əsas giriş bazarlarındakı dalğalanmalar 

2. Dünyadakı kapital bazarlarındakı dalğalanmalar və məzənnələrdəki dəyişikliklər 

3. Xarici ölkələr tərəfindən verilən siyasi qərarlar 

4. Mikroelektronika, biotexnologiya kimi əsas texnologiyalardakı yeniliklər.  

Qlobal inkişaflardan asılı olaraq yeni imkanlar yaranır və bunlardan müəyyən inkişaf 

dinamikasına sahib olan müəssisələr istifadə edirlər. Bu inkişaflarla bəzi müəssisələrin rəqabət 

gücü artır, bəzilərinin üstünlükləri sona çatır. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1982 
 

Kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında rəqabət qabiliyyətinə təsir edən amillər arasında bir çox 

amil sıralamaq olar. Əsas olanlara: makroiqtisadi quruluş, valyuta məzənnələri və məzənnə 

siyasəti, adambaşına düşən milli gəlir, xarici ticarət və onun tərkibi, xarici ticarətdə 

proteksionizmin olub-olmaması, istehsal xərcləri, əmək dəyəri, faiz dərəcələri, vergilər, istehsal 

amillərinin səmərəliliyi və tutumu, infrastruktur, keyfiyyət, iqtisadiyyatda yeri, daxili tələbin 

quruluşu, ölkənin iqtisadi azadlıq səviyyəsi, insanların təhsil səviyyəsi, demoqrafik və mədəni 

quruluş və s. aid etmək olar. 

Dünyada bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətqabiliyyətli kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

inkişafını - beynəlxalq rəqabət gücünü şərh etməyimiz bu paraqrafın əsasını təşkil edir. 

Beynəlxalq arenada rəqabət qabiliyyəti, başqa sözlə beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti qısaca 

aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: 

Beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti  işin və ya bir ölkənin və ya sənayenin dünya bazarlarındakı satış 

qabiliyyətidir. Güclü iqtisadiyyat yaratmaq üçün əsas şərt rəqabət gücünü artırmaqdır. 

Rəqabətlilik bir ölkənin istehsal qabiliyyətinin və potensialının davamlı artmasına aiddir. Başqa 

sözlə, milli səviyyədə rəqabətlilik bir ölkənin istehsal etdiyi mal və xidmətlərin davamlı və 

müntəzəm artım göstərərək iqtisadi rifah səviyyəsini artırması və nəticədə ölkə vətəndaşlarının 

həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması deməkdir. Ölkələrin rəqabət qabiliyyəti, müəssisələrin 

ümumi rəqabət gücünün xaricində bir konsepsiya olaraq ortaya çıxır. Aydındır ki, müəssisələrin 

rəqabət qabiliyyəti ilə milli səviyyədə rəqabətqabiliyyətlilik arasında bir-birini tamamlayan 

əlaqələr mövcuddur. Dünyadakı qloballaşma tendensiyalarının irəli sürdüyü ümumi şərtlərə 

uyğun olaraq, müəssisələr istehsal etdikləri mal və xidmətlərdəki rəqibləri üzərində üstünlük 

qazanırlar və ölkələrin bu cür müəssisələrin yaradılması üçün lazımi mühiti təmin etməkdə 

digər ölkələrə nisbətən bəzi xüsusi şərtləri vardır. 

Kiçik sahibkarlıq subyektləri böyük müəssisələrin əsasını təşkil edərək, ölkə iqtisadiyyatı üçün 

həyati əhəmiyyət daşıyan, iqtisadiyyatlara dinamik bir quruluş verən və bu iqtisadiyyatın 

meyarı kimi qəbul edilən müəssisələrdir. Bunlar rəqabət mühitinin inkişafı və iqtisadiyyatda 

iqtisadi mühitin düzgün işləməsi üçün əvəzolunmaz qurumlardır. Uğurlu hesab edilən iri 

müəssisələrin mənşəyini nəzərə alsaq, əksəriyyətinin sağlam inkişaf prespektivi olan köhnə 

kiçik müəssisələr olduğu görülür. İqtisadi sistemdəki müəssisələrin əhəmiyyətli bir hissəsini 

təşkil edən kiçik sahibkarlıq subyektlərində, bu müəssisələrdən əldə etdikləri gəlirlə həyatlarını 

davam etdirən iş sahibləri və muzdlu işçilərin sayı olduqca çoxdur. Bu səbəbdən kiçik 

sahibkarlıq subyektləri həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan vacibdir (İbadoğlu, Mehdiyev, 

Əliyev, 2016). 

Sosial-iqtisadi cəhətdən baş verən dəyişikliklər və sənaye cəmiyyətindən informasiya 

cəmiyyətinə keçidlə milli iqtisadiyyat siyasəti tədricən yaxşılaşdı və bütün dünyada pul, kapital 

və mal hərəkətləri sərhədsiz oldu. Bu səbəbdən kiçik sahibkarlıq subyektlərinin mövcudluğu, 

ümumdünya kimliyini qazanan bazar iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən rəqabətin qurulması və 

davam etdirilməsi üçün vacibdir. Kiçik sahibkarlıq subyektləri iqtisadiyyatın hərəkətverici 

amili və əvəzedilməz elementi, sosial-iqtisadi quruluşu daxilində sənayeləşmə, sağlam 
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şəhərsalma və optimal bölgü və ticarət təcrübələri kimi qəbul edilir. 

İş yerlərinin yaradılmasında kiçik sahibkarlıq subyektlərinin rolu, regional və yerli inkişafa 

verdiyi töhfələr və iqtisadiyyatda əhəmiyyəti bütün dünya iqtisadiyyatları tərəfindən tanınır. 

Bugünkü dəyişən və inkişaf edən quruluşa paralel olaraq ortaya çıxan yeni iqtisadi sistem, 

müəssisələrin yalnız yerli bazarlar üçün deyil, həm də beynəlxalq bazar üçün məhsul istehsal 

etməsini zəruri etdi. Bu inkişaf müvəffəq olmaq üçün müəssisələrin dünya iqtisadiyyatı ilə 

uyğunlaşmasını zəruri etdi (Hüseynov 2017). 

Bundan əlavə, kiçik sahibkarlıq subyektləri bir-birini tamamlayan rolları ilə, başqa sözlə, əksər 

böyük müəssisələrin yerinə yetirə bilmədiyi bəzi funksiyaları yerinə yetirməklə iqtisadiyyatda 

ön plana çıxdı. İri miqyaslı müəssisələrin alt sənaye ehtiyaclarını ödəməklə iqtisadiyyata fayda 

gətirirlər. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin daha çox çevik istehsal imkanları vardır. Kiçik 

sahibkarlıq subyektləri çevikliyi ilə qısa müddətdə tələb dəyişikliklərinə uyğunlaşır, tam 

rəqabət şərtlərinə tez çatır və beləliklə milli gəlirə, məşğulluğa, məhsuldarlığa və sahibkarlığın 

inkişafına kömək edir. 

Metod 

Başqa bir metod isə rəhbər və ya işçilərdən biri rəqiblərin broşerlərini, kataloqlarını və qiymət 

siyahılarını sifariş etməsi üçün bir plan hazırlanmasıdır. Bu, bu məhsulların necə 

qiymətləndirildiyi, reklamı və təşviqi barədə çox həyati və faydalı məlumatlar verəcəkdir. Bu 

davam edən araşdırma qiymət quruluşunda, marketinq və reklam strategiyalarında çox 

hesablanmış dəyişikliklər etməyə kömək edəcəkdir. 

Ticarət sərgilərində və seminarlarda iştirak. Ticari seminarlar, kiçik bir sahibkar kimi öz 

fəaliyyət sahənizdəki və digər müttəfiq sahələrdəki digər sahibkarlarla faydalı əlaqələr qura 

bilmək üçün yaxşı bir yoldur. Yeni inkişaflara, texnologiyalara və marketinq metodlarına 

baxmaq sizi bu istiqamətdə öz işinizi inkişaf etdirməyə ruhlandıracaq və motivasiya edəcəkdir. 

Bu ticarət sərgiləri və seminarlar şirkətlər üçün yeni imkanlar və yanaşmalar yarada bilər. 

Biznesdə uğurlu olmaq və kiçik sahibkarlıq subyekti kimi tanınmaq üçün, rəqibləri üstələməyə 

və onları məğlub etməyə imkan verəcək digər müəyyən strategiyalar qəbul etmək lazımdır. 

Məsələn, alış-veriş etmək. Bəzi məhsulların istehsalçısı olduqda, ən azı iki həftədə bir dəfə 

özünüz alış-veriş etməlisiniz. Bunu etməklə bu məhsulların necə və harada nümayiş 

olunduğunu, rəqiblərin məhsullarını satdıqları qiyməti və istifadə olunan qablaşdırma növünü 

görə biləcəksiniz. Əslində rəqiblərin məhsullarını müntəzəm olaraq almaq, onları test etmək və 

məhsullarla müqayisə etmək çox faydalı və məhsuldar bir məşq olacaqdır (İbadoğlu, Mehdiyev, 

Əliyev, 2016). 

Ümumiyyətlə, ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzvlərinin rəqabət siyasətinə sahib olma 

məcburiyyəti yoxdur. Bununla birlikdə, ÜTT üzvlərinin çoxunun onsuz da rəqabət qanunu var. 

Buradakı əsas problem, milli rəqabət qanunları arasında fərqlərin olması və bunların beynəlxalq 

ticarətə təsir etməsidir. Üzv ölkələrin çoxunun rəqabət qanunu və siyasəti mövcud olsa da, daha 
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şəffaf və sabit bir tətbiq tələb olunur. Mövcud rəqabət təcrübələri ilə uyğunlaşma olmaması və 

ixrac kartelləri kimi rəqabət siyasətindən azad edilən çox sayda təcrübə dünya ticarətini 

məhdudlaşdırır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə istehsalda mühüm yer tutuan kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin fəaliyyətini asanlaşdıran bir rəqabət siyasətinə riayət etmək faydalı olardı. Digər 

tərəfdən, inkişaf etmiş ölkələrdə rəqabət siyasətinin mühüm bir hissəsini təşkil edən 

müəssisələrarası birləşmələrin yoxlanılması məsələsi, inkişaf etməkdə olan ölkələrin rəqabət 

siyasətlərinə daha çevik və tolerant şəkildə daxil edilə bilər.  

Çünki, qloballaşma nəticəsində daha da kəskinləşən rəqabət mühitində, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin şirkətlərinin optimal miqyasa çatana qədər birləşməsi iqtisadi səmərəlilik və 

məhsuldarlıq baxımından, ən əsası inkişaf etmiş ölkələrin şirkətləri ilə rəqabət baxımından 

əhəmiyyətli olacaqdır (Hüseynov, 2017).  

Bu səbəbdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə rəqabət siyasəti yoxdursa, inhisarçılıq və 

kartelləşmə olacaqdır. Sərhədlərarası rəqabətə qarşı mübarizə təcrübələrinə qarşı qlobal bir 

intizamın necə qurulacağı və tətbiq ediləcəyi ilə bağlı müxtəlif metodlar təklif edilə bilər. 

Beynəlxalq rəqabət müqaviləsinin imzalanması bu baxımdan reallaşdırılması ən çətin yanaşma 

kimi qəbul edilir. Ortaq rəqabət siyasətlərinin regional inteqrasiya yolu ilə geniş yayılması və 

daha sonra bu inteqrasiyalar arasındakı razılaşmalar yolu ilə rəqabət standartlarının 

qloballaşması daha asan bir strategiyanın istifadəsinə zəmin yaradacaqdır. 

Bu işdə beynəlxalq arenada rəqabətlə əlaqəli problemlər, iqtisadi inkişafda rəqabətin rolu, 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin bu mövzuda problemləri və rəqabət siyasəti ilə iqtisadiyyatın 

liberallaşdırılması arasındakı əlaqə müzakirə olunmağa çalışılmışdır. Qloballaşma meylləri ilə 

daxili və xarici bazarlar arasındakı fərq getdikcə daha da aydınlaşır və bunun nəticəsində 

rəqabət siyasəti ilə iqtisadi siyasəti arasında vacib münasibətlər meydana çıxır.  

Müəssisələr arasındakı rəqabət müştərilər üçün yaxşıdır, çünki o deməkdir ki, müəssisələr 

lazımi qiymətə keyfiyyətli məhsul və xidmətlər təklif etməlidirlər. Məsələn, iki çiçəkçi bir-

birinin qonşusudursa, hər biri digər işdən daha çox müştəri cəlb etmək məqsədi ilə 

məhsullarının ən keyfiyyətli olmasına əmin olmalıdırlar. Bundan əlavə, müəssisələrdən biri çox 

oxşar bir məhsul üçün daha yüksək bir qiymət tələb edərsə, bu işçi müştərilərini itirəcəkdir 

(İbadoğlu, Mehdiyev, Əliyev, 2016). 

Rəqiblər müəssisələr üçün problemli ola bilər. Məsələn, bir müəssisə digər şirkət qiymətlərini 

həddən artıq aşağı qoymaqla və ya digər müəssisələrin rəqabət edə bilməyəcəyi təkliflər 

verməklə bağlamağa məcbur etməyə çalışır. Məsələn, eyni ərazidə iki sürücülük müəllimi 

fəaliyyət göstərirsə və biri 100 AZN-ə on dərs təklif edirsə, digəri 280 AZN-ə on dərs təklif 

edirsə, daha bahalı təlimçinin daha ucuz dərs ilə rəqabət edə biləcəyi ehtimalı yoxdur. 

Başlanğıcda bir çox yeni kiçik müəssisələr uğursuz olur və uğursuzluğun səbəblərindən biri 

rəqabəti məğlub edə bilməmələridir. 
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Başqa bir metod isə rəhbər və ya işçilərdən biri rəqiblərin broşerlərini, kataloqlarını və qiymət 

siyahılarını sifariş etməsi üçün bir plan hazırlanmasıdır. Bu, bu məhsulların necə 

qiymətləndirildiyi, reklamı və təşviqi barədə çox həyati və faydalı məlumatlar verəcəkdir. Bu 

davam edən araşdırma qiymət quruluşunda, marketinq və reklam strategiyalarında çox 

hesablanmış dəyişikliklər etməyə kömək edəcəkdir. 

Ticarət sərgilərində və seminarlarda iştirak. Ticari seminarlar, kiçik bir sahibkar kimi öz 

fəaliyyət sahənizdəki və digər müttəfiq sahələrdəki digər sahibkarlarla faydalı əlaqələr qura 

bilmək üçün yaxşı bir yoldur. Yeni inkişaflara, texnologiyalara və marketinq metodlarına 

baxmaq sizi bu istiqamətdə öz işinizi inkişaf etdirməyə ruhlandıracaq və motivasiya edəcəkdir. 

Bu ticarət sərgiləri və seminarlar şirkətlər üçün yeni imkanlar və yanaşmalar yarada bilər. 

Biznesdə uğurlu olmaq və kiçik sahibkarlıq subyekti kimi tanınmaq üçün, rəqibləri üstələməyə 

və onları məğlub etməyə imkan verəcək digər müəyyən strategiyalar qəbul etmək lazımdır. 

Məsələn, alış-veriş etmək. Bəzi məhsulların istehsalçısı olduqda, ən azı iki həftədə bir dəfə 

özünüz alış-veriş etməlisiniz. Bunu etməklə bu məhsulların necə və harada nümayiş 

olunduğunu, rəqiblərin məhsullarını satdıqları qiyməti və istifadə olunan qablaşdırma növünü 

görə biləcəksiniz. Əslində rəqiblərin məhsullarını müntəzəm olaraq almaq, onları test etmək və 

məhsullarla müqayisə etmək çox faydalı və məhsuldar bir məşq olacaqdır (İbadoğlu, Mehdiyev, 

Əliyev, 2016). 

Ümumiyyətlə, ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzvlərinin rəqabət siyasətinə sahib olma 

məcburiyyəti yoxdur. Bununla birlikdə, ÜTT üzvlərinin çoxunun onsuz da rəqabət qanunu var. 

Buradakı əsas problem, milli rəqabət qanunları arasında fərqlərin olması və bunların beynəlxalq 

ticarətə təsir etməsidir. Üzv ölkələrin çoxunun rəqabət qanunu və siyasəti mövcud olsa da, daha 

şəffaf və sabit bir tətbiq tələb olunur. Mövcud rəqabət təcrübələri ilə uyğunlaşma olmaması və 

ixrac kartelləri kimi rəqabət siyasətindən azad edilən çox sayda təcrübə dünya ticarətini 

məhdudlaşdırır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə istehsalda mühüm yer tutuan kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin fəaliyyətini asanlaşdıran bir rəqabət siyasətinə riayət etmək faydalı olardı. Digər 

tərəfdən, inkişaf etmiş ölkələrdə rəqabət siyasətinin mühüm bir hissəsini təşkil edən 

müəssisələrarası birləşmələrin yoxlanılması məsələsi, inkişaf etməkdə olan ölkələrin rəqabət 

siyasətlərinə daha çevik və tolerant şəkildə daxil edilə bilər.  

Çünki, qloballaşma nəticəsində daha da kəskinləşən rəqabət mühitində, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin şirkətlərinin optimal miqyasa çatana qədər birləşməsi iqtisadi səmərəlilik və 

məhsuldarlıq baxımından, ən əsası inkişaf etmiş ölkələrin şirkətləri ilə rəqabət baxımından 

əhəmiyyətli olacaqdır (Hüseynov, 2017).  

Bu səbəbdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə rəqabət siyasəti yoxdursa, inhisarçılıq və 

kartelləşmə olacaqdır. Sərhədlərarası rəqabətə qarşı mübarizə təcrübələrinə qarşı qlobal bir 

intizamın necə qurulacağı və tətbiq ediləcəyi ilə bağlı müxtəlif metodlar təklif edilə bilər. 

Beynəlxalq rəqabət müqaviləsinin imzalanması bu baxımdan reallaşdırılması ən çətin yanaşma 
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kimi qəbul edilir. Ortaq rəqabət siyasətlərinin regional inteqrasiya yolu ilə geniş yayılması və 

daha sonra bu inteqrasiyalar arasındakı razılaşmalar yolu ilə rəqabət standartlarının 

qloballaşması daha asan bir strategiyanın istifadəsinə zəmin yaradacaqdır. 

Bu işdə beynəlxalq arenada rəqabətlə əlaqəli problemlər, iqtisadi inkişafda rəqabətin rolu, 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin bu mövzuda problemləri və rəqabət siyasəti ilə iqtisadiyyatın 

liberallaşdırılması arasındakı əlaqə müzakirə olunmağa çalışılmışdır. Qloballaşma meylləri ilə 

daxili və xarici bazarlar arasındakı fərq getdikcə daha da aydınlaşır və bunun nəticəsində 

rəqabət siyasəti ilə iqtisadi siyasəti arasında vacib münasibətlər meydana çıxır.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələr, siyasi və iqtisadi cəhətdən təzyiq göstərmədikləri üçün ixrac 

kartellərinin rəqabətə qarşı münasibətlərindən daha çox əziyyət çəkirlər. İnkişaf etməkdə olan 

ölkələrin rəqabət siyasətinə gəldikdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin özünəməxsus vəziyyətləri 

nəzərə alınmaqla qlobal tənzimləmələr edilərkən, rəqabət siyasətinin vacib bir hissəsini təşkil 

edən birləşmə nəzarətində daha çevik tədbirlər görülməlidir. Başqa sözlə, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə biznes birləşmələrinə nəzarətdə daha tolerant olunmalıdır. Çünki inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə maksimum rəqabət deyil, optimal bir rəqabəti hədəf almaq daha faydalı olardı 

(Hüseynov, 2017).  

Daha da əhəmiyyətlisi, qlobal ticarətin bütün ölkələr üçün məcburi bir siyasət olduğu 

günümüzdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin milli inkişaf ehtiyaclarına cavab verəcək rəqabət 

siyasətlərini tətbiq edəcək milli rəqabət qanunu və rəqabət qurumları olmalıdır. Sərhədlərarası 

rəqabətə qarşı mübarizə təcrübələrinə qarşı qlobal bir intizamın necə qurulacağı və tətbiq 

ediləcəyi ilə bağlı müxtəlif metodlar təklif edilə bilər. Beynəlxalq rəqabət müqaviləsinin birbaşa 

imzalanması bu baxımdan həyata keçirilməsi ən çətin yanaşma kimi qəbul edilir.  

Araşdırma Modeli 

Rəqabət Strategiyası, müəyyən bir şirkətin sektordakı rəqibləri üzərində rəqabət üstünlüyü 

qazanmaq üçün uzunmüddətli planı olaraq təyin edilir. Bu proses fəaliyyət göstərən müəssisələr 

üçün müdafiə mövqeyi yaratmağı və daha yüksək investisiya qayıdışı əldə etməyi hədəfləyir. 

Bu cür strategiyalar kiçik müəssisələrin çox rəqabətli olduğu və istehlakçılara təxminən oxşar 

məhsulların təklif edildiyi zaman həlledici rol oynayır.  

Rəqabət strategiyası hazırlamazdan əvvəl, bu sahədəki güclü və ya zəif cəhətlər, imkanlar, 

təhdidlər qiymətləndirməli və daha sonra rəqabət üstünlüyü təmin edəcək planlar həyata 

keçirilməlidir. Rəqabəti anlamaq, müştərinin ehtiyaclarını araşdırmaq, güclü və zəif tərəfləri 

qiymətləndirmək və s. hadisələr marketinq strategiyasının vacib bir hissəsidir. Şirkətlər, 

nəticədə iş və satış gəlirlərini artırmaq üçün bazar payları, GZİT təhlili və s. istifadə edə bilərlər. 

Rəqabət strategiyası necə yarandı? 

20-ci əsrin sonlarında “qızıl çağ” adlandırılan dövrdən əvvəl kiçik sahibkarlıq subyektlərində 

inhisarların qorunması institusional rəqabətin əsasını təşkil edirdi. 

1970-ci illərin sonlarından bəri Harvard Universitetinin (Harvard Business School) iqtisadiyyat 
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və idarəetmə elmləri professoru olan Mişel Porter bir sıra populyar rəqabət strategiyası 

çərçivələrini, xüsusilə Beş Güc Modelini və Ümumi Marketinq Strategiyalarını inkişaf etdirdi. 

Ümumi strateji, rəqabət üstünlüyünün maliyyə liderliyi, fərqləndirmə və ya ikisinin qarışığı ilə 

əldə edilə biləcəyini iddia edir. 

Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafda rəqabət strategiyasının ümumi xarakteristikasını aşağıdakı 

kimi şərh edə bilərik (Ergin, 2016): 

1. Maliyyə Liderliyi 

Burada şirkətin məqsədi sektorda ən aşağı maliyyə strukturlu istehsalçı olmaq və bu şirkətin 

dünya miqyaslı iqtisadiyyata çatmasını təmin etməkdir. Yüksək tutumlu istifadə, sövdələşmə 

gücü, yüksək texnologiya tətbiqi maliyyə liderliyini təmin etmək üçün lazımlı amillərdəndir.  

2. Fərqləndirmə Liderliyi 

Bu strategiyaya görə, müəssisə bazarda məhsullarının unikal xüsusiyyətlərini qoruyaraq 

fərqləndirici amil yaratmalıdır. Bu fərqləndirmə üstünlüyü ilə şirkət iqtisadiyyatda liderliyini 

əldə etməyi hədəfləyir: üstün marka və keyfiyyət anlayışı, geniş paylama kanallarına və davamlı 

təşviq dəstəyinə sahib olmaq və s. kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin fərqləndirici xüsusiyyətini 

təşkil edir. Məsələn, iki ayrı kiçik müəssisə (məsələn, bunlardan biri digərindən tamamilə fərqli 

xidmətlər göstərir, üstün keyfiyyətləri və fərdiləşdirilmiş xidmətləri olur). 

3. Maddiyat yönümlü 

Bu strategiyaya görə şirkətlər xüsusi bazar seqmentlərinə diqqət yetirir və məhsullarını yalnız 

bu seqmentlərdə və ən aşağı qiymətə satır. Bu tip strategiya kifayət qədər istehlakçını təmin 

etmək və sözügedən məhsulun populyarlığını qazanmaq üçün təsirli olur. Məsələn, hansısa bir 

müəssisnin digərləri ilə eyni keyfiyyətə sahib xidmətləri daha ucuz başa gəlməsi... 

4. Fərqləndirmə Fokusu 

Bu strategiyada sahibkarlar özünü müəyyən seqmentlərdə yalnız bir və ya iki rəqibdən 

fərqləndirməyi hədəfləyir. Bəs niyə belə bir fərqlənməyə ehtiyac var ? Bu, sadəcə rəqib 

xidmətlərinin istifadəsindən yayınan sərhəd müştərilərinin tələblərini ödəmək üçün istifadə 

olunan bir strategiyadır. Beləliklə, fərqləndirmə fokusunun marketinq strategiyası olduğunu 

deyə bilərik (Yüksel, 2015: 453).  

Porter, irəli sürdüyü fəaliyyət mövqeləşdirmə çərçivəsi ilə şirkətlərin iki  strategiya ilə rəqabət 

üstünlüyü əldə edə biləcəyini söylədi: müxtəlifliyə əsaslanan, ehtiyac əsaslı və girişə əsaslanan 

yanaşma. 

Analiz 

Müxtəlifliyə əsaslanan yanaşma, kiçik bir sahibkarlığın bütün məhsul və ya xidmətlərinin alt 

strategiyasıdır. Burada bütün proses müştəri tərəfindən deyil, təklif seçimi ilə seqmentləşdirilir. 

Ehtiyaclara əsaslanan yanaşma, sektor müştərilərinin müəyyən bir hissəsinə diqqət yetirməyi 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

1988 
 

və bütün ehtiyaclarını ödəməyi hədəfləyir. 

Bu gün köhnə qaydalara zidd və təklif etdikləri çoxsaylı seçim və üstünlüklərlə istehlakçılara 

dəyər qazandıran təzə təşəbbüskarların, startupların və yeni şirkətlərin mövcudluğu sayəsində 

inanılmaz bir rəqabət əsrində yaşayırıq. Lakin, bir sıra cəhdlər nəticədə uğursuz olur. Bunun bir 

səbəbi, sözügedən kiçik şirkətlərin “Yeni bir şey yaratsaq, bizi izləyəcəklər” düşüncəsinə sahib 

olmasıdır. Bu yanaşma, müəssisələrin rəqabət üstünlüyü qazanmağı düşünməməyi unudaraq 

dünya iqtisadiyyatında geri qalmasına səbəb olur. 

Bu gün bir çox şirkətlər və rəqibləri təhlil etmək üçün istifadə olunan bir çox rəqabət strategiyası 

üsulları mövcuddur. Bunlardan ən təsirlisi Mişel Porterin yanaşmasıdır. Nəticədə də dünyada 

bu vasitələri izləməyən kiçik, orta yaxud böyük müəssisələr iqtisadi inkişafda geridə qalırlar. 

Bunun üçün dünya statistik nəticələrinə nəzər yetirə bilərik. Məsələn, bu yanaşmaların istifadə 

edildiyi ölkələr sırasında  67 % olmaqla Amerika,  59 % Fransa, 47.6 % olmaqla Kanada, 78 % 

olmaqla Yaponiya ilk sıralarda dayanır (Ergin, 2016). 

 

Qrafik 1. Rəqabət strategiyasına görə üstünlük təşkil edən ölkələr. 

 

Mənbə: http://www.maliyye.gov.az/static/255/strateji rəqabət üstünlüyü- 2019. 
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istehlakçı üstünlüklərdəki dəyişikliklər praktik olaraq müəssisələr tərəfindən fərqli rəqabət 

strategiyalarının qəbul edilməsində təsirli olmuşdur. Bununla birlikdə, sektorda rəqabət 

baxımından əldə edilən bir uğurun bu gün müəssisələr üçün qalıcı olmayacağı çox açıqdır. 
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yenilik anlayışları rəqabət üstünlüyünün əsas arqumentləri olaraq ön plana çıxarkən qısa 

müddətdə sürətli dəyişikliklərə cavab vermək və rəqabətdən kənar qlobal bir quruluşda lazımi 

strategiyaları yaratmaq və həyata keçirmək müəssisələrin əsas probleminə çevrilmişdir.  

Rəqabət strategiyaları, müəyyən bir bazarda müştərilər üçün dəyər yaradan və müəssisənin əsas 

imkanları sayəsində rəqabət üstünlüyü təmin edən qərarlar və davranışlardan ibarətdir və bu, 

müəssisələr üçün müvəffəqiyyəti təmin edən doğru rəqabət strategiyalarının seçilməsi və həyata 

keçirilməsidir. Bu çərçivədə işin əsas məqsədi rəqabət üstünlüyü üçün həyata keçiriləcək 

strategiyaları araşdırmaq və davamlı rəqabət üstünlüyünə nail olmaq üçün zəruri olan əsas 

elementləri araşdırmaqdır (Jackson, 2014: 134). 

Strategiyanın uğuru bir çox fəaliyyətin yaxşı aparılmasından və aralarında bütövlüyün 

qurulmasından asılıdır. Fəaliyyətlər arasında bütövlük yoxdursa, orijinal bir strategiya inkişaf 

etdirilə bilməz və bu səbəbdən davamlılığa nail olmaq mümkün deyil. Bir strategiyanın 

hazırlanması və ya yenidən qurulması çətinliyi bütöv bir baxışdan institusional problemdir və 

liderlik burada vacib rol oynayır. 

Strateji idarəetmə, işin gələcəyi ilə bağlı qərarlar və tətbiqetmələrdir. Strategiyanı 

müəyyənləşdirməyin məqsədi işi uzun müddət davam etdirmək və rəqabət üstünlüyü təmin 

edərək buna nail olmaqdır. Rəqabət strategiyaları, müəyyən bir bazarda müştərilər üçün dəyər 

yaradan və əsas səriştələr sayəsində rəqabət üstünlüyü qazanacaq qərarlar və davranışlar 

məcmusu olaraq təyin olunur. Sektorda əldə ediləcək uğur, seçiləcək və tətbiq ediləcək rəqabət 

strategiyalarından asılıdır. 

Rəqabət strategiyası işin quruluşuna və rəqib analizinə diqqət yetirir və rəqabət üstünlüyü üçün 

bir çox mümkün nəticələri özündə birləşdirir. Müəyyən bir işdə, sektorda, həm kiçik, həm də 

böyük sahibkarlıqda istər rəqabət milli olsun, istərsə də beynəlxalq olsun, rəqabət strategiyası 

beş rəqabət qabiliyyəti ilə formalaşır. 

Rəqabəti başa düşmək strategiyanın əsasını təşkil edir. Bu baxımdan sektor rəqabətini 

formalaşdıran qüvvələrin anlaşılması strategiyanın inkişafının başlanğıc nöqtəsidir. Hər bir 

müəssisə öz sektorunun orta gəlirliliyini və zamanla keçdiyi təkamülü bilməlidir. Qeyd 

etdiyimiz beş faktor müəssisənin gəlirliliyinin səbəblərini və sənayenin həqiqətən əlverişli olub 

olmadığını ortaya qoyur. Lakin bu halda bir müəssisə strategiyasına sektor şərtlərini də daxil 

edə bilər. 

Bu məqsədlə müəssisələr tərəfindən qəbul edilən fərqli yanaşmalar olsa da, bir iş üçün ən yaxşı 

strategiya, özünəməxsus şərtlərini əks etdirən bir quruluşdur. Rəqabət strategiyalarının əsas 

xüsusiyyətlərindən biri də bu strategiyaların müştərilər üçün dəyər yaratmasıdır. Müştərilərin 

qəbul etmədiyi strateji qərarlar və davranışlar rəqabət prosesində təsirli ola bilməz. Bir 

müəssisənin öz sektorundakı rəqabət üstünlüyü, bu müəssisənin fəaliyyətindəki 

müvəffəqiyyətlə əlaqələndirilir və bu fəaliyyətlər rəqiblərdən daha çox dəyər yaratdıqca 

müəssisəyə rəqabət üstünlüyü verir. 

Dəyərin yaradılıb-yaradılmaması müştərinin satın alınan mal və xidmətlər barədə təsəvvürünün 
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nəticəsidir. Dəyər, müştərinin daha az xərclə standart bir məhsul və ya xidmət təqdim etdiyini 

düşündüyü və ya ödədiyi qiymətə görə daha çox fayda təmin etdiyinə inandığı zaman meydana 

gəlir. 

Bu səbəbdən rəqabət strategiyası fərqli olmağı tələb edir və bu zaman bənzərsiz bir dəyər 

qarışığı təklif etmək üçün iş daxilində fərqli fəaliyyət qruplarını şüurlu şəkildə seçmək lazımdır. 

Bununla birlikdə, müəssisələrin rəqabət üstünlüyü qazanması üçün bütün bu fəaliyyətlərin 

istehsal etdiyi mallara və xidmətlərə əlavə dəyəri rəqiblərindən daha yüksək olmalıdır. 

Sözügedən şərt yerinə yetirilmədikdə, müəssisədə dəyər yarana bilsə də, rəqabət üstünlüyü əldə 

edilə bilməz. Müəssisələrdəki fəaliyyətlər nəticəsində rəqabət üstünlüyü təmin edə bilən 

dəyərlər iki yolla formalaşa bilər. Bunlar (Jackson, 2014): 

▪ Fəaliyyət xərclərini azaltmaqla maddi üstünlüyü təmin etməklə dəyəri artırmaq və ya; 

▪ Müştərilər tərəfindən qiymətləndirilən mal və xidmətlərdəki fərqi nümayiş etdirərək, bazar 

qiymətindən yuxarı bir qiymət tətbiq edərək dəyər artımı yaratmaq. 

Srivastava M.F., Franklin Y.A. və Martinette A.A. tərəfindən 2016-cı ildə aparılan araşdırmada, 

müəssisələrin rəqabət üstünlüyünə təsir göstərən əsas amillər, təşkilatın liderlik bacarıqları, 

mədəni mənşəyi və dəyərləri, müştərilərlə güvənə əsaslanan əlaqələr qurma bacarığı, təşkilatın 

bütün səviyyələrində strategiyanı ötürmə qabiliyyəti və gücüdür.  

Bu kontekstdə bir müəssisənin rəqabət üstünlüyünə təsir göstərən əsas vasitələr bunlardır 

(İbadoğlu, Mehdiyev, Əliyev, 2016): 

• Liderlik: iş, liderlik və idarəetmə missiyası və vizyonu. 

• Təşviqlər: mükafatlandırma və performans idarəetmə sistemləri. 

• Təşkilati mədəniyyət: işgüzar inanclar və dəyərlər. 

• Təşkilat dizaynı: təşkilat quruluşu, qloballaşma, iş birliyinin təsiri. 

• Təşkilati sistemlər: strateji plan, informasiya texnologiyaları, infrastruktur. 

Bir müəssisənin davamlılığı ilə bağlı strateji düşüncə, təşkilati öyrənmə prosesləri üçün strateji 

təlimatların yaradılmasında menecerlərə kömək edə bilər. Şərtlər dəyişdikcə üstünlüyü 

qorumaq üçün idarəetmə proseslərinə və təşkilati proqramlara ehtiyac yaranır. Davamlılığa dair 

tədqiqatlar təşkilati öyrənmə proseslərinin gücünü, unikal idarəetmə üslublarını və 

mədəniyyətini vurğulayır. 

Ümumiyyətlə, rəqabət anlayışını eyni sahədə çalışan insanlar yaxud təşkilatlar tərəfindən ən 

güclü və ən uğurlu olmaq kimi eyni hədəflərə çatmaq məqsədi kimi qarşılıqlı iş prinsipi olaraq 

təyin edə bilərik. 

Türkkan M.A., Rəqabət Konsepsiyasının daha geniş bir tərifini vermişdir. Türkkana görə 

rəqabət fərqli hədəfləri olan fərqli elementləri təyin edə biləcək bir konsepsiya olmaqla yanaşı, 

daha az mənbələri bölüşmək və ya mükafat əldə etmək üçün müəyyən qayda və meyarlar 

çərçivəsində heç bir imtiyaz verilməyən bir şəraitdə iqtisadi, siyasi və sosial ölçüləri ilə yanaşı, 

geniş mənada rəqabəti olan bir anlayışdır. O, bu tərifi beş elementlə izah edir: 
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Bunlardan birincisi məqsəddir. Rəqabətin reallaşması üçün ilk növbədə şirkətin bir məqsədi 

olmalı və rəqiblərin olması bu hədəfin reallaşmasını zəruri etməlidir.  

İkinci məqam, qaydaların və məhdudiyyətlərin olmasıdır. Rəqabət rəqiblərin istədikləri kimi 

davrana biləcəkləri bir oyun deyil. Rəqabət yalnız azadlıq və qanuni rejim şəraitində baş verə 

bilər. Bu səbəbdən qaydaları və məhdudiyyətləri olmayan prosesi rəqabət olaraq qəbul 

etməyimiz mümkün deyil. Belə hallarda, rəqabət pozuntusunun və ya haqsız rəqabətin meydana 

gəldiyi bir mühit yaranar (Ceren, 2019: 365). 

Üçüncü məsələ əsas azadlıqların və insan hüquqlarının təminatıdır. Bu əsas azadlıqlar, 

sahibkarlıq, müqavilə azadlığı, mülkiyyət, birləşmə və iqtisadi sahədə hərəkət azadlığıdır. 

Siyasi sahədə bu azadlıqlara əlavə olaraq düşüncə və ifadə azadlığı, seçilmək və seçmək 

azadlığı ön plana çıxır.  

Həqiqətən, bütün bu azadlıqlara hər iki sahədə də ehtiyac var. Bundan əlavə, azadlıq rəqabətə 

daxil olmaq və çıxmaq azadlığını təmin edir. Rəqabətə giriş və çıxışdakı maneələr də rəqabətin 

baş verməsini əngəlləyir. Azadlığın başqa bir tərəfi də şəffaflıqda böyük rol oynamasıdır. 

Şəffaflığın olmadığı bir mühitdə rəqiblərin düzgün qərar verməsi mümkün olmayacaqdır. Bu 

azadlıqları yeganə məhdudlaşdıran amil başqalarının eyni hüquqlardan istifadə etməsidir. 

Türkkanın rəqabəti ifadə edərkən vurğuladığı dördüncü element, heç kimin və ya hər hansı bir 

təşkilatın imtiyazlı bir vəziyyətdə olmamasıdır. Bu o deməkdir ki, bütün qurumlar eyni şəraitdə 

rəqabət aparır. 

Nəhayət, beşinci məqam odur ki, bazara heç kim hakim deyil və giriş və çıxış pulsuzdur. 

Rəqabət daha çox iqtisadi baxımdan istifadə olunan bir anlayışdır. İqtisadi mənada rəqabət 

anlayışına rəqabətin beş aspektini də daxil edə bilərik. 

Bu gün iş yerləri sürətlə dəyişən bazar şərtləri və getdikcə daha da mürəkkəb olan istehlakçı 

ehtiyacları və tələbləri səbəbiylə daha çox rəqabət təzyiqi ilə qarşılaşırlar. Bu amillər 

müəssisələrin keçmişə nisbətən fərqli rəqabət strategiyaları tətbiq etmələrini tələb edir. 

Nəticə 

Bu gün iş yerləri sürətlə dəyişən bazar şərtləri və istehlakçıların tələblərinin artan mürəkkəbliyi 

səbəbindən daha böyük rəqabət təzyiqləri ilə qarşılaşır. Bu amillər şirkətlərdən keçmişə 

nisbətən fərqli rəqabət strategiyaları qəbul etmələrini tələb edir. 

Rəqabət strategiyaları, müəyyən bir bazarda müştərilər üçün dəyər yaradan əsas fürsətlər 

sayəsində rəqabət üstünlüyü qazanan və iş uğurunu təmin etmək üçün seçilməli, tətbiq edilməli 

olan strategiyalardır. Şirkətlər rəqabət strategiyalarını təyin etdikdə müştəri dəyərinin 

yaradılması ön planda olduğu halda, rəqiblərindən daha çox dəyər yaradan şirkətlərin də rəqabət 

üstünlüyü olduğu görünür. 

Bugünkü müəssisələrin rəqabət üstünlüyünə təsir göstərən əsas amillər təşkilatın liderlik 

keyfiyyətləri, işçilərin dəyərləri bölüşdüyü güclü təşkilati mədəniyyət, strategiyanın bütün 
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təşkilat daxilində yayılması, yenilik etmək bacarığı və möhkəm bir nüfuzdur. Bu faydanın 

davamlılığının təmin edilməsinin açarı ümumi bir iş planının yanında bir strategiyanı analiz 

etmək və inkişaf etdirməkdir. 

Rəqabət mühitindəki dəyişikliklər məhsulların, bazarların və təşkilati imkanların inkişafı və 

idarə olunması üçün mühüm nəticələrə səbəb ola bilər. Belə bir mühitdə müəssisələr çevik 

təşkilati strategiya və metodlara müraciət etməli olurlar. 

Keçmişdəki uğurlar artıq uzunmüddətli davamlılığın təminatı deyil. Strategiya baxımından bir 

işin qarşısında duran ən vacib problem sürətli və davamlı dəyişikliyi idarə etməyə çalışmaqdır. 

Bu çərçivədə uğurlu müəssisələr yenilik edə və strateji olaraq böyüyən müəssisələrdir. Şərtlər 

və ətraf mühit faktorları dəyişdikdə, müəssisələrin rəqabət qabiliyyətlərini qorumaq üçün 

idarəetmə proseslərinə və təşkilati proqramlara ehtiyacları var. Davamlı inkişaf bazarda rəqabət 

edən bir şirkətin öz mövqeyini qorumasının yeganə yoludur (İbadoğlu, Mehdiyev, Əliyev, 

2016). 

Şirkətlər həm yerli, həm də qlobal bazarlarda təsirli rəqabət aparmaq, davamlı rəqabət üstünlüyü 

qazanmaq, strategiyalarını dəyişən bazar və müştəri tələblərinə uyğunlaşdırmaq, dəyər 

yaratmaq və rəqiblərindən daha yaxşı performans göstərmək üçün strateji yeniliklərdən istifadə 

etməlidirlər. Həm maliyyə rəhbərliyi, həm də fərqləndirmə strategiyalarının uğurlu icrası yeni 

perspektivlər, yeni sistemlər və metodlar tələb edir. 
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Abstract 

The article analyzes the application of IFRS 15 IFRS in various sectors and its use in financial management in 

Azerbaijan. In this case, discussions were held with company officials who were directly involved in the 

application of the standard or who applied the standard, and their financial statements were analyzed. The data 

obtained from a survey of several companies operating in the same sector are summarized for that sector. It is 

preferable to reflect the information that arises from the application of the standard to events specific to the sector. 

This standard was created as a result of a joint project initiative of the United States and the United Nations General 

Assembly to develop a single income standard that contains comprehensive principles for the recognition of 

income. For most companies, the application of this standard has a significant impact on accounting and reporting 

methods, business processes and IT systems, as the application of the standard changes the rationale used to 

recognize revenue in practice. The standard describes the principles that an entity should apply to measure and 

recognize income and related cash flows. This standard provides guidelines to help determine whether an 

enforcement obligation has been performed at a specific time or period. If the obligation is performed for a period, 

the relevant income is recognized during that period. This article analyzes the application of IFRS 15 and the 

impact on the performance of companies. 

Keywords: IFRS 15, income, contract, Azerbaijan economy 

 

Application of the standard in the oil and gas sector 

In general, companies engaged in the extraction and sale of oil and gas in Azerbaijan carry out 

this activity mainly through other companies through PSA. Each company has its share in the 

oil or gas field. An operating company is selected by these companies jointly and with 

experience in oil and gas extraction, and this operating company carries out all operations on 

behalf of these companies. In oil and gas transactions recorded as joint transactions, it is not 

uncommon for each participant to take or sell a portion of the oil products produced during the 

period. In most cases, some participants in a joint transaction are in an overlift position (ie, they 

bought and sold more products than their relative right based on the share of capital in the joint 

transaction). 

The standard was first applied in the oil and gas sector of Azerbaijan on January 1, 2020. 

Companies operating in this sector first reviewed the five-step model, which is a key part of the 

application of the standard, and assessed the feasibility of its application. In contrast to the 

income recognition method in IAS 18, IFRS 15 takes into account the difference between the 

share of actual production sold by the company before the reporting date and the production 

mailto:zulfugarov.orkhan@gmail.com
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share that the company is entitled to sell as a share of capital before the reporting date There is 

no adjustment in income to buy. A joint venturer recognizes revenue from actual sales to 

customers during that period. The table below shows the impact of the application of the 

standard on the financial results of 4 selected enterprises in 2020 (https://www.stat.gov.az/) 

The reason for the increase in revenues after the introduction of the new standard in enterprises 

A and B is that these enterprises are in a state of overlift throughout the year. Similarly, the 

reason for the decline in revenues in enterprises C and D is that these enterprises are in an 

underlift position. 

Table 1:  Changes in revenues as a result of the application of the new standard (Oil and gas sector) 

Enterprises 
IAS 18 IFRS 15 

The difference (in 

manats) 
difference (%) 

Enterprise A 251,374,127 254,807,367 3,433,240 1.4% 

Enterprise B 154,244,349 161,289,221 7,044,872 4.6% 

Enterprise C 321,933,993 312,420,683 9,513,310 2.9% 

Enterprise D 133,781,234 112,892,275 20,888,959 15.6% 

Source: https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 The data are based on the author's 

calculations 

 

The discrepancy between the amounts in which production costs are recognized and the amount 

sold (recognized as income recognized in accordance with IFRS 15, respectively) can be settled 

between the parties to the joint transaction, either in cash or in kind. Accounting may vary 

depending on the specific terms of the contract. If the resulting discrepancy is physically 

resolved by the companies by adjusting the volume of future purchases or by supplying the 

product from another source, the discrepancy is recognized as an overlift liability or underlift 

asset, depending on the company's position. In this case, the cost of sales is adjusted accordingly 

(Alibahi S., Shim A., 2020). 

An overlift obligation meets the definition of a reserve under IAS 37, because in the future there 

is an obligation to return more than its share to other participants in the future, so the company 

is likely to spend resources and the timing and amount of the settlement are uncertain. The 

amount of this obligation is equal to the cost or fair value of the amount of non-conformity in 

production: 

0. The provision for production costs relating to volumes sold in excess of the relative right 

based on the share of current capital is calculated at cost; 

1. In the future, the obligation to physically deliver the oil product (from the entity's future 

rights to the field) is calculated at fair value. 

https://www.stat.gov.az/
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An underlift asset represents the sale of a company's rightful product by other participants and 

indicates that the company has a right to an additional product that will be produced in the 

future. For this reason, this asset is recognized in accordance with IAS 2 guidelines. Thus, an 

underlift asset is recognized at cost or net realizable value in accordance with IAS 2. 

If a joint transaction requires a cash settlement of a discrepancy between the amounts that 

participants are entitled to and the volumes that they can actually sell (which is rare), the 

underlift asset or overlift liability is consistent with the notion of a financial asset or financial 

liability and is accounted for according to their requirements (Alibahi S., Shim A., 2020) 

The obligation is fulfilled at a specific time - that is, when the product is delivered to the 

customer, and the income is recognized at that moment. 

Application of the standard in engineering and construction sector  

In the engineering and construction sector in Azerbaijan, companies operate mainly on the basis 

of long-term contracts. They act as contractors in these contracts. Contracting parties often sign 

additional agreements to change orders that change the scope or price (or both) of the main 

contract. Contractors often have to incur additional costs as a result of delays, errors or any 

changes in the scope of the contract by customers. They regularly submit additional claims to 

customers regarding these costs. In accordance with IFRS 15, a contract is deemed to have been 

amended when the parties to the contract approve a new change that changes the rights and 

obligations in the contract. Therefore, amendments to the contract are very common in the 

engineering and construction sectors. Execution obligations were carefully assessed by these 

companies to determine the difference between the remaining goods or services to be 

transferred at the date of the adjustment and whether the prices correspond to independent 

selling prices. This assessment is important to them because the accounting policies that will be 

applied in the future may vary significantly depending on the results of the assessment (Sascha 

Haggenmuller, 2019) 

The table below shows the impact of the application of the standard on the financial results of 

4 selected enterprises in 2020.  

Table 2: Changes in revenues as a result of the application of the new standard (engineering and 

construction sector) 

Enterprises 
IAS 11 IFRS 15 

The difference (in 

manats) 
difference (%) 

Enterprise A 381,233,587 402,948,012 21,714,425 5.7% 

Enterprise B 133,761,934 127,796,482 5,965,452 4.5% 

Enterprise C 271,091,868 257,834,649 13,257,219 4.9% 
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Enterprise D 167,757,453 185,269,431 17,511,978 10.4% 

Source: https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 The data are based on the author's 

calculations 

 

The change is due to various reasons. In particular, it is possible to note the factors taken into 

account in the assessment of the amount of payment, the accounting of guarantees, the 

calculation of the completion rate, based on the traps of the new standard. 

In many arrangements, the customer has purchased some of the materials needed to complete 

the project and provided them to the contractor. Under the new standard, the provision by a 

customer of goods or services used in the performance of a contract (for example, materials, 

equipment or labor) is treated as a non-cash settlement if the contractor gains control of those 

goods or services (Ernst & Young, 2019). ). In such cases, companies have included the fair 

value of the non-cash settlement in the transaction price in accordance with the requirements of 

the new standard. 

The companies also analyzed the possible effects of an important financial component on the 

operating price. In doing so, they carefully assessed the terms of the contracts (for example, the 

stages and terms of payment) and the timing of the payments expected under the contract. 

The standard allows the variable payment amount to be allocated to a specific part of the 

contract as a whole (for example, one or more (but not all) performance obligations or different 

goods forming a group that forms part of a single performance obligation, provided that the 

exception requirements are met. or one or more different goods or services promised as part of 

services). Some businesses have used this exception. For example, when dividing the operating 

cost into performance obligations, companies with contracts that provide an additional payment 

for the early completion of a production facility attribute that payment to the performance 

obligation representing the construction of the production facility as a whole. Besides, 

Companies providing project management, construction supervision, or engineering services 

have carefully evaluated their contracts to determine if the services received and consumed by 

the customer at the same time. As a result, revenue for these services is recognized over a period 

of time. In general, most buildings are tailored to the customer's design (ie, there is no 

alternative use for the company - they cannot be sold to another customer), and the customer is 

entitled to receive payment for work completed before the company's termination date. Thus, 

companies operating in this sector recognize their income over a period of time (Giorgia M and 

Nicolo P,2019: p.170). 

In addition, the companies compared the previously existing IAS 11 for the construction sector 

with the new standard. Previously, enterprises recognized receivables for receivables that were 

recognized as income but not invoiced to the customer in accordance with IAS 11 After the 

invoice was presented to the customer, non-invoiced receivables were reclassified as invoiced 
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receivables. Similarly, an obligation was recognized when an invoice was issued in excess of 

the costs incurred. Under IFRS 15, companies recognize a contractual asset or a contractual 

obligation. An entity is required to present these contractual assets or contractual obligations in 

its statement of financial position. According to the standard, when an enterprise fulfills its 

obligation to provide a promised product or service, has the right to receive payment from the 

customer and therefore creates a contractual asset in the statement of financial position. When 

an entity has an unconditional right to receive a payment from a customer, that right represents 

a receivable from a customer that is classified separately from the contract assets. If nothing 

other than the passage of time is required for payment, then the right is considered 

unconditional. If the client fulfills its obligation before the establishment, for example, if it pays 

for work that has not yet been completed, then a contractual obligation arises. in this case the 

law is considered unconditional. If the client fulfills its obligation before the establishment, for 

example, if it pays for work that has not yet been completed, then a contractual obligation arises. 

in this case the law is considered unconditional. If the client fulfills its obligation before the 

establishment, for example, if it pays for work that has not yet been completed, then a 

contractual obligation arises (Sascha Haggenmuller, 2019: p.101). 

One of the characteristics of companies operating in this sector is the provision of guarantees 

to customers. Guarantees that the product delivered to the customer is as specified in the 

contract are called warranties. With this type of guarantee, companies guarantee the quality of 

their products. Construction and engineering companies often provide various guarantees 

against construction defects and the failure of a particular operating system. According to the 

standard, these guarantees are accounted for in accordance with the requirements of IAS 37. 

Application of the standard in the retail and consumer goods sector  

Companies operating in the retail and consumer goods sector in Azerbaijan appeal to a very 

large number of consumers. The goods or services we sell include the millions of types of goods 

or services that companies in various sectors use to create their goods or services, from what 

we use for our daily needs. 

The table below shows the impact of the application of the standard on the financial results of 

7 selected enterprises in 2020 (https://www.stat.gov.az/). 

Table 3: Changes in revenues as a result of the application of the new standard (retail and consumer goods 

sector) 

Enterprises 
IAS 18 IFRS 15 

The difference (in 

manats) 
difference (%) 

Enterprise A 45,654,906 46,342,812 687,906 1.5% 

Enterprise B 37,407,735 32,176,236 5,231,499 13.9% 

Enterprise C 29,783,879 27,912,429 1,871,450 6.3% 
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Enterprise D 52,753,346 54,225,834 1,472,488 2.8% 

Enterprise E 18,572,890 19,645,348 1,072,458 5.8% 

Enterprise F 14,679,207 14,230,872 448,335 3.1% 

Enterprise H 11,371,894 11,673,587 301,693 2.7% 

Source: https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 The data are based on the author's 

calculations 

 

These enterprises have undergone significant changes in revenue as a result of the application 

of the detailed requirements of the new standard, in particular the requirements for refunds and 

variable payments.Retail and consumer goods businesses often give customers the option to 

purchase additional goods or services. These options include tools to encourage customers to 

purchase (e.g., limited number of coupons, gift cards), customer premium loans (e.g., loyalty 

or reward programs), contract renewal options (e.g., waiver of certain payments, reduction of 

future interest rates), or future are offered to customers in different forms, such as other 

discounts on goods or services. IFRS 15 states that when an entity gives a customer the option 

to obtain additional goods or services, that option is considered a separate executive obligation 

if it provides the customer with an important right that he or she cannot obtain without a contract 

(Ernst & Young, 2015c). That's why, The companies determined whether the proposal was a 

significant right and were treated as a separate enforcement obligation. As a result, they 

allocated a portion of the transaction cost to this performance obligation on the basis of an 

independent selling price. 

These businesses usually provide refund rights to customers. These rights are regulated by 

contract. Being prepared to return the goods is not considered an obligation in the contract. 

Instead, businesses have taken into account potential returns by the customer when determining 

the transaction price, as they are part of the standard variable payment amount. Businesses have 

adjusted their revenue recognition processes and updated documentation to properly apply the 

new requirements (for example, businesses calculate expected returns using the “expected 

value” or “more probable amount” method instead of calculating an amount based on previous 

returns). changed the method). Entities recognize the amount of expected returns as a refund 

obligation representing the obligation to repay the customer. Businesses also recognize a return 

asset (by adjusting the cost of sales) for goods returned by the customer. 

Most retailers and retailers recognize revenue when the product is delivered (ie when control is 

transferred to the customer).Retail and consumer goods companies often deliver products to 

other parties (eg retailers, retailers) through consignment agreements. In many cases, enterprises 

do not recognize revenue when goods are transferred to another party in accordance with the 

standard, because they are not the main buyer of the product, but transfer the goods to other 
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consumers and are not responsible for the transfer of these goods (ie, control over these goods 

when they are handed over). remained in enterprises). In other words, the obligation to deliver 

the product to the final customer has not yet been fulfilled. Businesses waited for the seller to 

sell the product to the end customer in order to recognize revenue(Sascha Haggenmuller, 2019). 

Businesses often sell gift cards that are partially or completely unused, and the unused amount 

(i.e., the amount relating to the customer's unused rights to future goods or services) is often 

referred to as a deduction. When businesses expect to have a cut-off amount, they recognize the 

expected cut-off as revenue in proportion to the customer's exercise of rights. Because 

deductions are a form of variable payment, the entity takes into account the limitation on the 

variable payment amount when estimating any deductible. That is, the entity does not recognize 

any deductions as income until there is a high probability that significant income will not be 

returned. 

Retailers and consumer goods companies often have franchise agreements with rent and 

royalties, depending on the percentage of sales, along with fees charged when a new restaurant 

opens or a new franchise is granted. Under the previous standard, businesses generally 

recognized income from rent and sales-based royalties at the time they were earned (ie, when 

the sale occurred). If the franchise agreement contains non-refundable prepayments, businesses: 

The entity recognized revenue from non-refundable prepayments when it performed all required 

primary services (if prepayments were related to a separate item at the beginning of the 

settlement); 

It capitalizes prepaid money and recognizes it as income during the term of the contract or when 

other specified elements of the contract are fulfilled. 

Under IFRS 15, entities assess whether these payments are related to the delivery of a promised 

good or service that may represent a prepayment for future goods or services. Some businesses 

have concluded that non-refundable prepayments are related to the initial service performed at 

the beginning of the contract and should be recognized as income at that time. Others have 

concluded that the prepayments received are not related to the primary service, but are related 

to performance obligations performed over the life of the franchise agreement and should be 

recognized as income over the life of the contract. 

Retail and consumer goods companies often enter into contracts covering both warranty-type 

and service-type warranties. Entities have recognized the expected costs associated with the 

type of guarantee from both types of guarantees provided together under the contract in 

accordance with IAS 37, and a separate income for service-type guarantees. 

Application of the standard in the telecommunications sector  

Telecom customers in Azerbaijan often make changes in the services they receive. Customers 

can increase or decrease packet data, add or delete some of the shared data packet, or add or 

delete services. This results in frequent amendments to contracts. Accounting for contract 

changes has the potential to be a very complex issue for telecom companies. This is due to the 
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fact that customers often change their contracts and can choose one of the different offers. Most 

of the changes to the telecom contracts were either prospective, such as a new contract, or the 

cancellation of an old one and the creation of a new one. 

The table below shows the impact of the application of the standard on the financial results of 

5 selected enterprises in 2020 (https://www.stat.gov.az/). 

Table 4: Changes in revenues as a result of the application of the new standard (telecommunications 

sector) 

Enterprises 
IAS 18 IFRS 15 

The difference (in 

manats) 
difference (%) 

Enterprise A 389,453,239 421,193,258 31,740,019 8.1% 

Enterprise B 274,897,398 285,244,386 10,346,988 3.8% 

Enterprise C 293,565,135 308,203,439 14,638,304 4.9% 

Enterprise D 179,235,781 191,557,237 12,321,456 6.8% 

Enterprise E 181,340,248 194,681,375 13,341,127 7.4% 

Source: https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 The data are based on the author's 

calculations 

 

The main reason for the increase in revenues in these enterprises can be attributed to the 

recognition of income for the items offered free of charge as part of the package, as required by 

the new standard. Another major reason for the change is the change in factors taken into 

account in calculating the completion rate. 

Telecommunications companies often offer incentives such as free products or services to 

attract new customers. For example, businesses often give them free tablets, TVs, a free monthly 

service, or a free premium to sell services to new customers. Under the new standard, these free 

services are evaluated to determine whether they represent the goods and services promised 

under the contract and whether there are separate performance obligations. As a result, these 

services are considered in most regulations as promised goods or services. In addition, these 

services are accounted for as separate performance obligations because they are able to be 

different and also because they are different in the context of the contract. 

Many telecommunications contracts give customers the option to purchase additional goods or 

services, such as premium television channels or international voice and data packages. The 

options offered by telecom companies are valued at an independent selling price and are 

therefore not considered as separate performance obligations.( Ionica O and Alin-Eliodor 

T,2019: p.35) 
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IFRS 15 applies to individual contracts with customers. This can be difficult for telecom 

companies that have contracts with millions of customers. In particular, IFRS 15 states that an 

entity may account for a portfolio of similar contracts together if it expects that the results will 

not differ significantly from the results of applying IFRS 15 to individual contracts separately 

(Ernst & Young, 2019). 

 Telecom companies in Azerbaijan have used the portfolio method. In this case, they took into 

account the following factors in the construction of portfolios: 

 Customer type; 

 Consumer type; 

 Package type (eg individual, family, corporate); 

 The term of the contract (ie, monthly or multi-year); 

 Type of calculation (ie monthly or by usage); 

 Number of goods or services regulated; 

 Quantity and types of discounts, rebates, price discounts, changes, terminations and 

updates included in the agreement. 

Another area of development in the Azerbaijani telecom market is the use of installment plans 

by businesses, which allow customers to pay the full cost of the package by dividing it into 

monthly installments for packages. In some arrangements, the customer is even allowed to trade 

to replace the old package with a new one after a certain point (for example, after paying 50% 

of the package). Depending on the terms of each agreement and the structure of the installment 

plans of the packages, the entities conducted the following series of analyzes in accordance with 

IFRS 15: 

 Identify the elements within the agreement (promised goods and services, as well as 

other elements such as trade law); 

 Determine the appropriate accounting rules for any commercial right (for example, 

whether the trade right is a guarantee); 

 determine whether the contract is in part within any standard other than IFRS 15. 

If all of the following criteria are met, the entity capitalizes the costs of performing the contract 

in accordance with IFRS 15: 

 Costs are directly attributable to the contract; 

 Expenditures create or increase resources that will be used to meet the entity's future 

performance obligations; 

 Expenses are expected to be recovered. 

Telecom companies typically incur high costs associated with setting up, activating, and 

installing devices for customer contracts. Under the previous standard, many telecom 

companies capitalized activation and installation costs to the extent of the relevant deferred 

installation revenues. According to IFRS 15, telecom companies capitalize on costs that meet 

the above criteria, resulting in a higher capitalization of costs than before. IFRS 15 has added 
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many to the capitalization costs considered in previous accounting practices. This list also 

includes the distribution of costs such as management and control, insurance and depreciation 

of tools and equipment used to perform the contract ( Grosu V and Socoliuc M, 2020: p.100). 

Application of the standard in the technology sector  

In Azerbaijan, technology enterprises generally range from professional services provided with 

hardware and network services to business transformation services (process transformation, 

digital strategy, operating technologies, system integration, etc.), application management 

services (application development, maintenance, operation) etc.) and ongoing infrastructure 

operations (server, warehouse, network, etc.) to deliver a large number of goods and services. 

The goods or services promised in the contract with the customer may be explicitly stated in 

the contract or may be provided by the usual business experience of an enterprise (e.g., free 

access to the seller's online mobile monitoring application with the purchase of a mobile device) 

(Ernst & Young, 2019). 

The table below shows the impact of the application of the standard on the financial results of 

3 selected enterprises in 2020 

Table 5: Changes in revenues as a result of the application of the new standard (technology sector) 

Enterprises 
IAS 18 IFRS 15 

The difference (in 

manats) 
difference (%) 

Enterprise A 15,737,673 16,294,812 557,139 3.5% 

Enterprise B 21,842,182 20,983,428 858,754 3.9% 

Enterprise C 9,549,294 9,238,297 310,997 3.3% 

Source: https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1 The data are based on the author's 

calculations 

 

Businesses often provide technical support, such as phone support, bug fixes, and unpredictable 

updates or additions to software products. Technology companies have come to the conclusion 

that unpredictable future updates and additions are a commodity or service promised in the 

contract and therefore should be considered as an element of revenue. They also found that 

telephone support and error correction services were provided to ensure that the software 

worked as promised. As a result, they concluded that these services were part of the software 

warranty and were not considered an element of revenue. (such guarantees are taken into 

account in accordance with IAS 37). 

In the technology sector, customers are often given the right to refund under the contract in 

connection with possible errors in products. Entities have assessed returns and treated this 

estimate as a reduction in operating costs. Entities have recognized the estimated amount of 
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expected returns as a refund obligation representing a refund obligation to customers. The entity 

also recognizes a return asset that represents the subsequent recovery of the goods returned and 

is equal to the previous carrying amount of those goods (Cristina A. and Bunea B, 2020: p 378) 

Businesses operating in this sector often provide services to automate or develop the customer's 

business activities. These services include business transformation and software development 

services. In these cases, businesses do not have an alternative means of using these services 

(that is, they cannot sell them to another customer without significant change) and the customer 

has the right to demand payment for the work completed under the contract in the event of 

termination. Therefore, revenue from these services is recognized as a percentage of completion 

over a period of time ( Valentin Usurelu and Adriana Dutescu, 2019). 

Conclusions and Recommendations 

The standard also plays an important role in making dividend decisions. As we know, dividend 

decisions are made based on the profitability of the enterprise. Changes in the amount of income 

will also affect the amount of dividends to be paid. Thus, the standard is one of the key factors 

in the formation of dividend policy, which is one of the important functions of financial 

management. 

In addition, the application of the standard has led to significant changes in the management of 

working capital, which is one of the important functions of financial management. Thus, the 

effects of the standard on both the balance sheet and the profit and loss statement were identified 

from the main financial statements. The main effect on the balance sheet is the creation of a 

new account name - assets or liabilities under the contract. This, in turn, leads to changes in 

working capital and changes in working capital ratios in financial management. More precisely, 

the introduction of the new standard has led to a change in the liquidity position of companies. 

The effect on the profit and loss statement is the change in the amount of income, which is the 

main component of this report. Total income in different amounts as required by the new 

standard. 
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Xülasə 

Bazar iqtisadiyyatının formalaşması zamanı potensial maliyyə mənbələrinin ölkə iqtisadiyyatına intensiv cəlb 

edilməsi vacibdir. Həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar çərçivəsində dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

dərinləşdirilmiş və nəticədə iqtisadiyyatın dinamik inkişafı təmin edilmişdir.Məlumdur ki, maliyyə bazarının 

seqmentlərindən biri qiymətli kağızlar bazarıdır. Qiymətli kağızlar bazarı pul resurslarına olan tələb və onun təklifi 

arasındakı əlaqədən ibarətdir. QKB-ı kapitalın başlıca sektorlara keçidini təşkil edir. Bununla bağlı olaraq pul 

resurslarının sahələarası köçürülməsinə şərait yaradır ki, bu da iqtisadi inkişaf tempini artırır. QKB-nın mövcud 

olmadığı bir ölkədə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğundan söhbət gedə bilməz. Bazarda bir 

sahibkar öz hesabına iş yerləri yaradır, istehsal ilə məşğul olur, ehtiyaclarını ödəmək üçün qiymətli kağızlar 

bazarına müraciət edərək buraxılmış qiymətli kağızları sataraq vəsait cəlb edir. Hər sahədə inkişafa gətirib çıxaran 

bazar prinsipləri əsasında formalaşmaq, maliyyə qiymətli kağızları bazarının fəaliyyətinin artırılması və müasir 

tələblər baxımından bu istiqamətdə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində maksimum nəticələr əldə etmək 

vacibdir. 

Açar sözlər: qiymətli kağızlar, səhm, istiqraz, fond birjası 

 

Qiymətli Kağızlar Bazarının İqtisadi Əhəmiyyəti 

Maliyyə bazarları pul vəsaitinin alıcıları ilə pul vəsaitinin satıcıları arasında maliyyə aktivləri 

və alətlərinin təmin olunmasına şərait yaradır. İqtisadi sistem əksər vaxtlarda maliyyə 

əməliyyatlarına və resurslarına əsaslanır, həmçinin iqtisadi səmərəlilik də uyğun olaraq 

səmərəli maliyyə bazarlarına əsaslanır. İnkişaf etmiş maliyyə bazarları və institutlarının, 

müxtəlif maliyyə məhsulları və alətlərinin birləşməsi borcalanların və borc verənlərin 

ehtiyaclarına və dolayısıyla ümumi iqtisadiyyata təsir edir(Beck, Thorsten, Kunt, Laeven, and 

Levine, 2004). 

Qlobal bir kontekstdə iqtisadi inkişaf, maliyyə bazarları və qurumlarının səviyyəsi və 

səmərəliliyi ilə çox əlaqəlidir. Əksər hallarda kapitala ehtiyacı olan müəssisələr bir biznesdir və 

ya konkret olaraq bir şirkətdir. Maliyyə institutları, investorların sərbəst pul vəsaitlərini etibarlı 

bir şəkildə sərmayə edə biləcəyi və istehlakçıların asanlıqla borc ala biləcəyi rahat bir yer təmin 

edir(Thomas and Sang, 2004). 

Müəssisələr, fərdlər və hökumətlər tez-tez kapital toplamağa ehtiyac duyurlar. Effektiv maliyyə 

bazarları kapital axınını əmanət və investisiya şəklində və onların toplanmasını asanlaşdıran bir 

mailto:alizada.otar.2001@atmu.edu.az
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şəkildə tərəflərə yönəldir, mal və xidmətlər istehsalını təşviq edir. Digər tərəfdən, bəzi fərdlərin 

və firmaların gəlirləri cari xərclərindən daha çox olduğu üçün investisiya qoymaq üçün sərbəst 

vəsaitləri yaranır(Ben Barlow,2001). 

Sərbəst vəsaiti olan təşkilatlar gələcəkdə istifadə üçün və əlavə vəsait toplamaq üçün bu gün 

qənaət edirlər. Sərbəst vəsaiti olanlar, investisiyalarından müsbət bir gəlir əldə etməyi 

gözləyirlər. Bu gün pula ehtiyacı olan insanlar və təşkilatlar cari xərclərini maliyyələşdirmək 

üçün borc götürürlər(Levine and Ross,). 

Dövlət Tənzimlənməsi 

Azərbaycan Respublikasında QKB dövriyyəsinin dövlət tərəfindən təmzimlənməsi üzrə əsas 

institutlar Maliyyə Nazrliyi və MB sayılır. Mərkəzi Bank kommersiya banklarına QKB üzrə 

fəaliyyət göstərmək hüququ verir və fəaliyyət formasına nəzarət edir, həmçinin də dövlət 

qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi üzrə baş agent qismində çıxış etməkdədir. Lakin qiymətli 

kağızların buraxılış formasına və vaxtında geri alınmasına görə məsuliyyət MN-nin üzərinə 

düşür. Son bir ərzində Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarına Məzarət Platasının ləğv edilməsi 

səbəbindən onun səlhiyyətlərini yəni, maliyyə xidmətləri bazarında lisenziyalaşdırma, 

tənzimləmə və nəzarət, investorların və maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının 

qorunması sahəsində vəzifə və hüquqları yerinə yetirməyə başlamışdır(Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankı, 2019). 

Son illərdə, Mərkəzi Bank bazar iştirakçılarına aşağıdakı dəstəkləyici güzəştlər göstərmişdir: 

- Fond birjasında təkrar bazarda istiqrazların və səhmlərin bağlanan əqdləri, həmçinin repo 

əməliyyatlarının qeydiyyatı üçün ödənilən tariflər 30.09.2020-ci il tarixinədək ləğv edilib.  

-  01.04.2020-ci il tarixindən 01.01.2021-ci il tarixinədək Bakı Fond Birjasında listinqə olunan 

korporativ istiqrazlar üzrə listinq tarifləri ləğv edilib. 

- Kütləvi təklif üsulu ilə birjada yerləşdirilən qiymətli kağızlar üçün Bakı Fond Birjası 

tərəfindən tələb edilən sənədlərin dairəsinin 01.01.2021-ci il tarixinədək minimum səviyyəyə 

endirilib. Yalnız dövlət reyestrindən qiymətli kağızlar üzrə çıxarış və emissiya prospekti istisna 

təşkil edir. 

AR-nın iqtisadiyyatında həm iri səhmdar, həmdə kiçik səhmdar sektorun formalaşması zamanı 

fond birjasında müxtəlif bazarların yaradılmışdır. Böyük sirkətlərin səhmləri əsas bazarlarda 

satılır. Orta və kiçik şirkətlərin səhmləri isə maliyyə vəziyyətilə  bağlı və qiymətli kağızların 

rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olması səbəbindən standart bazarlarda iştirak edə bilir. 

Maliyyə Bazarında Maliyyə İnstitutları və Sahibkarlığın Qarşılıqlı Fəaliyyətinin 

Mövcud Vəziyyəti 

Qrafik 1-də göstərilir ki, ilkin bazarda dövlət istiqrazlarının əməliyyat həcmi ilə müqayisədə, 

təkrar bazarda olduqca aşağı hesab edilən bir ticarət həcmi var. 2016-cı ildə istiqrazların yalnız 

25%-ı təkrar bazar əməliyyatlarında iştirak edirdi. Lakin 2019-ci ildə dövlət istiqrazlarının 
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44%-i təkrar bazar əməliyyatlarında iştirak etmişdir. 

Qrafik 1: İlkin və təkrar bazarlarda dövlət istiqrazlarının ticarət həcmi, mln manatla 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, www.cbar.az 

 

Qrafik 2-də Mərkəzi Bankın 2016-2019-cu illərdəki ilkin və təkrar bazar fəaliyyətinin 

əməliyyat həcmlərini müqayisə edərək göstərir ki, 2016-cı ildən sonra Mərkəzi Bank illik not 

buraxılışını kəskin şəkildə artmışdır və ilkin bazarda əməliyyatlar artmağa başlamışdır. 

Notlardakı investorlar əsasən, dövriyyədəki həddindən sərbəst pul vəsaitlərini və investisiya 

qoymaq üçün maliyyə alətləri olmadığı üçün ödəmə tarixinə qədər not almağa və saxlamağa 

meylli olan banklardır. Ödəmə müddəti bitdikdən sonra banklar adətən pullarını növbəti 

auksionda yenidən investisiya edirlər, buna görə də təkrar bazar fəaliyyət zəifdir.  

Təkrar bazara təsir edən digər bir amil də notların adətən qısa müddətli olmasıdır. İnvestor 

baxımından notların təkrar bazar əməliyyatlarında iştirak etmək mənfəətlidir. 2019-ci ildə MB 

notlarının təkrar bazar əməliyyatları ilkin bazarın yalnız 3.6%-ni təşkil etmişdir. Mərkəzi Bank 

eyni zamanda təkrar bazarda iştirak edir və pul siyasətinin məqsədlərinə çatmaq üçün geri 

alışlar həyata keçirir, lakin təkrar bazar fəaliyyətinə böyük təsir göstərə bilməyib. Qısamüddətli 

notların qiymətini qoruyaraq və ödəmə müddətini artıraraq, MB-ın pul siyasəti hədəflərinə 

çatarkən eyni zamanda təkrar bazarın inkişafına dəstək verə biləcəyini düşünürəm. 
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Qrafik 2: İlkin və təkrar bazarlarda Mərkəzi bankın notlarının ticarət həcmi, mln manatla 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, www.cbar.az 

 

Qrafik 3-də göstərilir ki, 2014-cü ildən sonra pisləşən makroiqtisadi şərtlər və ölkə valyutasının 

devalvasiyası səbəbindən korporativ istiqraz əməliyyatların həcm xeyli azalmağa başlamışdır. 

2016-cı ildə Azərbaycanın ən böyük və ən etibarlı şirkətlərindən biri olan SOCAR enerji 

korporasiyası ABŞ dollarındakı istiqrazlarını BFB-da yerləşdirmişdir. Bu istiqrazın buraxılış 

həcmi 100 milyon ABŞ dolları, nominal dəyəri 1000 ABŞ dolları, ödəmə müddəti 2021-ci il və 

illik kupon dəyəri 5% olmuşdur. İstiqraz tələbi təklif olunan məbləğin iki qatından çoxunu 

keçmişdir. SOCAR istiqrazları o vaxtdan bəri bazarın ən likvid və ticarət olunan korporativ 

borc alətlərinə çevrilmişdir. Bu alətə tələb o qədər yüksəkdir ki, SOCAR istiqrazları üçün real 

gəlir 3,5 - 4% -dir. Bu istiqrazlar da demək olar ki, hər gün bazarda satılan az sayda məhsullar 

arasındadır. 
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Qrafik 3: Korporativ istiqraz əməliyyatlarının həcmi, mln manatla 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, www.cbar.az 

 

Qrafik 4-ə diqqət etsək görərik ki, 2017-ci il dövriyyəsindəki artım əsasən ölkənin iflas 

qabiliyyəti ilə üzləşən ən böyük bankı olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (IBAR) tərəfindən, 

kapitalını artırmaq üçün 600 milyon manat dəyərində yeni səhmlər buraxmışdır. Azərbaycanda 

kapital və maliyyə derivativləri bazarlarının işinin və tənzimlənməsinin yaxşılaşdırılmasından 

2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına qədər, ilkin bazarda ticarət sifarişlərinin sayı, əsasən 

ölkənin ən yaxşı fəaliyyət göstərən bankı olan Kapital Bank tərəfindən imtiyazlı səhmlərin 

buraxılması hesabına 64-ə yüksəlmişdir. Faiz dərəcəsi 15% olmuşdur. Ümumiyyətlə, 

böhrandan bəri investorlar açıq təkliflərdə iştirak etməkdə maraqlı deyillər və əksər hallarda 

bank səhmdarları yeni çıxarılan səhmləri alıblar. 

2016-cı ildə, eyni ildə iflas edən üç müəssisə, ikisi bank olan Parabank və Deka Bank və bir 

bank olmayan kredit təşkilatı Finex Kredit, ilkin bazarda xüsusi yerləşdirmə həyata keçirmişdir. 

2017-ci ildə iki böyük bank - IBAR və Unibank, müvafiq olaraq 0,27 AZN nominal dəyəri ilə 

2,222,222,223 səhm və 2,72 AZN-lik 51,355,268 səhm buraxaraq kütləvi yerləşdirmə həyata 

keçirmişdir. Beynəlxalq Bank yerləşdirdiyi bütün səhmlərini iki sifarişlə satmışdır, lakin 

Unibank 51,355,268 hissədən yalnız 20,265,119 hissəsini satmışdır. 

2018-ci ildə Kapital və AG Bank, abunə üsulu ilə iki hissədə yerləşdirmə həyata keçirmişdirlər. 

AG Bank ilk tranşında nominal dəyəri 2 manat olan 3.500.000 yeni səhm buraxmışdır və 

600.000 hissə yerləşdirmişdır. İkinci yerləşdirmədə, buraxılan 2.900.000-dən 200.000 hissə 

yerləşdirilmişdir. Abunəliyə dörd investor qatılmışdır və bu tələbin nə qədər aşağı olduğunu 

göstərdilər. Kapital, hər biri 12,39 AZN dəyərində 3,228,410 imtiyazlı səhmləri 15% sabit faizlə 
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buraxmışdır və 59 investora 1,614,205 hissə satmışdır, halbuki səhmlərin 99,9% -i bir investor 

tərəfindən alınmışdır. Beləliklə, son üç il ərzində ilkin bazarda yerləşdirmələrin çoxu xüsusi və 

ya abunə üsulu ilə həyata keçirilmişdır və kütləvi yerləşdirmədə tələb az olmuşdur və 

investorlar əsasən alıcı qismində iştirak edən səhmdarlardan gəldimişdir. 

 

Qrafik 4: İlkin və təkrar bazarlarda səhmlər üzrə əməliyyatların həcmi, mln manatla 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, www.cbar.az 

 

Qrafik 5-ə nəzər yetirsək, iqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar ilə qiymətli kağızlar bazarında 

əməliyyatların ümumi həcminin illər üzrə dəyişməsi trendləri göstərir ki, hər iki göstərici 

arasında müəyyən qədər əlaqə vardır. İqtisadiyyata yönəldilən daxili investisiyaların artımı həm 

də qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatların həcminə müsbət təsir edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbar.az/
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Qrafik 5: İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar və qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatların ümumi 

həcmi, mln manat 

 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az 

 

Maliyyə Bazarında Maliyyə İnstitutları və Sahibkarlığın Qarşılıqlı Fəaliyyətinin 

Gələcəkdə İnkişaf Perspektivləri 

Azərbaycanın qiymətli kağızlat bazarlarında maliyyə alətlərinin sayının artırılması, hazırda 

mövcud olan alternativ maliyyə alətlərindən istifadənin genişləndirilməsi, yeni növ maliyyə 

alətlərinin istifadəsi imkanlarının araşdırılması həmçinin tətbiqinin genişləndirilməsi zəruridir. 

KOS-ların qiymətli kağızlar bazarı və xüsusilə də xarici investorların vasitəsilə maliyyə 

resurslarına çıxışının asanlaşdırılması üçün belə sahibkarlıqlarda Mühasibat Uçotunun 

Beynəlxalq Standartlarının tətbiqi üçün tədbirlər görülməlidir. Bu ona görədir ki, sahibkarlıqda 

şəffaf və beynəlxalq uçot sisteminin tətbiqi xarici investorların yatırım qərarlarına təsir edən 

əsas amillərdəndir. Sahibkarlığın fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi çağdaş idarəetmə 

sisteminin başlıca tərkib hissələrindən biridir. Bu istiqamətdə kompleks tədbirlər sistemi həyata 

keçirilə bilər. Şəffaflığın digər başlıca xüsusiyyəti korporativ idarəetmə standartlarının tətbiq 

olunmasıdır. Beynəlxalq təcrübədə, müəssisələrdə korporativ idarəetmənin geniş tətbiqi 

bazarda olan şoklara həssaslığı azaldır və kapital bazarın inkişafını üçün şərait yaradır. 

Ölkədə iqtisadi canlanmanı gücləndirmək baxımından xarici investorların sərmayə yatırmasına 

təşviq olunması çox əhəmiyyətlidir. Hazırda dünya iqtisadiyyatında İEOÖ arasında xarici 

investorların təşviq edilməsilə bağlı rəqabət artmaqdadır. Buna görə də,  xarici kapitalın cəlb 

edilməsi məqsədilə stimullaşdırıcı addımlar artılmalıdır. Bu istiqamətdə göstərilən təhlillər və 

beynəlxalq reytinqlərdəki mövqeyi açıqlayır ki, Azərbaycanda xarici investorların özəlləşdirmə 

prosesinə maraq göstərmələri üçün dövlət idarəetməsində şəffaf hesabatlılığın artırılması, 
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korrupsiyanın qarşısının alınması, ədalətli məhkəmə sisteminin yaradılması, mülkiyyət 

hüququnun qorunması, hüquqi və tənzimləyici mühitin yaxşılaşdırılması və digər sahələrdə 

ciddi formada islahatlara ehtiyac var. Bunları təmin etmədən xarici investorların marağını 

oyatmaq mümkün deyil. Sadalanan problemli istiqamətlərin mövcuduğu ölkədə qiymətli 

kağızlar bazarının inkişafına mane törədir. 

Qiymətli kağızlarla dəstəklənən kreditlərin inkişaf etdirilməsi lazımdır. Qiymətli kağızlarla 

dəstəklənən kredit, pul vəsaiti satıcılarının qiymətli kağızlar portfelilə təmin edilmiş borcdur. 

Borcalan, öz qiymətli kağızlarını kreditorun hesabına depozit kimi yerləşdirir. Kreditor qiymətli 

kağızların bazarda olan dəyərinin 50%-dən 95%-ə qədər borc pul vəsaiti verə bilir. Bu bazarın 

başlıca üstünlüyü investorlara likvid bazarlar təklif etməsidir. İnvestor pula ehtiyacı yarananda 

qiymətli kağızı qısa bir zaman müddətində birjada sata bilir. Əlavə olaraq, qiymətli kağızlar 

amortizasiya olunmur və bununla birlikdə onların saxlanması üçün əlavə xərc ehtiyac yoxdur. 

Yəni, bankdan kredit aldıqda təminat kimi qiymətli kağızı istifadə etmək mümkündür. 

Ölkədə fond birjası mövcuddur amma ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynadığını demək 

olmaz. Buna görə də, ölkədə əlverişli özəlləşdirmə mühiti sahəsində görüləcək işlər qiymətli 

kağızlar bazarının  inkişaf etməsinə şərait yaradacaqdır.  Eyni zamanda, özəlləşdirmə prosesinə 

marağı artırmaq üçün investorlara və emitentlərə vergi ödənişlərilə əlaqədar güzəştlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. 

Beynəlxalq təcrübəyə baxsaq deməyə bilərik ki, KOS subyektləri üzrə risklərin yüksək olması 

sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Beləliklə, KOS-un 

maliyyələşdirilməsilə bağlı olaraq zəmanət fondunun təşkil olunması, girovsuz maliyyələşmə 

mexanizmlərinin tətbiqi edilməsi, risklərin sığortalanması və s. kimi yeniliklər tətbiq edirlər. 

Hazırda, KOS subyektlərinin maliyyə vəsaitlərinin əldə edilməsində müəyyən çətinliklər 

mövcuddur. Daxili maliyyə resurslarının məhdudluğu kiçik və orta sahibkarlıqlarının xarici 

maliyyə bazarlarından asılılığının artmasına səbəb olur. Amma xarici maliyyə bazarlarından 

maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi də bəzi səbəblərdən asan olmur. İnformasiyaların azlığı, 

texniki problemlərin mövcudluğu, xarici resursların bahalığı sahibkarların daxili imkanlara 

yönəlməsinə səbəb olur. 

Maliyyə bazarında maliyyə resursları əldə etmək praktikası xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıqda 

yox dərəcəsindədir. Kreditlərlə müqayisə edildikdə qiymətli kağızlarla maliyyə cəlb edilməsi 

praktikası zəif yayılıb. KOS-ların hesabatlılıqda şəffaflığa maraqlı olmamaları səbəbindən 

onların maliyyə bazarında əldə edə biləcəkləri maliyyə resurslarını 

məhdudlaşdırır(Əliyev,2015). 

“Keepface” şirkəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə məxsus xarici investisiya şirkətinə səhmlərini 

sataraq 300 min ABŞ dolları investisiya əldə edib. Bu kimi örnəklərin olması sahibkarlar üçün 

xarici maliyyə bazarlarından investisiya üçün stimul ola bilər. 

Reytinq agentlikləri qiymətli kağızlar bazarında informasiyaların ətraflı təmin olunması 

nəticəsində şəffaflığın artırılmasına xidmət edir. Bir kredit reytinq agentliyi, korporativ 
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istiqrazlar, dövlət istiqrazları, depozit sertifikaları, bələdiyyə borcları, imtiyazlı hissələr və 

girov olan digər borc öhdəlikləri kimi alətlərin kredit qabiliyyətini qiymətləndirir. Bu qurumlar, 

borclu haqqında keyfiyyət və kəmiyyət məlumatlarını təhlil edərək və borclarını ödəmək 

qabiliyyətini proqnozlaşdıraraq potensial borclu riskini qiymətləndirirlər. Başqa sözlə, 

borclunun tələb olunan ödənişləri həyata keçirməməsindən yarana biləcək borcun 

ödənilməməsi riskini qiymətləndirir. 

Kredit Reytinqlərinin İnvestorlara Faydaları 

Qərar qəbulunda kömək. Bir alətin kredit reytinqinə sürətli baxış investorlara bununla əlaqəli 

risklər barədə məlumat verir. Bu, risk dözümlülüyünə və gözlənilən gəlirlərə əsaslanan alətləri 

seçmələrinə imkan verir. 

Reytinqlərin müntəzəm icmalları. Kredit reytinq agentlikləri reytinqlərin emitentin və bazarın 

mövcud vəziyyəti ilə əlaqəli olduğundan əmin olmaq üçün müntəzəm olaraq nəzərdən 

keçirirlər. Beləliklə, bir investor ən yüksək reytinqli bir alət satın almışsa, lakin onun 

səviyyəsini aşağı saldığını görsə, zərərini ödəmək üçün aləti satmağa qərar verə bilər. 

Vaxt və səydən qənaət edir. İstehsalçı şirkətin maliyyə gücünün təhlili çox səy və vaxt tələb edə 

bilər və bir az maliyyə səriştəsi də tələb olunur. Lakin bu peşəkar qurumlar tərəfindən verilən 

kredit reytinqi bütün vacib amillərin nəzərə alınmasını təmin edir. Beləliklə, investorlar bu 

reytinqlərə etibar edə və çox vaxt və səy sərf edə bilərlər(Devyani Mishra, 2020). 

Emitentlərə kredit reytinqlərinin üstünlükləri 

Borc alma maliyyətini azalda bilər. Bir şirkətin kredit reytinq agentliyinə görə riski azdırsa, o 

zaman ona yüksək kredit dərəcəsi verəcəkdir. Bu o deməkdir ki, investorlar aşağı riskli 

investisiyalara baxdıqları təqdirdə şirkətdən borc alətləri alacaq və daha aşağı faiz dərəcələrini 

həvəslə qəbul edəcəklər. Beləliklə, emitent şirkət daha az xərclə kapital cəlb edə bilər.  

Məşhur olmayan şirkətləri tanıtmağa kömək edir. Bir çox şirkət investorlar arasında populyar 

deyil. Beləliklə, bir borc aləti çıxardıqda, sərmayəçilər bunlardan xəbərdar olmadığı üçün çatma 

məhduddur. Bununla birlikdə, bir şirkət yüksək kredit reytinqinə sahibdirsə, investorlar adlarını 

əvvəllər heç eşitməmiş olsalar da, investisiya qoyacaqlar. 

Bir çox ölkədəki kredit reytinq agentlikləri fəaliyyətlərini davam etdirməsi üçün gəlirli qalması 

lazım olan özəl şirkətlərdir. İlkin mərhələdə, Azərbaycanda kredit reytinqi almaq istəyən 

şirkətlərin olmaması və gəlirlilik az olduğu üçün bu cür agentliklərin açılmasına ən böyük 

maneə yaradır. Beləliklə, təklif olaraq deyə bilərəm ki, belə bir agentliyin kapital bazarı ilə 

əlaqəli mövcud bir ictimai təşkilatın törəmə və ya şöbəsi kimi fəaliyyətə başlamasıdır. Koreya 

təcrübəsinə əsaslanan başqa bir təklif, kredit reytinq agentliyinə kredit reytinqi, konsaltinq və 

və s. kimi bir çox sahədə iş aparmasına icazə verilməsidir. 

Azərbaycanda qiymətli kağızların alqı-satqısı və hesablaşma prosesi çərçivəsində Milli Depozit 

Mərkəzi (MDM) birbaşa alıcılardan pulu yığır. Hesablaşma başa çatdıqda, satıcılar MDM-dən 

pullarını bank hesablarına çıxara bilərlər. İnstitusional investorlar digər əməliyyatlarda istifadə 
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üçün pula ehtiyac duyduqları üçün, hesablaşma başa çatdıqdan dərhal sonra pullarını MDM-

dən çıxarmağa meyllidirlər. Yenə də fərdi investorların əksəriyyəti pullarını bazardakı növbəti 

ticarətləri üçün MDM-də qoyurlar. Beləliklə, MDM həmişə aktivlərinin bir hissəsi olmayan bir 

məbləğə sahibdir. Bank olmadığı üçün əlindəki pul başqa məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz. 

Beləliklə, pulu daha etibarlı və səmərəli şəkildə idarə etmək üçün daha yaxşı həllərə ehtiyac 

var. Mərkəzi Bank bu mövzuda iki variantı nəzərdən keçirməlidir. Birincisi, investisiya 

şirkətlərinə fərdi investorların pullarını saxlamağa və idarə etməyə icazə verməlidir. İkincisi, 

MDM-nin bu cür pulları idarə etməsinə icazə verə bilər.   

Bir çox inkişaf etmiş bazarlarda, investisiya şirkətlərinə sərmayəçilərin pullarını etibarlı şəkildə 

saxlamaq və idarə etmək məqsədləri üçün istifadə etmək hüququnu verir. Bu model bazar 

oyunçularının rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək üçün ən yaxşısıdır. Bununla birlikdə, bunun 

üçün investisiya şirkətləri yüksək səviyyədə sədaqət, kredit reytinqi və maliyyə sağlamlığını 

təmin etməli və puldan sui-istifadə və ya investorlara geri ödəməməyə görə cəzalar qanuni və 

tənzimləyici çərçivələrdə ciddi şəkildə göstərilməlidir. Azərbaycan bazarının vəziyyətini nəzərə 

alsaq, bu modelin dərhal qəbul edilməsi qeyri-mümkün görünür. Beləliklə, Mərkəzi Bank bu 

modeli uzunmüddətli hədəflərə çatmaq üçün təyin etməli və qısamüddətli həll yolları üçün digər 

variantları seçməlidir.  

MDM-yə iki səbəbə görə fərdi investorların pullarını saxlamağa və idarə etməyə icazə 

verilməlidir. Birincisi, bu, üçüncü bir qurum yaratmaq daha sərfəlidir. İkincisi, bu mövcud 

bazar təcrübəsi ilə eynidir, belə ki pulla işləmə prosesi nə qurulmağa, nə də düzəlişə ehtiyac 

duyur. 

Maliyyə xidmətlərinin inkişafı da Azərbaycan hökumətinin strateji hədəflərindəndir. Maliyyə 

xidmətləri bazarı həm iqtisadiyyatın əsas maliyyə qaynaqlarına daxil olmaq, həm də 

iqtisadiyyatın səmərəliliyini təmin etmək üçün korporativ idarəetmə mədəniyyətinin 

formalaşması baxımından iqtisadi inkişafda mühüm rol oynayır. Davamlı iqtisadi inkişafı 

dəstəkləyən maliyyə bazarının formalaşması pul və kapital bazarlarının qarşılıqlı fəaliyyətindən 

və paralel inkişafından asılıdır. Pul bazarı qısa müddətdə sərbəst nağd pulun borc kimi 

toplanmasını və paylanmasını həyata keçirir və mənbələrin mübadiləsi rolunu oynayır. Kapital 

bazarında resurslar dəyərini artıran bir kapital rolunu oynayır ki, bu da “uzunmüddətli pul” 

bazarıdır. Çox vacib kapital bazarı qurumları olan özəl investisiya fondları və özəl pensiya 

fondlarının formalaşdırılması vacibdir. Ölkədə özəl pensiya fondlarının yaradılması üçün 

hüquqi imkanlar yaradan “Əmək pensiyaları haqqında” Qanun (2006-cı ildə qəbul edilmişdir) 

11 il, İnvestisiya Fondları haqqında Qanun (2010-cu ildə qəbul edilmişdir) 7 ildir ki mövcuddur. 

Ancaq son dövrdə ölkədə nə investisiya fondları, nə də özəl pensiya fondları yaradılmışdır. 

İnvestisiya fondlarının fəaliyyətini tənzimləyən ayrıca bir qanunun olmasına baxmayaraq, 

kapital bazarlarının azlığı və şirkətlərin səhmdar cəmiyyət olmaq marağının olmaması əsas 

səbəblərdir 
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Nəticə 

Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar və strateji özəlləsdirmə qiymətli kağızlar bazarının 

inkişafında mühüm rol oynamışdır.  

Qiymətli kağızlar bazarının keyfiyyət etibari ilə yeni səviyyəyə yüksəldilməsi iqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi imkanlarını daha da genişləndirir, sahələrarası maliyyə axınlarını asanlaşdırır. 

Əlavə olaraq, sahibkarlıq fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korporativ idarəetmə kimi 

vacib tələblər irəli sürməklə ümumilikdə iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətini təmin edir. 

Mövcud bazarda ən vacib təşkilatı işlər görülüb. Belə ki, bazar infrastrukturu sıfırdan 

başlayaraq formalaşdırılıb, dünya standartlarına uyğun şəkildə normativ hüquqi baza yaradılıb. 

İndiyə qədər, məqsəd müxtəlif yollarla bazarda əqdlərin həcmin artırmaq deyildi. Məqsəd  

bazarda həyata keçirilən proseslərin şəffaflığının təmin edilməsi və əlavə olaraq qiymətli 

kağızlar bazarında risklərin minimuma səviyyəyə endirilməsi olmuşdur.  

İqtisadi subyektlərin yığımlarının fond bazarında səmərəli yerləşdirilməsi üçün investisiyaların 

qorunduğu və risklərin etibarlı idarə olunduğu müvafiq şəraitin inkişaf etdirilməsi lazımdır. 

Kiçik və orta fırmalar nisbətən kiçik sayda payçılara məxsus olmaqdadır. Belə şirkətlərin 

ictimaiyyət üçün də maliyyə hesabatlarının və digər məlumatın açıqlanmasına dair öhdəlikləri 

məhdud olur. Belə ki, nisbətən qapalı mülkiyyətə üstünlük verən, şərik fəaliyyətə üstünlük 

verilməyən cəmiyyətlərdə QKB çox zəif inkişaf etməkdədir. Beləliklə, qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafının əhəmiyyətli səbəblərindən biri qiymətli kağızların emitentlərinin 

məlumatları bəyan etmələrinin aydın qaydalarının olmasıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı ölkəsi olaraq Azərbaycanda da bu bazarın formalaşması çox vacib 

hadisələrdəndir. Ona görə ki, ölkədə geniş miqyasda dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 

prosesinin həyata keçirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, səhmdar cəmiyyətlərinin qurulması, borc 

münasibətlərinin inkişafı həmçinin digər iqtisadi proseslər qiymətli kağızlar bazarının 

mövcudluğunu lazım edir. 

İnvestisiya şirkətlərinə və ya MDM-ə investorların pullarını saxlamağa və idarə etməyə icazə 

verilə bilər.  

Kredit reytinq sisteminin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün təsərrüfat subyektlərinin qiymətli kağızlar bazarından istifadə 

etməyə stimullaşdıran mexanizimlərin tətbiq edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Ölkəmizdə iqtisadi inkişafın müasir mərhələsi iqtisadi subyektlərin maliyyə xidmətlərinə çıxış 

imkanlarının daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu məqsədlə büdcədən maliyyələşmə 

və kredit vəsaitləri hesabına maliyyələşmə mənbələri ilə bərabər daha ucuz, inflyasiya 

yaratmayan və uzunmüddətli mənbə kimi yığımların birbaşa investisiyalara transformasiyasını 

təmin edən kapitallaşma mexanizmləri daha da inkişaf etdirilməli və təkmilləşdirilməlidir.  
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Xülasə 

Populizm sözü Latın dilində “populus” sözündən yaranır, sözün kollektivist mənasında "insanlar" mənasını verir. 

Avropada həddindən artıq sağda və ifrat solda olan populist partiyalar 2008-ci ilin Böyük tənəzzülündən sonra 

böyük səs payları qazandılar və bir çox ölkədə və hətta Avropa Parlamentində siyasətin əsas ölçüsünün sol-sağ 

dekoltendən qloballaşma / parçalanma tərəfdarı hissəsinə çevrilməsini müşahidə edirik. Bunun seçicilərin 

münasibətindəki dəyişikliklərlə və siyasi partiyaların bu dəyişikliklərə uyğunlaşması ilə əlaqəsinin olmasını sübut 

edən araşdırmalar zamanı populizmin yüksəlməsinin iki əsas səbəbi ortaya çıxmışdır: iqtisadi və mədəni səbəblər. 

Dəlilləri nəzərdən keçirərkən iqtisadi və mədəni amillər arasında kompleks qarşılıqlı əlaqənin olduğunu görünür. 

Qlobal maliyyə böhranından bəri populistlər iqtisadi çətinlikləri mühacirlər, AB və hökumət xərcləri ilə 

əlaqələndirirlər. Bunların hamısı müsəlman qadağaları, Brexit və qənaət kimi həddindən artıq tədbirlərə 

yönəldilmişdir. Buna baxmayaraq, tədbirlərin heç biri iqtisadi çətinliyi aradan qaldırmır. Böyük tənəzzül və qənaət 

siyasəti ilə əlaqəli böyük seçici qrupları arasındakı iqtisadi narahatlıq, populist partiyaların mədəni əks-səda 

mesajlarını yüksək səviyyədə qəbul etməyə səbəb olur.  

Açar sözlər: siyasi populizm,  Avropada poppulizm, populizmin iqtisadi səbəbləri 

 

Giriş 

Son illərdə inkişaf etmiş Qərb demokratiyasında tektonik dəyişikliklər baş vermiş kimi görünür: 

2016-cı ildə İngiltərədəki Brexit referendumu, eyni ildə ABŞ-da Trampın seçilməsi, əksər 

hissələrdə sağda və solda ekstremist partiyaların meydana çıxması, Fransadakı “sarı jiletlilər” 

kimi kütləvi hərəkatlar, qloballaşma və sərbəst ticarətin əhalinin geniş təbəqələri tərəfindən rədd 

edilməsi, immiqrasiyaya qarşı düşmənçiliyin artması, elitalara güclü inamsızlıq, millətçiliyin 

yüksəlməsi, Avropa Birliyinin-ümumiyyətlə millətlərarası təşkilatların rədd edilməsi ilə 

nəticələnmişdir. Bu fenomenlər populizm kimi etiketlənmiş, lakin konseptual olaraq şəxsiyyət 

siyasəti və nativizmlə sıx əlaqəlidir. Brexit və Trump-ın seçilməsi nəticəsində populizm 

tədqiqatları getdikcə populyarlaşmışdır. 2000-2015-ci illər arasında “Web of Science”də 

verilənlər bazasında populizm və populist sözləri olan ildə orta hesabla yalnız 95 məqalə və 

kitab daxil edilmişdir. 2016-cı ildə bu rəqəm 266-ya, 2017-ci ildə 488-ə, 2018-ci ildə 615-ə 

yüksəldi. Beynəlxalq Siyasi Elmlər Birliyi kimi beynəlxalq konfranslarda populizm haqqında 

təqdimatlar üstünlük təşkil edir. İndi hətta populizmə həsr olunmuş beynəlxalq bir jurnal belə 

var (The Interdisciplinary Journal of Populism). Avropa İttifaqı (AB) artan populist təzyiqlər, 

iqtisadi siyasət qurma üçün uzunmüddətli çətinlikləri əks etdirir ki, bu da qismən tsiklik bərpa 

və borc relyefi ilə həll edilə bilər. İqtisadi siyasətin etibarını və bölgənin zərbələrə davamlılığını 

mailto:pasha.mahmudov.98@mail.ru
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gücləndirməklə, daha yaxşı siyasət koordinasiyası və iqtisadi birliyə daha sürətli bir yol 

Avropanın daha yaxşı iqtisadi gələcəyini təmin etmək və populizmin bəzi əsas səbəblərini 

aradan qaldırmaq mümkün ola bilər. Bu araşdırmada populizm anlayışı, bunun Avropa Birliyini 

xüsusəndə onun iqtisadiyyatına təsir dərəcəsi və populizmin yaranmasında iqtisadi amillərin nə 

qədər rol oynadığına nəzər yetirilmişdir. 

Metod 

Populizm tendensiyasının artması Avropa ölkərində nəinki milli hətta iqtisadi birliklərə qarşı 

da çıxışları artırmışdır. Buna misal kimi Avropa Birliyi ölkələrindən avrodan imtina etməyə 

təşviq kompaniyaları göstərə bilərik. Həmçinin birliyin əsas maliyyə dayaqlarından Böyük 

Britaniyanın populist çıxışlar nəticəsində birlikdən ayrılması təşkilat üçün ağır nəticələr doğura 

bilər. Bu baxımdan AB.də iqtisadi populizm meyillərini öyrənmək birliyin gələcək taleyi üçün 

olduqca vacibdir. 

Tətqiqatın məqsədi populizm anlayışı ilə yaxından tanış olmaq, xüsusi ilə onun son 

zamanlardaki artım tempi və iqtisadi təsirlərini öyrənməkdir. Eyni zamanda tətqiqatda daha 

coğrafi dar çərçivədə populizmin iqtisadi təsirləri araşdırılmış, bu baxımdan Avropa Birliyi 

ölkələrində populist iqtisadi gedişləri və bütün bunların gələcək prespektivdə birliyin varlığına 

təsirlərinin araşdırılması əsas məqsədlərdəndir. Bu məqsədlərə aşağıdakı vəzifələri həyata 

keçirməklə nail olunur: 

- Populizmin məzmununu açmaq, onun əsas şərtlərini və inkişaf istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək; 

-  Siyasi populizmin konseptual çərçivəsini aydınlaşdırmaq; 

- Subyektlərin və obyektlərin lazımi təsnifatını, forma və metodlarını və siyasi populizmin 

iqtisadi təsirlərinin zəruri təsnifatını işləyib hazırlamaq; 

- İqtisadi populizmin Avropa Birliyində təsir prespektivlərini müəyyən edərək gələcək iqtisadi 

gedişlər barədə məlumatlar vermək. 

Araşdırma Modeli 

Tədqiqat zamanı bir sıra metodlardan istifadə olunmuşdur. İlk növbədə, aparılan analiz, sintez 

metodları və  eyni zamanda, məntiqi araşdırma metodu ilə məlumatlar eldə edilib tədqiqat üçün 

lazımi qaydada sistemləşdirilmişdir.  

S – Strengths, yəni Güclü tərəflər: 

 Siyasətin iqtisadi təsiri; 

 Borc böhranı; 

 Zəifləyən iqtisadiyyat; 

 Avropa Birliyində qeyri-bərabərlik; 

 Birlikdə inansızlıq; 
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 Populist iqtisadi təsirlər; 

 Brexit. 

W – Weaknesses, yəni Zəif tərəflər: 

 Ümumi iqtisadi disbalans; 

 Polizmin siyasi tərəfləri; 

 Birlik iqtisadiyyatının dünya iqtisadi geriləməsində yeri; 

 Geriləmənin ümumdünya tərəfləri; 

O – Opportunities, yəni İmkanlar: 

 Avropa Birliyi üzv dövlətlər arasında ümumi birliyin olması iqtisadi geriləməyə müsbət 

təsir edə bilər; 

 Brexit bənzəri hadisələrin təkrarlanmaması üçün sosial tədbirləri gücləndirmək birliyə  

inamı artıra bilər; 

 Avronun mərkəzi idarəsinin hər bir avrozona ölkəsinin dərindən tətqiqlə maliyyə 

bazarında gedişlər edilərsə avronun təhlükəsiz dövriyyəsi təmin oluna bilər. 

T – Threats, yəni Təhlükələr: 

 Birliyə olan inamın azalması bu sürətlə davam edərsə AB-nin varlığı təhlükə altına alına 

bilər; 

 Avro məzənnəsinin ayrı-ayrı ölkələrdəki inflyasiya faizləri ilə üst–üstə düşməməsi 

gələcəkdə nisbətən zəif iqtisadiyyata sahib olan avrozona ölkələrində ağır fəsadlara səbəb ola 

bilər. 

Analiz 

Əldə edilmiş nəticələr siyası populizmin müasir dalğasının Avropa Birliyində son zamanlarda 

müşahidə olunan iqtisadi gerilik və bu iqtisadi problemlər konteksində birliyə qarşı yaranmış 

inam azlığına təsirlərindən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu xüsusiyyətlər haqqında əsas 

nəzəri müddəalar işlənib hazırlanmış və formalaşdırılmışdır. Bundan başqa, populizmin gələcək 

dünya siyasi və iqtisadi arenasına təsir prespektivlərinə baxışlar işlənib hazırlanmışdır. 

Xüsusilə, tədqiqat zamanı aşağıdakı elmi nəticə əldə edilmişdir:  

-Siyasi populizmin müasir dalğasının sonuncu dəfə ötən əsrin 30-cu illərində görülən və dünya 

üçün faciəli nəticələr doğurmuş populizm dalğası qədər təsirli ola bilər; 

- Siyası populizmin hakim olduğu ölkələrdə əsasən  iqtisadi qeyri-sabitlik sonrası ritorikaların 

dəyişdirilməsi nəticəsində populist partiya və siyasətçilər söz sahibi statusunu ala bilirlər; 

- Siyasi populizmin hakim olduğu ölkələr qloballaşmanın iqtisadi tərəflərinə xüsusiylə qarşı 

olmaları nəzərə çarpır; 
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- Avropa Birliyi ölkələrində iqtisadi populizmin təsiri birliyin sabitliyi üçün böyük təhdid 

doğurmaqdadır; 

- Populizm dalğasının geniş vüsət alması nəinki Avropada bütün dünyada geniş maliyyə 

böhranlarına səbəb ola bilər; 

- Ölkələr daxilində populist çıxışlarının qarşısının alınması üçün mütamadi olaraq əhali arasında 

ölkənin maliyyə durumu haqqında maarifləndirmələr aparılmalı, ölkə əhalisində iqtisadi və 

siyasi inanım yaradırılmasına diqqət edilməlidir. 

Müasir Populizm 

Populizm mövzusu çağdaş siyasi təcrübədə getdikcə daha çox nəzərə çarpır və əhəmiyyət kəsb 

edir, baxmayaraq ki, siyasi nəzəriyyə kimi populizm yeni bir anlayış deyil. Populistlər “biz və 

onlar” hekayələrindən istifadə edərək mürəkkəb cəmiyyət problemlərini sadə bir siyasi seçimə 

çevirirlər. Hekayədə "biz" seçicilər deməkdir və "onlar" ümumiyyətlə kənar bir qrup və ya 

korrupsiyalaşmış bir elitadır.  

(//www.researchgate.net/post/What_is_corruption_and_what_are_its_social_and_political_so

urces, 01.11.2020). 

Araşdırmalarda ilk növbədə populizmin iqtisadi nəticələri ilə maraqlanılır. Ancaq populizm 

iqtisadi siyasət mübahisələri xaricində geniş müzakirə olunan bir anlayışdır. Populizm sözü 

Latın dilində “populus” sözündən yaranır, sözün kollektivist mənasında "insanlar" mənasını 

verir(Jeffrey Owens, 2020). Beləliklə, tərifə görə populizm demokratiyanın bir hissəsidir. 

Sosial elmlərdə populizmin analitik məqsədlər üçün faydalı bir konsepsiya olub olmadığı ilə 

bağlı fikirlər geniş şəkildə fərqlənir. Səbəb populist və qeyri-populist fikirlər, partiyalar və ya 

siyasi rejimlər arasında dəqiq bir xətt çəkməyin çətin olmasıdır. 

Siyasi populizm bütün siyasi spektrlarda baş verir. Son zamanlar solçu populizm  

nümunələri arasında hökumətinin ən azı  ilk 6 ayı boyunca Yunan Syriza Partiyası və ya daha 

ifrat bir hal olaraq, Hugo Çavez və Venesueladaki varisi Nicolas Maduronun hakimiyyəti var 

(https://institute.global/policy/populists-power-around-world, 03.11.2020). Sağ populizm 

xüsusilə müxtəlif Orta və Şimali Avropa ölkələrində artmaqdadır və Fransadakı Cəbhə Milli və 

ya Hollandiyadakı Azadlıq Partiyası kimi siyasi partiyalar tərəfindən təmsil olunurlar(Thomas 

Greven, 2016).  Sağ qanaddakı bəzi populist partiyalar açıq-aşkar faşist meyllərinə sahib olsalar 

da, xarici düşmənçiliyə çox vurğu etsələr də, bu heç bir halda populist sayılacaq bütün 

partiyalara şamil edilmir. 

Populizm dalğası Avropa və Şimali Amerikanı bürüməkdədir. 2016-cı il bu barədə iki 

fövqəladə narahatlıq yaratdı: birincisi, 24 iyun tarixində Brexit şəklində; ikincisi, Donald 

Trump-ın ABŞ prezidentliyinə yer dəyişdirən seçimi (https://www.bbc.com/news/election-us-

2016-37943072, 05.11.2020). Əvvəllər kölgədə qalan partiyalar, siyasətçilər, ideologiyalar və 

fikirlər geniş şəkildə gün işığına çıxdı, dəstək topladı, qanunverici orqanlardakı yerləri qazandı 

və xalqın siyasətinə təsir etdi. Üstəlik, Donald Trump ABŞ prezidenti oldu. Trump özünü 

https://institute.global/policy/populists-power-around-world
https://www.bbc.com/news/election-us-2016-37943072
https://www.bbc.com/news/election-us-2016-37943072
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populist namizəd və təmsil olunmayanların səsi kimi göstərdi. Bu günə qədər əsas siyasi partiya 

olan Respublikaçılara qalib gəldi və nəhayət, siyasi quruluşun və indi hər yerdə tənqid olunan 

elitaların inamsızlığına görə seçkiləri qazandı. Onun qələbəsi, yeni populizmin ortaq 

xüsusiyyətləri olan bölücü ritorikanın, həqiqətlərə məhəl qoymamağın, bütün problemlərə sadə 

müalicə vədlərinin, nativizmin, demaqogiyanın və cazibədar şüarların gücünün zəfərini 

göstərdi. 

Avropada da bu tendensiya özünü göstərməktədir.  Macarıstanın baş naziri Viktor Orban və 

lider Fidesz partiyasının, Avropadakı sığınacaq axtaranların toplanmasına və deportasiya 

edilməsinə çağırır; Macarıstan və Serbiya arasında insanların qarşısını almaq üçün çəpərlər 

tikilib (https://www.euronews.com/2017/04/28/hungary-completes-new-anti-migrant-border-

fence-with-serbia, 05.11.2020). Yaroslav Kaçinsnskinin rəhbərlik etdiyi Polşanın mühafizəkar 

Hüquq və Ədalət Partiyası qaçqınların qəbul edilməsinə qarşı çıxır. Daha ekstremist bir hərəkat 

olan Kukiz, Polşa ilə Ukrayna arasında divar çəkmək üçün kampaniya aparır 

(https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/why-poland-plans-to-build-a-

1200-km-wall/, 09.11.2020).  Marine Le Pen rəhbərliyindəki Fransa Cəbhəsi, 2015-ci ildəki 

yerli seçkilərin ilk turunda səslərin yüzdə 28-i alaraq Fransanı islama qarşı kampaniyaya 

apararaq AB-dən daha çox müstəqilliyə və milli sənaye sahələrinin qorunmasına təşviq etdi. 

Geert Vildersin Azadlıq Partiyası (Partij voor de Vrijheid - PVV) Hollandiyada səslərin yüzdə 

30-unu anti-islam, AB-dən ayrılma platformasında toplamışdır 

(https://www.britannica.com/biography/Geert-Wilders, 11.11.2020). Bu partiya Avstriya 

Azadlıq Partiyası (Freiheitliche Partei Österreichs - FPÖ) ilə AB və avronu tənqid etdiyi və 

antislam və immiqrasiya əleyhinə mövqe tutduğu baxımdan kifayət qədər bənzərdir. 

Danimarkada Danimarka Xalq Partiyası olan Dansk Folkeparti (DV), İtaliyada Lega Nord 

miqrasiya əleyhinə mövqeyi ilə seçildilər(Giorgia Bulli, 2018). Bu siyahını kifayət qədər  

artırmaqda mümkündür.  

Populizmin iqtisadi səbəbləri 

Maliyyə böhranları birbaşa siyasi ekstremizmin artmasına səbəb olurmuşdur. 140 ildir davam 

edən siyasi reaksiyalar üzərində aparılan bir araşdırmada, həddindən artıq sağçı partiyaların 

maliyyə böhranından sonra, xüsusən millətçi və ya xarici düşmənçilik meylləri olan seçicilərə 

müraciət edərək səs paylarını orta hesabla 30% artırdığı aşkar edilmişdir(Manuel Funke, Moritz 

Schularick, 2015). 

1920-ci illərin əvvəllərindəki İtalyan bank böhranı, Mussolininin səs payını üç dəfə artıraraq 

65% -ə çatdırdı (https://www.finance-watch.org/financial-policy-for-future-generations/, 

17.11.2020). 1930-cu illərin əvvəllərindəki Almaniyadakı maliyyə böhranı nasistlərin 

Almaniyadakı ən böyük partiyaya çevrilməsinə kömək etdi. 2007-2008 qlobal maliyyə böhranı, 

Fransa, İngiltərə, İsveç, Finlandiya, Hollandiya, Portuqaliya və Yaponiyada sağçı və sağçı 

populist partiyaların səs payını iki qat artırdı(Manuel Funke, 2016). Ancaq maliyyə böhranları, 

maliyyənin populizmi bəsləyə biləcək yeganə yolu deyil.  

https://www.euronews.com/2017/04/28/hungary-completes-new-anti-migrant-border-fence-with-serbia
https://www.euronews.com/2017/04/28/hungary-completes-new-anti-migrant-border-fence-with-serbia
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/why-poland-plans-to-build-a-1200-km-wall/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/why-poland-plans-to-build-a-1200-km-wall/
https://www.britannica.com/biography/Geert-Wilders
https://www.finance-watch.org/financial-policy-for-future-generations/
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Sərvət və gəlir bərabərsizliyi, maliyyə sisteminin 1980-ci illərdə tənzimlənməsindən sonra 

partladı (https://positivemoney.org/wp-content/uploads/2013/10/Banking-Finance-and-

Income-Inequality.pdf, 19.11.2020).  Bəzi maliyyəçilər milyarder oldular, normal insanlar isə 

çox az fayda gördülər. ABŞ-da ev təsərrüfatlarının orta gəlirləri 20 il əvvəlki ilə eynidir və 

insanlar yalançı iqtisadiyyatın mif olduğu üçün qəzəblənirlər. Yəqin ki, bu səbəbdən Donald 

Trump daha yüksək gəlir bərabərsizliyi olan dövlətlərdən maksimum dəstək qazandı. Ancaq 

hakimiyyətdə olduğu vaxtdan, bərabərsizlik uçurumu yalnız genişlənmiş kimi görünür. 

Böhran sonrası cəzasızlıq da iqtisadi populizmin artım səbəblərindən biridir. Maliyyə 

böhranından sonra, böhranla əlaqədar bir sıra səhv araşdırmalar və komissiyalar rəhbərləri 

hesaba çəkə bilmədilər və bu da xalqın qəzəbinə səbəb oldu. Əksər beynəlxalq bankların - 

birbaşa və ya dolayı yolla girov götürüldükdən sonra - heç bir icraçı direktoru qanuni problemlə 

üzləşməyib. Bir çoxları günahlarını etiraf etdikləri və məhkəmənin bağlanması üçün 

milyardlarla pul ödədikləri qanuni orqanlarla hesablaşmalara son qoyaraq ədalətin satışa 

qoyulduğunu hiss etdilər. İslandiya, hesablaşmalardan imtina edən və böhrandan məsul olan 

bəzi bankirləri həbsxanaya qoyan dünyada yeganə ölkə olmuşdur  

(https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=13100, 18.11..2020). 

İqtisadi səbəblər üçün mərkəzi rola aid digər bir məsələ, populist partiyalar və seçicilər üçün ən 

çox nəzərə çarpan immiqrasiya problemidir. İmmiqrasiyanı populizmin ‘iqtisadi səbəbi’ kimi 

təsvir edərkən iki sual yaranır: İmmiqrasiya özlüyündə iqtisadi yönümlüdürmü? Və real və ya 

algılanan immiqrasiyanın iqtisadi təsiri populist səsvermənin əsas səbəbidirmi? Birinci suala 

görə, həqiqətən, Qərbə immiqrasiyanın əsasən iqtisadi qüvvələr tərəfindən təhrik olunduğuna 

dair kifayət qədər dəlil var (yoxsulluq, iş imkanlarının olmaması, əmək haqqı fərqləri)( Bernt 

Bratsberg, 2016). Ancaq ikinci suala görə, dəlillərin ağırlığı açıq şəkildə göstərir ki, Qərb 

seçicilərinin immiqrasiya ilə bağlı narahatlıqları onların maddi vəziyyətinə və ya iqtisadi 

etibarsızlıq səviyyəsinə təsiri ilə çox az əlaqəlidir. Mühacirlər tərəfindən yaranan əmək bazarı 

təhdidinin ən birbaşa olduğu halları araşdırarkən belə, yerli əhalinin münasibətlərinə təsirlər 

olduqca məhdud olduğu görünür. Beləliklə, immiqrasiya çox vaxt populist seçicilərin əsas 

problemi olsa da, ona bunu son mənada populizmin iqtisadi səbəbi kimi göstərməyin səhv 

olduğu görünür (https://www.aeaweb.org/research/populism-rise-economic-cultural-anxiety, 

19.11.2020). 

Bu səbəblərə əsasən deyə biləri ki, müəyyən inkişaf - qloballaşma, avtomatlaşdırma, maliyyə 

böhranı - əmək bazarlarını dəyişdirmiş və geniş iqtisadi etibarsızlıq yaratmışdır. Bu inkişaflar 

öz növbəsində seçicilərin siyasi sistemə olan inamını azaldıb və məğlub tərəf olanları status-

kvodan qopmağı təmsil edən və seçicilərin iqtisadi problemlərinə zahirən cəlbedici həll yolları 

təklif edən, çəkici nitq bacarıqlarından istiadə edərək bu problemləri fərqli şəkildə və daha 

“səmimi” şərh verən populist partiyaları seçməyə vadar etməktədir. 

Avropa Birliyində iqtisadi populizm meyilləri 

İqtisadi populizm həm kreditor, həm də borclu ölkələr arasında Avropada artmaqdadır, iqtisadi 

https://positivemoney.org/wp-content/uploads/2013/10/Banking-Finance-and-Income-Inequality.pdf
https://positivemoney.org/wp-content/uploads/2013/10/Banking-Finance-and-Income-Inequality.pdf
https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=13100
https://www.aeaweb.org/research/populism-rise-economic-cultural-anxiety
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siyasət spektrində soldan və sağdan dəyişiklik küləkləri əsir 

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/21/poland-election-rightwing-

populist-win, 20.11.2020). İqtisadi populizmdəki artımın bir hissəsi, siyasətçilərin davamlı 

böyümək qabiliyyətinin sərhədlərini ortaya qoyan dərin uzanan tənəzzül və borc böhranının 

nəticəsidir. Avropadakı iqtisadi fəaliyyət bir neçə il əvvəl gözləniləndən xeyli aşağı düşmüşdür 

(https://voxeu.org/article/eurozone-crisis-consensus-view-causes-and-few-possible-solutions, 

23.11.2020). Həm uzunmüddətli məhsul itkisi, həm də bərpa gözləntiləri üzərində xəyal 

qırıqlığı resessiyaların ümumi xüsusiyyətləridir. Ancaq populizmin yüksəlməsinin altında daha 

çox struktur və uzunmüddətli qüvvələr, o cümlədən sürətlə qocalan əhali və parçalanmış əmək 

bazarı ilə birlikdə immiqrantların mənimsənilməsini çətinləşdirən, qloballaşmadan gələn əmək 

haqqındakı təzyiqlər və daxili bazarın nəticəsi olan struktur işsizlik var 

(https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-

immigration/, 26.11.2020). Hamısı Avropaya inteqrasiya prosesinə və onun əsas iqtisadi 

fərziyyələrinə (işçi qüvvəsi və miqrasiyanın sərbəst hərəkəti daxil olmaqla) inam itkisinə kömək 

edir. Avropadakı populizm davamlı xarakter alır və Avropanın iqtisadi böhranının dərinliyini 

və avronun ilk illərinin, xüsusən də ətraf bölgələrdə gələcək üçün qeyri-real gözləntilər 

yaratdığını əks etdirir.  

Populizm nisbətən sürətlə böyüyən iqtisadiyyatlar (məsələn, Almaniya və İngiltərə) ilə yanaşı, 

uzun müddət davam edən daralmalardan əziyyət çəkən borclu ölkələrdə də artmaqdadır 

(məsələn, Yunanıstan, Finlandiya və İspaniya) (Sergei Guriev, 2020). Bu populist partiyaların 

əksəriyyəti həm də Avropa valyuta birliyinə və daha da inteqrasiyaya qarşı çıxırlar. Bəziləri 

sərbəst ticarəti dəstəkləyir, ancaq bir çoxu Transatlantik Ticarət və İnvestisiya Tərəfdaşlığına 

(TTIP) qarşı çıxır, çünki danışıqlar milli hökumətlər deyil, Avropa Birliyi tərəfindən aparılır. 

Üstəlik, bu partiyaların əksəriyyəti, AB-yə üzv olmayan ölkələrə qarşı daha sərt immiqrasiya 

məhdudiyyətləri üçün ciddi şəkildə iddialar qaldırırlar. Bu tərəflərin fikir ayrılıqları 

ümumavropa səviyyəsində əməkdaşlığı çətinləşdirərək, liberallaşma və bazar yönümlü 

islahatlar üçün düşmən bir mühit yaradır  

(https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm, 26.11.2020). 

Bölgədəki yavaş böyümə və xilasetmə yorğunluğu səbəbi ilə bir çox populist iqtisadi siyasət 

kəmər sıxma və neoliberal iqtisadi islahatlara şübhə ilə yanaşır və hətta rədd edir. Populizmə 

mürəkkəb problemlərə sadə həllər vəd etdiyi üçün müraciət edilir. Yunanıstan və Portuqaliya 

kimi borclu ölkələrdəki yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsindən əziyyət çəkən, Avropalı 

seçiciləri üçün qənaətin kəskin şəkildə rədd edilməsi ən sadə, eyni zamanda ən əlverişli seçim 

kimi görünür. Lakin iqtisadi populizm yalnız qənaət əleyhinə duruşla məhdudlaşmır. 2010-cu 

ildə Macarıstanın baş naziri seçilməsindən sonra, Viktor Orban, pul suverenliyini iddia edən, 

mərkəzi bankın müstəqilliyini pozan, milli maliyyə qurumlarına üstünlük verən və BVF kimi 

beynəlxalq rəsmi kreditorları rədd edən maliyyə milliyətçiliyini davam etdirdi(Juliet Johnson, 

2015). İqtisadi populizm iqtisadi reallıqları çox sadələşdirərək və bu kimi ölkələri qlobal 

iqtisadiyyatdan təcrid edərək əsassız siyasət seçimləri ilə nəticələnə bilər. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/21/poland-election-rightwing-populist-win
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/21/poland-election-rightwing-populist-win
https://voxeu.org/article/eurozone-crisis-consensus-view-causes-and-few-possible-solutions
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-immigration/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-immigration/
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm
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Brexit 

Artan bərabərsizlik və iqtisadi etibarsızlıq faktorları, sosial və mədəni amillər Brexit 

səsverməsində böyük rol oynamışdı. Brexit tərəfdarları ortalamadan xeyli yaşlı, 

immiqrasiyadan iqtisadi cəhətdən təsirlənməmiş və ya maliyyə böhranından qeyri-mütənasib 

şəkildə əziyyət çəkmişdilər (https://www.cer.eu/publications/archive/report/2016/brexit-and-

economics-populism, 26.11.2020). 

Brexit referendumu kampaniyası populist kampaniyanın uğurlu olmasına dair dərslik 

nümunəsidir. İdeoloji mübahisələr, həqiqətlərin seçici şərhi qarışığı ilə ayrılma kampaniyasının 

qəhrəmanları rifahı açıq şəkildə azalda biləcək bir layihəyə dəstək qazana bildilər. Referendum 

səsləri bölgələr arasında çox qeyri-bərabər paylanmışdır. Xidmət sənayesində ixtisaslaşmış 

şəhərlərdə və bölgələrdə seçicilərin çoxu AB-də qalmağı dəstəkləyərkən, kənd təsərrüfatı 

bölgələrində və köhnə sənaye mərkəzlərindən ən çox ayrılma dəstəyi aldı. İkincisi, idxal 

rəqabəti və yaranan əmək bazarındakı sürtüşmələrdən xüsusilə ağır zərbə alan bölgələrdir. 

Əslində, aşağı ixtisaslı işçilərin regional payı ilə Brexit-ə səs vermək arasında açıq, statistik 

cəhətdən əhəmiyyətli bir əlaqə var. Bu fonda araşdırmalar İngiltərə hökumətinin qənaət 

siyasətinin Avropa Birliyindən çıxmaq üçün səs payını ortalama 10 faiz artırdığını göstərir 

(https://voxeu.org/article/economic-causes-populism, 28.11.2020). Rifah kəsintiləri nisbi 

olaraq sürətli struktur dəyişikliyi yaşayan şəxslərə və bölgələrə zərbə vurdu. Buna görə, tərk 

etməyi dəstəkləmək, "arxada qalanlar"ın səsini açıq şəkildə əks etdirdi. Yenidən iqtisadi 

kontekst bu siyasi reaksiyanı izah edə bilər. 1960-cı illərdən bəri İngiltərənin milli gəlirindəki 

əmək payı davamlı olaraq azalmışdır(İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatı, The Labour Share in G20 Economies, Ankara, s.3). Bu xətt boyunca yüksək və aşağı 

ixtisaslı şəxslər arasında gəlir bölgüsündə bərabərsizlik durmadan artdı. Artan gəlir 

bərabərsizliyi regional bərabərsizliklə müşayiət olunur, çünki yüksək ixtisaslı işçilər və kapital 

gəliri - yəni qloballaşma və texnoloji dəyişikliyin əsas faydalananları şəhər bölgələrində çoxluq 

təşkil edirlər. Beləliklə, dövlət xərclərinin azalması təkcə transfert alıcılarını deyil, həm də 

bütün bölgələrin inkişaf perspektivlərinə təsir etdi. Ayrılma kampaniyası Şərqi Avropa 

mühacirlərinə qarşı polemikləşmə yolu ilə bərabərsizliklərdən qaynaqlanan bölgü 

münaqişələrini uğurla həll etdi - baxmayaraq ki, Becker və Fetzerin (2018) göstərdiyi kimi 

Böyük Britaniya işçilərinin əmək bazarı perspektivləri Şərqi Avropa immiqrasiyasından çox 

təsirlənməmişdir(Sascha O. Becker, 2018). 

Nəticə 

Qərb iqtisadiyyatında populist partiyaların uğur qazanmasına bir neçə iqtisadi amil səbəb olur. 

Qlobal iqtisadi inkişaflar gəlir və bacarıq qrupları arasındakı bərabərsizliyi artırdı. Bu inkişafın 

"itirənləri" xüsusilə bir sıra mənfi iqtisadi sarsıntılara məruz qaldılar. Bu inkişafa rifah dövləti 

tədbirləri ilə qarşılamaq əvəzinə, qənaət siyasəti bölgü çatışmazlıqlarını daha da artırdı. Lakin 

bu, populizmin artmasını mütləq izah etmir. İqtisadi amillər seçicilərin mövcud partiyalardan 

üz döndərmələrinin səbəbini yaxşı izah edə bilər. Bəs niyə qloballaşmanın "məğlubları" 

populist düşərgəni seçirlər? Əslində populist partiyalar təbliğat strategiyalarında çox 

https://www.cer.eu/publications/archive/report/2016/brexit-and-economics-populism
https://www.cer.eu/publications/archive/report/2016/brexit-and-economics-populism
https://voxeu.org/article/economic-causes-populism
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uğurludurlar. İqtisadi narazılıqları sosial və mədəni inkişaflarla əlaqələndirərək, seçicilərini 

əldən verən sosial-iqtisadi inkişafların səthi - tutarlı bir mənzərəsini təmin etmək üçün faktları 

uydurma ilə qarışdırırlar. Bu şəkildə populistlər başqa şəkildə göstərilməyən qorxu və 

narahatlıqlara bir əsas verirlər ki, bu da onları qloballaşmanın "itirənləri" üçün cəlbedici bir 

siyasi alternativə çevirir.  

İqtisadi baxımdan populizmin artması kritik əhəmiyyətə malikdir, çünki populistlər tərəfindən 

təbliğ olunan siyasətlərdə proteksionist meyllər mövcuddur. Bu inkişafa qarşı durmaq üçün 

siyasət populizmin iqtisadi səbəbləri ilə mübarizə aparmalıdır. Ancaq yalnız artan transfer 

ödənişləri kifayət etməyəcək. Pul yardımı aktiv əmək bazarı siyasəti və ixtisas tədbirləri ilə 

müşayiət olunmalıdır. Regional siyasət məhrum bölgələr üçün inkişaf perspektivləri 

yaratmalıdır. Hər şeydən əvvəl, seçicilərə iqtisadi dəyişmənin üstünlükləri və mənfi cəhətləri 

barədə etibarlı məlumat vermək üçün populist ritorika fakt və rəqəmlərlə qarşı-qarşıya 

qoyulmalıdır. Məlumatlı seçicilər uzun müddət özlərinə zərər verən siyasətləri dəstəkləməyə 

daha az meylli olacaqlar. Getdikcə qütbləşən bir siyasi mübahisədə bu mesajı çatdırmaq ümumi 

rifahı artırmağa yönəlmiş siyasətçilər üçün problemdir. 
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Xülasə 

Məqalədə ümumdünya ticarət təşkilatına üzvlük dövründə ölkəmizin milli iqtisadi maraqlarının qorunması 

istiqamətləri araşdırılmış və təhlil edilmişdir. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin ənənəvi və ən inkişaf etmiş forması 

xarici ticarətdir. Dünya ticarətinin aktiv inkişafını təsvir edən müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər bir çox yeni 

və spesifik milli iqtisadiyyatı inkişafa gətirir. Xarici ticarət sahəsi iqtisadiyyatın inkişafına və inkişafına, ölkənin 

büdcəsinin formalaşmasına, insanların rifahının qorunmasına böyük imkanlar verir. Effektiv xarici ticarət 

fəaliyyətləri ölkənin iqtisadi və elmi inkişaf etmiş sərhədlərində bir nəticə çıxarmağı, iqtisadi tərəqqi yolunda 

irəliləməsini təmin edə bilər. 

Azərbaycanın xarici ölkələrlə əmtəə dövriyyəsi genişlənir ki, bu da ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafından və 

möhkəmlənməsindən xəbər verir. Təəssüf ki, Azərbaycanın dünya ticarətində rolu cüzidir, lakin xarici iqtisadi 

sahənin ölkə üçün əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Xarici ticarət sahəsi iqtisadiyyatın inkişafına, ölkənin büdcəsinin 

formalaşmasına və insanların rifahının qorunmasına böyük imkanlar yaradır. 

Azərbaycan Respublikası dünya iqtisadi birliyinin tam hüquqlu üzvü kimi beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla qarşılıqlı 

əməkdaşlıq şəraitində öz xarici iqtisadi siyasətini həyata keçirir. Nəzərə alsaq ki, xarici iqtisadi əlaqələr sistemində 

xarici ticarət əlaqələri müstəsna əhəmiyyət kəsb etməklə daha aktualdır, onda Respublikamızın qlobal ticarət 

sisteminin əsas subyekti olan ÜTT ilə əməkdaşlığının genişləndirilməsi xüsusi vurğulanmalıdır. Ancaq bir faktıda 

nəzərə almaq lazımdır ki, ÜTT-yə üzvlük ölkənin milli maraqlarının təmini konteksində olmalı və bu üzvlükdən 

maksimum az itki ilə öz iqtisadi inkişaf strategiyasını reallaşdırmaq hər bir milli iqtisadiyyatın ali məqsədidir.  

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, iqtisadi mühit, Beynəlxalq ticarət, investorlar, milli maraqlar. 

 

Giriş 

Bildiyimiz qədəri ilə Azərbaycan Respublikası artıq 22 ilə yaxındır ki, ÜTTyə üzvlük ilə 

əlaqədar olaraq mütəmmadi olaraq danışıqlar aparır və xarici ticarət siyasətini məhz ÜTT 

standartlarına fokuslamışdır. Məhz bu baxımdan Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlük məsələlərinin 

nəzəri tədqiqi olduqca aktual xarakter kəsb etməkdədir.  

Məqalənin əsas məqsədini Azərbaycan Respublikasının çoxtərəfli əməkdaşlıq strategiyası 

çərçivəsində ÜTT ilə əməkdaşlığı və danışıqlar prosesinin əsas məqamları təşkil edir. 

Danışıqlar prosesinin mövcud vəziyyətinin sistemli tədqiqi və təşkilata üzvülüyün ölkə 

iqtisadiyyatına pozitiv və neqativ təsir aspektlərinin tədqiqindən (öyrənilməsindən) ibarətdir. 
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ÜTT və onun beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə yeri və prinsipləri   

Dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin, ilk növbədə də ticarət əlaqələrinin beynəlxalq-hüquqi 

tənzimlənməsi qədim zamanlarda meydana gəlmişdir. Ticarət münasibətləri qədimdən 

beynəlxalq müqavilələrin əsas predmetlərindən biri kimi çıxış etmiş, azad ticarət münasibətləri 

mənəvi və hüquqi prinsip kimi tanınmışdır.  

Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın və onun hüquqi tənzimlənməsinin beynəlxalq həyatda 

müstəsna rolu vardır. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, bağlanan bütün beynəlxalq 

müqavilələrin və fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların böyük əksəriyyəti dövlətlərin 

qarşılıqlı münasibətlərinə aiddir.  

XXI əsrdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin makrosəviyyədə tənzimlənməsi, yəni çoxtərəfli 

mexanizmlər və ya razılaşdırılmış hərəkətlər vasitəsilə bütövlükdə sistemin və ya onun az və 

ya çox iri altsistemlərinin idarəedilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. 

Makrosəviyyədə problemlərin obyektiv həlli ya çoxtərəfli (universal) ya da üstmilli 

tənzimlənmə mexanizmlərinin olmasını tələb edir.  

1947-48-ci illərdə Havanada beynəlxalq ticarətin sərbəstləşdirilməsi məqsədilə 50-yə yaxın 

ölkə təmsilçisi toplanmış və buna uygun olaraq Beynəlxalq Ticarət Təskilatının yaradılmasına 

dair Qanun hazırlamısdır. Bu müzakirələr zamanı qəbul edilmis tarif endirimlərinin üzv 

ölkələrin parlamentləri tərəfindən təsdiqlənməsinə qədər olan dövr ərzində - 1947-ci ilin 

oktyabrında “müvəqqəti olaraq” Tariflər və Ticarət haqqında Ümumi Sazis (GATT - General 

Agreement on Tariffs and Trade) yaradılmışdır (Məmmədov, 2009: 17). 

Beləliklə, müvəqqəti bir razılasma olaraq qəbul edilən Tariflər və Ticarət haqqında Ümumi 

Sazis ÜTT-nin yaranması yolunda daimi bir əsasa çevrilmisdir.  ÜTT-nin əsas məqsədi 

beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə liberallaşdırılması və onun möhkəm əsaslarının 

yaradılması və beləliklə də, iqtisadi inkişafın, eyni zamanda insanların həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsidir (Adalat. M, 2012). 

ÜTT-nin əsas prinsipləri bilavasitə aşağıdakılardan ibarətdir:  

 “ən əlverişli rejim” prinsipi (üzv ölkələr üçün eyni ticarət şəraitinin yaradılması)”;  

 “milli rejim prinsipi” (idxal olunmuş əmtəə və xidmətlərlə yerli mal və xidmətlər arasinda 

ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi);  

 ticarət tənzimlənməsində tarif metodlarına üstünlük verilməsi;  

 ticarətdə kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması;  

 ticarət siyasətinin aydın və şəffaf olması;  

 daxili bazarların ancaq ÜTT qaydaları əsasında qorunması;  

 azad rəqabət üçün əlverişli şərait yaradılması;  

 ticarət mübahisələrinin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi (Truxaçev, Lyakişeva, 2012: 215).  

Dünya keçid iqtisadiyyatlı ölkələr ÜTT-yə üzvlük zamanı danışıqlarda digər İnkişaf Etmiş və 

ya daha sürətli İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrdən fərqlilik təşkil edən amillərdən birincisi təşkil 
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etdikləri danışıq obyektləridir. Keçid iqtisadiyyatlı və ya aqrar ölkələrin əsas danışıq obyektini 

kənd təsərrüfatı təşkil edir. Ümumilikdə qeyd olunmasıvacib olan faktlardan biri odur ki, hər 

hansı keçid iqtisadiyyatlı ölkə ÜTT-yə qəbul olunarkən digər üzv ölkələrindən asılı olaraq 

müxtəlif şərtlərlə qəbul olunurlar. İllər ötdükcə həmin şərtlər mürəkkəbləşir və çətinləşir. 

ÜTT-yə hazırda daxil olmağa can atan ölkələr əvvəlki ölkələrlə danışıqlar apararkən həmin 

ölkələrə daha çox idxal tariflərinin və ya aşağı idxal kvotaları ilə rastlaşırlar ki, buna da əsas 

səbəb həmin ölkələrin artıq ÜTT-yə üzv olmaları ilə əlaqəlilidir. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv ölkələr əsasən üç kateqoriya altında cəmlənmişdir: inkişaf 

etmiş, inkişafda olan və zəif inkişafda olan ölkələr (üçüncü dünya ölkələri). Ancaq üzvlüyə 

danışıqlar əsas iki status: inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkə statusu üzərində aparılır. Hər iki 

statusun həmin ölkələr üçün öz müsbət və mənfi xüsusiyyətləri vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

hər hansı bir ölkənin ÜTT-ə bu statuslardan biri ilə qəbul olması həmin ölkənin tamamilə həmin 

statusu daşıdığı mənasına gəlmir. Yəni, ölkə ümumi iqtisadi göstəricilərinə görə inkişaf etmiş 

olsa belə bu həmin ölkənin ÜTT-də də inkişaf etmiş ölkə statusunda olması demək deyildir. 

ÜTT- nin öz prinsipləri və qaydaları vardır ki, onlara uyğun olaraq status qəbul olunur. Buna 

misal olaraq, kənd təsərrüfatından gələn gəlirlərin Ümumi Daxili Məhsulda yeri, ÜDM- in illik 

artım sürəti və s. göstərmək olar. Yetərincə ölkələr vardır ki, onların BVF və ya Dünya Bankı 

tərəfindən inkişaf etmiş ölkə kimi qəbul olunmasına baxmayaraq ÜTT-də danışıqlar yolu ilə 

inkişafda olan ölkə statusunu ala bilmiş və bundan faydalanmaqdadırlar. 

ÜTT və Azərbaycan  

Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciət 23 iyun 1997-ci 

il tarixində ÜTT Katibliyinə təqdim edilmişdir. Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma prosesinin 

sürətləndirilməsində ən vacib məsələlərdən biri olan çoxtərəfli danışıqlar davam etdirilir. 16 

iyul 1997-ci ildə Azərbaycan üzrə ÜTT katibliyində yaradılmış İşçi Qrupun 1-ci iclası 2002-ci 

ildə Cenevrədə təşkil olunmuşdur. 2004-cü ildən başlayaraq İşçi Qrupunun iclasları ardıcıl 

olaraq keçirilir. 2008-ci ildə ilk dəfə olaraq bir il ərzində İşçi Qrupunun 2 iclası keçirilmişdir. 

2012-ci ildə Cenevrədə İşçi Qrupun 2 iclası keçirilmişdir: 24 fevral tarixində 9-cu iclas və 7 

dekabr tarixində 10-cu iclas. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı 

sonuncu, 14-cü iclas 28 iyul 2017-ci il tarixdə Cenevrə şəhərində keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası ÜTT-yə üzv olma prosesində 22 üzvlə ikitərəfli danışıqlar aparır. 

Danışıqlar zamanı Azərbaycanın mal və xidmətlər bazarına çıxışa dair məsələlər müzakirə 

olunur, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür 

(Muradov, 2006: 24). 

ÜTT-yə üzv olmaq asan iş deyil. Bu sadəcə daxil olmaq arzusunu bildirməklə bitmir. Digər 

beynəlxalq təşkilatlar kimi deyildir. Ciddi və mürəkkəb qəbul prosesi mövcuddur. Müraciəti 

edən ölkə müraciətin nəzərdən keçirilməsi müddətində heç bir təzyiq və məhdudiyyətlərə məruz 

qalmır. Burada son müddət də yoxdur. Bu proses 3 idən 25 ilə kimi çəkə bilər. Maraqlı bir 

mənzərə yaranır. ÜTT təsis olunduğu Mərakeş Nazirlər Konfransında da ÜTT-yə qəbul prosesi 
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ətraflı deyil, yalnız bir maddədə öz əksini tapır ki, o da ətraflı deyildir. Sadəcə olaraq heç bir 

əsası olmayaraq get-gedə yeni ölkələr üzv olduqca bu proses daha da mürəkkəbləşir. Bunun da 

səbəbləri var. Əsas səbəb isə ÜTT-nin üzvlərinin daxil olan yeni ölkələri daha çox öhdəlik 

götürməyə məcbur etmək və yeni-yeni bazarlar əldə etməkdir. 

Proses ölkənin ÜTT-yə üzv olmaq istəyini bildirməsi və işçi qrupunun təyini ilə başladığını 

qeyd etmişdik. Sonrakı mərhələdə isə ölkə ticarət rejimini əhatə edən memorandumunu 

hazırlayır, üzv ölkələrə göndərir. Həmin ölkələr bu memorandumu incələyərək Azərbaycana öz 

suallarını təqdim etmişdir. Bunlardan bəziləri artıq cavablandırılmışdır. Bəzən anlaşılmazlıqlar 

da olur. Belə ki, ÜTT-nin rəsmi dili ingilis, fransız və ispan dilləri ölduğundan bu sorğu-suallar 

da həmin dillərdən birində göndərilir və bəzən heç onların nəzərdə tutduqları deyil, başqa bir 

suala cavab verilir (Məmmədov, 2009: 10). 

ÜTT-yə üzv olmaq istəyən ölkə son dərəcə çətin və ağır işi yerinə yetirməyə hazır olmalıdır. 

Belə ki, Azərbaycan özünün qüvvədə olan qanunlarını və qaydalarını ÜTT-nin norma və 

standartlarına uyğunlaşdırmaq məqsədilə nəzərdən keçirməlidir. Bütün ölkələr kimi 

Azərbaycan da istisnasız olaraq ümumilikdə belə bir təsir altındadır ki, idxal tariflərinin 

azaldılması və ya ləğv edilməsi öhdəsindən gəlməli olan ən böyük maneədir. Bu maneənin həll 

edilməsi demək olar ki, Azərbaycanla ÜTT arasındakı problemləri aradan götürmüş olardı. 

Lakin tarif dərəcələrini uyğunlaşdırmaq və onlar üçün beynəlxalq öhdəlik həddini müəyyən 

etmək toqquşan maraqlar arasında sonsuz mübahisələr ilə dolu siyasi və iqtisadi cəhətdən həssas 

tapşırıqdır.  

Sonuncu dəfə 16-20 dekabr 2019-cu il tarixlərində Cenevrədə Kanada, Ekvador, Cənubi 

Koreya, Tailand, İndoneziya və Yaponiya ilə ikitərəfli danışıqlar, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı 

üzrə Kerns Qrupu (Cairns Group - kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatçısı olan ölkələrin 

qrupu) üzvləri ilə daxili dəstək səviyyəsi ilə bağlı geniş müzakirələr və məsləhətləşmələr 

keçirilmişdir. Danışıqlardan sonra Kanada, Cənubi Koreya, Tailand və Ekvador tərəfindən 

mallar üzrə müraciətlər daxil olmuş və hazırda aidiyyəti qurumlarla birgə 

baxılmaqdadır. Kanada tərəfinin soruğusu əsasında Sanitar və fitosanitar tədbirlərə (SFS) dair 

bir sıra məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə 

hazırlanaraq qarşı tərəfə təqdim edilmişdir. 

ÜTT-yə üzvlük prosesi dövründə Azərbaycanın milli iqtisadi maraqları 

ÜTT-yə daxil olmaq çoxaspektli bir məsələ olmaqla bir çox insanların, müəssisələrin, sahələrin, 

ölkənin, dövlətin həyatına kifayət qədər təsir etmək gücünə malikdir. Həmin təsirlərin keyfiyyət 

cəhətdən öyrənilməsinə, lazım gəldikdə onun kəmiyyət göstəricilərinin də 

müəyyənləşdirilməsinə bəzi yanaşmalar mövcuddur. Bu isə onu göstərir ki, ÜTT üzvlüyünə 

qəbul olunmaq Azərbaycan iqtisadi mühiti üçün də təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Ona görə də bu 

proses qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə müşahidə olunmalıdır.  

İqtisadiyyatın inkişafı, əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi və ən əsası, dövlətin 

beynəlxalq nüfuzunun artması üçün ÜTT-nin daimi üzvlüyünün əldə olunması istiqamətində 
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beynəlxalq normalar çərçivəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilməlidir 

(Məmişov, 2017: 180). Hazırki dövr üçün qloballaşan dünyanın tələblərini nəzərə alaraq, 

aşağıda göstərilən məsələləri rəhbər tutaraq, Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olması vacibdir:  

- Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya prosesini sürətləndirmək;  

- Azərbaycan mallarının dünya bazarına çıxarılmasına mövcud şərtlərdən daha yaxşı 

şərtlərin tətbiqi;  

- beynəlxalq ticarət mübahisələrinin beynəlxalq hüquqda qəbul edilmiş və ÜTT-nin 

tərəfdaş çıxdığı rəhbər müddəalar əsasında həll olunması;  

- ÜTT-nin ticarət iqtisadi normalarının Azərbaycan qanunvericiliyində təsbit olunmasıyla 

ölkədə beynəlxalq investisiyaların əlverişli cəlb olunma mühitinin yaradılması;  

- Azərbaycanlı investorların ÜTT-yə üzv olan dövlətlərdə fəaliyyət sferasının 

genişləndirilməsi;  

- Milli bazarda Azərbaycan mallarının və xidmət sahələrinin çeşidinin artırılması və 

rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması;  

- beynəlxalq ticarət qaydalarının qəbul olunmasında və icrasında milli maraqlar 

baxımından iştirak imkanı;  

- Azərbaycanın dünyada beynəlxalq ticarətin bərabər hüquqlu subyekti kimi daha yaxşı 

tanınması, ona olan inamın, etimadın artması;  

- Xarici ticarətin tənzimlənməsində qiymət metodlarından və mexanizmlərindən istifadə 

olunması, yəni idxal və ixracın tənzimlənməsində yalnız gömrük tariflərindən istifadə və 

tədricən qeyri-tarif tənzimlənməsindən imtina olunması;  

- xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi tədbirlərindən digər məqsədlər üçün (məsələn, 

dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin formalaşdırılması üçün) istifadə olunmaması (Məmişov, 

2017: 185). 

Azərbaycanın ÜTT-ə üzvlük məsələsinin itkilərini və qazanclarını müxtəlif aspektlərdən 

qiymətləndirmək mümkündür. Beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə liberallaşdırılması və 

onun möhkəm əsaslarının yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görərək azad rəqabət 

üçün əlverişli şərait yaradılmasına, ticarətdə kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan 

qaldırılmasına, ticarət siyasətinin aydın və şəffaf olmasına çalışan DTT bazarlara sərbəst çıxış 

prinsipi ilə münbit milli rejimlərin tətbiqi bazasında, həmçinin idxala tətbiq olunan kəmiyyət 

məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması yolu ilə ticarət dövriyyəsinin səmərəli təşkilinə, eləcə 

də üzv ölkələrin xarici ticarət rejimində aşkarlığın və şəffaflığın təminatına xidmət edir 

(Bayramov, 2019: 127). 

Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Hazırda 

tənzimləmə, intellektual mülkiyyət və investisiyalar sahəsində elə qanunlar var ki, onlar 

beynəlxalq standartlara, eləcə də DTT-nin tələblərinə cavab vermir. ÜTT-yə qəbul ölkənin 

ticarət siyasətini proqnozlaşdırmağa imkan verəcək, şəffaflıq artıracaq, beynəlxalq ticarət 

partnyorları çoxalacaq və iqtisadi münaqişələr daha səmərəli həll olunacaq. Qeyd edək ki, kənd 

təsərrüfatı sazişi çərçivəsində müzakirə olunan əsas məqamlar bu sahəyə subsidiyaların yuxarı 
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həddinin və tariflərin müəyyənləşdirilməsidir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünün ölkənin bir sıra xarici iqtisadi əlaqələrini 

daha da genişləndirəcəyi, xarici ticarətin inkişafını və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanı 

sürətləndirəcəyi gözlənilir.  

ÜTT 1995-ci ildə, Tariflər və Ticarət Baş Sazişi (1947-ci ildə qurulmuş)  əsasında qurulmuşdur. 

Əsas etibarıyla, dünya ticarətinin 98.9 faizdən çoxu ÜTT-yə üzvü olan ölkələr tərəfindən həyata 

keçirilir (Əliyev, 2016: 521).  

ÜTT ölkələr arasında ticarəti çoxtərəfli ticarət müqavilələri əsasında tənzimləyir.  

Təşkilatın normativ-hüquqi bazası çoxtərəfli ticarət müqavilələrindən ibarətdir. Bu müqavilələr 

mal və xidmətlər ticarətini, əqli mülkiyyəti, ticarət siyasətinin nəzərdən keçirilməsini və 

mübahisələrin həllini nizamlayır.  

ÜTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılmasını maksimum dərəcədə artırmaq 

və bunun üçün iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək və insanların yaşayış səviyyəsini yüksəldəcək 

möhkəm bir zəmin yaratmaqdır. Təşkilatın əsas vəzifəsi, üzv ölkələr sırasında ticarət və iqtisadi 

münasibətləri Uruqvay Çoxtərəfli ticarət danışıqları (1986-1994) nəticəsində yaranan Sazişlər 

Paketinə əsaslanaraq tənzimləməkdir. 

Respublikamızın ÜTT-yə üzv olma prosesindəki əsas prinsiplər bunlardır (Əliyev, 2016: s.521). 

- “Ən sərfəli rejimin tətbiqi” prinsipi (üzv ölkələr üçün bərabər ticarət şəraitinin 

yaradılması); 

- “milli rejim” prinsipi (idxal edilən mal və xidmətlərlə,  yerli mal və xidmətlər arasında 

ayrıseçkiliyə yol verməmək); 

- Ticarətin tənzimlənməsi zamanı tarif metodlarına daha çox üstünlük vermək; 

-Ticarətdə kəmiyyət mövcud olan məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması; 

- Aydın və şəffaf ticarət siyasəti; 

-Daxili bazarların yalnız və yalnız  ÜTT qaydalarına əsaslanaraq qorunması; 

-Sərt rəqabət üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması; 

-Ticarət mübahisələrinin danışıqlar yoluyla həll edilməsinin təmin edilməsi. 

Ölkəmizin ÜTT-yə üzv olmaq istəyini əks etdirən müraciət 1997-ci il 23 iyul tarixində ÜTT 

Katibliyinə təqdim edilən və elə o ildən etibarən Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmaq və bu təşkilatla 

əməkdaşlıq prosesinə start verilmişdir (Məmişov H.Q. 2017)  

Azərbaycanın ÜTT-yə qəbulunu sürətləndirmək üçün çoxtərəfli danışıqlar aparılmışdır. İşçi 

qrupunun birinci iclası 3-7 iyul 2002-ci ildə Cenevrədə baş tutmuşdur (Əliyev, 2016: 521).  

Ümumiyyətlə, xarici ticarət rejimi memorandumu ilə üzvlərlə ilk görüşdə Azərbaycana 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməsi tövsiyə edildi (Əliyev, 2016: 88). 
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- gömrük tariflərinə dair təkliflər (tətbiq edilməyən tariflər, tətbiq olunan yüksək tarif 

dərəcələri); 

- kənd təsərrüfatı sektoruna daxili yardım və ixrac subsidiyaları üçün təkliflər; 

- xidmətlərə dair ticarət təklifləri; 

- ticarət, sanitariya və fitosanitar tədbirlərdəki texniki maneələr barədə məlumat; 

- əqli mülkiyyət hüquqlarına dair ticarət yönümlü aspektlər haqqında informasiya. 

Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünə dair işçi qrupunun son (14-cü) iclası 29 iyul 2017-ci ildə 

Cenevrədə keçirilmişdir. Üzv ölkələrə ictimai iaşə, turizm, kənd təsərrüfatının inkişafı 

barəsində Dövlət Proqramları və 2020-ci ilə kimi həyata keçiriləcək Strateji Yol Xəritələri 

barədə məlumat verildi. (Kvass, 2006).  

Burada logistika, habelə ticarət infrastrukturunun təşəkkülü ölkə üçün prioritet olduğu qeyd 

edildi. İclasdan sonra ABŞ, Avropa Birliyi və Türkiyə Azərbaycana suallar təqdim etdilər, bu 

suallar hazırda müvafiq dövlət qurumları tərəfindən cavablandırılır. 

ÜTT-yə qoşulma prosesini sürətləndirmək üçün ölkəmizin Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 23 

sentyabrda 176 №-li Sərəncamıyla  Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə qəbuluna hazırlıq 

üzrə Komissiya yaradılmışdır. Beləliklə, Azərbaycan 21 ildir ki, ÜTT ilə müşahidəçi qismində 

əməkdaşlıq edir. 

Ölkə başçımızın müvafiq Fərmanıyla təsdiqlənmiş milli iqtisadiyyatın 11 əsas sektoruna dair 

strateji yol xəritələri, konsepsiya və digər dövlət proqramları çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş 

tədbirlərin icrası hələ də davam edir. 

2018-ci ilin fevral-iyul aylarında ÜDM real dəyər (göstərici) 1,4% artaraq cari qiymətlərlə 38 

milyard AZN təşkil etmişdir. Burada adambaşına düşən ÜDM 3 777,7 AZN təşkil etmişdir 

(Atakişiyev, Mikayılov, 2015: 444). 

2018-ci ilin fevral-iyul aylarında ÜDM-in kənd təsərrüfatı, turizm, mal-qara və s. real ifadədə 

3% artmışdır. Xatırladaq ki, 2017-ci il fevral-iyul aylarıyla müqayisədə 2018-ci il fevral-iyul 

aylarında qeyri-neft sənayesi 11,2%, informasiya və rabitə 4,8%, turistlərin yerləşdirilməsi və 

iaşə xidmətləri 7,5%, ticarət sahəsi 2,5%, kənd təsərrüfatı % 7.7, nəqliyyat və anbar 7.2% 

inkişaf etmişdir (Atakişiyev, Mikayılov, 2015: 444).  

Neft və qaz sektorunda 2018-ci ilin mart-iyul aylarında 2017-ci ilin mart-iyul aylarıyla 

müqayisədə 0,2% artım qeydə alınıb. Bu sektorun ÜDM-dəki payı 44,3% idi. 

2018-ci ilin mart-iyul aylarında ölkə iqtisadiyyatının və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün 

maliyyə mənbələrindən 6 331,7 milyon AZN ayrılıb. Əsas kapital qoyuluşlarının 54,3% -i 

daxili, 45,7% -i xarici investisiyalardır (Atakişiyev R.B., Mikayılov E.Ə. 2015: s.444). 

Respublikamızın Dövlət Statistika Komitəsindən əldə edilən məlumatlara əsasən deyə bilərik 

ki, 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları boyunca xarici ticarət dövriyyəsi 13.432.678.400 $ olmuşdur. 
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Bunun 8.662.428.000 ABŞ dolları ixrac prosesinin payına düşür. ABŞ dollarında müsbət ticarət 

saldosu var idi.  

Bu periodda  qeyri-neft ixracatı ötən ilin eyni dövrüylə  müqayisədə 31,3% artmışdır 

(Atakişiyev, Mikayılov, 2015: 444). 

Nəticə 

Məqalənin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əmək 

bölgüsündə iştirakını genişləndirmək üçün ən əsas strateji addım ixracın əmtəə və coğrafi 

strukturunu genişləndirməklə diversifikasiya siyasətini reallaşdırmaq və ÜTT ilə əməkdaşlığı 

sürətləndirməkdir. ÜTT ilə əməkdaşlığın ölkə iqtisadiyyatına mümkün təsir istiqamətləri bu və 

ya digər formada SWOT təhlil edilməli və nəticələri xarici ticarət siyasətinin hazırlanmasında 

nəzərə alınmalıdır. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasına əsasən ixrac 

yönümlü iqtisadi model əsas götürüldüyündən, qeyrineft məhsullarının ixracının 

genişləndirilməsi və ixrac prosedurlarının daha da sadələşdirilməsi məqsədilə ən qısa dövrdə 

ÜTT-yə üzvlük məsələlərinin həlli və ölkədə tətbiq edilən xarici ticarət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərini məhz ÜTT prinsipləri çərçivəsində qurmaq bir çox nailiyyətlərə səbəb olacaqdır. 
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Transformation of Rural Areas and Peasantry During The Development 

Process of Turkey and South Korea: A Comparative Analysis 

 

So Young Lee 

Istanbul University 

 

Abstract 

Today, South Korea is one of the leading economies in the world. Behind of this reputation there are lots of 

arguments and debates on how this fast economic development was achieved. For many scholars and thinkers, 

Saemaul Undong considered as one of the main reasons for the “Miracle on the Han River. Saemaul Undong, also 

called New Village Movement, launched in 1970’s was a village revitalization project at first sight. However, 

Saemaul Undong was the main rural development policy of the authoritarian Park Chung Hee regime which was 

also regimes response to the political-economic crisis at the end of the 1960’s. The movement originally formed 

as a renovation of the village, constructing basic infrastructure projects but in its later stages the movement 

expanded to a full-scale agro-industrial production. Apart from its socio-economic objectives, Saemaul Undong 

was one of the most effective ideological apparatus of the Park’s authoritarian regime for influencing the daily 

lives of the rural communities. Similar to the South Korean experience on rural development, the Village Institutes 

of Turkey which was officially implemented in 1940, showed a great example for developing countries on the 

efforts of rapid rural development. Although there were previous efforts of searches for possible rural development 

policies, the Village Institutes had twofold aim; solving the illiteracy problem of the peasants and boost agricultural 

production by providing modern agricultural methods to villagers via peasant origin, agro-teachers. It was the 

Kemalism’s top policy on reaching out to peasants for getting support for the regime. Therefore, the institutes, the 

symbol of Peasantism, was the response of the Kemalist regime to the socio-economic and socio-political crisis of 

the country just after 1929’s Great Depression.  

Key Words: Saemaul Undong, Village Institutes, Rural Development, Peasantism 
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Müasir İqtisadiyyatda KOB-ların İdarəedilməsində İnnovasiya Problemləri 

 

Pərvanə İsmayılova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

parvana.mammadzada@mail.ru 

Xülasə 

Müasir iqtisadiyyatda iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri kiçik və orta biznes subyektləridir ki, 

onlar bazarda “sağ qalmaq”, rəqiblərlə mübarizə gücünün formalaşdırması üçün daim axtarışlar edirlər. Ucuz işçi 

qüvvəsi, az xərclər, keyfiyyətli məhsul, doğru marketinq strategiyası və maksimum gəlir əldə etmək həvəsində 

olan və iqtisadi inkişafda əhəmiyyətli rola malik olan bu kiçik müəssisələr arzuladıqları hədəfə çatmaq üçün 

həmçinin innovasiyanın müəssisədə tətbiqinə maraq göstərməlidirlər. Araşdırma-inkişaf müasir dövrün zəruri 

tələblərindəndir ki, müəssisələr davamlı inkişafa maneə olan problemləri görməli, doğru istiqamətdə araşdırma 

etməyi bacarmalı, araşdırmanın nəticələrini təhlil edərək innovasiyaların tətbiqi ilə yeni ekosistemi yaratmaqla  

rəqabətqabiliyyətlilik mühitini qurmalıdırlar. İnnovasiyanın mahiyyətinin dərk edilməsi, kreativ düşüncəyə malik 

olan işçilərin həvəsləndirilməsi, işçilərin yenilikgətirməsi üçün mühitin formalaşdırılması, innovasiyanın 

gətirəcəyi uğurların əvvəlcədən görülməsi üçün mütləqdir ki, innovasiyaların idarəedilməsi prosesi müəssisənin 

ya özündə, ya da xaricdən konsaltinq xidmətlərindən istifadə etməklə tətbiq olunsun. Bu məqalədə innovasiya 

anlayışı, onun müəssisələr üçün faydaları, müəssisələrin innovativlikdən qaçma səbəbləri və innovasiyaların 

tətbiqinin problemləri, həlli yolları öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: innovasiya, innovasiya menecmenti, KOB, innovativlik 

 

Sahibkarlıq və innovasiya  

İqtisadi inkişaf mərhələlərinə nəzər yetirsək, müxtəlif ölçülü sahibkarlıq subyektlərinin tarix 

boyu rəqabət şəraitində inkişaf etməsini görmüş olarıq. Rəqabətin mövcudluğu müəssisələrin 

bazarda möhkəmlənməsinə, irəliləməsinə şərait yaradan əsas amildir. Cədvəl 1.-dən də 

görüldüyü kimi, müəssisələrin gəlir əldə edə bilməsi, bazarda mövqeyini qoruyub saxlaya 

bilməsi üçün 1960-cı illərdən bəri dəyişikliklər müxtəlif sahələrdə olmuş, bugünümüzdə isə 

əsas rəqabət forması innovatiya mühitinin yaradılmasıdır.  

Cədvəl 1: İllər üzrə müəssisələrdə rəqabətin dəyişmə forması. 

İllər Rəqabətin forması 

1960-cı illər İstehsal üstünlüyü ilə rəqabət 

1970-ci illər Dəyər üstünlüyü ilə rəqabət 

1980-cı illər Keyfiyyət üstünlüyü ilə rəqabət 

1990-cı illər Surət üstünlüyü ilə rəqabət 
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2000-ci illər Bilik üstünlüyü ilə rəqabət 

Günümüzdə İnnovasiya üstünlüyü ilə rəqabət 

Mənbə: Kurt, Yavuz, 2013 

İqtisadi inkişafın təmin olunması üçün müxtəlif iqtisadi məktəblər fərqli nəzəriyyələrin tətbiqini 

təklif edir. Bu nəzəriyyələrdən tarazlı və qeyri-tarazlı inkişaf, asılılıq və dayanıqlı inkişaf 

nəzəriyyələrini və onların iqtisadiyyatın inkişafına təsirlərini müxtəlif aspektlərdən öyrənmək 

mümkündür (Qasımov, Cəbiyev, 2017). Dayanıqlı inkişafın təmin olunmasının əsasını 

innovasiya, texnologiya və bunların iqtisadi inkişafla əlaqəsi təşkil edir. Texnologiyanın 

inkişafı özü ilə birgə bəzi yanaşma və idarəetmə formalarını, məsələn araşdırma-inkişaf (R&D), 

innovasiya menecmenti, innovasiya ekosistemləri tətbiqetmələrini də gətirdi ki, texnoloji və 

innovativ inkişaf bu amillərin mövcudluğu ilə birbaşa asılıdır.  

Tədqiqat və inkişaf OECD-nin nəşr etdiyi "Frascati" bələdçisində aşağıdakı kimi ifadə 

edilmişdir: "Tədqiqat və inkişaf insan, mədəniyyət və cəmiyyətin informasiyasından meydana 

gələn məlumat bazasının genişləndiriliməsi və bu bazanın yeni tətbiqlər hazırlamaq məqsədi ilə 

istifadə edilməsi üçün sistemli icra edilən, eləcə də kompleks yaradıcı işlərdir. 

Müasir biznes sahəsində elmi və texnoloji nailiyyətlərin savadlı və düzgün tətbiqini nəzərdə 

tutan innovasiya sistemi sürətlə inkişaf edir. 

“İnnovasiya” termini latın dilində “innovato” sözündən olub, yenilənmə və yaxşılaşma 

deməkdir. Bu termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrlərdə meydana gəlib. Bir iqtisadi kateqoriya 

kimi “innovasiya” terminini ilk dəfə elmə gətirən Avstriya (sonralar Amerika) alimi Jozef 

Şumpeter olmuşdur (Musayev, 2014). “İnnovasiya” termininə müxtəlif tətqiqatçılar tərəfindən 

fərqli formalarda açıqlama verilir. Dünya İqtisadi ədəbiyyatında innovasiya sözünün izahı yeni 

məhsul və xidmətlərin ərsəyə gəlməsində elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi ilə izah olunur. 

Y.P.Morozov geniş mənada innovasiya dedikdə, yeni məhsullar, istehsal, maliyyə, kommersiya 

və s. xarakterli sosial-iqtisadi və təşkilati-texniki qərarlar şəkilində yeniliklərdən mənfəətli, yeni 

səmərəli istifadəni nəzərdə tutur (Qafarlı, 2016). İnnovasiya biliyin iqtisadi və sosial səmərəyə 

çevrilməsi və ya biliyi qazanca çevirən və dəyər formalaşdıran müddətdir.  
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Şəkil 1: İnnovasiya prosesinin mərhələləri. 

Mənbə: Musayev, 2014 

İnnovasiya prosesinin idarəedilməsi zamanı o bir neçə mərhələlərdən keçməlidir. Şəkil 1.də 

qeyd edilən innovasiya prosesinin mərhələləri özündə innovasiyaların yaradılması üçün ilkin 

tətqiqatlardan başlamaqla, son satış nöqtəsinə qədər olan mərhələni ehtiva edir. Bu prosesdə 

bir-birilə əlaqəli mərhələlər birləşərək innovasiya tsikli yaradır. Məsələn: fundamental tədqiqat, 

tətbiqi tədqiqat və işləmələr bir tsikldir. Layihələşdirmə, yeni texnologiyanın hazırlanması və 

sınaqdan keçirilib mənimsənilməsi növbəti tsikldir. Bu tsikllər arasında asılılıq yoxdur. 

İnnovasiya zaman innovasiyası, marketinq innovasiyası, təşkilati innovasiya və məhsul 

innovasiyası olmaqla müxtəlif cür təsnifləşdirilir (Granstrand, Holgersson, 2019). İstehsal və 

ya xidmət prosesində doğru zamanda fürsətlərdən doğru istifadə etmək zaman innovasiyasını 

izah edir. Məsələn, Covid-19 pandemiyası müddətində turizm sahəsində beynəlxalq turların 

sıfıra endiyi 2020-2021-ci illərdə yerli turizmdən faydalananlar, yerli turistləri cəlb etmək üçün 

doğru təklifləri edənlər və beləliklə uğur qazananlar zaman innovasiyasını doğru tətbiq etmiş 

olanlardır. Marketinq innovasiyası bazarda mövcud olan boşluqları vaxtında görmək və yeni 

məhsulları təklif etmək prosesini ehtiva edir. Məhsul innovasiyası isə bazarda mövcud olan 

məhsullara innovativlik qataraq məhsulların müştəri üçün daha asan istifadə oluna bilməsi 

prosesidir.  

Sahibkarlıq müəssisələrinin innovativ fəaliyyətləri yaradıcı məhvə (creative destruction) səbəb 

olmaqdadır (N.Işık, H.B.Işık, Kılınç, 2015). Bu innovativ fəaliyyətlər Şumpeter tərəfindən 

aşağıdakı formada təsnifləşdirilmişdir (Kanellos, 2013): 

 Yeni məhsul təqdim edilməsi: Bu məhsul istehlakçıların daha əvvəl heç 

qarşılaşmadıqları bir məhsul olduğu kimi, mövcud məhsulun keyfiyyətinin artırılması 

Fundamental tətqiqatlar

Tətbiqi tətqiqatlar

İşləmələr
Yeni məmulatın sınaqdan 
keçirilib mənimsənilməsi

Yeni məmulat və ya 
texnologiyanın 

yaradılması

Layihələşdirmə
Praktiki, kütləvi, davamlı 

istehsal

Marketinq

Satış və satışdan sonrakı 
xidmət
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da ola bilər. 

 Yeni istehsal üsulunun inkişaf etidirlməsi (məsələn zaman innovasiyası) 

 Yeni bazarın açılması (xüsusilə ixrac bazarlarının yeni bazarlara çıxışı) 

 Yeni xammal və ya yarımfabrikatın kəşfi 

 Yeni sənaye təşkilatlandırmalarının inkişafı (inhisarçılıq yaratmaq və ya mövcud 

inhisarçılığı dağıtmaq, başqa sözlə, təşkilati innovasiya)  

Kiçik və orta biznes subyektlərinin innovasiya fəaliyyətinin qurulması üçün bir sıra 

problemlərlə qarşılaşırlar (Musayev, 2014): 

- Maliyyə problemləri 

- İqtisadi problemlər 

- İnzibati problemlər 

Bu problemlərin aradan qaldırılmadığı təqdirdə strateji idarəetməni tətbiq etmək üçün 

innovativlikdən çəkinmənin digər səbəbləri aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər (Yalçıntaş, 2015): 

- Vaxt qıtlığı – Gündəlik işlərin izlənilməsi həddindən çox vaxt alır və uzun müddətli 

planlar etməyə vaxt qalmır. Gündəlik problemləri idarə etmək, strateji plan 

qurmamaq üçün bəhanəyə çevrilir. Bir çox KOB meneceri gələcək yönümlü plan 

qurmaqdan ona görə çəkinir ki, o yalnız bugünün gəlir və xərclərini idarə edə bilir.  

- Bilik əksikliyi – Bir çox KOB menecerlərinin strateji idarəetmə haqqında kifayət 

qədər biliyi yoxdur və strateji idarəetmə kiçik müəssisələr üçün dəbdəbə kimi 

görünür. Başqa qrup menecerlər də uzun müddətli planlaşdırmanı, müəssisənin 

elastikliyini məhdudlaşdıran və bürokratikliyi artıran bir proses olaraq görürlər.  

- Bacarıq əksikliyi – KOB menecerlərinin çoxunda strateji planlaşdırma edəbiləcək 

maddi-texniki baza və bacarıq yoxdur. Bununla bərabər, xərclərin çoxluğu 

səbəbnindən planlaşdırma etmək üçün kənardan məsləhətçi cəlb etməyə maraqlı 

deyillər. 

- İnam və etibar əksikliyi – Xüsusilə KOB sahibləri müəssisələrinin həssas 

informasiyalarını işçiləriylə və ya xaricdən olan şəxslərlə paylaşmaq istəməzlər. Bu 

səbəbdən institusional müəssisə olsa belə işçilərini ailədən və ya yaxın ətrafdan 

seçirlər. 

KOB-ların innovativlikdən çəkinmələrinin əsas səbəblərindən birini də işçilərlə münasibətlərin 

düzgün qurulmaması, işçilərin motivasiyalarının olmaması, müəssisənin rəhbərliyinin 

yeniliklərə açıq olmaması, xərcləmə potensialının aşağı olmasını göstərə bilərik. 

KOB-lar strateji idarəetmələrini qurarkən bir neçə nüansa xüsusilə diqqət yetirməlidirlər ki, 

sonrakı mərhələlərdə qarşılaqşdıqları problemlərin optimal həll varinatlarını asan şəkildə 

təqdim edə bilsinlər. Bunlardan birincisi, məhsul istehsal edərkən tək bir istiqamət üzrə 

ixtisaslaşmanı nəzərdə tutur. Belə ki, sektorda yalnız bir məhsul üzrə ixtisaslaşan şirkətlər 
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ekstensiv deyil, intensiv inkişaf yolunu seçmiş olurlar və hədəfləndikləri məhsulda operativ 

formada yeniliklər, dəyişikliklər etməklə işlərini daha çox təkmilləşdirmiş olurlar (Kaya, 2017). 

İnnovasiyanın müəssisədə tətbiqinin ilk mərhələsi müəssisə rəhbərinin buna psixoloji olaraq 

hazır olmasıdır. Müəssisə rəhbəri bilməlidir ki, ucuz firma kimi fəaliyyət göstərmək əvəzinə, 

rəqiblərin etmədiyi bir yeniliyin müəssisəyə və ya məhsula tətbiq olunması onu yenilikçi firma 

kimi rəqiblər arasında strateji mövqeyini daha da möhkəmləndirir.  

Yeni və fərqli olan məhsul və ya xidmət yalnızca dəyişiklik ilə mümkündür. Peter Druckerin 

fikrincə sistematik yenilik, təşkilatçılıq və qərarlı formada dəyişikliyi araşdırmaqla və bu 

dəyişikliyin iqtisadi və ya sosial yeniliklər üçün təklif edə biləcəyi fürsətləri sistemli şəkildə 

təhlil etmək mümkündür. Sistemli təhlil yeddi yenilik fürsəti mənbəyini davamlı olaraq 

izləməyi nəzərdə tutur. Bu mənbələrdən dördü müəssisənin özündə, üçü isə müəssisənin 

ətrafındakı dəyişikliklərdən formalaşır (Yalçıntaş, 2015).  

1. Gözlənilməyən hadisələr – gözlənilməyən uğur, uğursuzluq və ya ətrafdakı 

dəyişiklik böyük bir fürsət gətirə bilər.  

2. Ziddiyyət – hər kəsin olduğunu zənn etdiyi ilə gerçəkdə olan arasındakı fərqin 

aşkar edilməsi və həlli yolunun tapılması 

3. Zaman ehtiyacı – bəzən iş prosesinin idarə olunması həddidən çox zaman 

israfına və nəticədə hədəflənmiş işin ləngiməsinə, keyfiyyətinin aşağı 

düşməsinə, işin ərsəyə gəlməsinin mümkünsüzlüyünə gətirib çıxarır. Bu 

mövqeydə zaman sərfini azaldan innovasiyalar bütün sektorlarda qısa müddətdə 

qəbul edilir (Məsələn, Kodak şirkəti).  

4. Sektor və ya bazarın quruluşunda dəyişikliklər – bazarda və ya sektorda əsas 

dəyişikliklər olduğu zaman, yeni bir məhsul və ya xidmət üçün uyğun mühitin 

olması mənasını ifadə edir.  

5. Demoqrafik quruluş – Əhalinin sayında, yaşında, ailə vəziyyətində, təhsilində, 

məşğulluq nisbətində, gəlirində dəyişikliklər yenilikçilik fürsəti təqdim edə bilir.  

6. Duyğu, qavyarış və təfrisatda dəyişikliklər – Cəmiyyətdəki ümumi yanaşmalar 

və inanclar dəyişməyə başlayan zaman yenilik çün mühitin hazır olması 

deməkdir.  

7. Yeni biliklər – Yeni texnologiyalar yeni məhsullara və yeni bazarlara şərait 

yarada bilir. 

Dünya üzrə qəbul ediləndir ki, hər hansı bir regionda, ölkədə innovasiya ekosisteminin 

formalaşması və inkişafı üçün müxtəlif tərəflərin vəzifələri və rolu, iştirakı mütləqdir. 

İnnovasiya ekosistemi o mühitdir ki, orada universitet-dövlət-sənaye zənciri aktivdir, tərəflər 

bir-birilə daim əməkdaşlıqdadır; Universitetdə tədris olunan fənlər sənayenin tələblərinə cavab 

verir; Universitet məzunları sənayedə asanlıqla karyera qurmaq imkanı əldə edir; Sənaye bəzi 

tətqiqatlarının universitetlərdən gəlməsində maraqlıdır; dövlət isə bu proseslərin 

idarəolunmasında bürokratiyanı azaltmaqla, yumşaq mühit yaratmaqla “üçlük zəncir”in 

effektiv tətbiqinə və faydalarına maraqlıdır. Cədvəl 2.də həmin zəncirin elementləri və əlavə 
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olaraq cəmiyyətin innovasiyaları qəbuletmə tezliyini nəzər alaraq tərəflərin bütövlükdə rolu 

aydın şəkildə izah edilmişdir.  

Cədvəl 2. İnnovasiya sahibkarlığının inkişafı və ekosistemin yaradılmasında maraqlı tərəflərin 

(stakeholders) rolu. 

Dövlət  Nizamlayan, təşviq edən və dəstəkləyən 

qanunvericiliyi tətbiq etmək 

Universitet/Elmi tətqiqat institutu Sənaye əhəmiyyətli tətqiqatların aparılmasına, 

innovasiyaların tapılmasına, eləcə də dövlətin və real 

bazarın tələblərinə cavab verən həll yollarının 

tapılmasına əhəmiyyət verən yanaşmalar nümayiş 

etdirmək. Dünyada yüksək texnologiyaların inkişafını 

izləmək, bu cür inkişafı tətqiq edərək öyrənmək, 

həmçinin iş dünyası və cəmiyyəti bu sahədə 

maarifləndirmək 

İş dünyası Peşəkarlıq və professionallığıa əhəmiyyət vermək. 

Sosial sahibkarlığı dəstəkləmək. Universitetlrlə 

əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirmək 

Cəmiyyət Pozitiv olmaq, ömür boyu öyrənməyə və davamlı 

inkişafa əhəmiyyət vermək. Sosial sahibkarlığı 

dəstəkləmək. 

Mənbə: Qasımov, Cəbiyev, 2017.  

 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq sektorunda innovasiyaların tətbiqinin müasir 

vəziyyəti 

Azərbaycanda iqtisadi strategiyanın prioritet istiqamətlərindən biri sahibkarlığın, xüsusilə 

KOS-ın inkişafı və əlverişli biznes mühitinin qurulmasıdır. İEÖ-lərin inkişaf tendensiyalarına 

müvafiq olaraq ölkədə iqtisadiyyatın informasiyaya, biliyə, İKT-yə, texnologiyaya, 

innovasiyaya əsaslanaraq inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi müxtəlif aspektlərdə elmi cəhətdən 

əsaslandırılmışdır (Osmanov, 2020).  

Azərbaycanda KOB subyektlərində idaretmənin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə prezident 

İlham Əliyev tərəfindən 28 dekabr 2017-ci il tarixində publik hüquqi şəxs statuslu “Azərbaycan 

Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi” yaradıldı ki, bu agentlik KOB 

subyektlərini düzgün istiqamətləndirmək, biznes inqubatorluğu mövqeyindən çıxış, KOB 

subyektlərinə konsaltinq xidmətlərinin təşkilində köməkliyi əsas tutur (http://e-

qanun.az/framework/37470).  

Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 6 noyabr 2018-ci il tarixli 

325 nömrəli Fərmanına əsasən İnnovasiyalar Agentliyi yaradılıb. İnnovasiyalar Agentliyi yerli 

http://e-qanun.az/framework/37470
http://e-qanun.az/framework/37470
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sahibkarlara müasir texnologiya və texnoloji avadanlıqların əldə olunmasında yardım göstərən, 

onların transferini təşkil edən, innovasiyaya əsaslanan elmi tədqiqatları dəstəkləyən, innovativ 

layihələri, o cümlədən startapları stimullaşdıran, onları qrant, güzəştli kredit və vençur 

vasitəsilə maliyyələşdirən agentlikdir. Agentliyin əsas məqsədi İKT sektorunun davamlı 

inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan 

innovasiya və yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların aparılması, 

yeni texnologiyaların işlənilməsi üzrə müasir komplekslərin yaradılmasıdır. Agentlikdə 

gənclərin ideyalarının dəstəklənməsi, innovativ ideyalar bazasının formalaşdırılması, həmçinin 

innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənməsi və 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə Biznes İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir 

(https://mincom.gov.az/az/view/organization/16/).  

İnnovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına yönələn norma kimi Vergi Məcəlləsinin 113-cü 

maddəsini qeyd edə bilərik. Həmin maddəyə əsasən, gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-

tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması 

və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli xərclər istisna olmaqla) gəlirdən çıxılır. 

Bu da vergi ödəyicisinin vergi tutulan gəlirini azaltmaqla onun sərəncamında əlavə maliyyə 

vəsaitinin qalmasına gətirib çıxarır və bununla da innovasiya yönümlü investisiya fəaliyyətini 

təşviq edir (Musayev, 2014). 

Bugün ölkədə innovasiyaların idarəedilməsində dövlət-müəssisə (təşkilat) – universitet 

əməkdaşlığına ciddi ehtiyac var. Universitetlə iş mühitində gedən proseslər bir-birinin əksini 

göstərir. Bu səbəbdən tələbələrin innovasiya yönümlü düşünmələrini təmin edən sistemlər 

işlənib hazırlanmalı və tələbələrin ideyaları müəssisələri tətbiq edilməli, dövlət də bu prosesləri 

dəstəkləməlidir. Bu prosesdə işlərin ciddi şəkildə qurulmasına və müxtəlif maraqlı tərəflərin bir 

maraq üzərində hədəflənərək işlərin idarə olunması zəruridir.  

İnnovasiyaların tətbiqində bəzi modellər mövcuddur ki, bu modellər ideyaların innovasiyaya 

çevrilməsi, onun işlənməsi, bazara çıxarılması və satışı, hədəf kütlənin və satış kanallarının 

müəyyənləşdirilməsi, tərəfdaşlarla və işçilərlə münasibətlərin doğru qurulması, xərclərin 

nəzarətdə saxlanılmasını özündə ehtiva edir. Bu modellərdən bugün dünyada ən çox istifadə 

olunan model “Kanvas” modeli haqqında danışsaq və ölkə üzrə bu modeldən istifadənin 

dinamikliyinə baxsaq görərik ki, bəzi KOB subyektlərinin ümumiyyətlə bu modeldən xəbəri 

yoxdur. Haluki cəmi 1 səhifədən formalaşan, asan yazılan, aydın təhlil oluna bilən bu model 

KOB subyektlərinə hədəflərinə çatmaq üçün lazım olan göstəriciləri aşkar şəkildə nümayiş 

etdirir.  

Bəzi araşdırmacılar Azərbaycanda KOB subyektlərində innovasiya ekosisteminin qurulmasının 

problemlərini təhlil edərkən, eyni zamanda ölkədə startapların tətbiqini xüsusilə qeyd etmişlər 

ki, burada da əsas hədəf ölkə, region və dünya bazarına çıxarılacaq məhsul və ya xidmətlərin 

gənclər tərəfindən ideyalaşdırılması, onun kommersiyalaşdırılaraq innovativ yeniliyə 

çevrilməsi və ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin asanlaşdırılması, dünya bazarında fərqli 

məhsullarla iştirak kimi məsələləri ön plana çəkmişlər. Tətqiqatçıların toxunduğu məsələlər və 

https://mincom.gov.az/az/view/organization/16/
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startapların reallaşmasında çətinlikləri qeyd edərkən Azərbaycanda yetərli bilik, bacarıq və 

qabiliyyətlərə malik gənclərin az olmasını qeyd etmişlər (İ.Qasımov, F.Cəbiyev, 2017), lakin 

bugünki vəziyyətdə bu fikirlə razılaşmaq olmaz. Azərbaycan gənclərinin təhsil və tətqiqat, eləcə 

də xaricdə uğurlu karyera statistikasına baxacaq olursaq kifayət qədər yumşaq bacarıqlara malik 

olan gənclər vardır. Bu fikri gənclərin ideyalarını necə reallaşdırmalı olduqları haqqında 

informasiya qıtlığı, maarifləndirmənin az olması onları startaplardan çəkindirə bilər, lakin bu 

heç də gənclərin savad səviyyəsinin, bilik və bacarıqlarının az olması demək deyildir.  

Bütün sadalananların yekununda qeyd etmək istəyirəm ki, istər ölkəmizdə, istər dünyada KOB-

ların innovasiyaya münasibətləri, qarşılaşdıqları problemlər eynidir. Fəaliyyət göstərdikləri 

sektorda iş proseslərini dərindən mənimsəyən, bu sahədə çatışmazlıqları görən və həll yolunu 

tapan KOB subyektləri daha çox uğur qazanır, gündəlik işlərlə aylıq gəlir götürmək istəyənlər 

isə tədricən bazarda mövqeyini itirməyə məcbur olur. İnnovasiyaların tətbiqi və idarəedilməsi 

müasir çağırışlarda əsas tendensiyadır ki, müəssisələr rəqabətqabiliyyətliliyini qoruyaraq, 

bazara fərqli və keyfiyyətli məhsullar təqdim edərək həm cəmiyyətə, həm dövlətə, həm də 

müəssisə büdcəsinə, rentabelliyə fayda vermiş olacaqlar.  

Nəticə: 

KOB-ların müasir, dayanıqlı, rəqabətqabiliyyətli inkişafının təmin edilməsi birbaşa 

innovasiyaların idarəedilməsindən, innovasiyaların tətbiqindən asılıdır. KOB subyektləri 

müxtəlif səbəblərdən bazarda olan boşluqları görmürlər, görsələr belə onun həlli yollarını tapa 

bilmirlər, bəzən isə həlli yollarını tapsalar belə necə tətbiq edəcəklərini bilmirlər. Bunun üçün 

məqalədə qeyd olunan bilik və bacarıqlara, maliyyə mənbələrinə, ixtisaslı işçi qüvvəsinə olan 

ehtiyac zərurəti formalaşır. Problemi görmək, ona problem kimi deyil, innovativ həll yolunun 

tətbiq edildiyi istiqamət kimi baxan KOB subyektləri hədəflərinə rəqiblərindən daha tez və 

yüksək məhsuldarlıqda çatırlar. Buna görə innovasiyalar bütün növ müəssisələr üçün vacib olan 

idarəetmənin əhəmiyyətli hissəsidir. 
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Xülasə 

Məlum olduğu kimi, faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsiplərinin yeri və rolu aktuallıq kəsb etməkdədir. 

Müasir idarəetmə sistemində dünya alimləri faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsiplərinin elmi-nəzəri 

yanaşmalarını araşdırılmışdır. Məqalədə dünya alimlərin faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsiplərinə 

verdikləri töhfələri üzə çıxartmaq və tədqiq etməkdir. Məqalənin tədqiqat metodologiyası – faizsiz maliyyə 

bazarlarında idarəetmə prinsiplərinin dünya alimlərinin elmi yanaşmalarını sistemli və kompleks araşdırmaqdır. 

Çünki bu yanaşmalar faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə prinsiplərinin təşkili, idarəetməsi və inkişafına çox 

böyük təsir göstərməkdədir. Məqalənin praktiki əhəmiyyəti - əldə edilmiş nəticələri faizsiz maliyyə bazarlarının 

idarə edilməsində prinsipləri tətbiq etməkdir. Bütün bunlar faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə prinsiplərini 

innovasiyalı yanaşmasına, bu sahənin sistemli inkişafına, davamlı və dayanıqlı fəaliyyətinə səbəb olacaqdır. 

Məqalənin tədqiqat nəticələri – faizsiz maliyyə bazarlarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə 

konseptual nəzəri yenilikləri özündə əks etdirir. Məqalənin tədqiqatın nəticələri faizsiz maliyyə bazarlarının idarə 

edilməsi prinsiplərinə tətbiqinə, həmin sahənin təkmilləşdirilməsinə və inkişafına xidmət göstərməkdədir. 

Məqalənin tədqiqat orijinallığı və elmi yeniliyi – ondan ibarətdir ki, faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə 

prinsiplərinin dünya alimlərinin elmi yanaşmalarına əsas elmi-nəzəri istiqamətləri tədqiq edilmiş, bu sahənin 

elmi-praktiki istiqamət kimi formalaşması barədə nəzəri-praktiki baxışlar, nəzəriyyələr araşdırılaraq 

ümumiləşdirmələr edilmiş və onun zəruri elmi aspektləri araşdırılmışdır. Bu nöqteyi nəzərdən elmı-tədqiqat işi 

faizsiz maliyyə bazarlarının idarə edilməsində elmi yanaşmaların tədqiqi baxımdan təqdirəlayiq hesab edilə bilər. 

Açar sözlər: faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsipləri, İslam maliyyə menecmentinin prinsipləri, İslam 

maliyyə sistemi, faizsiz maliyyə bazarları, faizsiz maliyyə bazarlarının idarə edilməsi. 

 

Giriş   

Məlum olduğu kimi, prinsip nəzəri fəlsəfədə faktların fikirlərdə bir sistemlə birləşməsi 

anlamındadır. Belə ki, prinsip- praktiki fəlsəfədə davranış qaydası. Məsələn, Qurani 

Kərimdəki tələblərin böyük bir hissəsi mənəviyyata aiddir. 

(https://az.wikipedia.org/wiki/Prinsip, 2020). 

Bildiyimiz kimi, Qurani Kərimdə iqtisadi idarəetmənin təməlində ədalət və halallıq pinsipi 

durmaqdadır. (Qurani Kərim). 

Müasir idarəetmə sistemində mənəvi olmayaraq fərdi olan prinsiplər də ola bilər ki, fərd ona 

uyğun hərəkət edir.idarəetmə elminin məqsədlərinin dəqiq ifadə edilməsi və onun dəqiq 

öyrənilməsi üçün prinipləri öyrənmək lazımdır. Belə ki, prinsip (lat. Principium- əsas, 

başlanğıc) anlamındadır və aşağıda qeyd olunmuş istiqamətləri özündə birləşdirir. 

mailto:rustamovparviz@yahoo.com
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99ls%C9%99f%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99ls%C9%99f%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Quran
https://az.wikipedia.org/wiki/Quran
https://az.wikipedia.org/wiki/Prinsip
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- Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin və s. əsas çıxış vəziyyətinin öyrənilməsi; 

- Rəhbəredici ideya, fəaliyyətinin əsas qaydalarının mənimsənilməsi; 

- Davranış qaydalarını müəyyən edən şeylərə baxış və daxili inamın müəyyən edilməsi; 

- Hər hansı bir mexanizmin, cihazın və qurğunun hərəkətinin əsas qaydalrının müəyyən 

edilməsi.   (Şahbazov vd., 2005). 

Bu baxımdan, idarəetmə prinsipləri-idarəetmə sisteminin məqsədinə nail olması üçün təşkilati 

məsələlərin həlli zamanı idarəetmə orqanlarının əldə rəhbər tutduğu əsas qaydalar sisteminin 

məcmusudur. 

Metod 

Məqalədə istifadə olunacaq metodlar müxtəlif səciyyəvi cəhətlərə malikdir. İlkin olaraq tətbiq 

ediləcək metod kimi təhlil metodunu qeyd etməkdir. Bu metod sistemin tərkib hissələrini 

elementlərinin öyrənilməsinə əsaslanır. Burada əsas məqsəd məqalədə istifadə olunacaq 

informasiyaların əldə olunmasını təmin etməkdir. Bu informasiyaların əldə edilməsi üçün bir 

sıra ədəbiyyatlardan istifadəni nəzərdə tutur və əldə olunan informasiyaların ədəbiyyat siyahısı 

hissəsində əks olunur. Məqalədə öz əksini tapan üsullar vasitəsi ilə son zamanlar faizsiz 

maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsiplərinə dair mövcud və yarana biləcək informasiyaların 

toplanılması, tədqiqi və təhlilini müəyyən etməkdir. Həmçinin məqalədə analiz metodu 

araşdırılan bir qrup predmetlərinin öyrənilməsində əldə olunan biliyin digərlərinə tətbiq 

etməyə imkan verən vahid idarəetmə mexanizminin yaradılmasına xidmət etməkdədir. Sintez 

metodu analiz zamanı faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsiplərinin vahid kompleks 

bir sistemdə birləşdirməyə imkan verməkdədir. Məqalədə işinin təhlilində analiz və sistemli 

yanaşma metodlarından istifadə olunmuşdur. Həmçinin digər tərəfdən, induksiya və deduksiya 

metodlarından istifadə edilmişdir. Belə ki, induksiya metodu vasitəsilə tədqiqat işi haqqında 

iqtisadi faktlar toplanmış, sistemləşdirilmiş və araşdırılmışdır. Daha sonra isə deduksiya 

metodu vasitəsilə isə həmin toplanmış faktlar əsasında nəzəri nəticələr, ümumi idarəetmə 

prinsipləri müəyyən edilmişdir.  

Analiz 

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində idarəetmə prinsiplərinə elmi yanaşmalar 

İqtisadçı alim, iqtisad elmləri doktoru, professor T. Ə. Quliyev idarəetmənin  prinsiplərinin 

mahiyyətini belə şərh etmişdir: «İdarəetmə prinsipləri bütövlükdə cəmiyyətin və idarəetmə 

orqanlarının fəaliyyətini istiqamətləndirən, həmdə müəyyən bir çərçivəyə salan rəhbəredici 

qaydalar və davranışlar sistemidir. «Prinsip» anlayışı öz mahiyyətinə və məzmununa görə 

qanun səviyyəsində olan bir prosesi əhatə edir. O əslində cəmiyyətin sosial inkişaf proseslərini 

və istehsal münasibətlərini ifadə edir. Çünki hər bir ictimai-iqtisadi formasiyanın xarakteri 

obyektiv olaraq cəmiyyətdə mövcud olan prinsiplər silsiləsini, onların xarakteri və məzmunu 

müəyyənləşdirir. Həmin müddəa idarəetmə prinsiplərinə də aiddir. İdarəetmə prinsipləri 

yalnız idarəetmə sahəsinə aid deyildir, o habelə cəmiyyətin prinsipidir. Bununla belə idarəetmə 
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metodlarının seçilməsi və konkret idarəetmə obyektlərində tətbiq edilməsi qaydası, bu 

metodlardan istifadə olunma səviyyəsi idarəetmə prinsiplərinə də öz təsirini göstərməyə 

bilməz. Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində idarəetmənin aşağıda qeyd olunmuş prinsipləri 

mövcuddur:  

- Sahibkarlıq və rəqabət, sosial və təsərrüfat rəhbərliyinin vəhdətliyi, sahə və ərazi idarəetmənin 

əlaqələndirilməsi, əməyin və mənəvi həvəsləndirilməsinin əlaqələndirilməsi, idarəetmə 

metodları və formalarının daim təkmilləşdirilməsi, elmilik, təsərrüfatın planlı idarə edilməsi, 

məsuliyyətlilik, kadrların düzgün seçilməsi və yerləşdirilməsi, qənaətçilik və səmərəlilik, 

təsərrüfat qərarlarının varisliyi, vahid rəhbərlik prinsipi, vahid rəhbərlik və kollekmallığın 

əlaqələndirilməsi prinsipi; 

- İdarəetmədə elmi metodlardan istifadə prinsipi; 

- Hüquq, vəzifə və məsuliyyətin əlaqələndirilməsi prinsipi; 

- Sağlam motvləşdirmə prinsipi; 

- İdarəetmənin demokratikləşməsi prinsipi.» (Quliyev, 2006). 

İqtisadçı alim, iqtisad elmləri doktoru, professor İ. M. Abbasov və iqtisad elmləri namizədi, 

dosent R. F. Sadıqov «Menecment» kitabında idarəetmənin prinsiplərinin mahiyyətini belə 

şərh etmişdir: Prinsip latın sözü olub, “əsas” deməkdir. Prinsip anlayışı öz mahiyyət və 

məzmununa görə fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydalarını özündə əks etdirir. Prinsip 

idarəetmənin metodları və funksiyaları sistemində aparıcı mövqeyə malikdir. Bu qaydalar 

menecerin davranış xəttini müəyyən edir. Kitabda 1912-ci ildə Amerika meneceri T.Emerson 

tərəfindən idarəetmənin səmərəli prinsiplərindən “Məhsuldarlığın on iki prinsipi” kitabında 

bəhs edilmişdir. Lakin əməyin elmi təşkilinin əsasını qoyanlardan biri, “inzibatçılıq 

nəzəriyyəsi”nin yaradıcısı A.Fayol idarəetmə prinsiplərinin sayının qeyri-məhdud olması 

barədə fikirlərini irəli sürmüşdür. Çünki idarəetmədə tətbiq edilən hər hansı qayda 

idarəetmənin prinsipləri arasında öz yerini tutur. İdarəetmə prinsiplərinə aşağıdakıları aid 

etmək olar: Sistemlilik prinsipi, elmilik prinsipi, inteqrasiya prinsipi, hüquq və məsuliyyət 

prinsipi, tabeçilik prinsipi, bərabərlik prinsipi, ədalətlilik prinsipi, müstəqillik prinsipi, 

kollegialılıq prinsipi, demokratik mərkəziyyət prinsipi, sahə və regional idarəetmənin 

əlaqələndirilməsi prinsipi. (Abbasov və Sadıqov, 2013).  

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində İslam idarəetmə prinsiplərinə elmi yanaşmalar 

İqtisadçı alim, professor, doktor İbrahim Güran Yumuşakın yanaşmasına görə İslam iqtisadi 

idarəetmənin əsas prinsiplərini aşağıdakı istiqamətlərdə irəli sürmüşdür: 

- Tefhid - İslami dünya görüşü, Allahın varlığına, birliyinə, suverenliyinə, Peyğəmbərimizin 

ilahi rəhbərliyinə, axirət inancına söykənəndir.  

- Ədalət- Fərdlərdən, gözəl həyatın daha yüksək səviyyələrə çatmasına vəsilə olacaq faydalı 

davranışları təşviq və ədaləti təsis etməsini gözləməkdədir.  
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- Məsuliyyət- Bu aksiyomun adı məsuliyyət olmasına baxmayaraq istəyə bağlıdır ancaq, 

fərdlərin və cəmiyyətin ictimai mənfəətinə qorunması əsasdır. Bu səbəblə, xüsusi və ya 

cəmiyyət quruluşları tərəfindən sahib olunan və ya idarə olunan hər varlığın ictimai bir 

istiqaməti vardır. 

- İlahi tənzimləmə- İslam iqtisadiyyatında, bütün dünyəvi qaynaqlar ilə onların qorunmasına 

istiqamətli əsaslar ilahi tənzimləmələrə tabedir.  

- Hesab vermək- Allahın yer üzündəki vəkili olan fərdlərin Axirət günündə hesab verməsi; 

insanoğlunun rolunu və statusunu təriflər ki; Müsəlmanların fərdi və ya ümmət olaraq bütün 

məsuliyyətlərini ifadə edər.  

- İslam dinin məqsədi- İslamın təməl məqsədi isə; insanın özünü, ağılını, dinini, malını və 

nəsilini qoruyaraq bütün insanlığın inkişafını təmin etməkdir. 

İqtisadçı alim, professor, doktor Səbahattin Zaim «İslam, İnsan ve Ekonomi» kitabında islam 

iqtisadi idarəetmənin prinsiplərinin mahiyyətini aşağıda qeyd olunmuş istiqamətlərdə 

təznifləşdirmişdir:  

1. İslama iqtisadi baxış digər sistemlərdən tamamilə müstəqildir. Ancaq İslamın iqtisadi 

sistemi İslamın digər sistemlərlə əlaqədar cəhətləri mövcuddur. Hamısı bir bütöv sistem 

formasında fəaliyyət göstərir. 

2. İslamda iqtisadi sistemin materialist baxışı olan homo-ecenomicusu etibarlı hesab etmir.  

3. İnsan cəmiyyətində baş verən sosial-iqtisadi proseslərdə yalnız  homo-ecenomicus insan 

deyil, əsasən müsəlman olan insanlar əsas rol oynamaqdadır. 

4. Kapitalizm istehsala önəm vermiş və nəticə etibarilə istehlakda  tarazlığı tapa bilməmişdir. 

Kommunizm istehlaka önəm vermiş və nəticə etibarilə istehsalda problemi həll edə 

bilməmişdir. Lakin, İslam iqtisadiyyatı ümumi iqtisadi prinsiplərə, İslam iqtisadi 

modelinə uyğun olaraq və İslamın əsas iqtisadi prinsiplərinin köməyi ilə istehsal və 

istehlak arasındakı tarazlığı təmin etməkdədir.  

5. Mülkiyyət hüququ, istifadəsi üsulları, onun məhdudiyyəti və məqsədi ilə birlikdə 

tanınmışdır. (Cəmiyyətin hüquq və haqqı timsalında). 

6. İslamda cəmiyyətə tanınan hüquq və haqq mütləq deyildir, onun müəyyən sərhədləri 

mövcuddur. 

7. Gəlir və mənfəətdə halal, haram ölçüləri hakim mövqeydə dayanır. 

8. Qazancın təməlində əməyə və ya mənfəət və zərər əsasında dayanması ən əsas 

məsələlərdən biridir. 

9. Pulun məhz pul olduğu üçün pul gətirməməsi (yəni faiz) ən əsas məsələlərdən biridir.  
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10.  Qazancının müəyyən hissəsi ayrı-ayrı hüquqi şəxslərdən, təşkilatlardan və ya dövlətin 

vasitəsi ilə alınaraq yoxsul insanlara sosial ədalət vergisi kimi (zəkat qismində) transfer 

edilməsi ən əsas məsələlərdən biridir. 

11.  Bir müsəlman digər müsəlmanların sosial-iqtisadi durumu və vəziyyəti üçün tam 

məsuliyyət daşıyır. 

12.  İsrafın qadağan olması, nemətin tək bir parçasına qədər qorumaq qayğısının və şükür 

etmək hissinin olması ən vacib məsələlərdən biridir.  

13.  Pulu heç bir işdə istifadə etməmək şəklində yığılmasını (iddihar- pulun dövriyyədən 

çıxarılması və hər hansı bir işdə istifadə etmədən əldə tutulmasıdır.), (kenz- xəzinə, yeraltı 

gizli qiymətli əşyaların, pulun və qızılın yığılaraq bir əldə tutulmasıdır.), (iktinaz- sərvətin 

konkret mənafe güdülmədən yığılmasını ), onun qeyri-qanuni işlərin istifadəsində  

qadağan qoyulması ilə yanaşı, pulun müəyyən sahələrdə investisiya qoyularaq istifadə 

edilməsinə həvəsləndirmək ən vacib məsələlərdən biridir.  

14.  İslamda fərd-dövlət qarşıdurması yoxdur. Hər ikisinin məqsədi İslamın prinsiplərini dərk 

etmək və onu həyata keçirməkdir. 

15.  Fərd İslam prinsiplərə əməl etməzsə, dövlət onu İslami yollarla istiqamətləndirməlidir. 

16.  Tələb və təklif qanunların üzərində İslamın mete-iqtisadi prinsiplərinin psixoloji təzyiqi, 

tələb və təklif elastikliyini tənzimləməsi, inhisarçı və monopsonist meyllərin qarşısını 

almağa böyük təsir göstərməkdədir. 

17.  Bazar mexanizmində yalnız şəxsi və eqoist maraqlarını düşünən homo-ecenomicus insan 

əvəzinə müsəlman insan tipi üstünlük təşkil etməlidir. 

18.  İqtisadiyyatın üstündəki intensiv bir meta-iqtisadi ətraf mühitə təsiri iqtisadi proseslərədə 

gedən dəyişmələri yüngülləşdirməlidir. 

19.  İstehlak səviyyəsini və məzmununu müəyyən edən iqtisadi amillərlə yanaşı meta-iqtisadi 

ünsürlərin mövcud olması, qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə məşğul olan, özünü reklam edən, 

xəsislik edən bu kimi meyarların Müsəlman şəxslərdə olmaması, bu kimi insanlar üçün 

özlərində məmnuniyyət hissinin olmasına gətirib çıxarır və onun digər insanlara qarşı 

sosial məsuliyyət daşımasını təmin etməkdədir. 

20.  İstehlak yalnız gəlirin funksiyası deyildir. İslamda gəlirdən dərhal sonra istehlaka 

keçilməməlidir. Həmçinin istehlak sahəsi metaiqtisadi prinsiplərlə tənzimlənməlidir.  

21.  İslamda nisbi istehlak balansı özü-özünü avtomatik olaraq tənzimləyir. İçki, qumar 

oyunları, qeyri-qanuni qadın münasibətləri, cəmiyyətdə əxlaqı və milli-mənəvi dəyərləri 

pozan əyləncə müəssisələrinin qurulmasına mane olan sosial-iqtisadi sanksiyaların 

olması, israfın qadağan edilməsi, bir müsəlman şəxsin digər müsəlman şəxsi hətta 

özündən daha çox düşünməsini tələb edən İslam əxlaqının olması, lüks formada həyat 

sürmənin qadağan edilməsi, bütün bunlar həyata keçərsə insanların aşağı və yuxarı 
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təbəqələr arasında tarazlığ yaranmış olardı. Həyat tərzi və xasiyyət fərqləri səbəbindən bir 

yaşam tərzi meydana çıxar və hər həs tərəfindən qəbul edilər.  

22.  Puldan istifadə zamanı qənətin edilməsi və onun sərmayələrdə istifadəsinin təşkili uğurla 

həyata keçirilərsə o halda cəmiyyət həm zənginləşər, həm də iqtisadi inkişafı sürətlənər. 

23.  İstehlakdan artan qənaətlə investisiya qoyuluşuna sərf edilərsə İslam idealını həyata 

keçirməyə və daha çox onun dünya üzünə yaymaq üçün istifadə edilməsində rolu 

artacaqdır. Beləliklə, artan iqtisadi güc əlavə bir iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsinə 

xidmət edəcəkdir. 

24.  İqtisadi sahədə milli eqoizm, İslam idealı üçün qurulacaq və reallaşdırılacaq insan 

xarakterinin yeni iqtisadi meylləri ilə yumşaldılmış olacaqdır. 

25.  Artıq qazancın digər ölkələrə sərmayə qismində ötürülməsi, dünyada İslam prinsipləri ilə 

qardaşlıq hissinin yayılması, İslam iqtisadiyyatına eqoist yerli iqtisadi-siyasət əvəzinə 

beynəlxalq insani bir sima gətirəcəkdir. (Zaim, 1992).   

Müasir idarəetmə sistemində Katılım bankçılığına gəldikdə, ağla gəlməsi lazım olan şey, ilk 

addım və qızıl qayda olan “Faizsizlik Prinsipi” dir. Bu qızıl qayda bu qurumların qeyri-qanuni 

xüsusiyyətidir. Belə ki, "Faizsizlik Prinsip" in mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Fond toplarkən "sabit bir getiri" təəhhüd etməmək; 

- Fond istifadə etdirərkən nağd kredit verməyib, malı "nağd alıb vədəli satmaq" və ya 

"ortaqlıq" halda iş görmək; 

- Hər cür bankçılıq xidmətlərində faizin hər növündən qətiliklə qaçınmaqdır. 

Bu prinsiplər faizsiz bankçılıq dedikdə ağla gəlməsi lazım olan əsas prinsiplərdir. 

(http://www.gonuldergisi.com/ahlak-temelli-iktisat-yaklasimi-katilim-ekonomisi-albaraka-

genel-mudur-yardimcisi-temel-haziroglu.html. 2018). 

Hüseyin Tuncun «Katılım bankaçılığı: felsefesi, teorisi ve Türkiye uyguluması» kitabında 

İslam maliyyə sisteminin təməl daşı olan faizsiz iqtisadi prinsipləri bu sahənin əsas qaydalar 

toplusudur. Bu qaydalar toplusu yalnız islam maliyyə modeli üçün deyil, cəmiyyətin ümumi 

iqtisadi, ictimai, siyasi və mədəni həyatı üçün də etibarlıdır. İslam prinsiplərin əsasını Qurani-

Kərim və peyğəmbərin sünnəti təşkil edir.(Qurani Kərim). Əsas hökmlərə sadiq qalaraq 

yaradılan İslam maliyyə sistemində prinsipləri inkişaf etdirilmiş və yayılmışdır. Burada faiz 

alətlərini özündə birləşdirən maliyyə sisteminin əsas prinsipləri əsasən aşağıdakılardan 

ibarətdir:  

- Faizin qadağan olması. 

İştirak bankçılığı modeli, ticari əlaqələrdə borclunun borcunu və başdan təyin olunmuş əlavə 

bir məbləği ödəmə zəmanətində olmasını-faiz olduğu üçün-qəbul etməz. Ödənəcək miqdar 

borclunun işində göstərdiyi fəaliyyətin aktivliyi nəticəsində müəyyən olunmalıdır. Borc verən 

də borclunun işiylə əlaqədar riskinə ortaq olacaq və nəticədə əldə edilən qazanc və ya zərəri 

http://www.gonuldergisi.com/ahlak-temelli-iktisat-yaklasimi-katilim-ekonomisi-albaraka-genel-mudur-yardimcisi-temel-haziroglu.html
http://www.gonuldergisi.com/ahlak-temelli-iktisat-yaklasimi-katilim-ekonomisi-albaraka-genel-mudur-yardimcisi-temel-haziroglu.html
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paylaşacaqdır. Borc verən ticarət və ya istehsal üçün pulunu müqavilə ilə müəyyən edilmiş 

şəxsə əmanət edər. Fond sahibi, müqavilədə müəyyən edilmiş şəxsələ birlikdə riskdə iştirak 

etmək məcburiyyətindədir. Bu sistem ümumi olaraq, borc vermək yerinə öz hesabına 

maliyyələşəmə yolu ilə həyata keçirilə bilər.  

- Riskin paylaşması. 

Faizin qadağan olması səbəbiylə banka fond təmin edən adam, kredit verən tərəf olmaq yerinə 

sərmayəçi şəxsiyyətinə sahib olar. Borclu və borc verən tərəflər ticari və istehsal fəaliyyətləri 

nəticəsində meydana gələcək qazancı və ya zərəri paylaşmaq üçün iş riskini ortaq şəkildə 

boynuna götürərlər. 

Sosial ədalətin gərəyi, borclu və borc verənin mükafatı və ya zərəri balanslı bir şəkildə və haqq 

tərəfindən paylaşmasıdır. Sərvətin toplanması müddəti və sosial-iqtisadi sistemdə balanslı və 

bərabər paylanması gerçək məhsuldarlığın əks olunması olaraq dərk edilməkdədir. 

- Spekülativ (qarşıdakı illərdə qiymətlərin qalxıb və ya enməsindən istifadə edərək gəlir əldə 

edilməsidir.) davranışların qadağan olması. 

İqtisadiyyatda spekülativ davranışların ictimai dəyərə əlavə bir qatqısı yoxdur. Bu yanaşmada 

pul qazanan kəslər, mövcud sərvətin balanssız dağılımına və haqq edilməyən bir sərvət 

toplanmasına səbəb olurlar. 

- Naməlumluğun qadağan olması və müqavilənin əhəmiyyəti (Jahala və Gharar). 

İqtisadi fəaliyyətlərin həddindən artıq naməlumluq səbəbiylə tərəfləri zərər çəkmiş etməsi 

qəbul edilə bilməz. Burada qadağan edilən naməlumluq, ticarətin müyyən etdiyi normal risk 

deyildir. Onun kənarında tərəflərin nə alıb nə satdığını bilməməsi və ya əməliyyatdan əldə 

ediləcək nəticənin böyük ölçüdə şansa buraxılmasıdır. 

Gharar əmtəələrin alınıb satılması prosesidir. Burada qaydaların olub olmamasından aslı 

olaraq bu işlər həyata keçirilir. Belə ki, burada baş verən fəaliyyət prosesində yüksək riskin 

olması bu kimi ticari əməliyyatlar çox zaman qumara çevrilkəkdədir.  

- Bank fəaliyyətlərinin ortaqların məlumatına açılması. 

Açıqlıq prinsipinə əsaslanaraq iştirak bankının bütün fəaliyyətləri haqqında şəriklərə 

(ortaqlara) informasiyalar təqdim edilməlidir. Rəsmi nüfuzların yoxlaması yanında səhmdarlar 

və ya fond sahibləri bankın işləri, qazanc zərər paylaşma üsulları, balans və gəlir cədvəlləri 

kimi mövzular haqqında istədikləri informasiyalar əldə edə bilərlər. 

- İcazə verilməyən fəaliyyət sahələri. 

Spirt, donuz əti və donuz ətindən hazırlanan məhsulları, pornografi kimi İslam əxlaqına və 

prinsiplərinə uyğun gəlməyən və İslam iqtisadiyyat modelində alış-verişinə icazə verilməyən 

əmtəələrin istehsalı, ticarəti və maliyyə fəaliyyətinn qadağan edilməsidir. Yeni bir fəaliyyətin 

reallaşdırılması və ya bir alətin dövrəyə qoyulması üçün birinci şərt, söz mövzusu fəaliyyətin 

iş prinsiplərinə zidd olmaması gərəyidir. (Tunc, 2019). 
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Kainatdakı və dünyadakı bütün nemətlər insan üçün yaradılmışdır. İslam İqtisadiyyatı, insan 

mərkəzli bir iqtisadi quruluşun formalaşmasına imkan verən prinsipləri əhatə edir. İnsanlar 

həm istehsalı müəyyən edən əsas amildir, həm də istehsalın həyata keçirildiyi üstün bir 

varlıqdır. İnsan istehsal vahidi, sahə, fabrik və iş yerində istehsalçıdır. Evdəki istehlak 

vahidindəki və istehlak bölgələrindəki istehlakçıdır. Əməyindən istifadə edərək faydalı işlər 

görən insan qazancının bir hissəsini öz enerjisini yeniləmək üçün sərf edir. Digər hissəsini isə 

öz himayəsində olanların qidalanmasına və təhsilinə xərcləyir. Bu baxımdan, əmək payı 

işçinin yaxşı bəslənməsi üçün uyğun olmalıdır və məsuliyyət daşıdığı insanların 

qidalanmasına və yaxşı təhsil almasına imkan verəcək səviyyədə olmalıdır.  

Müasir idarəetmə sistemində İslam İqtisadiyyatının fərqli prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

Təbii Sərvətlərə dair prinsiplər, iqtisadi və sosial təsisatlara dair prinsiplər, istehsal və 

bölüşdürmə prosesi ilə bağlı qərar vermə prinsipləri, gəlir paylaşımı ilə bağlı prinsiplər, 

mülkiyyət hüquqları ilə bağlı prinsiplər, dəyər və əməyə aid prinsiplər, pul-əmtəə balansı ilə 

bağlı prinsiplər, dövlət və bazar mexanizmi ilə bağlı prinsiplər, faiz və inhisara aid prinsiplər. 

(Ersoy vd., 2019). 

Professor, doktor Servet Bayındırın «Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans-2 (Para ve 

Sermaye Piyasaları)» kitablarında göstərir ki, Quranda insanın həyat fəaliyyəti onu mənzil və 

qidadan ibarət iqtisadi fəaliyyətə başlaması ilə əlaqələndirməklə göstərilmişdir. İslamda bazar 

və maliyyə alət-aktivi araşdırmamızın əsas hissəsini təşkil etməkdədir. (Bayındır, 2015). 

Maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirildiyi mühit qısa formada bazar adlandığı üçün bu 

məsələlərdə ilk növbədə İslamda maliyyə bazarlarının ümumi prinsipləri müzakirə edilməlidir 

ki, bunlarda əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:  Qarşılıqlı razılığa əsaslanan ticarət prinsipi, 

müqavilələrin tələblərinə uyğun davranılması edilməsi prinsipi, faizdən istifadə etməmək 

prinsipi, qumar və həddindən artıq qeyri-müəyyən yollardan istifadə etməmək prinsipi, haram 

mallardan və sahələrdən uzaq durma prinsipi, haram məzmunlu qarışıq müqavilələrdən 

istifadə etməmək prinsipi. (Bayındır, 2015). 

Nəticə 

Aparılmış tədqiqatlardan belə nəticə çıxarırıq ki, faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə 

prinsiplərinə dünya alimlərinin bu sahədə apardıqları elmi-nəzəri yanaşmaları bəşər 

cəmiyyətinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına nail olunması və genişləndirilməsinə böyük 

imkanlar yaradır. Faizsiz maliyyə bazarlarında idarəetmə prinsiplərinə dünya alimlərinin 

davamlı və dayanaqlı inkişafı üçün aşağıda qeyd olunmuş nəticələrin nəzərə alınması 

məqsədəuyğun olardı: 

- Prof. T. Ə. Quliyev görə- İdarəetmə prinsipləri, qanunları və metodları arasında üzvi əlaqə 

vardır. İdarəetmə prinsipləri öz fəaliyyət xarakterinə görə idarəetmə metodlarına nisbətən sabit 

xarakter daşıyır. Lakin bunu mütləq sabitlik mənasında qiymətləndirmək düzgün olmazdı. 

Çünki prinsiplərin özü də məzmunca zənginləşir və inkişaf edir. 
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- Prof. İ. M. Abbasov, dos. R. F. Sadıqova görə- İdarəetmənin prinsipi idarəetmə funksiyalarının 

həyata keçirilməsində müdirlərin əldə rəhbər tutduqları ideyaları, qanun və qaydaları özündə 

əks etdirir. Təşkilatın idarəetmə prinsipləri idarəetmə sisteminin strukturuna və təşkilinə olan 

tələbləri müəyyən edir. Yəni təşkilatın idarə edilməsi bütün səviyyələrdən olan menecerlərin 

əldə əsas tutduqları idarəetmə prinsipləri vasitəsilə həyata keçirilir.  

- Prof.  K.A. Şahbazova görə- Menecmentin prinsipləri dedikdə qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olmaq üçün təşkilatın əsas qaydaları başa düşülür. 

- Prof. S. Zaima görə- İslamda fərdi təşəbbüs, mülkiyyət hüququ və tələb-təklif bazasına uyğun 

fəaliyyət göstərən sərbəst bazar sistemi mövcuddur. Lakin İslam gətirdiyi din ruhu, digər 

dünyaya inam, hesab vermək və cavabdehlik şüuru, faizin qadağan olması, zəkat təsisatı və 

dövlətin müəyyən edilmiş prinsiplərin müdaxiləsi ilə inhisarçı və avtoritar yönümlü bazar 

modellərinin daima qarşısını almaqdadır. 

- Prof.  A. Ersoya görə- Faiz əməliyyatlarından əldə olunan gəlir ədalətsiz qazancdır, çünki 

başqalarının itkisinə səbəb olur. 

- H. Tunca görə- faizsiz banklar iş fəaliyyətində bu istiqamətlərdə ticarəti və sərmayələri 

maliyyələşdirərlə ki, bu əməliyyatlar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:   

- Fərziyyəyə və nominal əməliyyatlara yer verilməməlidir. 

- Müştəriləri ilə dəqiq və detallı hökmlər ehtiva edən müqavilələr bağlayaraq, naməlumluğu 

ortadan qaldırılmalıdır. 

- Fəaliyyətlərinin təbii risklərini həm fond yığımında, həm də fonddan  istifadə edilərkən 

müştərilərlə birlikdə fəaliyyət göstərilməlidir.  

- Alacaqları pulların tarixlərini, müştərinin ödəyəcəyi məbləğlərini və qazanc və zərərin 

paylaşma nisbətlərini əməliyyatların başında müəyyən edilməli və sonradan heç bir dəyişiklik 

edilməməlidir. 

- Maliyyələşdiriləcək və ya sərmayə qoyulacaq sahələrin İslam etikası əxlaqına uyğun olmasına 

diqqət yetirilməlidir. 

- Servet Bayındıra görə- müasir idarəetmə sistemində cəmiyyətin sosial-iqtisadı inkişafına nail 

olmaq üçün Qurani-Kərimdə olan iqtisadi prinsiplərə uyğun tənzimlənməlidir. 

Yekun nəticə olaraq Faizsiz maliyyə bazarlarında davamlı və dayanaqlı inkişaf üçün aparılan 

bütün fəaliyyətlərdə ədalət, sosial ədalət, sosial bərabərlik prinsipləri əsas götürülməli, dünya 

alimlərinin bu sahədə elmi yanaşmaları nəzərə alınmalıdır. (Qurani Kərim). 
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Аннотация.  

В период резких негативных изменений в мировой экономике, большинство стран находится в постоянном 

финансовом напряжении. Банковский сектор не остался в стороне. Будучи основной связующей в 

экономике любой страны, банки попали в достаточно сложную ситуацию. Внедрение карантинных мер, 

ограничение деятельности, замораживание межгосударственных связей, вызванных пандемией  

COVID-19, повлияли на платёжеспособность населения и экономических агентов. На банковскую 

структуру выпала тяжёлая ноша восстановления и сохранения экономики стран. Для быстрорастущей 

экономики Азербайджанской Республики данное явление также бросило определённые вызовы, возникла 

острая необходимость в цифровизации банковского сектора. Совершенствование и внедрение 

современных технологий играет ключевую роль в развитии и процветании банковского сектора, 

способного поддерживать кругооборот финансовых средств внутри страны, а также за её пределами. 

Реализация технологии Big Data является одной из необходимых мер для развития и процветания 

банковского сектора страны. Современный банковский сектор Азербайджана является 

высококонцентрированным и это даёт возможности для создания в стране Интернет-банков, как одного из 

видов высокотехнологичных банковских услуг. В данной статье были рассмотрены особенности 

внедрения современных технологий, в частности, Big Data, Интернет-банки, их достоинства и недостатки, 

а также нынешнее состояние банковского сектора страны с учётом влияния пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, интернет-банкинг, Big Data. 

 

Введение 

В современных условиях всё чаще стало появляться понятие «цифровая экономика». Это 

было связано с прорывом в развитии цифровых технологий, революцией в сфере 

информации, и ускорением процессов экономической глобализации. Информация 

получила статус ресурса в хозяйственных и общественных процессах. Анализ и 

реализация информации превращает её в знания, которые измеряются повышением 

продуктивности, а социально-экономические отношения всё больше переходят в сетевое 

пространство. Одним из ключевых факторов цифровой трансформации является 

развитие цифровой культуры (Schmidt, Drews, & Schirmer, 2017). 

Нет однозначного определения термина «цифровая экономика». По мнению российских 

учёных (Бабкин, Буркальцева, Костень, & Воробьев, 2017): «Цифровая экономика – это 

тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим 

использованием цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и 

передачи информации во всех сферах человеческой деятельности.». 

mailto:PolaaadValiyev@gmail.com
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В последнее время всё чаще встречается активное изучение и внедрение цифровой 

культуры. Это доказывается тем, что в большинстве стран создаются специальные 

стратегии и/или программы развития цифровой экономики. Среди таких стран можно 

выделить следующие: Дания – 2000 г.; Сингапур – 2005 г.; Австрия, Гонконг, 

Великобритания, Новая Зеландия – 2008 г.; Евросоюз в целом – 2009 г.; Канада – 2010 г.; 

Малайзия – 2012 г.; Южная Корея – 2013 г.; Индия, Казахстан – 2015 г; Россия – 2017 г. 

Развитие цифровой экономики является приоритетным вопросом для Азербайджана, 

вследствие чего была выработана «Национальная стратегия развития информационного 

общества в Азербайджанской Республике на 2014–2020 годы». Принятая в конце 2016 

года в нашей стране стратегическая дорожная карта развития телекоммуникаций и 

информационных технологий также направлена на обеспечение более безопасного и 

быстрого цифрового перехода. 

Особенности Цифровизации В Банковском Секторе 

Основные отличия современного – цифрового банкинга от традиционного банковского 

дела, заключается в следующих аспектах: 

 электронный банкинг позволяет значительно сократить численность рабочего 

персонала в кредитном учреждении за счёт его замещения носителями 

искусственного интеллекта; 

 денежные вложения в цифровые активы; 

 написание программ для различных банковских операций; 

 создание цифровых активов; 

 блокчейн–сервис; 

 приобретение объектов интеллектуальной собственности; 

 майнинг криптовалют, облачный майнинг, накопление (хранение) и выпуск 

собственных криптовалют, взаимообмен фиатных денег на криптовалюты; 

 финансирование создания Интернет–вещей и разработки умных контрактов; 

 широкое использование в кредитном процессе робототехники, электронных 

помощников, чат-ботов, CRM-системы взаимодействия с клиентами; 

 проецирование спектра предоставляемых услуг на модули, основанные на 

технологии блокчейн и другие (Швецов, Сунцова, & Корешков, 2018) 

С точки зрения выгоды использования Интернет-банкинга можно выделить следующие 

преимущества его внедрения: 

Для потребителей 

a) Удобство и простота: Интернет-банкинг считается более эффективным с точки 

зрения простоты использования и доступа. Использовать интернет-банкинг очень 

просто: клиент напрямую посещает веб-сайт банка, через который он может легко 
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проводить свои онлайн-транзакции, а также отслеживать их.  И все это без 

необходимости покидать место жительства; 

b) Доступ 24/7: Интернет-банкинг помогает клиентам банка получить доступ к 

своим банковским операциям в любое время. Круглосуточный доступ помогает 

клиенту банка даже в экстренных случаях. Клиенты могут посетить банкомат и 

снять необходимую сумму; 

c) Быстрый перевод денег: Интернет-банкинг помогает клиентам банка быстро 

выполнять свои транзакции, с меньшими временными затратами, а оплата 

производится немедленно. Он предлагает меньше времени ожидания и больше 

удобства по сравнению с традиционной банковской системой и значительно 

снижает структуру затрат, чем традиционные каналы доставки; 

d) Канал самообслуживания: Интернет-банкинг предоставляет своим клиентам 

канал самообслуживания для различных банковских услуг, благодаря которым 

они больше не зависят от сотрудников банка и других. Интернет-банкинг - одна 

из самых популярных банковских технологий самообслуживания. 

Для банка 

a) Повышенная прибыльность: внедрение Интернета-банкинга помогает 

увеличить прибыльность. Интернет-банкинг имеет лучший показатель 

операционной эффективности и прибыльности по сравнению с банками, 

которые не используют интернет-услуги; 

b) Захват области вне филиалов: Интернет-банкинг расширил свою географию 

и может увеличить клиентскую базу за счёт электронных каналов 

взаимодействия. Чтобы удовлетворить своих существующих клиентов и 

заинтересовать новых клиентов, финансовые учреждения используют 

электронный банкинг в качестве внеофисного банковского обслуживания; 

c) Снижение затрат. Традиционные банки очень дороги в обслуживании.  

Затраты обычно включают аренду помещения, расходы на персонал, 

страхование, отопление и освещение и др. Было подсчитано, что банки могут 

сэкономить около 60% на стоимости за счёт онлайн-банкинга; 

d) Безопасность для окружающей среды: Интернет-банкинг сокращает 

использование бумаги, снижает загрязнение из-за отсутствия необходимости 

физического присутствия в банке. (Bafna & Nahar, 2017) 

Внедрение цифровых технологий создаёт переломный момент в функционировании не 

только банковского сектора, но и всей экономики страны: влияет на революцию в 

каналах банковской доставки и системах обработки информации, а также в изменении 

рабочих мест и навыков, которые требуются в финансовых услугах. Цифровизация и 

FinTech дают возможность снизить предельные издержки и повысить 

производительность финансовых услуг. Тем не менее, существуют также проблемы 

финансовой стабильности, связанные с этими процессами, поскольку они 
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подразумевают массовое накопление нематериального капитала, который не всегда 

надлежащим образом оценивается на рынках капитала, а также размывают границы 

отрасли и создают значительные проблемы в сфере конфиденциальности, регулирования 

и правоприменения и другие. (Carbo & Rodriguez, 2020) 

Достижения в развитии инновационных технологий позволяют банковскому сектору 

работать не просто с отдельными сегментами людей, а более того, с каждым 

индивидуально. Это стало достижимым в связи с активным внедрением цифровизации 

во многие сферы ведения бизнеса, в частности, банковского дела. 

Банковская система должна быть способна хранить и работать с огромным массивом 

данных, необходимо ещё одно важное нововведение. Решением является применение Big 

Data.  Big Data – это ещё одна из современных инновационных технологий, позволяющих 

оптимизировать обработку и хранение огромных массивов данных. Помимо хранения 

большого количества информации разного формата, требуется постоянный доступ к ним 

и с этим также помогает технология Big Data, создавая своего рода «облако» для 

информации. 

Таким образом, применение технологий Big Data в усовершенствовании банковского 

функционирования направлено, в частности, не только на увеличение уровня 

обслуживания, но и на повышения качества предоставляемых услуг. Одним из основных 

функций является выдача кредитов и в данном процессе Big Data помогает на основе 

имеющихся данных выявить риски, ставку и другие параметры. 

Технология Big Data позволяет на каждом этапе взаимодействие банков с клиентами 

структурировать и облегчать работу. Так, например, на этапе сбора первичной 

информации даёт возможность банкам не только собрать сведения о клиентах, но и 

разделять их на сегменты по предпочтениям. Для определения уровня риска данная 

технология анализирует кредитную историю клиента (если таковая имеется). 

Принимая во внимание уникальность этой технологии, есть и определённые сложности 

для реализации этой разработки на азербайджанском рынке банковских услуг и 

операций: 

 Обеспечение конфиденциальности и безопасности данных; 

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Малая база накопленных информационных данных в реальном секторе 

экономики; 

 Реализация новой технологии на рынке связано с высокой стоимостью не только 

внедрения, но и апробации на местном рынке банковских услуг. 

Реализация банковской технологии Big Data на сегодняшний день затормаживается из-

за высокого уровня рисков, связанных с развитием мошенничества. Тем временем данная 

технология позволяет предотвращать деятельность мошенников, посредством сбора и 
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обработки информации по потенциально нестандартным операциям, блокируя их. Это 

помогает препятствовать развитию кражи данных и средств. Это говорит о следующем 

способе применения данной технологии. Ещё одним возможным применением 

технологии Big Data – моделирование потенциальных сценариев развития системы и 

поиск уязвимых мест. Также посредством моделирования можно прогнозировать 

возможные кризисные и рисковые ситуации в банковской деятельности. Выгоду от 

внедрения технологии Big Data можно оценить путём анализа роста оказываемых 

банками услуг. 

Мировой Опыт Внедрения Цифровизации В Сфере Банковского Дела 

Можно привести примеры применения цифровизации в банковской сфере на 

сегодняшний день. Итак, одним из примеров является пилотный проект BankofAmerika 

по работе банковских отделений без сотрудников. Этот проект включает в себя сеть 

банкоматов и удалённую видео связь с работниками банков для предоставления ответов 

на вопросы клиентов. Аналитиками банка проверяется степень довольства таким видом 

предоставления услуг, и, при большом количестве положительных откликов, 

планируется переход на робо-банкинг в будущем. 

Ещё одним примером служит Citi банк, предоставляющий своим клиентам множество 

цифровых сервисов. Одной из последних инициатив для бизнес-клиентов стал выпуск 

токенов MobilePASS на рынках 11-ти азиатских стран. При помощи персональных 

токенов предоставляется доступ сотрудникам к мобильным сервисам при помощи таких 

«ключей». Тем временем в США банк Citi стал первым банком, который ввёл 

аутентификацию пользователей кредитных карт в мобильном приложении путём 

сканирования их телефоном. 

Один из крупнейших банков Франции Societe Generale объявил о прекращении более 

15%-ов от общего количества отделений и более 1000 рабочих мест к 2020 году с целью 

сокращения издержек за счёт внедрения цифровых технологий. Societe Generale также 

является одним из крупных банков, которые ставят целью сокращение сети физических 

отделений. В плане стратегического развития данного банка говорится, что банк уделяет 

особое внимание «инновациям и рыночным тенденциям, чтобы превратить впечатления 

своих клиентов в своё конкурентное преимущество». В связи с чем Societe Generale 

планирует ускоренное внедрение передовых технологий для повышения качества 

обслуживания клиентов. Для этой цели планируется масштабное инвестирование в 

новые модели, новое программное обеспечение. В результате данной стратегии банк 

планировал сократить количество отделений с 2 тыс. до 1,7 тыс. до 2020 года, вместе с 

этим сократить количество бэк-офисов с 20 до 14. 

Стоит также выделить цифровой банк на постсоветском пространстве: Tinkoff Bank, 

который стал одним из крупнейших интернет-банков на мировом рынке. Данный банк 

уже на протяжении более десяти лет специализируется на дистанционном 
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обслуживании, не имея филиалов в различных регионах. Tinkoff Bank доказал, что даже 

в постсоветском пространстве, такого рода услуги могут достаточно быстро развиваться 

и достигать мирового масштаба. 

Внедрение Цифровых Технологий В Азербайджанской Республике 

В Азербайджане действует развитая, двухступенчатая банковская система, основанная 

на рыночных принципах. Первая ступень: Национальный Банк Азербайджанской 

Республики, вторую ступень занимают коммерческие банки и разного рода небанковские 

кредитные учреждения. 

На сегодняшний день, банковский сектор АР насчитывает 26 коммерческих банков. 

Наиболее крупные из них являются Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, PAŞA Bank ASC, 

Kapital Bank ASC, Xalq Bank ASC, Bank Respublika ASC. Среди крупнейших банков 

имеет место внедрение определённых современных тенденций, таких как Big Data, 

мобильный банкинг, кибербезопасность и другие. 

По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана (1) 

банковский сектор страны имеет умеренную концентрацию на уровне трёх банков (2) и 

высокую концентрацию на уровне пяти (3) крупнейших банков страны (см. таблица 1). 

CRk = ∑ Si

k

i=1

          (1) 

где 𝑆𝑖 − доля актива банка (в %) от совокупных активов банковского сектора. 

CR3 = 28,0 + 17,3 + 16,3 = 61,6%          (2) 

CR5 = 28,0 + 17,3 + 16,3 + 7,3 + 3,2 = 72,1%          (3) 

Данные показатели являются одними из факторов, влияющих на низкую мотивацию для 

внедрения новейших технологий. С другой стороны, это открывает доступ к 

продвижению в банковском секторе и внедрению новых банков, основанных на 

современных технологиях, одним из которых является Интернет-банк. 

Бывший министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, говоря о 

необходимости внедрения технологий в финансовый сектор, отмечал в последние годы 

рост количества предлагаемых услуг. Безусловно, мобильный банкинг стремительно 

развивается. Сфера применения технологий в финансовом секторе расширяется, годовой 

рост составляет 22,2%. Министр отметил, что применение технологий в финансовом 

секторе увеличивает доступность в этой сфере, повышает эффективность финансовых 

услуг. По его словам, сейчас технология блокчейн стала глобальным явлением. Во 

многих странах пилотные межбанковские проекты реализуются через блокчейн. Сегодня 

более 4 миллиардов человек являются пользователями Интернета, и более 5 миллиардов 

человек имеют мобильные телефоны. Около половины из них пользуются смартфонами, 

что говорит о готовности этих людей к цифровизации банковских услуг. Другими 
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словами, существует большое количество потенциальных клиентов современного типа 

финансовых услуг. Министр отметил, что применение финансовых технологий также 

важно для Азербайджана. Внимание к этой сфере в нашей стране растёт с каждым годом. 

В мае 2019 в Баку прошёл крупный саммит по финансовым технологиям. В мероприятии 

приняли участие более 100 влиятельных международных организаций и компаний. 

Таблица 1: Рейтинг банков Азербайджанской Республики по убыванию активов, 2020 год 

Банки IVK/2020, млн AZN IVK/2021, % 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 8962,8 28,00% 

PAŞA Bank ASC 5513 17,20% 

Kapital Bank ASC 5227,5 16,30% 

Xalq Bank ASC 2353,1 7,30% 

Bank Respublika ASC 1034 3,20% 

Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 911,5 2,80% 

AccessBank QSC 855,9 2,70% 

Rabitəbank ASC 830,9 2,60% 

Unibank KB ASC 815,8 2,50% 

Premium Bank ASC 653,3 2,00% 

Другие банки 4887,4 15,30% 

Всего: 32045,2   

Источник: Официальный сайт Ассоциации Банков Азербайджана, https://aba.az/ (16.03.2020) 

 

Увеличение сферы пользования информационными услугами в Азербайджане также 

можно увидеть по росту количества безналичных платежей населения (см. График 1). 

Отметим, что в период 2019-2020 гг.. наблюдается резкий рост интернет- торговли.  

Важным фактором, объясняющим данный скачок в количестве безналичных платежей, 

является пандемия COVID-19. За время распространения пандемии, многие сферы 

деятельности кардинально поменяли облик и перешли на удалённую деятельность. 

Следовательно, мы видим, как важно использование банками искусственного интеллекта 

https://aba.az/
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для удовлетворения финансовых требований и ожиданий клиентов, особенно в такие 

тяжёлые для экономики времена.  

График 1. Количество операций внутри страны, безналичные платежи, 31.01.2021 

 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка Азербайджана, https://www.cbar.az/ (20.03.2020) 

*Данные на 31.01.2021 

 

Дистанционное банковское обслуживание не в меньшей мере создаёт определенные 

проблемы и риски. Прежде всего это затрагивает кибербезопасность и 

конфиденциальность данных. Здесь необходимо решение вопроса как на 

законодательном, так и на технологическом уровне. Во-вторых, отметим такие факторы, 

как, например, утеря клиентом средств доступа к системе, ошибочные действия клиента, 

которые ограничивают работу Интернет-банкинга. Также важно отметить риски, не 

зависящие от клиента, связанные с невозможностью получить требуемую банковскую 

услугу в определенный момент времени по каким-либо техническим причинам. К ним 

можно отнести аварии в компьютерных или телекоммуникационных системах 

провайдеров финансовой организации; сетевые атаки на компьютерные системы 

провайдеров клиента и кредитной организации, форс-мажорные обстоятельства 

(стихийные бедствия, катастрофы и др.) и прочее. 

Сегодня при помощи электронного обслуживания банков можно получить базовый 

набор финансовых услуг (открыть депозит, заказать дебетовую или кредитную карту, 

оформить покупку в кредит в некоторых магазинах), однако объем предоставляемых 

сервисов пока органичен. Для того, чтоб его популярность среди населения росла, имеет 

место создание доверительной среды, что означает уменьшение рисков, а также 

внедрение масштабных рекламных компаний. Для этого рекламодателям необходимо 

определить где находится аудитория. А в условиях самоизоляции и ограниченного 

доступа к привычным офлайн-развлечениям, клиенты больше времени проводят в 
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онлайн-сервисах. В частности, это социальные сети и поисковые платформы, такие как 

Google, что говорит о перспективах онлайн контент-маркетинга. 

Выводы И Заключение 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что банковский 

сектор играет ключевую роль в функционировании и развитии экономики любой страны. 

Одним из наиболее важных факторов, сдерживающих развитие банковского сектора – 

высокая концентрация в данной сфере и пониженная мотивация к повышению 

собственной конкурентоспособности. 

С целью повышения эффективности функционирования банков были предложены 

следующие направления: 

 внедрение инновационных технологий, в частности технологий Big Data, в 

банковском секторе, для структурирования и повышения обработки данных, что 

является важным фактором для экономики при быстром изменении ситуации на 

мировом рынке; 

 реализация проектов по созданию интернет-банков для выхода на новый уровень 

в банковском деле. 

Все эти идеи позволят банковскому сектору повысить свою эффективность. Снижение 

концентрации даст толчок развитию этой сферы, стремлению к постоянному лидерству 

в применении новых технологий. В свою очередь, внедрение новых технологий будет 

способствовать более рациональному и эффективному принятию решений в 

напряжённой для экономики ситуации, а также привлечению в банковскую деятельность 

большего числа экономических агентов. 

Особое значение в эффективной деятельности банковского сектора играет решение 

проблем, обусловленных дистанционным обслуживанием клиентов. Важную роль в 

снижении рисков играют законодательные и технические меры, осуществлённые со 

стороны государства. Это позволит создать доверительную среду и обеспечит 

дальнейшее развитие банковского сектора страны. 
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Abstract: 

The term digital describes not only technology but also the people who are upgrading day to day. This paper 

proposes a definition of a digital entrepreneurial mindset with organisation theory and entrepreneurship literature. 

We also focus on the digital technologies and information technology services which leads the entrepreneurs to 

grow in their digital platforms and how it helps for upgrading a city to a smart city. Smart city is an entrepreneurial 

city. Entrepreneurs face many challenges in creating, managing, and managing their businesses and it has changed 

the idea of the vulnerability intrinsic in business procedures and results. Now, entrepreneurship has become a key 

agenda item of economic policy makers in many countries, especially in transition economies.  

Digital entrepreneurship is becoming more and more interested in today's world because of its importance and 

ease. Still there is a great gap of entrepreneurship between many places in india. In this paper we are focusing on 

a structured literature review of digital entrepreneurship to generate insights into recent developments in some of 

the smart cities in south india and how they obtained a rapid development with digital entrepreneurship. Also the 

different types of approach they used for developing the cities to upgrade in economic and digital platforms. We 

analysed about reducing the gap of digital divide in smart cities using the method of digital entrepreneurship and 

the ways to improve the economic standards of the smart cities.  

Keywords: Digital entrepreneurship. Entrepreneurship, Innovation, Products, Innovative entrepreneurship, 

Government support of innovative Business. smart cities 

 

Introduction 

Digital entrepreneurship is the modern efficient way of reshaping & developing business and 

communication with cloud services, augmented and virtual reality, artificial intelligence and 

blockchains as some of the technologies that comprise our increasingly digitised world. It is 

defined as encompassing new businesses and the transformation in context to the existing 

businesses by creating and using new digital technologies. Digital businesses are characterized 

by intensive use of new digital technologies including social, mobile, analytics and cloud 

computing solutions to improve business operations, invent new digital business models, refine 

mailto:pravin.paulmony@student.uni-siegen.de
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business intelligence, and engage in dialogue with customers and stakeholders via new 

technologies. Digital entrepreneurship holds potential not just only for the wealth of 

entrepreneurs but society through its sustainable development goals. 

In our paper, digital entrepreneurship focuses on leveraging digital technologies or digital 

business models to explore and exploit entrepreneurial opportunities. Smart city today is a 

mainstream theory among modern approaches to urban development, including smart economy 

and smart financial system, smart urban management, smart infrastructure and even smart 

residents. Economic development toward smart cities goes through digital technologies, energy 

efficiency, as well as effective urban management. The concept of smart city in modern 

conditions performs a marketing function that contributes to the promotion of cities. Cities are 

generally known for their creativity and innovation. They offer avenues for thriving 

entrepreneurial interest. Product or service consumption levels are generally higher in cities 

than in rural areas, which help business firms in exploring and exploiting new entrepreneurial 

opportunities. In our paper we are focusing on the development of smart cities from a normal 

city and two major smart cities are focused from southern india. Development and upgrading 

of smart cities which leads to removing the imbalance of digital divide between cities is 

discussed in the further section.  

Entrepreneurship 

The term entrepreneurship appeared within the 1700s to explain the bearing of the chance of 

shopping for at a precise value and mercantilism at unsure costs. and that we discuss with digital 

entrepreneurship because the pursuit of opportunities supported the utilization of digital media 

and different info and communication technologies. Digital entrepreneurs depend on the 

characteristics of digital media and IT to pursue opportunities for his or her sectors. so as to 

advance the theorisation of the character of digital entrepreneurship, supported the sort of 

opportunities pursued: business-related, knowledge-based, and institutional. With these aspects 

the digital transformation created the globe's move to digital entrepreneurship. 

Entrepreneurship Typology 

Business Entrepreneurship 

Business entrepreneurship is one of the types of new venture creation in entrepreneurship . New 

business-related, digital journey to aim at producing a profit and are inscribed into the economic 

field, such as creation of a new company or commercialization of an innovation. In the digital 

domain, a company such as Amazon.com represents a well-known example of business 

entrepreneurship. The company was one of the first dot-com corporations to digitize the 

commercial process of retail sales using the Internet and World Wide Web, and, in doing so, 

established a new business model. 

Knowledge Based Entrepreneurship 

Knowledge based entrepreneurship is the term which is an effective method to transform 
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knowledge into innovation. It is different from a traditional economic type of entrepreneurship. 

It is the most suitable form of entrepreneurship for Not-For-Profit. Some examples for potential 

knowledge entrepreneurs are Consultants, journalists, academics and pundits. 

 Institutional Entrepreneurship 

The third type of entrepreneurial opportunity is Institutional entrepreneurship. It has been 

defined as the activities of actors who have an interest in particular institutional arrangements 

and who leverage resources to create new institutions or transform existing ones. 

Digital Entrepreneurship - An Overvıew 

Digitalisation means the integration of digital technologies into everyday life and all its activities. We 

live in a digital era.where it is high time that both the organizations as well as end users adapt the digital 

transformation as soon as possible. We are living in a phase in which all businesses like small-scale or 

big-scale, need to make use of the innovative digital platform for gaining maximum success and growth. 

The term digital entrepreneurship diverges from the definition of entrepreneurship as it involves 

entrepreneurial pursuits which occur in all digital platforms. Furthermore it is deeply entrenched in 

digital opportunity. The main characteristics of digital entrepreneurship are digital marketing activities, 

digital selling, digitalization of process and digital nature of goods or services. According to the Digital 

Entrepreneurship Scoreboard 2020 the five pillars that can foster digital entrepreneurship are, the digital 

knowledge base, digital business environment, digital skills, taxation and financial environment and 

lastly digital entrepreneurial mindset. The internet and digital technologies are transforming our world 

to a digital world and digital technology has to be our future world.  This is the reason why modern 

business owners are looking forward to becoming successful digital entrepreneurs. The main advantage 

of being a digital entrepreneur is that it allows you to operate and manage the business from any corner 

of the world. All that is required to do is to possess a laptop and a stable Internet connection for all your 

chores.  

Modern Digital Technologies for an Entrepreneur 

There is no denying the fact that all entrepreneurs out there are well known to make use of 

digital technologies. The implementation of digital technology in any business scenario is 

expected to build, introduce, and grow the respective businesses. Technically, digital 

entrepreneurs can be defined as entrepreneurs who are entirely focused on handling activities 

related to digital commerce. The word entrepreneur means the one who creates new business in 

the face of risk and uncertainty for a purpose of achieving profit and growth. The famous 

economist Joseph A. Schumpeter stated the definition as ” Reform or revolutionize the pattern 

of production by exploding an invention or more generally an untried technological possibility 

for producing a new commodity ” .Today, the demonstration of newly emerging technologies 

such as big data analytics,machine learning, artificial intelligence, Internet of Things, mobile 

and the Web applications, autonomous vehicles, and financial technologies, including 

cryptocurrencies, blockchain, and distributed ledger technologies, and robotics are reshaping 

the digital business world. Personalized and customized service and data-driven decision-

making are now shaking the business tree that was long rooted with rotten and outdated business 
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applications.  

McKinsey reported in 2019 that, by the year 2030, AI adoption is expected to raise global GDP 

by about $13 trillion. The report also highlighted that industries actually are less than 40% 

digitized in which there still are further developments to see in the digital economy as the 

mainstream emerging tech solutions are adopted at a scale. By saying we live in the “digital 

age” there is no denying that the internet and digital devices overtakes everything in this world. 

Every entrepreneur needs to access the digital age by getting knowledge of these technologies. 

Cloud native technology, marketing tools, machine powered data monitoring, basic automation 

and customer relationship management software. In the modern world of technology, the role 

of a professional digital entrepreneur cannot be undermined. A digital entrepreneur is always 

concerned with the task of introducing, presenting, and delivering high-end digital products as 

well as services. 

The Rise of Digital Entrepreneurship 

With the term “digital wave” and easy available internet with specially high speed in major 

cities and various tools in the market, digitalization is on a constant rise, allowing everyone to 

become digitally savvy and equipping themselves with the required skills. India's Digital Index 

rose by 56 per cent during 2014-2017, from 18 to 29 on a scale of 1-100. India's ranking in 

digital competitiveness fell to the 48th position in 2020 from the 44 a year ago, a statement by 

the Institute of Management Development (IMD). From an entrepreneurial mindset perspective, 

it is about turning interactions, communication, business functions and models into a digital 

form in order to grasp emerging opportunities. Another aspect of digitalisation is the 

entrepreneurial environment or area where it takes place, such as a digital workplace or 

recruiting employees from a digital pool of talent. At its most basic, digitalisation can relate to 

businesses’ efforts to become paperless. However, many other facets occur at the basis for 

digital transformation to which an entrepreneur is exposed. 

For example uber is an online platform and smartphone Application. Uber Technologies 

provides services between users and service providers (taxi). This company has started as a ride 

sharing company. It is one of India's biggest car ride sharing companies and now elaborated in 

many other things i.e. Uber eats (food delivery) and also Uber pool. 

General Overview of Internet Users 

In 2020, it is estimated that more than 7 out of 10 internet users from the 12 months prior to the 

survey (hereafter referred to as "internet users") made online purchases in the same period. 

Overall, the share of e-shoppers among internet users is growing, with the highest proportions 

found in the both age groups 16-24 and 25-54 (each 78 %). The proportion of internet users 

who shopped online in the 12 months prior to the survey varied considerably across the EU, 

ranging from 42 % of internet users in Bulgaria to 91 % in the Netherlands. When considering 

all individuals aged 16-74 in the EU, the share of online shoppers in that group equalled 64%, 

with Denmark having the highest share (89%), while Bulgaria the lowest (31%). 
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Figure 1 - Usage of internet 

 

Smart Cities 

The term “smart city“ has been around from the 20th century and related to the future of cities 

and their development. Smart cities are forward-looking, progressive and resource-efficient 

while providing at the same time a high quality of life. They promote social and technological 

innovations and link existing infrastructures. They incorporate new energy, traffic and transport 

concepts that go easy on the environment. Their focus is on new forms of governance and public 

participation. Intelligent decisions need to be taken at the strategic level if cities want to become 

smart. It takes more than individual projects but careful decisions on long-term 

implementations. Considering cities as entire systems can help them achieve their ultimate goal 

of becoming smart. Smart cities forcefully tackle the current global challenges, such as climate 

change and scarcity of resources. Their claim is also to secure their economic competitiveness 

and quality of life for urban populations continuously on the rise. Smart Cities are those that are 

able to attract investments for development of infrastructure and other social facilities. Good 

infrastructure, simple and transparent online processes that make it easy to establish an 
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enterprise and run it efficiently are important features of an investor-friendly city. Without this 

a city loses attraction as an investment destination. 

Abraham Maslow, a psychologist suggested that the first and most basic need people have is 

the need for survival: their physiological requirements for food, water, and shelter. People must 

have food to eat, water to drink, and a place to call home before they can think about anything 

else. If any of these physiological necessities is missing, people are not motivated enough to 

meet the growth needs. Maslow has identified seven categories of basic needs common to all 

people. Maslow represented these needs as a hierarchy in the shape of a pyramid. A hierarchy 

is an arrangement that ranks people or concepts from lowest to highest. According to Maslow, 

individuals must meet the needs at the lower levels of the pyramid before they can successfully 

be motivated to tackle the next levels. The lowest four levels represent deficiency needs, and 

the upper three levels represent growth needs. One will need to fulfil growth needs once their 

deficiency needs are fulfilled. 

History of the Smart Cities in India 

In India, many cities have the infrastructure where deficiency needs are fulfilled and the Smart 

City concept will fit in, while in other cities citizens are even struggling for their deficiency 

needs to be fulfilled. Due to dense population and lack of streamlined civic facilities and 

processes, such deficiencies remain unattended leading to complex problems in cities. To 

overcome this difference, the Government needs a proper strategy that helps in successful 

implementation of Smart City concept. India is at a point of transition where the pace of 

urbanization will speed up. The relatively low base allows us to plan our urbanization strategy 

in the right direction by taking advantage of the latest developments in technology especially in 

Information and Communication Technology (ICT). 

Size of Indian cities expand mostly through the process of peripheral expansion, the trend being 

smaller municipalities and large villages surrounding the core city becoming part of the larger 

metropolitan area. Also, our cities have been growing population wise, as is evident from the 

figure of only five cities with a million-plus population in 1951 going up to 53 in 2011. Whereas 

cities play an important role in the overall economic development of the country, accounting 

for 62–63% of overall GDP in 2009–10, projected to grow to 70% by 2030, generating 80–85% 

of the country’s tax revenue and account for 70% of all new jobs created in India in the next 20 

years, our annual capital spending in urban infrastructure works out to US$17 per capita. Our 

investment in urban infrastructure is just 0.7% of GDP as of 2011–12, whereas Brazil spends 

4.5% and South Africa invests 6% of their GDP in urban areas. In order to modernize our cities 

and make them internationally competitive, the Government has decided to support the 

development of 100 Smart City in the country. In view of this, cities with a 1–4 million 

population would seem to be the most appropriate. Besides, satellites to larger cities would also 

make very good candidates. Accordingly, the current thinking is that 100 cities to be developed 

as Smart City may be chosen from amongst the following: 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2072 
 

● One satellite city of each of the cities with a population of 4 million people or more (9 

cities) 

● All the cities in the population range of 1–4 million people (44 cities) 

● All state/union territory (UT) capitals, even if they have a population of less than 1 

million (17 cities) 

● Cities of tourist and religious importance (10 cities) 

● Cities in the 0.5–1.0 million population range (20 cities) 

 

 

Figure 2 - Economic needs for smart city development 

Upgrading From a Normal City Towards a Smart City 

Smart city development is gaining considerable recognition in the systematic literature and 

international policies throughout the world. The concept of smart cities has its challenges, 

especially in India. For instance, the success of such a city depends on residents, entrepreneurs, 

and visitors becoming actively involved in energy saving and implementation of new 

technologies. There are many ways to make residential, commercial, and public spaces 

sustainable by ways of technology, but a high percentage of the total energy use is still in the 

hands of end users and their behaviour. Another set of challenges arise from the massive levels 

of digitization and generation of data. In addition, the literature also lacks a clear understanding 

of strategic planning for smart city projects.  

As per the Smart City concept, none of the cities are well prepared to be termed as Smart City. 

Existing cities are facing several challenges starting from urban governance to internet 

penetration. In the Smart City concept, ICT plays a key role in integrating different components. 
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The data reveals that most of the cities are lacking infrastructure, social awareness, and skills 

to upgrade into the Smart Cities. Further to this, while some of the cities have ICT infrastructure, 

they are not utilized up to its optimum. There needs to be an effective plan or layout by the city 

governance and government implementing agencies to build awareness, skills, and 

infrastructure to develop existing cities into future Smart Cities. The idea of building 100 

energy-efficient, ICT-enabled, and transit-oriented cities sounds promising. Experts at the 

recently concluded Smart Cities India Expo have called for focus on making these people 

oriented and socially inclusive because, even with excellent infrastructure, several global cities 

have failed to retain people and businesses. Technology is important but so are the economy 

and people. Research states 60% jobs can be generated within these sub-cities. There can be 

many opportunities for decentralized production and related services. They should act like a 

sponge where money comes in and keeps circulating. There has to be a business model. It also 

requires citizen’s participation in planning.  

 

Figure 3 - Factors to be considered while upgrading 

The range of potential solutions built over the digital shadow is vast, and continually growing. 

These solutions can be broken down into these six areas: 

1. Smart environment - minimizing the ecological footprint of a city. 

2. Smart living - improving the quality of life in the city 

3. Smart economy - increasing the city’s competitiveness. 

4. Smart mobility - creating new and sustainable mobility options in the city. 

5. Smart government and governance - promoting the participation of citizens and 

increasing transparency in the public sector. 
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6. Smart people - preserving and increasing the human capital of a city, helping people to 

develop their full potential, and fostering their participation in social life. 

Role of Digital Entrepreneurship in Smart City Development 

The concept of the entrepreneurial city has been linked to the increase in the knowledge 

economy and information age. This is due to more individuals work-ing in creative and 

information service positions instead of traditional labour. Entrepreneurial cities are 

characterised by their focus on inventiveness, proac-tivity and risk-taking ability. Some see 

entrepreneurial cities as enabling governments to focus more on revenue raising activities that 

are driven by promotions and profit activities.Smart cities are also referred to as creative cities 

due to the way citizens are included in daily activities. Creative cities focus on sharing 

knowledge and culture as part of daily lifestyles. This is helpful when citizens incorporate more 

lifestyle decisions into their activities based on cultural condi-tions within a city.  

Cities typically adopt two types of approaches in encouraging entrepreneurs to participate in 

smart city interventions: (a) promote public–private partnership (PPP) and (b) play regulatory 

roles. As a part of the PPP model, city governments partner with corporates, SMEs, and citizens 

directly. In this connection, Munoz and Cohen (2016) mention that cities need to create a 

positive environment for the three key players–private players, people, and the policymakers to 

collaborate. While corporate firms engage actively in the creation of technological innovations 

as part of their corporate entrepreneurship strategy, Almirall et al. (2016) argue that 

governments also need to ensure that people at grassroots level are enthused about the creation 

of smart city-driven technologies conceptualized on the basis of the need at the grassroots level. 

The technologies adopted to enhance the efficiency of cities generate enormous amounts of 

data, which when collected can be used to create a number of entrepreneurial opportunities. The 

data is gathered by monitoring and assessing people movements and their activities, thereby 

aiming to make better city-level planning. The role open data can play in improving open 

governance, accountability, transparency, and citizen engagement is long proven. 

Chennai and Bangalore - A Smart City View 

Chennai 

Chennai is privileged as the Capital of Tamil Nadu and is the fifth-largest city, fourth-most 

populous metropolitan area in India, 31st-largest urban area in the world and the third-largest 

expatriate population in India after Mumbai and Delhi. It is one of the metropolises of India and 

serves as the gateway of the culture of South India. In spite of being the capital of a Tamil 

speaking State, it has emerged as a cosmopolitan city playing an important role in the historical, 

cultural and intellectual development of India, representing still the distinct components of the 

highest form of Dravidian civilisation. Chennai is well connected by road, rail, air, and sea. It 

has an international airport and seaport. Within the city a network of bus services and auto-

rickshaws are common modes of transport.  

Corporation of Chennai is the Oldest Municipal Institution in India established on the 29th 
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September 1688. More than 400 years old and is the 36th metropolitan city across the world. 

31st largest urban area in the world Detroit of India because of its automobile industry 2nd 

largest IT Exporter in India Only city in South Asia to figure in the 52 places to go around the 

world by The New York Times. Leading tourism guide Lonely Planet named Chennai as one 

of the top ten cities in the world to visit in 2015. Lonely Planet has ranked Chennai the 9th best 

city in the list of 2015’s top 10 cosmopolitan cities in the world. Chennai is ranked as a beta-

level city in the Global Cities Index ahead of Hyderabad and Kolkata. Chennai with its strong 

presence in planned environment has scored the number one position as “MOST LIVEABLE 

CITY” in India as per Institute for Competitiveness, 2012. 

For upgrading the city to a smart city using digital entrepreneurship the six different factors 

have to be developed. Along with that the usage of IOT has to be increased with 

entrepreneurship.  

Smart Projects in Chennai 

Some of the sample projects that are focused on chennai for development are as follows, 

❖ SVL to LED Public Street Lights Conversion 

The street lights that are currently powered by Sodium Vapor Lamps (SVL) are being converted 

to Light Emitting Diode (LED) lights. This has reduced electricity consumption and also the 

carbon emissions. This is an extension the SVL to LED conversion undertaken by Greater 

Chennai Corporation has embarked across its geography.  

❖ Namma Chennai App 

The Greater Chennai Corporation has rolled out the Namma Chennai Mobile app that is 

available both in Google Playstore and Apple App Store. The mobile provides information 

about the services provided by GCC and also gives the various services online. You can get all 

the services provided like birth certificate, property tax etc.. online. This project is being done 

to improve the citizen part. 

❖ Smart Classroom 

Chennai smart city is working to improve the infrastructure in Greater Chennai Corporation 

schools. As part of the initiative, CSCL and GCC have worked with Samsung India which has 

provided digital boards and tabs for the students and staff. The Infrastructure upgrade consisting 

of civil and electrical work is provided by Smart City.  

❖ High Resolution Drone Mapping 

Chennai is probably the first Indian mega city that has drone mapping across its geography. 

Chennai Smart City Limited has funded this high resolution mapping exercise. This is expected 

to increase the tax process in the City. Currently Greater Chennai Corporation is reconciling 

with on-ground property assessment. This project is being done to improve Governance.  

❖ 23 Street Redesign 
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Chennai Smart City has already completed the redesign of about 23 streets in Tnagar which is 

an ‘Area Based Development’ location identified by smart city. The street design has used 

established street design manuals. This is being done at a cost of 14.52 Crore. The streets will 

have better sidewalks. More green cover and provide for ducts for telecommunication and 

electrical lines. Most of the streets are around the Pedestrian Plaza area. This project is being 

done to improve walkability in Chennai.  

❖ Sensory Park 

Chennai Smart City is building a Sensory Park in Santhome. The sensory park is done for the 

benefit of the Disabled citizens more particularly children. This is built for differently abled 

people.  

❖ Command & Control Center 

Greater Chennai Corporation is working to create the next generation of Governance in the City 

with its planned Command and Control Center. The plan is to create an integrated convergence 

and intelligence engine for the city to assist in Governance. This is being done at the cost of Rs 

150 Crores.  

Challenges Faced 

Apart from these projects still there are some challenges to be faced for developing a smart city. 

The India Smart Cities Challenge is designed to inspire greater creativity from municipal 

officials and their partners, more involvement and inspiration from citizens, and the 

development of proposals that will produce concrete benefits in peoples’ lives. people every 

minute from rural areas, the Government has introduced the ‘Smart City Challenge’, handing 

over the onus of planned urbanization to the states. In the approach to the Smart Cities Mission, 

the objective is to promote cities that provide core infrastructure and offer quality of life to 

citizens, a clean and sustainable environment and application of ‘smart’ solutions.  

For making Chennai a smart city it is very essential to solve the different problems that are 

obstructing Chennai to become a smart city. Moreover, such solutions must be proposed which 

will not only solve most of the problems but should also be practically applicable and along 

with it should be as economical as possible. It is suggested that parking issues in Chennai should 

be solved first because according to the people of Chennai parking is the biggest problem faced 

by them. Fellows of Chennai city are facing traffic issues due to which their daily routine work 

gets affected thereby affecting a smart life, thus wide roads with proper and regular maintenance 

should be brought up. Chennai being a low land area gets affected from submission of storm 

water every year during monsoon for which a proper water disposal system must be built all 

along the Chennai region. Even Though there is rapid growth in digital technologies there are 

still some important factors to be done and developed which makes the city more smart.  

 

Bangalore 
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Bengaluru is also known as Silicon valley of India and it is home to some of the largest IT 

companies in the world. It is the capital of Karnataka and largest city in karnataka. It is the third 

most populated city around 11 million people and fifth most urban agglomeration in India. It is 

one of the cities for most millionaires around 7700 and billionaires with a total wealth of 320 

billion dollars. 

 

Figure 4 - Features of bangalore city 

❖ Smart city Namma Bengaluru: 

Smart cities are digitizing data from basic services such as mobility, cleanliness & hygiene, 

sustainability & green, safety and security, cultural and heritage.  

❖ Smart city Namma Bengaluru - Mobility: 

In the sector of mobility the smart city developments are on Metro and suburban trains, feeder 

bus services, smart parking, Expansions of TenderSURE roads  and finally on intelligent 

transportation systems. 

❖ Smart city Namma Bengaluru - Cleanliness and Hygiene: 

Here, solid waste management plays a major role with many developments such as waste 

segregation, strict enforcement of single use of plastic bags and waste water management, 

sanitation. 

❖ Smart city Namma Bengaluru - Sustainability and Green: 
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Air quality has concentrated on this and provides 24/7 water supply across the city. Rain water 

harvesting project is also carried out. Air quality monitoring sensors have been placed all over 

the city to control pollution. 

Smart cities have the potential to generate 20 trillion dollars in 2026 as mentioned in the article 

“ The future of smart cities”. The development of new technologies such as 5G, AI brings so 

many job opportunities and digital transformation of the city which is expected to generate the 

potential of 20 billion dollars in 2023. Companies started investing in IOT for automation of 

their companies to maintain their intelligent building management system(IBMS). All these 

developments create digital transformation which brings more impact on digital 

entrepreneurship and on economic growth. 

Digital Divide  

Digital divide is the term first popularised in the mid 1990's. It describes the technology divide 

or technological gap between countries, states and even in interstate or intrastate. This digital 

divide depends upon some aspects such as age, culture, status, lack of motivation and location. 

At international level, digital divide means the difference between developing and a developed 

country.  

Pandemic Has Increased Digital Divide in India 

Example1: Nandan Nilekani, Indian entrepreneur and co-founded Infosys says in a recent article 

about the increase in digital divide as, “ You had a choice of going to school or learning online 

but now there is no choice. And if you do not have a smartphone or digital device, you will not 

be able to attend classes.” This is one of the best examples for increase in digital divide as 

people in smart cities and urban areas can access the internet and have facilities to attend online 

classes whereas rural people and poor can't afford digital devices and especially internet speed 

would be very less. More than 400 million people still don't have internet access. Whenever we 

design a population scale system, we should make sure everyone can participate. 

Bangkokpost  

Example 2: In recent days covid cases dramatically increased in India and people state using 

social media like twitter, instagram etc to post what they need. People in urban areas get to 

know about websites, helpline numbers, NGO to get information about covid beds, oxygen beds 

but people in rural areas don't have the facility to open twitter accounts and so they even lose 

their life in lack of information about beds and oxygen cylinders. Rural area people may not be 

on twitter but they need to know someone who can amplify. Thousands of people are struggling 

across India to assess potential life saving care.  

Thıngs to do for Reducing Digital Divide in India 

❖ Subsidised internet plans 

Some countries like Jamaica, Argentina, South Africa introduced subsidised internet plans and 
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zero rated education websites. Zero rated education websites are the one where we can apply 

financial aid or we can access them without spending money on them. They provided many 

student study material kits to rural people and internet providers introduced subsidised internet 

plans. India can also follow this method to reduce digital divide especially in this pandemic 

time. 

❖ Waive of Internet charges 

India can make use of Google Loon Balloon and place many loon balloons on rural parts of 

India to get internet access easily and children can study online without any hassels. These Loon 

balloons float in the air space carrying 4G internet base stations. Users can also simply access 

this loon balloon by expanding with an already existing antenna. Each loon balloon may provide 

internet access upto 80 kms approximately. By adding these balloons the government can waive 

off internet charges for rural people. 

❖ Educational television programmes and personal devices 

Providing educational television programmes allows rural people to get education very easily 

as everyone may have television on their home already. People who already have more and 

unused digital devices, we can provide them to rural people to make their online education an 

easy way to study. Public places like bus station, train stations could provide free WiFi. 

❖ Inform parents about low cost access 

Some NGO worked with telecommunication providers to make internet connectivity at low 

costs and we should inform everyone to know about all these schemes. Especially rural areas 

people should be informed with all these schemes so that they can make use of it.  

How Digital Entrepreneurship Helps to Overcome the Digital Divide 

The rapid and fast growth of digital technology which is also referred to as information and 

communications technologies has upgraded and updated our daily lives. The internet and other 

technologies has become one of the most fundamental infrastructures around the modern world. 

The digital divide which refers to the gap in usability and accessibility to digital infrastructures 

and services between individuals, households, businesses, remains vast for the emerging 

economies. More specifically, it also affects certain population segments like low income and 

rural communities, due to the lack of digital infrastructure, technologies, affordability and skills. 

The ultimate goal of closing or reducing the digital divide is to inclusively provide every 

member of a society or business groups with an equal opportunity to benefit from digital 

development.  

The decline in the price and availability of the digital technologies has led the businesses and 

governments to replace the traditional factors such as labour and to automate some of their 

activities. Digital technologies develop and improve the factors and make them even more 

productive with good efficiency. By optimizing the production process along with increasing 

the productivity of existing factors digital entrepreneurship increases the economic efficiency 
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with potential benefits for organizations, workers and governments. By reducing the costs for 

information sharing, transmission and acquiring and increasing transparency, the development 

of ICT and the internet technologies reduces the inefficiency caused by the lack of information 

and makes new auto transactions possible for everyone. The mobile technologies and e-

commerce models like B2B, B2C and C2C, the sharing economy, online reputation mechanisms 

and digital identification systems all help us to overcome the information barriers. 

The rapid growth of ICT and the internet also leads to the booming of the new economy in 

which transactions are executed in an extremely efficient manner like highly automatic without 

human input, and at a very low cost. By enabling frictionless collaboration and communication 

within the users, the internet technologies can also be able to support new delivery models, 

encourage collective action and accelerate innovation. All modern technologies are dynamic 

and so education should be also similar to it. It should be available for everyone in every place 

in the city. General knowledge and digital technology knowledge are essential for an 

entrepreneur. Here with the help of general knowledge the entrepreneur can describe how to 

make decisions using the technology and how we make use of technology to create or update 

economical values to our society. Although artificial intelligence (AI) is automating an 

increasing number of tasks, general skills revolving around human care and creativity for 

improved decision-making and ethical judgments we need some economic coordination and 

cooperation. 

Limitations 

The opportunities of digital entrepreneurship in the developing countries include family and 

personal connections which are seen as a source of social, human, and financial capital. Other 

factors include an increase in the users of digital devices and excelling in digital 

entrepreneurship in india through selling products using online stores, for they are very high in 

demand always. Also some of the research questions were analysed and validated through this 

research and literature review.  

1. While the invention and upgrade of technologies, how the technology providers or the 

governments can prevent over usage or restrict maximum consumption levels in smart 

cities? 

2. How can smart cities improve social capital and social networks in cities by enabling 

several organizational forms to come together to develop more inclusive smart cities? 

3. How can the government and businesses attract necessary human capital to build smart 

cities in the other countries or the required places? 

Conclusion 

Digital is becoming trending and everything now needs to be plugged in and the lines separating 

the physical from the digital are becoming blurred. Sharing economies are rising and embedding 

businesses in a rapidly changing landscape of exponentially exploding data, information and 
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algorithms. At the same time, the existence of a networked society is very necessary in the 

organisational strategies, structures, leadership, processes and policies to become a new way of 

living and acting as an entrepreneur. 

The concept of Smart City initiated by the current Government is a much required and timely 

one. In India, converting and developing the existing congested cities into smart ones is a 

formidable challenging task. Goa has already achieved and identified  as a possible Smart City 

and has requested for responses from the State governments within the financial framework laid 

down for this purpose. The concept of Smart Cities in India is an evolving one and therefore, a 

great deal, as stated above, will depend upon proper formulation and careful implementation. 

While there is no doubt about the importance and need of creativity in entrepreneurs and their 

organisations, the role of digital technologies such as artificial intelligence, virtual reality and 

the Internet of things in this process, it just started to emerge as the trending one in india. The 

digital technologies have been already being used to date in areas, such as brainstorming, 

imaginative play, innovation and visual learning exhibit features of provisionality, interactivity, 

capacity, range, speed and automatic functions. All of the entrepreneurs must be open to 

creative ideas resulting from digitalisation opportunities no matter the size and industry of their 

company. Even Though there are risks involved, digital technologies offer new ideas and 

opportunities for creativity along with new platforms concerning the value and purpose of 

creativity and how the results should be distributed. 
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Abstract 

Over the last decades the contribution of entrepreneurship into economic growth is widely recognized by many 

economic researchers (Wong et al., 2005; Desai, 2011; Acs et al., 2014; Urbano et al., 2019). Entrepreneurial 

literature reflects the fact, that entrepreneurship creates new job places, drives innovation, and leads  to more equal 

distribution of income (Baumol, 1990; Acs, 2006), Due to the fact that institutions may shape conditions for 

development of entrepreneurship or destroy it, I (institution) is included as a third variable in the relationship 

between E (entrepreneurship) and EG (economic growth).  

The purpose of this discussion paper is to show the relationship between institutional framework and economic 

agents' behavior. It provides the actual definition of institutions, general understanding of its classification (formal 

and informal institutions), and then, depicts the impact of institutions on economic behavior in the context of 

entrepreneurship through different case study analysis. Since the topic “Institutions-Entrepreneurship-Economic 

Growth” is very trendy nowadays and located at the intersection of independent research areas, and due to the 

complexity and rapid dynamics of it, this paper attempts to provide readers with some basic aspects of this subject.   

Key words: Institutions, Entrepreneurship, Economic growth, Economic behavior 

 

Introduction 

For a long time, standard economic theory has ignored the real processes which influence the 

actions and decisions of economic agents. The steadily growing interest in economic science 

nowadays has been focused on the institutional structure of society.  Why are the contemporary 

economists interested in the institutions regulating the exchange processes of the society? To 

be precise, economics is a science that studies the way a society with limited resources decides 

what, how and for whom to produce. These processes are very often regulated by market 

mechanisms. However, the question whether these market mechanisms (supply, demand and 

market equilibrium point - price) are able to provide the effective functioning of the economic 

system as a whole, is still relevant.  

Let us imagine the following situation. The driver C and D approach the intersection at the same 

moment. They both are in a hurry. 
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Fig. 1 Source: Based on M. Odintsova, 2014, Institutional Economics textbook  

Driver C wants to turn left and driver D wants to go straight ahead. In the situation described, 

these players need some kind of mechanism that coordinates their actions in a certain way and 

does not require any excessive organizational cost. What should this mechanism look like? 

From an economic point of view, we must apply the laws of supply and demand. To do this, let 

us imagine a person standing in the middle of an intersection (Point A)announcing an auction 

for the right to drive first. He accepts price bids from both drivers and will sell this right to the 

driver, who offers the highest price. The auction continues and price of bids rise until one of the 

drivers gives up and the other one wins and pays the price for the right to drive first. But as a 

result - both drivers missed their destination. It is obvious that in this case market mechanism 

is neither free nor effective.  

Do we have any other options? Of course, we do have an institution called 'Traffic laws', which 

is free and effective. This example demonstrates to us that in many cases market mechanisms 

are not free, but, on the contrary, they are expensive and not effective at all.  Therefore, in some 

situations, institutions are much more effective tools for coordinating individuals' activities. 

(Odintsova, 2014) 

Back to the roots - what is an institution? 

The first scientist to define the institution was Douglass North.  According to his definition, 

institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social 

interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, habits, traditions and 

behavioral codes) and formal rules (constitutions, laws, property rights).  Throughout history, 

people have created institutions to secure order and reduce uncertainty in interaction processes. 

Along with the standard economic constraints, they also define choice sets and thus determine 

transaction and production costs,  profitability and feasibility of engaging in different economic 
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activities (North, 1991) 

Following the North definition, institutions could be both formal and informal. What do we 

mean by  distinguishing between formal and informal institutions? In the case of formal 

institutions, we are not only dealing with codified rules, but also with well-organized sanctions. 

When we talk about informal institutions, on the contrary, we are referring to institutions where 

the rules are not codified, nor the sanctions. In most cases, the informal institutions are inherited 

within the social group, the society. People learn about them through the interactions they make. 

Simplified, the life of any entrepreneur or economic agent in society is governed by a certain 

set of rules. These rules both structure our interaction and create restrictions for us. As soon as 

a rule emerges, there might be incentives to break it, so the rules are often accompanied by 

enforcement mechanism for their execution. Therefore, institutions are kind of "Game rules" 

that are working in society, as well as organizations and businesses operating in this 

environment are "Game players", acting accordingly to these rules. However, these rules could 

work differently from country to country, since there are different sets of informal institutions, 

complementary, or contradictory to the formal ones. 

Formal and informal Institutions: complementary or contradictory? 

Let us take an example from the paper "Corruption, Norms, and Legal Enforcement: Evidence 

from Diplomatic Parking Tickets" by  Fisman and Miguel (2007). It is about UN parking lots 

in Manhattan, New York.  Parking rules must apply to everyone, - they are the same for every 

driver. But in real life, if you are a diplomat and own a car with a diplomatic number plates, 

then you have diplomatic immunity, and therefore - are not subject to punishment for 

inappropriate or illegal parking.  

Fisman and Miguel found out,  that when diplomats park, their behaviour is very well correlated 

with the level of corruption in their countries of origin. It appeared that if diplomats come from 

a country where corruption level is low, they normally do not violate parking regulations. On 

the other hand, diplomats who came from countries with a high level of corruption tended to be 

involved in a significant number of parking violation cases.  

As a result - we observe different behavior of diplomats from different countries. Formal rules, 

which diplomats were used to in their own countries, became informal rules when they moved 

to the United States. It has happened since sanctions for diplomats were not well organized, so 

these rules, even if they were informal, worked well for them. In 2002, when the law changed 

and diplomatic immunity was abolished, the behaviour of diplomats from countries with a high 

level of corruption changed significantly. They also began to park properly. 

Outcome: When formal rules (immunity abolishment) complete informal ones (parking 

properly) the behaviour of economic agents could be completely changed. 

However, the outcome is not always predictable. In some cases, formalization of rules could 

lead to different results. Let us move to another example from the paper "A fine is a price" by 
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Gneezy and Rustichini (2000). This paper discusses the data collected by researchers in Israeli 

kindergartens. It describes an example of how many kindergartens are confronted with the 

problem that parents always pick up their children too late.  

There is a fixed timeframe when parents are obliged to pick up their child from kindergarten. 

However, statistics reveal that Israel is no exception. Very often parents are late to the check-

out, - because of the delay at work, traffic jam or other reasons. The formal mechanism for 

enforcing parents pick up their children in time was missing. So, the nanny, the teacher, or other 

kindergarten staff member had to sit and wait for the parents to arrive and pick up the child. 

The only thing that functioned in this case- was an informal institution of shame. Parents felt 

uncomfortable with their behaviour as they understood that the staff was waiting for them and 

they had to arrive on time. Nevertheless, there were still delays.  

The administration experimented with several kindergartens and introduced the fines for delays, 

depending on the extent of the delay. Therefore, if parents were late, they had to pay money 

that corresponds to the time by which they were late. The idea behind was to reduce delay cases, 

and, consequently, to increased efficiency of the kindergartens. However, the result was very 

unexpected. The kindergartens which had adopted this penalty system have faced not a 

decrease, but an increase in the number of parents who are late. The explanation was that parents 

were no longer ashamed and accepted the fine was a simple fee for extra time. If they felt 

uncomfortable before, when their lateness was causing the teachers to wait, and this feeling 

forced them to hurry, now they knew that they can pay for it. 

Outcome: In this case, when formal rules (pay fine - feel free to be late) conflict with informal 

ones (ashamed of being late) the behaviour of economic agents could be also completely 

changed. 

Do the institutions influence economic performance too? 

Now, when we become more familiar with institutions, we can analyze how they affect 

particular business decisions. One of the most important institutions for any business is property 

rights protection.  This institution provides safe investment into physical assets of the 

companies.  While it is generally believed that lawyers, not economists, should be more 

concerned with property rights, this is not completely true. Very often property rights become 

the subject of not only legal but also economic analysis. The graph below depicts the index of 

protection of property rights on the x-axis and GDP per capita on the y-axis. Surprisingly or 

not, we can see that there is a sort of correlation between these two indices.  
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Fig. 2, Source:  World Bank, Governance Matters report 

It appears that the distribution of property rights and the performance of economic agents are 

linked to each other and the welfare of society as a whole.  The vertical axis represents the GDP 

per capita for 2005 in a given set of countries. The horizontal axis represents the level of 

protection of property rights in the same countries.  Each point on the graph has been 

characterized by two corresponding parameters: the index of property rights protection and the 

GDP per capita in one country.  The higher is one index, the higher is the another one.  This 

fact shows us the positive relationship between these two indices. Note that the graph does not 

indicate that one value is a result of the other, only the correlation is shown. 

More case Studies 

Nepal irrigation case 

A very interesting case study can be found in the paper called "Revisiting the Commons: Local 

lessons, global challenges "(Ostrom, Burger, 1999).  This paper is about irrigation systems in 

Nepal. This country has 28 million inhabitants and most of them employed in agriculture. A 

significant part of the agricultural land - about 650 thousand hectares, depends on artificial 

irrigation. This happens because landscape here is very characteristic, and agriculture has to be 

carried out on mountainous terrain.  

Imagine the mountains that are high and steep, having plateaus at different levels. The 

agricultural fields are located on these plateaus. The landowner of the higher plateau has a better 

chance of accessing the water since higher lands are situated closer to the water source. The 
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lower the plateau is, the less water could be supplied to the agricultural fields through a given 

irrigation canal. Moreover, the majority of irrigation systems are not controlled by the state, but 

by the farmers themselves. The farmers who own upper land and the farmers who own lower 

land must somehow make an internal agreement about the water distribution and monitoring 

system. So they have to decide who, when and how will utilize the water, and  mutually control 

that the agreed watering schedule execution is being followed. Besides, the irrigation system 

itself is quite expensive, so the farmers are also responsible for digging the canals and making 

sure that it doesn't get clogged up. But how does the irrigation canal looks like? 

 

Fig. 3, Source:  Paper Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges  (Ostrom,  

Burger,  1999) 

In the left photo, we see the old fashioned traditional irrigation system. This canal was dug 

without the use of modern equipment, and in such a condition, it could easily be clogged up. 

Operating such a canal involves relatively high transaction costs, which must be shared by all 

users. 

At some point, the state authorities decided to implement a reform under which certain irrigation 

systems came under government control. In other words, the state began to make considerable 

investments in the development of these canals: their construction and the regulation of water 

consumption among farmers. Now the state decided how the water will be used, and under what 

conditions the distribution of water will take place.   

On the right photo, we see a new irrigation system built by the government. It seems to be more 
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advanced than the first one: the canals have been built with the necessary equipment; there is a 

necessary water drainage system. A more efficient and modern system replaces the traditional 

one. However, if we look at the comparative effectiveness of the new irrigation systems, we 

will see that the situation is not so nice at all.   

 

Fig 4. Source: Paper Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges  (Ostrom,  

Burger,  1999) 

In the table, we see the information on irrigation systems owned by farmers in the left column, 

and irrigation systems owned by the state in the right column.  If the farmer is at the upper end 

of the irrigation canal, he can get more water than the farmers whose agricultural land is at the 

lower end of the canal. So, if we want to measure the effectiveness of a particular system, it is 

not necessary to look at the effectiveness of the system as a whole. We can simply measure the 

effectiveness in the upper and lower part of the irrigation canal.  

How do we measure the effectiveness of the irrigation canal? The soil in Nepal is quite fertile. 

This means that in one season it is possible to harvest more than one, in some cases even two 

or three crops. The extent to which a particular soil can be harvested depends on the irrigation. 

If we accept 100% as the full harvest per year, 200% of the efficiency represents the possibility 

of having the harvest twice per year,  and 300% of efficiency - three harvests per year from a 

given agricultural land.  

This table shows that the simple irrigation systems owned by the farmers were more effective 

than those modern irrigation systems owned by the State. Indeed, the efficiency was greater 

when the farmers controlled the irrigation systems and when they felt that it was their common 

property.  The fertility rate in the upper and lower part of the irrigation canal was slightly 

different, and the overall efficiency was at a level of about 250-240%. However, when the 

irrigation transferred to State ownership, comparative effectiveness decreased in both the upper 

and lower parts of the irrigation canal. Thus, if the old private irrigation systems were able to 

grow about 2.5 full-fledged crops, this amount has now decreased to 2. The government tried 

to reduce the transaction costs for the farmers and improve irrigation systems, but the result was 

quite opposite. This happened due to the fact that in private mode farmers were able to decide 

and organize this process more effective on their own. 

Barbed wire case 

Another interesting case study is based on the paper "Barbed Wire" (Hornbeck 2010). In this 

paper, Richard Hornbeck examines the impact of the barbed wire invention on agriculture and 

cattle breeding on the great American plains in the 19th century. Indeed, there were fairly well-

defined land ownership rights on the great American plains. This means that everyone involved 
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in the interaction - whether a farmer or a cattle rancher - was well aware of their land boundaries. 

However, this did not eliminate the need to build fences and prevent the cattle grazing on the 

ranch from crossing the boundaries of the agricultural land and trampling the crops there.  

Which material would be suitable for fence construction? The most popular material for fence 

construction at that time was, of course, wood. But the costs associated with the construction of 

the wooden fence were very high. What was the explanation for this? First of all, part of the 

lands was simply quite far away from the forest. Therefore, it was necessary to transport wood 

for these fences over a long distances, which was costly. At the same time, even if the forest 

was relatively close to the land, the use of wooden fences was still very expensive, because the 

wooden fences were rapidly deteriorating. These fences had to be constantly repaired, because 

the wood was damaged by temperature fluctuations, snow, rainfall, and other natural conditions. 

Therefore, when barbed wire was invented, it was a very cost-effective fencing technology 

compared to wooden fences, and the cost of protecting property rights dropped considerably. 

Now it was possible not to build an expensive wooden fence, but to use barbed wire, which is 

relatively cheap and durable in use. Consequently, there was a sharp increase in the outcome of 

agricultural production. Farmers have diversified their expenditure and grown more expensive 

and complex cultures on their territory. As a result, the emergence of new technologies had a 

significant impact on agricultural production development. 

Conclusion 

Whether we admit it or not, institutions have a great impact on our economic behaviour. Some 

many more sources and papers show us the relationship between institutions and different 

economic indices. Even if we consider institutions and entrepreneurship, we will find that they 

are closely related. The World Bank's "Doing Business" report could be direct proof of this 

statement. This report measures, for example, how registration procedures or taxation (which 

are formal institutions) might affect the level of entrepreneurial activity in selected countries. It 

is therefore very important to better understand the role of institutions in the economy and to 

try to create an effective institutional framework for further and better economic performance. 
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Abstract 

The purpose of this article is to examine the problem of financial reporting in small and medium enterprises. Before 

the adoption of the “Submission of Financial Statements” adopted in 2008, previously adopted normative legal 

acts on small businesses prepared and approved by the Ministry of Finance will remain in force.  The current rules 

for simplified accounting in small businesses were approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Azerbaijan in 2003.  They are payers of simplified tax following the tax legislation of the Republic of Azerbaijan.  

At the same time, the right to apply simplified accounting rules does not depend on the legal form of the legal 

entity or the form of ownership. 

In our time, in the context of the level of development of the world, accounting has become a special tool for 

building interstate relations. 

Despite the application of International Financial Reporting Standards in our country, unfortunately, the Financial 

Reporting Standard does not apply to these enterprises (ie IFRS for SMS).  In the relevant sub-item of Article 4 of 

the Law of the Republic of Azerbaijan dated June 29, 2004 "On Accounting" 4.3.  Relevant executive authority 

(Ministry of Finance) 4.3.1.  Organizes the translation of International Financial Reporting Standards, International 

Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises, Public Sector International Accounting 

Standards into the Azerbaijani language and ensures the publication of these translations in the Azerbaijani 

language in the form of official texts 

Keywords: small, medium, financial reporting, Azerbaijan, legal, enterprises, Law 

 

Current situation of financial reporting in small and medium enterprises in Azerbaijan 

The need for the concept of restructuring the traditional national accounting system following 

IFRS, as in the CIS countries, is characterized by the following reasons and features (Hüseynli, 

2018). 

1. Several conceptual definitions given in IFRS in connection with the entry into force of the 

Law of the Republic of Azerbaijan “On Accounting” on September 2, 2004, reflect the 

formation and development of new property relations and objects created during the 

development period.  The transition period of the economy in our country.  The financial 

statements prepared by the organizations were not accepted by the international organizations 

as they were not reflected in the Law of the Republic of Azerbaijan “On Accounting” of 1995 

and the relevant accounting rules regulated by the normative legal acts adopted on its basis.  

2. The traditional (national) accounting and reporting system was not considered neutral 
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because it was based on administrative methods, and the selection and presentation of 

information in the financial statements prepared by the organizations influenced the 

achievement of a predetermined result. 

3. In a traditional (national) accounting and reporting system, the fair value of assets is 

depreciated physically and morally because they are reflected in the financial position and the 

results of operations only at cost and replacement and are therefore considered unusable.  future 

economic benefits.  Fixed assets also create a misconception about the existence of an 

organization's production capacity and, as a result, allow users to make erroneous decisions 

about analyzing the efficiency of an organization's production capacity (Getman, V.G. 2009). 

4. Unlike IFRSs, financial statements prepared following the traditional accounting rules in 

force in the above reporting periods are changes in equity after the reporting date when users 

make informed economic decisions about a company's operations and financial performance.  

Estimated liabilities, contingent liabilities and contingent assets, fair value, and other required 

information were not disclosed. 

5. Traditional accounting rules do not ensure that trade transactions that are not approved by 

law and are carried out are following the relevant reporting periods, as they are by the legal 

form and not the economic nature and reality. 

Thus, unlike IFRSs, financial statements based on the Chart of Accounts and the minimum 

requirements of international standards are attached to the relevant IFRS. 

Because in the decision of the Cabinet of Ministers dated June 5, 2015, the category of micro-

entrepreneurs was not included in the category of business entities, but now this category has 

been selected as a separate business entity among business entities. 

Other changes have affected the size of annual income and the number of employees, but in our 

opinion, this decision should be reflected in one issue, these criteria should be applied 

depending on which sector of the economy the country operates (Manafov, 2017). 

The best way to avoid encountering such a category of business entities is to apply criteria to 

business entities according to the sector in which they operate (İmanov, 2015). 

Problems of financial reporting in small and medium enterprises 

The Committee on International Financial Reporting Standards was established in 1973. This 

body has developed International Financial Reporting Standards and has started to apply them 

in many countries around the world. To date, it has developed and implemented 41 standards 

for commercial enterprises.  Using these standards, many businesses around the world prepare 

and submit financial statements for external users.  Although such financial statements appear 

to be similar in different countries, there are likely to be differences in social, economic, and 

legal circumstances, and in many countries, there are differences in the requirements of users 

of financial statements when determining national requirements.  In order to bridge these gaps 

and bring the applicable standards in line with international financial reporting standards, 
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national accounting standards are used in many countries (Əlirzayev, 2017).   

In many countries around the world, the accounting rules for small and medium-sized 

businesses are based on the International Financial Reporting Standard for Small- and Medium-

Sized Entities. In IFRS for SMEs, the choice of accounting policy for small and medium-sized 

businesses, financial suggestions to these business entities regarding the forms of reporting are 

reflected (Manafov, 2017). 

Countries that apply IFRS for SMEs adopt this standard to their national standards and develop 

accounting rules for these businesses. 

Currently, there are several main reasons that require the development of an international 

financial reporting standard for these businesses, of which there are two main reasons. 

1. The main body of the economy in all countries is formed by these business entities. 

2. Requiring only one form of financial reporting to communicate with capital markets 

worldwide. 

The International Council for Financial Reporting Standards (IFRS) began working in 2003 to 

develop Financial Reporting Standards for these businesses, which will expand the application 

of the standards and meet the information needs of small and medium-sized businesses to make 

economic decisions.  The draft standard for these business entities was presented to the public 

in February 2007. Opinions on the draft text were submitted to the council by November 30, 

2007.  The Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Businesses (IFRS for 

SMEs) was officially presented to the public on 9 July 2009. 

The financial reporting standard for small and medium-sized businesses is a standard that does 

not require the company to report to the public and provides general-purpose financial reporting 

to external users (Əlirzayev Ə.Q. ,2017). 

These businesses should only report to the public in the following cases (Abbasov A.B. ,2015). 

1. When the debt instruments and stock instruments of these business entities are available to 

the public on the open capital market or when the shares are exported. 

2. When these business entities are banks, insurance companies, etc. That is, if the main purpose 

of the activity is to maintain its credibility in society, only then it has an obligation to submit 

financial statements to society. 

When the financial reporting standard for these entities is compared with the International 

Financial Reporting Standard (IFRS), the sections not related to these entities are removed from 

the standard, and the methods for recognizing and evaluating elements of financial statements 

are simplified.  If IFRS consists of 2400 errors, the financial reporting standard for small and 

medium enterprises consists of 230 errors and consists of 35 sections  (Abdullayev, Bağırova, 

2018). 
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Table 1. Sections of the financial reporting standard for small and medium enterprises. 

Section 1 Small and medium business entities. Section 14 Investments in Participants 

Section 2 Definitions and General Principles. Section 15. Investment Real Estate. 

Section 3 Presentation of Financial Statements Section 16 Shares in Business Partnerships 

Section 4 Financial Statement - Balance Sheet Section 17 Fixed Assets. 

Section 5 Income Statement Section 18 Goodwill excluding intangible assets 

Section 6 Statement of changes in equity and Retained 

earnings 

Chapter 19 Business Partnerships and Goodwill. 

Section 7 Cash Flow Statement Chapter 20 Leasing operations 

Section 8 Financial Statements Borders Section 21 Contingent liabilities, estimated liabilities, 

contingent assets. 

Section 9 Consolidated or consolidated financial 

statements 

Section 22 Debts and Equity. 

Chapter 10 Accounting policies, assessments and errors Section 23 Extraction 

Chapter 11 Simple financial instruments Section 24 Government Subsidies 

Section 12 Other Financial Instruments Section 25 Value of Debt 

Chapter 13 Reserves Section 26 Share-Based Payments Vs. 

Source. International Journal of Economic and Administrative Studies №- 12 p.24 (08.02.2021). 

To summarize the problems related to the application of this standard in the Republic of 

Azerbaijan (Abbasov, 2015). 

1. Lack of qualified staff - the insufficient quality of classes in higher education and 

secondary specialties, accounting textbooks usually repeat the same topics many times and do 

not talk about international standards, etc. 

2. Limited financial resources - small financial resources for small and medium 

enterprises to purchase software that requires them to apply this standard, etc. 

3. Consulting services provided to small and medium-sized businesses are related only 

to the tax legislation. That is, the staff working in the consulting services are unaware of the 

application of this standard. 

4. The Ministry of Finance does not translate the financial reporting standard for these 

business entities and does not prepare comments and recommendations on this standard. 
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The experience of our country shows that these business entities face difficulties in their 

activities.  Thus, the main problem in the development of these businesses is that they do not 

have a sufficient resource base in terms of material, technical and financial resources. However, 

over the past decade, much attention has been paid to this area.  However, almost no reforms 

have been implemented to make financial reporting easier for businesses, especially small and 

medium-sized businesses, and the benefits of preparing financial statements for these 

businesses. 

If the above-mentioned financial reporting standard is applied for these business entities in our 

country, they will gain the following advantages (Əlirzayev Ə.Q. ,2017): 

1. Not available without submission of Financial Statements 

Will provide access to "markets" and free economic zones. 

2. The application of the financial reporting standard in these business entities will make 

it possible to obtain favorable loans offered by international financial institutions. 

3. Small and medium enterprises in our country will gain an advantage to attract foreign 

investors when applying this standard. 

4. Opportunity to take advantage of preferential terms as a more reliable partner in 

establishing business relations with foreign trade entities. 

5. When acting as a buyer in foreign trade, they will have the opportunity to get a discount on 

payment plans.  (Abbasov, 2015)) 

Problems of application of IFRS in small and medium business entities 

The ongoing economic processes in the region and the world once again emphasize the 

deepening cooperation between small and medium-sized businesses and businesses and the 

increase in state support. 

To diversify the economy, it is necessary to make several changes in this area to fully realize 

the potential of SMEs.  Despite some progress in improving the legal framework, some 

improvements still need to be made (Abbasov, 2015). 

Priorities for a unified approach to entrepreneurship should be identified, including SME 

policies, innovation, wider application of international standards, increased government support 

for export market research, further expansion of financial, advisory, and other support 

mechanisms, monitoring and evaluation mechanisms for government support instruments. 

While measures to support innovation and internationalization are underway, activities in this 

area require further deepening and the creation of clear strategies or coordination mechanisms; 

currently, public policy in the field of innovation is expanding the focus on the 

telecommunications and information technology sector.  Also, measures to support 
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internationalization need to be further scaled up to expand financial services for exports, and so 

that SMEs can benefit more from the global value chain (Abdullayev, Bağırova, 2018). 

It should be noted that the development of small and medium-sized businesses in Azerbaijan is 

a rather serious issue.  This requires the implementation of clear and purposeful measures, 

ranging from macroeconomic policy to the approach of Azerbaijani citizens, especially 

entrepreneurs and related government officials.  Therefore, the introduction of institutional 

changes that support the development of SMEs and the creation of favorable conditions for their 

development is of strategic importance. 

As you know, one of the main issues of state regulation in the field of accounting is the 

preparation and implementation of appropriate measures to coordinate the work of accounting 

entities to provide more transparent and high-quality financial reporting by the requirements of 

international standards. 

To ensure the implementation of necessary and urgent measures for the implementation of 

purposeful state policy in the country, by the Decree of the President of the Republic of 

Azerbaijan dated 02.09.2004, the Law of the Republic of Azerbaijan “On Accounting” was 

adopted (Abbasov Ç.M., 2015). 

Following the amendments to this Law in 2018 (“On Amendments to the Law of the Republic 

of Azerbaijan “on Accounting” No. 1140-VQD dated May 4, 2018, and“ On the Enactment of 

the Law of the Republic of Azerbaijan “On Accounting”), medium businesses are required 

under Article 10, and small businesses at their discretion under Article 9, starting from 2020, 

keep accounting based on IFRS for SMEs. 

In this case, small entities are required to maintain accounting records following the accounting 

rules provided for in Articles 8.1-1 or 10.1.1 of this Law, depending on the applicable standards. 

Following the above Law (Article 4.3.1.) This Standard was translated into the Azerbaijani 

language by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan.  To ensure the 

implementation of the requirements reflected in this Standard, the Board of the Ministry of 

Finance on 09.12 2019 approved the “Rules on the introduction of accounting based on IFRS 

for SMEs”.  These documents were posted on the ministry's website (Abdullayev, Bağırova, 

2018). 

Also, Azerbaijan is undergoing ongoing reforms to simplify international trade for small and 

medium-sized enterprises, increase export-oriented financial opportunities and encourage 

investment.  More flexible and transparent customs clearance in connection with international 

trade transactions and the development of relations between a civil servant and an entrepreneur 

based on modern management principles include the use of automated electronic information 

systems based on the results of risk assessment (Əlirzayev, 2017); 

To further optimize the application of import-export procedures, by the Decree of the President 

of the Republic of Azerbaijan No. 920 dated May 21, 2016, the "Rules for the use of the Green 
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Corridor and other access systems for the movement of goods and vehicles across the customs 

border" were approved (with amendments and additions as of  June 13, 2019) 

  Following these Rules, to simplify customs clearance of goods and vehicles passing through 

checkpoints across the customs border, green, blue, yellow, and red corridor clearance systems 

are applied for the import of goods and vehicles into the customs territory based on a short 

import declaration. 

These Rules are established by the relevant executive authority. 

By the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated January 18, 2016, No. 745, 

the "Procedure for issuing documents on investment promotion" was approved.  This document 

provides a basis for obtaining benefits provided for in the Tax Code and the Law on Customs 

Tariffs of the Republic of Azerbaijan. 

Accordingly, according to the amendments made to the Tax Code of the Republic of Azerbaijan 

on January 19, 2016, legal entities and individual entrepreneurs who received an investment 

promotion document are exempted for 7 years from income tax and tax on 50 percent of income, 

property tax for relevant property and land.  tax on land, which is in their ownership or use, as 

well as from value-added tax upon import on imported machinery, technological equipment, 

and devices. 

Despite the measures taken in this area, the number of export-oriented financial products for 

SMEs in Azerbaijan remains limited.  Analysis of the financial products offered in the country 

shows that currently, SMEs have access to two main types (what types of them are) of support 

instruments.  These instruments cover lending arrangements offered before or after shipment. 

Examples of other export finance products used in other countries' experiences (Abbasov, 

2015): 

 ● Grants for sales exhibitions 1 in foreign countries - allow exporting companies to participate 

in sales exhibitions abroad; 

 ● insurance of short-term export credits - insurance of losses from commercial risks; 

 ● local and international factoring - this financial service offers mechanisms for managing 

accounts receivable and financing based on these debts; 

 ● Documentary transactions such as letters of credit and bank guarantees - such transactions 

are international financial instruments that protect both exporters and importers from some 

risks.  

As you can see, the number of financial products currently offered by Azerbaijani banks to 

finance international trade operations is very limited.  Some banks usually do not offer services 

such as letters of credit, international bank guarantees, and international factoring.  As a result, 

SMEs lack the funding to efficiently conduct international trade, especially export ones. 

Access to financial markets for individuals and legal entities in Azerbaijan is low compared to 
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other countries (İmanov, 2015). 

To increase the competitiveness of SMEs, the relevant state bodies, AZPROMO - Azerbaijan 

Export and Investment Promotion Foundation (a joint public-private enterprise created by the 

Ministry of Economy of Azerbaijan in 2003) will select pilot regions based on some criteria - 

strategic importance for the country, competitiveness, economic value, and other criteria. 

These enterprises will be given a transitional period to apply new technical regulations, during 

which manufacturers will gradually apply new requirements to their production processes. 

During the period of voluntary application, manufacturers will receive regular training and free 

training and consulting services to help them understand and apply the requirements of the new 

technical regulation. 

On the other hand, AZPROMO serves to increase the potential of small and medium-sized 

businesses by connecting small and medium-sized entrepreneurs with foreign investors, 

organizing international exhibitions and conferences.  Business incubation and other support 

measures are planned to improve the qualifications of entrepreneurs in the country's industrial 

and high-tech parks and industrial districts. 

Particular attention will be paid to attracting foreign direct investment for small and medium-

sized enterprises in Azerbaijan, and mechanisms and opportunities for attracting investment 

will be studied.  For this purpose, work will be carried out to organize direct meetings of SMEs 

with potential sources of investment. 

The problems of SMEs in attracting foreign investment and new technologies will be regularly 

studied, they will be assisted in conducting market research, developing business plans, and 

accessing statistics.  The experience and potential of local and foreign organizations working in 

this area will be used to support SMEs in attracting foreign direct investment. 

In recent years, many measures have been taken to educate entrepreneurs, master modern 

business methods, and, in general, strengthen the capacity for doing business. 

The Business Training Center operating under the Ministry of Economy of the Republic of 

Azerbaijan has organized various types of training and seminars for entrepreneurs, 

differentiated training topics, and organized them following the needs of entrepreneurs.  The 

level of participation of entrepreneurs working in the regions of the country is steadily 

increasing and, in addition to training, some educational events were organized in the regions 

and Baku (Əlirzayev, 2017). 

Also, the Baku Business Center, located in the Primorsky National Park, provides an 

opportunity for small and medium-sized businesses to participate in exhibitions and 

conferences, hold opening ceremonies and presentations and business meetings, as well as 

participate in international events with foreign investors.  The Guba-Khachmaz Regional 

Development Center has been operating at the Baku Business Center since 2013 intending to 

improve the qualifications of small and medium-sized businesses operating in the regions.  The 
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Guba-Khachmaz Regional Development Center has offices and premises equipped with the 

necessary equipment for entrepreneurs to hold exhibitions and business meetings.  A business 

incubator was also opened at the Regional Center for the Development of Young Entrepreneurs, 

and a support program is being implemented to improve the knowledge and skills of young 

entrepreneurs.  Also, the knowledge and skills of small and medium-sized enterprises in 

Azerbaijan do not meet modern requirements, and efforts in this area need to be strengthened 

because there is a big difference between SMEs operating in the country, especially SMEs 

located in the regions, and large companies operating in Baku in terms of training needs and 

modern business skills (İmanov, 2015). 

As a result of various support measures in developed countries, this difference between SMEs 

and large companies is less visible.  From the point of view of the application of international 

accounting and corporate governance standards, small and medium-sized businesses in 

Azerbaijan lag behind their foreign partners. Access to foreign financial markets is impossible 

without the creation of a modern accounting and management system (Hüseynli, 2013). 

One of the major problems is the lack of a high level of entrepreneurship and morale, especially 

the low prevalence of small and medium enterprises among women.  Also, the lack of support 

mechanisms for startups in Azerbaijan hinders the implementation of innovative initiatives. 

Small and medium enterprises (SMEs) in Azerbaijan are of particular importance in terms of 

diversifying the economy, increasing competitiveness, employment, meeting the demand for 

consumer goods from local resources, and ensuring economic development.  Thus, looking at 

the share of SMEs in GDP and employment in developed countries, we can conclude that one 

of the main tasks for the future is to make SMEs a key factor in ensuring sustainable economic 

development in Azerbaijan (Hüseynli,2013). 
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Abstract 

Tax breaks are one of the most discussed topics in tax policy today. The uncertainty of the methodology or criteria 

for economically justifying tax benefits established by tax legislation and for assessing the effectiveness of these 

benefits makes it difficult to answer questions about the appropriateness, scarcity or abundance of these benefits. 

The study of important issues such as the study of the effectiveness of tax benefits and monitoring the effective 

use of these benefits can be considered as one of the key issues of successful economic policy in our country, 

especially tax policy. In this regard, the study of some theoretical and practical issues of assessing the effectiveness 

of tax incentives was accepted as the purpose of the article. In order to achieve this goal, tasks such as clarifying 

the nature of tax benefits from a legal and economic point of view, empirical analysis of their effectiveness and 

identification of key elements of the relevant information system have been set. In a market economy, one of the 

main tools of government intervention in the economy is taxes. One of the main methods of this intervention is tax 

breaks. It is through tax incentives that the state interferes in the process of regulating economic development. One 

of the main issues in this case is to improve the mechanisms for granting benefits, to assess their effectiveness. In 

improving the mechanisms for granting tax benefits from the provisions of the dissertation, 

Keywords: Tax, concession, economic, entrepreneurship 

 

Introduction 

The main purpose of entrepreneurial activity is to earn income. Taxes paid by the entrepreneur 

reduce the amount of income at his disposal. Therefore, entrepreneurs use all the opportunities 

allowed by law to reduce tax liabilities. The most important of these opportunities is the use of 

benefits provided by tax legislation. 

Analysis 

Theoretical bases of tax benefits 

If we look at the Tax Code to clarify the nature of tax breaks, we see that there is no complete 

and detailed definition of the term tax credit. Many scholars and experts conducting research 

on tax benefits have also commented on this and made suggestions for a clearer definition of 

the concept of tax benefits. Article 12 of the Tax Code of the Republic of Azerbaijan, entitled 

“Basic conditions for determining taxes”, states that tax exemptions may be applied in 

determining taxes on the grounds provided for in the Tax Code. For example, the Tax Code 

defines the concept of tax as follows: Tax is an individual, mandatory, gratuitous payment to 

the local and state budgets in the form of alienation of taxpayers' funds to finance the activities 

mailto:shamiyev.qudret7@gmail.com
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of the state and municipalities. Unfortunately, we can not find such an explanation for tax 

breaks. There are different approaches in the tax legislation and legal definition of tax benefits 

in countries around the world. For example, according to the Tax Code of the neighboring 

Russian Federation, a tax exemption is a legal advantage for a group of taxpayers over a number 

of other taxpayers, and this exemption is considered a full or partial tax exemption. In particular, 

if we look at the VM, we see that tax breaks are provided in the form of full or partial exemptions 

from certain types of taxes (Perry D., 2019). Generally, tax benefits are classified as follows: a 

tax credit is a legal advantage for a group of taxpayers over a number of other taxpayers, and is 

considered a full or partial tax exemption. In particular, if we look at VMs, we see that tax 

breaks are provided in the form of full or partial exemptions from certain types of taxes (Perry 

D., 2019). Generally, tax benefits are classified as follows: a tax credit is a legal advantage for 

a group of taxpayers over a number of other taxpayers, and is considered a full or partial tax 

exemption. In particular, if we look at VMs, we see that tax breaks are provided in the form of 

full or partial exemptions from certain types of taxes (Perry D., 2019). Generally, tax benefits 

are classified as follows: 

- Privileges granted to various clubs; 

- limits for the article; 

- payment rate exceptions; 

- time limits 

These meetings of tax deductions can also be given as follows: 

1. Tax exemption for different categories of persons. For example, the Tax Code of the Republic 

of Azerbaijan provides for partial exemption from income tax for Heroes of the Soviet Union, 

Heroes of Socialist Labor, National Heroes of the Republic of Azerbaijan. Legislation in some 

countries of the world provides for the partial or complete exemption of foreign-invested 

enterprises and small enterprises from certain taxes for a certain period of time. 

2. Partial or complete exemption of the tax object from tax payment. For example, in most 

countries, investment income is completely or partially tax-exempt. No profit or income tax is 

levied on agricultural production in the Republic of Azerbaijan. 

3. Carrying out the damage. For example, in the Republic of Azerbaijan, the excess of an 

enterprise's expenses over the income of an enterprise is carried out for a period of up to the 

next five years and is reimbursed from the profits of those years without limitation. 

4. Determination of the minimum tax-free part of the object. For example, if an individual has 

a monthly income of up to 2,500 manat at a main place of work (where there is a workbook), 

the part up to 200 manat is not subject to income tax. 

5. Decrease in tax rates. For example, the profit tax rate is reduced by 50 percent for 

manufacturing enterprises that belong to public organizations of children or people with 
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disabilities and whose employees are at least 50 percent disabled. 

6. Privileges granted according to the form of ownership. For example, budget organizations do 

not pay property taxes. 

State taxes are used as the main tool to manage the economy. Changes in the sum of incentives 

and valuation conditions can affect the monetary situation. Special tasks have a serious impact 

on the construction of the structure, the development of areas of need in the economy. It is 

known that the VM does not provide a clear definition of the tax credit, and, of course, the tax 

credit is widely understood, which makes it difficult to define it very specifically, but as 

mentioned earlier, there are many signs of the tax credit. 

From the explanation of tax benefits in economic books, it can be concluded that these benefits 

are an expense of the state budget. Several financial experts have suggested that the term "tax 

credit" be abolished and that the term "paid sponsorship" be used more in the spending law, 

given that these appropriations should be reflected in and within the "consumption" part of the 

spending plan. We see in some sources that depreciation allowances are also included in the 

category of tax benefits (Altshuler R., Dietz R., 2018). 

Currently, the mechanism of tax incentives is widely used in the world to achieve various goals: 

to help low-wage workers, stimulate pension savings, promote education, improve health care, 

expand individual housing construction and housing, business development, investment in the 

economy. It is used to stimulate research and development, as well as the development of certain 

areas and sectors of the economy. Tax breaks are an important element of any tax or tax 

collection, so the issue requires a separate investigation (Seyfullayev İ.Z, 2012). 

An analysis of the provisions of the Tax Code suggests that two approaches should be used to 

understand the nature of tax benefits: material and formal. The formal approach implies that the 

law is a direct indication of the existence of a tax exemption under a certain provision. It turns 

out that the essence of the tax credit is more pronounced in the material approach. The material 

approach is based primarily on the concept of tax benefits, its clear distinction by type, certain 

conditions of their application, the classification of subjects who have the privilege to use tax 

benefits. 

The meaning of most definitions of this concept given in scientific articles and monographs 

does not go beyond the definition defined by the Tax Code. 

According to VV Korovkin, tax benefits consist of privileges granted to some taxpayers 

(taxpayers) in order to reduce the size of tax liabilities compared to other taxpayers (Korovkin, 

VV, 2016: p.125). According to AVMalco, a tax concession is a type of legal concession, which 

includes a legal mitigation of the subject's position, allowing him to more fully satisfy his 

interests. According to him, a tax exemption is a type of legal benefit that gives both additional, 

special rights (privileges) and exempts from obligations (Matuzov, NI, Malko, AV, 2015: p. 

367). 
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SV Barulin, AV Makrushin, VA Tymoshenko generally consider tax breaks as an element of 

taxation and a tool of state tax policy. According to them, the tax exemption consists of a set of 

methods and rules of tax deductions, tax credits and tax exemptions (full or partial), reduction 

of tax liabilities of taxpayers used for state tax regulation and solution of social problems in the 

economy (Barulin, SV, Makrushin , AV, Tymoshenko, VA, 2016: p.24). 

It is accepted that understanding the definition of "tax credit" requires a more complex approach 

than is accepted in the economy today. In my opinion, this concept must meet certain 

requirements. 

Each concession has its own unique character, each concession has the nature of activity aimed 

at both the taxpayer and the tax base. However, the individualization of tax benefits does not 

preclude the possibility of searching for their general characteristics, purpose or other features 

that allow tax benefits to be systematized according to classification criteria. 

Analysis of tax benefits 

The dynamics of tax benefits and exemptions provided for in the Tax Code of the Republic of 

Azerbaijan for 2015-2020 is reflected in the chart below. 

As can be seen from the table and graph below, the amount of exemptions and exemptions 

increased from 2015 to 2020 by 57% and 89%, respectively. Compared to 2019, in 2020 it 

increased by 3% and 10%, respectively. Exemptions and benefits together increased by 83% 

compared to 2015 and by 8% compared to 2019. The above can also be seen in the chart below 

 

Graphic. Dynamics of exemptions and privileges over the years 

 

Source: Prepared by the author on the basis of information from the State Tax Service (taxes.gov.az).  
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Table. Increase in exemptions and benefits compared to previous years 

Years Discount Release Total 

Increase in% 

compared to the 

previous year 

2015 21 84 105 7.1 

2016 25 101 126 20 

2017 25 104 129 2.4 

2018 29 134 163 25.4 

2019 32 145 177 8.6 

2020 33 159 192 8.5 

Source: Prepared by the author on the basis of information from the State Tax Service (taxes.gov.az).  

 

Article 12 of the Tax Code, entitled “Basic Conditions for Determining Taxes”, states that when 

determining a tax, tax exemptions may be provided on the grounds provided for in the Tax 

Code. It should be noted that the Tax Code, unlike concepts such as tax, object of taxation and 

tax base, does not give the essence of the concept of tax credit. 

If we look at the special part of the Tax Code, we see that the term "tax credit" is rarely used 

here. Thus, “income tax exemptions and exemptions” for individuals (Article 102), 

“exemptions and exemptions” for corporate income tax (Article 106), and “VAT exemptions” 

for VAT (Article 164). Article) and “zero tax withholding” (Article 165), “exemptions” for 

excises (Article 188), “tax exemptions and exemptions” on property tax (Article 199), “tax 

exemptions on land tax” ”(Article 207). In this section, along with the concept of "tax 

exemption" in other types of taxes, except land tax, tax exemptions, the application of low tax 

rates, The determination of limited or unrestricted amounts and other items of a concessional 

nature are also used to deduct from the tax base. (Mammadov AC, Seyfullayev IZ, 2013) 

When we look at the essence of the article "tax exemptions" on land tax, we see that the lands 

that are not subject to land tax are indicated here - that is, these lands are exempt from tax. 

(Korovkin, 2016) 

Paragraph 1 of Article 102 of the Tax Code, entitled “Exemptions and exemptions from income 

tax”, provides for the exemption of individuals from income tax, and paragraphs 2, 3 and 4 

reduce the monthly income of an individual subject to taxation from any employment. and 

clause 5 provides for benefits such as deductions from the taxable monthly income of one of 

the spouses with at least three dependents. (Shkrebela E., 2018) 
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Paragraph 1 of Article 106 of the Tax Code, entitled “Exemptions and Concessions”, indicates 

tax-exempt income, and paragraph 2 shows the characteristics of enterprises that are subject to 

a 50% reduction in the income tax rate. In Chapter X of the Code, which deals with the corporate 

income tax and corporate income tax, the expenses of enterprises and entrepreneurs are divided 

into three groups for taxation purposes: 

 non-deductible expenses; 

 expenses with limited deduction from income;  

 expenses deducted from income 

Depreciation and amortization of fixed assets are deductible expenses and are calculated in 

accordance with the norms set forth in Articles 114 and 115 of the Code. These costs reduce 

the amount of tax and thus budget revenues by reducing the base of income and income taxes. 

The established norms apply equally to all taxpayers, regardless of the scale, amount of fixed 

assets, and the area to which they belong. (Tax Code of the Republic of Azerbaijan Baku, 2019, 

2020) 

Clearly, these norms can be very high for some payers, normal or low for others, depending on 

production conditions, economic position, competitive environment, risk level and strategy. In 

this case, certain groups of taxpayers have an advantage over others in matters of taxation. If 

we pay attention to another provision related to income and profit taxes - “Losses” (Article 121) 

- here, too, taxation of a taxpayer who ended the tax year with a loss for a certain period (5 years 

for legal entities, 3 years for individuals) We see that the base has the right to reduce the amount 

of damage in accordance with the law. Can this right be considered as a tax deduction that 

supports the taxpayer? Dividend paid by a resident enterprise to individuals and legal entities 

under Article 122 of the Tax Code (payment by a legal entity in the form of cash or other 

payments related to the distribution of net profit to its founders (shareholders) or shareholders) 

are. Article 123 stipulates that interest income (any payments related to debt obligations, 

including payments for loans (credits) or deposits (accounts) is taxed at a rate of 10%. The 

income of these persons from the lease of movable and immovable property and royalties is 

taxed at 14%. (http.www.vergiler.az.) including payment of loans (credits) or deposits 

(accounts) at a rate of 10%. The income of these persons from the lease of movable and 

immovable property and royalties is taxed at 14%. (http.www.vergiler.az.) including payment 

of loans (credits) or deposits (accounts) at a rate of 10%. The income of these persons from the 

lease of movable and immovable property and royalties is taxed at 14%. (http.www.vergiler.az.) 

In the current situation, there is a need to establish a working mechanism to regulate, manage 

and monitor the process of reducing budget revenues as a result of the use of tax benefits. A lot 

of work has already been done in this direction through the Ministry of Taxes. Information on 

tax benefits used can be obtained from tax returns submitted by taxpayers. However, the 

generality of such information does not allow us to give a definite opinion on the effectiveness 
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of tax benefits. (Seyfullayev İ.Z., 2012: p.85) 

Is there any information on how much the state budget revenues have decreased as a result of 

the tax benefits used? What is the level of practical use of tax benefits provided for different 

purposes? Is the purpose of the concessions achieved? Is the effectiveness of the benefits 

calculated (comparing the effect of taxpayers with the amount of taxes not received by the state, 

determining the growth of tax revenues in subsequent periods under the influence of these 

benefits, etc.) (Sokolov I., Trunin I., 2019: p.59) 

The answer to these questions, which are directly related to tax policy, undoubtedly requires 

very serious research. Obtaining the information required for such research is not possible 

without the administrative and information support of the relevant government agencies. Let's 

look at the practice of using several types of benefits to determine the general outlines of 

monitoring the effectiveness of tax benefits. Article 102 of the Tax Code exempts from tax the 

amount of up to 1,000 manat of non-employment gifts, financial assistance to pay tuition or 

medical fees, one-time allowance, and up to 2,000 manat of financial assistance to pay for 

medical treatment abroad. (Rzayev ZH, 2007) 

Along with the application of tax benefits, the issues of expediency and, consequently, the 

effectiveness of these benefits are also important. Because the application of any concession, 

on the one hand, is a saving of a certain amount of money in terms of economic entities, on the 

other hand, it is a significant loss of funds in terms of budget revenues in general. Therefore, 

determining the optimal amount of tax benefits in a particular period and in a particular 

economic situation is important both in terms of maintaining the relative balance between the 

fiscal and regulatory functions of taxes, and in terms of the effectiveness of these benefits.  

(Mammadov I., Yusifov, J. Seyfullayev I., 2017) 

Tax breaks are one of the most discussed topics in tax policy today. The uncertainty of the 

methodology or criteria for economically justifying tax benefits established by tax legislation 

and assessing the effectiveness of these benefits makes it difficult to answer questions about the 

appropriateness, scarcity or abundance of these benefits. 

The study of important issues such as the study of the effectiveness of tax benefits and 

monitoring the effective use of these benefits can be considered one of the key issues of 

successful economic policy in our country, especially tax policy. In this regard, the purpose of 

this article is to examine some theoretical and practical issues related to the assessment of the 

effectiveness of tax incentives. To achieve this goal, tasks such as clarifying the nature of tax 

benefits from a legal and economic point of view, empirical analysis of their effectiveness and 

identification of key elements of the relevant information system have been set. (Musayev A. 

F, Y. Kalbiyev A, Rzayev ZH, 2005) 

The following table shows the dynamics of tax benefits and exemptions provided for in the Tax 

Code of the Republic of Azerbaijan for 2015-2020. 
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There are a number of factors that affect the structural policy of the state, such as the state's 

interest in stimulating entrepreneurship, some concessions for entrepreneurs in the tax system, 

the creation of a reliable and robust banking system, intellectual, intellectual property and patent 

rights. and so on. can provide serious protection by. 

The effective and successful economic reforms carried out in Azerbaijan in recent decades have 

opened wide opportunities for the formation and development of entrepreneurship in our 

country and the further growth of its role in the economy. An important legislative framework 

for the development of entrepreneurship has been created, tax incentives have been adopted to 

protect the rights and legitimate interests of entrepreneurs, effective state regulation of 

entrepreneurial activity and improve the working environment. (Rzayev PQ, 2013) 

One of the main factors of the trade environment is the tax burden. The lower the tax burden, 

the more attractive the country is in terms of business. The tax burden is the percentage of tax 

revenue in GDP. It is clear that tax breaks also affect the level of the tax burden, as they reduce 

tax revenues. (Seyfullayev İ.Z, 2017) 

Strengthening the impact of tax policy on economic processes, the transition from passive tax 

policy to active tax policy, optimization of tax rates are important issues for the establishment 

of a highly competitive economy, the formation of an economic model based on effective 

government regulation and perfect market relations. In this context, it is especially important to 

determine the effectiveness of the application of tax benefits and exemptions, which is one of 

the main tools of tax regulation, and to carry out improvements, taking into account 

international experience in this area. 

When the state provides tax benefits, certain goals are pursued, in the end it is necessary to 

determine the extent to which these goals are achieved, in other words, to assess their 

effectiveness. In the Republic of Azerbaijan, tax benefits and exemptions are regularly 

monitored and relevant decisions are made depending on their results. (Anisimova L., Shkrebela 

E., 2019) 

The criterion of budget efficiency of tax incentives is the expansion of the tax base, saving 

budget funds required for socially important economic issues. Thus, when determining the 

budget efficiency of tax benefits, the impact of specific tax benefits on the formation of the 

revenue side of the budget is considered. Approaches to determining the budget efficiency 

criteria of tax incentives differ. The main purpose of providing tax benefits is to stimulate any 

activity. As a result of this concession, the state budget loses part of its revenues. Stimulation 

of this activity leads to the acceleration of interest in this area, the flow of investment, as a result 

of which the volume of production in this area increases, This, in turn, leads to an increase in 

tax revenues in this area. So, in this case, tax benefits can be considered effective if the amount 

of losses of the state budget from these benefits is less than the increase in tax revenues in this 

area. (Kireenko A. P.2016: p.201) 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2110 
 

Economic efficiency of tax benefits means the impact of these benefits on the economic activity 

of the economic entity. In this case, the indicators of economic efficiency are the increase in the 

volume of work performed, services provided, the acquisition and renewal of fixed assets, the 

application of innovative technologies in the production process. In this case, the increase in 

the funds received by taxpayers exercising the right of exemption from the provision of goods, 

services and performance of work must exceed the amount of losses of the budget from tax 

exemptions in these areas. 

The social effect of tax incentives is reflected in the increase in financial resources, the creation 

of new jobs, the increase in material well-being. Assessing social benefits is more complicated 

than others. A large number of economic indicators are proposed to evaluate this effect. For 

example, a tax exemption is considered socially beneficial if the funds released as a result of 

the exemption are used to create additional jobs, improve working conditions, improve the 

living conditions of the socially vulnerable, ensure environmental safety, and so on. let it be 

(Mayburov IA, 2016: p.101) 

Conclusions and Recommendations 

Taxpayers make extensive use of changing the object of taxation. The same work can be done 

both under a contract of employment and on the basis of a service contract. In the first case, the 

object of taxation will be a salary, which will be taxed in the prescribed manner for income 

from employment. In the second case, the object of taxation will be income from entrepreneurial 

activities. The division of the object of taxation occurs when instead of one transaction several 

transactions are formalized or the object is sold in parts. Change of the subject of taxation is 

carried out by changing the legal status of the taxable person. Changes in the subject of taxation 

are more often carried out in countries where 

Changes in tax jurisdiction are made when the tax regime is different in different regions and 

territories within the same country. This difference between the levels of taxation is the result 

of the state's tax policy, which provides for a high level of taxation for some areas and a 

preferential level of taxation for some areas. A change in the form of economic activity occurs 

when, due to the tax factor, the enterprise moves, for example, from trade to production. Such 

a change is made when high customs duties are applied to finished products or when the regime 

of taxation of certain types of economic activity is different. At present, there is no tax system 

in the modern world that does not provide tax benefits or special tax regimes for certain 

categories of taxpayers. 
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Xülasə 

Azərbaycan vergi sistemində hər zaman bütün vergi problemlərini həll etməyə çalışdığı vergilərin stimullaşdırıcı 

rolu tədricən stimullaşdırıcı xarakter alır. Və bu problem vergi sisteminin islahatı ilə həll olunan sistemli bir 

xarakter daşıyır. 

Əvvəllər vergi islahatı ideoloqlarının düşüncəsində hakim fikir iqtisadi fəaliyyət üçün stimul kimi vergi 

güzəştlərindən istifadə etmək imkanı idi. Nəticə etibarilə, hər hansı bir vergi qanununun ən böyük hissəsi müxtəlif 

vergi ödəyicilərinə verilən güzəştlərin siyahısına həsr olunmuşdu. Nəticədə, demək olar ki, hər  vergi ödəyicisi 

müəyyən güzəştlərdən istifadə edirdi və yalnız “uduzan” bütün vergiləri tam ödəməli idi. Hər dəfə kiməsə fayda 

verərək, dövlət qalanlardan daha çoxunu götürməyə çalışmaq məcburiyyətində qaldı və bu, vergi ödəyicilərinin 

mütləq vergi bərabərsizliyini yaratdı. Hər biri öz vergi rejimində yaşayırdı. Bu anda vergi siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biri vergi sayını azaltmaq, vergi güzəştlərini azaltmaqla vergi dərəcələrini aşağı salmaqdır. 

Beləliklə, mövcud vergi qanunvericiliyində vergi güzəştləri mümkün qədər azaldılmış, bəzi vergi ödəyicilərinə 

münasibətdə vergi güzəştləri tətbiq edilmişdir. 

Bildiyiniz kimi, istehsalın genişləndirilməsi, modernləşdirilməsi və yenilənməsi üçün təşkilatlar tərəfindən əlavə 

maliyyə mənbələri alınması həm müəyyən dərəcədə məqsədli vergi güzəştlərinin verilməsi, həm də dərəcələrin 

azaldılması və ya əsas vergilərin vergi bazasının azaldılması yolu ilə təmin edilə bilər. Bu və ya digər təşviq 

formasının istifadəsinin effektivliyi, ilk növbədə, dövlətin maliyyə dəstəyi şərtlərindən asılıdır. Ancaq vergi 

ödəyicilərinin münasibəti, əlavə alınan maliyyə mənbələrini investisiya məqsədləri üçün yönəltməyə hazır 

olduqları da əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: vergi, vergi limiti, uduzan, orqanları, hesabat 

 

Giriş 

Müasir iqtisadi şəraitdə, vergi sistemi aşağıdakı əsas prinsiplərə əsaslandığı təqdirdə vergilərin 

stimullaşdırıcı təsiri maksimum dərəcədə həyata keçirilir (Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Nazirliyi Tədris Mərkəzi, 2017): 

• vergilərin ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yönəlmiş təsirinin biryönlü olması. Vergilər iqtisadi 

subyektlərin niyyətlərini təhrif etməməlidir: bir istehsalçı vergi olmadığı təqdirdə iqtisadi 

qərarlar vermişsə, məsələn, kiçik bir müəssisənin yerləşməsi üçün, vergi tətbiq edildikdə bu 

qərarlar dəyişməməlidir;  

• mülkiyyət formasından, fəaliyyət növündən və gəlir mənbəyindən asılı olmayaraq vergilərin 

alınması prosedurunun vahidliyi;  
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• birdəfəlik vergitutma, yəni eyni obyektin ikiqat vergitutma ehtimalının istisna edilməsi. 

Bununla birlikdə qeyd edək ki, müxtəlif vergi formaları ilə bu prinsipə mütləq riayət etmək 

mümkün deyil, lakin buna çalışmalıyıq;  

• ümumi qəbul edilmiş və güzəştli vergitutmanın rasional birləşməsi;  

• vergi yükünün ayrı-ayrı kateqoriyalar və ödəyicilər qrupları arasında bölüşdürülməsində, 

mümkün olduğu təqdirdə, bütövlükdə vergi sisteminin və onun ayrı-ayrı elementlərinin iqtisadi 

səmərəliliyinin zərərinə deyil, sosial ədalətin təmin edilməsi;  

• vergi limitinin iqtisadi məqsədəuyğunluğu nəzərə alınmaqla vergilərin müəyyənləşdirilməsi;  

• hər bir hüquqi və fiziki şəxsin iqtisadi imkanlarına əsasən dövlət xərclərinin 

maliyyələşdirilməsində iştirak etmək öhdəliyi. 

Adı çəkilən prinsiplər aksiom deyil, yalnız cəmiyyətin inkişafı üçün konkret iqtisadi, siyasi və 

sosial şərtlər nəzərə alınaraq riayət olunmasının tövsiyə olunduğu təməl məqamlardır. Onlar 

sahibkarların və vətəndaşların şəxsi maraqlarının inkişafını ölkə iqtisadiyyatının səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi üçün milli və milli ehtiyaclara yönəldərək, vergi qanunvericiliyinin və fərdi 

vergilərin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin ayrılmaz bir sistemini formalaşdırmağa imkan 

verir. 

Bu gün bu sahədə vergi siyasəti yenidən dəyişməyə başladı - investisiya fəaliyyəti üçün vergi 

güzəştlərinin “qarışıq” formasına tədricən qayıtmağa başladı. 

Beləliklə, 2001-ci ildən bəri vergi ödəyiciləri investisiya vergisi faydasının bir hissəsini 

“investisiya mükafatı” şəklində geri qaytardılar. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı ilə (o cümlədən sənaye üsulu ilə) məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün 1 yanvar 

2001-ci ildən başlayaraq, hüquqi şəxslərin mənfəətinə görə vergi ödəməsindən azadolma tətbiq 

edildi. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, bu fəaliyyət müddətində istifadə olunan 

obyektlərdən əlavə dəyər vergisi və əmlak vergisidir. Vergi ödəməkdən azad olan hüquqi və 

fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq torpaq 

vergisi ödəyiciləridir. Bu şəxslər digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olurlarsa, bu fəaliyyət üçün 

müvafiq vergiyə cəlb olunurlar (Məmmədzadə, 2011). 

Azərbaycanda vergi siyasətinin strateji məqsədi dövlətin əsas funksiyalarını həyata keçirmək 

üçün fondlara olan tələbatını kifayət qədər təmin edəcək, eyni zamanda iqtisadiyyatın istehsal 

sektorunu, kiçik sahibkarlığı və inkişafını stimullaşdıracaq bir vergi sisteminin qurulması 

olmalıdır. kənd təsərrüfatı sektoru. Vergi siyasətinin ölkədəki investisiya mühitini böyük ölçüdə 

müəyyən etməsi də vacibdir. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 3.10-cu maddəsində 

deyilir: “Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini stimullaşdırmalıdır.” İnvestorlarla 

dürüst iş tələb olunur. Eyni normativ aktların və ya qanunların bir neçə növ təfsiri ilə bağlı tez-

tez hallar mövcuddur. Yerli şirkətlər də lazımlı miqdarda vergi ödəmələri ilə işləməkdə çətinlik 

çəkirlər. Bundan əlavə, hər bir qanun qısa müddətdə çox sayda müxtəlif düzəliş, dəyişiklik və 

istifadə qaydaları ilə basılmışdır. Qərb investorlarının bu qədər tez-tez baş verən dəyişikliklərə 
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alışması çətindir, çünki əvvəllər heç yaşamadılar. 

Vergilərin ödənilməsi üçün son tarixlər hər vergi üçün müəyyən edilir. Vergi ödəmə tarixinin 

dəyişdirilməsinə yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada icazə verilir. Ödəniş 

müddətlərini pozaraq vergi ödəyərkən vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş 

qaydada və şərtlərdə faiz ödəyir. Vergilərin ödənilmə müddəti, təqvim tarixi və ya illər, rüblər, 

aylar, onilliklər, həftələr və günlərlə hesablanan vaxtın sona çatması ilə, habelə baş verməli və 

ya baş verməli olan hadisənin və ya bir hərəkətin göstəricisi kimi müəyyən edilir. 

Vergi orqanları vergi ödəyicisinin vergi, faiz və maliyyə sanksiyalarını vergiyə cəlb olunan 

hesabat dövrü bitdikdən sonra 3 il ərzində hesablamaq, yenidən hesablamaq, vergi, faiz və 

maliyyə sanksiyalarının hesablanmış vergi tutulan hesabat dövrü bitdikdən sonra 5 il ərzində 

(yenidən hesablanmış) məbləğlərini toplamaq hüququna malikdirlər (Kəlbiyev, 2012). 

Bu maddə ilə müəyyən edilmiş 3 illik müddət (icbari dövlət sosial sığortası, işsizlik sığortası və 

icbari tibbi sığorta haqları istisna olmaqla) vergi orqanının yerində araşdırma aparmaq 

qərarından əvvəlki vergi yoxlaması 3 illik dövrü əhatə edir. Bu maddədə göstərilən müddətdə 

vergi ödəyicisi tərəfindən verilmiş vergi bəyannaməsi üzrə vergi orqanı tərəfindən vergilərin 

hesablanması Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən müddətdə həyata keçirilir. 

Xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarından xaricdə əldə olunan gəlirlər barədə müvafiq 

məlumatların alınması hallarında vergi yoxlamaları (məcburi dövlət sosial sığortası, işsizlik 

sığortası və icbari tibbi sığortaya ayırmalar istisna olmaqla) tarixdən əvvəlki 5 illik dövrü əhatə 

edir. vergi orqanının yoxlamanın aparılması barədə qərarı və Cinayət Prosessual Məcəlləsinə 

uyğun olaraq təyin edilmiş vergi yoxlamaları üçün - Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi müddəti ilə müəyyən edilmiş müddətdir. Vergi ödəyicisi 5 il 

ərzində vergi, faiz və maliyyə sanksiyaları hesabatı vergi müddəti bitdikdən sonra 3 il ərzində 

ondan səhvən alınan vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmasını və 

hesablanmış məbləğlərin yenidən hesablanmasını, artıq ödənilmiş məbləğlərin geri 

qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək hüququna malikdir (Налоговый кодекс 

Азербайджанской Республики, 2011). 

Vergi Məcəlləsinin 85.4-cü və 85.5-ci maddələrində göstərilən müddətlər məcburi dövlət sosial 

sığortasına, işsizlik sığortasına və icbari tibbi sığortaya olan töhfələrə şamil edilmir. Vergi 

ödəyicisi vergi orqanı tərəfindən hesablanmış vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları barədə 

məhkəməyə şikayət etmişsə, şikayətin verildiyi gündən qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı 

tarixinə qədər olan müddət, habelə müəyyən edilmiş müddətlər Vergi Məcəlləsinin 38.7.1, 

38.7.2, 38.7.4 və 38.7.5-ci maddələri Vergi Məcəlləsinin 85.4 və 85.5-ci maddələri ilə müəyyən 

edilmiş müddətə daxil edilmir (Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, 2011). 

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilmə müddəti, aşağıdakı hallardan biri olduqda, Vergi 

Məcəlləsi ilə müəyyənləşdiriləndən gec bir tarixə təxirə salına bilər (Керимов, 2015): 

• təbii fəlakət və ya digər fors-major hallar nəticəsində vergi ödəyicisinə dəyən zərər. Bu halda 

vergi ödəyicisi hadisə barədə və bunun nəticəsində dəymiş ziyanın məbləğini müvafiq dövlət 
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orqanına təqdim etməlidir.  

• birdəfəlik vergi ödəməsi halında vergi ödəyicisinin iflas təhlükəsi. Bu halda vergi ödəyicisi 

kassadakı qalığı, milli və ya xarici valyutadakı cari və ya digər hesablardakı borcluların və 

kreditorların adlarını, VÖEN-i göstərərək müraciət tarixi etibarilə alınacaq və ödənilməli 

hesabat sertifikatlarını təqdim etməlidir. Vergi ödəmə tarixinin dəyişdirilməsi mövcud olanı 

ləğv etmir və yeni vergi borcu yaratmır. 

Vergi ödəyicisinə qarşı cinayət işi başlanıldığı və ya vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin 

pozulması ilə əlaqədar riskli vergi ödəyicisi olduğu təqdirdə vergi öhdəliyinin yerinə yetirilmə 

tarixi uzadıla bilməz. Vergi öhdəliyinin icrasının uzadılması vergi ödəyicisi tərəfindən vergi 

orqanına belə bir gecikmənin vergi ödəyicisi tərəfindən müvafiq girov və ya zəmanət şəklində 

təmin olunduğunu göstərən əsaslandırılmış yazılı müraciəti əsasında həyata keçirilir. Ərizə, 

müvafiq hesabat dövrü üçün vergi növü (növləri) üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

vaxtdan əvvəl təqdim edilməlidir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu müraciətə 30 gün ərzində 

baxır və müvafiq əsaslar olduqda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edilir. Vergi 

Məcəlləsinin 85.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda vergi öhdəliyinin yerinə 

yetirilmə müddəti vergi ili ərzində 1 aydan 9 aya qədər uzadıla bilər. Bu müddət ərzində vergi 

ödəyicisindən faiz tutulmur (Həsənov, 2018: 123). 

Vergi öhdəliyinin icrası müddətinin uzadılması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

qərarında vergi borcunun məbləği, ödəmə müddəti uzadılan vergi növü (növləri), son tarix və 

ödəmə qaydası, habelə girov və ya zaminlik haqqında qeydlər. Vergi öhdəliyinin Vergi 

Məcəlləsinin 85.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlərdə mərhələli şəkildə yerinə 

yetirilməsi halında, vergi öhdəliyinin icrası müddətinin uzadılması barədə vergi orqanlarının 

qərarında vergi öhdəliyinin bu mərhələdə yerinə yetirmə qaydası göstərilməlidir. Vergi 

öhdəliyinin icrası müddətinin uzadılması barədə qərar bu qərarda göstərilən gündən qüvvəyə 

minir. Qanunla müəyyən edilmiş qaydada girov müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi vergi 

ödəyicisinin vergi borcunu ləğv etmir. Vergi öhdəliyinin icrası üçün uzadılmış müddət 

aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilir (Кожинова, и др. 2017): 

• vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini vaxtından əvvəl yerinə yetirirsə;  

• Vergi Məcəlləsinin 85.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda; 

• vergi öhdəliyinin icrası müddətinin uzadılması barədə vergi orqanının qərarının şərtlərinə 

əməl edilməməsi. 

Vergi Məcəlləsinin 85.14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda vergi öhdəliyinin icrası 

üçün uzadılmış müddətə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə qərar qəbul etmiş vergi orqanı 

bu barədə 5 gün ərzində vergi ödəyicisinə məlumat verməlidir. Vergi ödəyicisi, məlumat 

alındığı gündən 30 gün ərzində, bu məbləğə hesablanmış borc və faiz məbləğini qanuna uyğun 

olaraq ödəniş gününə qədər büdcəyə ödəməlidir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı rüblük (vaxtaşırı) müddəti uzadılmış vergi öhdəliklərinin 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2116 
 

məbləği barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir. Layihə parametrləri və xarici 

iqtisadi mühitin parametrləri ilə bağlı müəyyən (və mütləq çox ciddi olmayan) şərtlərdə vergi 

güzəştlərinin artırılması (müəyyən bir həddə qədər) investisiya prosesinin bütün iştirakçıları 

üçün faydalıdır, çünki sonrakı dövrdə həm investorun gəlirlərində, həm də büdcəyə vergi 

gəlirlərində artıma rəhbərlik edir. Hesablamalar göstərir ki, vergi tətilinin nisbətən qısa bir 

müddətində belə böyümək kifayət qədər əhəmiyyətli ola bilər. Vergi tətilinin mexanizminin 

siyasi riskin artması ilə daha təsirli olduğu da təsbit edildi. Bu o deməkdir ki, qeyri-sabit siyasi 

sistemlərdə vergi tətilləri investorun gəlirlərində, habelə layihədən büdcəyə vergi gəlirlərində 

aşağı nisbi risk sistemlərindən daha böyük nisbi artım (mənfəət olmadığı vəziyyətlə 

müqayisədə) səbəb ola bilər (Sadıqov, Rzayev, 2014). 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat prosesində iqtisadi tədqiqat üsulları və metodlarından istifadə edilmişdir: müşahidə, 

ümumiləşdirmə, iqtisadi-statistik, qrafik, müqayisə və s. 

Vergiqoyma əməliyyatlarının mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlar əsasında 

təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə təmin edilmiş vergi uçotu, prosedura uyğun 

olaraq qruplaşdırılan ilkin sənədlərin məlumatlarına əsaslanaraq vergi üçün vergi bazasının 

müəyyənləşdirilməsi üçün məlumatların ümumiləşdirilməsi sistemidir. Vergi uçotunun 

aparılması proseduru vergi ödəyicisi tərəfindən vergi uçotu qaydaları və qaydalarının tətbiqi ilə 

“ardıcıl olaraq bir vergi dövründən digərinə” prinsipi əsasında təşkil olunur. Vergi bazasının 

hesablanması zamanı gəlir və xərclərə aşağıdakılar daxil deyildir: xüsusi vergi rejimlərini tətbiq 

edən təşkilatların gəlirləri və xərcləri (sadələşdirilmiş vergi sistemi, müəyyən fəaliyyət növləri 

üçün tətbiq olunan gəlirlərdən vahid vergi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün vergi 

sistemi) (Sadıqov, Rzayev, 2014). 

Vergi tutulan mənfəət vergi dövrü başladığı andan etibarən hesablama qaydasında müəyyən 

edilir. Beləliklə, vergi dövrü təqvim ilidir və hesabat dövrü birinci rüb, altı ay, 9 aydır. Gəlir 

vergisi üçün vergi bazası, təşkilatın mənfəətinin pul ifadəsi ilə eynidir. Bu vəziyyətdə gəlir və 

xərclər nağd şəkildə qeyd olunur. Natura şəklində alınan gəlir əməliyyat qiymətinə əsasən uçota 

alınır. 

Hesabat (vergi) dövründə vergi ödəyicisi zərər görmüşdürsə, bu dövrdə vergi bazası sıfıra 

bərabərdir. Gələcəkdə təşkilat cari vergi dövrünün vergi bazasını keçmiş vergi dövrlərində 

aldığı zərərin bütün məbləğində və ya bu məbləğin bir hissəsində azaltmaq hüququna malikdir, 

yəni zərəri gələcək. 

10 il ərzində vergi ödəyicisi bu zərəri aldığı vergi dövründən sonra zərəri davam etdirmək 

hüququna malikdir. Vergi ödəyicisi birdən çox vergi dövründə zərər görmüşsə, bu zərərlərin 

gələcəyə köçürülməsi baş verdikləri qaydada aparılır. 2017-ci ildə vergi bazasının 50% -i 

təşkilatın köçürmə zərərlərini ödəmək üçün istifadə edilmişdir, 2018-ci ildən - vergi bazasının 

100% -i. Hər vergi (hesabat) dövrünün sonunda gəlir vergisi üçün vergi bazası vergi uçotu 
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məlumatlarına əsasən hesablanır (Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzi, 

2014; 2017). 

Respublikanın aparıcı mütəxəssislərinin 4 may 2018-ci il tarixli Mühasibat Uçotu Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının icrası üçün 

bir çox aktual problemlərin aradan qaldırılmasını tələb etdiyi barədə fikirləri ilə razılaşmaq olar: 

1. BMHS tətbiqi sahəsində aşağı bilik və bacarıq səviyyəsi və BMHS sahəsində ixtisaslı 

mütəxəssis çatışmazlığı. BMHS bu sahədə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasını tələb 

edir ki, bu da mütəxəssislərin hazırlanması üçün böyük xərclərə səbəb olacaqdır.  

2. BMHS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının rəsmi statusunun olmaması.  

3. Sənədin spesifik xüsusiyyətləri, o cümlədən Azərbaycan dilində nəzərə alınmaqla, BMHS-

nin tətbiqinə keçidlə bağlı metodiki materialların çatışmazlığı və ya çatışmazlığı. BMHS 

“Maliyyə Alətləri” bu standartı Azərbaycanın bank sektorunda tətbiq edərkən tələb olunan 

maliyyə aktivinin və maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyəri barədə məlumatların açıqlanmasını 

tələb edir. Maliyyə hesabatlarının tərkibindəki dəyişikliklərin BMHS 9 “Maliyyə Alətləri” nin 

qəbul edilməsi ilə əlaqəli olması vacibdir (Новый План счетов бухгалтерского учёта в 

соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета, 2017). 

4. Maliyyə aktivlərinin sintetik və analitik uçotunun düzgün təşkili üçün mühasibat planında 

dəyişiklik etmək lazımdır.  

5. MHBS-a uyğun olaraq hazırlanan hesabatların keyfiyyətinə nəzarətin qeyri-kafi səviyyəsi. 

BMHS-yə əsaslanan hesabatların düzgünlüyünü şərh etmək üçün “Nəzarət Komitəsi” nin 

yaradılması.  

6. Qiymətli kağızlar və əlaqədar hedcinq əməliyyatları tanınarkən, Beynəlxalq Maliyyə 

Hesabatı Standartlarına və yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq hedcinq mühasibat tələbləri 

arasındakı fərqləri aydınlaşdırın.  

7. Vergi uçotunun uçotunda uyğunsuzluq və BMHS standartlarına uyğunluq. Azərbaycanda 

vergi uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması prosesi hələ davam edir. Vahid 

mühasibat sisteminin yaradılması ilə vergi uçotunun MHBS tələblərinə uyğunlaşdırılması 

vacibdir.  

8. 1 yanvar 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minəcək Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartı 17 

“İcarə”, müvafiq qurumların BMHS 4 “Sığorta müqavilələri” nin qüvvəyə minməsi ilə ciddi 

hazırlıqlara başlaması üçün zəruridir. Yeni standartın tətbiqi hesablaşma mexanizmində 

dəyişiklik tələb olunduğundan, bunun kapital adekvatlığı çatışmazlığı ilə üzləşən sığorta 

şirkətlərini necə təsir etdiyini araşdırmaq faydalıdır. 

BMHS (Beynəlxalq Maliyyə Mühasibat Uçotu Standartları) qəbul edilməsindən imtina 

standartların ümumiləşdirilməməsi, mühasibat metodlarında çoxsaylı fərqlərin olması, konkret 

hallarda mənalı izahatların olmaması, müxtəlif ölkələrdə inkişafın səviyyəsi və müxtəlifliyi, 
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siyasətlərin olmamasıdır. iqtisadiyyatın milli xüsusiyyətləri və ənənələrini, mühasiblərin bu 

sahədəki məlumat və təcrübəsinin azlığını, müəyyən hallarda tənzimləmə və hüquq sisteminin 

uyğunsuzluğunu nəzərə almaqdır (Sadıqov, Rzayev, 2014). 

Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qısa müddət ərzində Azərbaycanda iqtisadi sistemin 

islahatı üçün atılan mühüm addımlardan biri də milli iqtisadiyyat mexanizminin ən yaxşı dünya 

təcrübəsinə uyğunlaşdırılması idi. Bu baxımdan, demək olar ki, 20-ci əsrin sonu və 21-ci əsrin 

əvvəllərində ölkəmizdə mühasibat uçotunun inkişafında yeni bir mərhələ başladı. Yeni iqtisadi 

quruluşun tələblərinə uyğun olaraq ölkənin iqtisadi sistemində bazar münasibətlərinin 

yaradılması, dövlət əmlakının kütləvi özəlləşdirilməsi əsasında özəl müəssisələrin yaradılması, 

dövlət sektoru iqtisadiyyatında tədricən azalma kimi amillər mühasibat sisteminin və 

hesabatlarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac yaratmışdır.  

Ölkəmizin sürətli iqtisadi inkişafı və qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası digər sahələrdə olduğu 

kimi mühasibat sahəsində də Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının (BMHS) tətbiq 

olunmasına səbəb oldu. 2004-cü ildə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

yeni Qanununun qəbulu bu standartlara keçid üçün hüquqi əsas yaratdı. BMHS-yə keçid 

Maliyyə Nazirliyi və Dünya Bankının dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir (Концептуальные 

основы Национальных Стандартов Бухгалтерского учета для коммерческих 

организаций, 2010). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən aparılan müxtəlif 

iqtisadi islahatlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində olduğu kimi mühasibat sahəsində 

beynəlxalq tələblərə cavab verən ənənəvi milli mühasibat sisteminin təkmilləşdirilməsinə və 

yenidən qurulmasına yönəldilmişdir. Tənzimləmə bazasının gücləndirilməsində əsas məqsəd 

qlobal mühasibat sisteminə uyğun mühasibat sisteminə uyğun olmaqdır. 

Bu gün BMHS-nin Azərbaycanda tam tətbiqi üçün peşəkar mühasiblər vacibdir. Buna əsasən, 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 may 2018-ci il tarixli Qanununa 

dəyişiklik edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində dövlət 

tənzimlənməsinin əsas məqsədi ölkədə beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarına, kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləri üçün beynəlxalq maliyyə hesabat standartlarına, beynəlxalq dövlət 

sektoru mühasibat standartlarına əsaslanan maliyyə hesabatlarının və mühasibat uçotunun 

təmin edilməsidir.  

Eyni zamanda standartlara uyğun bir hesabat təqdim etmək üçün bütün hesabatların 

hazırlanmasından məsul olan baş mühasib mütləq peşəkar mühasibat sertifikatına sahib 

olmalıdır. 

Nəticə 

Vergi uçotu alt sisteminin mühasibat sistemi daxilində tədricən ayrılması prosesi, müxtəlif 

maraqları olan hesabat verən istifadəçilərin informasiya ehtiyaclarını ödəmək zərurəti ilə 

əsaslandırılır. Fiskal orqanların mühasibat sisteminin prinsiplərinə və uzun illər maliyyə 

hesabatlarının formalaşdırılması qaydalarına hədsiz təsiri mühasibat uçotunun tam hüquqlu 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2119 
 

istifadəçisi olmaq istəyən mühasibat (maliyyə hesabatları) mütəxəssisləri və investorlar 

cəmiyyətinin mənfi münasibətinə səbəb olmuşdur.  

Vergi uçotu gəlir vergisinin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi 

üçün zəruri olan məlumatların toplanması və işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vergi 

ödəyicilərinin öhdəliklərindən və daxili sənədlərin tələblərindən irəli gələn vergi uçotunun əsas 

vəzifələri və funksiyaları müəllif tərəfindən formalaşdırılır və sistemləşdirilir. 

Əlbətdə ki, hər hansı bir mühasibat sisteminin hədəf istiqaməti mühasibat uçotu obyektlərinin 

idarə olunmasıdır, çünki mühasibat uçotu öz-özünə yox, ilk növbədə idarəetmə məqsədləri üçün 

lazımdır. Müəssisə səviyyəsində vergi uçotunun vəzifələrindən biri də vergi optimizasiyasının 

birləşdirilməsidir. Bununla birlikdə, optimallaşdırma və ya daha çox deyildiyi kimi, vergi 

minimuma endirilməsi şəklində optimallaşdırma qanunverici və mənəvi prinsiplərdən yüksək 

olmamalıdır. Rusiyada vergi mədəniyyəti formalaşmamışdır, bu baxımdan optimallaşdırma 

mövzusundakı ifadələrin çoxu şəxsi zənginləşdirmə məqsədi ilə “kölgə” üsulları kimi qəbul 

edilir. 

Azərbaycanda vergi uçotu metodlarının nəzəri və praktik cəhətdən inkişaf etməməsi vergi 

uçotunun mövcudluğunun qısa dövrü ilə əlaqələndirilir və vergi məqsədləri üçün mühasibat 

uçotu qaydalarının tam dövlət tənzimlənməsindən ibarət olan vergi məqsədləri üçün 

məlumatların yaradılması prosesinə ənənəvi baxışdan xəbər verir. Mühasibat (maliyyə) uçot 

sisteminin vergi hesablamaları üçün əsas və yeganə məlumat mənbəyi kimi istifadəsi 

aktuallığını itirir. 

Vergi uçotu metodunun tərkib hissələri mühasibat (maliyyə) mühasibatlığından götürülmüş və 

özlərinə məxsus metodlara bölünən metodun elementləridir. 

Vergi uçotu praktikasının tədqiqi nəticəsində mühasibat və vergi şöbəsi tərəfindən vergi 

uçotunun müsbət və mənfi tərəfləri müəyyən edilmişdir. 

Mühasibat xidmətinin strukturuna dair tövsiyələr hazırlanır, bunlar müxtəlif şöbələr arasında 

mühasibat (maliyyə) və vergi uçotunun aparılması üçün məsuliyyətlərin bölüşdürülməsinin 

arzuolunmaz olmasıdır. Böyük ticarət təşkilatlarında vergi departamentinin struktur ayrılması 

baş verə bilər, lakin bu vəziyyətdə mühasibat və vergi uçotu şöbələrini daha ahəngdar qarşılıqlı 

fəaliyyət üçün mühasibat və hesabat rəhbərliyinə (şöbə, xidmət) birləşdirmək məsləhətdir.  

Mühasibat (maliyyə) uçotu nəzəriyyəsində metodun elementləri kimi “hesab” və “ikiqat qeyd” 

elementləri ayrılır. Hesab metodundan imtina əsaslı şəkildə qəbuledilməzdir. Hesablar metodu 

çevik və vaxt sınaqlarından keçmiş, mühasiblər üçün başa düşülən və ənənəvidir. İlkin və son 

vəziyyətin (balansın) əks olunmasının, habelə hesablardakı dəyişikliklərin (dövriyyələrin) 

aydınlığı bu metodun tutarlılığını və aktuallığını izah edir. Vergi hesabları vergi uçotu 

məlumatlarının qeydiyyatı və ümumiləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və nəzarəti üçün rahatdır. 

Vergi uçotunun daxili standartlaşdırılmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Vergi uçotu 

standartlaşdırma sistemi, mühasibat sistemi kimi, xaosa müqavimət göstərir və öz 
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metodlarından istifadə edərək vergi uçotu prosedurlarını sadələşdirmək və nəticədə vergi 

hesabatlarının keyfiyyətini yüksəltmək üçün daxili qaydaların yaradılmasına və tətbiqinə 

kömək edir. 

Hesabat keyfiyyətinin yüksəldilməsi yalnız maliyyə hesabatları üçün deyil, eyni zamanda vergi 

hesabatları üçün də əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, vergi hesabatı üçün daha çox dərəcədə 

keyfiyyəti artırmağın zəruriliyi barədə deyil, eyni zamanda vergi qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş vergi hesabatlarının keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğu barədə danışmaq lazımdır. 

Vergi hesabatlarının keyfiyyəti, vergi ödəmək öhdəliyinin yerinə yetirilməsi ilə birbaşa 

nisbətdədir. 

Vergi hesabatlarının keyfiyyətinin təmin edilməsi, bütün maraqlı tərəflərin ehtiyacları nəzərə 

alınmaqla, fəaliyyətinin davamlı yaxşılaşdırılması üçün hazırlanmış keyfiyyət idarəetmə 

sisteminin tətbiqi və saxlanılması nəticəsində mümkündür. Vergi uçotunun daxili 

standartlaşdırılması vergi qanunvericiliyinə riayət etmək, vergi hesabatlarının məlumat 

məzmununu artırmaq və nəticədə vergi uçotu istifadəçilərinin informasiya ehtiyaclarını 

maksimum dərəcədə təmin etmək üçün mühasibat prosedurları və qaydalarının 

sistemləşdirilməsi və vahidliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə, vergi 

uçotunun daxili standartlaşdırılması mühasiblər tərəfindən gündəlik işlərində həyata keçirilən 

vergi uçotu sistemi daxilində mövcud olan mühasibat prosedurunu əhatə edir. Lakin bu 

fəaliyyət sistematik şəkildə tənzimlənmir. Daxili standartlaşdırma vergi uçotu üçün mühasibat 

prosedurunun sistemdə, tənzimləyici sənədlərə uyğun olaraq - təşkilatda hazırlanmış korporativ 

standartlara uyğun olaraq həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı şəraiti güclü rəqabətin olması ilə xarakterizə olunur. Güclü rəqabət şəraitində 

isə hər bir müəssisə səmərəli fəaliyyət göstərmək və rəqabət mübarizəsində qalib gəlmək üçün uğurlu marketinq 

siyasəti həyata keçirməlidir. Uğurlu marketinq siyasəti düzgün seçilmiş reklam strategiyasının olmasını 

zəruriləşdirir.  

Məlumdur ki, seçilmiş reklam strategiyasının həyata keçirilməsi böyük həcmdə maliyyə vəsaiti (investisiya) tələb 

edir. Bu baxımdan həyata keçirilmiş reklam strategiyasına uyğun reklam tədbirlərinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Məhz, bu yolla reklama qoyulmuş investisiyanın səmərəliliyini təyin etmək 

mümkündür.   

Tədqiqatın əsas məqsədi “Ulduz şokolad fabriki”nin həyata keçirdiyi reklam kompaniyasının səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi və  reklam fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlamaqdır. Aparılmış tədqiqat 

nəticəsində reklam anlayışının  mahiyyəti öyrənilmiş, reklam kompaniyasının iqtisadi səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün müəyyən düsturlar təklif olunmuşdur. Aparılmış sorğu nəticəsində tədqiqat obyekti üzrə 

müəyyən təhlillər aparılmışdır. “Ulduz şokolad fabrikinin” həyata keçirdiyi reklam kompaniyası zamanı istifadə 

olunan kütləvi informasiya vasitələrinin səmərəliliyi müəyyən olunmuş, istehlakçılar müəəyən əlamətlər üzrə 

seqmentləşdirilmiş, məhsulların satışını həyata keçirən mağazada satışın konversiya göstəricisi və orta qəbzin 

dəyəri təyin olunmuşdur. Tədqiqatın sonunda fabrikin reklam strategiyalarının təkmilləşdirilməsi baxımından 

müəyyən təkliflər irəli sürülmüşdür.    

Açar sözlər: reklam, marketinq, reklam strategiyası, reklam kompaniyası, reklam strategiyasının səmərəliliyi      

 

Giriş 

Müasir dövrdə reklam fəaliyyəti  istənilən müəssisənin marketinq və kommersiya fəaliyyətinin 

ayrılmaz tərkib hissəsidir. Düzgün qurulmuş reklam kampaniyası şirkət tərəfindən istehsal 

olunan məhsul və xidmətlərin reallaşdırılmasına kömək edir. Belə ki, indiki dövrdə bütün 

müəssisələrin əsas məqsədi yeni müştərilər cəlb edilməsi, daha sərfəli işgüzar müqavilələrin 

bağlanması, səmərəli marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsidir.  Nəticədə təqdim olunan 

mallara tələbat artır. Bu isə öz növbəsində tələb və  təklifi artırır. 

Reklam fəaliyyəti sahəsində qarşıda duran çoxsaylı vəzifələri uğurla həll etmək üçün xarici 

ölkələrin bu sahədə topladığı böyük təcrübənin dərindən öyrənilməsi, həmçinin yerli şəraitin 

və spesifik xüsusiyyətlərin dərindən təhlil edilməsi vacibdir. 

Müasir bazar iqtisadiyyatı güclü rəqabətin olması ilə xarakterizə olunur. Buna görə də güclü 

mailto:ramalisayev97@gmail.com
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rəqabət şəraitində istehsal müəssisələri daima marketinq kompleksini inkişaf etdirməli, 

məhsulların bazara irəlilədilməsinin yeni formaları və metodlarını axtarıb tapmalıdırlar. Bu 

məsələlərin həll edilməsi və reklam kompaniyalarının həyata keçirilməsi külli miqdarda 

vəsaitin olmasını tələb edir.   O cümlədən güclü rəqabət şəraitinin olması strateji, yaradıcı və 

digər qərarların keyfiyyətinin artırılmasını və reklam kompaniyalarının səmərəliliyinin 

yüksəldilməsini zəruriləşdirir. 

Müasir şəraitdə reklam fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi hər bir istehsal müəssisəsinin 

qarşısında duran ən prioritet vəzifədir. Çünki reklam fəaliyyəti birbaşa olaraq məhsulların 

satılmasına, yəni məhsulların pula çevrilmə prosesinə təsir edir. Başqa sözlə desək, səmərəli 

təşkil edilmiş reklam fəaliyyəti fondların dövriyyə prosesini sürətləndirir, təkrar istehsal 

prosesinə zəmin yaradır və müəssisənin gəlirlə işləməsini təmin edir. 

Reklam Anlayışı 

“Reklam” anlayışı latın dilində olan  “reclamare” sözündən əmələ gəlmişdir, “qışqırmaq”, 

“bağırmaq” mənasını ifadə edir (Dadaşov, 2001). Məlumdur ki, qədim zamanlardan bəri 

qışqırmaq bəşəriyyətdə ünsiyyət (kommunikasiya) vasitəsi kimi istifadə etmişdir. Qəzet, radio, 

televiziya və internet olmadığı dövrlərdə qışqırmaq əhəmiyyətli bir ictimai funksiyanı yerinə 

yetirmişdir. Qədim dövrlərdə qışqırtının köməyi ilə insanları mərhəmətli olmağa səsləmişlər, 

vətəndaşları kütləvi toplantılara çağırmışlar, tacirlər isə satdıqları malların üstünlükləri barədə 

alıcılara məlumat vermişlər. 

Məlumdur ki,  insan informasiyanın vacibliyini vurğulamaq istədikdə qışqırır. Bu fikrə uyğun 

olaraq demək olar ki, reklam adi sözlər deyil, həyati əhəmiyyət daşıyan informasiyanın bir 

şəxsdən digərinə ötürülməsidir. 

Hal-hazırda reklam analyışının  bir çox tərifi vardır. Belə ki, hər bir alim öz əsərində reklama 

müxtəlif cür tərif vermişdir. Lakin biz reklamın rəsmi tərifinə diqqət yetirək. Rəsmi tərif 

Azərbaycan Respublikasının Reklam haqqında Qanununda qeyd olunmuşdur: “Reklam 

istənilən üsulla hər bir formada və istənilən vasitənin köməyilə  yayılan informasiyadır. Bu 

informasiya müxtəlif insanlara ünvanlanır və reklam obyektinə diqqətin yönəldilməsi, marağın 

formalaşdırılması məqsədini güdür”(Reklam Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 

Bakı şəhəri, 15 may 2015-ci il.  № 1281-IVQ). 

Bir çox alimlərin fikrincə reklamın hüquqi tənzimlənməsi baxımından qəbul olunmuş qanunda 

reklam, xüsusi bir informasiya növü kimi qeyd olunmuşdur. Bu, bir daha sübut edir ki, reklam 

müxtəlif daşıyıcılarda istənilən formada və müxtəlif tərzdə ifadə olunan informasiyadır və bu 

informasiyanın mahiyyəti müvafiq qanunvericiliklə  müəyyən dərəcədə təsbit edilmişdir. Lakin 

qeyd etmək lazımdır ki, qanunda informasiyanın konkret növünün və konkret kimlərə 

ünvanlanmasının qeyd olunmaması çatışmamazlıqlar və problemlər yaradır. Başqa sözlə desək, 

reklam özbaşnalığının yaranmasına səbəb olur. Bu isə sosial-mədəni və iqtisadi cəhətdən mənfi 

nəticələr yaradır.  Belə ki, nəticədə reklam cəmiyyəti idarə etmək vasitələrindən birinə çevrilə 

bilər. 
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Reklama aid olan  və aid olmayan informasiyaları fərqləndirən zaman aşağıdakılara diqqət 

yetirilməsi vacibdir: qanuna uyğun olaraq müəyyən informasiyaların  məcburi şəkildə 

yayılması reklam hesab olunmur.  Buna görə də müəssisənin fəaliyyət profilini (“Mağaza”, 

“Hamam”, “Bərbər”, “Restoran”) ifadə edən lövhələr  reklam sayılmır. Lakin, lövhədə 

fəaliyyət növünü (profilini) göstərməklə yanaşı, müəyyən mal və ya xidmətlərin adları qeyd 

olunursa, bu xarici reklam nümunəsi kimi qəbul oluna bilər. 

Reklam Marketinqin Tərkib Elementi Kimi 

Reklam marketinq kommunikasiya elementlərindən biridir. Lakin, marketinq nöqteyi 

nəzərindən reklam fəaliyyəti müstəqil bir faəliyyət növü sayılır və bu fəaliyyətin məqsədi – 

məqsədli qruplarda lazımi reaksiyanın yaradılması üçün məhsul və ya xidmətin reklam 

edilməsidir. 

Reklam fəaliyyətinin marketinqi – bu,  sosial - idarəetmə prosesidir (Göksu, 2016). Bu proses 

vasitəsilə cəmiyyətin, istehlakçıların və reklam fəaliyyətinin subyektlərinin tələbatlarının 

ödənilməsi birbaşa təmin olunur.  Digər tərəfdən reklam fəaliyyəti –  ümumi məqsədə nail 

olmaq üçün təşkilatın məqsədli qrup ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqəsinin yaradılmasında vacib olan 

rəqabət üstünlüklərinin əldə olunması vasitəsidir. 

Reklam kompaniyası –  reklamvericinin marketinq strategiyası çərçivəsində konkret  

marketinq məqsədinə çatmaq üçün, vahid fikir və konsepsiyaya uyğunlaşdırılmış və 

məqsədyönlü planlaşdırılmış reklam tədbirləri sistemidir (Сэндидж, 2014). Reklam 

kompaniyasında müddətin (zamanın), əhatə dairəsinin, bazarın və məqsədli  auditoriyanın 

öncədən təhlil edilərək müəyyənləşdirilməsi vacibdir. 

Reklam strategiyası bir neçə məsələni özündə birləşdirir. Bu strategiyaya  “kim” (məqsədli 

qrup), “nə” (məhsul və ya xidmətin üstünlükləri) və “niyə” (üstünlükləri əsaslandıran səbəblər) 

daxildir. Reklam strategiyası kimə müraciət etmək istədiyinizi, hansı üstünlüklər təklif etmək 

istədiyinizi və reklamınızdan hansı nəticələr gözlədiyinizi müəyyənləşdirir (Nəsibov, 2005). 

Reklam Fəaliyyətinin İqtisadi Səmərəliliyinin Müəyyən Edilməsi 

İstənilən reklam kompaniyasının iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi çox vacibdir. 

Reklam kompaniyasının iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi müəssisənin kəmiyyət 

göstəriciləri əsasında həyata keçirilməlidir.  Reklam fəaliyyəti 3 mərhələdə 

qiymətləndirilməlidir: 

- İlkin mərhələdə (irəlilədilmə planı formalaşarkən); 

- Aralıq mərhələdə  (plan həyata keçirilərkən); 

- Yekun mərhələdə (əldə edilmiş nəticələrin qiymətləndirilməsi) (Nəsibov, 2010). 

Birinci mərhələdə reklam fəaliyyətinin  səmərəliliyini aşağıdakı düstur      (düstur 1) 

vasitəsilə qiymətləndirmək olar: 

SMA = X ((1+RM )/ RS)  -------------  (1) 
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Burada: 

SMA –  reklam xərclərini ödəmək üçün şirkətə lazim olan satış həcminin minimum 

artımıdır, manatla ifadə olunur; 

X –  reklam fəaliyyətinə və digər irəlilədilmə tədbirlərə çəkilən xərclərdir (manatla); 

RM – minimum (ilkin) rentabellik, şirkət üçün vacib olan reklamdan əldə olunan aşağı 

səviyyəli effektivlik; 

RS – satışın rentabelliyi, reklam olunan məhsulun satışından əldə olunan ümumi gəlirin 

bir hissəsi (Nəsibov, 2003). 

2 – ci düstur vasitəsilə marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövründə şirkət 

tərəfindən əldə olunan əlavə gəlirin ölçüsünü hesablamaq olar. 

GƏ = (D*G*A / 100) * (TƏ / 100) – (X + XƏ)   -------  (2) 

Burada: 

D – reklam kompaniyası başlamamışdan əvvəl gündəlik orta mal dövriyyəsi (manatla); 

G - bütün marketinq tədbirləri vaxtı pul müraciərləri nəzərə alınmaqla günlərin sayı; 

A – reklam fəaliyyəti dövründə gündəlik orta mal dövriyyəsinin şərti artımı %-lə; 

TƏ –  bir məhsul vahidinə üzrə olan ticarət əlavəsi (marjası), % - lə; 

X – reklam və digər irəlilədilmə tədbirlərinə çəkilən xərclər (manatla); 

XƏ – pul dövriyyəsinin artması ilə əlaqədar yaranan əlavə xərclər(Nəsibov, 2003). 

3 – cü düstur vasitəsilə bütün reklam fəaliyyəti ərzində planlaşdırılmış maliyyə 

nəticələrinin nail olunma səviyyəsini (faizlə) təyin etmək olur. 

GT = (GF /GP)*100  ----------  (3) 

Burada: 

GT – təxmin edilən gəlirin əldə edilməsi səviyyəsi, %-lə; 

GF – bütün reklam dövrü ərzində faktiki  (real) gəlir, manatla; 

GP – bir illik reklam dövrü üçün nəzərdə tutulan (planlaşdırılan) gəlirdir, manatla 

(Nəsibov, 2003). 

Metod 

Məqalənin yazılmasında anket sorğusu metodundan istifadə edilmişdir. Sorğu nəticəsində əldə 

edilimiş məlumatlar tədqiqatın əsas hissəsini özündə əks etdirir. Anket sorğusu vasitəsi ilə 

respondentlərin (istehlakçıların) fikirləri öyrənilmişdir. Sorğuların keçirilməsi zamanı 

müəyyən suallar respondentlərə yazılı və şifahi şəkildə təqdim edilmişdir. Respondentlər 

arasında “Ulduz şokolad fabrikinin” reklam müraciətlərini və onun istehsal etdiyi məhsulların 
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reklamını görüb görmədikləri barədə sorğu aparılmışdır. Bu sorğunun həyata keçirilməsində 

əsas məqsəd istehlakçılar arasında hansı kütləvi informasiya vasitəsinin populyar olduğunu 

müəyyən etmək, o cümlədən  fabrikin məhsullarının istehlakçılarını müəyyən əlamətlər üzrə 

seqmentləşdirmək olmuşdur. 

Tədqiqatın problemi 

Tədqiqat nəticəsində bütün reklam vasitələrinin səmərəliliyini dəqiqliklə müəyyən etmək 

çətindir. Tədqiqatın əsas məqsədi “Ulduz şokolad fabriki”nin həyata keçirdiyi reklam 

strategiyasının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və  reklam fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

üçün təkliflər hazırlamaqdır. 

Məlumat toplama yöntəmi 

Tədqiqatın həyata keçirilməsində Bakı şəhəri ərazisində yaşayan vətəndaşlardan anket sorğusu 

vasitəsilə toplanılan məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Anket sorğusu zamanı istehlakçılar 

yazılı və şifahi halda müəyyən suallara cavab vermişlər. Əldə olunmuş cavablar əsasında 

təhlillər aparılmışdır. Sorğuda 205 nəfər iştirak etmişdir. 

Analiz 

İstənilən reklam kompaniyası həyata keçirildikdən sonra onun effektivliyi 

qiymərləndiilməlidir. Bizim tədqiqat obyektimiz “Ulduz şokolad fabriki” olduğu üçün, 

tədqiqatın bu mərhələsində fabrikin həyata keçirdiyi reklam kompaniyasının kommunikativ 

effektivliyini qiymətləndirmişik. 

Bu məqsədlə 205 nəfər istehlakçı arasında ilkin sorğu keçirilmiş və aşağıdakı nəticələr əldə 

edilmişdir. 

Respondentlərin “Ulduz şokolad fabrikinin” reklam müraciətlərini və onun istehsal olunan 

məhsulların reklamını görüb görmədikləri barədə sorğu aparılmışdır. 

Sorğunun nəticələrinə əsasən məlum olmuşdur ki, respondentlər arasında əsas məlumat 

mənbəyi aşağıdakı kütləvi informasiya vasitələri sayılır. 

Cədvəl 1: Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin Səmərəlilik Göstəriciləri 

Televiziya reklamı 36% 

Qəzet və bukletlər 28% 

Xarici (zahiri) reklam 17% 

Digər reklam vasitələri 11 % 

Radio reklamı 8% 

Cəmi 100% 
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Mənbə: Müəllifin tədqiqatları. 

Digər mənbələrdən öyrənən alıcılar (11%) “reklam məlumatını hardan öyrənmisiniz ?” – 

sualına  belə cavab vermişlər: 

- Respondentlərdən 6 % - i firma və məhsul haqqında məlumatı broşuralardan, vizit kartlardan, 

bukletlərdən öyrəndiklərini; 

- Respondentlərin 5% - i isə məlumatı küçədə və digər məkanlarda onlara təqdim olunan 

vərəqələrdən öyrəndiklərini qeyd etmişlər. 

Respondentlər arasında keçirilmiş sorğuda növbəti suallar reklam müraciətinin effektivliyinin 

müəyyən edilməsinə yönəlmişdir. Bu zaman  reklam müraciətinin subyektiv 

qiymətləndirilməsi və rəqiblərin reklamları ilə müqayisə edilməsi ilə bağlı suallardan istifadə 

edilmişdir. Alınmış müsbət cavablar (reklamın yadda qalan, xoşa gələn və informativ olduğunu 

söyləyən insanların sayı) – 88% təşkil etmişdir. Respondentlərin 74% -i isə fabrikin reklamının 

rəqiblərin reklamlarından daha yaxşı olduğunu (müsbət qiymətləndirmişlər) qeyd etmişlər.  

Aparılmış sorğudan reklam müraciətlərinin effektivliyi barədə aşağıdakı nəticələr əldə 

olunmuşdur: 

Məhsul alıcıları respondentlərin 67%-ni təşkil edir. 

Alıcıların 85%-i məhsulun keyfiyyətindən razı olduqlarını və bu məhsulu dost və qohumlarına 

tövsiyə etdiklərini söyləmişlər. 

İndi isə apardığımız sorğuya uyğun “Ulduz şokolad fabrikinin” istehlakçı bazarını seqmentlərə 

ayıraq: 

Demoqrafik əlamətlərə görə: 

Fabrikin məhsullarının alıcılarının yaş kateqoriyalarına görə bölgüsü: 

 Yeniyetmələr. 

 Gənclər. 

 Orta yaşlı insanlar. 

 Təqaüd yaşında olan insanlar. 

 

Aşağıdakı diaqramda (şəkil 1) şirkətin müştərilərinin yaş əlamətinə görə seqmentləri 

göstərilmişdir. 
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Şəkil 1. Müştərilərin yaş əlamətinə görə seqmentləşdirilməsi 

 

Mənbə: Müəllifin tədqiqatları. 

Sosial-iqtisadi əlamətlərə (istehlakçıların gəlir səviyyəsinə görə bölünməsi) görə: 

 Gəliri yüksək olan müştərilər. Bu qrupa daxil olan istehlakçılar yüksək keyfiyyətli mallara 

üstünlük verirlər. 

 Orta gəlirli müştərilər. Bu qrupa  əsasən gənc ailələr daxildir və respondentlər içərisində onlar 

payı 65% - dir. Fabrikin istehsal etdiyi məhsulların demək olar ki, hamısı bu istehlakçı qrupu 

üçün uyğundur. 

 Gəliri aşağı olan müştərilər - bu istehlakçılar qrupu kifayət qədər böyük deyil. Çünki müasir 

dövrdə yaranmış mövcud problemlərlə əlaqədar əhalinin əksər hissəsinin yaşayış səviyyəsi 

günbəgün aşağı düşür. 

İstehlakçıların gəlir səviyyəsinə görə bölgüsü aşağıdakı diaqramda (şəkil 2) aydın şəkildə 

göstərilmişdir. 

Şəkil 2 - İstehlakçıların gəlir səviyyəsinə görə bölgüsü 

 

Mənbə: Müəllifin tədqiqatları. 

“Ulduz şokolad fabrikinin” reklam fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək 

məqsədilə fabrikin bütün məhsul çeşidlərinin satışını həyata keçirən marketdə müəyyən 

tədqiqatlar aparmışıq. Bu tədqiqatlar zamanı bir günlük satışın konversiya göstəricisini 

müəyyən edilmişdir. Bu göstərici konkret zaman müddətində satış məkanını ziyarət edən 

insanların sayının məhsul alıcılarının sayına (vurulmuş kassa çeklərinin sayına) nisbəti kimi 

Müştərilərin yaş əlamətinə görə seqmentləşdirilməsi

GƏNCLƏR 35%

YENİYETMƏLƏR 25%

ORTA YAŞLI İNSANLAR 30%

TƏQAÜDÇÜLƏR 10%

İstehlakçıların gəlir səviyyəsinə görə bölgüsü

Orta gəlirli müştərilər 65%

Gəliri yüksək olan müştərilər 25%

Gəiri aşağı olan müştərilər 10%
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təyin edilir. 

Cədvəl 2: Satışın konversiya (dönüş) göstəricisi (bir gün üzrə) 

Göstəricilər Əhəmiyyəti 

Mağazanı ziyarət edən insanların sayı 149 

Alışların sayı 70 

Konversiya göstəricisi 47% 

Mənbə: Müəllifin tədqiqatları. 

Müəyyən olunmuşdur ki, mağazanın konversiya dərəcəsi standart həddən aşağıdır. Bu 

göstəricini müəyyən yollarla artırmaq lazımdır. 

Mağazanın 1 günlük əmtəə dövriyyəsini və alıcı sayını əsas götürərək orta qəbzin  (çekin) 

məbləğini nəzərdən keçirək (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3: Orta qəbzin miqdarı 

Göstərici Əhəmiyyəti 

Gün ərzində əmtəə dövriyyəsi (manatla) 735 

Alıcıların sayı 70 

Orta çek (manatla) 10,5 

Mənbə: Müəllifin tədqiqatları. 

Yuxarıdakı cədvəlin göstəricilərinə əsasən orta qəbzin qiymətinin 10,5 manat olduğunu 

söyləmək olar. 

Nəticə və təkliflər 

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı şəraiti güclü rəqabətin olması ilə xarakterizə olunur. Güclü 

rəqabət şəraitində isə hər bir müəssisə səmərəli fəaliyyət göstərmək və rəqabət mübarizəsində 

qalib gəlmək üçün uğurlu marketinq siyasəti həyata keçirməlidir. Uğurlu marketinq siyasəti 

düzgün seçilmiş reklam strategiyasının olmasını zəruriləşdirir. 

Məlumdur ki, seçilmiş reklam strategiyasının həyata keçirilməsi böyük həcmdə maliyyə vəsaiti 

(investisiya) tələb edir. Bu baxımdan həyata keçirilmiş reklam strategiyasına uyğun reklam 

tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Məhz, bu yolla reklama 

qoyulmuş investisiyanın səmərəliliyini təyin etmək mümkündür. 

“Ulduz şokolad fabrikinin” həyata keçirdiyi reklam kompaniyasının səmərəliliyini 
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qiymətləndirərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunmuş və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün bəzi 

təkliflər verilmişdir: 

-  seçilmiş kütləvi informasiya vasitələri səmərəlilik baxımından biri-birindən kəskin şəkildə 

fərqlənir. Növbəti reklam kompaniyasını həyata keçirən zaman səmərəliliyi yüksək olan 

(cədvəl 1-ə əsasən) kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunması daha məqsədəuyğun 

olar; 

- fabrikin istehsal etdiyi məhsullar bütün yaş qruplarına daxil olan istehlakçıları əhatə etmir. 

Yaşlı nəslin (təqaüdçülərin) zövqünə və imkanlarına uyğun yeni məhsulların istehsalına 

başlamaq lazımdır; 

-  əsas məhsul istehlakçıları gəlirləri orta səviyədə olan insanlardır. Istehsalın təşkilində gəlirləri 

yüksək və aşağı səviyyədə olan insanların tələblərinin də nəzərə alınması vacibdir. 

- müəyyən olunmuşdur ki, mağazada satışın konversiya dərəcəsi standart həddən aşağıdır. Bu 

göstəricini müəyyən yollarla artırmaq olar. Məsələn, effektiv reklam kompaniyası nəticəsində  

brendin tanınmasını yüksəltmək mümkündür. 

- təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur ki, orta qəbzin dəyəri çox aşağıdır. Bu dəyəri artırmaq 

üçün mağaza daxilində audioreklamdan istifadə olunması tövsiyyə olunur; 

- müəssisənin müsbət imicini və nüfuzunu yüksəltmək üçün digər reklam vasitələrindən istifadə 

olunması daha məqsədəuyğun olar. 
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Differential Item Functioning Analysis of Pisa 2015 Reading Items: 

Singapore, Australia And USA 

 

Judith Cristina Espinoza 

University of Newcastle 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine whether there is DIF in the PISA 2015 reading section items from 

Singapore, Australia and the United States by employing the Mantel-Haenszel and the Logistic Regression 

methods. In order to calculate uniform DIF two research questions are asked: 1) Is there gender-related DIF and 

or (2) culture-related DIF in the 16 selected binary items of the PISA 2015 reading section from Singapore, 

Australia and the United States? The data was obtained from the PISA 2015 reading items section and the sample 

was divided according to the variables gender and culture for a total of 2293 students. The DIF values were 

determined and classified into categories A, B or C. MH findings showed that considering the variable gender, 

males and females were equally advantaged whereas the LR results demonstrated that females were favoured over 

males. Regarding the variable culture, MH showed that Australia was advantaged over Singapore, Singapore over 

USA and Australia over USA. However, LR analysis showed exactly the opposite results in all the cases. A total 

of 7 items were classified with C level and the overall levels were higher. In general, when the variable gender was 

studied most of the items were classified with A levels. Nevertheless, once the countries were paired to evaluate 

the variable culture, the DIF level increased into major occurrence of B and C levels. The overall results 

demonstrated that the items from the reading section of PISA 2015 functioned equally among the group members. 

Keywords: differential item functioning, mantel-haenszel, logistic regression, PISA, Singapore, Australia, United 

States. 
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Международный Опыт Создания И Функционирования Свободных 

Экономических Зон Как Важный Стимул Для Развития Совместного 

Предпринимательства 

 

Расим Мусеибли 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

museyiblirasim@mail.ru 

 

Резюме 

Особые экономические зоны являются на сей день одним из инструментов для динамичного развития 

национального хозяйства. Эти экономические образования в последние десятилетия нынешнего века 

приобрели глобальный характер, охватив почти все страны мира. В нынешнее время, согласно различным 

данным, в мире действуют до 3000 экономических зон разных типов. СЭЗ являются особым 

экономическим институтом и представляет из себя, главным образом, фактор усиления роста экономики 

путем мобилизации инвестиций, информации и ИКТ, активизации товарооборота, и вследствие, 

расширение интеграции экономических процессов. По сути, ОЭЗ-это важные центры экономического 

роста и, вследствие этого, оказывают положительное влияние на экономику страны целиком. При все 

увеличивающемся роли СЭЗ в развитии экономики становятся актуальными новые задачи, главным из них 

при этом становится проблема осознания рационального и оптимального функционирования особых 

экономических зон на нынешнем этапе развития экономических процессов. Важно отметить, что сейчас 

имеется определенный разрыв относительно теории и практики образования этих зон. Параллельно с этим 

нужно подтвердить факт трансформации проблемы ОЭЗ из эмпирической области в одно из главных 

научных направлений, исследование которого представляет интерес для множества государств. Особую 

актуальность данное исследование приобретает для развивающихся стран, включая и Азербайджан. В 

нашей стране особые экономические зоны пока остаются новым понятием, вокруг которого продолжают 

вестись широкие обсуждения. И это даже невзирая на то, что качественное использование института СЭЗ 

помогают достичь успешных результатов, что, конечно, подтверждают с хорошим опытом примеры 

отдельных государств. В данной статье исследован процесс формирования СЭЗ в отдельных странах, а 

также дается их классификация, проводится анализ данных по странам и затем, выявляется эффективность 

и перспективность их функционирования. 

Ключевые слова: Совместное предпринимательство, свободные экономические зоны, инвестиции, 

налоговые льготы. 

 

Введение 

Совместное предпринимательство-один из эффективных средств ускорения 

инновационной активности зарубежных фирм, у которых есть высокий инновационный 

и инвестиционный потенциал. В частности, для развивающихся и частично развитых 

стран совместное предпринимательство помогает обогащению внутреннего рынка 
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товарами и услугами, способствует увеличению экспорта, освоению новых технологий 

и т.д. В свою очередь, кооперационное сотрудничество с зарубежными компаниями 

помогает преодолеть многие проблемы, учитывая, что страны с наибольшей 

конкурентоспособностью имеют высокую степень интеграции своих экономик к 

конъюнктуре мирового спроса и оптимальную национальную специализацию 

(https://studme.org.). 

Одним из эффективных способов расширения интеграции национальной экономики в 

мировую экономическую систему являются разнообразные бизнес-зоны в мире. Особое 

значение среди них уделяется свободным экономическим зонам.  

Свободные экономические зоны - это особая форма международной экономической 

интеграции, важный институт мирового хозяйства. Как правило, это регион, часть 

национальной территории со специальными льготными внешнеторговым, таможенным, 

инвестиционным, валютно-финансовым и налоговым режимами, поощряющими 

хозяйственную (производственно-коммерческую, предпринимательскую) деятельность 

иностранных участников, привлечение внешних инвестиций и передовых зарубежных 

технологий. При создании СЭЗ реализуется точечная стратегия ускорения 

хозяйственного роста, определяются регионы и сферы целевого стимулирования 

экономической активности на основе международного сотрудничества, концентрации 

ресурсов с использованием благоприятствующих факторов. СЭЗ выполняют следующие 

задачи: экономическую, социальную, производственную и научно-техническую. 

Субъекты хозяйствования, которые расположены в особых экономических зонах, 

функционируют в соответствии с законодательными режимами, а их непосредственно 

деятельность регулируется особым законодательством государства. При формировании 

свободных зон главное внимание уделяется таким вопросам, как таможенное 

регулирование, выдача виз, режим налогообложения, сам процедура лицензирования, 

например, банковских, имущественных отношений, предоставления таможенных или 

иных льгот и. т. д. 

Создание СЭЗ позволяет, главным образом, достичь: активизации динамичного развития 

экспорта; организовать поставки внутри рынка импортозамещающих товаров, 

отличающихся повышенными качествами; мотивированности отдельно взятых регионов 

с целью провести некоторые торговых операций; позволяет перенимать опыт у развитых 

партнеров; усвоить принципы и методы функционирования определенных субъектов, 

которые занимают лидирующую позицию на рынке (https://fialan.ru). 

Виды СЭЗ 

В зависимости от того, насколько глубоко они внедрены во внутреннюю систему страны, 

особые экономические зоны имеют вид анклавных или интегрированных систем. 

Интегрированные ОЭЗ учреждаются лишь не с целью претворить в жизнь различные 

внутригосударственные проекты, но и также в результате рыночной самоорганизации. 

https://fialan.ru/
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Их деятельность главным образом ориентирована на применение внутренних 

инструментов и национальных мощностей. Имея ввиду улучшение взаимосвязи и 

сотрудничества национальной экономики с экономикой отдельных 

внутригосударственных регионов, интегрированная особая экономическая зона делает 

упор на установление либо режима льгот для некоторого вида деятельности, или 

установление льгот для всех объектов предпринимательства на отдельной территории 

страны. 

Анклавные зоны, в свою очередь, характеризуются своей закрытостью. Суть этого в том, 

что ориентированность направлена для того, чтобы экспортировать всю производимую 

продукцию внутри страны. Данная система предполагает фиксацию льгот для крупных 

промышленных зон, а еще зон, в котором расположены отдельные предприятия 

(https://fialan.ru). 

Таким образом, торгово-складские зоны, имея ввиду также внешнеторговые зоны, 

свободные таможенные и беспошлинные территории, свободные склады первоначально 

являются точками инфраструктуры, особыми центрами мировой торговли и связи, 

принимают участие в формировании мировых логистических систем. Офшорные 

центры, которые принадлежат к сервисным зонам, принимают участие в международном 

движении капитала. Технико-прикладные зоны способствуют интеграции разных 

государств или регионов в глобальную систему инновационных технологий. С 

развитием особых экономических зон при помощи них образуются свободные 

экономические зоны нового поколения. Что касается их потенциала, он постепенно 

распространяется на остальные области функционирования, это приводит к совмещению 

функций, принадлежащих определенным типам зон, в пределах одной свободной зоны 

(http://old.taxes.gov.az). 

Метод 

В процессе написания статьи применялись методы фундаментального анализа. Методы 

фундаментального анализа основываются на экономико-статистических показателях. На 

основе методов фундаментального анализа были проведены сравнения, и на основании 

этого выявлены наиболее привлекательные страны и действующие на их территориях 

СЭЗ для ведения совместного деятельности при помощи учреждения в этих зонах 

совместных предприятий, а также их главные преимущества. 

Анализ 

Практика большинства стран мира доказала перспективность СЭЗ в содействии 

привлечению зарубежных инвестиций и технологий, в стимулировании экспорта 

продукции, в уменьшении безработицы и стимулировании занятости, возрастанию 

экономического роста стран (Ломакин Н.Н., 2017). 
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В таблице ниже приведена динамика количества свободных экономических зон за 

последние десятки лет: 

          Таблица 1: Динамика количества СЭЗ 

Годы 1975 1986 1997 2005 2015 

Количество СЭЗ 79 176 3000 3500 4500 

Количество стран 25 47 93 130 130 

Количество занятых, млн 

чел. 

 

… 

 

… 

 

22,5 

 

66 

 

70 

       Источник: (Ломакин Н.Н., 2017) 

 

Свободные экономические зоны   получили   широкое   распространение в разных 

странах после подписания конвенции в 1973 г в Киото, при котором СЭЗ 

характеризовалась в качестве внешнеторгового анклава. Свободные экономические зоны 

сформированы в последние годы в нашей стране для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность национальной экономики и помочь эффективному 

функционированию совместного предпринимательства в Азербайджане. Для этого 

важно обратить внимание на международную практику учреждения и 

функционирования данных зон в развитых и некоторых развивающихся странах 

(Проблемы учета и финансов, 2016). 

В зависимости от того, развитая страна или нет, ставятся отличные цели и используются 

разнообразие таких форм зон. Тем не менее, мировой опыт свободных экономических 

зон демонстрирует ту тенденцию, что в странах с разным уровнем развития экономики 

используются разные формы особых экономических зон.  

В странах с развитой экономикой, например, в странах Западной Европы и США, 

главным образом, для морских портов характерны зоны беспошлинной торговли, 

свободные аэропорты, финансовые и банковские центры, офшорные зоны, технические 

зоны. В странах же с переходной экономикой и развивающихся странах, особенно это 

касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Центральной и Южной 

Америки, экспортно-производственные зоны более активны. Это объясняется тем, что за 

счет увеличения экспорта данные страны стремятся как можно быстрее достичь своих 

целей и тем самым расширить свои мировые связи. Еще они увеличивают свободно 

плавающие валютные резервы, которые нужны для того, чтобы решить внутренние 

социальные, экономические, технологические и другие проблемы. Данная категория 

главным образом выделяется свободными экономическими зонами азиатского типа, 
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более очевидным примером которых являются СЭЗ Японии и Южной Кореи. 

Южная Корея  

Корейский рынок выступает на данный момент наиболее привлекательным деловым 

центром мира. По состоянию на 2018 год, Корея имеет соглашения о свободной торговле 

с 52 странами мира, а общий размер ВВП с данными странами составляет 73,5 процента 

мирового ВВП. С подписанием соглашения о свободной торговле между Кореей и 

Китаем глобальные инвесторы имеют шанс заранее занять китайский рынок через 

Корею, а китайские компании, в свою очередь, могут выйти на мировой рынок через 

Корею. 

В частности, свободные экономические зоны Южной Кореи - это особо отведенные зоны, 

учрежденные с целью улучшить деловую среду для компаний с зарубежными 

инвестициями в Республике Корее. Накопленные прямые зарубежные инвестиции в 

KFEZ составили 178 миллиардов долларов по оценке на 2018 год, при этом 5250 

компаний, включая транснациональные компании, такие как GE и BMW, работали в 

KFEZ. KFEZ стали тем самым более привлекательными для глобальных инвесторов, 

которые первыми стучат в двери Кореи, находя возможности в Азиатском регионе. 

Согласно международному инновационному индексу Bloomberg, за 2019 год Южная 

Корея заняла первую позицию среди 50 наиболее инновационных стран мира. Помимо 

этого, Корея заняла второе место в мировом индексе развития ИКТ Международного 

союза электросвязи среди 176 стран по состоянию на 2017 году. Данная инновационная 

конкурентоспособность в сфере ИКТ предлагает лучшие перспективы для конвергенции 

в отдельных секторах, включая производство, логистику, финансы, туризм и услуги. К 

лучшим примерам следует отнести успешное сотрудничество корейских и зарубежных 

фирм в производстве автомобилей и судов, оснащенных интеллектуальными 

технологиями.  
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  Источник: http://fez.go.kr/global/en/why/charm.do 

 

Следовательно, Южная Корея располагает глобальной конкурентоспособностью в 

различных отраслях. Корейские фирмы-мировые лидеры в производстве 

полупроводников, дисплеев, смартфонов, судостроения, литиевых батарей, светодиодов 

и стали. 233 из 500 крупнейших компаний мира, составленных журналом Fortune, сумели 

проникнуть на корейский рынок. (http://fez.go.kr/global/en/why/charm.do) 

Япония 

Свободными экономическими зонами здесь именуются зонами свободного импорта. По 

законам страны, эти зоны являются регионом, развивающийся в рамках 

“законодательства по специальным действиям, которые направляются на 

совершенствование импорта и притоку из-за рубежа инвестиций” (Проблемы учета и 

финансов, 2016). 

Согласно программе государства для развития зон свободного импорта, для поддержки 

обслуживающих ввозимые грузы предпринимателей имеют место нижеследующие виды 

льготы.  

Для предпринимателей, осуществляющих операции по складированию ввозимых грузов 

в соответствующих зонах, имеет место система дифференцированного налогообложения 

доходов с недвижимости и прибыли (Иванова О.П., Антонова И.С., Антонов Г.Д., 2016). 

1) Для мелких и средних предпринимателей Японским банком развития и Фондом 

содействия предоставляются займы под низкие проценты; 

2) предприятия обрабатывающей промышленности, а также транспорта и оптовой 

торговли свободны от поземельного налога; 

3) существует возможность льготной оплаты поставок необходимого оборудования у 

транспортных, а также у предприятий по оптовой и розничной торговле; 

http://fez.go.kr/global/en/why/charm.do
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4) мелким и средним предприятиям выдается льготное страхование; 

5) Фонд образования производственной базы дает гарантии долговых обязательств 

для субъектов предпринимательства. 

Можно утверждать, что зоны свободного импорта в Японии представляют собой 

сочетание импортозамещающих производственных территорий и зон свободной 

торговли. Главными областями деятельности являются: обрабатывающая 

промышленность, судостроение и энергетика. В этих зонах хранятся ввозимая 

продукция, реализуются операции для их переработки, проводится оптовая продажа 

товаров, а еще выставки и ярмарки. В пределах указанных зон по закону установлен 

льготный режим хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. 

ОАЭ 

На территории Объединенных Арабских Эмиратов действуют 34 свободных 

экономических зон, главным образом согласно модели зон свободной торговли, а также 

специализированных зон. В пределах этих зон в ОАЭ производят в основном 

электрооборудование, продовольствие, одежду, нефтехимическую продукцию, 

предоставляют торговые и информационные услуги. В качестве инвесторов выступают 

тут, главным образом, страны Ближнего Востока, Евросоюз, Япония и Республика Корея, 

а основными потребители товаров являются страны Ближнего Востока, Африки и 

Европейского союза (Ломакин Н.Н., 2017). 

Среди главных преимуществ свободных экономических зон в ОАЭ являются: 1) 100 

процентов уставного капитала компании должно быть зарубежной собственностью; 2) 

100 процентное освобождение от налогов на импорт и экспорт; 3) капитал и доход 

окупаются в полном объеме; 4) корпоративный налог не взимается в течение 15 лет; 5) 

субъекты предпринимательства освобождаются от уплаты налога на прибыль на долгий 

срок; 6) отсутствие таможенных пошлин (http://tedris.taxes.gov.az). 

В странах Среднего Востока и Северной Африки в общем количестве учреждено 213 

свободных экономических зон, из которых 173 находятся в собственности государства и 

всего 40 - в частной собственности. При этом преобладание государственных зон над 

частными не является случайным, потому что в указанных странах именно государство 

обеспечивает на законных основаниях регулирование этих зон, обеспечивает 

финансирование по созданию инфраструктуры, предоставляет возможность инвесторам 

воспользоваться отдельными предусмотренными для них льготами. Тем не менее, 

недостаток государственных финансовых ресурсов и порожденные из-за этого проблемы 

в эффективной деятельности свободных зон обусловили необходимость формированию 

зон, которые должны находиться в частной собственности. Следует отметить тот факт, 

что если в большинстве стран мира преобладают главным образом частные СЭЗ, доля 

которых составляет 60 процентов, то в странах Среднего Востока преимущество у СЭЗ, 

находящихся в госсобственности, доля которых составляет более 80 процентов.  
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Практика зонирования в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в свою очередь 

смогла доказала свою высокую эффективность. Так, согласно данным FDI Magazine, 

среди 50 наиболее эффективных свободных экономических зон мира 24 приходится на 

долю зон стран Среднего Востока (FDI Magazine, 2012). 

  Таблица 2: 10 наиболее эффективных С Э З в станах Среднего Востока, вошедших в 

Список-ТОП 50 

Мест

о в 

группе 

СЭЗ-50 

   Название СЭЗ    Тип СЭЗ    Страна 

1 Дубайская свободная портовая 

зона 

Свободная зона в 

аэропорту 

ОАЭ 

2 Дубайский международный 

финансовый центр 

Сервисная СЭЗ ОАЭ 

5 Ду-Биотек Технопарк ОАЭ 

6 Танжерская свободная зона Портовая зона Марокко 

10 Дубай  Медиасети Технопарк ОАЭ 

11 Джилти   Зона свободной 

торговли 

ОАЭ 

13 Кремниевый оазис Дубай Технопарк ОАЭ 

15 Международный 

Инвестиционный Парк Бахрейна 

Промышленный парк Бахрейн 

16 Свободный порт Халифа Бин 

Салман 

Свободный порт Бахрейн 

17 Свободный порт Салалах Свободный порт Оман 

 Источник: Global Free Zones of the Future: 2012/13 Winners. FDI Magazine, 2012  

 

Хорватия 

Согласно данным за декабрь 2019 года, в странах Европейского союза имеется более 70 

свободных зон, причем наибольшее их количество имеет Хорватия. 
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В Хорватии имеется 11 свободных зон. Это Крапина-Загорье, Вуковар, Кукульяново, 

Лука-Риека-Шкрлево, Осиек, Сплит-Далмация, Загреб, Плоче, Пула, порт Риеки и район 

гавани Сплита. Меры по привлечению инвестиций включают льготы по налогу на 

прибыль. А еще и помощь для компенсирования затрат на создание рабочих мест и 

обучение. Товары в эти зоны используются, например, для производства и переработки 

товаров, для оптовой торговли или в инновационных центрах. Если товары из данных 

зон предназначены для третьей страны, они освобождаются от налога на добавленную 

стоимость (https://www.europarl.europa.eu). 

Изучение международного опыта функционирования свободных экономических зон 

даст возможность оценить эффективное функционирование таких зон в Азербайджане в 

будущем. 

Зарегистрированные резиденты, ведущие предпринимательскую деятельность на 

территории СЭЗ, исчисляют налог и уплачивают в госбюджет от суммы денежных 

средств, полученных вследствие поставки товаров, работ, услуг и внереализационного 

дохода по ставке 0,5 процента (Закон Азербайджанской Республики ”Об особых 

экономических зонах”, 2018). 

Резиденты особой экономической зоны освобождены от уплаты вышеуказанных налогов 

и других налогов, установленных налоговым законодательством, за исключением налога 

на доходы физических лиц от занятости. Особый налоговый режим распространяется на 

резидента особой экономической зоны только в отношении его деятельности в этой зоне. 

Результат 

Исходя из всех вышеперечисленных выводов, можно сделать вывод о том, что 

международный опыт развития мировых экономических отношений невозможно 

представить без функционирования свободных экономических зон, которая выступают 

как часть государственной территории, на которой расположенные там товары 

рассматриваются согласно взиманию импортных таможенных пошлин и налогов как 

находящиеся за пределами таможенной территории и которые в свою очередь не 

подлежат таможенному контролю. СЭЗ – это, так сказать, своеобразная «мастерская» по 

образованию и производству тех экономических отношений, которые первоначально 

отсутствовали в стране. Именно в пределах этих зон подобные отношения подлежат 

разработке и внедрению, и в том случае, если они демонстрируют свою эффективность, 

то в таком случае будут перенесены на всю страну 

Опыт доказывает, что введение особых налоговых режимов и учреждение особых 

экономических зон направлено на стимулирование развития отрасли, увеличения 

экономического потенциала этих зон и всей территории государства. В таком случае 

процесс интеграции помогает углублению внешней торговли, стимулирует экспорт и 

промышленное производство, обеспечивает привлечения в страну зарубежных 

инвестиций и т. д. 
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Учреждение в Азербайджане фирм с особым налоговым режимом, СЭЗ также служит 

экономической политике страны. Разрабатываются комплексные меры по применению 

особых режимов, созданию и развитию свободных экономических зон. Главным образом 

уделяется внимание предоставлению налогов, таможенных пошлин и различных льгот, 

которые также регулируются специальными нормами. 

Подытоживая, следует привести главные преимущества использования особых 

экономических зон: 

Инвесторам предоставляется система льгот и преференций, а именно: 

   1) особый административный режим (минимизация бюрократических барьеров, 

принцип “одного окна”; 

   2) готовая инфраструктура для развития бизнеса; 

   3) большое количество рабочей силы; 

   4) возможность оборудования рабочих мест по упрощенным стандартам; 

   5) отсутствие пошлин на сырьё и запасные части импортного производства, если 

таковые используются для производства конечного продукта, а не для перепродажи; 

   6) доступные рынки сбыта. 
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Резюме 

В последние годы инновационное развитие систем обучения менеджеров, которые являются основными 

предметами управления предприятием, стало одной из основных тем периода. В связи с этим возрастает 

совершенствование системы повышения квалификации сотрудников и повышение уровня подготовки 

кадров. актуальность исследования инновационных возможностей и современных методов работы 

современных институтов. Суть инновационного развития системы обучения предприятия заключается в 

повышении уровня авторитета управленческого персонала, что позволяет им принимать обоснованные и 

оперативные управленческие решения для повышения уровня эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации. Этот процесс невозможно обеспечить необходимый уровень 

прибыльности и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта в текущих рыночных условиях без 

постоянного развития инновационных и современных инструментов подготовки управленческих кадров. 

В настоящее время проблема инновационного развития системы подготовки управленческих кадров на 

уровне предприятия является одной из наименее изученных тем. 

Поэтому одной из основных проблем, стоящих перед нашей страной, компаниями и организациями, 

является подготовка конкурентоспособных управленческих кадров в соответствии с требованиями 

международного рынка труда. Соответственно, эффективное обучение менеджеров как в высших учебных 

заведениях, так и на фирмах, а также эффективное использование их потенциала является важным 

инструментом повышения эффективности предприятия, достижения эффективных экономических 

показателей. 

Каждый бизнес работает в высококонкурентной среде и поэтому должен постоянно искать способы 

улучшить свою деятельность. В связи с этим организация должна рационально и эффективно использовать 

все виды ресурсов. 

Ключевые слова: подготовка кадров, переподготовка, экономическая эффективность, 

инновационные методы. 

 

Введение 

В усилении социальной направленности экономического развития проблема подготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями внутреннего и 

международного рынков находится в центре внимания. В настоящее время основной 

целью нашего государства является создание условий для достижения полной и 

эффективной занятости трудоспособного населения вне производственных процессов. 

Для этого незаменима роль рынка труда. Как показывает опыт других стран, 
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формирование рынка труда в конечном итоге способствует значительному повышению 

благосостояния населения (Bazarov, Yeremin, 2012).  

Как известно, рыночная экономика создает очень конкурентную среду. В целях 

повышения уровня жизни населения государство должно принимать необходимые меры 

для решения социальных вопросов, а также оказывать посильную помощь для 

улучшения качества рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности и создания 

новых рабочих мест для обеспечения эффективной занятости. 

Мировой опыт показывает, что без рыночной конкуренции невозможно обеспечить 

социально-экономическое развитие. Компания пытается повысить производительность 

труда, чтобы противостоять конкуренции и получать больше прибыли. Это, в свою 

очередь, требует использования более новых и более производительных современных 

технологий. В результате активист постоянно сталкивается с необходимостью 

повышения своего профессионализма. Таким образом, как и на товарном рынке, на 

рынке труда существует серьезная конкуренция. Неслучайно в экономически развитых 

странах при приеме на работу высоко ценятся и отдают предпочтение сотрудники с 

реальным высшим образованием и профессиональными дипломами. Повышение 

заработной платы напрямую связано с образованием. Вот почему любой инженер, 

который начинает работать в США в возрасте 25 лет, должен пройти восемь курсов 

повышения квалификации к 40 годам. В противном случае компании, возможно, 

придется полностью менять штат примерно каждые пять лет. Потому что технический 

прогресс не прекращается, а технологии меняются каждые пять лет (Quliyev, 2013).  

В связи с этим задача подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями внутреннего и международного рынков заключается в достижении 

многопрофильного развития специалистов, создании условий для их 

перепрофилирования, создании филиалов промышленных предприятий разных 

специальностей в регионах с раздутым персоналом. труд по предотвращению притока 

людей в сельскую местность, создает необходимость помогать людям его осваивать, 

регулировать способности людей в соответствии с национальными интересами. 

Персонал - одна из важнейших функциональных подсистем организации. Система 

мотивации персонала на предприятиях должна видеть каждого сотрудника 

индивидуально, обеспечивать непрерывное профессиональное обучение, оценивать 

эффективность сотрудников и т. Д. должен обеспечивать развитие управления 

персоналом. 

Структура персонала организации обычно представляет собой общий набор отдельных 

групп. Это включает в себя профессиональную структуру, описание специальности, 

половозрастную структуру и т. Д. можно отнести (İsgəndərov, Abbasov, 2003).  

Профессиональная структура организации - это соотношение представителей разных 

профессий или специальностей (экономисты, бухгалтеры, сотрудники) с теоретическими 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2145 
 

и практическими навыками, приобретенными в результате обучения и опыта работы в 

регионе. 

В зависимости от характера должностных обязанностей персонал организации делится 

на категории (Quliyev, 2013): 

 сотрудники - это те, кто непосредственно участвует в создании богатства или 

предоставлении производственных и транспортных услуг. Рабочие делятся на крупных 

производителей, непосредственно связанных с производством; вспомогательный 

персонал для обслуживания производства; 

 сотрудники (технические исполнители) - сотрудники, выполняющие финансовые и 

бухгалтерские функции, подготовку, сопровождение и другие функции. К ним относятся 

секретари, кассиры, хронометристы, экспедиторы и т. Д.; 

 специалисты - это сотрудники, выполняющие экономические, инженерные, 

юридические, административные и другие функции. К ним относятся экономисты, 

инженеры, технологи, юристы, инспекторы кадров, бухгалтеры и другие; 

 менеджеры, выполняющие функции управления организацией. Условно менеджеров 

можно разделить на три уровня: высший (организация в целом - генеральный директор, 

директор, менеджер и их заместители); вторичные (руководители основных структурных 

подразделений - цехов, отделов, офисов); (работа с исполнителями - руководителями 

бюро, секторов, мастерами). 

Разделение персонала организации на категории осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями по повышению квалификации руководителей, специалистов 

и других сотрудников, подготовленными Институтом труда и утвержденными 

постановлением Министерства труда и социального развития США (Armstrong’s 

handbook. 2016).  

Трудовой потенциал работника складывается из физических и психических 

характеристик человека, которые определяют возможность и ограничения участия, 

способность достигать значительных результатов при определенных условиях и 

улучшение трудового процесса. Трудовой потенциал сотрудника нестабилен, но может 

меняться в сторону увеличения и уменьшения. Во время работы возможности 

сотрудника растут по мере сбора большего количества информации и навыков, а также 

улучшения условий труда. 

Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 

наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического 

анализа, экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и 

обобщения нормативных документов и практических материалов. 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 
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экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях. 

Модель исследования 

Стратегия управления персоналом в соответствии с инновационными методами 

выполняет следующие основные функции в системе обучения персонала (Ehnert, Harry. 

2013); 

- Подсистема кадрового планирования, адаптированная к инновационной системе, 

обеспечивает начальную работу, разработку кадровой политики и стратегии, анализ 

человеческих ресурсов, анализ кадрового рынка для управления, планирование и 

прогнозирование спроса на управленческий персонал; 

- Подсистема развития персонала в целом ориентирована на профессиональное развитие 

персонала, т.е. обучение внутри и вне организации с целью формирования 

индивидуальной информации о том, что должен делать каждый сотрудник и как внедрять 

инновации в организации. 

- Подсистема мотивации и стимулирования персонала - управляет мотивацией 

персонала, стандартизацией и сбалансированностью трудовой деятельности, развитием 

систем оплаты труда, развитием морального стимулирования персонала, организацией 

нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом. 

К следующим основным задачам относятся современные направления инноваций в 

обучении персонала (Simon, 2001): 

1) повысить продуктивность управленческой деятельности; 

2) эффективное обучение и развитие персонала; 

3) улучшить деловые отношения и создать творческую среду; 

4) повышение качества жизни; 

5) стимулирование конструктивных идей у руководителей; 

6) повышать квалификацию и умения управленческого персонала; 

7) повышает чувствительность и адаптивность персонала к инновациям. 

Выявлено несколько ключевых инновационных направлений в управлении персоналом 

(Marchington. 2016): 

- Инновационный и образовательный менеджмент - инновации в области 

профессионального обучения в университетах, институтах, колледжах и других учебных 

заведениях. 
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- Инновации и маркетинг человеческих ресурсов - система формирования новых 

эффективных человеческих ресурсов. 

- Инновационно-технологическое управление персоналом - современные способы 

работы с персоналом на этапе освоения новых видов оборудования и технологий, 

аттестация, распределение новых функций и полномочий в существующей кадровой 

структуре, нововведения в формах и методах переподготовки и развития персонала. , 

поощрять и предлагать сотрудникам способы улучшить работу с элитным персоналом и 

т. д. 

Анализ 

Один из вопросов, который необходимо решить в управлении каждым предприятием, - 

это формирование персонала, управление предприятием. В связи с этим особое значение 

имеет обучение, правильная расстановка и управление персоналом на каждом 

предприятии. Поэтому каждое из успешных предприятий сегодня - это организация, 

успешно реализовавшая кадровую политику. Итак, продолжим наши исследования на 

основе комплексного анализа подготовки кадров в системе управления, их правильного 

распределения, а также реализации кадровой политики, системного подхода. 

Как мы уже отмечали, одним из основных вопросов в управлении любым предприятием 

является правильный подбор персонала, обеспечение его правильной расстановки в 

зависимости от уровня профессионализма, образования, а также их потенциала. При 

осуществлении этой деятельности каждое предприятие, отдел или организация 

руководствуется собственной кадровой политикой (Nosyreva, 2010). 

В системе управления каждое предприятие руководствуется определенными 

направлениями при реализации своей кадровой политики. Выделяют несколько 

основных направлений формирования кадровой политики предприятия. 

Кадровая политика - это политика, проводимая персоналом компании для отбора, найма, 

повышения своего образования и профессиональных навыков, а также для обеспечения 

того, чтобы компания работала устойчивым, долгосрочным, эффективным и 

рентабельным образом. Понимается как совокупность теоретических взглядов, 

принципов, а также требований, обеспечивающих правильную ротацию рабочего места 

в зависимости от уровня специализации. 

Организации тратят много времени и ресурсов на обучение, развитие и обучение своих 

сотрудников в соответствии с требованиями бизнес-знаний и организаций. В основном 

это связано с отсутствием связи между промышленностью и университетами. В будущем 

организации создадут собственные учебные заведения. Эти институты непосредственно 

разработают программу курса в соответствии с требованиями различных должностей в 

организации. Эти институты осведомлены о технологических изменениях, методах 

работы, производственном процессе, деятельности и т. Д. они зависят. Они продолжат 

изменять программу курса в зависимости от изменений. Приобретение этих институтов 
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зависит от конкретных требований организации. По окончании курса кандидат будет 

награжден дипломом от организации. Эта управленческая инициатива автоматически 

решит проблему безработицы и безработицы. Эта инициатива также минимизирует 

время, которое кандидат проводит в образовательном процессе (Simon, 2001). 

Что касается создания и признания организаций работников, руководство не может 

принимать односторонние решения, прямо или косвенно влияющие на отношения 

сотрудников. Набор, обучение, перевод, продвижение, новейшие технологии и т. Д. 

Решения по политике усыновления больше не определяются односторонними 

действиями руководства и больше не должны обсуждаться с представителями 

организаций работников. Политические и управленческие решения могут по-прежнему 

уважать руководство, но они могут подвергаться сомнению и критике со стороны 

представителей профсоюзов в рамках процедуры рассмотрения жалоб. Этот метод 

позволяет обеим сторонам делиться друг с другом своими мыслями, мнениями, 

информацией и знаниями, открытыми для понимания мнений друг друга и, таким 

образом, во избежание любых недоразумений. Таким образом, представители 

руководства могут предоставить эффективные планы, предложения, руководящие 

принципы для эффективного управления федерациями и ассоциациями и их работы для 

общего благополучия консультативной организации и сторон. 

Процесс обучения и подбора персонала на предприятиях отдел кадров. 

падает на сотрудников. Сотрудники отдела используют несколько этапов отбора при 

обучении и подборе персонала. Таким образом, в первую очередь идет этап отбора 

кандидатов, соответствующих имеющейся вакансии по профессии, образованию, а 

анкеты других собираются в резервную базу. На другом этапе отобранные кандидаты 

отбираются с учетом других категорий качества. И при таком рейтинге после нескольких 

этапов осуществляется подбор наиболее подходящего сотрудника на соответствующую 

вакансию (Асалиев, Вукович, Строителева, 2013).  

Если мы посмотрим на мировой опыт, то увидим, что в США метод собеседования 

больше используется в процессе обучения и приема на работу. Таким образом, 80 

процентов или 4/5 сотрудников компании отбираются на этапе собеседования и 

получают работу на определенных вакансиях. В некоторых компаниях, работающих в 

США, процесс отбора персонала осуществляется методом опроса, и статистически 

можно сказать, что на таких предприятиях на основе опроса трудоустроено 2/3 

сотрудников. В то же время третья группа компаний, работающая в США, использует 

метод централизованной оценки при отборе сотрудников. На таких предприятиях этим 

методом обеспечивается 1/3 рабочих мест (Harry, 2013). 

Они сравнивают два основных метода реализации политики отбора и размещения. Одна 

из них - японская модель, другая - американская. У каждой модели есть свои 

особенности, а также достоинства и недостатки. Основное выражение японских 
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организаций при выборе сотрудников измеряется тем фактом, что каждая компания 

должна адаптироваться к сотруднику. Другими словами, вместо того, чтобы 

адаптировать сотрудников к компании, компания может выбрать вид деятельности в 

соответствии с существующими профессиями и навыками сотрудников, что в конечном 

итоге может дать больше экономической выгоды. Еще одна особенность японской 

модели заключается в том, что японские компании обеспечивают долгосрочную 

занятость. Даже японские компании нанимают выпускников средних школ, сначала 

обучают их соответствующим профессиям и знаниям, а затем превращают в 

квалифицированных рабочих и работают с такими работниками длительное время за 

достаточно высокую зарплату. В то же время опыт японской модели доказывает, что 

японская модель обладает превосходными характеристиками в управлении, и капитал, 

вложенный в науку, обязательно вернется в качестве экономической выгоды для 

предприятия в долгосрочной перспективе. 

В Соединенных Штатах, однако, есть ряд характеристик, которым уделяется наибольшее 

внимание при отборе сотрудников. Эти характеристики включают (Marchington, 2016): 

- учет профессиональных знаний сотрудника; 

- Доступность научных, теоретических и практических знаний; 

- Высокий личностный потенциал в образовании. 

Оценивая вышеуказанные характеристики, компании США назначают сотрудников на 

основе этих критериев. Таким образом, в психологии этих предприятий сформировано, 

что работа с сотрудниками, имеющими соответствующую специализацию, как научные, 

теоретические, так и практические знания в этой области, с высоким потенциалом в 

образовании, приведет к большей экономической выгоде в будущем. Другой 

отличительной чертой отбора и расстановки сотрудников в компаниях США является то, 

что сотрудники не работают полный рабочий день. если на рынке труда имеется более 

квалифицированный работник, предприятие может легко уволить предыдущего 

сотрудника. Поэтому у сотрудника, желающего работать постоянно в американских 

компаниях, не должно быть альтернативы. Только когда альтернативы нет, предприятие 

будет зависеть от нее. Если будет найдена альтернатива, сотрудник будет подчинен 

предприятию (Armstrong, 2016). 

В системе отбора, обучения и управления персоналом используются 4 метода отбора 

кандидатов на вакансии. Эти методы представлены на следующей схеме. 
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Схема 1. Принципы заполнения вакансий на предприятиях. 

 
Источник: Мик Маркингтон. Составлено автором по данным книги «Управление человеческими 

ресурсами на работе» 2016 г. 

 

Возьмем представленный на схеме треугольник как любое воображаемое предприятие. 

Прямоугольниками обозначены вакансии на предприятии. Анализ механизма 

заполнения этих прямоугольников (т.е. вакансий) показывает, что заполнение вакансий 

на каждом предприятии либо за счет привлечения профессиональных руководителей и 

специалистов, либо за счет непосредственного трудоустройства молодых кадров, 

особенно выпускников школ, либо за счет внутренние ресурсы, что может быть сделано 

в результате привлечения управленческих ресурсов (Əliyev, 2004). 

В процессе отбора кандидатов на вакансии конкурентоспособная компания с большей 

вероятностью поддержит отбор новых сотрудников. Однако, когда нет кандидата, 

отвечающего требованиям вакансии, он вынужден использовать свои внутренние 

ресурсы. Вместо того, чтобы нанимать неэффективного сотрудника на вакансию, наем 

резервных рабочих делает предприятие более эффективным. Поскольку по крайней мере 

внутренние сотрудники работают в компании в течение некоторого времени, они 

понимают, каковы требования предприятия, и в то же время они понимают направление 

миссии и целей предприятия. 

Предприятия используют самые разные методы и инструменты, а также методы для 

определения качества и производительности сотрудников, отбираемых руководителями 

на этапе отбора новых сотрудников на вакансии. Для изучения производственных 

характеристик сотрудников, которым будут предоставлены новые рабочие места, можно 

Назначение опытных менеджеров и 
специалистов

Трудоустройство молодых 
специалистов, а также выпускников

Использование внутренних 
возможностей

Использование ресурсов 
управления
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использовать разные методы. Эти группы характеристик состоят из следующей 

информации (Nosyreva, 2010): 

- Социальная и гражданская зрелость; 

- Отношение к работе; 

- Опыт работы и уровень знаний; 

- Организационные навыки; 

- Умение работать и общаться с людьми (как сотрудниками, так и группами); 

- Умение работать с информацией и документами; 

- Умение своевременно принимать решения и реализовывать их; 

- Умение всегда быть открытым к инновациям, учиться и учить их; 

- Правила морально-этического поведения персонажа. 

Еще один важный вопрос при реализации кадровой политики на предприятиях - 

расстановка кадров. 

Под правильным расстановкой кадров понимается политика расстановки сотрудников на 

вакансии или структурные подразделения в зависимости от уровня специализации, 

специализации, знаний. На этапе расстановки кадров учитывается уровень 

квалификации персонала, знания печи, отношение к сервисным знаниям, проверка 

уровня пригодности к выполняемой работе и другие подобные факторы. На этом этапе 

особенно важно учитывать следующее (Quliyev, 2013): 

- определение того, получили ли сотрудники травмы при выполнении намеченной 

работы; 

- Сбор необходимой информации о сотрудниках с учетом степени доступности; 

- оценка личных качеств кандидатов, которые будут избраны, а также других 

качественных факторов; 

- Сравнение общего качества позиции кандидата; 

- Сравнение всех претендентов и выбор среди них самых достойных; 

- Трудоустройство или избрание выбранного кандидата. 

Каждая из вышеперечисленных характеристик имеет свои особенности. Давайте 

посмотрим на некоторые из них. В исследовании качества личности можно выделить 

пять основных направлений (Асалиев, Вукович, Строителева, 2013): 

- Способность: техническое, организационное или эвристическое творчество; 

- Творчество: мышление, внимание и память, а также психофизиологические 

компоненты; 

- Характер: целеустремленность, идеализм, инициативность; 

- Социальная природа: отношение и моральные качества к работе, себе и другим людям; 

- Профессиональная подготовка: практический опыт работы, научно-теоретические 

знания. 
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Результат 

Как известно, основной причиной развития в странах с развитой экономикой в 

современное время является создание инновационных кадров, способных 

соответствовать международной конкуренции и современным требованиям, правильно 

используя человеческие ресурсы и стратегии кадрового формирования. Опыт 

зарубежных предприятий и компаний показывает, что использование человеческих 

ресурсов и управление персоналом на предприятиях обычно подразумевает повышение 

социально-экономической эффективности управления предприятием, интеграцию 

кадровой стратегии и стратегии развития и общих целей фирм. 

1. Второй важный вопрос - это привлечение опытных учителей, менеджеров по 

обучению и специалистов по менеджменту из местных и зарубежных стран для обучения 

квалифицированного управленческого персонала и менеджеров. 

2. Для проведения управленческого обучения на уровне современных требований 

необходимо детально изучать международный рынок труда, быть в курсе 

инновационных инноваций в этой сфере, выбирать и применять эффективные методы и 

приемы обучения для высококвалифицированных специалистов. уровень подготовки. 

3. С другой стороны, должны быть разработаны критерии оценки персонала в сфере 

обучения и обучения, а их аттестация и мониторинг должны осуществляться 

независимыми органами. 

Подготовка менеджеров и управленческого персонала очень важна для успешной работы 

и конкурентоспособности предприятий и фирм. В противном случае предприятия, не 

имеющие правильной кадровой стратегии и эффективного управления, обречены на 

поражение в конкурентной борьбе. 
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Xülasə 

Mükəmməl bazar mühitinin yaradılmasının əsas amillərindən biri sahibkarlığın formalaşdırılması və inkişafıdır. 

Hər bir sahibkar biznesdə olan mənfəətini maksimallaşdırmağa çalışır və mənfəət əldə etmək üçün cəmiyyətə mal 

və xidmətlər istehsal edir, yeni iş yerləri təqdim edir, bir sözlə yeni bazar yaradır. Təbii ki, kiçik və orta 

sahibkarların yaratdığı yeni bazar iqtisadiyyatının dinamikliliyində, inkişafında və azad rəqabətliliyində başlıca 

rolu mövcuddur. 

Dövlətin bazara təsir edən amillərdən biri olması danılmaz faktdır. Belə ki, dövlətimiz kiçik və orta biznesin 

təşəkkülü, inkişafı ilə bağlı bir sıra məqsədyönlü və sistemli tədbirlər həyata keçirmişdir. Atılan addımlarda 

sahibkarlar üçün böyük şanslar yaradılmış və biznesin inkişafı üçün dövlət tərəfindən lazımi dəstək göstərilmişdir. 

Lakin, bu sahədə bir sıra problemlər hələ də qalmaqda davam etməsinə baxmayaraq dövlətin strateji siyasəti 

davamlı olmalı, düzgün müəyyənləşdirilməli və sahibkarlıq fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir. 

Qiymətləndirmə, kiçik və orta biznesin kapital qoyuluşu, maliyyə və vergi məsələlərinin mürəkkəbliliyinin, 

informasiya bazasının aşağı səviyyədə olmasının, ölkə üzrə qeyri-bərabər səpələnməsinin daxili səbəblərinin 

müəyyənləşdirilməsi və sahibkarlara daha sərfəli, uyğun olan şansların yaradılmasıdır. Qanunvericiliyin əhatə 

dairəsinin natamam olması, bazarda olan inhisarçılıq meyilləri, bəzi məhdudiyyətlər kiçik və orta biznesin 

qiymətləndirilməsinin vacibliyini əks etdirir. 

Açar sözlər: kiçik və orta biznes, sahibkarlıq, dövlət, iqtisadiyyat, qiymətləndirmə 

 

Giriş 

İqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması, rəqabət mühitinin inkişafı, 

əlavə iş yerlərinin yenidən qurulmasının fəallaşması, istehlak sektorunun genişlənməsinin 

təmin olunması baxımından kiçik və orta sahibkarlar sahibkarlıq sistemində əhəmiyyətli rola 

malikdirlər. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti bu gün iqtisadiyyatın gəldiyi nöqtədə vacib bir mövqeyə malikdir. 

Dünyada bir çox ölkələrdə müşahidə olunan “Resurs Sindromu” Azərbaycanda da hiss olunur. 

Təbii ki, bu hal dövlətin, ölkə iqtisadiyyatının bir resursdan asılılığını əks etdirir və riskin əsasən 

bir sektorda cəmləşməsini təzahür etdirir. Bu vəziyyət olduğu müddətcə dövlət bu hala biganə 

qala bilməz, ölkə iqtisadiyyatının intensiv inkişafını təmin etmək üçün, əhalinin ehtiyaclarını 

təmin etmək və sosial rifahın yüksəlməsini nəzərə alaraq bu asılılıqdan azad olmaq və digər 

sahələrin inkişafını təmin etmək dövlət qarşısında olan önəmli öhdəliklərdən biridir. Asılılıqdan 

mailto:rehimqocazade@gmail.com
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çıxış yolu isə iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdirməkdir ki, bu da kiçik və orta 

sahibkarlıq fəaliyyətinin olmasını məcbur qılır. (Klaus North, 2016). 

Əsasən, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da kiçik və orta biznesin 

inkişafı iqtisadiyyatın diversifikasiyası, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, məşğulluğun təmin 

edilməsi, əhali üçün istehlak məhsullarının hazırlanması və onların yerli resurslar hesabına 

ödənilməsi dövlət üçün qarşıda duran əsas hədəflərdəndir. Dövlətin son illərdə qeyri-neft 

sektorunun inkişafına göstərdiyi təşəbbüs sahibkarların biznes fəaliyyətinə olan marağının 

artmasına zəmin yaratmışdır. (M.Əhmədov, A.Hüseyn, 2011). 

Cədvəl 1. Fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

 

Göstəricilər 

2019 

 

Cəmi 

o cümlədən 

Hüquqişəxslər Fərdisahibkarlar 

Sahibkarlıqsubyektlərininümumisayı 271304 31196 240108 

Mikrosahibkarlıqsubyektlərininsayı (ədədlə) 262622 22514 240108 

Kiçiksahibkarlıqsubyektlərininsayı (ədədlə) 5956 5956 - 

Ortasahibkarlıqsubyektlərininsayı (ədədlə) 2726 2726 - 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (13.04.2021) 

 

Son illərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirilməsi, onların inkişafını təmin etmək 

üçün dövlət tərəfindən yeni layihələrin yaradılması, bankların və maliyyə institutlarının 

sahibkarların sayının artması və fəaliyyətlərinin genişlənməsi üçün güzəştlərin və daha sərfəli 

təkliflərin etməsi dövlətin ÜDM–də qeyri-neft sektorunun payının artmasına səbəb olmuşdur. 

Əsasən, kənd təsərrüfatı, turizm, tikinti, yüngül sənaye və digər sahələrin ÜDM – də olan 

payının artması resurs sindromundan qismən azad olmağı göstərən bariz nümunələrdən biridir.  

 

Cədvəl 2. İqtisadiyyatın neft və qeyri-neft bölmələrində ümumi daxili məhsul istehsalı (əsas qiymətlərlə) 

İllər Cəmi ÜDM 

(mln. manatla) 

Qeyri-neft 

(mln. manatla) 

Neft 

(mln. manatla) 

2012 54743,7 26864,4 24487,3 

2013 58182,0 30525,9 23778,1 
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2014 59014,1 33195,9 21405,2 

2015 54380,0 34138,8 15382,2 

2016 60425,2 35951,1 19552,6 

2017 70337,8 40328 25005,4 

2018 79797,3 41662 32231,7 

2019 81896,2 44481,8 30051,9 

2020 72432,2 44862,1 20577,6 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (13.04.2021) 

Kiçik və orta biznesin iqtisadiyyatda ən böyük rolu rəqabəti müdafiə etməsidir. Bu sektoru 

inkişaf etdirməklə ölkədə rəqabət mühitini möhkəmləndirmək mümkündür. Biznesin bu 

sahəsinin iqtisadiyyat üçün digər mühüm töhfəsi yeni iş yerlərinin formalaşmasına şərait 

yaratmasıdır. Onlar az investisiya ilə daha çox istehsal və məhsul müxtəlifliyi əldə edə bilir. 

Həmçinin, daha az investisiya xərcləri ilə iş imkanları yaratmaq olur. Tələbatdakı dəyişikliklərə 

və müxtəlifliklərə daha rahat uyğunlaşa bilirlər.  Ölkədə məşğulluğun təmin olunmasında kiçik 

və orta müəssisələrin əvəzsiz rolu var. Bu sektor həm də dövlətlərin böhrana qarşı əsas müdafiə 

üsullarından biridir.  Çünki, böhran dönəmində iri müəssisələrin müflisləşməsi  ölkə 

iqtisadiyyatındakı böhranı daha da dərinləşdirir. Lakin kiçik və orta sahibkarlıq 

müəssisələrində  belə risklər daha aşağıdır. Mütəxəssislər düşünürlər ki, əgər iri şirkətlər ölkədə 

elmi-texniki tərəqqinin və istehsal  potensialının səviyyəsini müəyyən edirsə, kiçik və orta 

sahibkarlıq müəssisələri ölkənin sosial-iqtisadi sabitliyini və inkişafını təmin edir. Belə 

müəssisələrin çoxluğu iqtisadiyyatda tarazlığı formalaşdırır. (Ə.Ş.İmanov 2009). 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin rolu və onun qiymətləndirilməsinin vacibliyi 

Hər bir uğurlu iqtisadiyyatın ümumi bir xüsusiyyəti var: böyük şirkətlərin və kiçik və orta 

şirkətlərin ideal qarışığı. Kiçik və orta müəssisələr (kiçik və orta sahibkarlar) olaraq da bilinən 

bu kiçik şirkətlərin korporativ mənzərəyə daxil edilməsi təşəbbüskarlıq fəaliyyətinin sağlam  

tarazlığına kömək edir. İqtisadiyyatın böyüməsi və texnoloji yenilik, yalnız bir növ iş həcminin 

əlində çox prioritet verildiyi təqdirdə zərər görə bilər. Hər hansı bir ölkədə iqtisadiyyatın 

inkişafının təmin edilməsi üçün kiçik və orta sahibkarlara dəstək verilməsinin vacibliyi 

əhəmiyyətli hesab edilir. Kiçik və orta sahibkarlar sağlam və canlı olduqda cəmiyyət üçün daha 

çox sayda fayda verirlər. (Dr. Vugar Bayramov, Rashad Hasanov, Leyla Aghayarli, Zaur 

Kadyrov, Ismayil Aghahasanli, Sanan Isayev, 2017). 

Bilinən odur ki, dövlət gəlirlərinin böyük hissəsi neft sektorunda cəmlənməsi ölkə iqtisadiyyatı 

üçün böyük təhlükədir. Mövcüd vəziyyətdə neftin qiymətinin kəskin azalması gəlirlərin 

azalmasına, büdcədə kəskin defisit yaratmasına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda neftin qiymətinin 
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illik gözlənilən qiymətdən aşağı olması və qeyri-stabilliyi dövlətin digər sahələri prioritet 

seçməsini vacibləşdirir. (Gentrit Berisha, Kosovo Justina Shiroka Pula, 2015). 

2020-ci ildə və cari dövrdə davam edən“Covid-19” pandemiyasının həm yerli, həm də dünya 

iqtisadiyyatına vurduğu zərər dövlətin siyasətində, hədəflərində, atacağı addımlarda dəyişikliyə 

səbəb olmuşdur. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq iş yerlərinin müvəqqəti bağlanması, 

iqtisadiyyatın asılı olduğu neftin qiymətində tendensiya dövlətin riskli, ancaq iqtisadiyyata və 

cəmiyyətə gələcəkdə daha çox mənfəət gətirəcək addımlar atmasına səbəb olmuşdur. Bu 

addımların böyük bir hissəsi kiçik və orta biznesin inkişafı üçün atılan addımlardır. Bizneslərin 

müflis olmasının qarşısını almaq, məşğulluğun azalmaması üçün dövlət sahibkarlara yardımlar 

etdi və hələ də etməkdədir. Bu stimullaşdırıcı siyasət kiçik və orta sahibkarların həm sayının 

artmasına, həm də əksər sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin dayanmamasına səbəb 

olmuşdur. 

Neftdən gələn gəlirlərin azalması kiçik və orta sahibkarların bazarda, iqtisadiyyatda olan rolunu 

bir daha təzahür etdirdi. Dövlətin biznes fəaliyyətinin davamlılığı üçün pandemiyadan zərər 

çəkən sahibkarların bank hesabına kompensasiya vəsaitinin köçürməsi, məşğulluğun 

azalmaması üçün işçilərin əmək haqqı ödənişlərini təmin etməsi, dövlət fondlarının hesabına 

banklardan aşağı kredit əldə etmək imkanın yaradılması kiçik və orta biznesin 

qiymətləndirilməsini, onlara olan dövlət qayğısını əks etdirir. Pandemiyadan zərər çəkən 

sahibkarlara yardım edilməsi bir çox kiçik və orta biznesin tam rəsmiləşməsinə və vergiyə cəlb 

olunmasına səbəb olmuşdur ki, bu vəziyyət həm dövlət üçün, həm də sahibkarlar üçün müsbət 

hal hesab olunur. (Gentrit Berisha, Kosovo Justina Shiroka Pula, 2015). 

Yeni iş yerlərinin açılması, dövlət layihələrinin yerli şirkətlərə, sahibkarlara həvalə olunması, 

onlara etimadın göstərilməsi biznes fəaliyyətinin artmasına zəmin yaradır. Dövlətin bir çox 

layihələri maliyyələşdirməsi, əsasən gənc nəsildə yeni ideyaların, startapların yaranmasına 

səbəb olmuşdur. 

Dövlət üçün əhəmiyyətli məsələ xalqın rifahının yüksəldilməsi və iqtisadiyyatın intensiv olaraq 

inkişaf etməsidir. Təbii ki, qeyd olunanlar bilavasitə dövlətin dəstəyi və müsbət təsirlərindən 

yaranır. Ölkədə biznes mühitinin yaradılması, sahibkarlara dəstək və qayğının göstərilməsi 

dövlət siyasətinin prioritet mövzularındandır. Bu qayğı dövlət tərəfindən sahibkarlara maddi və 

mənəvi olaraq göstərilmişdir və göstərilməkdədir. İstər dünya iqtisadiyyatında, istərsə də 

Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən müsbət və mənfi proseslər zamanı dövlət sahibkarlara 

olan diqqətini hər zaman göstərməyə çalışmışdır. Müstəqillik əldə olunduqdan sonra bazar 

iqtisadiyyatında köklü dəyişikliklər olmuşdur və dövlət sağlam bazar mühiti yaratmağa 

çalışmışdır. Lakin, dövlət iqtisadiyyata təsir edən tək amil deyildir, buna görə də cari dövrdə də 

həm struktur baxımından, həm hüquqi baxımdan boşluqlar mövcuddur. Bu boşluqlar dünya 

iqtisadiyyatında baş vermiş mənfi proseslər zamanı həm dövlət büdcəsinə, həm də yerli bazara 

öz təsir gücünü göstərmişdir. Bu səbəblərdən dolayı dövlət kiçik və orta sahibkarlara qayğı və 

diqqət göstərməklə yanaşı, onlara hüquq çərçivəsində müəyyən məhdudiyyətlər qoymuş və 

nəzarətini gücləndirmişdir. Həm dəstəyin göstərilməsi, həm də nəzarətin strukturlaşdırılması 
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üçün yeni dövlət orqanları və hüquqi şəxslər təsis edilmişdir.Kiçik və orta biznesin inkişafı və 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı atılmış ən önəmli addımlardan biri Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 28 dekabr 2017 – ci il fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta 

Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi”nin təsis edilməsi oldu. Sahbkarlığın inkişafını dəstəkləmək, 

onların maraqlarının qorunması, maarifləndirilməsi, bilik və bacarıqlarının artırılması 

məqsədilə təlim, layihələr, beynəlxalq proqramların təşkili, startapların qeydiyyata alınması və 

patentləşdirilməsi, potensial investorların sahibkarlara investisiya yatırmasını təşviq etmək və 

s. agentliyin qarşısına qoyulmuş vəzifələrdir. Agentliyin yaradılması kiçik və orta biznes 

fəaliyyətini stimullaşdırdı və perspektivini artırdı. (M.Əhmədov, A.Hüseyn, 2011). 

Azərbaycan iqtisadiyyatı 2006-cı ildən bəri sürətlə artır və ÜDM-nin orta real artım göstəricisi 

11%-dən yüksəkdir. Ölkə iqtisadiyyatında əsas payı neft sektoru tutsa da infrastruktura qoyulan 

dövlət invesitisiyaları özəl sektorun inkişafına səbəb olmuşdur. Lakin bunlara baxmayaraq özəl 

sektorun inkişafında məhdudiyyətlərin olması iqtisadiyyatın diversifikasiyasında yubanma 

yaratmaqdadır. Aşağıda qeyd olunan məhdudiyyətlər həm kiçik və orta sahibkarların düzgün 

qiymətləndirilməsində, həm də iqtisadiyyatın potensial inkişafına məhdudiyyət yaradan 

səbəblərdir. 

Biznes mühiti 

Sahibkarlıq subyektlərinin inkişafında azad rəqabətin olmaması, vergi və ədliyyə sistemində 

olan problemlər, biznes qeydiyyat sahəsində sənədlərin, lisenziyaların alınması və s. kimi 

məhdudiyyətlər əngəl yaratmaqdadır. Təbii ki, bu məsələlərdə dövlətin dəstəyi olmalı və 

dəyişikliklər edilməlidir. Azad iqtisadi zonaların yaradılması, qeyri-formal monopoliyaların 

azaldılması, bütün oyunçulara şansların verilməsi mütləqdir. Vergilərin sənədləşdirilməsi və 

ödənilməsi onlayn sistemə keçirilsə də onun təkmilləşdirilməsi vacibdir. Vergilər Nazirliyi 

məlumatların digər dövlət strukturlarına ötürülməsi üçün baza yaratmalı və koordinasiyaya 

nəzarət etməlidir. Bəzi vergi dərəcələrinin azaldılması, pandemiyadan zərər çəkmiş və prioritet 

sahələrə güzəştlərin edilməsi barədə layihələr hazırlanmalı və icra edilməlidir. Ədliyyə 

sisteminin fəaliyyəti təkmilləşdirilməli, məhkəmə sistemi daha operativ olmalı, sistemin hüquqi 

məsləhət potensilları artırılmalıdır. Biznes mühiti yalnız Bakı və Abşeron yarımadasında deyil, 

bölgələrdə də inkişaf etdirilməlidir. İqtisadiyyat bölgə olaraq birtərəfli deyil, hərtərəfli inkişaf 

etməlidir. . (Dr. Vugar Bayramov, Rashad Hasanov, Leyla Aghayarli, Zaur Kadyrov, Ismayil 

Aghahasanli, Sanan Isayev, 2017). 

Peşəkar kadrların çatışmazlığı 

Məşğulluq imkanlarının yaradılması və işçi qüvvəsinin məhsuldarlığının artırılması müasir 

bazar iqtisadiyyatının əsaslarına dəstək verən həlledici elementlərdən hesab olunur. 

İqtisadiyyatın yüksək artım tempinin olması iqtisadi cəhətdən fəal əhali tərəfindən bu artımların 

mənimsənilməsinə kömək etməkdədir. Ölkədə işsizlik səviyyəsinin azaldılması kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinin artması ilə tərs mütənasibdir. Yeni iş yerlərinin açılması fəal əhalinin 

işlə təmin olunması probleminin aradan qaldırılmasında böyük dəstək verir. Təbii ki, fəal 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2159 
 

əhalinin hər biri peşəkar kadr deyil. İşçinin kadr kimi yetişməsi onun fəaliyyət göstərdiyi 

sektora ümumilikdə isə iqtisadiyyata öz töhfəsini verməsi deməkdir. Əlbəttə ki, kadr 

hazırlanmasında xüsusi treyninqlərin, kursların və s. olması önəmli amillərdəndir. Sahibkarlıq 

subyektlərinin əksəriyyəti bu kimi treyninq və məşğələlərin təşkil edilməsində həm maddi, həm 

də fiziki olaraq tam dəstək göstərə bilmirlər. Dövlət kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması 

üçün pulsuz treyninq, kurs və forumların keçirilməsində bilavasitə iştirak etməlidir və ya 

sahibkarlara bununla əlaqədar olaraq öz dəstəyini göstərməlidir. Aşağı vəzifələrdə çalışan 

işçilərdən əlavə şirkətlərin müvafiq rəhbərlik və administrativ qabiliyyətlərə malik kadrlara 

ehtiyacı vardır. Həmin ehtiyacın aradan qaldırılması üçün təhsil sistemindən tutmuş iş mühitinə 

kimi dövlətin təhsil müəssisələri və şirkətlər ilə həmrək olması vacibdir. (Dr. Vugar Bayramov, 

Rashad Hasanov, Leyla Aghayarli, Zaur Kadyrov, Ismayil Aghahasanli, Sanan Isayev, 2017). 

Dövlət idarəçiliyində qərarvermə və koordinasiya 

Dövlət idarəçiliyində qərarvermə problemi artıma olan digər maneələrdən biridir. Özəl 

sektorun, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün yeni strategiyalar, yeni qaydalar və 

mexanizmlərin hazırlanması əsas şərtdir. Onların qiymətləndirilməsi, effektivliyinin 

hesablanması hökümətin əsas borcudur. Sahibkarlıq subyektlərinə nəzarətdən əlavə onların 

inkişafı üçün perspektivlərin araşdırılması bununla bağlı hesabatların hazırlanaraq dövlət 

strukturlarına koordinasiya edilməsi başlıca vəzifələrdəndir. Qərarvermə gücünün zəif olması 

və məsuliyyətlərin qənaətbəxş olmaması yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasında 

problemlər yaradır. Hökümət bunlarla bağlı bəzi köklü dəyişiklilər etmək məcburiyyətindədir. 

(Dr. Vugar Bayramov, Rashad Hasanov, Leyla Aghayarli, Zaur Kadyrov, Ismayil Aghahasanli, 

Sanan Isayev, 2017). 

İnfrastruktur 

Ölkədə 2000-ci illərin əvvəlinə nisbətən hal-hazırda infrastruktur üzrə ciddi dəyişikliklərin 

olmasını görmək mümkündür. Lakin, bu dəyişiklər əsasən Bakı və Abşeron yarmadasında, 

əsasən də şəhər mərkəzinə yaxın olan ərazilər üçün şamil edilmişdir. Ölkənin hər bir yerində 

sahibkarlar üçün infrastrukturun gücləndirilməsi, enerji mənbələri, nəqliyyat, su təchizatı və s. 

üzrə xərclərin azaldılması vacibdir. Bölgələrdə enerji, nəqliyyat kimi problemlər hələ də 

qalmaqda davam edir. Bu kimi hallar xammala meyilli biznes sahələrinin inkişafına mənfi təsir 

göstərməkdədir. (Ə.Ş.İmanov 2009). 

Qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya 

Qlobal iqtisadiyyata inteqarsiya neft sektoru üzrə mümkün olsa da, digər sahələr üzrə bunu 

demək mümkün deyil. Ölkədaxili tələbatın tam ödənilməməsi dünya iqtisadiyyatına yerli 

məhsulların satışını həyata keçirməkdə çətinlik yaradır. Daxili tələbatın ödənilməsinə potensial 

olsa da infrastruktur və yuxarıda qeyd olunan digər məhdudiyyətlərin olması buna maneə 

göstərir. Yerli məhsulların dünya iqtisadiyyatına ixracatı üçün həm məhdudiyyətlərin çox 

hissəsi aradan qaldırılmalı, həm də gömrük rüsumları və gömrük qanunvericiliyində müsbətə 

doğru dəyişikliklər olmalıdır. (Ə.Ş.İmanov 2009). 
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İqtisadiyyatın stabilliyinə və artımına görə dünyada qabaqcıl ölkələrdən biri olmaq üçün 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi önəmlidir. Kiçik və orta sahibkarlara dövlət tərəfindən 

göstərilən diqqət bu yöndədir. Dövlət sahibkarların yanındadır və onların fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirir. İqtisadiyyatda kiçik və orta sahibkarların rolunun əhəmiyyətli olması, onların 

hər bir iqtisadi dəyişikliyə tez bir zamanda reaksiya göstərərək adaptasiya olması üçün dövlət 

bir çox addımlar atır. Bizneslərin maliyyələşməsi önəmli olduğu qədər infrastruktur, 

qanunvericilik, informasiya bazası, bazarın düzgün formalaşması və s. kiçik və orta biznesin 

qiymətləndirilməsində önəmli faktorlardandır. Qeyd olunan sahələrlə bağlı bir çox dəyişikliklər 

baş versə də, bir çox boşluqlar hələ də qalmaqdadır. Kiçik və orta biznes fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi aktuallığı bazar iqtisadiyyatının öz təbiətindən və daxili məntiqdən irəli 

gələn kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyinin hüquqi təminatı məsələlərinin öyrənilməsi və 

mövcud boşluqların olması ilə əlaqədardır. (M.Əhmədov, A.Hüseyn, 2011). 

Bu boşluqların aradan qaldırılmasını təmin etmək üçün kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar yeni qanun və normativ aktlar qəbul olunmalı, 

hüququ və maraqlarının müdafiə ounmasını təmin etmək məqsədilə müvafiq 100 qanunvericilik 

bazasının təkmilləşdirilməsi, Azərbaycanda kiçik və orta biznesin prioritet istiqamətlərinin 

inkişafı ilə bağlı həmin sahələrə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi mexanizminin daha da 

təkmilləşdirilməsi, bununla bağlı Vergi qanunvericiliyinə müvafiq dəyişiklik və əlavələri 

həyata keçirmək, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əlverişli rəqabət mühitinin təmin 

edilməsini nəzərdə tutan Rəqabət Məcəlləsinin qəbulunun və icrasının sürətləndirilməsi və s. 

qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir. (M.Əhmədov, A.Hüseyn, 2011). 

Qeyd olunanlar kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadiyyatda vacib ünsürlərdən biri 

olmasını göstərir. Qarşıya qoyulan əsas məqsədlər isə sahibkarlığın intensiv inkişafına təsir 

edən mənfi amillərin aradan qaldırılmasıdır. Təqdim olunacaq tədbirlərin həyata keçirilməsi 

uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyata öz müsbət töhfəsini verəcəkdir. İqtisadiyyatda olan qeyri-

qanuni halların aradan qaldırılması dövlətin müdaxiləsindən sonra tamamilə mümkündür. Təbii 

ki, dövlət tərəfindən yaradılmış yeni qanunlara, normativ aktlara sahibkarlar tərəfindən riayət 

olunması vacibdir və bu məsələ dövlət tərəfindən ciddi nəzarət olunmalıdır. Aşağıda qeyd 

olunan təkliflərin yerinə yetirilməsi iqtisadiyyatda şəffaflığın artmasına səbəb olacaqdır.  

• texniki və informasiya bazasının yüksəldilməsi;  

• infrastrukturun formalaşdırılması;  

• haqsız rəqabətin və inhisarlaşmanın qarşısının alınması; 

• dövlətin məqsədli proqram və layihələrinin kiçik və orta biznes sahəsinə yönəltməsi; 

• sahibkarların maraqlarının qorunması üçün dövlət tərəfindən yeni və müasir standardlara 

uyğun qanun və normativ aktların qəbul olunması; 

• vergi siyasətində yumşaldıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

• ölkə rеgiоnlarının kəskin difеrеnsiasiyasının aradan qaldırılması; 
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Mövcud vəziyyət iqtisadiyyatda mənfi hallar yaratsa da, ölkə olaraq bazarın qorunması və xilas 

olması üçün kiçik və orta sahibkarlara ehtiyac vardır. Kiçik və orta biznesin inkişafı həm dövlət 

üçün, həm də cəmiyyət üçün səmərəlidir. Sosial rifahın yüksəldilməsi digər sahələrin inkişafı 

ilə birbaşa bağlıdır. Bütün qeyd olunan şərtləri nəzərə alaraq sahibkarlıq fəaliyyəti düzgün 

qiymətləndirilməli və daima dövlət dəstəyi göstərilməlidir. 
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Azərbaycanda Keçirilən Beynəlxalq Tədbirlərdə Milli Mədəniyyət 

Nümunələrinin Turizm Baxımından Tanıdılmasının Vacibliyi 

 

Rəna Rüstəmova 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

rana.rustamova@bk.ru 

Xülasə 

Məqalə Azərbaycan mədəniyyətinin və onun turizm baxımından təbliği təhlil edilərək yazılmışdır. Məqalənin ilk 

hissəsində iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişaf sektoru olan turizm haqqında söhbət açılıb. Burada turizmin tək iqtisadi 

cəhətdən deyil sosial, siyasi, mədəni təsirlərə malik olduğu qeyd olunub. Məqalənin növbəti hissəsində cəmiyyətin 

təkamülü və texnoloji inkişafın turizmə hansı cəhətdən yansıdığından bəhs edilmiş, turizmin növləri və formaları 

qeyd olunmuş, onlar arasındakı fərqlər göstərilmişdir. Yazının üçüncü hissəsində Azərbaycanın turizm sektorunun 

ümumi inkişaf xüsussiyyətləri haqqında danışılmışdır. Ümumilli liderin təməlini qoyduğu uğurlu və dayanıqlı 

inkişafın xarakteristikası göstərilmiş, onun layiqli davamçısı olan prezident cənab İlham Əliyəvin hakimiyyəti 

illərindən bugünə qədər turizmdə müşahidə olunan müsbət artım tempinin riyazi göstəriciləri əks olunmuşdur. 

Məqalənin digər bölməsində uğurlu siyasətin nəticəsi olan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək üçün qət edilən 

yol haqqında danışılmışdır. Bundan başqa turizmin digər istiqamətlərdə inkişafına təkan verən növləri qeyd 

olunmuş və onlar haqqında məlumat verilmişdir. Yazıda qeyd olunan digər bir məqam turizm, milli mədəniyyət 

elementlərinin vəhdəti və onların dünyaya tanıdılması texnologiyası olmuşdur.  

Açar sözlər: turizm, beynəlxalq tədbirlər, Azərbaycan mədəniyyəti. 

 

Turizm Terminin İqtisadi Cəhətdən Məzmunu Və Mahiyyəti Anlayışları. 

İkinci dünya müharibəsindən bu günə qədər iqtisadiyyatın davamlı inkişafı müşahidə 

olunmaqdadır. İğtişaşların yaratdığı gərginliklər, yüksək stresdən qurtulmaq istəyi hər bir 

fərddə fərqli psixoloji davranışlar formalaşdırdı. Bəziləri pulu geyimə, bəziləri qidaya 

xərclədiyi halda digər bir qism asudə vaxtını səmərəli keçirməyə meyillənərək, səyahətlərə üz 

tutdu. İnsanların sərhədləri aşaraq yeni mədəniyyətləri tanıma istəyi dünya iqtisadiyyatının 

canlanmasına təkan verdi. (Əlirzayev, 2010) 

Turizmin kütləvi inkişafı turizm subyekti kimi çıxış edən insanların sərgilədiyi iqtisadi 

hərəkətlilikdən asılı olaraq dəyişir. İqtisadi hərəkətlilik maddi göstəricilərlə bağlı olub, oda öz 

növbəsində fərdi-fizioloji tələbatı formalaşdırır. İqtisadi sferada turizm səyahət edən insanların 

ehtiyacları zamanı xərclədiyi vəsait hesabına mənfəət gətirir. Nəqliyyat, qidalanma, dayanacaq 

nöqtələrində gecələmə üçün lazım olan vəsait turizmin əsas xidmət növlərinə çəkilən xərclərdə 

nisbət faizində üstünlük təşkil edir. Əsas xidmətlərlə yanaşı zamanla əlavə xidmətlər də 

yaranmış və iqtisadi hərəkətliliyin artımı intensivləşmişdir. Bunlara misal olaraq ekskursiyanı, 

qonaqlama məkanında və ondan kənarda göstərilən əyləncə xidmətlərini, iaşə sektorunda 

göstərilən xidmətləri və s. göstərmək olar. 

mailto:rana.rustamova@bk.ru
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Turizmin termininin iqtisadi mahiyyətinə nəzər yetirərkən 2 əsas anlayışa rast gələ bilərik: 

turizm xidmətlərini istehsal edən və istehlak edən. Turizm sektoru yaxşı səviyyədə inkişaf edən 

dünya ölkələri istehsal edən qismində, həmən ölkələrə turist göndərən ölkələr isə istehlak edən 

qismində çıxış edir.  (Əlirzayev, 2010) 

Turizm sektorunda xidmətin formaları və növlərinin inkişaf xüsussiyyətləri. 

Turizmin faydalılıq göstəricisi onun təsnifatlaşması ilə xarakterizə olunur. Turizmdə 

təsnifatlaşma oxşarlıqların, məqsədlərin və inkişaf texnologiyasının qruplaşdırılması 

metodudur. Hər bir ölkənin inkişafının özünəməxsus tərzi, strukturu və dinamikası olduğundan 

turizm irəlilələməsi də bu qanunauyğunluqlarla baş verir. 

Kütləvi turizm bazarının iqtisadi cəhətdən istehsal və istehlak edənlərə ayrılması zamanla 

turizm xidmətinin formalarına da təsir etmişdir. Turizmin formaları coğrafi məkan ilə 

bağlaşdırılır. Yəni turist öz ölkəsi daxilində və ölkə hüdudlarından kənarda səyahəti reallaşdıra 

bilər. (Yeganlı və Haciyev, 2006) 

Səyahətin kütləviləşməsi turizm sektorunun şaxələnməsini sürətləndirdi. Artıq insanlar yalnız 

asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün yol qət etmir, bu proseslərdə digər fəaliyyətlərlə də 

məşğul ola bilirdilər. Məsələn, hər hansı bir məkana 1 günlük səyahət reallaşdıran turist eyni 

gündə bölgənin tarixi-mədəni abidələrini ziyarət edə, müalicəvi mənbələrdən istifadə edə bilər. 

Məhz bu misallardan yola çıxaraq deyə bilərk ki, turizm növlərinin inkişaf xüsussiyyətləri  

məqsədlərə görə formalaşır. İnsanlar müxtəlif məqsədlərlə səyahət edə bilərlər: idman, elm, 

müalicə, işgüzar, idrak, mədəni, dini və s. (Bilalov, 2006) 

Elmlə bağlı tədbirlərdə – elmi konfrans, konqreslərdə, elm insanlarının xüsusi günlərdə təşkil 

olunan görüşlərdə iştirak məqsədi ilə səyahət edən insanlar elmi turizmi; 

Biznesmenlərin və onların ailə üzvlərinin, həmçinin bizneslə əlaqəli tədbirlərdə iştirak məqsədi 

ilə səyahət edən insanlar işgüzar turizmi; 

Yeni yerlərin kəşf olunması, turizm obyektlərinə ziyarətlə bağlı səyahət edən insanlar dərketmə 

turizmini; 

Fərdi-dini inancların reallaşdırılması, rituallarda iştirakla bağlı səyahət edən insanlar dini 

turizmi;  

İdman tədbirlərində aktiv və ya passiv şəkildə iştirak məqsədi ilə səyahət edən insanlar idman 

turizmini; 

Mədəni tədbirlərdə (musiqi yarışları, premeralar, kino festivallar) iştirakla bağlı səyahət edən 

insanlar mədəni turizmi reallaşdırır. (Bilalov, 2006) 

Azərbaycanda Turizmin İnkişafının Ümumi Xarakteristikası. 

Müstəqillik illərindən bu günə qədər Azərbaycanın qət etdiyi inkişaf yolu nəzərə çarpacaq 

dərəcədə böyükdür. Biz bunu həm neft, həmdə qeyri-neft sektorunda görə bilərik. Ümumilli 

Lider Heydər Əliyevin başlanğıcını qoyduğu uğurlu inkişaf siyasəti bu gün onun layiqli 
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davamçısı Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Neft ölkəmizin əsas 

sərvətləri sırasındadır. İqtisadi inkişafın sürətlə irəliləməsi məhz təbii sərvətin mövcudluğu ilə 

reallaşdı. Lakin təbii sərvətlərin heç biri tükənməz deyildir. Araşdırmalara görə XXI əsrin 50-

ci illərinə qədər neft ehtiyatları nəzərə çarpacaq dərəcədə azalacaqdır. Bu fikirlər fonunda 

iqtisadiyyatı bir sektor üzrə inkişaf etdirməyi faydalı hesab etməyən Prezindentimiz 

hakimiyyəti dövründə dəfələrlə müxtəlif fərmanlar imzalamış, inkişaf strategiyalarını nəzərdən 

keçirmişdir. İlk bu cür dövlət proqramı 2002–2005-ci , 2010–2014-cü illər üzrə imzalanmışdır. 

Turizmin inkişafına təkan vermək, milli-təbii sərvətlərdən optimal şəkildə istifadəni daha da 

artırmaq məqsədi ilə 2011-ci il Prezident Cənab İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla “Turizm 

ili” olaraq tarixə keçdi. (Bilalov, 2006) 

Turizm sektorunun inkişafı yolunda atılan ən mühüm addımlardan biri 2016-cı il “Strateji yol 

xəritəsində” iqtisadiyyatın bu qoluna da yer ayrılması oldu. Hazırlanmış inkişaf strategiyasında 

uzunmüddətli və qısamüddətli hədəflərə yer verilmiş, ölkəmizin mövcud və formalaşdırıla 

biləcək turizm potensialı qələmə alınmışdır. 

Cədvəl 1.Turizm üzrə xarakterik sahələr üzrə əsas göstəricilər. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə 

çalışan işçilərin sayı, nəfər 

40 892 41 886 49 449 43 477 46 837 53 222 58 972 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə 

yaradılmış əlavə dəyərin həcmi, milyon 

manat 

2 080,2 2 404,2 2 437,3 2 746,1 3 151,0 3 464,3 3 704,9 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə 

yaradılan əlavə dəyərin  ölkənin ümumi 

daxili məhsulunda xüsusi çəkisi, faizlə 

3,6 4,1 4,5 4,3 4,5 4,3 4,5 

Turizm üçün xarakterik sahələr üzrə 

qoyulan investisiyaların həcmi, milyon 

manat 

1 371,0 2 204,0 1 063,9 363,0 267,3 229,7 133,7 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət statistika komitəsi, https://www.stat.gov.az/ (04.03.2021). 

Cədvəl 1-də turizmin illər üzrə inkişafının xarakterik göstəricilər üzrə statistikası qeyd 

edilmişdir. 

2020-ci ilin fevral ayının sonlarından başlayaraq karantin rejiminin tətbiqi nəinki ölkəmizin, 

həmçinin bütün dünyanın turizm bazarına ciddi şəkildə təsir göstərmişdir. Səyahətlərin 80% -ə 

qədər azaldığı bu dövrdə səfərlə bağlı xərclərin artması da turizmdə müşahidə olunan mənfi 

tendensiyanı sürətləndirdi. Bu özünü həm səyahət edən fərdlərin sayında, həmçinin 

https://www.stat.gov.az/
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ümumidaxili məhsulun həcmində göstərdi. Turizm sektorunun yenidən bərpası ilə bağlı 2020–

2025-ci illəri əhatə edən konsepsiya hazırlanmışdır. Konsepsiyanın hazırlanmasında əsas 

məqsəd pandemiyanın vurduğu zərərləri effektiv şəkildə aradan götürməkdir (Mirzayeva and 

etc, 2020). 

Azərbaycan ərazisində keçirilən beynəlxalq idman tədbirləri. 

Digər ölkələrlə dostluq əlaqələrinin inkişafı, məqsədyönlü xarici siyasət ölkəmizin beynəlxalq 

arenada müsbət imic formalaşdırılmasına kömək göstərmişdir. Ölkəmiz etibarlı tərəfdaşlıq 

əlaqələri qurmuş, multikultural dəyərləri üstün görərək hər bir xalqın nümayəndəsinə qarşı 

nümunəvi davranışlar sərgiləmişdir. Artıq dünya ölkəmizi sülhsevər, təhlükəsiz məkan olaraq 

qəbul edib. Bunun nəticəsi olaraq indi Azərbaycan nəinki regionda həmçinin dünya 

səviyyəsində təşkil olunan istənilən iqtisadi, siyasi, idman, mədəni tədbirlərə ev sahibliyi 

etməyə hazırdır. (Bilalov və Gülalıyev, 2015) 

İqtisadi dayanıqlılığa nail olduqdan sonra Azərbaycan müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün öz 

namizədliyini irəli sürürdü. Bunlara forumlar, konqreslər, müxtəlif növdə olan idman yarışları 

aid edilə bilər. İlk belə yarış 2003-cü ildə təşkil olundu. Beynəlxalq səviyyəli yarış sayılan 

“Yeniyetmə cüdoçular arasında keçirilən Avropa çempionatı” yüksək səviyyədə hazırlandı. 

Digər bir mötəbər və dünyasəviyyəli yarış 2004-cü il “Bədii Gimnastika Üzrə Dünya Kuboku” 

idi. Bir il sonra sayca 27-ci dəfə keçirilən bu yarış yenidən ölkəmizin ev sahibliyi ilə baş tutdu. 

Avropa və Olimpiya oyunlarına lisenziya qazanmaq üçün vacib rol oynayan seçmə yarışları 

2010, 2011, 2014, 2016, 2019-cu illərdə Azərbaycanda keçirilib. (Yeganlı və Haciyev, 2006) 

Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə tanıtmaq, turizm və idmanı inkişaf etdirmək üçün təşkil olunan 

möhtəşəm tədbirlərdən biri Avropa oyunları idi. İrimiqyaslı yarışın Azərbaycanda keçirilməsi 

üçün atılan təməl addımlardan biri 2012-ci ilin idmana həsr olunması oldu. Bir il sonra keçirilən 

iclasda Avropa İdman Komitəsi ölkəmizin yarışa ev sahibliyi etmək istəyini təsdiqlədi. 2 həftə 

ərzində keçirilən müxtılif kateqoriyalı yarışlarda dünyanın 50-yə qədər ölkəsi iştirak etmişdir. 

Yarışlara qatılmaq üçün Azərbaycana gələn idmançılan sayı on min nəfər idi.  

Eynilə 2017-ci ildə keçirilən İslam oyunlarıda ölkəmizin nüfuzunu və uğurlarının ortaya qoydu. 

2013-cü ildə Azərbaycanın bu yarışa ev sahibliyi edəcəyi təsdiqlənmiş və qarşıya qoyulmuş 

məqsədlərə çatmaq üçün dörd il ərzində qurumlar səylə çalışmışlar.  

“Formula 1” dünya miqyasında tanınan və kifayət qədər azərkeşə sahib yarışdır. 2016-cı ildən 

bəri ölkəmizdə keçirilən bu turizmin və turist axınının yaxşılaşdırılmasında vacib rolu 

olmuşdur.  

Yaxın tarixdə keçirilən və ölkəmizin yüksək səviyyədə tanıdılmasına yardımçı olan digər bir 

idman tədbiri Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutan, İngiltərənin ən nüfuzlu iki futbol 

komandası arasında keçirilən final yarışı idi. Avroliqa mərhələ oyunlarında uğur qazanaraq 

finala yüksələn Arsenal və Çelsi komandaları 2019-cu ilin mayında məhz ölkəmizdə kubok 

üçün üz-üzə gəldi. Çoxsaylı turistlərin maraqla gözlədiyi bu final yerli turizm infrastrukturuna 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi.  
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Ölkədə  keçirilən beynəlxalq musiqi tədbirləri. 

Ölkəmizin uğurları yalnız idman sahəsi ilə məhdudlaşmır. Zəngin tarixə, mədəni 

müxtəlifliklərə sahib ölkəmiz musiqi sahəsində də öz sözünü deməyi bacarmış və bunu həm 

iqtisadi həmçinin turizm cəhətdən əlverişli hala gətirə bilmişdir. (Bilalov və Gülalıyev, 2015) 

2009-cu ildən bəri hər il təşkil olunan Muğam festivalı musiqi tədbirləri sırasında xalqımızın 

mədəniyyətini, musiqi xəzinəmizi dünyaya tanıtmaqda əvəzsiz rola malikdir. Azərbaycanın və 

dünyanın görkəmli incəsənət insanlarının iştirakı ilə keçirilən Qəbələ Muğam Festivalı ən 

qədim dövrlərdən bəri bu günə qədər gəlib çatmış musiqi incilərimizin peşəkar şəkildə təbliğinə 

yol açır.  

Digər bir dilbər guşəmizdə təşkil edilən beynəlxalq musiqi  yarışlarından biri “İpək yolu” 2010-

cu ildən bəri ardıcıl şəkildə keçirilir. Təəssüfki, 2020-ci il pandemiya səbəbi ilə yarış təxirə 

salınmışdır.   

XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq bütün Avropaya səs salan mahnı müsabiqəsi “Euroviziya” 

tarixin ən uzun ömürlü yarışmalarındandır. Musiqi yarışmalarının reytinq göstəricisi digər 

idman tədbirlərinə nəzərən aşağı olduğu halda bu müsabiqəyə bəslənən rəğbət hər il artır. Hər 

il müsabiqəni izləyən tamaşaçı sayı yüz milyonlarladır. “Euroviziya”-nın əsas məğzi 

müsabiqəyə iştirakçı qismində qatılan ölkələr tərəfindən bu müsabiqə üçün bəstələnmiş və 

əvvəllər ifa olunmamış mahnı fonunda performans göstərərək izləyicilərin rəğbətini 

qazanmaqdır. 

Azərbaycan 2008-ci ildə ilk dəfə müsabiqənin iştirakçıları arasında yer aldı. Performans, mahnı, 

ümumi aura Avropa tərəfindən ilk çıxışdaca yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu tarixdən sonra hər 

il ölkəmiz çıxışları ilə Avropada daha da tanınır. Müsabiqənin gənc lakin uğurlu iştirakçısı olan 

Azərbaycan cəmi 3 il sonra səslərin çox hissəsini əldə edərək müsabiqənin finalında qələbə 

qazandı. 2011-ci ildə Almaniyanın Düseldorf şəhərində keçirilən müsabiqənin final gecesində 

“Euroviziya”nın qalibiyyət kubku Azərbaycana nəsib oldu. Qaydalara görə qalib gələn ölkə 

növbəti il bu yarışmaya ev sahibliyi etməlidir. Məhz Azərbaycanda müsabiqəyə ən yaxşı şəkildə 

hazırlaşmış, xüsusi təşkilatçılığın nəticəsi olaraq ölkəmizdə keçirilən bu yarışma tarixin ən 

maraqlı musiqi tədbirləri sırasında öz yerini aldı.  

Beynəlxalq Tədbirlərdə Milli Mədəniyyət Nümunələrinin Nümayiş Olunma Texnologiyaları.  

Beynəlxalq səviyyəli yarışmalara Azərbaycanın ev sahibliyi etmək üçün namizədliyini irəli 

sürməsi əbəs yerə deyildir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi dünya miqyasında ən çox tamaşaçı 

marağı toplaya bilən yarışlar daha çox  idmanla əlaqəlidir. İdman azərkeşləri oyunlara ev 

sahibliyi edən ölkələrlədə yaxından maraqlanırlar. Texnoloji inkişaf dövründə sosial 

şəbəkələrdə, mediada trend olan, ən çox axtarılan, baxılanlar siyahısına düşməyin nə dərəcədə 

böyük uğur olduğu hər kəsə məlumdur. Yarışların açılış və bağlanış mərasimlərini isə nəinki 

idman həvəskarları, digər şəxslərdə izləməyə can atırlar. Yarışların təşkilatı hissəsini 

planlayarkən bütün bunlar nəzərə alınır. 
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“Bakı 2015” devizi altında keçirilən Avropa oyunları Azərbaycanın öz mədəniyyətini nümayiş 

etdirə biləcəyi mötəbər tədbir idi. İlk öncə yarışın loqosuna diqqət yetirsək 5 əsas element 

görmək mümkündür: Nar, Simurq quşu, xalı, alov, dalğa. Hər bir element Azərbaycan 

mədəniyyətinin ən incə xüsussiyyətlərini özündə əks etdirərək vəhdət halını almışdır. 

Yarışın talesmanları olaraq isə 2 elementə yer verildi: ceyran və nar. Həm media həmçinin 

ictimai məkanlarda aktiv şəkildə təbliğ olunan bu talesmanların seçim səbəbidə əbəs deyildir. 

Ceyran Azərbaycan təbiətinin incə, azsaylı canlılarından olub, dağların sərt qayalarını yalın 

görkəmdən xilas edən gözəllikdir. Nar isə Azərbaycanda geniş şəkildə becərilən, yarışlarda isə 

enerjini təmsil edən ünsür olmuşdur.  

Açılış mərasiminin hazırlanması uzun və planlı düşünülmüş proses idi. Minlələrə mütəxəssisin 

köməkliyi ilə möhtəşəm şou hazırlandı. Ancaq bu şounun əsas xüsussiyyəti milli-mədəni 

elementlərimizlə zənginləşdirilməsi idi. Mərasim muğamla başlandı. Muğam ustası A.Qasımov 

Azərbaycan incəsənətində nadir səslərə malik şəxslərdəndir. Mədəniyyət və musiqi ilə yaxından 

maraqlanan insanlar Azərbaycan muğamı barədə kifayət qədər məlumata sahibdirlər. Lakin 

idman azərkeşlərinə bu dəyərlərin tanıdılması idman və mədəniyyətin bir arada olduğu ən gözəl 

vəhdətdir.  

Geri sayıma 24 rəqəmi və nağara alətinin sədaları altında davam etdirildi. Bu rəqəmdə xüsusi 

önəm daşıyırdı çünki 2015-ci il Azərbaycan müstəqilliyinin 24-cü ilinə təsadüf edir. Könüllü 

gənclərin mərasimə cəlb olunmasının xüsusi tərəfi məhz milli mədəniyyətimizin tanıdılması 

təşəbbüsü idi. Onlar musiqi sədaları altında, dizayn edilmiş geyimlərlə Azərbaycanın xalçaçılıq 

sənətinin elementlərini nümayiş etdirməyə nail oldular. 

Səhnədə nümayiş olunan ən əsas personaj  Azərbaycanın dahi şairi, orta əsrlərdə elmə misilsiz 

töhvələr vermiş Nizami Gəncəvi idi. İnsanlar maraqla bu personajı izləyərkən səhnəyə nəhəng 

tərəzi endi və bu tərəzinin bir gözündə qadın digərində kişi obrazı var idi. Fonda danışan səs bu 

obrazların Nizami Gəncəvinin möhtəşəm əsərlərindən biri olan “Leyli və Məcnunu” anlatdığını 

nəql etdi.  

Növbəti unikal səhnə miniatür sənətimiz əsasında yaradılmış və yüzlərlə insanın yer aldığı 

səhnəcik idi. Dövrə vuran miniatür maketləri önündə aktyorların köməkliyi ilə orta əsrlərin 

həyat tərzi nümayiş edilmiş, təsvir zamanı Nizami yaradıcılığı əsas götürülmüşdür.  

Muğam ifaları altında səməninin səhnəyə gətirilməsi, onla bərabər yerin çiçəklənməsi incə 

düşünülmüş məqamlardandır. Eyni səhnədə Qobustan qayalarının, onun ətrafında rəqs edən 

insanların həmən daşlara hək olunmuş şəkillərin canlandırılması idi. Milli musiqimizin təməl 

alətlərindən sayılan balaban “Sarı gəlin” ifasını səsləndirərkən alət həmçinin bu musiqi 

tamaşaçılara tanıdıldı.  

Bağlanış mərasimi üçün hazırlanmış şouda Avropanın rəğbətini qazana bildi. Bu mərasimdə də 

Azərbaycanın milli mədəniyyət nümunələrindən elementlər təqdim olunmuşdur. Səhnəyə ard-

arda rəqqaslar daha sonra Azərbaycanın orta əsr mədəniyyət abidələrini əks etdirən maketlər 

çıxdı. XII əsr tarixi mədəni abidələri sırasında möhtəşəmliliyi ilə seçilən Qız qalası keçmişi 3 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2168 
 

Alov Qüllələri isə müasir Azərbaycanı simvolizə edirdi. Musiqi alətlərimizin dünyaya 

tanıdılması prioritet olduğundan bağlanış mərasimində tar, kaman, qaval alətlərinin ifası 

nümayiş olundu. Bağlanış mərasimində tanıdılan Azərbaycan ornamenti isə “Buta” idi. 

Xalqımızın multikultirallığını əks etdirən Atəşgah məbədi keçmiş inancları unutmadığımızı 

göstərir. Atəşgah abidəsi məhz bu mənanı özündə ehtiva edərək səhnələşdirildi.Bağlanış 

mərasiminin son ştrixti isə Avropa oyunlarının loqosunda da əks olunan Simurq quşunun 

səhnədə nümayiş etdirilməsi oldu.  

Avropa oyunları Azərbaycan mədəniyyətinin həmin qitədə tanıdılmasında əvəzsiz rol oynadı. 

2 il sonra 2017-ci ildə paytaxt Bakıda keçirilən İslam Həmrəylik oyunları milli 

mədəniyyətimizin şərq ölkələrində tanınıb, təbliğ olunmasına yol açan mühüm tədbirlərdən idi. 

Onlarla ölkədən qatılan idmançılar və yarışları izləmək üçün gələn qonaqlar Azərbaycanın 

müasir mədəniyyətinin, turizminin inkişaf tempinə çahid oldular. Bakı 2017 yarışları da 

əvvəlcədən səhnələşdirilmiş açılış və bağlanış mərasimləri ilə yadda qaldı. Performans 

Azərbaycan mədəniyyətinə sirayət etmiş şərq elementlərinin əsasında formalaşdırıldı.  

Ölkəmizdə keçirilən digər tip beynelxalq tədbir isə “Euroviziya” musiqi yarışması oldu. 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi 2011-ci ildə qalib gələn Azərbaycan 2012-ci ildə bu mötəbər 

yarışa ev sahibliyi etdi. Tarixə Azərbaycanda keçirilən ən iri miqyaslı musiqi yarışı kimi 

“Euroviziya” 1 il ərzində böyük peşəkarlıqla hazırlandı. İlk öncə yarışın keçirilməsi üçün 

proyektləşdirilmiş məkan tikildi. Xüsusi dizayna malik olan musiqi arenası Xəzər dənizi 

sahilində yer almış Kristall Hol idi. 2 yarımfinal və tək finaldan ibarət olan yarışın mərhələləri 

əvvəlcədən müəyyən olunmuş tarixlərdə, 3 gün ərzində keçirildi. 2012-ci il həm turizmin 

inkişaf ili kimidə qeyd oluna bilər. Dünyanın 4 bir yanından Azərbaycana təşrif buyurmuş 

qonaqlar Azərbaycanı gəzərək ölkəmizi tanımaq fürsəti əldə etmişlər.  

Musiqi yarışmasının qaydalarına əsasən hər bir ölkə müəyyən vaxt aralığında sərbəst 

performans göstərmək hüququna malikdir. Azərbaycanda bu fürsəti dəyərləndirib keçmiş və 

müasir mədəniyyətimizin sintezini Avropaya çatdırmağa çalışdı. Şou siyahısında milli 

geyimlərimizi geyinmiş rəqqasların xalq rəqslərimizi nümayiş etdirməsi, tar, kamança, qaval 

üçlüyünə aid səhnələr yer almışdır. Azərbaycan musiqisinin nə qədər dərin və qədim köklərə 

malik olması sübutu Qobustan ərasizində yerləşən qaval daşıdır. Qobustan tarixinin təbliği uzun 

illər ərzində reallaşdırılıb. Bu cür dünya miqyaslı musiqi yarışmasında ilk musiqi alətimiz olan 

“Qaval daşı”-nın  nümayiş etdirilməsi bütün Avropaya səs saldı. Çəkisi tonlarla ölçülən bir qaya 

parçasından bu cür musiqi səslənməsi heyrətamiz və nadir görülən haldır. Məhz həmin yarışda 

da “Natiq” ritm qrupunun özəl performansı yaddaşlara həkk olundu.  

Qısamüddətli dövrdə əldə olunan naliyyətlər.  

Beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində ölkəyə turist axının canlanması müşahidə olunmuşdur. 

Mövsüm dövründə gələn qonaqlarla müqayisədə, yarış və festivaların keçirildiyi tarixlərdə daha 

çox səyahətçi ölkə ərazisinə təşrif buyurur. Digər bir məqam onların gecələmə sayının 

artmasıdır. Müxtəlif məqsədlərlə Azərbaycana gələn turistlərin ortalama gecələmə müddəti 3-
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7 gün arasında dəyişsədə, xüsusi tədbirlərdə iştirak üçün gələn insanların qalma müddəti 2 

həftəyə qədər uzana bilir. Onlar daha çox məkan gəzib kəşf etmək istəyində olurlar. Bu onlara 

mədəniyyətimizi daha yaxından tanımağa, ətrafda eşitdikləri və ya internetdə araşdırdıqları 

məlumatları canlı şəkildə görməyə imkan yaradır. 

Uzunmüddətli dövrdə əldə olunan naliyyətlər. 

Beynəlxalq tədbirlərin keçirilmə tarixləri əvvəlcədən bəlli oluğundan hökümət və bu işlə 

məşğul olan qurumlar mövcud infrastrukturu daha da yaxşılaşdırmaq üçün layihələr işləyib 

hazırlayırlar. Məsələn, 2012-ci ildə ölkəmizdə keçirələcək mahnı müsabiqisi ərəfəsində musiqi 

arenası yenidən tikilmiş, yol infrastrukturu və nəqliyyat sistemi yaxşılaşdırılmışdır. Bununla 

yanaşı mədəni və tarixi abidələrimizdə mövcud infrastruktur nəzərdən keçirilmiş, gələn 

qonaqlara müfəssəl məlumat verilməsi, mədəniyyətimizin ən yaxşı şəkildə çatdırılması üçün 

qurumlar bu işə cəlb olunmuşdur. Həmin il Gəncədə aparılan yenidən qurma işləri (“Xəmsə” 

kompleksinin, Nizami Gəncəvi məqbərəsinin yenidən qurulması), qeydə alınmış sayı 400-dən 

çox olan tarixi abidələrin bərpası buna misal ola bilər. 

Nəticə 

Məqalədə turizm və onun Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu üzərində dayanılmışdır. Ölkəmizə 

turist axını nəticəsində infrastruktura cəlb olunan məbləğ qrafik şəkildə təsvir olunmuşdur. 

Milli-mədəni elementlərin dünya miqyasında gördüyü rəğbət misallarla izah edilmişdir. 

Bununla yanaşı müxtəlif məqsədlərlə ölkəmizə səfər edən insanların yaddaşına həkk olan milli 

xüsusiyyətlərimizdən danışılmışdır. Böyük rəğbət və sevgi ilə qarşılanan mədəniyətimiz 

beynəlxalq tədbirlərə xüsusi rəng qatmaqdadır. Çünki atılan hər bir addım öncədən düşünülmüş 

və yüksək səviyyəli peşəkarların fikirləri əsasında reallaşdırılmışdır. Araşdırmalara əsasən 

idman yarışlarına olan marağın daha çox olduğu qeyd edilsədə, Azərbaycanın multikultural 

xüsusiyyətləri nəzərə alaraq öz mədəniyyətini aşılayabilmə özəlliyi bundan sonrakı illərdə də 

öz töhvəsini  verəcəkdir. Beynəlxalq tədbirlər zamanı investisiya qoyuluşunun büdcəyə təsiri 

olsada, uzunmüddətli dövrdə infrastrukturun yaxşılaşdırılması nəinki gəlmə həmçinin yerli 

turizm canlanmasına da müsbət təsirini göstərəcəkdir.  
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Проблемы и Перспективы Кластеров  

 

Регина Гасанова 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

riqina_18@bk.ru 

 

Резюме 

Растущий интерес к кластерам - лишь один из аспектов более широкой переориентации исследований и 

экономической политики на микроэкономические основы процветания и роста. В дискуссиях по вопросам 

политики в предыдущие десятилетия в значительной степени преобладала макроэкономика и создание 

рыночных институтов в странах с переходной экономикой. Но хотя сейчас существует довольно широкий 

консенсус относительно типа макроэкономических и правовых условий, необходимых для достижения 

экономического прогресса, также становится все более очевидным, что этих условий недостаточно. В 

качестве нового подхода, призванного помочь странам в полной мере использовать потенциал 

улучшенного макроэкономического и правового контекста, усилия, основанные на кластерах, привлекли 

большое внимание. Хотя мало кто спорит о том, что концепция кластера становится все более популярной, 

не все исследователи согласны с тем, что это положительный момент. Некоторые критики утверждают, 

что определение кластеров слишком расплывчато, и поэтому концепция является проблематичным 

источником политических рекомендаций. Другие считают кластерное развитие полезным подходом, но 

обеспокоены его фактическим использованием в проектах, мало напоминающих исходную структуру. Эти 

проекты могут вызвать серьезную негативную реакцию против такого подхода, когда результаты так 

называемых кластерных усилий не оправдывают их порой завышенных обещаний. Однако специалисты-

практики испытывают такое сильное давление, чтобы разработать новый, более эффективный подход к 

экономическому развитию, что они не могут позволить себе ждать разрешения этих теоретических споров. 

Нынешние дискуссии, на наш взгляд, являются сигналом о вступлении этой молодой области в новый этап 

своего развития, а не о присущей ей концептуальной слабости. 

Ключевые слова: концепция кластера, теоретические и практические аспекты, перспективы развития, 

мировой опыт, экономическое развитие 

 

Введение 

В наше время в результате быстрого развития научно-технического прогресса, 

углубления глобализации экономики, усиления конкуренции на товарных рынках, 

появления цифровых технологий и их применения в экономике начала формироваться 

новая экономика. Одной из основных особенностей новой экономики является 

концентрация рынков в руках крупных компаний, усиление влияния финансовых 

институтов на сферу производства, усиление инновационной направленности стратегий 

развития предприятий. В таких условиях предприятия стараются совершенствовать 

инновационную деятельность, применять ее новые организационно-экономические 
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механизмы. Одна из таких тенденций - создание кластеров в экономике, особенно в 

промышленности. 

Мы видели, что после Маршалла наблюдатели называли определенные агломерации 

специализированной экономической деятельности сначала «промышленными 

районами», а в последнее время - «кластерами». Когда они делают это, они в основном 

говорят о конкретном явлении, а не об искусстве. Обычно они означают множество фирм 

в более или менее одном месте, причем фирмы конкурируют, но имеют по крайней мере 

льготные отношения с некоторыми. Эти отношения могут варьироваться от договорного 

статуса «предпочтительный поставщик» на одном конце спектра экономического 

взаимодействия до высоконадежного, внедоговорного сотрудничества, обмена услугами 

и неденежных операций на другом. Таким образом, вопрос, который представляет 

несомненный и неизменный интерес для экономистов-географов и других, заключается 

в том, почему в мире, в значительной степени характеризующемся утилитарными, 

несентиментальными покупками и продажами, существуют кластеры? Они должны 

были исчезнуть вместе со средневековыми гильдиями - источником, который Маршалл, 

по сути, назвал исходным происхождением промышленных районов.  

Но, конечно, небольшие фирмы, которые часто составляют промышленные районы, в 

настоящее время далеко не вытеснены из экономического ландшафта. Действительно, 

мы живем в эпоху, когда «предпринимательство» используется в качестве политического 

предписания практически для всех, от безработных до ученых-звезд в университетах. 

Более того, таков предполагаемый успех многих малых и средних фирм, выгодно 

взаимодействующих в ограниченных географических точках, и многие стремятся им 

подражать. Такие, как Комо, Италия, где находятся ведущие мировые возможности 

дизайна шелка, или Карпи, в той же стране, откуда происходит такой же 

высококачественный трикотаж, и Саллинг в Дании, с его 43 деревообрабатывающими и 

мебельными фабриками в центре высококачественная датская мебельная 

промышленность стала образцом для подражания в политике. Более того, несмотря на 

то, что концентрации таких фирм являются конкурентоспособными на рынках качества, 

требующих интенсивного проектирования, на которые крупные корпорации не могут 

проникнуть, такой опыт не ограничивается только высококачественной продукцией. 

Таким образом, Парма производит большую часть итальянского сыра для массового 

рынка, а также прошутто из супермаркетов, 500 фирм Монтебеллуны производят 80% 

мировых мотоциклетных ботинок, 75% лыжных ботинок и 50% трековых ботинок, а 

Беллуно производит двухместные ботинки. 1/3 мирового производства очков, 85% 

итальянского производства приходится на товарооборот, из которых более 70% идет на 

экспорт. Таким образом, многие из этих значительных долей рынка не ограничиваются 

предметами роскоши, а занимаются нишевым производством. 

Следовательно, для процветания таких ближайших производственных структур 

специализированных небольших фирм должны быть проблемы с традиционной 
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экономической перспективой, которая когда-то предполагала их упадок. В этом и 

заключается ответ на вопрос, почему существуют промышленные районы и кластеры: 

неизбежность экономического господства за счет крупномасштабного производства и 

«торговли с незнакомцами» были ошибочными предположениями. В настоящее время с 

каждым часом становится все яснее, что военная фирма или фирма «М-формы» отнюдь 

не всегда является оптимальным организационным способом для промышленного 

производства. В частности, он достиг своих пределов в отношении инновационного 

потенциала, получаемого от внутреннего контроля над НИОКР, исторической ключевой 

компетенции, как убедительно показал проведенный Чесбро (2003) анализ 

инновационного аутсорсинга. Разделяя недостающее пространственное понимание 

большинства промышленных экономистов, он тем не менее показывает, как частные 

инвестиции в НИОКР в США в 1981–1999 годах переключились на тридцать процентных 

пунктов с крупных на мелкие фирмы. Подавляющее большинство таких фирм, особенно 

в биотехнологии и ИКТ, двух из наиболее интенсивных областей исследований, 

работают из кластерных баз, таких как Кремниевая долина и Большой Бостон. Более 

того, теория экономических отношений, которая подчеркивала утилитарную 

анонимность в производстве и потреблении, также оказалась верной только в особых 

обстоятельствах, таких как «спотовые рынки». Но теперь понимается, что более общие 

рыночные отношения основаны на различных, но часто значительных величинах 

«социального капитала». 

Метод 

Процесс создания кластеров осуществляется в соответствии с определенными условиями 

и в основном включает четыре этапа: 

На первом этапе проводится комплексный анализ текущего состояния и перспектив 

предприятий, работающих в одном регионе, в одинаковых и аналогичных сферах, и их 

взаимодействия с другими предприятиями. 

На втором этапе процесс первоначального формирования кластеров происходит при 

наличии природных ресурсов в регионе, и этот процесс осуществляется в условиях 

высокого спроса на продукцию предприятий, производящих такую же или похожую 

продукцию, их конкурентоспособности на рынке. 

Третий этап - развитие кластеров, которые осуществляются с использованием различных 

механизмов, в том числе с привлечением научно-исследовательских институтов, 

университетов в кластеры. 

По словам Портера, кластерам требуется десять или более лет, чтобы развиться и 

получить конкурентное преимущество. По этой причине попытки правительства создать 

кластеры часто не дают желаемых результатов. Встреча кластеров, работающих на одних 

и тех же территориях, создает определенный импульс для их развития. В то же время 

идеи, практики и технологии, принадлежащие разным кластерам, сталкиваются, и в 
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результате возникают новые направления бизнеса. Существование конфликтующих 

кластеров ослабляет барьеры между предприятиями и стимулирует инновации (Портер, 

2000). 

Четвертый этап уже считается периодом полноценного формирования кластера. 

Одним из важных вопросов в этом случае является создание соответствующего агента 

управления для определения своей системы управления, формы, координации и развития 

кластерной деятельности. В основном это делается двумя способами. В одном случае 

предприятия и организации, входящие в агентский кластер, создают свои собственные и 

определяют механизм и систему управления. В остальных случаях Агент назначается 

компетентным органом, реализующим государственную политику в данной сфере. В 

соответствии с полномочиями агента в нее входит координация деятельности 

предприятий и организаций, входящих в кластер, а также формирование и реализация их 

стратегий развития. В деятельность Агентства также входит налаживание и постоянное 

совершенствование взаимодействия между предприятиями, определение возможностей 

и направлений повышения их конкурентоспособности и т. Д. принадлежать. 

Модель Исследования 

Одним из важных вопросов при работе кластеров является изучение их операционной 

среды. Исследование позволяет кластерам выявлять изменения факторов окружающей 

среды, вносить соответствующие изменения в свою деятельность в соответствии с ними, 

разрабатывать и реализовывать необходимые меры для поддержания и дальнейшего 

повышения своей конкурентоспособности. Проведение исследования также дает 

возможность разработать меры стимулирования, более эффективно реализовать 

стратегическое планирование, определить цели развития и возможности их достижения. 

В постисследовательском периоде производительность кластера отслеживается и 

оценивается. 

Анализ 

Это соответствует словарным определениям «кластера» как «концентрация», «сгусток» 

или «связка», обозначающих скопление или скопление в географическом пространстве. 

Тем не менее, вырвав связность из моря неразберихи, созданного Портером (1990), он 

снова отбрасывает ее в следующей строке, обнаруживая, как у Лайнуса, нежелание 

отказываться от удобного одеяла универсальности: 

«Географический охват кластера может варьироваться от одного города или штата до 

страны или даже сети соседних стран» (там же, 199) 

Естественно, это только усугубляет положение, становится почти смешным, и то, что 

экономисты неомаршаллианских промышленных районов никогда не одобряют в своих 

тщательно определенных и скрупулезных исследованиях, здесь превращается в 

бессмысленность. Зачем возиться с понятием географической близости, когда 
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следующая строка квалифицирует определение, чтобы охватить, скажем, близость Нома, 

Аляска, и Ки-Уэста, Флорида. Даже если бы кто-то допустил, что «сеть соседних стран» 

выражает возможную геополитическую или своего рода географическую единицу, 

терминология фактически выдает лишь грубейший вид допотопного географического 

детерминизма. Ибо почему близость общих границ должна обозначать либо создание 

сети, либо кластеризацию. Поэтому мы считаем оправданным называть концепцию 

кластера Портера его самым слабым звеном и главным кандидатом на звание 

«хаотическая концепция». 

Это не последний гвоздь в крышку гроба концепции кластеров Портера, мы утверждаем, 

что, независимо от того, существует ли реальность, стоящая за тем, что Портер пытается 

достичь, мы показали, как и другие участники этой книги с доказательствами, что 

кластеры в ощущение промышленных районов действительно существует. 

Свидетельства, подобные тем, которые были обнаружены о характере и масштабах групп 

сотрудничающих фирм, которые конкурируют с другими сотрудничающими группами в 

том же районе, проиллюстрированы бесконечными усилиями в Бекаттини (2001) или Dei 

Ottati (2004) для шерстяного текстильного района Прато недалеко от Флоренции. Дей 

Оттати (1994) подробно исследовал отличительные виды доверительных и более 

скептических отношений между отдельными фирмами, банками и посредниками в одном 

и том же месте.  

Методология Портера исключает этот вид знаний, потому что он берет рабочее 

определение того, что считается кластеризацией, а именно вторичные данные, которые 

показывают высокие коэффициенты местоположения для конкретных секторов и 

подсекторов. Иногда, как в Porter (1998), рисуются диаграммы кластерной схемы, но они 

не основаны на внутрифирменных интервью, которые позволили бы его исследователям 

получить информацию о том, какие именно межфирменные транзакции являются, 

скажем, предпочтительными контрактами с соседями, которые являются 

предпочтительными обменными отношениями с местные значимые другие, была ли 

фирма отделением от другой в данном районе, и какие отношения существуют, если 

таковые имеются, с местными агентствами поддержки бизнеса, юристами, банками, 

венчурными капиталистами и т. Другими словами, Портер не может доказать, что где-

либо или что-либо, что он утверждает как кластер, на самом деле является одним. Все, 

что можно сказать на основе данных о коэффициенте местоположения, - это то, что в 

местоположении x или y имеется удельная промышленная агломерация выше среднего, 

что на самом деле не уводит нас далеко за пределы Вебера или Лёша. 

Три последних квалификатора: во-первых, из-за статического определения кластера, 

развернутого Портером (1998), ни одна из динамических характеристик, характерных 

для такой разветвленной, сетевой и проектно-ориентированной деятельности, которую 

неомаршаллианцы обычно обнаруживают в промышленных районах, не была бы 

доступна для методологии Портера. даже если бы он был достаточно смел, чтобы 
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рискнуть зайти через несколько заводских ворот. Во-вторых, статические учетные 

записи кластеров дают представление о времени, которое требуется для формирования 

кластеров в укороченном виде. Большинство итальянских датируется по крайней мере 

ранней послевоенной эпохой или эпохой «экономического чуда» 1960-х годов, и многие 

говорят, что их можно проследить до эпохи Возрождения. Следовательно, представление 

кластеров в качестве политической панацеи означает участие в сомнительных 

злоупотреблениях, которые, как мы увидим, начинают обнаруживать политические 

организации. Наконец, определение Портера, как мы видели, ориентировано на рынок с 

опорой на соперничество и конкурентное преимущество. Однако, возможно, некоторые 

из наиболее интересных новых форм кластеров, такие как типичные для биотехнологии 

(например, Cooke, 2004a), являются научными, а не в первую очередь рыночными. 

Действительно, большинство фирм в биотехнологических кластерах даже не получают 

прибыли, но открыли новую бизнес-модель, в которой фармацевтические фирмы и 

исследовательские советы инвестируют в идеи. 

Маркетинг идеи кластера политическим агентствам был удивительно успешным, о чем 

свидетельствует список из тридцати пяти сильных клиентов, представленный Портером 

(1998). Однако, хотя в отношении успеха кластерной политики на протяжении большей 

части 1990-х гг. Не было мнения, в текущем десятилетии признаки неудовлетворенности 

появляются почти ежедневно. Одним из основных источников разочарования являются 

различные аспекты базовой методологии Monitor. Это консультационное подразделение 

исследования кластеров Портера. Хотя Портер признал, что, несмотря на то, что мы 

видели ошибочную методологию, не все кластеры одинаковы, Портер различает их 

дискурсивно и поверхностно. Таким образом, утверждается, что они «... различаются по 

размеру, широте и степени развития» (там же, 204). «Некоторые кластеры состоят из 

малых и средних фирм ... Другие кластеры включают как крупные, так и мелкие фирмы 

...» (там же 204). И снова читатель удивляется отсутствию самокритики со стороны 

автора таких банальных наблюдений и тем более отсутствию скептицизма со стороны 

нетерпеливых клиентов такого скудного проспекта. Как видно из первого подзаголовка 

главы «Кластеры и конкуренция» у Портера (1998) с вопросом «Что такое кластер?», 

Несмотря на очевидные толкования в отношении различий, ответ на этот вопрос будет 

«универсальным для всех».  

Вкратце мы можем выделить семь ключевых проблем, которые возникли в результате 

реализации кластерных политик в стиле монитора. Три повторяющихся вопроса оценки 

кластера включают понимание дополнительного воздействия, создаваемого кластерным 

подходом на макроуровне (влияние на региональную или местную экономику), на 

мезоуровне (на рассматриваемый кластер или сектор) и на микроуровне (по 

индивидуальному бизнесу). Если политика не распространяется на такой случай, как 

Сассуоло, на который приходится 85% производства итальянской керамики, измерить 

влияние кластерной политики непросто. Даже в этом случае, учитывая, что 
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кластеризация включает в себя нечто большее, чем простую агломерацию, возможно, 

только с очень узкой границей влияние типичной поддержки кластерной политики для 

улучшения взаимодействия, совместного маркетинга или инициатив общих закупок 

может быть измерено, и то только на уровне производительности компании в 

совокупности с производительностью кластера. 

На мезоуровне была проведена некоторая работа, в первую очередь, как сообщается 

Brusco et al. (1996) по всем промышленным районам Эмилии-Романьи сравнивали с 

отраслевыми данными Италии.Согласно этому исследованию, кластеры показали 

лучшие результаты, чем их сектор, с точки зрения доходов сотрудников, экспорта и 

среднего размера фирмы. Однако методология панели, использованная для вывода этих 

выводов, вызывает сомнения, поскольку многие члены комиссии были тесно связаны с 

рассматриваемыми кластерами. Конечно, отделить эффекты кластерной политики от 

макроэкономических эффектов, таких как девальвация валюты, произошедшая в течение 

периода исследования, также нелегко. 

В-третьих, на уровне фирмы, какие преимущества кластерная политика приносит фирме, 

которая находится внутри одной из них? Это неясно; но об этом можно заключить из 

определенных сдвигов в политике, наблюдаемых среди агентств, которые первыми 

приняли методологию Monitor, когда темпы роста существующих фирм и даже темпы 

создания новых фирм неутешительны. Два случая таких сдвигов с участием одного и 

того же кластерного сектора - биотехнологии - можно привести в подтверждение тезиса 

о том, что кластерная политика оказывает незначительное влияние на результаты 

деятельности фирм. Сюда входят две территории, которые первыми приняли решение: 

Шотландия и Страна Басков. Последний нанял Monitor для проведения первого 

аналитического исследования кластерной стратегии басков еще в 1990 году (Cooke & 

Morgan, 1998). Scottish Enterprise наняла ту же фирму для разработки своей кластерной 

стратегии в 1993 году, хотя пилотная схема, включающая продвижение биотехнологий, 

полупроводников, продуктов питания и напитков и энергетических кластеров, была 

впервые реализована в 1997 году. К 2003 году как Министерство промышленности 

Басков, так и Scottish Enterprise запустила новые инициативы по коммерциализации 

знаний в этих областях, не основанные на кластерах. Недавно созданная инициатива 

BioBask быстро разработала основанную на фундаментальных исследованиях 

биотехнологическую стратегию, сосредоточенную на исследовательских нишах в 

протеомике. За шесть месяцев запланированная многоэтажная автостоянка была 

преобразована в высококлассные влажные лаборатории, в Nature Biotechnology были 

размещены рекламные объявления для найма специалистов по протеомной 

биотехнологии со всего мира, и из двухсот претендентов было отобрано сорок. Три 

связанные дочерние компании занимают инкубатор в помещении BioBask. В 2003 г. 

компания Scottish Enterprise объявила о создании трех институтов посреднических 

технологий с финансированием в 450 миллионов фунтов стерлингов в течение десяти 
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лет, один из которых специализируется на естественных науках, а другой - на ИКТ и 

энергетике, чтобы повысить скорость коммерциализации фундаментальных 

биологических и медицинских исследований. Создание новой фирмы является одним из 

потенциальных средств достижения этой цели (см. Cooke, 2004b). В обоих случаях 

разочарование долгими временными горизонтами и медленный рост фирм в этом и 

других секторах кластера побудили к радикальному пересмотру политики и смене 

направления. 

Обзор кластерных проблем в Скандинавии показал, что также были выявлены 

следующие проблемы: 

• Отсутствие критической массы. Как можно поддерживать рост в потенциальном 

кластере? 

• Основное внимание кластера уделяется местным условиям. Как его можно 

интегрировать в национальные и международные сети? 

• Как можно структурировать новую организацию, чтобы сохранить преимущества 

вертикальной координации и сотрудничества, но при этом избежать бюрократии? 

• Как можно эффективно координировать многочисленные инициативы и надлежащим 

образом сбалансировать различные интересы? 

В обзоре утверждается, что многие другие практики кластеров, похоже, сталкиваются с 

теми же проблемами. В обзоре отмечается одна из причин, по которой процессы 

кластерной разработки часто кажутся более простыми, чем они есть на самом деле, - это 

обилие доступных так называемых примеров передового опыта. Описания обычно 

пишутся с акцентом на видение и стратегию, но редко приводят к результатам и обычно 

игнорируют встречающиеся препятствия. Один кластер, представленный как история 

успеха, который был перепроверен рецензентами, был фактически прекращен из-за 

организационных проблем (Jensen, 2004). 

Очевидно, кластеры были перепроданы. Природа маркетинговой игры и аппетит, 

проявленный к новым чудесным продуктам роста как политиками, так и садоводами, 

означают, что уже давно существует потребность в объективной оценке, поскольку 

кластерный маркетинг представляет собой парадигму асимметричного знания. В своей 

классической статье лауреат Нобелевской премии Джордж Акерлофф (1970) исследовал 

несовершенство рынка и его несостоятельность с точки зрения асимметричной 

информации. Асимметричное знание похоже, за исключением того, что знание 

подразумевает смысл действия, тогда как информация имеет более пассивный, 

поглощающий оттенок. Тем не менее, ключевая идея Акерлоффа, заключающаяся в 

изучении природы рынка «лимонов», важна в концепции кластерной политики. На языке 

американского бизнеса, связанного с подержанными автомобилями, «лимон» - это 

подержанная машина, которая выходит из строя. Параллели почти точны. На рынке 

экономического развития новая модель из Италии появляется как раз в то время, когда 
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старые модели, кажется, исчерпали свою привлекательность. Новая модель даже 

превосходит старую по маневренности, гибкости и производительности. Модель 

проверена, протестирована и признана дешевой в эксплуатации, в первую очередь 

требующей более качественных и интерактивных драйверов. Произведена адаптация 

модели к американскому рынку, и начался успешный старт продаж. Однако ни 

маркетолог, ни покупатель не знают, будет ли модель работать за пределами своих 

собственных условий, но продавец не возражает против этого, поскольку он совершил 

свою продажу, оставив бедного покупателя подопытным кроликом. Излишне говорить, 

что многие клиенты купили «лимоны», как мы видели. 

Следовательно, эта категоризация не имеет особого значения для типологизации 

кластеров или даже того, что принято называть промышленными районами. 

Действительно, только две категории, которые легко можно отнести к одному 

неомаршаллианскому заголовку, относятся к сути дела. Попытка сделать это способами, 

более соответствующими точке зрения этой книги, была предпринята Боттацци, Дози и 

Фаджиоло (2002). Они также развернули типологию из пяти категорий, с большим 

разбросом по промышленной агломерации, но некоторые перекликаются с Маркузен, 

хотя нет никаких свидетельств того, что они знали о ее работе. Категории: 

• Горизонтально диверсифицированный - районы «Сделано в Италии» с небольшими 

фирмами, производящими высококачественную модную продукцию с большим 

дизайном в таких традиционных секторах, как одежда, керамика и ювелирные изделия; 

• Вертикально дезинтегрированный - вариант типа «Сделано в Италии» с 

«Смитианским» разделением труда в локализованных цепочках поставок, 

специализирующийся на местных связях между производителями и потребителями и 

обменом знаниями между пользователями и производителями, обувь, текстиль и 

некоторая одежда производятся в такие районы; 

• Локальная иерархия - «олигополистическое ядро», подключенное к субподрядным 

сетям, например, в транспортном оборудовании и бытовой технике; 

• Взаимодополняемость знаний - движущая сила науки и техники, как в Силиконовой 

долине и биотехнологических кластерах. Отсутствует в Италии; 

• Зависимость от пути - Пространственно инертные агломерации без каких-либо особых 

преимуществ от агломерации как таковой, например Детройт, как описано Клеппером. 

Они указывают на то, что разные типы агломерации предполагают разные драйверы 

самой агломерации с учетом также различных отраслевых особенностей. Чтобы 

проверить это, они проводят стохастический эконометрический тест различных гипотез 

агломерации. Использование итальянских данных подтверждает статистически 

значимое преимущество, измеряемое в показателях экспорта, для категорий агломерации 

промышленных районов над остальными. Авторы связывают это преимущество с двумя 

явлениями, теоретически и эмпирически выраженными в таких сферах: отраслевыми 
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моделями накопления знаний; и локализованные перетоки знаний различного рода, от 

инноваций до рабочей силы. 

Основываясь на этих выводах, данная коллекция содержит две статьи, Паниччиа и 

Белусси, соответственно, которые дополнительно типологизируют и систематизируют 

промышленные районы и кластеры. Разница в том, что типологии - это прогноз, а 

таксономии - после эмпирического анализа. Оба используют широкий спектр критериев, 

по которым они дифференцируют категории, и оба в большей или меньшей степени 

опираются на предыдущий анализ Маркузена, но не на анализ своих итальянских коллег. 

Для Паниччиа шестичастная типология включает: 

• Полуканонический - небольшие семейные фирмы, эгалитарные, «звездообразная 

структура» плотных сетей; 

• Ремесленные или городские - сильное ядро конечных фирм, заключающих 

субподрядные отношения с локализованными цепочками поставок; 

• Спутниковая платформа или Hub & Spoke - олигополистическая внутренняя или 

внешняя по отношению к округу; 

• Области совместного размещения - сеть достаточно крупных вертикально 

интегрированных фирм, производящих различные продукты в одном секторе; 

• Концентрированный или эволюционный - «мировой» или «региональный товарный 

мандат», как в случае с очковым кластером Belluno, когда ведущие фирмы контролируют 

весь производственный процесс от НИОКР до розничной торговли, но передают на 

аутсорсинг выполнение конкретных высокотехнологичных функций местным 

специалистам. 

• Научно-ориентированный - университеты, крупные и мелкие фирмы взаимодействуют 

друг с другом для коммерциализации иногда недолговечных открытий, полученных в 

результате фундаментальных исследований, в кооперативном, высоком социальном 

капитале, но, в конечном счете, высоко рыночном конкурентном контексте. 

Белусси использует четыре из этих категорий для своей таксономии промышленных 

районов и кластеров, правильно для своих целей объединяя первые две и исключая «зоны 

совместного размещения» в тесной концептуальной модели, опирающейся на многие 

уже проведенные исследования. Она решительно выступает за коннотацию 

географической близости кластеров, тем самым продвигая область вперед 

концептуально от периода портеровской путаницы в отношении этого центрального 

вопроса. Задача как этой таксономии, так и типологии Паниччиа состоит в том, чтобы 

предоставить теоретическую основу для исследований по проверке гипотез с целью 

определения относительной производительности, эффективности и рыночной 

эффективности категорий. Первое приближение от Паниччи заключается в том, что эти 

кластеры с высокой плотностью плотностей при прочих равных условиях превосходят 
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другие, что, как следует напомнить, согласуется с выводами Боттаццо, Дози и Фаджиоло 

(2002). 

Результат 

В наше время в результате быстрого развития научно-технического прогресса, 

углубления глобализации экономики, усиления конкуренции на товарных рынках, 

появления цифровых технологий и их применения в экономике начала формироваться 

новая экономика. Одна из основных черт новой экономики - концентрация рынков в 

руках крупных компаний, усиление влияния финансовых институтов на сферу 

производства, усиление инновационной направленности стратегий развития 

предприятий. В таких условиях предприятия стараются совершенствовать 

инновационную деятельность, применять ее новые организационно-экономические 

механизмы. Одна из таких тенденций - создание кластеров в экономике, особенно в 

промышленности. 
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Drivers and Impact of Migrant Entrepreneurship on Socioeconomic 

Integration from a Mixed Embeddedness Perspective 

 

Kevin Van Hove 

Ghent University 

 

Abstract 

The European Commission’s Entrepreneurship 2020 Action Plan stated that to make entrepreneurship the growth 

engine of the EU’s economy, Europe needs a ‘thorough, far-reaching cultural change’. To create ‘more 

entrepreneurs for Europe’ it i.a. formulated to reach out to specific groups such as migrants. Yet, to achieve this 

the issues of drivers and entrepreneurial success are crucial. 

Applying a mixed embeddedness perspective, this case study of Turkish entrepreneurs in the Belgian city of Ghent 

reveals that the continuing presence of enabling factors for starting a business since 1974 have been the availability 

of a Turkish customer market and the accessibility of markets without the necessity for large human and financial 

capital. Present- day Turkish entrepreneurs are primarily driven by the wish for independence. Findings of the 

similar median wage level to the median monthly net income per taxable person in Ghent indicate that 

entrepreneurship enables socioeconomic integration in the host society. Yet, the perception of social mobility is 

higher than the actual socioeconomic mobility which entrepreneurship has generated. Among 20 variables, long-

term entrepreneurship, perceived easiness of administrational barrier to set up the business, absence of an 

unemployment push, large native Belgian customer share, motivation by extrinsic rewards and market 

opportunities; and large social network showed a clear correlation to higher median net income values. Despite the 

evolution towards an ethnic mosaic, findings on the wage level demonstrate that entrepreneurs with material 

incentives for setting up a business can equally opt for a location in the ethnic enclave. 

Keywords: EU, Belgium, Euro Turks, (Migrant) Entrepreneurship, Migrant Integration, Mixed Embeddedness, 

Socioeconomic Integration, Social Mobility, Opportunity Structure, Ethnic Economy, Entrepreneurship Policy 
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Dördüncü Sənaye İnqilabı: Şəhər Səviyyəsində Perspektivləri və 

Problemləri 

 

Reşad Əbilzadə 

resad1995@hotmail.com 

 

Xülasə 

Bu məqalə çərçivəsində dördüncü sənaye inqilabına fokuslanaraq sənaye inqilabının tarixindən bəhs edilmiş, 

dördüncü sənaye inqilabı ilə ortaya çıxan texnoloji yeniliklər qeyd edilmişdir. Dördüncü sənaye inqilabının 

çoxtərəfli və çoxsəviyyəli inkişaf dinamikasına sahib olan bir anlayış olduğu diqqətə alınaraq onun texnoloji 

inkişafla birlikdə şəhərlərdə olan təsirlərini öyrənmək məqsədi daşıyan bu məqalədə hərəkətverici gücə çevrilən 

və gələcəyin şəhər modeli şəklində təqdim olunmağa başlayan ağıllı şəhərlərdən bəhs edilmiş və onun əsas 

komponentlərinə yer verilmişdir. Ağıllı şəhər və onun komponentləri, bu modeli müxtəlif məqsədlərə görə tətbiq 

edən şəhərlərlə bağlı nəzəri biliklər müxtəlif mənbələrə istinad edilərək mətn analizi yolu ilə tədqiq edilmiş, 

dördüncü sənaye inqilabı və ağıllı şəhər anlayışı ilə bağlı faktlar sistemləşdirilmiş, şəhər səviyyəsində ortaya çıxan 

nəticələr tədqiq edilmiş, iqtisadi, idaretmə, sosial istiqamətdə ortaya çıxan perspektivlər və problemlər geniş şərh 

edilərək ölkə nümunələrinə də yer ayrılmışdır. Deduksiya metodu əsasında məqalədə nəzəri nəticələrə yer verilmiş 

və təkliflər qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: Dördüncü Sənaye İnqilabı, Ağıllı Şəhər, Azərbaycan, Texnologiya 

 

Giriş 

21-ci əsrin texnologiya əsri ilə yanaşı şəhərlərin ön planda yer aldığı bir əsr olaraq da müzakirə 

edilməsi hər iki anlayış və fəaliyyətlər üzrə düşünməyi zəruri edir. Şəhərlərin texnologiyaların 

tətbiqi və genişləndirilməsi üçün əsas məkanlar halına gəlməsi texnoloji şəhərlərdən daha çox 

ağıllı şəhərlərin formalaşdırılmasını stimullaşdırır. Texnologiyanın istifadə edilməsindən daha 

çox keyfiyyətli həyat şəraiti, şəhər idarəedilməsində iştirak, texnologiyaların tətbiqi nəticəsində 

sürətli kommunikasiya sistemi üçün bünövrənin təşkili sənaye inqilabları nəticəsində ortaya 

çıxan modern şəhərlərin xüsusiyyətlərinə görə formalaşan bir dövrü xarakterizə edir. Beləliklə, 

ağıllı şəhərlərin formalaşması bu prosesdən kənarda qalmır.  

Birinci sənaye inqilabından başlayaraq yayılma xüsusiyyətinə görə şəhərlərin texnologiyaların 

tətbiqi üçün əsas yuvalara çevrilməsi bu anlayış üzərində daha çox düşünməyi günümüzə qədər 

daşımaqla inkişaf edən bir istiqamətin özünü göstərdiyini qeyd etmək mümkündür. Ağıllı 

şəhərlərin dördüncü sənaye inqilabının konkret ifadəsi olaraq qeyd olunması onun tədqiq 

olunmasını əhəmiyyətli edir və şəhər üçün bir çox perspektivlərin və problemlərin 

araşdırılmasını önə çıxarır.  

Bu fikirlərə əsaslanaraq məqalədə sənaye inqilablarının tarixinə yer verilərək, dördüncü sənaye 

inqilabı, bu inqilabın əhatə etdiyi sahələr və ortaya çıxardığı yeniliklər şərh edilmiş, texnoloji 

mailto:resad1995@hotmail.com
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yeniliklərin tətbiqi nəticəsində ağıllı şəhər modeli komponentləri ilə birlikdə qiymətləndirilərək 

perspektivləri və problemləri təhlil edilmişdir. Sonda isə təhlil olunmuş məlumatlara əsasən 

nəticələrə yer verilmiş və təkliflər qeyd olunmuşdur.  

Sənaye İnqilabının Tarixi 

Sənaye inqilabı 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq mexanikləşmənin 

gücləndiyi, mexaniki istehsal münasibətlərinin insan və heyvan gücünə əsaslanan istehsal 

münasibətləri ilə yer dəyişdirməyə başladığı bir dövrə qapı aralamaqla kənd təsərrüfatı, 

fabrikləşmə, istehsalçılıq və nəqliyyatın böyük təsirə məruz qaldığı bir dövr olaraq ifadə oluna 

bilər. İstehsal münasibətləri ilə yanaşı istehsal formasının dəyişməsi (Küçükkalay, 1997: 52), 

insan əməyinin avtomat maşınlarla yerini dəyişməyə başlaması (Abilzade, 2020: 19) sənaye 

inqilabının cəmiyyət üzərində böyük təsirlərlə müşahidə olunan izləri doğurmuşdur. 

Dəmir yollarının tikintisi və buxar maşının J.Watt tərəfindən kəşf olunması ilə təməlləri atılan 

sənaye inqilabı tarixdə birinci sənaye inqilabı olaraq yerini almışdır. Mexanikləşmənin ön 

planda yer alması mexaniki istehsalın artmasına kömək etməklə birlikdə sənayeləşmənin 

bünövrəsinin əsasının qoyulmasına da yol açmışdır (Şvab, 2020: 18). Qatarların istifadə 

edilməsi ilə nəqliyyat sahəsinin də mexanikləşmə nəticəsində inkişafı bu dövrdən başlayaraq 

özünü göstərmiş və birinci sənaye inqilabı 18-ci əsrin sonundan başlayaraq 150 illik bir dövrü 

əhatə etmişdir (Abilzade, 2020: 24). Yeni ərazilərin istehsala açılması daha çox ərazidə yayılma 

prosesini doğurmaqla məkanların genişləməyə başlamasına səbəb olmuşdur. Bu proses modern 

şəhərlərin ortaya çıxmasının əsas faktoru olaraq özünü göstərmişdir. 

19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq, daha dəqiq qeyd etmək lazımdırsa, 

1900-cü ildən İkinci Dünya müharibəsinə qədərki dövrü əhatə edən ikinci sənaye inqilabı 

yaranması nəticəsində elektrik enerjisinin və montaj xəttinin köməyi ilə kütləvi istehsal artmağa 

(Şvab, 2020: 18), avtomatlaşdırmanın ön plana keçməsi ilə kimya sənayesi yaranmağa 

başlamışdır. Kütləvi istehsalın artmasında Taylorizm və Fordizm cərəyanlarının inkişaf etdiyi 

bu dövr mexanikləşmənin daha da artması şəklində xarakterizə oluna bilər (Abilzade, 2020: 

24).   

İkinci Dünya müharibəsindən sonra, xüsusilə, 1960-cı illərdən başlayaraq ikinci sənaye 

inqilabını üçüncü sənaye inqilabı əvəzləyərək yarımkeçiricilərin inkişafı, meynfreym 

kompüterlərin, fərdi kompüterlərin və internetin inkişaf etməyə başladığı bir dövr olaraq ifadə 

olunur. Məhz bu irəliləməyə görə, üçüncü sənaye inqilabı kompüter inqilabı, ya da rəqəmsal 

inqilab olaraq da adlandırılır (Şvab, 2020: 18). 

21-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq internetin bütün dünyaya yayılmaya başlaması sənaye 

inqilabının yeni bir mərhələyə qədəm qoyması ilə bağlı fikirlərin səslənməsinə səbəb olmuş və 

“Dördüncü Sənaye İnqilabı”ndan danışılmağa başlanmışdır. Bəzi mütəxəssislərə görə, 

dördüncü sənaye inqilabı olaraq ifadə edilən bu dövr əslində üçüncü sənaye inqilabının davamı 

olaraq ifadə edilir. Ancaq daha əvvəl ortaya çıxan sənaye inqilablarından fərqli olaraq dördüncü 

sənaye inqilabı sadəcə avtomatlaşdırma, mexanikləşdirmə və sənayedəki dəyişikliklərlə 
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birlikdə cəmiyyətdəki münasibətlərin tənzimlənməsi, idarəetmə və iqtisadiyyatda da 

dəyişiklikləri meydana gətirdiyi üçün bu dövrün ayrı bir mərhələ olaraq tədqiq edilməsini zəruri 

edir. Dördüncü sənaye inqilabının əslində üçüncü sənaye inqilabının davamı olaraq qeyd edən 

elm adamları ilə eyni fikri paylaşmayan Klaus Şvab da öz qənaətini paylaşaraq bunu üç səbəbə 

görə əsaslandırır (Şvab, 2020: 13):  

1) Sürət – daha əvvəlki mərhələlərdən fərqli olaraq dördüncü sənaye inqilabı xətti 

deyil, eksponent olaraq inkişaf edir; 

2) Genişlik və dərinlik – əhatə etdiyi sahələrin genişliyi və biz kimik? sualına fərqli 

cavabların verilməsinə səbəb olan bir paradiqma dəyişikliyi olaraq qeyd olunur; 

3) Sistem təsiri – ölkə, şirkət və sektorlar səviyyəsində ciddi təsirləri ortaya 

çıxarmaqla böyük bir transformasiyanı ön plana çıxarır.  

Qeyd edilənləri diqqətə alaraq “Dördüncü Sənaye İnqilabı” ilə bağlı ortaya çıxan prosesi daha 

geniş şərh edək. 

Dördüncü Sənaye İnqilabı 

Sənaye 4.0 olaraq da adlandırılan dördüncü sənaye inqilabı ilk dəfə olaraq 2011-ci ildə 

Almaniyada təşkil olunmuş Hannover sərgisində ifadə edilən bu anlayış daha sonra elmi 

ədəbiyyatlarda istifadə olunmağa başlamışdır (Abilzade, 2020: 25). 

Dördüncü Sənaye İnqilabı yeni dəyişiklikləri ortaya çıxarmaqla işləmə və yaşama formasına 

təsir edən bir anlayış olaraq ifadə edilə bilər. Bu inqilab texnologiyanın gəldiyi inkişaf nöqtəsi 

olmaqla onun gətirdiyi dəyişikliklərin gələcəyinin necə olacağı və nəyə bənzəyəcəyini təxmin 

etməyə əngəl olur. Başqa sözlə, hələ inqilabın təsirlərini və nəticələrini deyil, daxil olunan bir 

prosesi ifadə etmək daha yerində olar. Gələcəyin və prosesin necə istiqamətlənəcəyi ilə bağlı 

müxtəlif fikirlər səsləndirilsə də, qlobal səviyyədə ortaq cavabın ictimai (dövlət) sektor, özəl 

sektor, akademik həyat və sivil toplumun bir arada ifadə olunduğu bir cavab xüsusiyyəti 

daşıması  vacibdir. 

Dördüncü sənaye inqilabının 2013-cü ildə Almaniyada bir anlayış olaraq ifadə edilməsi ilə 

yanaşı, daxil olduğumuz yeni bir prosesin başlanğıcını da ifadə etmişdir. Bu prosesin 

mərhələləri olaraq Alman Hökuməti tərəfindən təqdim olunan hesabatda aşağıdakılar qeyd 

olunmuşdur (Kılıç & Alkan, 2018: 32): 

1) Referans proqram təminatının formalaşdırılması və standartlaşdırılması; 

2) Qarışıq sistemlərin idarə olunması; 

3) Əhatəli və yüksək sürətli kommunikasiya infrastrukturunun istehsalla 

əlaqələndirilməsi; 

4) Təhlükəsizlik; 

5) Təşkilatlanma və dizayn; 

6) Təhsil və professional inkişafın davamlılığı; 

7) Mövcud olan qanunlarla uyğunluq; 

8) Mənbələrin səmərəli istifadə olunması. 
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Qeyd olunan mərhələlər müxtəlif sferalar üzrə dəyişiklikləri nəzərdə tutmaqla dəyişikliklərin 

mürəkkəb və qarışıq sistemlərin idarə olunması üzrə yeni yanaşmalar dördüncü sənaye 

inqilabının həll yolları daxilində özünü göstərir. Bu mərhələlər Sənaye 4.0 modelinin kompleks 

xarakter daşıyan bir model olaraq diqqətə alaraq iqtisadiyyat və idarəetmənin bu modelin 

tələblərinə görə qurulması nəticəsində səmərəliliyin və rəqabətqabiliyyətliyin artmasına 

köməklik göstərəcəyini qeyd etmək mümkündür. Bundan başqa, texnologiyanın istifadə 

edilməsi ilə yeni yollar, davranışlar, istehsal münasibətləri və istehlak sistemlərindəki 

dəyişiklikləri ortaya çıxaran dördüncü sənaye inqilabı indiyədək mövcud olan kənar təsirlərə 

görə gizli xərclərin ortaya çıxması, təbii mühitin canlandırılması və qorunmasını dəstəkləmək 

imkanı təmin etməyə iddialı bir mühiti formalaşdırmağa başladığını da (Şvab, 2020: 12) qeyd 

etmək yerinə düşər. Bu mühitin formalaşması üçün şirkətlərin dördüncü sənaye inqilabının 

üstünlüklərinə görə şirkətlərə ssenarilərinin müəyyənləşdirməyə və tətbiq etməyə köməklik 

göstərən altı prinsipi aşağıdakı şəkildə qeyd etmək mümkündür (Lom, Pribyl & Svitek, 2016: 

1): 

1) Qarşılıqlı əməkdaşlıq: CPS (Cyber-Physical Systems – Kiber Fiziki Sistemlər) 

vasitəsilə insanlar və sənaye 4.0-a əsaslanan şirkət və fabriklərin “Əşyaların interneti16” və 

“Xidmətlərin interneti**” vasitəsilə qarşılıqlı qoşulmanın və əlaqənin təmin olunması; 

2) Virtuallaşdırma: CPS tərəfindən fiziki proseslərin izlənilə bilməsi, bu proseslərin 

izlənilməsi üçün sensor məlumatlarının virtual modellər və simulyasiya modelləri ilə 

əlaqələndirilməsi, sənaye 4.0 şirkət və fabriklərinin virtual surətinin formalaşdırılması; 

3) Mərkəzsizləşdirmə (Desentralizasiya): fərdi məhsul istehsalı üçün artan tələb 

mərkəzi nəzarət sistemlərinin idarə olunmasını çətinləşdirir. Desentralizasiya vasitəsilə sənaye 

4.0 fabriklərindəki CPS-lərin qərarların qəbul edilməsinə köməklik göstərməsi; 

4) Real-vaxt (Real-Time) qabiliyyəti: məlumatları toplamaq, təhlil etmək və dərhal 

əldə etmək qabiliyyəti. Nəticədə, bir maşının sıradan çıxması zamanı dərhal müdaxilə edilməklə 

məhsulların başqa bir maşına yönləndirilməsi və istehsal prosesinin ləngiməsinin qarşısının 

alınması; 

5) Xidmət yönümlü fəaliyyət: şirkətlərin, CPS və insanların xidmətləri “Xidmətlərin 

interneti (IoS)” vasitəsilə əldə etməsi və bu xidmətlərin məhdudiyyət olmadan təklif olunması.  

6) Modulluq: Sənaye 4.0 fabriklərinin dəyişən tələblərə çevik uyğunlaşmaq üçün 

müvafiq olaraq fərdi modulların dəyişdirilməsi və ya genişləndirilməsi, mövsümi dəyişiklikləri 

və ya məhsul xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi halında modul sistemlərin asanlıqla tənzimlənə 

bilməsi. 

Bu prinsiplərə əsaslanaraq qeyd etmək mümkündür ki, indiyə qədər mövcud olan fiziki 

                                                   

16 Əşyaların internet hərhansı bir əşyadan əldə olunan verilənlərin bir şəbəkə vasitəsilə başqa sistemlərə inteqrasiya 

olunmasıdır (Özkan, Al, ve Yavuz: 2018: 134). 

** Xidmətlərin internet xidmətlərin internet vasitəsilə təmin olunması və bunun üçün lazım olan iş modelləri və 

infrastrukturunun qurulmasıdır (Özkan, Al, ve Yavuz: 2018: 134). 
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sistemlərin internetə daşınaraq yeni bir şəbəkələşməni doğurduğu və kiber fiziki sistemlərin 

formalaşmasına zəmin yaratdığını qeyd etmək olar. Bu sistemlərin ortaya çıxardığı üstünlüklər 

sadəcə bir istiqamətli olmamaqla şəbəkədə yer alan hər bir tərəf üçün keçərli olduğunu qeyd 

etməyə də əsas verir. Buna əsasən, sənaye 4.0 istehsalı vasitəsilə müştəri və şirkətlər arasında 

ortaya çıxan üstünlükləri aşağıdakı şəkildə qeyd etmək mümkündür (Özkan, Al & Yavuz, 2018: 

136): 

a) İstifadəçilər üçün üstünlükləri: 

 Məhsul və xidmət tədarükündə şəffaflıq, 

 Sifariş əməliyyatlarının sadələşməsi, 

 Məlumat mənbələrinin sadələşdirilməsi, 

 Tədarük olunan məhsul və xidmətə nəzarətin sürətlənməsi və s. 

b) Müəssisə və şirkətlər üçün üstünlükləri: 

 Müəssisə və şirkət daxilində səlahiyyət və vəzifələrin daha asan müəyyən 

olunması, 

 Təşkilati kommunikasiyanın artması, məlumat mübadiləsinin eyni anda və rahat 

bir şəkildə həyata keçirilməsi və s. 

Qeyd olunan prinsip və üstünlüklər dördüncü sənaye inqilabına keçidi əhəmiyyətli etməklə 

istehsalın artan rəqəmsallaşması, süni intellekt, robotexnika, əşyaların interneti, böyük 

məlumatların toplanması və təhlili, otonom nəqliyyat vasitələri, insanlarla maşınlar arasında 

yeni qarşılıqlı əlaqə formaları, 5G texnologiyası, robotik və 3D çap yolu ilə rəqəmsal 

təlimatların istifadəsindəki inkişafı bir araya gətirir (unctad.org, 2019: 5) və nanotexnologiya, 

biotexnologiya, materialşünaslıq, enerji saxlama və kvant hesablama sahələrinin ön plana 

çıxmasına səbəb olur (Scwab, 2017). 

Dördüncü sənaye inqilabı gəlirlərin artması və insanların həyat keyfiyyətinin artmasında 

potensialı olmaqla istehlakçılara yeni növ məhsul və xidmətlərin təklif olunması ilə onların 

məmnunluğuna təsir edir. Taksi sifarişi, təyyarə reservasiyası, məhsul alışı, ödəmənin 

reallaşdırılması, musiqi dinləmə və oyun oynamanın məsafədən və sürətli bir şəkildə həyata 

keçirilməsi məmnunluğun və şəffaflığın təmin olunmasına köməklik göstərir. 

5G texnologiyası mobil telefonlara olan tələbatın artması nəticəsində kommunikasiya sürəti və 

keyfiyyəti üzrə geniş tətbiq olunan bir standart olaraq başa düşülür. Bu standart üçün əsas 

xüsusiyyətlər verilənlərin mübadilə sürəti, gecikmə, enerji və xərc səmərəliliyi olaraq qeyd 

edilir (Dikmen & Kulaç, 2016). 

3D çap yolu rəqəmsal bir eskizdən fiziki bir əşya formalaşdırmağı ehtiva etdirir. Bunu daha çox 

kompüterdə yazılan mətnlərin və çəkilən rəsmlərin daha inkişaf etmiş forması kimi də başa 

düşmək olar. Avtomobil, tibb və digər sənaye sahələri üzrə məhdud bir şəkildə tətbiq olunsa da, 

xərclərin azaldılması ilə gələcəkdə bir çox sahədə tətbiqi mümkün olacaqdır (Özkan et., 2018: 

138). 

Əşyaların interneti sensor və bioçiplər vasitəsilə Wi-fi Zigbee, GPS, Bluetooth kimi 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2188 
 

texnologiyaların istifadə olunması ilə əldə edilən verilənləri (data) emal edərək həm əşyalar 

arasında mübadilənin formalaşmasına, həm də insanlarla kommunikasiya yaradan ağıllı 

əşyaların ortaya çıxmasına şərait yaradır. Bu vəziyyətdə əşyaların interneti müsbət təsirli bir 

kommunikasiya nümunəsi olaraq gündəlik həyatda üstünlüklər təmin edir və səhiyyə, logistika, 

idarəetmə, iqtisadiyyat sahələrini əhatə edərək şəhər infrastrukturunun ağıllı texnologiyaya 

əsasən qurulmasına köməklik göstərir. Beləliklə, ağıllı şəhər konsepsiyası dördüncü sənaye 

inqilabının əsas hədəfinə çevrilməklə onun əhəmiyyətli bir sahə olaraq araşdırılması zərurətini 

doğurur. Buna görə də, növbəti başlıqda dördüncü sənaye inqilabı və ağıllı şəhər arasındakı 

əlaqəni geniş şərh edək. 

Dördüncü Sənaye İnqilabı və Ağıllı Şəhər 

Xidmətlərin interneti (İoS) ağıllı nəqliyyat və ağıllı logistikanı ifadə etməklə enerjinin interneti 

(İoE), əşyaların interneti (İoT) ağıllı şəhər təşəbbüsünü ortaya çıxarmaqla Sənaye 4.0 ağıllı 

şəhərlərin bir hissəsi olaraq hesab olunur və dördüncü sənaye inqilabının əsas tərkib hissəsi 

kimi görünə bilər (Lom et., 2016: 1). 

Sənaye inqilablarının ortaya çıxmasının maddi əhəmiyyət daşıması müasir (modern) şəhərlərin 

ortaya çıxması ilə özünü göstərdiyi və şəhər anlayışından ayrı olaraq qiymətləndirilə 

bilməyəcəyi üçün müasir (modern) şəhərin ortaya çıxması və xüsusiyyətlərinə qısaca nəzər 

salmaq lazımdır. Ortaylı tərəfindən qeyd olunan faktorlar müasir (modern) şəhərləri ənənəvi 

şəhərlərdən fərqləndirən əsas faktorlar olaraq qeyd olunur. Həmin faktorlar aşağıdakılardır 

(Ortaylı, 2008: 69-70): 

a) Əhali sıxlığı,  

b) İş bölgüsünün artması,  

c) Ərazi baxımından böyümə,  

d) Sıx və artan abadlıq-quruculuq və bərpa işləri, 

e) Yuxarıda qeyd olunan faktları təmin edən ünsürlər. Bu ünsürlər infrastrukturun 

inkişafı, müasir texnologiyanın və qeyri-ənənəvi enerjinin istifadə olunması, nəqliyyatda 

texnologiyanın tətbiq olunması şəklində qeyd oluna bilər. 

Bu faktorlar müasir şəhərlərin formalaşmasının təməlində yer almaqla onun ilk sənaye 

inqilabından başlayaraq özünü göstərdiyini və şəhərin inkişafında texnologiyanın əhəmiyyətli 

rol oynadığını ifadə etmək mümkündür. Beləliklə, sənaye inqilabı nəticəsində ortaya çıxan 

şəhərlər sənaye şəhərləri olaraq qiymətləndirilməklə texnologiyaya əsaslanan bir istiqamətdə 

inkişaf edir. Buna əsasən, hər şəhərdə tətbiq olunan texnologiyalar ağıllı şəhərləri ortaya 

çıxarmır. Yəni, texnologiyanın tətbiq olunduğu hər şəhər ağıllı şəhərlər olaraq qiymətləndirilə 

bilməz və bunun üçün həmin şəhərlərin ağıllı şəhər olaraq qiynətləndirilməsi üçün ağıllı şəhər 

komponentlərini özündə daşıması vacibdir. Beləliklə, ağıllı şəhərləri təhlil edərkən aşağıdakı 

komponentləri diqqətdə saxlamaq lazımdır (Örselli & Akbay, 2019 231-232): 

 Ağıllı Vətəndaş: Əsas komponentlərdən biri olan bu komponent vətəndaşların ağıllı, 

şüurlu və keyfiyyətli sosial sərmayəyə sahib olmaqla həyat boyu öyrənmə, ictimai və etnik 
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fərqlilik, yaradıcılıq, ictimai həyatda iştirak və elastiklik kimi xüsusiyyətləri ehtiva etməsini 

nəzərdə tutur. Ağıllı vətəndaş ağıllı şəhərlərin mövcud olmasının bünövrəsini təşkil etdiyini 

həmişə diqqətdə saxlamaq zəruridir. 

 Ağıllı İdarəetmə: Sadəcə mərkəzi hakimiyyətin deyil, ağıllı şəhərin idarə 

olunmasında regional idarəetmə orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, vətəndaş cəmiyyəti, 

şəhər sakinləri, universitetlər və tədqiqat mərkəzləri, özəl şirkətlər və sahibkarlar ön plana çıxır. 

Əməkdaşlıq sayəsində qərar qəbulu prosesində iştirak şəffaflığın, hesabatlılığın təmin 

olunmasına şərait yaratmaqla strategiyaları və perspektivləri doğru müəyyən etməyə kömək 

edir.  

 Ağıllı İqtisadiyyat: Ağıllı idarəetmənin tətbiq olunması ağıllı iqtisadiyyatın 

qurulmasında həlledici rol oynamaqla qlobal iqtisadi şəbəkəyə uyğun bir iqtisadi modelin 

formalaşmasına şərait yaradır. Bu proses ilə birlikdə ağıllı iqtisadiyyat səmərəli, yenilikçi və 

yaradıcı fəaliyyətin, markalaşma və təşəbbüskarlığın inkişafına da müsbət təsir edir. 

 Ağıllı Hərəkətlilik: Nəqliyyat və logistika sahəsinin inkişafını önə çıxaran bu 

komponent şəhərdə nəqliyyatın intellektual idarəedilməsini, tıxacların idarəolunmasını, ağıllı 

dayanacaq, ağıllı parking, ictimai nəqliyyatda nağdsız ödəmələrin həyata keçirilməsi və s. 

tədbirlərin həyata keçirilməsi ifadə olunur. 

 Ağıllı Ətraf Mühit: Su və kanalizasiya sistemlərinə nəzarət, bərk məişət 

tullantılarının çeşidlənməsi, enerji istehlakının səmərəliliyinin artırılması, alternativ və bərpa 

olunan enerji növlərindən istifadə olunması bu komponenti xarakterizə edir. 

 Ağıllı Həyat: Cinayətkarlıqla mübarizə, dərhal müdaxilə və nəzarəti təmin etməklə 

ictimai təhlükəsizliyin qorunması, mülki müdafiə, fövqəladə hallar, səhiyyə və təhsil 

xidmətləri, mədəniyyət və turizm xidmətlərində kommunikasiya və koordinasiyanın tətbiqi 

nəzərdə tutulur və bu komponent digər komponentlərin nəticəsilə formalaşır. 

Ağıllı şəhər anlayışının yeni bir anlayış olması bu barədə fərqli düşüncə və yanaşmaları ortaya 

çıxarır və bu fərqlilik ölkələr və şəhərlər səviyyəsində özünü göstərir. Belə ki, ağıllı şəhər 

nümunələrinə diqqət etdikdə ümumi olaraq bu konsepsiya şəhər problemlərinin aradan 

qaldırılmasına istiqamətlənən bir xüsusiyyət daşımaqla müxtəlif şəhərlərdə fərqli problemlərə 

görə həll vasitəsi kimi qəbul olunur. Məsələn: Seul, New York, London kimi şəhərlərdə daha 

çox infrastruktur və xidmət sahəsində ağıllı şəhər nümunələrinə rast gəlinirsə, Viyanada daha 

çox ətraf mühit məsələsi önə çıxır (Abilzade, 2020: 96-97). Şəhərdə ortaya çıxan hər bir 

problemə müvafiq həll üsulunun tətbiq olunmasını gündəmə gətirən ağıllı şəhər modeli bir çox 

perspektivləri də özü ilə birlikdə gətirir. Bu perspektivlərin nələr ola biləcəyini daha geniş şərh 

edək.  

Perspektivlər 

Ağıllı şəhər komponentlərinə diqqət etdikdə bu modelin bir çox perspektivlərinin olduğu və 

məhz bu perspektivlərə görə, bu modelin ciddi tədqiq olunduğunu qeyd etmək mümkündür. 

Belə ki, şəhərlərin 21-ci əsrin əsas yaşayış məskənləri olaraq qəbul olunması şəhərlərə olan 

insan axınını artırır. Şəhərlərə miqrasiyanın artması və buna görə ortaya çıxan şəhər sıxlığının 
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idarəedilməsi getdikcə xaotik bir prosesə çevrilir. Xaotik prosesin idarəedilməsi ictimai 

təhlükəsizliyin təmin olunmasında böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən ağıllı texnologiyanın 

tətbiq olunmasını labüd edir. Bundan başqa, nəqliyyat problemi və şəhərlərdə artan tıxacların 

idarəolunması üçün ictimai nəqliyyatın stimullaşdırılması və rahat gediş-gəlişlərin təmin 

olunması ön planda yer almağa başlayır. Ağıllı nəqliyyat sistemi şəhərdə sadəcə bir nöqtədən 

digər nöqtəyə rahat və daha ucuz gedişi təmin etməklə yanaşı, daha sürətli çatma müddətini də 

təmin edir və ağıllı nəqliyyat sisteminin qurulmasında bu yönə də həmişə diqqət çəkməkdə 

fayda var. Ağıllı nəqliyyat sisteminin qurulması çirklənmə səviyyəsinin azalmasına təsir 

etməklə dezavantajlı qrupların da rahat hərəkətini təmin etməyə köməklik göstərə bilər. 

Beləliklə, ağıllı nəqliyyat sistemindən yola çıxaraq ağıllı şəhər modelinin mobilliyi 

gücləndirəcəyi onun əhəmiyyətliliyini göstərir. 

Ağıllı şəhərin önə çıxardığı əsas perspektivlərdən biri də yeni bir yerli idarəçilik yanaşmasının 

ortaya çıxmasıdır. Yəni, idarəetmə baxımından dövlətin nəzarət imkanları artmaqla 

vətəndaşların fikirlərinin diqqətə alındığı idarəetmə forması özünü göstərməyə təsir edir. 

Rəqəmsallaşma ictimai nəzarəti formalaşdırmaqla mərkəzi idarəetmənin yerli idarəetmə gücü 

ilə əvəzlənməsinə yol açması hökumət sistemlərinin uyğunlaşma prosesinə görə formalaşan 

rəqabətqabiliyyətli imkanların təmin olunmasına köməklik göstərə bilər. Bu, daha çox inzibati 

islahatlar baxımından özünü göstərə bilər. Beləliklə, ikinci sənaye inqilabının təsiri ilə 

formalaşan qərar qəbulu qərar qəbul edənlərə xüsusi bir problemin öyrənilməsi üçün zaman 

verir və həmin problemin həlli üçün uyğun cavabın tapılmasına imkan verirdi. Bu da yuxarıdan 

aşağı tabeçiliyə səbəb olurdu. Lakin hal-hazırda belə bir yanaşmanın sərgilənməsi mümkün 

deyil. Dördüncü sənaye inqilabının təsirilə özünü göstərən dəyişikliklər qanunverici orqanları 

bu şəkildə prosesi idarə etməyə imkan vermir.  

Qısaca, ictimaiyyətin və istehlakçıların maraqlarının qorunmasının innovasiya və 

texnologiyanın inkişafı dəstəklənərək təmin olunması çevik idarəetmənin tətbiq olunması ilə 

özünü göstərə bilər. Bu yanaşma idarəedilən cəmiyyətin də hansı qaydalara tabe olduqlarını 

müəyyən etməyə və ona müvafiq idarəetmənin həyata keçirilməsinə təsir edə bilər.  

Rəqəmsal dayanıqlı iqtisadiyyatı gücləndirməklə dövri iqtisadiyyat və əməkdaşlığa əsaslanan 

biznes modellərini dəstəkləmək məqsədilə istehsal, iş, mübadilə və stimullaşdırma (promotion) 

ehtiyaclarını tənzimləmək də ağıllı şəhər iqtisadiyyatının perspektivlərindəndir. Dayanıqlı 

iqtisadiyyatla birlikdə yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Texnologiyanın inkişafı nəqliyyat və kommunikasiya qiymətlərinin düşməsinə, yeni bazarların 

açılması ilə logistika və dünya təchizat zəncirlərinin daha səmərəli olmasına və bazar 

qiymətinin azalmasına səbəb olmaqla iqtisadi böyüməni stimullaşdıra bilər. İqtisadi böyümə ilə 

yanaşı, iş bölgüsünün ön plana çıxması yeni iş sahələrinin ortaya çıxmasına təsir edə bilər. 

Bu perspektivlərlə yanaşı şəhərdə insanların məskunlaşması və həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması baxımından da bir çox perspektivlər özünü göstərir. Yaşıl və davamlı təmir 

və tikililərə dəstəyin göstərilməsi, enerji ilə əlaqəli texnologiyaların evlərə və şəhər elektrik 

şəbəkəsinə inteqrasiya, şəhər planlaşdırmasının cəmiyyət dəyişikliklərinə, əhalinin qocalması 
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və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması, yeni “əşyaların interneti” (IoT) texnologiyalarının 

küçə mebellərinə inteqrasiyası, şəhərlərin təhlükəsizliyini və cəlbediciliyini artırmaq, yaşayış 

keyfiyyətinin artırılması perspektivlər arasında yer alır.  

Problemlər 

25 mart 2021-ci ildə Parisdə həyata keçirilmiş bir eksperimetdə zamanı 4G və 5G 

texnologiyaları müqayisə edilmişdir. Həyata keçirilən eksperimentlə bağlı “Le Monde” 

qəzetinin yazdığına görə, bu iki texnologiya arasında uçurum yaradacaq ölçüdə fərq özünü 

göstərməmişdir. Sosial şəbəkələr (TikTok, Facebook və Pinterest) və VOD (video on demand, 

vidéo à la demande) xidmətləri (Netflix, YouTube, Arte və ya Disney) üzrə sürət fərqi müşahidə 

olunmamış və 4G texnologiyasının keyfiyyəti ilə 5G texnologiyasının keyfiyyəti eyni dərəcədə 

özünü göstərmişdir. Əhəmiyyətli hesab olunacaq fərqin yükləmə zamanı özünü göstərdiyi qeyd 

olunmuşdur (Six, 2021). Beləliklə, 5G texnologiyasının inkişafı gələcəkdə yatdığını qeyd etmək 

olar. 

İqlim dəyişikliyi, qlobal istiləşmə və ekoloji problemlərin ortaya çıxması ilə bağlı ətraf mühit 

problemləri ilə yanaşı texnologiyadan istifadə nəticəsində ortaya çıxan problemləri də gündəmə 

gətirir. Belə ki, elektrik və elektronika tullantılarının (e-tullantı) həcmi həm dövlət həm də özəl 

sektor payına düşməklə 2016-cı ildə tullantı miqdarı 44.7 milyon ton olmuşdur (Organisation 

Internationale Du Travail, 2019: 5). Statista tərəfindən həyata keçirilən Global E-Waste 

Monitor 2020 araşdırmasına görə, 2019-cu ildə isə e-tullantı miqdarı 54 milyon ton olmuşdur 

və bu göstəricinin sadəcə 17.4 %-i tamamilə təkrar istehsal olunmuşdur (Rubinstein, 2020). 

2014-cü ildən sonra illər üzrə tullantı miqdarına nəzər yetirsək, aşağıdakı kimi bir diaqramı 

qeyd etmək olar:  

Mənbə: Organisation Internationale Du Travail, 2019: 6  

Belə ki, 2014-cü ildən sonra tullantı miqdarı 9.3 milyon ton artmışdır. Eyni araşdırmaya 

əsaslanaraq e-tullantı miqdarının qitələrarası müqayisəsinə diqqət etdikdə Asiya qitəsi e-tullantı 

miqdarına görə öndə yer almış və bu rəqəm 2019-cu ildə 24.9 milyon ton olmuşdur. Beləliklə, 

dünya üzrə e-tullantı miqdarının yarısı Asiya qitəsinin payına düşmüşdür. Asiya qitəsindən 

sonra ən çox e-tullantı miqdarının olduğu qitələr Amerika (13.1 milyon ton) və Avropa (12 

milyon ton) olmuşdur.  
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Mənbə: Rubinstein, 2020 

Böyüyən və əhəmiyyətli bir problem halına gələn e-tullantı miqdarı 2021-ci il üçün 52.2 milyon 

ton olaraq proqnozlaşdırılmışdır. Bu göstəricinin Covid-19 (Koronavirus) pandemiyası 

dövründə daha böyük bir nisbəti təşkil etməsi bu istiqamət üzrə düşünməyi tələb edir.  

E-tullantılar daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ön plana çıxan bir fakt olaraq 

qiymətləndirilsə də, bu problem sadəcə inkişaf etmiş ölkələrdə deyil, eyni zamanda inkişaf 

etmiş ölkələr arasında və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə də 

istiqamətlənməkdədir (Organisation Internationale Du Travail, 2019: 9). İnkişaf etmiş ölkələrdə 

istifadə olunmayan məhsulların (telefon, maşın, məişət avadanlıqları və s.) inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə doğru daşınması ətraf mühitlə bağlı problemlərin həmin ölkələrə doğru 

istiqamətlənməsinə səbəb olur. 

Statista tərəfindən həyata keçirilən “Global E-Waste Monitor 2020” araşdırmasında 

adambaşına düşən e-tullantı miqdarı da tədqiq edilərək bu problemin ölkələrin əhali sayından 

asılı olmadığını və daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə özünü göstərdiyini qeyd etmək 

mümkündür. 2014-cü ildə dünya üzrə adambaşına düşən e-tullantı miqdarı ümumi e-tullantı 

miqdarında olduğu kimi artmış və 6.4 kq olmuşdur. 2019-cu ildə isə dünya üzrə orta göstərici 

7.3 kq olmuş və bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstəricidən daha yüksək göstəricilər özünü 

göstərmişdir. Belə ki, Çinlə müqayisədə daha az əhali sayına malik olan Norveç 2019-cu ildə 

adambaşına düşən e-tullantı miqdarına görə, birinci sırada yer almış və bu göstərici 26 kq 

olmuşdur. Çin üçün bu göstərici illik 10 milyon ton olmaqla adambaşına düşən e-tullantı 

miqdarı 7,2 kq olmuşdur. İlk sırada yer alan ölkələri aşağıdakı şəkildə qeyd etmək mümkündür: 
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Azərbaycan üzrə bu göstəriciyə diqqət etdikdə 2019-cu ildə adambaşına düşən e-tullantı 

miqdarı 8 kq olmaqla dünya üzrə orta göstəricidən bir qədər yüksəkdir. Onların toplanması və 

təkrar olunması ilə bağlı hər hansı bir məlumat verilməməklə birlikdə bu istiqamətdə Milli e-

tullantı ilə bağlı qanunvericilik və ya bir proqram olmadığı qeyd olunmuşdur (Forti, Baldé, 

Kuehr & Bel, 2020). Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 

üzrə Strateji Yol Xəritəsinə diqqət etdikdə burada 2025 və sonrakı dövr üçün stratejik baxışlar 

qeyd olunsa da, e-tullantı ilə bağlı hər hansı bir məlumat qeyd edilməmiş, tullantıların təkrar 

istehsalı daha çox ekoloji, qida və istehsal xarakterli tullantıların təkrar istehsalına 

istiqamətlənən bir yanaşma qeyd olunmuşdur (Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat 

perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi, 2016). 

Qonşu ölkələr içərisində Türkiyə və İran adambaşına düşən e-tullantı miqdarına görə  

(müvafiq olaraq 10.2 kq və 9.5 kq) Azərbaycanla müqayisədə yaxın bir göstəriciyə sahib olsalar 

belə, bu ölkələrdə e-tullantı ilə bağlı müəyyən bir sənəd qəbul olunmuşdur. Türkiyə 

Respublikası Ətraf Mühit və Arxitektura Nazirliyi tərəfindən bununla bağlı “Atık Elektrikli Ve 

Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” qəbul olunmuşdur. Bu hüquqi sənəd e-tullantıların 

təkrar istehsalı və idarəolunması ilə bağlı hüquqi və texniki əsasları müəyyən edir. 

Beləliklə, qeyd edilənlərə əsasən gələcəkdə ağıllı şəhər konsepsiyasına uyğun layihələrin icrası 

bu istiqamət üzrə problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı hazırlığın görülməsini labüd edir. 

Bununla yanaşı, Covid-19 (Koronavirus) pandemiyası nəticəsində distant təhsil, görüş və 

iclasların təşkil olunmağa başlanması elektronik əşyaların alışını artırmaqla yanaşı, e-tullantı 

yaratma potensiyalı doğurduğunu da diqqətdə saxlamaq lazımdır. 

Problemlər arasında kibercinayətlərin rəqəmsallaşmanın artması nəticəsində ön plana çıxan ən 

əsas problemlərdən biri olmasını qeyd etmək mümkündür. Bu problem şəbəkə təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasının çətinləşməsinə səbəb olur. Bu da etibarlılığın zəifləməsinə və nəzarət altında 

olma hissini gücləndirərək sosial problemlərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. 

Rəqəmsallaşmanın hər yerə yayıla bilməməsi şəbəkəyə girişin olmadığı yerlərdə üstünlüklərin 

tətbiq olunmasının çətinliyinə səbəb olmaqla qərar qəbulu prosesinin çətinləşməsinə yol açması 

problemlərdən biri olaraq qeyd edilə bilər. 

Nəticə və Təkliflər 

Dördüncü sənaye inqilabı üçüncü sənaye inqilabından fərqli və müxtəlif istiqamətli bir mərhələ 

olaraq qiymətləndirilməklə şəhər üzrə və şəhər anlayışına görə inkişaf edən və texnologiyanın 

əsas yer tutduğu bir mərhələ olaraq özünü göstərir.  

Şəhərin inkişafında texnologiyanın hakim olmağa başlaması ağıllı şəhər konsepsiyasının 

inkişafına müsbət təsir etməklə yanaşı problemləri də yanında gətirir. Belə ki, ağıllı şəhəri təhlil 

edərkən onun üçün vacib olan altı əsas komponentə görə ağıllı şəhərləri qiymətləndirməyin 

problemləri həll edə bilmə və birlikdə çalışmağı stimullaşdıran bir sferanın formalaşmasına 

kömək edən bir prosesi də ifadə etdiyi ortaya çıxmışdır.  
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Dördüncü sənaye inqilabının konkret modeli qismində çıxış edən ağıllı şəhər konsepsiyası 

keyfiyyətli şəhər həyatının formalaşması, idarəolunması və nəzarət edilməsində böyük 

perspektivləri doğurmaqla problemlərin də ortaya çıxmasına səbəb olduğu qeyd olunmuşdur. 

Ağıllı şəhər modeli geniş perspektivlər təqdim etməklə doğru strategiyaların qurulmasına 

köməklik göstərdiyi nəticəsi ortaya çıxır. Bundan başqa, ağıllı şəhər modeli dördüncü sənaye 

inqilabının stimullaşdırdığı bir model olmaqla problemləri ortaya çıxaran və sadəcə 

texnologiyaya bağlı səbəblərin deyil, sosial problemlərin də ortaya çıxmasına səbəb olan bir 

model olaraq qiymətləndirilməsini zəruri edir. 

Bu nəticələrlə birlikdə dördüncü sənaye inqilabının texnoloji yeniliklərin sürətlə yayılmağa 

başladığı və istifadə olunduğu bir dövr olmaqla birlikdə sadəcə inkişaf etmiş ölkələrdə deyil, 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də böyük üstünlüklər yaratdığı, həmin üstünlüklərdən istifadə 

olunması və problemlərin həll edilməsində yeni idarəçilik modellərinin mənimsənməsi, 

müxtəlif tərəflərin iştirakı və ehtiyaclarına görə bir istiqaməti doğurur.  

Qeyd edilən nəticələrlə yanaşı, Azərbaycan Respublikası tərəfindən ağıllı şəhər konsepsiyası 

istiqamətində görülən işlər zamanı e-tullantıların çeşidlənməsi və idarəolunması ilə bağlı 

hüquqi və texniki əhəmiyyət daşıyan sənədin qəbul olunması təklif edilir.   
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Xülasə 

Bu məqalədə Azərbaycanda müəssisə (işəgötürən) imicinin işçilərin işə cəlb edilməsində və işdə saxlanılmasında 

rolunun olub və ya olmamasını araşdırılmışdır. Məqalənin məqsədi işçilərin iş üçün müraciət edərkən müəssisə 

imicinə önəm verib, vermədiklərini araşdırmaq, eyni zamanda şirkətdə çalışan əməkdaşların digər şirkətlərdən 

gələn təkliflərə cavab bildirərkən hazırda çalışdıqları müəssisə imicinin onların qərarlarına təsir edib, etməməsini 

öyrənməkdir. 

Müəssisə imici şirkətlər tərəfindən aparılan tanıtma, reklam etmə və insanlarda dəyər yaratmaq prinsipi ilə həyata 

keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində insanlarda bu şirkətə qarşı yaranan bir rəğbət formasıdır. Bu rəğbət hissinin təsiri 

ilə insanların həmin şirkətlərdə işləmək istəkləri günü gündən yüksəlir. Günümüzdə müəssisə imicini 

formalaşdırmış şirkətlər insan kapitalı üzrə rəqabət etməyə başlamışdırlar. Bugün dünyanın eləcə də Azərbaycanın 

aparıcı şirkətləri təcrübəli, bilik və iş üçün səriştəlikləri uyğun olan insan kapitallarını öz şirkətlərinə cəlb etmək 

və təcrübəli, peşəkar işçiləri işdə saxlamaq üçün bir sıra üsullardan istifadə edirlər. Bunun nəticəsi olaraq həmin 

namizədlərə yüksək maaş, daha yüksək təlim paketləri və s. digər imkanlar təklif edilir. Bu səbəblərdən bu 

mövzunun aktuallığı yeni şirkətlərin yaranması və inkişafı ilə əlaqədar artmaqda davam edir. 

Tədqiqat araşdırması Azərbaycanın tanınmış bəzi şirkətlərində İnsan Resursları Departamenti və ya şöbələrində 

çalışan müvafiq rəhbər şəxslərlə müsahibə şəklində, eyni zamanda əmək qabiliyyətli olan insanlarla anket-sorğu 

metodu vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Tədqiqatda 2 hipotez araşdırılmışdır:  

1)İşçilərin işə cəlb edilməsində müəssisə imicinin rolu var.  

2) İşçilərin işdə saxlanılmasında müəssisə imicinin rolu var. 

Gözlənilən nəticə müsahibə və anket sorğunun nəticələrinə əsasən bir və ikinci hipotezlərin doğrulanmasıdır. 

Şirkətlər tərəfindən bu iki qoyulmuş hipotezin doğrulanmasının davam etməsi üçün müəssisə imici fəaliyyətlərinin 

artırılması və motivasiya alətlərindən düzgün istifadənin yararlı olacağını düşünürəm. 

Açar sözlər: Müəssisə imici, İRİE, insan kapitalı, strateji hədəflər. 

 

Giriş 

Zaman keçdikcə dünya üzərində tələb və təkliflərdə baş verən dəyişikliklər şirkətlərin fəaliyyət 

istiqamətlərində də ciddi dəyişikliklər edilməsinə şərait yaratmışdır. Şirkətlərin əsas prioritet 

istiqamətlərinin məhsul və xidmət istehsalı ilə  birgə şirkətin tanınması və bu sahəyə investisiya 

cəlb etmək yönündə tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruri olması qəbul edilmişdir. Şirkətdə 

brendləşmənin formalaşdırılması, brend məhsulların yaradılması, müəssisə (işəgötürən) 

imicinin formalaşdırılması və s. kimi proseslərinin reallaşdırılması ilə həyata keçirilir.  

mailto:rashad.alakbar@gmail.com
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Müəssisə imici 

Şirkətlərin rəqabət strategiyalarının formalaşdırılması təkcə məhsulların, alım gücünün 

formalaşdırılması ilə yekunlaşdırılmır. Eyni zamanda keyfiyyətli insan resurslarının cəlb 

edilməsi, müştəri,işçi-rəhbərlik məmnuniyyətinin yüksək səviyyədə saxlanması, müəssisə ilə 

bağlı insanlarda müsbət təsəvvürün formalaşması üçün “Müəssisə imici” adlanan mövzuda 

fəaliyyətlər həyata keçirilməsi zəruridir (Beaumont,Ph., Graeme, M., 2003).  

Bəs “Müəssisə imici” nədir? Bir sıra tədqiqatçılar Müəssisə imici haqqında təriflər qeyd 

etmişdirlər:Ambler və Borrow tərəfindən “Müəssisə imici” mövzusu ilk dəfə 1996-cı ildə Brand 

Management jurnalında çap edilən məqaləsində qeyd edilmişdir.Yeni ortaya çıxan bu mövzu 

ətrafına müxtəlif fikirlər səsləndirilmişdir. Ambler və Borrow tərəfində “Müəssisə imici”-nin 

tərifi belə qeyd edilmişdir: “Müəssisə imici - işçilərin işəgötürən müəssisə tərəfindən iqtisadi, 

funksinal,psixoloji, fəaliyyətlərinin  qiymətləndirilməsinin, dəyər verilməsinin, həmçinin sosial 

fəaliyyətlərdə iştirakına yönləndirilməsinin təcəssümüdür” (Ambler,T.,  Barrow,S.,1996). 

Sullivan da öz növbəsində “Müəssisə imici” terminini belə bir təriflə ifadə etmişdirki, 

“Müəssisə imici müəssisələrin keyfiyyətli potensial işçilərin cəlb edilməsi və heyyətdə 

saxlanılması üçün həyata keçirilən uzun müddətli məqsədli fəaliyyətlər planı strategiyasıdır 

(Sullivan, Dr.John, 2004). 

Rosethorn tərəfindən səsləndirilən tərifdə belə qeyd edilmişdir:”Müəssisə imici – işçilərin 

müəssisədə işə qəbul olmaq və ya müəssisədə qalmaq üçün zəmin yaradan işçilər və müəssisə 

arasında mövcud razılaşmadır” (Rosethorn,H., 2009). 

Müəssisə imici -  işçilərin düşüncələrində yaratdığı təsəvvürlərini müəssisənin  işləmək üçün 

mükəmməl yer olaraq qəbul etməsi üçün həyata keçirilən fəaliyyətlərin nəticəsidir 

(SHRM,2008). 

Müəssisə imici termininin ortaya çıxması ilə biznes mühitində yeni mərhələyə keçid 

başlanmışdır.Mütəxəssislər tərəfindən maraqla qarşılanan bu mövzu   korporativ dünyanın 

ayrılmaz hissələrindən birinə çevrilmişdir.Şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən tərbirlər 

şirkətlərin təcrübəli işçi çatışmazlığı ilə bağlı qarşılaşdığı problemlərin həllində əhəmiyyətli rol 

oynayır (Salila, K. P. & Rajinsh K. M.,  2014). 

Müəssisə imici necə formalaşdırılır? 

Müəssisələrin həyata keçirdiyi strategiyalar həmin müəssisələrin davamlılığını təmin etməklə 

yanaşı digər müəssisələrlə rəqabət qabiliyyətini də həmçinin artırır. Strateji məqsədlərə xidmət 

edən strategiyaların qəbul edilməsi zamanı müəssisənin reputasiyasının təkcə müştərilər 

arasında deyil eyni zamanda əmək bazarında da artırılmasına yönəlik qərarlar verilir (App,S., 

Merk,J., Buttgen, M.,2012). 
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Strateji əhəmiyyətli qərarlardan biri də müəssisə imicinin formalaşdırılması və bu istiqamət 

yönündə həyata keçirilməli olan fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsidir. Bəs müəssisə imici necə 

formalaşdırılır? 

Müəssisə imicinin formalaşdırılması prosesinin həyata keçirilməsi prosesini tədqiqatçılar 

müxtəlif yanaşmalarla əsaslandırmışdır. K.Backhaus və S.Tikoo Müəssisə imicinin 

formalaşdırılması prosesini 3 pilləli proses adlandırmışdır. (Backhous,K., Tikoo,S., 2004) 

1) Müəssisə imicinin formalaşdırılması  müəssisə tərəfindən işçilərə təklif edilən işçi dəyəri 

və işçinin motivasiyasının artırılması üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər toplusudur. 

2) Müəssisənin əmək bazarına yönəlmiş korporativ reputasiyasının artırılması fəaliyyətləri  

3) Müəssisənin daxilində olan işçilərin daha da təkmilləşdirilməsi, gələcək üçün müəyyən 

edilmiş məqsədlərə xidmət edən inkişaf istiqamətləri üzrə təlimləndirmə, dəyərləndirmə 

(Backhous,K., Tikoo,S., 2004).  

I.Figurska və E.Matuska müxtəlif ədəbiyyatlardan əldə etdikləri məlumatlar əsasında Müəssisə 

imicinin formalaşdırılması prosesinin aşağıda qeyd edilən mərhələlərdən ibarət olduğunu qeyd 

etmişdirlər: 

 Hal-hazırda mövcud olan Müəssisə imicinin ifadə edilməsi 

 Müəssisə imicinin vizyonunun müəyyənləşdirilməsi, şirkətin işçiləri və pay sahiblərini cəlb 

etmək fəaliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, 

 Mövcud və arzu edilən İnsan Resursları arasındakı fərqin müəyyənləşdirilməsi 

 Fərqin aradan qaldırılması üçün məqsədli fəaliyyətlərin təyin edilməsi və həyata keçirilməsi 

 Nəticələrə nəzarət edilməsi 

 Zəruri olduğu halda fərqlərin aradan qaldırılması üçün həyata keçirilən fəaliyyətlərdə 

dəyişikliklərin aparılması (Figurska,I., Matuska,E.,2013).  

Müəssisə imicinin rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri 

K.Backhous və S.Tikoo müəssisə imicinin formalaşdırılması prosesini qrafik halına gətirmiş  

və müəssisə imicinin marketinq və insan resursları konseptinin birləşməsi olduğunu təqdim 

etmişdirlər.  
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Qrafik 1: Müəssisə imicinin rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri  (Backhous,K., Tikoo,S., 2004). 

Qrafik-1 dən göründüyü kimi müəssisə imici – brend asssosasiyası və brend loyallığı olaraq iki 

mühüm addımlarını yaratmışdır.Brend assosasiyaları müəssisə tərəfindən işçilərin fikirlərinə və 

seçimlərinə təsir etmə fəaliyyətləridir. Bu fəaliyyətlər təkcə sözlərdən və ifadələrdən istifadə 

edərək deyil, eyni zamanda müxtəlif cəlbetmə, reklam növlərindən istifadə edərək də həyata 

keçirilə bilər. Brend assosasiyaları eyni zamanda brend imicini də formalaşdırmaqdadır. Brend 

imici məhsulun brend assosasiyaları vasitəsilə müəssisələrin  məhsul və ya qeyri məhsul 

atributlarından istifadə edərək müştərilərin hafizəsində özünə yer tapmasının nəticəsidir. Brend 

assosasiyaları vasitəsilə müəssisələrin müştərilərdə dəyər qazanması, reklamlar vasitəsilə 

onlara müraciət etməsi məhsul və xidmətlərin satışı və daimi müştəri artımları ilə nəticələnə 

bilər (Keller.K.L, 1993). 

Məhsul brendinin assosasiyaları olduğu kimi Müəssisə imicinin assosasiyaları mövcuddur. 

Məhsul brendinin assosasiyaları məhsul təklif edilən müştərilərə yönəlsə də, müəssisə imicinin 

assosasiyaları satış, həmçinin əmək bazarlarına yönəlmiş fəaliyyətlərdir. Satış bazarlarına 

yönəlik fəaliyyətlərinin əsas istiqamətlbazarəri müəssisənin fəaliyyət sahələri üzrə istifadə 

edilən məhsulları daha sərfəli olaraq əldə edilməsidir. Müəssisə imicinin əsas fokuslanma 

nöqtələrindən biri də perspektivli, yüksək performanslı işçiləri müəssisəyə cəlb etmək, 

rəqabətdə mütləq üstünlüyü həm təcrübəli işçilər, həmçinin keyfiyyətli məhsullar və hər kəs 

tərəfindən xatırlanan müəssisə imicinin formalaşdırıması ilə qazanmaqdır. Təcrübəli işçiləri 

müəssisəyə cəlb etmək çətin olduğu qədər də xərc və müxtəlif assosasiyaların həyata 

keçirilməsini tələb edir. Müəssisə imicinin assosasiyaları vasitəsilə tələb edilən vəzifələr üzrə 

ən yaxşı işçiləri cəlb etmək müəssisə üçün daha da asanlaşır. İşəgötürənin işçilər üçün yaratdığı 

imkanlar, inkişaf etmələri üçün kifayət qədər büdcə ayırması, cəlbedici əməkhaqqı təklifi və s 

vasitələrlə işçilərin müəssisədə dəyərləndirilməsini əks etdirir (Pushpendra, P., 2011). 

Müəssisə imicinin formalaşdırılması bilavasitə olaraq işçilərin müəssisəyə olan loyallığını 

artırır.Müəssisə loyallığın artması işçilərin işdə qalmasına, müəssisəyə inamın artırılmasına  və 

digər işçilərin də bu müəssisə də işləmək istəklərinin yüksəlməsinə səbəb olur.  Qrafik 1 –də 

gördüyünüz kimi, müəssisə imici eyni zamanda müəssisənin kimliyi və mədəniyətinin 

formalaşdırılmasına da təsir edir. Müəssisənin kimliyi müəssisənin misyon, vizyon, 

fəaliyyətlər, strateji məqsədlərinin və hədəflərinin ümumi cəmidir. Bu sadaladığımız 

məlumatlara əsasən müəssisənin əsas fəaliyyət istiqamətində strateji qərarların qəbul edilməsini 

təmin edir. Qəbul edilən strateji qərarların həyata keçirilməsi üçün müəyyən qədər resurslardan 

istifadə edilməlidir. Strateji qərarlara xidmət edən resursların təmin edilməsi üçün  bəzən əmək 

bazarında müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq işçilər axtarılır. Müəssisə imicinin 

formalaşdırılması bu proseso daha da asanlaşdırır. Təcrübəli işçilər də eyni zaman da müəssisə 

də işləməkdə istəkli olur. Bu proseslər həmçinin müəssisə mədəniyyətinin formalaşmasını 

təmin etməkdədir (Backhous,K., Tikoo,S., 2004). 
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Müəssisə imici loyallığının formalaşdırılması yönündə həyata keçirilən tədbirlər işçilərin  

müəssisəyə inamını artırmaqla yanaşı, motivasiyasına da həmçinin təsir edir. Yüksək inam və 

motivasiya nəticəsində işçilərdə yüksək performans və məhsuldarlıq əldə edilir (Gilani,H., 

Cunningham,L., 2017). 

İşçilərin işə cəlb edilməsi və işdə saxlanılması 

Müəssisələrdə daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi xam materiallarla yanaşı insan resurslarına 

ehtiyac üstünlük təşkil edir. İnsan resurslarının şirkətlərin hədəflərinin,məqsədlərinin yerinə 

yetirilməsi üçün əhəmiyyətli rol oynaması bu sahəyə olan marağı daha da artırmışdır. Tarix 

ərzində Heyyətin idarə edilməsi olaraq adlandırılan bu sahə daha sonralar İnsan Resurslarının 

idarə edilməsi anlayışına çevrilmişdir.İR Planlama, Cəlbetmə, Seçim, Adaptasiya, 

Performansın idarə edilməsi, Karyera planlaması, Təlim və öyrənmə və s əsas funksiyaları  

özündə birləşdirən İnsan Resursları dövrümüzün əsas prioritet istiqamətlərindən sayılır 

(İsgəndərov.İ., Əsgər.M., Şıxəliyev.N.,2017). 

İşçilərin işə cəlb edilməsi  

İşçilərin işə cəlb edilməsi əsasən müəssisənin miqyasından asılı olaraq dəyişir. Cəlbetmə daxili 

və xarici cəlbetmə olaraq iki növə ayrılır. Daxili cəlb etmə əsasən müəssisə daxilində çalışan 

işçilərin promot edilməsi, transfer və rotasiyası prosesidir. İşçilərin daxildən cəlb edilməsinin 

müəssisə və ya şirkət üçün müsbət və mənfi cəhətləri mövcuddur (Mirzayeva, 2020).  

Xarici cəlb etmə isə işçiləri müəssisə xaricindən cəlb edilməsi prosesidir. İşçilərin xaricdən cəlb 

edilməsi üsulları qeyd edildikdə qəzet, jurnallarda, televizor,radioda elanların verilməsi, 

məşğulluq mərkəzləri, karyera sərgiləri, agentliklər və s. nəzərdə tutulur (Martin,M.,Whiting, 

F. and Jackson,T., 2010). 

Cəlb etmə prosesi işçilərin müəssisə üçün düzgün namizədin, düzgün pozisiyada, düzgün 

vaxtda cəlb edilməsini təmin edir. Bununla bərabər müəssisənin təkcə resurs baxımından deyil 

eyni zamanda da korporativ reputasiyasına təsir edən faktor olaraq qiymətləndirilmişdir. Yaxın 

keçmişdə işçilərin müəssisələrə işə qəbul olunması üçün işəgötürənin razılığı olmalı idi. Bütün 

bunlar işəgötürənin iradəsindən asılı olaraq subyektiv qərarların verilməsinə və yalnışlıqlara 

səbəb ola bilər. Günümüzdə isə bütün bunlar artıq dəyişmişdir. Müəssisələr rəqabət bazarında 

digər müəssisələrlə rəqabət aparmaq üçün müəssisəyə istedadlı mütəxəssislərin cəlb edilməsinə 

cəhd göstərir. Müəssisə rəhbərlərinin işçilərdən gözləntilərinin yüksəldiyi kimi, işçilərin də 

müəssisələrdən gözləntiləri artmağa başlamışdır. Gözləntilərin artması ilə müəssisələrin həyata 

keçirməli olduğu fəaliyyətlərin siyahısı genişlənir (Figurska,I., Matuska,E., 2013). 

İşçilərin işdə saxlanılmasına beynəlxalq yanaşmalar 

İşçilərin işdə saxlanılması ilə bağlı beynəlxalq yanaşmalara  istinad etdiyimiz zaman bu barədə 

müxtəlif fikirlərin olduğunu görürük. G.Desler işçilərin işdə saxlanılması prosesini işçilərin 

turnover və işdə qalmasının idarəedilməsi yanaşması ilə əsaslandırmışdır. İşçilərin işi 

tərketməsi və  yeni işçinin cəlbedilməsi üçün şirkət tərəfindən çəkilən turnover xəcrlərinin 
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artması şirkət üçün böyük bir yük olduğunu qeyd edən Desler könüllü olaraq işdən ayrılan 

işçilərin sayının azaldılması istiqamətində strategiyanın formalaşdırılmasının önəmli olduğunu 

bildirmişdir. İşçilərin işdə saxlanması üçün hazırlanacaq strategiyalarda zamanı profesional 

inkişaf metodlarına, karyera planlaması və istiqamətləndirmələrə, işçilərin şirkətin 

məqsədlərinə birbaşa xidmət etməsindən məlumatlı olmasına, mükafatlandırma  və motivasiya 

alətlərinə işçilərin iş və şəxsi həyatları arasında balansın formalaşdırılması üçün addımların 

hazırlanmasına xüsusi diqqət edilməlidir. İşçilərlə düzgün təşkilati bağlılığın, karyera planlama 

və idarəetməsinin, talant menecment proseslərinin, motivasiya tədbirlərinin və s.  

formalaşdırılması şirkət üçün növbəti addımlarda da üstünlük yaradır. Şirkətlərin 

əməkdaşlarının davranışlarına müəyyən qədər təsir edən bu faktor fəaliyyətləri yerinə yetirən 

zaman daha məsuliyyətlə yerinə yetirməsinə gətirib çıxarır (Dessler,G., 2017). 

Şirkət və ya müəssisələrdə işləyən işçilər müvafiq strateji hədəf və ya məqsədlərə xidmət edən 

əsas resurslardır. Müəssisələrin bu strateji hədəf və məqsədlərə çatması üçün işçilərin 

həvəsləndirilməsi fəaliyyətlərini həyata keçirilməsi zərurəti gün keçdikcə daha da artmaqdadır. 

Tədqiqatçılar tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində qədim antik Yunan qeydlərində 

xüsusilə də, Sokrat, Plato və Aristotelin qeydlərində emosional və rasional maraqların insanlara 

istər mental,istərsə də fiziki olaraq güclü təsirlər göstərə bilər. Bu təsirləri araşdırmaqla və 

həyata keçirilməli fəaliyyətləri bu yönə istiqamətləndirməklə müəssisələrin məqsədlərinə 

xidmət edəcək işçi həvəsləndirməsi yaradıla bilər.  Təqdiqatçılar, alimlər və mütəxəssislər 

tərəfindən motivasiya və ya həvəsləndirmə adlandırılmış bu anlayışın etimologiyası alman 

dilindən alınma söz olan “motiv etmə” sözünə dayanır. Motivasiya termini əsasən işçilərin 

işəgötürən tərəfindən həvəsləndirilməsi prosesidir. Bu prosesin nəticəsində işçilərin 

performansındakı dəyişikliklərin mövcud olduğu və müəssisənin məqsədlərinə və hədəflərinə 

daha çatmasında daha həvəslə çalışdığı müşahidə edilmişdir. 

Motivasiya termini subyektiv fikirlərə açıq bir anlayış olduğu üçün müxtəlif təriflərlə izah 

edilmişdir: 

 Motivasiya insanın performansı davranışını artırması üçün ekstra-enerji verməklə 

qarşısına qoyulmuş hədəfə daha dərin fokuslanmasına və çatmasına  təsir edən 

fəaliyyətlər bütünüdür. Eyni zamanda bu bütün rəhbər şəxslər və tabeliyində işçilər 

çalışan hər kəs tərəfindən öyrənilməli olan bir anlayışdır (Armnstronq,M., 2006). 

 Motivasiya insanın müəyyən performans davranışını sərgiləmək üçün olmalı olan arzu 

və istəkdir ki, bu çox mürəkkəb və individual yanaşılmalı olan bir prosesdir 

(Mathis,R.L., Jackson,J.H., 2010). 

 Motivasiya üzərində geniş müzakirələr aparılmış, nəzəriyyələr formalaşdırılmış 

anlayışdır. Motivasiya üzrə tədqiqat aparmış tədqiqatçılar müəyyən tənqidlərlə 

rastlaşmalarına baxmayaraq geniş izahlı motivasiya nəzəriyyələrinini öz əsərlərində 

göstərmiş və elmə öz təvhələrini vermişdirlər.  

Bu gün də istifadə edilən motivasiya nəzəriyyələri əsasən aşağıdakılardır: 
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• Abraham Maslou – Ehtiyacların piramidası; 

• Frederick Herberq – 2 faktor nəzəriyyəsi; 

• Klayton Alderfer – ERG nəzəriyyəsi; 

• Vroom – Gözləntilər nəzəriyyəsi; 

• Hackman və Oldham -  Vəzifə xarakteristikaları modeli 

• J.S.Adams – Bərabərlik nəzəriyyəsi 

• Porter və Lawler – Gözlənti nəzəriyyəsi (İsgəndərov.İ., Əsgər.M., Şıxəliyev.N., 2017). 

 

Metod: 

Müəssisə imicinin formalaşdırılmasının əmək bazarında namizədlər üçün üstünlük gətirməsi ilə 

bərabər eyni zamanda işəgötürənlər üçün də bir neçə məqamda üstünlük gətirir. Buna daha 

yaxşı namizədlərin seçilməsi, təcrübəli işçilərin çox olması ilə bərabər işlərin effektiv olaraq 

uğurla yerinə yetirilməsi və s. Eyni zamanda araşdırmalar zamanı müəssisə imicinin 

formalaşdırılmasının təsiri ilə işçilərin motivasiyasındakı dəyişikliklər müsbət fonda özünü 

biruzə vermişdir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək aşağıdakı hipotezləri əldə edə bilərik. 

Hipotez 1:Müəssisə imicinin işçilərin işə cəlb edilməsində rolu var. 

Hipotez 2: Müəssisə imicinin işçilərin işdə saxlanılmasında rolu var. 

Araşdırma modeli: 

Məqalənin tədqiqatındakı məqsəd müəssisə imicinin işçilərin işə cəlb edilməsində və işdə 

saxlanılmasında rolunun olması və bu rolun inkişaf etdirilməsi yönündə prioritet addımlar 

haqqında fikirlər tapmaqdır. Araşdırma zamanı “Anket” sorğu üsulundan və “Müqayisə” 

metodundan istifadə edilmişdir. Alınan nəticələr müqayisə edilərək şirkət və müəssisələrə  

müəssisə imicinin işçilərin işə cəlb edilməsində və işdə saxlanılmasında rolunun olmasının 

göstərilməsi və eyni zamanda bu imicin formalaşdırılması üçün zəruri addımların atılması 

yönündə təkliflər kimi təqdim ediləcəkdir. 

Analiz: 

 Azərbaycanda müəssisə imicinin işçilərin işə cəlb edilməsində və işdə saxlanılmasında rolunun 

müəyyən edilməsi üçün aparılmış anket araşdırmasında 51% kişi və 49% qadın iştirakçımız 

olmuşdur. İştirakçılarımızın əksəriyyəti gəncdir. Anketdə iştirak edənlərdən  61,6% 15-25 yaş 

aralığında, 30% 26-35 yaş aralığında, 8,4 % isə 36-65 yaş aralığında olan insanlar təşkil 

etmişdir. Sorğunun ilkin mərhələsindən aydın olmuşdur ki, sorğuda iştirak edənlərdən 59,1% 

hal-hazırda işləyən, 7,9% işlərindən ayrılmış, 12,3% işsizlər, 20,7% tələbələr sualları 

cavablandırmışdır. 
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Sorğu anketində iştirak edənlərin gənc nəsil olmasına baxmayaraq sualları cavablandıran 

iştirakçılar “Müəssisə imici haqqında məlumatlısınızmı?” sualına respondentlərin 43,1%-i 

“Tam məlumatlı”, 49,5%-i “Az məlumatlı”, 7,4%-i “Tam məlumatsız olduğunu” bildirmişdir. 

Cavablardan görə bilərik ki, ölkəmizdə hələ də bəzi şirkətlərin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdə 

işçilərə assosasiyalar zəif nəzərdə tutulmuşdur. 

Şəkil 3: Çalışdığınız şirkətin müəssisə imicinin artırılması üçün həyata keçirdiyi fəaliyyətlər 

haqqında nə qədər məlumatlısınız? 

 

Mənbə: Anket sorğu nəticəsinə əsasən 

Vakansiyalara  müraciət edilən zaman şirkətin müəssisə imicinin  olmasının 39.1 % respondent  

“Çox vacib”,34,8 % respondent  “Vacib”, 26,1 % respondent  “Qərarsız” olduğunu qeyd 

etmişdir. Eyni zamanda iştirakçıların hal-hazırda çalışdıqları şirkət və ya müəssisəni 

seçmələrində müəssisə imicinin nə dərəcə rol oynadığı da qiymətləndirilmişdir.  

Bununla yanaşı təkcə cəlbetmə ilə bağlı deyil eyni zamanda müəssisə imici ilə işçilərin işdə 

saxlanmasında rolunun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün iştirakçılardan “Digər 

şirkətlərdən təklif gəldiyi halda iş yerinizi dəyişərdinizmi?” sualı verilmişdir. Bu suala 

iştirakçılar tərəfindən 87% “ Bəli”, 13% “ Xeyr” cavabı verilmişdir. Bu nəticələrdən biz  

sorğuda iştirak edən iştirakçılardan 87% -in iş yerindən məmnun olmadığı və düzgün 

qiymətləndirilmədiyini düşündüyü nəticəsinə gələ bilərik.  

Müəssisə imicinin işçilərin işdə saxlanmasında rolunun motivasiya faktoru ilə də 

mümkünlüyünü nəzərə alaraq sorğu iştirakçılarından “Çalışdığınız şirkətin həyata keçirdiyi 

motivasiya fəaliyyətlərindən razısınızmı?” sualı soruşulmuşdur. İştirakçılardan 82,6% bu suala 

“Xeyr”, 17,4% isə “Bəli” cavabını vermişdir. Bununla birgə şirkətlərin motivasiya 

fəaliyyətlərinin tezliyi barəsində verilmiş “Motivasiyanızla bağlı çalışdığınız şirkətin 

fəaliyyətlərinin həyata keçirilmə tezliyi nə qədərdir?” sualına 39,1% iştirakçı “ Ümumiyyətlə 

keçirilmir”, 30,4 % iştirakçı “İllik”,13%  “Rüblük”, 13% “ Aylıq”, 4,5% isə “Həftəlik” olaraq 

qiymətləndirmişdir.  
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Nəticə və təkliflər 

Anket sorğusunun nəticəsindən də aydın müşahidə edilir ki, müəssisə imicinin işçilərin işə 

cəlbedilməsində və işdə saxlanmasında rolunun mövcud olması üçün işçilərin müəssisə imici 

haqqında məlumatlı olması zəruridir. Nəticələrimizə əsasən hələ də məlumatsız olan işçilər 

mövcuddur. Şirkətlər bu məsələnin ortadan qalxması üçün daimi olaraq müəssisə imici 

haqqında və şirkətin, müəssisənin müəssisə imici fəaliyyətləri barədə işçiləri 

məlumatlandırmalı, təlimlər həyata keçirməlidir.  Nəticə etibarı ilə deyə bilərik ki, bəzi işçilər 

iş yerlərini seçən zaman  müəssisə imicinə diqqət yetirib və buna uyğun olaraq seçimlərini 

etmişdir. Lakin bununla yanaşı hələ də müəssisə imicinin vacibliyi barədə məlumatsız olan 

işçilər də mövcuddur. Bununla əlaqədar olaraq şirkətlər tərəfindən iş elanları hazırlayarkən və 

karyera sərgilərində müəssisə imici və şirkətin bu yöndə olan cari siyasəti, fəaliyyətləri barədə 

məlumatları iştirakçıların diqqətinə çatdırmasının lazım olduğunu düşünürəm. 

Keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən  bunu qeyd edə bilərik ki, müəssisə imicinin işçilərin 

işdə saxlanılmasında  cari rolu çox azdır. Digər şirkətlər tərəfindən təkliflər olduğu təqdirdə iş 

yerlərini dəyişə biləcək işçilərin çox olduğu nəticəsi bizə işçilərin faktiki iş yerlərindən məmnun 

olmadıqlarını göstərir. Bununla əlaqədar olaraq şirkətlər performans qiymətləndirilməsinin 

düzgün həyata keçirilməsinə, motivasiya amillərinə üstünlük verilməsinə diqqət verməlidir 

deyə düşünürəm. Şirkət tərəfindən işdən ayrılma təhlükəsi olduğunda fikrinin dəyişdirilməsi 

üçün tədbirlərin görüləcəyini düşünən iştirakçılar olmasına rəğmən say nisbətində azdır.  

Şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər motivasiya fəaliyyətlərinə yenidən nəzər 

yetirilməli olduğu təklifi şirkətlər üçün xərc artımı olaraq qəbul edilə bilər. Sadəcə bu şirkətlər 

tərəfindən işçinin itirilməsindən sonra edilməli yox, əvvəlcədən işçinin motivasiyasının ona 

uyğun şəkildə təşkil edilməlidir. Həyata keçirilən fəaliyyətlərin zaman tezliyi də müvafiq 

motivasiya amillərindən biri olaraq nəzərdə tutulmalıdır. Çünki şirkət tərəfindən işçinin 

motivasiyalandırılması bilavasitə şirkətin uğura aparan yolda köməkçilərindən  biri ola bilər. 

Anketin nəticələrinə əsasən vermiş olduğumuz hipotez 1 və hipotez 2-nin doğruluğu isbat 

olundu. Sadəcə bu fəaliyyətlərin rolunun yüksəldilməsi istiqamətlərində qeyd etdiyimiz 

fəaliyyətlərin icrası mühim və zəruridir. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi büdcəyə vergi daxiolamalarinin artirilmasi imkanlarının öyrənilməsidir. Bu məqsədlə, 

obyektiv və səmərəli vergi siyasətinin aparilmasi, vergi islahatlarının həyata keçirilməsi, vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi və vergi sistimində şəffaflığın təmin edilməsi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilimişdir ki, dövlət 

büdcəsinə vergi daxilolmalarının artırılması üçün qeyri-neft-qaz sektorunun intensiv inkişafını daha da 

təkmilləşdirilməlidir. Dövlət vergilərinin yığilmasında şəffafliğa nail olunduğu üçün büdcəyə daxilolmalar 

artmışdır. Həmçinin vergi sistemində elektron xidmətin yüksəldilməsi yəni e-qaimə-faktura və e-vergi hesab-

fakturalardan istifadəsi nəticəsində vergi daxilolmalarının artımında nisbətə yüksəliş olmuşdur. 

Təhlillər göstərir ki, vergi mühitinin cəlbediciliyinin artırılması nəticəsində və eləcədə vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsi, həmçinin vergi yükünün optimallaşdırılması nəticəsində əvvəlki illərə nisbətdə dövlət 

büdcəsinə vergi daxilolmaları müəyyən dərəcədə artmışdır. Günümüzdə torpaqlarımızın işğaldan azad olması və 

həmin ərazilərdə səmərəli və optimal dövlət vergilərinin və rejimlərinin tətbiq edilməsi büdcəyə daxilolmalarının 

artırılmasında xüsusi rola malik olacaqdır.  

Sonda respublikamıza dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaların artırılması imkanlar göstərilmiçşdir. Bu imkanlardan 

biri də tranzit nəqliyyat yollarının çəkilməsidir. Bundan əlavə büdcəyə vergi daxilolmalarının artırılması 

imkanlarindan biri kimi yeni iş yerlərinin açilması və dövlət tərəfindən sahibkarliğa verilən dəstək  və bu dəstəy 

nəticəsində əhalinin işlə təmin edilməsi qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: ÜDM, dövlət vergiləri, vergi daxilolmaları 

 

ÜDM və vergidaxilolmaları arasında nisbət 

Vergi – dövlət və bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində vergi ödəyiciləri tərəfindən dövlət 

büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, əvəzsiz və fərdi ödənişdir. Burada büdcə isə  

gəlirləri və xərcləri əhatə edən illik maliyyə planıdır. Son illər həm regionda, həmdəki qlobal 

iqtisadiyyatda Azərbaycanın apardığı uğurlu iqtisadi siyasət və davamlı islahatların nəticəsi 

olaraq ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlılıq səviyyəsi yüksəlmişdir. (Azərbaycanın vergi sistemi, 

2015). 

Çox mühüm məsələdir ki, maliyyə yükü neft gəlirlərinin və ya Neft Fondunun vəsaitləri 

hesabına deyil, dövlət büdcə gəlirlərinin hesabına həll edilmişdir. 2019-cu il dövlət büdcəsinin 

gəlirlərində, o cümlədən büdcəyə vergi daxilolmalarında stabil artım qeydə alınıbdır. Yanvar-

iyun aylarında dövlət büdcəsinə  3 milyard 633 milyon manat vergi daxil olmuşdur. Bu, nəzərdə 

tutulandan 7,4 faiz artıqdır. Əvvəlki illərlə müqayisədə vergi daxilolmaları 250 milyon manat 

artmışdır.Bunun əsasən ölkədə iqtisadi artım templəri və  fiskal intizamın gücləndirilməsi həm 

də yaradılmış əlverişli biznes mühitinin nəticəsi olmuşdur. Vergi sisteminin iqtisadi 

tənzimləmədə spesfik rolu əhəmiyyətli şəkildə yüksəlmişdir.Vergilər artıq sadəcə bir fiskal 

siyasət aləti deyildir, iqtisadiyyatın və biznesin inkişafına münbit şərait yaradan,əsas iqtisadi 
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idarəetmə vasitələrindəndir. (Vəliyev, 2006). 

Ölkə Prezidenti tərəfindən vergi sistemində şəffaflığın təmin edilməsi prioritet vəzifə olaraq 

müəyyən edilmişdir. Çünki biznes mühitinin inkişafı vergi sisteminin fəaliyyəti ilə bilavasitə 

bağlı olmuşdur. 2018 və 2019-cu illər ərzində vergi sistemində aparılan əsaslı islahatlar 

nəticəsində vergi ödəyiciləri ilə aydın və şəffaf münasibətlərin qurulması istiqamətində işgüzar 

mühitə müsbət təsir göstərmişdir. Vergi Məcəlləsinə bu il artıq çox ciddi dəyişikliklər 

edilmişdir. (Dövlət vergi xidmət-2019). 

Praktiki, liberal, ünvanlı, sahibkarlığa, spesfik olaraqda kiçik və orta biznesə dəstək verən 

qanunvericilik formalaşdırılmışdır. Bu dəyişikliklərin əsas istiqaməti vergidən yayınmanın və 

"kölgə iqtisadiyyatı"nın miqyaslarının azaldılması, vergi-tutma bazasının genişləndirilməsi, 

vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, mövcud və yeni veriləcək vergi güzəştlərinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi olub. Azərbaycan vergi daxilolmalarının artırılması 

imkanlarından biridə düzgün səmərəli vergi siyasətinin aparılmasıdır. Bu məqsədlə 

Azərbaycanın 2017 və 2019-ci ili əhatə edən dövr üzrə vergi yükü və ÜDM göstəriciləri 

aşağıdakı cədvəldə müqayisə edilmişdir: 

 

Cədvəl 1: ÜDM milyon manatla 

 

İllər ÜDM Vergi yükü 

2017 70135.1 0.13 

2019 81681.0 8.7 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az (2019) 

 

 Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının sektorlar üzrə bölgüsü 2-i yerə bölünür. Bunlar 

aşağıdakılardır: 

1. neft-qaz sektoru;  

2. qeyr-neft-qaz sektoru 

Neft-qaz sektoru dövlət vergi daxilolmalarının 30%-ını, qeyri-neft-qaz sektoru isə 70%-ini 

təşkil edir. Aktiv vergi ödəyicilərinin, o cümlədən aktiv ƏDV ödəyicilərinin habelə aktiv 

obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayının artırılması eləcədə qeyri-dövlət sektorunda 

bağlanmış əmək müqavilələrinin sayında artımın olması iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarında 

dövriyyələrin yüksək artım dinamikası və könüllü bəyanetmə səviyyəsinin yüksəlməsi 

nəticəsində vergi daxilolmalarına müsbət təsir göstərib. (Azərbaycan Dövlət Statistika 

Komitəsi, 2019).  

Nəticədə həm tədiyyə növləri üzrə, həm də qeyri-neft-qaz sektorunun əksər sahələrində vergi 

daxilolmalarının yüksək artım templəri müşahidə olunmuşdur.Vergi inzibatçılığının  

rəqəmsallaşdırılması  nəticəsində iqtisadi fəaliyyət sahələrinin vergi potensialının aşkar 

edilməsi ilə əlaqədar büdcəyə vergi daxilolmalarının artırılması təmin edilmişdir. Bu artım 

xüsusilə ƏDV üzrə daxilolmaların dinamikasında özünü göstərir. (Rzayev,2013 ).  

Bir sıra fəaliyyət sahələrində, o cümlədən ticarət, nəqliyyat, kənd təsərrüfatında və digər 

http://www.stat.gov.az/
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sahələrdə artım müşahidə edilmişdir.Bu nəticələr bir daha onu göstərir ki, vergi 

daxilolmalarında dinamik inkişaf olmuşdur. 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında 

regionlardan vergi daxilolmaları 12,2 faiz artmış, regionların ümumi vergi daxilolmalarında 

xüsusi çəkisi 10,2 faizə yüksəlmişdir. (ARDSK, 2019). 

İqtisadiyyatın leqallaşması nəticəsində aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 13.0 %  

artmışdır.Bununla yanaşı aktiv obyektlərin sayı isə 12,6 %  artıbdır.Məcburi dövlət sosial 

sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar artım miqyasının  istiqamətlənmiş 

vergi islahatları çərçivəsində əmək münasibətlərinin şəffaflaşdırılmasında xüsusi yer tutubdur. 

2019-cu ildə qeyri-neft-qaz sektorunun özəl bölməsi üzrə fiziki şəxslərin aylıq əmək haqlarının 

8 min manatadək olan hissəsinin gəlir vergisindən azad edilməsi nəticəsində bu sahədə iş 

yerlərinin və eləcədə əmək gəlirlərinin şəffaflaşmasına şərait yaradılmışdır. Qeyri-dövlət 

bölməsində 90 minə yaxın yeni əmək müqaviləsi qeydə alınıbdır ki, bu da həmin dövr ərzində 

artmış əmək müqavilələri sayının 71,4 faizini təşkil etmişdir. Qeyri-neft-qaz sektorunun 

müxtəlif sahələri üzrə inkişaf baş vermişdir. Bu inkişaf nəticəsində dövlət büdcəsinə vergi 

daxilolmaları ildən-ilə artan templə inkişaf etmişdir. (Məcidov,2013). 

Xüsusilə büdcəyə daxilolmalarda qeyri-neft-qaz sektorunun kənd təsərrüfatı sahəsində 

müəyyən yüksəlişə nail olunmuşdur ki, bunun da əsas səbəbi dövlət bu sahədə həyata keçirdiyi 

tədbirləri xarakteriza etmək olar. Yəni dövlətin bu kənd təsərrüfatina etdiyi datasiya nəticəsində 

bu gün kənd təsərrüfatı müəyyən dərəcədə dirçəlib və nəhayət dövlət büdcəsinə vergi 

daxilolmalarinda müəyyən rola sahib olmuşdur. Əlbətdəki təkcə kənd təsərrufatı deyil, diger 

sahələrdə də müəyyən artımlar olmuşdur. Qeyri-neft-qaz sektorunun müxtəlif sahələr üzrə vergi 

daxilolmalarının nə qədər olduğunu aşağıdakı qrafik 1-də görə bilərik.  

 

Qrafik 1: Qeyri-neft-qaz sahələri üzrə daxilolmalar, mln. man. 
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Mənbə: Dövlət vergi xidməti, www.taxes.gov.az (2019) 

 

Dövlət vergiləri 

Vergi daxilomlarının artırılmasi imkanlarından biri kimi də vergilərdən daxilolmaları bura 

əsasən vergi bazası kimi məcmu gəlirləri, mülkiyyət,idxal olanan mallar və s. göstərə bilərik. 

Azərbaycan Respublikasında vergi siyasətinin formalaşması və vergi sisteminin köməyilə 

vergilərin büdcəyə alınması prosesində xüsusilə dövlət vergiləridə fərqlənir.(Azərbaycan 

Respublikasının”Büdcə sistemi haqqında” Qanunu,2017). 

 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən dövlət vergiləri dedikdə aşağıdakı vergi 

növləri nəzərdə tutulur:   

1. fiziki şəxslərin gəlir vergisi;   

2. hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi  

3. əlavə dəyər vergisi;   

4. aksizlər;   

5. hüquqi şəxslərin əmlak vergisi;   

6. hüquqi şəxslərin torpaq vergisi;   

7. yol vergisi;   

8. mədən vergisi;   

9. sadələşdirilmiş vergi.  

Vahid vergi qanunverciliyinin qəbul edilməsi və vergi sisiteminin təkmilləşdirilməsi 

nəticəsində dövlət vergilərindən büdcəyə daxilolmalarda ildən-ilə artan templə davam etmişdir. 

(Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 2019). 

Qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmalarında yüksək artım templəri əsasən aşağıdakı vergi 

növlərində özünü göstərmişdir: 

 ƏDV 

 Aksiz 

 Mənfəət 

 Dövlət rüsumları 

 Əmlak vergisi 

 Mədən vergisi  

 Sair daxilolmalar 

Vergilərin daxilolmasında aksiz, ƏDV və mənfəət vergilərinin xüsusi çəkisinin artımı müşahidə 

edilmişdir.2019-cu ildə yanvar-may aylarında ƏDV üzrə göstərici 24,9 faizdən 25,3 faizə, o 

cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 31,4 faizdən 32 faizə, aksiz vergisi üzrə göstərici 7,1 

faizdən 7,4 faizə, o cümlədən mənfəət vergisi üzrə göstərici 36,4 faizdən 38,2 faizə 

qalxmışdır.(Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 2020).  

Tədiyyə növlərində mənfəət vergisinin xüsusi çəkisinin çox olmasının əsas səbəbi mənfəət 

vergini ödəyən şəxslərin çox olması həmçinin bununla yanaşı bu istiqamətdə təkmilləşdirmə 

işlərinin aparılmasıdır. 

 Diaqram 1-də əyani olaraq daxilolmalarda tədiyyə növlərinin xüsusi çəkisinin artımını görə 

http://www.taxes.gov.az/
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bilərik. Bunu aşağıdakı diaqram nəticəsində 2019-cu ilin yanvar-may ayları üçün vergi 

daxilolmarinin nə qədər  artmasini göstərə  bilərik. Dövlət vergilərində və digər vergilərdə artım 

müəyyən dərəcədə inkişaf strategiyasının göstəricisi hesab edilmişdir. 

Diaqram 1: Tədiyyə növlərinin xüsusi çəkisi 

   

  Mənbə: Dövlət vergi xidməti, www.taxes.gov.az (2019) 

 

Qeyri-neft-qaz sektorundan daxilolmalar 

Qeyri-neft-qaz sektorunun bütün sahələrində vergi daxilolmalarında müəyyən dərəcədə artım 

müşahidə olunmuşdur. Daxilolmalarda ən yüksək artım templəri aşağıdakı sahələrdə müşahidə 

olunmuşdur: 

 rabitə sahəsində (48 faiz) 

 bank və sığorta sektorunda (45 faiz) 

 nəqliyyat sahəsində (23 faiz) 

 xidmət sektorunda (21 faiz) 

 tikinti sahəsində (7,7 faiz) 

 digər fəaliyyət sahələrində (19,8 faiz)  

Əmək bazarının şəffaflaşması prosesləri nəticəsində əmək haqqının və işçi sayının yüksək artım 

dinamikasının müşahidə olunması şəraitində sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 16,3 faiz 

artaraq 1 milyard 273 milyon manat təşkil etmişdir. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 

18 faiz artmışdır. İşsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 47 faiz artaraq 48 milyon manat 

təşkil etmişdir.Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə həmin daxilolmalar 60 faiz artıbdır.Buda onu 

göstərir ki,əmək bazarında şəffaflaşmanın baş verməsi nəticəsində büdcəyə vergi daxilolmaları 

daha da artmışdır.Bununla yanaşı  Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna sosial sığorta və işsizlikdən 

sığorta haqları üzrə cari il üçün yığım proqnozu toplam 365 milyon manat artırılmışdır. (Xəlilov 

vd., 2014). 

http://www.taxes.gov.az/
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Qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində çalışan muzdlu işçilərə gəlir vergisi üzrə güzəştlərin 

tətbiqi nəticəsində ilin sonuna gözlənilən 300 milyon manat vergi itkilərinin sosial və 

işsizlikdən sığorta haqlarının artımı hesabına tam olaraq kompensasiya ediləcəyi nəzərdə 

tutulmuşdur. 2019-cu ildə iyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

yanında sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilmiş müşavirədə vergiyə aid bəzi məsələlər nəzərdə 

saxlanılıb. Bu məsələlərə “kölgə iqtisadiyyatı”nın səviyyəsinin azaldılması, vergitutmanın 

optimallaşdırılması, vergilərin tam şəkildə dövlət büdcəsinə ödənilməsi, vergidən yayınma 

hallarına son qoyulması, vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsi, əlverişli sahibkarlıq mühitinin 

yaradılması, vergi yükünün aşağı salınması, çevik inzibatçılığın yaradılması ilə bağlı vergi 

orqanlarının gördüyü işlər aiddir. (Məmmədov, Musayev, Sadıqov, Kəlbiyev və Rzayev, 2010). 

İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov qeyd olunan istiqamətlərdə 2019-cu ilin 6 ayı ərzində 

həyata keçirilən tədbirlər barədə hesabatla çıxış edib. Qeyd olunub ki, 2019-cu ilin yanvar-iyun 

aylarında vergi daxilolmalarının və qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmalarının artım 

tempi bu sahədə ÜDM-in nominal artım tempini üstələyib yeni iş yerlerinin açilmasında spesfik 

rola malik olmuşdur. (Azərbaycanının Vergi Jurnalı, 2019). 

 

Cədvəl 2: İş yerlərinin sayının proqnozu, min nəfər 

İllər Aşağı 

texnologiyalı 

sənaye 

Aşağı-orta 

texnologiyalı 

sənaye 

Orta-yüksək 

texnologiya 

Yüksək 

texnologiyalı 

sənaye 

2019 24,4 33,1 18,0 1 

2020 18,8 34,0 15,5 0,7 

Mənbə: ARDSK-nın məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən hesablanmışdır 

  

Cədvəldə göründüyü kimi iş yerlərinin sayının artması burda işçilərin sayının artması və onların 

vergi ödəməsi nəticəsində büdcəyə daxilolmalar artmışdır. Buda onu göstərir ki, nağd pul 

kütləsinin manatla geniş pul kütləsində xüsusi çəkisi 2018-ci ilin əvvəlindəki 60,1 faizdən cari 

ilin iyun ayının sonuna 52,9 faizə enib ki, bu da nağdsız ödənişlərin və şəffaflaşma proseslərinin 

genişləndirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Buda əsasən vergi yiğimlarda vergiden 

qaçmanın qarşini almağa müəyyən dərəcədə köməklik göstərmişdir. (ARDSK, 2020). 

Nəticədə, cari ilin 6 ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qeyri-neft sektorunun özəl 

bölməsində əmək haqqı fondunun həcmi 21,4 faiz artmışdır. Bu, ümumi əmək haqqı fondunun 

əhalinin pul gəlirlərinə nisbətdə 2,5 faiz yüksəlməsinə səbəb olmuşdur ki, bunun da nəticəsində 

büdcəyə daxilolmalar daha da artmışdır. (Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi,2020).  

Həmçinin bu dinamika sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının yüksək templə artmasını 

şərtləndirimişdir. Qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 

güzəştin tətbiqi ölkədə məşğulluğun əhəmiyyətli hissəsini təşkil etmişdir. Belə ki, vergi 

güzəştinin tətbiqi   nəticəsində işçilərin sərəncamında qalan sərbəst vəsaitlərin məbləği 150 

milyon manat təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmalar aşağıdakı qrafikd 2-

də xarakterizə edilmişdir. 
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Qrafik 2: Büdcəyə vergi və sair daxilolmalar 

Mənbə: Dövlət vergi xidməti,www.taxes.gov.az (2020) 

 

Nəticə 

Aparılan təhlillərdən görünür ki, Vergi orqanları xətti ilə daxilolmalar 7907.0 mln manat 

olmaqla büdcə gəlirlərinin cəmi 39.3 faizini təşkil etmişdir. Nəzərə alsaq ki, 2019-2021-ci 

illərdə Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların əhəmiyyətli dərəcədə azalması nəzərdə tutlub ki, 

bu da Vergi orqanları xətti ilə daxilolmaların artırılmasıdır. Bu artımı təmin etmək məqsədilə 

ölkənin iqisadiyyatının inkişafını artan temple inkişaf etdirilmək lazımdır. Əlverişli biznes 

mühitinin yaradılması və həmçinin Azərbaycan dövləti biznes mühitinin gücləndirməlidir. 

Azad rəqabət mexanizminin inkişaf etdirilməsi və eləcədə səmərəlilik, hesabatlılıq və 

şəffaflığın artırılması əsas amil kimi götürülməlidir. Həmçinin dövlət vergi ödəyiciləri ilə vergi 

orqanları arasında qarşılıqlı etimadın  olması, şəffaflığın daha da artırılması və optimal vergi 

yükü siyasəti vasitəsilə biznes mühitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi nəticəsi vergi 

daxillolmalarının artırılması imkanlarındandır. 

 

Təkliflər 

 Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının artırılması imkanları kimi əsasən neft-qaz sektorunun 

payını daha da azaltmaq və qeyri-neft-qaz sektorunun payını yüksəltmək. Kiçik və orta 

sahibkarlara verilən dövlət təminatının daha da intensivləşdirilməsi və bunun nəticəsində yeni 

iş yerləri yaranır və yeni iş yerləri yeni vergilərin yaranmasına səbəb olur ki, bu da büdcəyə 

daxilolmaların artmasına imkan yaradır. Əhalinin vergi savadlılığının artırılması məqsədilə 
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rəylərin və sorğuların həyata keçirilməsi bunun nəricəsində əhali vergilərdən qaçmağın hansı 

məsuliyyətə səbəb olacağını biləcək. Bu maarifləndirmə nəticəsində əhali vergiləri vaxtı-

vaxtında ödəyəcək öz üzərlərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirəcək bunun nəticəsində büdcəyə 

daxilolmalar daha da artacaq və defisitin azaldılmasında spesfik rola malik olacaqdır. Büdcəyə 

daxilolmalarının artırılması imkanlarından biri də dövlət vergilərinin təkmilləşdirilməsi,vergi 

sisteminin elektronlaşdırılması ibarətdir. 
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Covid 19 Pandemiyası Qlobal Enerji Sektoruna Təsirləri 

 

Rəşad Nəsirzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

nesirzaderesad528@gmail.com 

 

Xülasə 

Koronavirus pandemiyası (Covid-19) nəsillər boyu ən böyük qlobal böhranın yaranmasına səbəb oldu, dünyadakı 

sağlamlıq sistemləri, iqtisadiyyatlar və cəmiyyətlər arasında şok dalğaları baş verdi. Görünməmiş bir vəziyyətlə 

qarşılaşan hökumətlər öz səylərini xəstəliyi nəzarət altına almağa və iqtisadiyyatlarını canlandırmağa 

yönəldilməkdədirlər. Pandemiyanın fəsadlarını sürətlə aradan qaldırmağa çalışan əsas sektorlardan biri də enerji 

hesab olunur. Enerji sektoru həm də bütün dünyada nəqliyyat, ticarət və iqtisadi aktivliyi ləngidən bu böhrandan 

ciddi şəkildə təsirlənməkdədir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin aprel ayının ortalarında dərc olunmuş gündəlik 

məlumatların son analizində biz tam kilidlənən ölkələrdə həftədə enerji tələbində ortalama 25 % azalma,  qismən 

kilidlənən ölkələr isə ortalama 18 % azalma görə bilərik. Pandemiya dövründə enerji tələbindəki azalma sektora 

böyük zərbə vurmuşdur. Pandemiyanın enerji sistemləri və təmiz enerji keçidləri üçün nəticələri hələ də davam 

etməkdədir. Lakin biz xüsusilə üç sahəyə diqqət yetirməliyik: bunlar COVID-19 böhranının qlobal enerji tələbatı, 

CO2 emissiyalarının təsirləri, kilidlənmə və yavaşlama səbəbi ilə enerji tələbinin  azalmasıdır. Tədricən ölkələrin 

normallaşma prosesinə başlamasından sonra qlobal enerji tələbatı artmışdır, lakin bu sonra 2019 səviyyəsinə 

yüksəlməsə də, neft qiymətləri yavaş bərpa olunmağa başlamışdır. Bu enerji sektorundakı qiymətlərin yavaş 

bərpası zamanı iri qlobal şirkətlərə üstünlük qazanmaqdadır, daha kiçik və zəif maliyyələşmiş şirkətlər isə geridə 

qalmağa qalmaqdadırlar.  Neft qiymətlərindəki yavaş artım bizə yenilənə bilən enerji sektorunda ciddi bir ümid 

vermişdir. Bütün bunlarla yanaşı Covid-19 pandemiyası respublikamızın enerji sektoruna ciddi təsirlər 

göstərmişdir. Pandemiya zamanı Azərbaycan bazardakı qeyri sabitlik səbəbi ilə ciddi itkilərə məruz qalmışdır.  

Açar sözlər: Covid-19, Enerji sektoru, Enerjiə tələbat, Neft sektoru 

                                                                  

Giriş 

Covid-19 pandemiyası bəşəriyyət tarixinin ən böyük iqtisadi fələkətlərindən birini yaratdı, 

ölkələr kiçilməyə  məcbur oldular. Pandemiya enerji sektoruna ciddi zərbə vurdu, məqalədə biz 

buna diqqət yetirməyə çalışacağıq. Bilməliyik ki dayanıq enerji çözümlərinə bizim ehtiyacımız 

var, bu yaranmış vəziyyəti düzəltməyə kömək edəcək. Anlamalıyıq ki dünya hecdə yaxsı yönə 

getmir, pandemiyanın köməyi ilə qlobal enerji böhranı dərinləşir, bizə buradan qurtulma üçün 

düzgün düşünülmüş çıxış ssenarləri lazımdır. Bu ssenarilər gələcəyi proqnozlaşdırmaqda bizə 

kömək edəcək. Digər tərəfdən biz enerjidən danışırkən trilemma indeksindəndə bəhs etməliyik. 

Bu indeks WEC tərəfindən 3 əsas başlıqda Enerji Təhlükəsizliyi, Enerji Bərabərliyi və Enerji 

Sistemlərinin Ətraf mühit Davamlılığında hesablanır. İndeks vasitəsi ilə ölkələr öz real 

vəziyyətlərini görə bilərlər. Digər tərəfdən pandemiyanın enerji sektorunda gətirdiyi jeopolitik 

vəziyyətədə diqqət etmeliyik. Burada qlobal enerji böhranınında gətirdiyi onunla birlikdə 

covidin yaratdığı problemlərə nəzər salmalıyıq. Yer kürəsi hər zaman belə qlobal problemlərnən 

mailto:nesirzaderesad528@gmail.com
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üzləşir, önəmli olan bu problemlərdən müəyyən nəticə çıxarda biləcəklərmi. Biz çalışmalıyıqki 

covid-19 gətirdiyi problemləri araşdırıb, bir çıxış yolu tapaq. Unutmayaq ki qlobal enerji 

problemi bəşəriyyət qarşısında duran çox ciddi bir problemdir, covid-19 pandemiyası isə bu 

problemi dərinləşdirdi. 

Covid-19 pandemiyasının qlobal enerji tələbatına təsirləri. 

Son on il, enerji sistemini irəlidə onilliklər ərzində dəyişdirmək üçün güclü başlanğıc sürətini 

yaratmışdır. Yeni yaranmaqda olan texnologiyalarda əsasən  iqlim dəyişikliyinə, enerji 

sistemlərinin dekarbonlaşdırılmasına qəti diqqət ayırmışdır. 2018-ci ilədək dünya enerjisinin 

81% -i hələ də qalıq yanacaqlarla təmin edildi, 2019-cu ilədək  qlobal istixana qazı tullantıları 

artdı və dünyada 770 milyondan çox insan hələ də elektrik enerjisindən istifadə edə bilmir.  

Enerji sistemlərimizin çevrilməsinin artması lazımdır, bu BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədləri və Paris Sazişi kimi kritik hədəflərə çatmağa kömək təkan verməkdədir 

(WEF2021). Lakin koronavirus (Covid-19) nəsillər boyu ən böyük qlobal böhranı yaratdı,  

dünyadakı sağlamlıq sistemləri, iqtisadiyyatlar və cəmiyyətlər arasında qeyri-sabitliyə səbəb 

oldu. Virusun sürətlə yayılması bir çox ölkəni kilidləmə və digər məhdudlaşdırıcı tədbirləri 

tətbiq etməyə məcbur etdi. Görünməmiş bir vəziyyətlə qarşılaşan hökumətlər enerji 

sektorundada çıxılmaz vəziyyətdnən üzləşdilər. Enerji sektoru bütün dünyada nəqliyyat, ticarət 

və iqtisadi aktivliyi ləngidən bu böhrandan ciddi şəkildə təsirlənir. 2020-ci il Qlobal Enerji 

sektorunda aparılan analizlər göstərir ki, tam kilidlənən ölkələr həftədə enerji tələbində ortalama 

25 faiz və qismən kilidlənən ölkələr də isə ortalama 18 faiz azalma baş verir. Bu azalmanın 

təsirlərindən biri elektrik enerjisinə olan tələbin çökməsi olmuşdur. Beynəlxalq Enerji 

Agentliyinin göstəricilərinə görə, kilidlənmə davam etdikdə ölkələrin enerji istifadəsində hər 

ay üçün adətən 20-faizə azalma baş verir. Kilidlənmənin tətbiq edən ilk dövlət olan Çinə nəzər 

yetirsək, ilk rübdə enerji tələbatında 6,5 faiz azalma baş verdi. Avropaya 20 faiz və Şimali 

Amerikada isə bu rəqəmin təxminən 15% olduğunu müşahidə etdik. İnsanlar evdə işləyərkən 

daxili tələbat 40% -ə qədər yüksəlməsinə baxmayaraq xüsusən xidmət sektorundakı 

müəssisələrin bağlanması səbəbi ilə baş verən azalmanın təsirlərini aradan qaldırmağa belə 

yaxın olmadı. Biz bilirik ki kilidləmə nə qədər sərt olsa, enerjiyə olan tələbat azalacaqdır. 

Kilidlənmələrin normallaşmalarnan əvəzlənməsinə baxmayaraq, ümumilikdə enerji 

istifadəsinin bu il 6 faizə qədər azalması gözlənilir, bu böhranın enerji sektoruna təsiri 2008-ci 

il maliyyə böhranının təsirindən yeddi dəfə çoxdur. Biz Avropada tam kilidləmə tədbirləri 

dövründə enerjiyə olan tələbatın kəskin azalmasını müşahidə etdik,  lakin kilidləmə tədbirləri 

qismən ləğvindən  sonra enerjiyə tələb tədricən bərpa olunmağa başlandı. 
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Qrafik 1də inkişaf etmiş 5 avropa ölkəsində ilk 11 ay üzrə enerji tələbatını kilidlənmə dövründə necə 

azaldığını və normalaşmanın başlanması ilə enerjiyə tələbatın artımını görürük.   

 

(İnternational energy agency December 2020).  

Artıq dünya covid-19 dan əvvəl və sonra deyə bölünür. Ölkələr müxtəlif strategiyalarnan bu 

məğlubiyyətin təsirlərini azaltmağa çalışırlar. Bu strategiyalar ölkələrin pandemiya sonrası 

bərpa planlarının necə həyata keçirməsindən , bu planların yalnız iqtisadi bərpa və ya sürətli 

enerji keçidi ilə yaxşı bir şəkildə geri qayıtmaq üçün daha geniş şəkildə iqlim dəyişikliyinə 

yönəldilməsindən asılı olacaq. Son zamanlarda dünyada baş verən normarlaşma  enerjiyə olan 

tələbatı artırıb,  2020-ci ilin üçüncü rübündə isə enerjiyə tələb Covid-19-dan əvvəlki vəziyyətinə 

tədricən qayıtmağa başlamışdır. Bu isə enerji sektoruna ciddi nəfəs verdi. Enerji ixracatçısı 

ölkələr vəziyyətin daha stabil və təxmin ediləbilən olmasına ümid edirlər. Davam edən böhrana 

cavab olaraq WEC, dünya enerji sənayesinin COVID-19 pandemiyasına təsiri, reaksiyası və 

gözləntilərinin dəyişməsi ilə bağlı fərqli perspektivləri toplamaq üçün 100-ə yaxın ölkədəki 

geniş qlobal enerji mütəxəssislər vasitəsilə araşdırma apardı.  
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Qrafik2. World Energy Council tərəfindin hazırlanan bu qrafik 2 də 100-ə yaxın ölkə mütəxəsislərindən 

pandemiyanın nəticələrinin aradan qalxması və normala nə zaman dönüləcəyi barəsində aparılan sorğunun 

nəticələri öz əksini tapmışdır.  

Burada mütəxəsislər müxtəlif zaman araliqlarında enerjiyə tələbin cpviddən əvvəlki normala dönməyə 

başlanması barəsində öz fikirlərini əks etdirmişdilər(World Energy Counsil 2020). 

Enerji Trilemma İndeksi, tarixi enerji siyasəti performansını qiymətləndirən retrospektiv bir 

metrikdir və 2020 Trilemma nəticələrinə COVID-19 pandemiyasının  təsir etməməsi mümkün 

deyildir. Pandemiyanın enerji sektoruna təsirinin miqyası və uzunmüddətli nəticələri tam aydın 

deyildir. Trilemma indekslərinin zaman seriyasında fasilələrə səbəb olacaq enerji tələbi 

üzərində əhəmiyyətli təsirlər mövcuddur. Baxmayaraq ki Enerji sektoru işıqları yandırmağa 

çalışarkən, əksər təşkilatlar bu pandemiyadan ciddi təsirlənmişlər. Biz əsasən üç enerji təsirinə 

diqqət yetirməliyik, bunlar a) azalmış tələb; b) maliyyə likvidliyi məsələləri; və c) rəqəmsal iş 

üsullarına əsaslı keçidlərdir. Enerji istifadəçiləri post-pandemiya dövründə normallaşmanın 

sürətlənməsi ilə yanaşı pandemiya zamanı baş verən bəzi dəyişiklilərin qalıcı olacaqlarını 

gözləyirlər (OLIVER WYMAN 2020). 2020-ci ildə Dünya bankı göstəriciləri əsasında qlobal 

ÜDM-in 2019-cu ilə nisbətən% 4.4 azalacağı təxmin edilir, bu 1960-dan bəri ən ciddi 

azalmadır,  2008-cu ildəki qlobal maliyyə böhranından sonra baş verən azalmadan % 0,1-dən 

çoxdur. Bu zaman Enerji keçidi ekosistemi oyunçularını toplayacağımız yeni bir liderlik dialoq 

platforması yaratmaq üçün yeni ssenarilərdən istifadə etməliyik. Bu bizə, dünya böhranından 

çıxış yolu, nizamlı qlobal enerji keçidini təmin etmək üçün lazım olan investisiyaların, çıxış 

strategiyalarının və siyasət yollarının yenidən bölüşdürülməsinə dair daha keyfiyyətli stratejilər 

yerinə yetirməyə şərait yaradacaqdır. Biz əmin olmalıyıqki COVID-19 sonrakı təsirlərinin bir 

çoxu bir müddət yanımızda olacaq və normal vəziyyətə qayıtmaq üçün daha geniş bir vaxt lazım 

olacaqdır. Burada bizə indiki qeyri-müəyyənlik dumanı daxilində nələrin ortaya çıxdığını 

görməyə çalışmaq kömək edəcəkdir. Bu pandemiyanın gələcəkdə nəyə çevriləcəyini 
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bilməsəkdə müvafiq dəyişiklik siqnallarını müəyyənləşdirə və qarşıda nə gözlədiyinə dair 

inandırıcı fikirlər yarada bilərik. Hal- hazırda ölkələr enerjiyə olan tələbatdan çox dərhal 

ehtiyacı olan çox sayda yoluxmuş şəxsin yaratdığı problemi həll etməyə yönəliblər (THE 

WORLD BANK May 28, 2020).   

Beynəlxalq Enerji agentliyinin OECD-yə daxil olan və  daxil olmayan ölkələr üzrə Neftə olan təlabat. 

 

( İEA2021). 

COVID-19 pandemiyasının qlobal neft sektoruna təsirləri 

Qlobal enerji istehlakının böyük dərəcədə qeyri-bərabər paylanmasının öhdəsindən gəlmək 

üçün dəyişikliklər barədə ciddi düşünmək lazımdır. İqlim və ekosistemləri qoruyarkən hər kəs 

üçün layiqli bir həyat təmin etmək bizim ilk məqsədimiz olmalıdır. Dünya enerji sektorundakı 

qeyri-bərabərliklər və artan enerji təlabatını nəzərə almalıdır  (March 16, 2020 Source: 

University of Leeds). 

COVID-19 böhranının qlobal enerji tələbatı, CO2 emissiyaları təsirləri, qlobal səviyyədə 

kilidlənmə və yavaşlama səbəbi ilə enerji tələbinin kəskin azaldığını vurğulamaq lazımdır. 

Enerjiyətələb normarlaşmadan sonra 2019 səviyyəsinə yüksəlməsə də, neft qiymətləri tədricən  

bərpa olunmağa başlamaqdadır, bunun səbəbi böhran dövründə oyunu qismən daha az enerji 

şirkəti tərk etməsidir (Randolph Bell, Jennifer T. Gordon, Paul Kielstra, and Andrew Marshall 

jan18 2021).   Yavaş bərpa zamanı böyük qlobal şirkətlərə və zənginlərə üstünlük yaranır,  

yoxsulları və zəif maliyyələşdirilən şirkətlər daha da geridə qalmağa başlayır. Neft 

qiymətlərindəki yavaş artım yenilənə bilən enerji mənbələrini yenidən rəqabətədavam 

edəcəklərini vədini verir, ancaq bu daha uzun müddətli dövrə hesablanır. 1950-ci illərdən 2018-

ci ilə qədər qlobal enerjinin ən böyük istehlakçılarından biri olan ABŞ, indi isə  qlobal enerji 

bazarına böyük enerji tədarükçüsü kimi çıxmaqdadır. Məhz bu  kontekstdə bazarın sabitləşməsi 

təcili diqqətə ehtiyacı olan bütöv bir perspektiv təklif edir. Maliyyə investisiyaları fosil 

yanacaqlardan və bərpa olunan enerji qarışıqlarına dairəvi iqtisadiyyatlara,  hibrid enerji 

sisteminə gedən müxtəlif yollarda köç etməyə başlayır, bunun səbəbləri covid-19-la yanaşı 

enerji bazarındakı qarşıqlıqdır. Enerji bazarındakı problemlərin əsas səbəbi Səudiyyə 

Ərəbistanı və Rusiya kimi nəhəng  neft ixrac edən ölkələr timsalında OPEC və OPEC-ə üzv 

olmayan ölkələrin  əsas neft istehsalçılarının neft qiymətlərini artırmaq üçün hasilatın azalması 

ilə bağlı bir fikir birliyinə gəlməkdə uğursuz olmaqlarıdır. (Atlantic Counsil 2021). Son bir neçə 

ayda şahidi olduğumuz situasiya qlobal iqtisadi aktivliyin kəskin azalması və  beynəlxalq 
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bazarda neft-qaza olan daha az tələbdir. Bir çox ölkədəki kilidləmə, xüsusilə də xidmət 

sektorunda neft tələbini əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb oldu. İrəlilədikcə, 

pandemiyanın enerji sektorunun müxtəlif hissələrinə diferensial təsirinin dəlilləri ortaya çıxır. 

Neft istehsalçılarının qısa və orta müddətdə neft tələbinin azalması, xam neft qiymətlərinin 

aşağı düşməsi nəticəsində  istehsalçılarının investisiya planlarının kəsməsinə gətirib 

çıxaracağına səbəb olacaqdır. Ölkəklərdə normalaşma qisməndə olsa başlanmasıyla Neft 

tələbatı bərpa olunsa da, pandemyadan tam çıxış müddəti uzandıqca bəzi sektorlarda neft 

tutumunun azaldılması ehtimalı ilə qarşılaşacaq, bu da tələbatın əvvəlki səviyyəsinə gəlməsində 

çətinlik yaradacaqdır. Bununla yanaşı pandemiyanın müxtəlif ölkələr üçün enerji keçidinə 

təsirini qiymətləndirmək hələ tezdir. Bütün ölkələr pandemiyadan çıxan nəticələri 

birləşdirməklə enerji siyasətlərini inkişaf etdirməyə və enerji sistemlərini saflaşdırmağa 

çalışacaqlar.  2020-ci ilin aprel ayında Beynəlxal Enerji agentliyi yayımladığı hesabatda, 

pandemiyanın enerji sektoruna təsirini vurğulayan neft-qaz sektorları ilə əlaqədar bəzi nəticələri 

ortaya qoymuşdur. Burada Enerji sektoru baxımından bir geriləmə baş verib, birinci rübdəki 

məlumatlara görə neftə olan tələb yüzdə beş, qaz isə yüzdə iki azalıb (İEA april2020).Son 

dövrlərdə kilidlənmənin nisbətən aradan qalxması ilı bərabər neft-qaz olan tələbdə nisbətən 

vəziyyət dəyişir. İstehsalın azalması OPEC və OPEC-ə üzv olmayan ölkələr tərəfindən uzun və 

möhkəm bir razılaşmadan sonra əldə olunsa da, burada ən çox diqqət edilməli olan sual, bunun 

neft bazarını nə qədər təsir edəcəyi ilə bağlıdır. Enerji tələbatının düşməsinin qlobal güc 

tarazlığına təsir edib etməyəcəyinə dair bir çox yeni və müxtəlif fikirlər var. Pnademiya 

nəticəsində Neft sənayesindəki yavaşlama ölkələrin işsizlik səviyyəsini ağırlaşdıra bilər. 

Dünyadakı iqtisadi fəaliyyətlərin kilidlənməsi və bağlanması nəticəsində azalan enerjiyə tələb 

iqlim şəraitinə də təsir etdi. 2020-ci ilin ilk yarısında CO2 emissiyalarının az qala yüzdə 8 

geriləmə baş verib. Enerji sənayesində yavaşlama yaşandığı zaman yenilənə bilən enerji 

sektorunun da parlaq bir gələcəyinin olması gözlənilir. Covid-19 pandemiyası külək, günəş 

fotovoltaik, hidroenerji və nüvə daxil olmaqla aşağı karbonlu elektrik mənbələrinə doğru böyük 

bir dönüşə səbəb ola bilər. Pandemiyaya enerji quruluşuna təsiri ilə ortaya çıxan dörd struktur 

faktoru olduğunu bilirik. Birincisi, iqtisadiyyatdakı yavaşlama səbəbindən qlobal enerji 

sektorundakı tarazlıq (tələb və təklif şəklində), ikincisi OPEC + -in əldə etdiyi razılaşma böyük 

güclər arasında konsensus yaratmaq şəklində yeni bir qlobal enerji nizamını təmin edilməsi, 

üçüncüsü ənənəvi enerji sektorundakı yavaşlama bərpa olunan enerji sektorunun böyüməsi 

üçün də bir fürsət yaratdı və nəhayət pandemiya enerji istehlak edən ölkələrə qlobal enerji 

bazarında daha çox söz sahibi olmaq imkanı verir ( Nalin Kumar Mohapatra Friday 12 June 

2020). 

Covid-19 pandemiyasının Azərbaycan enerji sektoruna təsirləri. 

Azərbaycan Avropanın enerji xəritəsində əhəmiyyətli bir dəyişikliyə nail olmuş bir dövlətdir 

və dünyada böyük neft-qaz ölkəsi kimi qəbul olunmaqdadır. Bizə bunu son illər ərzində həyata 

keçirilən  xüsusi əhəmiyyətli strateji enerji layihələri göstərməkdədir. Prezident İlham Əliyev 

“Azərbaycanın vahid və dayanıqlı dünyada rolu” sərlövhəli məqaləsində respublikamızın enerji 
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layihələrinin uğurla həyata keçirməsini qeyd etməklə bərabər, qaz təchizatının şaxələndirilməsi 

istiqamətində Avropa Birliyinin səylərinə dəstək verən Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi 

proyektinin  reallaşmasına nail olduğunu da bildirmişdir. Pandemiya nəticəsində bu lahiyələrin 

reallaşmasında bəzi problemlər ortaya çıxarmaqdadır. Covid-19 pandemiyasının ölkəmizin 

enerji sektoruna təsirlərinin araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməliyik. Mən burda AMB-nın 

statistik bülteninə əsasən 2019-2020 ci illərə uyğun nəticələri müqayisəli təhlilini aparmışam. 

Beləliklə, AMB ümumi makroiqtisadi göstəricilərinə görə 2019 cu il ÜDM 65 mlrd 415mln 

manat təşkil edirisə pandemiya təsiri ilə birlikdə 2020 ci ildə bu rəqəm  58 mlrd 469 mln 

manatdır, yəni təqribi 7 mlr azalma baş verib. Neft-qaz sektorunda isə bu azalma təqribi 7mlrd 

800 mln manatdır, ilk 10 ayda 2019 cu üzrə bu 30 mlrd 238 mln manatdırsa 2020 ci il 22 mlrd 

438 mln manatdır.  

Bunları cədvəl üzərində qeyd edək. 

Neft sektoru 2019 1-ci rüb 2019 2-ci rüb 2020 1-ci rüb 2020 2-ci rüb 

Malların ixracı 

mln$ 

4351 4638 4052 2137 

Malların idxalı 

mln$ 

360 472 453 366 

Xidmətlər 

balansı mln$ 

378 515 634 589 

İlkin gəlirlər 

mln$ 

645 471 567 321 

 

Bu cədvəldədə göründüyü kimi 2020 ci ilin 2-ci rübündə kəskin azalmalar baş verib.  Bu isə ölkəmizdə 

pandemiyanın təsirlərinin kəskin artdığı aprel-iyun aylarını təsadüf edir. 

 Neft-sektoru üzrə malların ixracında baş verən kəskin azalma isə diqqəti çəkir. Bu 

pandemiyanın bizim iqtisadiyyatımıza mənfi təsirlərindən biridir. Doğrudur enerji sahəsində 

baş verən dəyişikləri 2020 yekun nəticələrində daha dəqiq görmək olar, amma vəziyyət o qədər 

ürək açan deyil ( Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankı  Statistik Bülleteni 10/2020 səh 3-7).  

Covid-19 pandemiyasının enerji sektoruna yaratmaqda olduğu ciddi fəsadlar qarşısında tədbir 

almaq məqsədi ilə Opec+-un Azərbaycan qarşısında bəzi öhdəliklər var. Opec+ qarşısında 

duran öhdəliklər əsasən dörd mərhələdən ibarətdir:  

       -İlkin mərhələ may-iyul ayları gündəlik xalis neft hasilatı-554 min barellə  

       -İkinci mərhələ avqust-dekabr ayları gündəlik xalis neft hasilatı- 587 min barellə 
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       -Üçüncü mərhələ yanvar-aprel ayları gündəlik xalis neft hasilatı-595 min barellə 

endirməkdir. 

     Daha sonrakı 3 aylıq zaman dilimində mövcud tələb saxlanılmalıdır. Sonradan 

pandemiyanın nəticələrinin  neft sektorunda azalması ilə və dünyadakı neftə olan tələbin artması 

OPEC+ ölkələri nazirlərinin növbəti 15-ci iclasında  gündəlik xam neft hasilatının növbəti üç 

ay ərzində tədricən 1,1 mln. barrelədək artırılması ilə bağlı qərara səbəb olmuşdur. Son 

razılaşmaya əsasən, Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilat kvotası 2021-ci ilin ilk 4 ayı üzrə 

könüllü hasilat öhdəliyi (595 min barrel) mayda 8 min barrel və buna əlavə olaraq iyunda 7 min 

barrel, iyul ayında  isə 10 min barrel artıracaqdır. Ölkəmizdə gündəlik xam neft hasilatı paralel 

olaraq mayda 603 min barrel, iyunda 610 min barrel və iyulda 620 min olması 

hədəflənməkdədir. 

Azərbaycanın Opec+ qarşısında duran öhdəlikləri yerinə yetirilmə ardıcıllığı.Aylar üzrə Azərbaycanın 

gündəlik xam neft hasilatı 

 

( Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi 2020-ci il HESABAT). Bununla yanaşı 

ölkəmizdə elektrik enerjisinə tələbatda da azalma baş verib. Enerji naziri Pərviz Şahbazov 

verdiyi məlumata əsasən Azərbaycanda enerjiyə olan tələbatında və respublikanın energetika 

sisteminin infrastrukturunda da bəzi ciddi dəyişikliklər olunub. Hal-hazırda ölkəmizdə gücü 

25133,5 meqavat/amper olan 110-500 kilovoltluq 228 yarımstansiya fəaliyyət göstərməkdədir. 

Son 10 ildə yeni istehsal güclərinin yardılması ilə bərabər elektrik enerjisinin istehsalında 39,7 

faiz artım əldə edilib. Pandemiyadan öncəki dövrdə ölkənin inkişafı, əhalinin artımı, 

sənayeləşmə prosesi ilə əlaqədar olaraq elektrik enerjisinin istehlakı artıb. 2019-cu ildə isə 

Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 26,1 milyard kilovat/saat, istehlakı isə 21,6 milyard 

kilovat/saat təşkil etmişdir. COVID-19 pandemiyasından sonrakı dövrdə isə qlobal energetika 

sektorunda baş verən enerjiyə tələbatın azalması ilə müşayiət olunan təsirlər nəticəsində bu il 

ölkəmizdə də elektrik enerjisi ilə bağlı göstəriciləri qismən azalıb. Diqqət yetirsək 2020-ci ilin 

ilk 9 ayı ərzində elektrik enerjisinin istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü üçün müqayisədə 0,8 faiz 

azalaraq 19,4 milyard kilovat/saat təşkil edib. Post-pandemiya dövrü zamanı elektrik enerjisinə 

tələbat və istehsal həcmləri ilə bağlı dinamikada əhəmiyyətli dərəcədə artım gözlənilir ( Bakı 

20 oktyabr 2020 Azərtac). 

Azeri Light 2020-2021 Azeri Light qiymətində dəyişikliklər 
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Ən yüksək nəticə 12 mart 2021 tarixində 69 $ olmuşdur(https://oilprice.com/oil-price-charts/ ). 

 

Nəticə 

Covid-19 qlobal enerji böhranını dərinləşdirən ölkələrin iqtisadiyyatlarını ciddi şəkildə 

kiçildən, bununla birlikdə enerji yatırımlarını ləngidən bir fenomendir. Bu proses nəticəsində 

ölkələr qismən kilidlənməyə getməya məcbur olmuş, dövlətlərin enerji tələbatında ciddi bir 

azalma baş vermişdir. Buda qlobal enerji böhranının pəncəsi altında olan enerji sektoruna ciddi 

bir zərbə vurmuşdur, insanların rifahına təsir göstərmişdir. Lakin kilidlənmələrin nisbətən 

aradan qalxması enerjiyə olan tələbatı kəskin artırdı, buda sektora bir canlanma gətirdi. Son 

aylarda dünyada virusun yayılmasının surətlənməsi, yeni mutasiyaların baş verməsi, ölkələrin 

yenidən kilidlənməyə getmə ehtimalı enerji sektorunu bir qorxuya saldı. Bu isə enerji sektoruna 

və ölkələrə post-covid dövründə qlobal enerji böhranının təsirlərini azaltmaq üçün yeni, 

insanların rifahını fikirləşən, ətraf mühitə zərər verməyən, ağıllı və maliyyəti gələcək nəsillərə 

düşünərək planlaşdırılmış strategiyalar reallaşdırmağı tələb edir. Düzdür enerji sektorunu 

əvvəlki vəziyyətinə belə  qayıtması qısa müddət almıyacaq, bununla yanaşı qeyd etməliyik ki, 

pandemiya sonrası vəziyyətdə o qədər ürək açan olmasada bir ümid var, bu yalnız planli enerji 

siyasətləri, yenilənəbilən və ətraf mühit dosdu enerjilərdən istifadəsi ilə reallaşmalıdır. Covid-

19 pandemiyası enerji sektoruna ciddi bir siqnal oldu, ümid edək ki ölkələr bu pandemiya 

sayəsində qlobal enerji böhranına daha çox diqqət edəcəklər. Enerji sektoru post-pandemiya 

dövrünə hazırlaşmalı daha yaxşı bir gələcək üçün çalışmalıdır. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ финансового сектора Азербайджана с точки зрения готовности к цифровой 

трансформации. Исследуется текущее состояние банковской системы Азербайджана и тенденции ее 

развития с использованием цифровых технологий. В результате делаются выводы о новых возможностях 

банков в условиях цифровизации экономики. Мы полагаем, что цифровизация экономики приведет к 

увеличению использования безналичных платежей и удельный вес наличных платежей в Азербайджане 

снизится с 74% до 40%. Судя по прогнозам, объем безналичных платежей будет расти примерно на 

десятую часть ежегодно. Сейчас в Азербайджане внимательно изучается опыт внедрения технологий 

блокчейн, оценивая возможные риски и перспективы использования. Центральный банк запустил первый 

в стране пилотный проект на платформе блокчейн. В результате проекта клиент сможет открыть счет через 

видеоидентификацию, не приходя в банк. Если сейчас в Азербайджане около 30 банков, то их количество 

упадет до 20, а в ближайшие годы может быть и меньше. Такие процессы часто приводят к тому, что в 

объединенных банках старые инфраструктуры, не соответствующие новым реалиям, заменяются новыми, 

современными, шагающими в ногу со временем. С 2010,банки вложили примерно 25% своей чистой 

прибыли в финансовые технологии. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, банковское дело, цифровой банкинг, искусственный 

интеллект, интернет-банкинг.  

 

Динамика Развития Цифровизации 

В 1990-е годы качественные изменения в экономике были связаны с появлением и 

развитием  интернета, который по-прежнему является основой цифровой экономики. 

Цифровая экономика имеет значительный потенциал для развивающихся стран, для 

которых такие экономические сдвиги могут означать экономический рост, повышение 

производительности капитала и рабочей силы, снижение операционных издержек и 

расширение доступа к мировым рынкам. Сегодня мир стоит на пороге новых глобальных 

изменений. Инновации, пришедшие в нашу жизнь с наступлением Четвертой 

промышленной революции (Индустрия 4.0), более широкое использование 

информационных и телекоммуникационных технологий, использование Интернета 

примерно 60% населения мира (эта цифра увеличилась на фоне пандемия коронавируса 

COVID-19), технологии роботизации и искусственного интеллекта, Интернет вещей 

(IoT), большие данные и цифровизация, возникшие в результате всего 

mailto:mamedov.rashid22@gmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2225 
 

вышеперечисленного, открывают для нас новые возможности. 586 стран, которые смогут 

воспользоваться преимуществами цифровизации быстрее других, очевидно, станут 

лидерами 21 века. Присоединившись к «цифровой гонке», многие государства стали 

сознательно стимулировать и регулировать развитие цифровых технологий. Технологии. 

Программы развития цифровой экономики уже одобрены в Великобритании, Германии, 

Китае, Японии, Бразилии, США, Эстонии, Нидерландах, Ирландии, Швеции, Сингапуре, 

Филиппинах, Малайзии, России, Беларуси, Казахстане и др. И таких стран становится 

все больше (Маслеников, 2017). Кроме того, разные представления о цифровой 

экономике, лежащие в основе этих программ (или стратегий), определяют разные 

направления действий.  

Принимая во внимание экономические показатели различных стран мира, мы видим, что 

в Южной Корее доля цифрового сектора в экономике составляет 12%, в Швеции - 8,6%, 

в Финляндии - 8,3%, в США - 7,4% и в США. Великобритания - 7,1% (Егоров, Д.В., 2017). 

По оценке Всемирного экономического форума, в ближайшее десятилетие 70% новых 

ценностей в экономике будут созданы на основе цифровых платформ. По прогнозам 

Google, к 2025 году объем цифровой экономики в странах Юго-Восточной Азии 

увеличится втрое и достигнет чуть больше 200 млрд долларов (Ф.Аллахвердиев, 2020). 

Как и в развитых странах, вопросы цифровизации экономики и построения цифрового 

банкинга также являются приоритетными для Азербайджана. Азербайджан стал 

транспортным и энергетическим центром, соединяющим Европы и Азии, и ведется 

работа по превращению Азербайджана в цифровой и технологический центр (Digital 

Hub). Стратегическая дорожная карта развития финансовых услуг в Азербайджанской 

Республике, принятая на период с 2016 по 2020 годов, определяет меры по ускорению 

цифровой трансформации банков в связи с совершенствованием регулирующего 

механизма для ускорения цифровой трансформации банков. Кроме того, была принята 

Государственная программа расширения цифровых платежей в Азербайджанской 

Республике на 2018–2020 годы. Целью программы является существенное расширение 

среды безналичных расчетов между гражданами, субъектами хозяйствования и 

государственными структурами и, как следствие, укрепление финансовой ресурсной 

базы банковского сектора. В связи с этим основными стратегическими приоритетами 

являются укрепление институциональной и правовой базы услуг в сфере цифровых 

платежей за счет увеличения инфраструктурных возможностей, расширения спектра, 

качества и объема этих услуг, а также широкомасштабного вовлечения в их 

использование. . Итак, одним из главных ориентиров банковской системы Азербайджана 

является цифровизация. Цифровизация может стать одним из драйверов развития 

банковской системы, а также позволит повысить уровень доверия между вкладчиками и 

банками и обеспечить прозрачность в секторе. Таким образом, в Азербайджане 

проводятся важные реформы, и в Азербайджане реализуются масштабные программы 

построения цифровой экономики государственным и частным секторами. Создается 
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партнерство государственного и частного секторов для использования цифровых 

технологий и признания страны цифровым центром на глобальном уровне. 

Цифровизация В Экономике И Платежных Системах 

В 1990-х годах качественные изменения в экономике были связаны с появлением и 

развитием Интернета, который по-прежнему является основой цифровой экономики. 

Цифровая экономика имеет значительный потенциал для развивающихся стран, для 

которых такие экономические сдвиги могут означать экономический рост, повышение 

производительности капитала и рабочей силы, снижение операционных издержек и 

расширение доступа к мировым рынкам. Он рассматривается как движущая сила 

экономического роста, который может привести к значительным экономическим 

сдвигам и повлиять на целые области бизнеса, рынок труда и образ жизни людей. Среди 

фундаментальных особенностей цифровой экономики можно выделить следующие:  

• Высокая скорость и темпы развития;  

• Трансформация (конверсия) бизнес-процессов предприятий и производств;  

• Снижение затрат на внедрение бизнес-процессов;  

• Появление новых бизнес-моделей;  

• Появление новых «умных» продуктов, новых рынков;  

• Изменения в структуре востребованных профессий;  

• Постоянное распространение инноваций; и  

баку• Активное развитие электронных платежных систем (Абрамовских Л. –2018). Как и 

в развитых странах, вопросы цифровизации экономики, построения цифровой 

экономики и применения инноваций также являются приоритетными для Азербайджана. 

Сегодня цифровые технологии используются и в Азербайджане, и страна уже находится 

на пути цифровой трансформации. Правительство страны проводит большую работу по 

цифровизации экономики Азербайджана и построению цифровой экономики. 

Цифровизация, развитие услуг связи являются основой реализуемой в настоящее время 

программы AzerbaijanDigitalHub (далее ADH) с целью превращения Азербайджана в 

региональный цифровой центр. Проекты, реализуемые в рамках программы ADH, 

приведут к созданию технологической базы и обеспечат превращение Азербайджана в 

центр передачи Интернета и контента между Европой и Азией. Следует отметить, что 

реализуемая программа ADH и различные проекты, связанные с этой программой, 

создают благоприятные условия для цифровизации экономики Азербайджана и создания 

стабильной технологической инфраструктуры цифровой экономики, привлекая крупных 

контент-провайдеров (Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, Tencent и другие) в 

страну, обеспечивая потребность азиатских стран в трафике данных через Азербайджан 

и, как следствие, превращая страну в цифровой центр. Успешное завершение Программы 
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в конечном итоге приведет к формированию цифровой экосистемы, построению 

цифровой экономики и создаст условия для увеличения доли цифрового сектора в 

экономике (Аллахвердиев Ф. - 2020). В Азербайджане приняты (26 сентября 2018 г.) 

Государственные программы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-

2020 годы. Основная цель программы - расширение системы безналичных расчетов и 

укрепление финансовой базы банков Азербайджана. В связи с этим приоритетами 

программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных 

расчетов и повышение качества услуг в этом направлении, а также инфраструктуры для 

безналичных расчетов. Мы полагаем, что более широкое использование цифровых 

платежей приведет к:  

• обеспечению экономической прозрачности,  

• снижению операционных расходов банков,  

• расширению налоговой базы,  

• доступу предприятий и населения к финансовым услугам, и  

• расширению возможностей банковского сектора в сфера кредитования и инвестиций. 

В конечном итоге эти факторы ускорят темпы экономического роста. Мы полагаем, что 

цифровизация экономики приведет к увеличению использования безналичных платежей 

и доля наличных платежей в Азербайджане снизится с 74% до 40%. При этом объем 

безналичных расчетов будет расти на 7% ежегодно. (Аббасов А., Мамедов З.Ф., 2019) По 

данным Moody’s, Азербайджан значительно опережает страны СНГ по проникновению 

Интернета - 79% населения являются пользователями Интернета, в то время как в 

среднем по СНГ 68%. По этому показателю Азербайджан занимает первое место среди 

стран Содружества.  

Цифровизация Банковского Сектора Азербайджане 

Цифровизация банковского сектора в Азербайджане К основным тенденциям развития 

инновационных технологий, оказывающих наибольшее влияние на модернизацию 

финансовой системы, можно отнести следующие:  

1. Цифровые и мобильные расчеты и платежи 

2. Аутентификация и биометрия;  

3. Блокчейн;  

4. Облачные вычисления и виртуальная реальность;  

5. Bigdata и анализ больших данных;  

6. Искусственный интеллект и машинное обучение (Маслеников В. В., 2017). 

Азербайджан, включенный Всемирным банком в список 20 стран, реализующих 

наибольшее количество реформ за последние годы, уверенными шагами развивается 
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благодаря реформам, охватывающим все сферы экономики. Постоянно принимаются 

меры по дальнейшему развитию цифровизации - глобальной тенденции в финансовом 

секторе. Сегодня 90% банковского сектора Азербайджана пользуются услугами 

интернет-банкинга, а 83% используют мобильный банкинг. Только за первый квартал 

2019 года клиентам республики было роздано 772 тысячи новых выпущенных 

бесконтактных платежных карт, что в 2,1 раза больше прошлогодних показателей в 

годовом сравнении. В результате общее количество дебетовых и кредитных карт на 

рынке страны увеличилось до 6,8 миллиона. К концу 2019 года около 31% операций, 

проведенных по открытым счетам, было проведено.Через электронные банковские 

услуги, что означает рост на 7% по сравнению с 2018 годом. Эти показатели отражают 

тот факт, что процесс цифровизации в стране и в банковском секторе идет достаточно 

быстро. Одной из мер, предусмотренных Государственной программой расширения 

цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018–2020 годы, является 

создание системы мгновенных платежей (IPS), которая предусматривает улучшение 

инфраструктуры цифровых платежей. Это позволяет производить расчеты по сделкам 

взаимных расчетов, осуществляемым в платежной экосистеме страны между 

физическими, юридическими лицами и государственными органами в режиме 24x365 в 

течение 5-10 секунд. Пользователи смогут совершать безналичные расчеты друг с 

другом в любое время и любыми способами (Трофимов Д. В.2018). Сегодня многие 

авторитетные банки и финансовые организации в мире отводят значительную роль 

блокировке. цепные технологии как наиболее безопасные и эффективные инструменты 

использования цифровых валют.Опыт европейских банков, внедривших эту технологию, 

показывает, что использование цепочки блоков откроет новые возможности, позволит 

сократить временные затраты, снизить затраты и риски при денежных переводах. до 

минимума.В настоящее время Азербайджан, наряду со многими странами мира, 

внимательно изучает опыт внедрения технологий блокчейн, оценивает возможные риски 

и перспективы использования.Вход финансово-банковского сектора Азербайджана в 

качественно новую фазу развития , повышение качества финансовых услуг, расширение 

доступа к финансовым ресурсам и обеспечение глобальной конкурентоспособности 

могут зависеть от эффективного внедрения цепочки блоков. технологии тоже. 

Центральный Банк запустил первый в стране пилотный проект на платформе блокчейн. 

В результате проекта клиент сможет открыть счет через видеоидентификацию, не 

приходя в банк. Созданные возможности дадут импульс расширению цифровых 

платежей между хозяйствующими субъектами, снижению наличной экономики в стране 

и увеличению безналичных расчетов. Кроме того, с уменьшением удельного веса 

«кассовой» экономики повысится финансовая прозрачность деятельности субъектов 

экономических отношений, уменьшатся случаи уклонения от уплаты налогов, укрепится 

финансовая ресурсная база банковского сектора, спектр электронных банковских 

операций и их доступность увеличатся, при этом будет расти как доля населения, 

использующего электронные банковские операции, так и объем электронной коммерции. 
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Например, Rabitabank использует банковского чат-бота, с помощью которого можно 

проводить финансовые операции. Например, чтобы проверить баланс, оплатить счета за 

коммунальные услуги, ссуды, перевести деньги, собрать деньги, разделить счет между 

друзьями и т. Д. Это удобно для широких слоев населения, особенно для поколения Z, 

которое не расстаются с Интернетом, проводят время в телефонах и в чатах, привыкли 

пользоваться Facebook и т. д. 

Препятствия Для Развития Цифровизации В Азербайджане 

Развитие финтеха для банковского сообщества Азербайджана является синонимом пути 

цифровизации экономики; Поэтому это направление активно поддерживается в стране, 

в том числе на государственном уровне. Банкам и другим посредникам важно быть в 

курсе этих и других технологических тенденций, понимать их возможные последствия и 

использовать возможность безопасного и эффективного применения соответствующих 

технологий с целью повышения производительности, получения конкурентных 

преимуществ и лучшего обслуживания потребителей. В мировом опыте перехода к 

финтех-индустриализации можно выделить семь тенденций: переход от инновационных 

бизнес-моделей к технологическим инновациям; Аутентификация и безопасность 

выходят на первое место; Многоканальный опыт важен; Финансовая революция носит 

глобальный характер; Появляются новые игроки отрасли; Финтех развивается; Платежи 

и кредиты - самые привлекательные области финтеха. (Усоскин В. М.2017). Если сейчас 

в Азербайджане около 30 банков, то в ближайшие годы их количество снизится до 20, а 

может, и меньше. Такие процессы часто приводят к тому, что в объединенных банках 

старые инфраструктуры, не соответствующие новым реалиям, заменяются новыми, 

современными, шагающими в ногу со временем. И многие банки предпочитают 

передавать банковскую систему на аутсорсинг в облаке ЦФТ (Центр финансовых 

технологий). А крупные банки в различных формах превращаются в ИТ-компании, где 

цифровые технологии и продукты уже вносят основной вклад. По словам главы АБА, в 

период 2012-2017 годов на внедрение финансовых технологий банки потратили около 

310 миллионов манатов (что составляет 9% непроцентных расходов). В качестве примера 

можно привести ряд изменений в цифровизации сектора в результате реализации мер, 

предусмотренных Государственной программой повышения эффективности цифровых 

платежей в Азербайджанской Республике на 2018-2020 годы. С 2010 года банки 

инвестируют в финансовые технологии. примерно 26% их чистой прибыли. Из этих 

инвестиций 49% было потрачено на приобретение программного обеспечения и 

лицензий, 17% - расходы на поддержку программного обеспечения, 16% - расходы на 

связь (в том числе 8% - расходы на связь для банковской и межфилиальной сети, 3% - 

расходы на мобильную связь. связь, 3% - SWIFT, 3% - прочие расходы на связь), 15% - 

расходы на серверное и сетевое оборудование, 4% - прочие расходы. Доля этого вида 

инвестиций в отрасль растет с каждым днем. В результате инвестиций в финансовые 

технологии произошли значительные изменения, особенно в платежных системах. 
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Таким образом, объем операций, проводимых через межбанковские платежные системы, 

с 2010 года увеличился втрое (Мамедов З.Ф.2019). Мы предлагаем следующие основные 

шаги, которые необходимо предпринять для внедрения и развития финансовых 

технологий в экономике Азербайджана:  

• Формировать институциональную основу для развития финансовых технологий. 

Например, на наш взгляд, целесообразно создать единый контакт-центр, который 

консультирует стартап-проекты и заинтересованные стороны по вопросам 

регулирования деятельности, связанной с использованием финансовых технологий;  

• Создавать правовые условия для поддержки развития финансовых технологий; борьба 

с легализацией отмывания денег, полученных преступным путем; 

• Информационная безопасность финансовых технологий для всех субъектов 

отношений;  

• Обеспечить защиту новейших финансовых технологий как результатов 

интеллектуальной деятельности путем внесение соответствующих изменений в 

Гражданский кодекс Азербайджана;  

• Законодательство, регулирующее национальную платежную систему для нужд 

финансовых технологий;  

• Повысить финансовую грамотность населения в области финансовых технологий, 

используя различные информационные каналы. Развитию финтех-рынка препятствуют 

многие факторы:  

1. Значительная часть населения находится за пределами банковского сектора, что 

замедляет цифровую трансформацию, 

2. Отсутствие квалифицированных ИТ-специалистов 

3. Небольшой рынок   

4. Отсутствие внутреннего рынка для слияний и поглощений.   

Заключение  

Итак, в Азербайджане проводятся важные реформы, крупномасштабные программы по 

построению цифровой экономики реализуются государственным и частным секторами. 

Как и в развитых странах, вопросы цифровизации экономики, построения цифровой 

экономики и применения инноваций также являются приоритетными для Азербайджана. 

Так, к 2030 году рост ВВП в Азербайджане более чем наполовину будет связан с 

цифровизацией, в первую очередь за счет повышения эффективности и 

конкурентоспособности всех секторов экономики. Мы полагаем, что цифровизация 

экономики приведет к увеличению использования безналичных платежей и удельный 

вес наличных платежей в Азербайджане снизится с 75% до 40%. Судя по прогнозам, 

объем безналичных расчетов будет расти примерно на десятую часть ежегодно. Сейчас 
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в Азербайджане внимательно изучается опыт внедрения технологий блокчейн, 

оцениваются возможные риски и перспективы использования. Центральный банк 

запустил первый в стране пилотный проект на платформе блокчейн. В результате 

проекта клиент сможет открыть счет через видеоидентификацию, не приходя в банк. 

Если сейчас в Азербайджане около 30 банков, то их количество снизится до 20, а может 

быть, и меньше в ближайшие годы. Такие процессы часто приводят к тому, что в 

объединенных банках старые инфраструктуры, не соответствующие новым реалиям, 

заменяются новыми, современными, шагающими в ногу со временем. С 2010 года банки 

инвестировали примерно 26% чистой прибыли в финансовые технологии. 
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Xülasə 

Universitetlər texnoloji bilik və fikir istehsal edən qurumlardır. Sənaye təşkilatları isə bu texnoloji bilikləri və 

fikirləri praktikada tətbiq edərək ticarət məhsuluna çevirirlər. Bu baxımdan, universitet-sənaye əməkdaşlığı bir 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığı üçün vacibdir. Eyni zamanda, universitetlər və sənaye təşkilatları 

arasındakı əməkdaşlıq bir bölgənin yerli potensialının üzə çıxarılmasına kömək edir. Universitet ilə sənaye 

təşkilatları arasındakı əməkdaşlığın quruluşu, forması və intensivliyi bölgələrdən bölgələrə görə dəyişir. Bu 

çərçivədə, universitet ilə sənaye təşkilatları arasındakı əməkdaşlıq səviyyəsini artırmaq üçün müxtəlif siyasi 

addımlar da atılır. Bu addımlar ümumiyyətlə; Aktyorlar arasında kadrların hərəkətliliyinin təmin edilməsi, 

əməkdaşlıqdakı hüquqi maneələrin aradan qaldırılması, birgə tədqiqat layihələrinin maliyyələşdirilməsi və milli 

tədqiqat proqramlarının yaradılması. Beləliklə, universitetlər və sənaye təşkilatları bu əməkdaşlıqla müxtəlif 

qazanclar əldə etməyi hədəfləyirlər. Bu qazanclar həm sosial kapital, həm də inkişaf baxımından vacib olaraq 

görülür.Sənayeləşmənin əsas hərəkətvericiləri elm, texnika və iqtisadiyyatdır. Bu gün texnologiya elmi biliklərə 

əsaslanır və davamlı yenilikçi bir yanaşma tələb edir. Universitetlər yenilikçi elmin istehsalçısı olduğu halda, 

sənaye yeni texnologiyaların və iqtisadi böyümənin yaradıcısı olmuşdur. Digər tərəfdən, xüsusilə elmi 

araşdırmalara maliyyə dəstəyi vermək vəzifəsi dövlətin üzərinə düşməkdədir. 

Açar sözlər: universitet, sənaye, əməkdaşlıq, iş birliyi, texnologiya. 

 

Azərbaycanda Universitet-Sənaye İş Birliyi 

Universitet, sənaye və dövlət arasındakı bu üçtərəfli əlaqə iqtisadi böyüməyə təkan verən 

əhəmiyyətli bir təsir göstərsə də, bu əməkdaşlıq həmişə səmərəli olmur (Kiper M., 2004).  

Universitet, sənaye və hökumət əməkdaşlığı, hər səviyyədə optimizasiyaya ehtiyacı olan və 

hətta tərəflərin ümumi faydalarına uyğun olaraq məcburi icra edilən bir sahədir. Mühəndislik 

təhsilində bu ortaqlığı da istisna etmək mümkün deyil. Bu çərçivədə təqdim etdiyimiz metod 

bu əməkdaşlığın keçmişdən bu günə qədər inkişafını, mövcud vəziyyətini, nələrin edilməsi 

lazım olduğunu və təkliflərini araşdırır. 

Universitet-Sənaye Əməkdaşlığına Təsir Edən Amillər 

Universitet-sənaye əməkdaşlığına təsir edən bir çox amil mövcuddur. Bunları ayrıca 

müəyyənləşdirmək mövzunu başa düşməyə kömək edəcəkdir. 

Texnologiya istehsal maşınlarında, istehsal üsullarında, məhsullarda "yenilik" yaratmaq, bu 

yeniliklərdə istehsalın artırılması, məhsuldarlığın artırılması, rəqabət üstünlüyü və mənfəətin 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2234 
 

artırılması üçün bir açardır. Ölkələrin məhsuldarlığı baxımından da həyati əhəmiyyət daşıyır və 

yaratdığı təsirlər baxımından inkişaf səviyyələrində müəyyən bir rol oynayır.  

Verilənlər bazası heç bir mövzuya bağlı olmayan simvol və ya qruplardır. Buna görə birbaşa 

və ya dərhal məna vermirlər. 

İnformasiya bir mövzu ilə əlaqədar olaraq şərh edilmişdir. Bu şəkildə bir məna və dəyər 

qazanmışdır. 

Bilik, mənalı bir quruluşda toplanan məlumat bazasıdır. Bu quruluşda bilik insan ağlı tərəfindən 

işlənmiş ən azı bir təcrübəyə sahibdir və təsir gücünə çevrilmişdir. 

Açıq biliklər (kodlaşdırılmış və ya açıq biliklər), bir sıra kodlar və ya dillər kimi formal şəkildə 

ifadə edilə bilən məlumatlar, əldə edilmiş təcrübədən təcrid oluna, ayrılaraq asanlıqla başqaları 

ilə paylaşıla və ötürülə bilər.  

Yerləşdirilmiş Bilik (tacit knowledge), təcrübə yolu ilə əldə edilmiş, təcrübə və tətbiqetmə ilə 

inkişaf etdirilmiş, yüksək dərəcədə faydalı və vəziyyətə xas olan, şüuraltıya enən bir dərinlikdə 

mənimsənilmiş və tətbiq olunan, ifadə etmək çətin, ümumiyyətlə köçürülməmiş, lakin ola bilən 

biliklər təcrübə mübadiləsi və təcrübə mübadiləsi yolu ilə köçürülür (Akbulayev and etc, 2021). 

Yerləşdirilmiş bilik insan beyninə ayrı-ayrılıqda və ya təşkilat daxilində kollektiv bir yığılma 

şəklində yerləşdirilə bilər və bu dərin biliklərdən istifadə yalnız problemlərin həlli deyil. Bu tip 

məlumatlar, problemi müəyyənləşdirmək üçün əsas elementlərdən biridir və radikal yenilik 

mənbəyi ola bilər.  

Texnologiya transferi dövlət, şirkətlər, maliyyə qurumları, tədqiqat və təhsil müəssisələri, 

qeyri-hökumət təşkilatları və s. kimi fərqli tərəflər arasında bilik, təcrübə və avadanlıq axını 

kimi bir sıra qarşılıqlı əlaqələri əhatə edən geniş bir prosesdir. 

Texnologiya ötürmə metodları birbaşa (lisenziya, müştərək müəssisələr, əməkdaşlıq, təlim 

təchizatı və s.) və dolayı (xarici səyahətlər, ümumi seminarlar və təlimlər, media təminatçıları 

və s.) metodlardır. Ən tanınmış texnologiya transfer üsulları birbaşa alış, lisenziya və knowhow 

müqavilələri, françayzinq, xarici birbaşa investisiyalar, açar təslim müəssisəsi investisiyaları, 

müştərək müəssisə, təchizat münasibətləri, kooperativ tədqiqat müqavilələri və istehsal 

tərəfdaşlığı (birgə istehsal), məhsul və kapital məhsulları ixracatı, elmi və texniki kadr 

mübadiləsi, xarici mütəxəssislərin məsləhətləşməsi və işə qəbulu, elmi və texnoloji konfranslar, 

yarmarkalar, şəxsi münasibətlər, təlim və təhsil, işgüzar səfərlər, şirkət satınalmaları, açıq 

ədəbiyyat (dövri nəşrlər, kitablar, məqalələr və s.), hökumət dəstək proqramları, beynəlxalq 

kredit və yardım proqramları, sənaye casusluğu və əks mühəndislikdir(Kiper M., 2004).  

Texnologiya transferini bu ötürmə ilə əlaqələndirərək və ötürülən məlumatlara üstünlük 

verməklə şaquli texnologiya ötürülməsi metodları və üfüqi texnologiya ötürülməsi metodları 

kimi ikiyə bölmək mümkündür. Ədəbiyyatda təşkilatın xarici aktyorlarla əlaqələri və 

texnologiya əldə etmə və yayma sistemi şirkət daxilində şaquli texnologiya ötürülməsi və üfüqi 

texnologiya ötürülməsi üçün təsvir olunur. Şaquli texnologiya köçürmə metodları, lisenziya, 
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nou-hau, ortaq müəssisə, alış, françayzinq, açar təslim imkanları, məsləhət, istehsal tərəfdaşlığı, 

xarici mütəxəssis işə cəlb edilməsi və s. kimi bir çox metodu əhatə etdiyi halda, üfüqi 

texnologiya ötürmə metodlarına Universitet-sənaye işbirliyi layihələri, universitet-sənaye 

əməkdaşlığı, Universitet-sənaye işbirliyi institutları, layihə əməkdaşlıqları, qruplar, şəbəkə 

strukturları və s. sıx interaktiv sistemlər daxildir. Bu iki metod arasındakı əsas fərq inkişaf etmiş 

və az inkişaf etmiş ölkələr arasındakı əsas fərqlə eynidir (Awasthy R., 2020). 

Texnologiya Universitet-sənaye işbirliyi, şirkət daxilində və ya xaricindəki bütün əlaqədar 

tərəflərin texnologiya inkişaf etdirmə və ya yaratmaq fəaliyyətində intensiv iştirak etdiyi, dərin 

texnologiyanın mənimsənildiyi, üfüqi əməkdaşlıq və qarşılıqlı modellərin olduğu universitet-

sənaye əməkdaşlığı, qruplar və sistemlər vasitəsilə əldə edilir. Bu münasibətlər baxımından 

daha faydalıdır. Üfüqi texnologiya ötürmə metodlarının ortaq məxrəci getdikcə daha çox 

bilindiyi kimi UNIVERSITET-SƏNAYE IŞBIRLIYI və ya tədqiqat-texnologiya inkişafıdır.  

İş Birliyinə Ölkədə Maraqlı Olan Tərəflər 

Universitet hər cür Universitet-sənaye işbirliyi tədqiqatı və akademik təlimin həyata keçirildiyi, 

öz missiyası iləsektor üçün bilik və insan resursları istehsal edən bir quruluşdur. 

Onların əməkdaşlıqdan gözləntiləri aşağıdakı kimidir: 

Maliyyə və natura töhfələr istehsal olunan bilik və texnikanın tətbiqi, tədqiqat fondları ilə 

texnologiyanın yaradılması, laboratoriyalardan səmərəli istifadə, informasiya resursları və 

texnoloji mərkəzlərin yaradılmasıdır. Təhsil və tədqiqat işlərinə maliyyə dəstəyi vermək, 

ictimai maraqlara xidmət missiyasını yerinə yetirmək, tələbə və fakültələrə təcrübə sahələri 

açmaq, mənalı problemləri müəyyənləşdirmək, regional iqtisadi inkişafa töhfə vermək, 

məzunlar üçün iş sahələri yaratmaq universitetlərin əsas maraq dairələrindən olmalıdır. 

Sənaye infrastruktur obyektlərinə giriş, təlim keçmiş işçilər, əlavə dəyərdir. 

Sənayenin bu tərəfdaşlıqdan gözləntiləri aşağıdakılardır: 

Təlimat keçmiş işçi qüvvəsindən, tədqiqat və inkişafdan, bazar araşdırmalarından, təhsildən 

istifadə etmək, universitetin tədqiqat infrastrukturuna daxil olmaq, sahib olmadığı laboratoriya 

təcrübəsinə müraciət etmək, texnologiyalarının genişləndirilməsinə və yenilənməsinə imkan 

yaratmaq, potensial elementlərini seçmək, rəqabətqabağı araşdırma təmin etmək öz tədqiqat 

qabiliyyətini artıraraq fürsətlər yaratmaqdır(Etkin bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Nasıl 

Olmalıdır, 1999). 

Dövlət, universitet və sənaye arasında bir körpü olmaq rolunda çıxış edir. Texnologiya istehsal 

edən bir quruluşa çatmaqla inkişaf səviyyəsini artırmaq, tərəflərin inzibati, maliyyə və hüquqi 

baxımdan əməkdaşlıq imkanlarını asanlaşdırmaqdır. Universitet sənaye dövlət spiralında 

həlledici mövqe tutur. 

İş Birliyinin Məqsədləri  

Universitetdəki biliklərin yığılması ən qısa müddətdə sektora, sektorda mövcud olan 
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texnologiya isə universitetə ötürülməlidir. Universitetin təhsil proqramları sənayenin təhsil 

ehtiyaclarına yönəldilməli, universitet tələbələri həftənin müəyyən bir gününü sənayedə 

keçirməlidir, təhsildən əldə edilən məlumatlar müəssisəyə gətirilməli və müəssisədən əldə 

edilən məlumatlar təhsilə yönəldilməlidir. Məzuniyyət tapşırıqları sənayedə bir mövzuya bir 

həll yaratmalıdır. 

Şəkil 1. Universitetlərin daxili vəzifələri 

 

İnnovasiya 

Təhsil       Araşdırma 

 

 

Qarşılaşılan Əsas Problemlər 

Universitetin sənaye sektorunun qarşılıqlı olaraq, bir-birini yetərincə tanımamasıdır. 

Universitetdə istehsal olunan elm asanlıqla texnologiyaya çevrilmir. Mövcud sənaye 

sektorunun böyük bir hissəsi universitetdə hansı fənlər və layihələrin həyata keçirilə biləcəyini 

kifayət qədər bilmir. 

Bunun səbəbi sənayenin bilikdə deyil, istehsalda texnologiyaya ehtiyacı olmasıdır.  

Zaman Problemi 

Elmi inkişafın əsas aktyoru universitetdir. Sənaye də universitetin bu rolu oynamasını istəyir. 

Bu gözləmə zaman problemini daha da artırır. 

Ümumiyyətlə, ölkəmiz məlumat istehsal etmək əvəzinə, texnologiyanın ötürülməsinin asan 

yollarını tapmışdır. Sənaye sahələri texnologiya transferində çox səxavətli olmuşdur. Belə ki, 

öz qazancını xarici ölkələrə yatırıb köçürmüşdür. Tərəflər qarşılıqlı gözlənti içərisindədir. 

Universitet sənayenin bir layihə gətirməsiintizarında, sənaye isə universitetin qatqı təmin etməsi 

gözləntisindədir (Al-Tabbaa O., (2015). 

Universitet-sənaye əməkdaşlığının uğursuzluğunun əsas səbəbi, universitet-sənaye 

əməkdaşlığını koordinasiya edəcək təsirli bir quruluş tətbiq edilə bilməməsidir. Belə ki, əksər 

universitetlərdə hələ də bürokratiya mövcuddur. 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2237 
 

Bacarıqlı insanlar yetişdirmək borcu:  

Sənaye və xidmət sektorlarında iştirak edəcək universitet məzunları bu sektorların tələblərini 

ödəmək bacarığı ilə təchiz edilməlidir.  

Universitetin mövcud və potensial imkanlarının sənayeye köçürülməsi 

Sənaye sektorunun universitetlərdə çalışan akademik heyətinin biliklərindən və nəzəri 

yanaşmalarından faydalanması lazımdır. Əlavə olaraq, universitetin digər bölmələri və 

laboratoriyaları potensial faydalar olaraq görülməlidir.  

Sənaye sektorunun imkanlarının universitetlər tərəfindən qiymətləndirilməsinin təmin 

edilməməsi 

Uzun illərin sonunda və ümumiyyətlə sınaq və səhv üsulu ilə sənayedə qazanılan yığımlar 

universitetlərin istifadəsinə verilməlidir. Bundan əlavə, 'iş mühiti' sözün əsl mənasında burada 

meydana gəlir. Tələbələrin iş həyatına başlamazdan əvvəl bu müəssisələrdə təcrübə və ya 

alternativ kurs proqramları ilə bu təcrübələri təcrübə etmələri təmin edilməlidir (Sevim Ş., 

Karamete F, 2003).  

Sinerji effektinin yaradılmaması 

Sinerji effekti, əməkdaşlığı təşkil edən hər iki tərəfin imkanlarından bir intizam daxilində 

sistemli şəkildə istifadə edildikdə mütləq meydana gəlməkdədir. Faydalar hər tərəfin ayrı-

ayrılıqda təmin edəcəyi faydaların cəmindən çox olacaqdır. Hansı modelin əldə edilməsinə 

çalışılmasından asılı olmayaraq, universitet-sənaye əməkdaşlığının istiqamətləndirildiyi bir sıra 

hədəflər var. Bu əməkdaşlıq proqramları paylaşılan məsuliyyət, mövcud mənbələrdən optimal 

istifadə, gənclərə və cəmiyyətə xidmət və təhsil imkanlarını zənginləşdirmək kimi əsas 

konsepsiyalara əsaslanaraq aşağıdakı hədəflərə çatmağa çalışır (Gürol M., 1997);  

Öyrənməni daha mənalı etmək üçün nəzəriyyə ilə praktika arasındakı boşluğu doldurmaq, 

Ümumi və xüsusi iş bacarıqlarını, vərdişlərini təmin etmək, bilik əldə etmək və arzu olunan 

davranışları inkişaf etdirmək,  

Məktəb ilə iş yeri arasında lazımi koordinasiyanı həyata keçirmək. Əlavə olaraq, formal təhsil 

daxilində, özəl sahədəki iş sahələrində bir təhsil mühiti yaradaraq, peşə təhsilinə töhfə vermək,  

Sənaye və xidmət sektorları tərəfindən tələb olunan işçi qüvvəsinin keyfiyyətli bir şəkildə təmin 

edilməsini təmin etmək, texniki sahədə inkişaf etdirilən hər bir yeniliyin dövlətin imkanları 

çərçivəsində qısa müddətdə təhsil şərtlərinə gətirilməsini təmin etmək.  

Bu problemlərin aradan qaldırılması universitet-sənaye əməkdaşlığı tədqiqatlarının aşağıdakı 

faydaları verdiyi ilə ifadə edilə bilər (Sevim Ş., Karamete F., 2003);  

1. Tələbə baxımından; Nəzəri bilikləri praktik bacarıqlarla birləşdirir, iş imkanları 

yaradır və fərdin özünə inamını artırır. Məsuliyyət hissi inkişaf edir, iş vərdişləri müsbət inkişaf 
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edir. Həqiqi bir iş şəraitində peşəkar və texniki bacarıqların reallaşmasını və formalaşmasını 

təmin edir. Bu səbəbdən işə düzəlmə qabiliyyəti artır. 

2. Sənaye baxımından; Sənaye sahələrinin ixtisaslı kadrlar üçün öz 

infrastrukturlarını yaratmasını və eyni zamanda işə götürməyi düşündüyü kadrların yaxından 

tanınmasını təmin edir. Fərdin uyğunlaşma müddəti qısaldılır və xərcləri azalır. Əmək 

dövriyyəsi (giriş-çıxış) azalır. Sektor sektorlarının müəllim heyətinin bilik və təcrübəsindən 

bəhrələnmələri təmin edilir. Universitetdə təhsil proqramlarının təşkilində sənayenin ehtiyacları 

nəzərə alınaraq qiymətləndirilir. 

Keçmiş tövsiyələr 

Universitet-sənaye tərəfdaşlığına dair keçmişdən bəri bəzi tövsiyyələr olmuşdur. Onlar 

aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirilmişdir: 

 Universitet-sənaye əməkdaşlığına dair bir inventar işi aparılmalıdır; 

 Tələbələrin sənayedə təcrübə imkanları asanlaşdırılmalı; 

 Müəssisələrdə səlahiyyətli mütəxəssislərin mühazirəçi statusuna gətirilməsi və 

tələbələri qiymətləndirməsi təmin edilməlidir; 

 İdarəçilər və rektorlar sosial təminat qanunvericiliyi ilə bağlı qanuni 

dəyişikliklər edərək azad edilməlidir; 

 İşbirliyi çərçivəsində sənayedə çalışacaq tələbələrə veriləcək əmək haqqı mütləq 

qanuni bir çərçivəyə gətirilməli; 

 Universitetlərdən və sənayedən ibarət məsləhət şuraları yaradılmalı və onlara 

əməkdaşlıq təmin edilməli; 

 Universitet məzunlarının təhsil yerlərinə qayıtması və təcrübələrini tələbələrlə 

bölüşməsi üçün mühitlər yaradılmalı; 

 Birgə layihələr edilməli; 

 Universitetlər məlumatların siyahısını hazırlamalı; 

 Sənayeçilər mövcud problemlərinə görə layihələr yaratmalı; 

 Universitetlərdə KOBİ-lər üçün problemlərin həlli ilə bağlı məsləhət xidmətləri 

təşviq edilməlidir. 

Universitet mühitində universitet-sənaye əməkdaşlığını inkişaf etdirmək üçün universitetlərdə 

təyinat, yüksəliş, qiymətləndirmə və mükafatlandırma sistemlərində universitet-sənaye 

əməkdaşlığını mükafatlandıran heç bir meyar yoxdur. Bunun xaricində magistr və doktorluq 

tezisləri yoxlanılır. Bəs patent sahibinə bir təşviq və ya mükafat varmı? Sənayedən nə qədər lirə 

layihəsi gətirilə bilər? Universitetlərdə belə bir sahə qiymətləndirilirmi?  

Bu meyarlara universitet-sənaye əməkdaşlığını yaxşılaşdıran vasitələr kimi baxılır. Təhsil və 

tədqiqat fəaliyyətləri bir-birindən ayrılmalıdır. Təhsil daha çox təkrarlanan bir sistemdir. 

Araşdırma daha yaradıcı, fərqli bir mühitdir. Universitetlərin çətiri altında tədqiqat fəaliyyətləri 

daha çox müştəriyə yönəldilmiş məşğulluq siyasəti ilə həyata keçirilməlidir. Universitetlərdə 

problemlərin həlli və məsləhət fəaliyyəti də kiçik və orta sənayeçilərə kömək etmək üçün təşviq 
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edilməlidir (https://www.culturepartnership.eu/). 

Universitetlərin beynəlxalq bazarlara çıxış və məlumat əldə etmək kimi çox işlər mövcuddur. 

Tətbiqi layihələr üzrə araşdırmalar universitetlər tərəfindən aparılmalıdır. Fənlərarası 

koordinasiya təşviq edilməlidir. Dövlətin maliyyəyə dəstəyi də burada mütləqdir. Eyni şəkildə, 

sənaye hökumətdən alınan təşviqləri Universitet-sənaye işbirliyi fəaliyyətləri üçün təşviq olaraq 

yönəltməlidir  

Zamanla, universitetlərin də daha müstəqil olmaları lazımdır. Məzuniyyət layihələri uyğun 

layihələr olmalıdır. Universitetlər tədris proqramını tənqid etməli və bölgələrinin ehtiyaclarına 

uyğun təhsil verməlidirlər. Ali Təhsil Şurasından irəli gələn problemlər üçün birlikdə işləyərək, 

qanun mətnlərinin hazırlanaraq parlamentdən keçməsi təmin edilməlidir [3].  

Hər şeydən əvvəl, universitetlərin və sənayeçilərin təmsil olunduğu ortaq bir məclis 

qurulmalıdır. 

Təchizatçı-müştəri münasibətlərində universitet-sənaye əməkdaşlıq çərçivəsi həll edilməlidir. 

Sənayə müştəri, universitet tədarükçüdür. Sənayeçi davranış və texniki baxımdan kifayət qədər 

tələbələrə ehtiyac duyur. Şagirdlər peşələri ilə əlaqəli bütün vasitələrdən, kompüterdən və 

internetdən səmərəli istifadə etməli, mənbələrə daxil ola bilməli, kitabxanadakı araşdırmalara 

və elmi məqalələrə daxil ola bilməlidirlər. Universitetdə şifahi və yazılı ifadə, analitik düşüncə 

və öyrənmə bacarıqları qazanılmalıdır. Universitet həm də sənayeçinin ehtiyaclarını 

araşdırmağı və bazara çıxarmağı bacarmalıdır. 

Fakültə üzvlərinin müəyyən vaxtlarda sənayedə çalışması üçün məzuniyyətə qəbul edilməsini 

təmin etmək üçün qanuni bir tənzimləmə tətbiq edilməlidir.Texnologiya transferi konsepsiyası 

akademik müəssisələrdə, universitetlərdə və tədqiqat mərkəzlərində istehsal olunan məlumat və 

texnologiyaların sənayeye ötürülməsi deməkdir. Bu, universitet-sənaye əməkdaşlığının əsasını 

təşkil edir. Universitetlərdə bilik yaratmaq üçün strateji layihələr edilə bilər. Bununla birlikdə, 

tətbiqi tədqiqat işləri üçün ən yaxşı yer də texnologiya mərkəzləridir (Davey V., 2021).  

Bir ölkənin elm və texnologiya istehsal etmə bacarığı, o ölkənin gələcəyində çox vacibdir, 

ancaq bu səriştənin sosial bir faydaya çevrilməsi mənalıdır. Bir ölkənin innovasiya siyasəti bir 

ölkənin elm və texnologiya siyasətinin əsasını müəyyənləşdirir. İnkişaf etmiş ölkələrdə 

hökumət UNIVERSITET-SƏNAYE İŞBİRLİYİ və yeniliyi dəstəkləməkdədir. Universitetlər 

sənayeni müştəri kimi görmək qabiliyyətini nümayiş etdirməlidir. Xüsusilə KOBİ-lərin 

məlumatlara daim ehtiyacı vardır. Universitet-sənaye ortaq tədqiqat mərkəzi kimi işləyə biləcək 

mexanizmlər formalaşdırılmalıdır. 

Tarixi İnkişaf Prosesi 

Tarixi və sosial baxımdan universitetlər bilik istehsalında çox əhəmiyyətli bir rol oynamışdır. 

Əsas məlumat mənbəyi olan universitetlər də məlumatların cəmiyyətə yayılmasında kritik 

mahiyyət daşımışdır. İlk universitetin meydana çıxdığı 19-cu əsrə qədər təhsil universitetlərin 

əsas vəzifəsi idi. 19-cu əsrdə, ilk akademik inqilab adlanan təhsilə əlavə olaraq, universitetlərdə 
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əsas vəzifələrdən biri kimi tədqiqat işləri aparılmağa başlandı. 

Universitetlərdə tədricən institusionalizasiya olunan təməl tədqiqat ölçüsü və tədqiqat 

nəticələrinin iqtisadi rifah və inkişafa töhfəsinə dair ən vacib sənədlərdən biri dərhal II. 1945-

ci ildə elmi araşdırma və inkişaf institutunun prezidenti və ABŞ Prezidentinin müşaviri, II 

Dünya Müharibəsindən sonra o zamankı prezident Ruzveltə Vannevar Bush tərəfindən yazılmış 

"Elm-Sonsuz Sərhəd" adlı məruzədir. Bütün dünyada fikir və model inkişafı baxımından çox 

vacib olan bu sənədin başlığında oturan "sonsuz limit" konsepsiyasında "zəmanətli azadlıq və 

muxtariyyət" vurğulanmışdır. Muxtariyyət dedikdə elm və elm adamlarının öz qaydalarını təyin 

etmələri və elmi, xüsusən də ictimai nəzarət və siyasi gündəmi xarici dünyadan ayıran vakum 

mühitində elmi tədqiqatları davam etdirmələri olmuşdur (Salleh M. S., 2013).. Bu sənəd 

"innovasiyada xətti model" in, başqa sözlə bir ölçülü yenilik prosesinin mühüm dəstək elementi 

kimi qəbul edilir. 

Nəticə və təkliflər 

Keçmişdə, xüsusən də 1999-2000-ci illərdə mövzu ilə bağlı təsirli işlər və görüşlər 

keçirilmişdir. Burada görülənlər mövzunun vacibliyini və nələrin edilməsi lazım olduğunu ifadə 

etmi., ayrıca müxtəlif dövlət və özəl qurumların təcrübələrini təqdim etmişdir. Bütün bunların 

nəticəsi olaraq aşağıdakı təcrübə və prinsiplərin nəzərə alınması lazım olduğu müəyyən 

edilmişdir: 

1. Hər şeydən əvvəl, tərəflər arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan institusional və 

funksional bir quruluş yaradılmalıdır. 

2. Əməkdaşlıq qazanmaq prinsipinə əsaslanmalı, lakin tərəflərin sosial 

məsuliyyətlərinə kifayət qədər yer verilməlidir.\ 

3. Sektor təmsilçilərinin müəllim heyəti olaraq qiymətləndirilməsinə yol 

açılmalıdır. Mövcud qanunvericilik buna imkan verir. Yalnız iradə göstərmək kifayətdir. 

4. Sənaye mühəndisi hazırlayan fakültələrdə kursların müraciət dərəcələri 

artırılmalıdır. Təcrübə tətbiqinə əlavə olaraq, texnoloji fakültələrində olduğu kimi iş yeri təhsili 

üsulu da qəbul edilməlidir. Beləliklə, tələbə fasiləsiz və davamlı iş yeri təhsili verə və sahənin 

tələblərini öyrənərək təhsilini istiqamətləndirə biləcəkdir. 

5. Üniversitetlərdə məzuniyyət tezisləri sənayedə bir problemə həll tapmaq üçün 

tətbiq olunan mövzular arasından seçilməlidir. 

6. Fakültələrə sənaye məsləhətçiləri təyin edilməli və onlara xüsusi yer və otaqlar 

ayrılmalıdır. Əlavə olaraq, ikinci bir sənayeçi ümumi istifadə ofisi, qonaq deyil ev sahibi kimi 

hiss edəcək şəkildə fakültə ziyarətinə gələn sənayeçilər tərəfindən istifadə ediləcək. 

7. Fakültələrdə şöbə məsləhət şuraları yaradılmalı və bu şura akademik mövzularda 

təsirli qərarlar qəbul etməlidir. Dərsin məzmunu və tətbiqetmələri barədə sənayeçilərin fikirləri 

hər zaman nəzərə alınmalıdır. 
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The Impact of the Stock of Foreign Direct Investment Inflows and Domestic 

Investment on Income: Empirical Evidence from Australia, Germany, 

Brazil, and Turkey 
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Abstract 

According to all the economic growth models, the source of economic growth is domestic investment, DI, 

technological progress, ideas and innovation. Thus, countries design policies to stimulate these sources of 

economic growth. Unfortunately, sometimes DI and domestic technology are not sufficient to start economic 

growth process, hence, policy-makers design policies to attract foreign direct investment, FDI to fill the saving 

gap. While the impact Of DI on an economy is unambiguous, the impact of FDI on the economy of a host country 

is not clear-cut in the literature. It is due to this ambiguousness this thesis examines the impact of the stock of FDI 

inflows on aggregate income of Australia, Germany, Brazil and Turkey. To compare the productivity of DI and 

the stock of FDI inflows, the study also includes the impact of DI on aggregate income. The study used bounds 

testing approach to cointegration. In all the countries the results show that there exist cointegration among the 

variables, and the impact of DI on aggregate income is greater than the impact of the stock of FDI inflows in all 

the countries in both short-run and the long-run. While the impact of DI on aggregate income is positive and 

significant in all the countries, the impact of the stock of FDI inflows is mixed. 

Key words: Domestic investment, the stock of FDI inflows, economic growth, income, bounds testings, ARDL, 

Australia, Germany, Brazil, and Turkey 
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Abstract 

American Marketing Association’s first ever intellectual agenda has identified seven big problems that all 

marketing community currently confronts in the modern world. Jaworski, Malcolm& Morgan (2016) pointed out 

“the AMA’s intellectual agenda seeks to serve as a big tent source of guidance and inspiration that includes both 

theoretical and applied knowledge that will ultimately provide actionable insights, frameworks, tools, and 

resources for the AMA community”. With the emergence of digital media, dealing with an omnichannel world has 

become a priority for marketers. Haukingham (2017) claims that a customer using several different channels buys 

up to 30% more compared to a mono-channel customer. 

Nowadays, the marketing industry not only understands the advantages of the omnichannel marketing, but is also 

confronting a compulsion from customers to be omnichannel as a standard. Despite the importance of omnichannel 

strategy to marketers, delivering a seamless customer experience across multiple channels is a complex, multi-

faced challenge for them. Implementing a successful omnichannel strategy requires adjusting management 

methods as well as the management itself; otherwise, it can end up with huge loss. According to a study conducted 

by 1WorldSync (2017) “45 percent of merchants and suppliers have lost more than $1 million in revenue due to 

cross-channel commerce challenges, and more than one in ten have lost more than $3 million”. Therefore, in order 

to overcome challenges and be successful in the omnichannel world, marketers need to be more careful while 

implementing the strategy. 

Keywords: marketing, omni-channel, marketing strategy, digital strategies. 

 

Introduction 

In the current world, the emergence of the internet which brought connectivity and transparency 

has led to drastic changes in the power structure. As every aspect of life, the marketing 

community has been affected by the power shifts, and so, old theories and practices start to be 

challenged by new ones. One of the new strategies is omni-channel marketing. Rigby, the first 

person originated the term, defined omnichannel as the integration of all available channels for 

making customer shopping experience seamless. These channels could be physical stores, 

websites, kiosks, direct mail and catalogs, social media, call centers, mobile devices, 

televisions, gaming consoles, home services, networked appliances and more (As cited in Singh, 

2017). In other words, since companies have started to compete in global marketplaces which 

have been changed by new technology, companies need to reach the customers wherever they 

are, on whatever device they may use, in whatever way they wish to purchase. Mosquera, 

Pascual& Ayensa added that advances in information technology and communication have 

caused an increase in a number of retailing formats such that consumers get in touch with 

mailto:m-riyad.aliyev@unec.edu.az
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companies during the customer path (2017). Moreover, in spite of the fact that omni-channel, 

multi-channel, and cross-channel are used interchangeably in some literature, omni-channel 

should not be confused with multi- or cross-channel. According to Piotrowicz & Cuthbertson 

(2014), while multi-channel means using different channels that work independently, “in an 

omni-channel environment, the channels work together, such that customers can use digital 

channels for research and experience the physical store in a single transaction process”. While 

interacting the companies at any time, customers suppose to have a similar brand experience as 

the channels are managed together (As cited in Mosquera, et al., 2017). Dorman added that in 

a multi-channel business model, each channel is functioning separately to reach different 

segments of customers (2013). Nonetheless, “cross-channel retailing is the set of activities 

involved in selling merchandise or service through more than one channel or all channel 

widespread at the same time but with a partial interaction with the customers and/or a partial 

integration controlled by the retailer” (Simone, Sabbadin, 2017). Shortly, the main factor that 

differentiates omni-channel from multi- or cross-channel is that in omni-channel strategy 

different channels are used through one purchasing process. For instance, one channel used to 

obtain pre-purchase information, another channel for sales fulfillment and yet another channel 

for post-purchase service (Valos, 2009). The review excluded sources about optimization of the 

physical channel and advanced payment systems and focused only on changes in channel 

management and threats of channel integration. In addition, the scope of the review was to find 

the answer to the question: what are the new challenges in implementing the omni-channel 

retailing? 

The rapid development of the e-commerce industry has a significant impact on traditional 

retailers in terms of moving into the online market. Namely, “retailers and e-tailers are facing 

pressure to adapt since a strategy focusing on a single channel may no longer be sufficient to 

attract the demanding customers of the 21st century” (A Deloitte Point of View, 2015). 

Nevertheless, omni-channel marketing is harder than it may seem. Hence, omni-channel 

retailing requires to consider new risk management techniques including reconfiguring internal 

processes to provide new services previously not required. Valos (2009) spoke up for the idea 

that omni-channel marketing creates some challenges that include “the internal politics when 

the role of a traditional channel is reduced or modified, understanding synergies when multiple 

channels provide complementary roles, and balancing effective and efficient performance 

measures”. Consequently, when the retailers decide to implement an omni-channel marketing, 

they ought to consider the new development requires an adjustment in the functional and 

operational management. Since achieving success in omni-channel marketing relies on the 

capability to design and implement an intensive strategy for how to be present in the channels 

that customers desire, both now and later, management needs to invest significant time in 

planning before executing. If they establish independent and disintegrated channels, it is hard 

to go forward (A Deloitte Point of View, 2015).  Secondly, while talking about integration 

threats, channel cannibalization can be an important concern for retailers who are trying to 

advance the integration among their channels according to some researchers. Thus, some 
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retailers are still reluctant to implement omni-channel marketing due to the cannibalization 

threat. According to Webb (2002), “they believe that this kind of strategy would move their 

customers from their current channel into the new one and thereby cannibalize the sales instead 

of increasing total sales” (As cited in Simone& Sabbadin, 2018). After all, despite the fact that 

omni-channel marketing is a new trend in the marketing industry, dealing with an omni-channel 

world has certain challenges such as managing the channels and channel cannibalization.  

The purpose of the review was to find an answer to the question what are the new challenges in 

implementing the omni-channel retailing? Conclusion driven from the review was that 

managing channels and cannibalization threat are the factors that have to be considered before 

implementing omni-channel marketing strategy. Namely, managing channels correctly is 

sometimes challenging for companies as it requires precise efforts and more time. Furthermore, 

integrating channels may lead to cannibalization which dismantles the sales rather than growing 

total sales. Consequently, managers have to be more careful while integrating channels and 

implementing omni-channel since a small mistake can result in huge issues.  The result was 

contributed and explored deeply in the research project. 

Discussion 

Nowadays, consumers on average seamlessly move between the physical and digital worlds. 

For example, a consumer may search a product online and then go to a store to test it. After 

comparing different prices online, he or she finally purchase the product. From the example, it 

is shown that both digital and physical spaces are involved in purchasing experience as they 

blur more closely together. The reason why an omni-channel marketing approach is so powerful 

is that consumers engage with brands in an omnichannel manner, and this trend increases day-

by-day. Therefore, brands need to adjust their strategies to readily deliver the right message to 

the right person at the right time. Brennan asserted “the brands who are able to make this 

transition effectively, and provide the contextually relevant experiences consumers expect, are 

the ones that will thrive in the long term” (2018). Nevertheless, it is not an easy task to build 

and implement a strong omni-channel marketing strategy. According to the report by 

Brightpearl (2018), despite the fact that 9/10 retailers and brands currently possess or are 

planning to have an omni-channel strategy, only 0.8 out of 10 believe they succeed in omni-

channel. These numbers show that most brands fail to be successful in the omni-channel world, 

and most commonly there are two reasons behind the failure: failure to integrate sales channels 

and failure to manage out-of-stocks and share inventory visibility. First of all, one of the most 

common missteps taken by retailers is to treat each channel separately instead of integrating 

sales channel into one omni-channel platform. Consequently, brands have to manage these 

independent channels with their own supply chain and inventory allocation processes. In 

addition, as each channel is designed separately, they are unable to easily communicate with 

each other which lead to dissatisfaction of consumers. According to a study conducted by 

Forrester, half of the customers suppose that they will be able to buy online and get in-store 

(Miller, 2014) which would not be possible in separate sale channels. The second failure 
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scenario is that if a customer searches a product online and then visits the store to purchase 

where are told that online inventories are available, but in-store stocks have been cleared, or 

other way around. “27% of consumers would be very likely to leave and visit another retailer’s 

store if a product is out of stock” as reported by Miller (2014). The example indicates a lost 

opportunity for the brand. Also, except lost revenue, it means the loss of a potentially loyal 

customer which nowadays is a company’s most valuable asset. To overcome these challenges 

and achieve to execute strong omni-channel marketing strategy there are a few steps that brands 

should consider. Jordano suggested, “developing a strategy to optimize customer and prospect 

engagement at every touch point, targeting the right audience at the right time with relevant 

content and accurately determine what target markets will best react to your messaging are the 

tips and best practices for implementing an effective omni-channel strategy” (n.d.). 

Furthermore, integrating sales channels completely, understanding individual consumer 

preferences deeply, providing consumers with real-time updates on availability of a particular 

product are some of the tactics that should be considered by brands to be successful in the omni-

channel world. After all, omni-channel marketing provides a seamless experience in the path to 

purchase as customers jump from one channel to another; therefore, if all these techniques are 

implemented correctly, it will eventually end up with driving up productivity especially 

increasing commitment. In conclusion, in the modern digital era, omni-channel marketing 

which means providing an integrated online/offline experience for customers regardless of 

touch points has become key to marketing success. However, companies face challenges in 

executing effective omni-channel strategy such as integrating sales channels and managing out-

of-stocks and sharing inventory visibility. Therefore, brands should use certain techniques to 

overcome the obstacles including, integrating sales channels completely, understanding 

individual consumer preferences deeply and so on. The successful omni-channel marketing will 

lead to increases in productivity specifically higher commitment.  

Learning Omnichannel Marketing from Oasis 

In today’s world, consumers suppose much more from their shopping experiences than ever 

before. For example, they want to be able to search a product on mobile, order it on their 

computer during lunch break, and finish it off at a physical store. Therefore, the customer path 

to purchase must be seamlessly integrated between online and offline experiences. In short, the 

goal of omnichannel retail is to make sure that consumers achieve a sale regardless of what 

channels are used. When we talk about the integrated channel that provides shoppers a seamless 

experience across online and offline channels, Oasis British fashion retailer, one of the best 

example of an omni-channel retailing company, comes to the mind first. Oasis started to operate 

in 1991. It has approximately 500 stores in the UK and other 26 countries including Europe, 

Scandinavia, the Far East, Middle East, Mediterranean and South America plus an e-commerce 

website, app and around 80 standalone stores, 200 concessions within other department stores. 

In 2011, the company introduced an investment program worth £7m to renovate its brand image 

and increase market share through the integration of all its retail channels. Oasis could 
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successfully implement the omni-channel retail concept and therefore, was verified as one of 

the top omni-channel performers globally in 2011. The key factor lying behind the success is 

channel management. Namely, as the retail industry has a high BAR median but narrow BAR 

range, success is often determined by channel proximity and accessibility to key markets. 

Correspondingly, driving customers to its sales channels through traditional and digital media 

has helped Oasis to become a leading example in the industry. 

One of the key factors to be successful in the omni-channel world is an effective and efficient 

use of digital media. Hence, use website, social media, and mobile application has helped Oasis 

success in implement omni-channel retailing. First of all, the company has certainly all image-

led social media accounts on Instagram, Facebook, and Pinterest.  With the use of social media, 

Oasis promotes exploration of their website. Even though the company does not include a direct 

“like2buy” link on their social media accounts, each product code for an item is provided to the 

customers in the description of the posted image which leads straight to the item when customer 

paste the code into the online store search bar. Thus, this strategy increases people’s awareness 

of the brand, and they become familiar closely. Secondly, instead of just saying “we offer a 

personal shopping service”, Oasis makes the customers feel improved user experience in their 

website by separating out their personal shopping section of their site into occasions and 

allocating them each a time. Customers can find enhanced delivery options on the website 

including nominated day delivery, next day and evening delivery and so on. Overall, the 

website’s contemporary design and innovation deliver modern customer experience and create 

a seamless customer journey. Correspondingly, this is very appealing to the customers and can 

easily grab their attention. Additionally, customers can install the company’s mobile application 

as a supplement to their online or in-store shopping experiences. In short, digital marketing 

especially the new website, social media, and mobile app have helped Oasis to become a leading 

example in omni-channel marketing.  

Using innovative ways that motivate purchase decision and facilitate customer path is another 

factor. This includes fully customized service, using advanced technology in stores, and easy 

returning. Firstly, in Oasis’ 15 stores across the UK costumers are able to book an appointment 

with professional stylists. That helps the company to strength customers’ online and in-store 

connection further and adds value to customers as it enables them to pick the exact occasion for 

their personal shopping experience. Moreover, customers can book these appointments online 

which is very comfortable. Therefore, a customer can ask whatever they want, and the 

professional will direct and link them to the brand. Next, Oasis make sure all sales assistants 

have been given iPads that provides most up-to-date stock information. That is why if a product 

is out of stock salesperson does not simply leave the customer unsatisfied, he or she can 

immediately make an online order directly to customer’s home, maximizing the potential for a 

sale to be made. Also, the iPads are functioning as cash registers; therefore, a sale can be made 

anywhere in the store which is a perfect example of in-store and online integration, and this 

accelerates purchase decision making. Thirdly, online customers can benefit from a similar 
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service. Thus, if a product is sold out online, Oasis’ “Seek & Send” service can help customers 

whereby the retailer searches its stores for the product and ships it to the customer. When the 

product is located, the customer gets a notification email that let them track their items. The 

service helps customers who are in act stage and facilitate their purchase decision. Finally, when 

it comes to returning items customers have convenient and free options provided by Oasis. In 

addition to shipping the products back or return them by heading to any Oasis branch, customers 

can use an easy service named “Collect+” that let them return items through a network over 

5,000 drop off points in local stores which allows to return products outside of the ordinary 9 

to 5 post office hours. So, the post-purchase service helps Oasis turn its customers into brand 

evangelists, and obviously, as a result of the convenient service, customers will become 

advocates of the brand. Generally speaking, with the use of creative ways including an 

appointment with experts, electronic gadgets, easy returning Oasis can succeed execution of 

omni-channel marketing. 

To sum up, in the contemporary omni-channel world, Oasis, fashion retailer, are one of the 

leading examples. Operating in an industry with high BAR median, narrow BAR range requires 

mapping all touchpoints across the five A’s. A well-designed and managed shopping 

experience, that blurs the lines between online and offline marketing utilize all possible 

touchpoints and channels across the customers’ path. With the help of successful omni-channel 

strategy, Oasis could efficiently integrate and manage its channels. Also, innovative website, 

effective social media strategy, supportive mobile application, fully customized appointment 

service, new information technologies, and returning strategy have helped the company to drive 

the customers to its sales channels and accelerate the steps across the five A’s. 

Conclusions and Recommendations 

Omni-channel marketing, one of the seven big problems of the modern marketing world 

identified by American Marketing Association, has already become one of the key factors to 

survive and operate successfully in the business world. As literature review shows, even though 

implementing omni-channel marketing is an essential step to survive in the contemporary 

world, some brands are reluctant to execute the strategy since they face certain challenges such 

as threats of channel integration and channel management. Furthermore, the companies who 

are trying to implement the omni-channel strategy are struggling to integrate sales channels and 

manage out-of-stocks and share inventory visibility. Despite all these difficulties, certain brands 

such as Oasis, UK fashion retailer, could take advantage of the omni-channel marketing, and 

so, they stand one step ahead of their competitors in the omni-channel world.  

The research findings can possibly be applied by marketers, sales experts and people who are 

interested in effects of the new trends in the modern business world.  Furthermore, the study 

can be used as a model by whom wish to explore challenges that companies deal with in the 

omni-channel world, and also, causes of changes in b-to-b markets created by omni-channel 

can be studied in further researches.  
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Xülasə 

Məqalədə pərakəndə ticarət sektorunda fəaliyyət göstərən geniş miqyaslı müəssisələrdə alış və ödəmə əməliyyatlarının 

daxili auditi ilə bağlı analiz aparılmış və mövzu ilə bağlı audit təklifləri verilmişdir. 

Alım və ödəmə prosesi ilə bağlı müəssisənin mövcud tətbiqləri araşdırıldıqda görülən əməliyyatların ümumiyyətlə əl 

ilə edildiyi görülür. Buna görə müəssisədə həyata keçirilən daxili audit fəaliyyətləri də əl sistemi üzərində qurulur. 

Araşdırmada aparılan təhlillər nəticəsində mövcud sistemin risklərə açıq olduğu, alış və ödəmə müddətinin meydana 

çıxa biləcək səhv və saxtakarlıqlara son dərəcə həssas olduğu, vaxt və pul xərclərinin yüksək olduğu başa düşülür. 

Edilən qiymətləndirmələr nəticəsində ilk növbədə sistemli və effektiv daxili audit sistemi yaradılmalı, daxili audit 

fəaliyyətləri daxili audit hədəflərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Buna görə həm alış, həm də ödəmə prosesi kimi digər 

bütün proseslərin inteqrasiya edilmiş bir proqram vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçirilməli olduğu görülür. Daxili 

nəzarət və daxili audit fəaliyyətinin bir hissəsinin inteqrasiya edilmiş proqrama və ya digər köməkçi proqramlara əlavə 

ediləcək proqram tərəfindən yaradılacaq elektron nəzarətlərin köməyi ilə elektron şəkildə həyata keçirilə biləcəyi təklif 

olunur. 

Açar sözlər: pərakəndə ticarət, müəssisə, audit, təşkilat, hesabat 

 

Giriş 

Əksər hallarda ticarət müəssisələri məcburi illik yoxlamaya tabe deyillər və daxili ehtiyaclar üçün 

aparmırlar. Bununla birlikdə, ticarət əməliyyatlarının və maliyyə sənədlərinin vaxtında proaktiv bir 

şəkildə aparılması mühasibatdakı səhvləri, ölkə qanunvericiliyinin mümkün pozuntularını və digər 

mühasibat çətinliklərini müəyyənləşdirmək imkanı verir. 

Ticarətin əsasını malların əldə edilməsi, saxlanması və satılması prosesləri təşkil etdiyindən, ticarət 

təşkilatlarının auditinin xüsusiyyətləri malların təhlükəsizliyinə nəzarət etməklə yanaşı mal 

dövriyyəsi, ümumi gəlir, vəziyyəti və səmərəliliyi barədə məlumat toplamaqdır ( Sadıqov Ə.A., 

Cəfərova Ş.Ə, 2012)). 

Ticarət müəssisələrinin auditinin məqsədi ehtiyatların mövcudluğu, hərəkəti barədə hesabat 

məlumatlarının etibarlılığını təsdiqləmək və rəsmiləşdirilmiş ticarət əməliyyatlarının mövcud 

qaydalara uyğunluğunu müəyyən etməkdir. 

Ticarət təşkilatlarının auditi zamanı audit sübutlarının əldə edilməsi mənbələri ilkin sənədlərdir. 

İlkin sənədlərə bunlar daxildir: çatdırılma müqavilələri, hesab-fakturalar, qaimə sənədləri, 

fakturalar, alış kitabçası, qiymət siyahısı nomenklaturası, etibarnamələr, qəbzlər, materialların 
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qəbulu aktları, inventar kartları, kart reyestrləri, mal ehtiyatları, satış dəftəri, maliyyə baxımından 

müqavilələr məsul şəxslər və s. hesablar üçün mühasibat qeydlər buraya daxildir (Прохорова Н.А., 

Волкова А.А, 2015)). 

Ticarət təşkilatlarının auditi aşağıdakı vəzifələrin həllini əhatə edir:  

- maddi sərvətlərin qəbulu üzrə əməliyyatların sənədləşdirilmiş qeydiyyatının düzgünlüyünün, 

mühasibat uçotunda əks olunmasının vaxtında aparılmasının yoxlanılması; 

- seçilmiş mühasibat siyasətinin tədarükü, saxlanması və icrası zamanı maddi dəyərlərin 

qiymətləndirilməsinin uyğunluğunun yoxlanılması, vergi endirimlərinin azaldılması məqsədilə 

optimallaşdırılması; 

- təchizatçılar və alıcılarla hesablaşmaların uçotunun tamlığının və düzgünlüyünün yoxlanılması; 

- satışdan əldə olunan gəlirin və hesablanmış əlavə dəyər vergisinin əks olunmasının yoxlanılması; 

- nağd əməliyyatların aparılması və sənədləşdirilmiş qeydiyyatının mövcud qanunvericiliyə 

uyğunluğunun yoxlanılması. 

Auditor, auditin gözlənilən həcmi və prosedurunu təsvir edən ümumi bir audit planı tərtib edib 

sənədləşdirməlidir. Ümumi audit planı, audit proqramının inkişafına rəhbərlik edəcək qədər ətraflı 

olmalıdır. Eyni zamanda, ümumi audit planının forması və məzmunu, yoxlanılan müəssisənin 

fəaliyyətinin miqyasına və xüsusiyyətlərinə, yoxlamanın mürəkkəbliyinə və auditorun istifadə 

etdiyi xüsusi texnikaya görə dəyişə bilər (Salahov Ə.S., Mehdiyev V.M, 2016)). 

Satış təşkilatının auditi 

1. Müəssisələrin təsisi və təşkilati sənədlərinin öyrənilməsi üzərində iş. 

Bu mərhələdə təşkilatın təsis sənədlərinin mövcudluğu və qanunvericiliyə uyğunluğu, icra orqanının 

təyin edilməsi barədə qərar yoxlanılır. Pərakəndə satış sahəsi üçün icarə müqavilələrini öyrənirik 

(işğal olunmuş ərazilərdə ticarət fəaliyyəti göstərən müəssisənin qanuniliyi baxımından). Bununla 

yanaşı, ticarət hüququ üçün etibarlı icazələr (tələb olunarsa), sertifikatlar və digər icazələr buraya 

daxildir(Прохорова Н.А., Волкова А.А, 2015)). 

2. Şirkətin daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi. 

Bu mərhələdə aşağıdakılar həyata keçirilir: 

- mühasibat və vergi uçotunun təşkili məqsədləri üçün müəssisənin təşkilati strukturunun 

optimallığının qiymətləndirilməsi; 

- mütəşəkkil və işləyən bir mühasibat sisteminin mövcudluğunu və sənədlərin təhlükəsizliyini 

yoxlamaq; 

- ticarət əməliyyatlarının icrası üçün zəruri olan prosedurların mövcudluğunun və tətbiqinin 

yoxlanılması və onların icrasına nəzarət; 

- daxili nəzarət sisteminin müəssisənin fəaliyyətinin miqyasına və xarakterinə uyğunluğunun 
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yoxlanılması. 

Daxili nəzarəti qiymətləndirmək üçün auditorlar, bir qayda olaraq, müəssisədən tələb olunan 

sənədləri də araşdırırlar. Buraya əmtəə və maddi sərvətlərin (inventarın) təhlükəsizliyindən məsul 

şəxslərin təyin edilməsi barədə əmrlər, malların və materialların təhlükəsizliyindən məsul şəxslər 

ilə tam məsuliyyətə dair müqavilələr, iş axını cədvəli, təşkilat rəhbərinin əmri ilə təsdiq edilmiş, 

maliyyə və digər sənədləri imzalamaq hüququ olan şəxslərin təyin edilməsi haqqında əmrlər daxildir 

(Юнусова Д.А.,2016)). 

Bu sənədlərin yoxlanılmasına əsasən və həyata keçirilmiş nəzarət prosedurlarının nəticələrinə 

əsasən, auditor daxili nəzarət sisteminin müəssisənin fəaliyyətinin miqyasına və xarakterinə uyğun 

və ya uyğunsuz olduğu qənaətinə gəlir. 

3. Müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin təftişi 

Bu mərhələ ticarət təşkilatının yoxlaması aparılarkən əsas və ən çox vaxt aparan mərhələdir. 

Konvensional olaraq, bu mərhələ, ilkin sənədlərin hazırlanması proseduru, iş əməliyyatlarının 

mühasibat uçotunda əks olunmasının düzgünlüyü, əməliyyatların ölkənin qüvvədə olan 

qanunvericiliyinə uyğunluğu, hesablamanın düzgünlüyü olan alt mərhələlərə bölünür. Buraya büdcə 

qarşısında vergi öhdəliklərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi aiddir (Ландова, Н. К,  

Емельянцева, О. В. (2015)). 

Auditə başlamazdan əvvəl auditor ticarət təşkilatının mühasibat siyasətini, mühasibat və vergi 

sahəsində mövcud qanunvericiliyə uyğunluğunu öyrənərək, onu təhlil edir. Gələcəkdə audit zamanı 

müəssisənin mühasibat şöbəsinin praktik olaraq mühasibat siyasətində göstərilən uçot metodlarına 

uyğun olub-olmadığı yoxlanılır (Толчинская М.Н., Гаврилова Э.Н, 2015)). Sonra yoxlamaya 

davam edərək, auditor aşağıdakıları aparır: 

3.1. Müəssisənin əsas vəsaitlərinin auditi. 

Yoxlama zamanı əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyü, əsas vəsaitlərin 

mühasibat hesablarında əks olunması qaydası, ilkin mühasibat sənədlərinin qəbulu və atılması üçün 

normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğu və əsas vəsaitlərin vergi uçotu nəzərə alınır. 

Bunun üçün əmlak əldə etmə müqavilələri, mühasibat reyestrləri, habelə inventar materialları daxil 

olmaqla ilkin sənədlər öyrənilir, maddi məsuliyyət daşıyan şəxslər arasında sorğu aparılır 

(Сапожникова, Н. Г,(2008)). 

Bu alt mərhələdə auditorun vəzifəsi pozuntuları müəyyənləşdirmək, nəticələrini qiymətləndirmək 

və səhvləri düzəltmək üçün tövsiyələr verməkdir. 

3.2. Müəssisənin (malların) ehtiyatlarının auditi. 

Ehtiyatların uçotu yoxlanarkən əsas diqqət ehtiyatların (və hər şeydən əvvəl malların) həqiqi maya 

dəyərinin formalaşmasına, satış zamanı yerləşdirilməsinə və xaric edilməsinə sənədləşdirmə 

proseduruna, habelə digər hallarda verilir. 

Auditorlar aşağıdakıları yoxlayır və araşdırırlar: 
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- müəssisənin anbarlarında ehtiyatların mövcudluğuna dair dəlillər (bəzi hallarda audit, malların 

inventarlaşdırılmasında auditorlar iştirak edə bilər); 

- malların qəbulu və istehlakı üçün ilkin sənədlərin qeydiyyatı; 

- mühasibat və anbar uçotunun təşkili; 

- idxal müqavilələri daxil olmaqla alınan malların dəyərinin formalaşması; 

- satış zamanı malların silinməsinin təşkili və nəzarəti, satış zamanı malların qiymətləndirilməsi 

metodları (Salahov Ə.S., Mehdiyev V.M, 2016)). 

3.3. Müəssisənin satışı üçün xərclərin formalaşmasının auditi. 

Bu alt mərhələdə yoxlamanın vəzifəsi xərclərin uçotunda bütün pozuntuları, problemli, mübahisəli 

yerləri müəyyənləşdirmək, mühasibat və vergi uçotunda xərclərin tanınması üçün əsaslı tövsiyələr 

verməkdir. 

3.3.1. Maliyet maddələri üzrə satış xərclərinin təftişi. 

Hər şeydən əvvəl, audit obyektləri, "Mühasibat uçotu haqqında Respublika Qanununa əsasən 

mühasibat aparıldığı əsas mühasibat sənədləri kimi xidmət edən təsdiqedici sənədlərdir 

(Толчинская М.Н., Гаврилова Э.Н, 2015)).  

Auditorlar aşağıdakıları yoxlayır: 

- müəssisədə istifadə olunan ilkin sənədləşmə formalarının qanunvericilik səviyyəsində təsdiq 

edilmiş vahid formalara uyğunluğu; 

- sənədlərdə vahid olmayan (standart), məcburi təfərrüatların olması; 

- sənədlərdə tələb olunan təfərrüatların doldurulmasının düzgünlüyü; 

- ilkin mühasibat sənədlərini imzalamaq hüququ olan təşkilat rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş 

şəxslərin siyahısının olması; 

- sənədlərə düzəlişlərin edilməsinin düzgünlüyü və onlarda sertifikatsız silinmələrin və ləkələrin 

olması; 

- sənədlərin mühasibat reyestrlərində əks olunmasının düzgünlüyü (Sadıqov Ə.A., Cəfərova Ş.Ə, 

2012)). 

Yoxlama zamanı ticarət müəssisələri tərəfindən çəkilən xərcləri təsdiqləyən sənədlər öyrənilir və 

araşdırılır. Bu sənədlər iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olaraq, aşağıdakı məqamlarda 

qiymətləndirilir: 

- maddi xərclər: ticarətin təşkili və anbarın saxlanılması xərclərinin uçotu; 

- əmək xərcləri: əmək müqavilələrinin işçilərlə kollektiv müqavilənin mövcudluğu, iş nəticələrinə 

əsasən mükafatların və digər mükafatların hesablanmasının qanuni etibarlılığı, əmək haqqının 

hesablanması, ödənilməsi üçün sənədlər, kompensasiyalar; 
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- digər xərclər: istehsal, ofis və anbar binalarının kirayəsi, rabitə xidmətləri xərcləri, işçilərin təlim 

xərcləri və s ( Səbzəliyev S.M., Quliyev V.M, 2014)). 

3.3.2. Maliyyətlərin formalaşmasının sektoral xüsusiyyətləri. 

Ticarət fəaliyyətinin təşkili, əlbəttə ki, bu sahəyə xas olan maliyyətlərin müəyyən bir spesifikliyinə 

gətirib çıxarır. 

Beləliklə, əksər ticarət şirkətlərinin xərclərinin tərkibində əhəmiyyətli bir yeri malların alqı-satqısı 

prosesində çəkilən nəqliyyat xərcləri tutur. 

Auditorlar bu cür xərcləri təsdiqləyən sənədləri diqqətlə öyrənir və qiymətləndirir, həmçinin 

tədarükçülərlə və ya alıcılarla müqavilələrdə əsas çatdırılma şərtlərindən asılı olaraq malların satış 

qiymətindəki "nəqliyyat" komponentinin qanunauyğunluğunu yoxlayır,malların ticarətdən əvvəl 

hazırlanması xərcləri; reklam, marketinq araşdırması və məhsulun təşviqi xərcləri buraya aiddir 

(Толчинская М.Н., Гаврилова Э.Н, 2015)). 

Hər şeydən əvvəl, xərclərin müəssisənin ticarət fəaliyyəti ilə əlaqəsini, xərclərin cari xarakterini, 

sənədlərin tamlığını təsdiq edən sənədlər (göstərilən xidmətlər üçün aktların mövcudluğuna nəzarət, 

marketinq araşdırmaları barədə hesabatlar, reklam məhsulları) buraya aiddir. 

3.4. Müştərilər ilə münasibətlərin və hesablaşmaların auditi. 

Bir qayda olaraq, bu alt mərhələdə audit iki istiqamətdə aparılır: 

3.4.1. Topdan satıcılar tərəfindən alıcılarla hesablaşmaların auditi: 

- xarici iqtisadi müqavilələr daxil olmaqla müqavilələrin təhlili (çatdırılma şərtləri və əsasları, 

ödəmə şərtləri); 

- alıcılarla uzlaşma aktlarının mövcudluğu və mühasibat məlumatlarına uyğunluğu yoxlanılır; 

- malların daşınması üzrə əməliyyatların sənədləşdirilmiş qeydiyyatı öyrənilir; 

- satışdan əldə olunan gəlirlərin uçotunun vaxtında, düzgün və etibarlılığı barədə təsadüfi yoxlama 

aparılır (Юнусова Д.А.,2016)). 

3.4.2. Pərakəndə müştərilərlə hesablaşmaların auditi: 

- nağd pulla işin təşkili öyrənilir: kassa aparatlarının istifadəsi, sənədləşmə işləri, kassa 

əməliyyatlarının aparılması; 

- gəlirin tanınmasının vaxtında olması, habelə malların qaytarılması zamanı müştərilərlə 

hesablaşmalar yoxlanılır; 

- malların pərakəndə satış şöbələrinə ötürülməsini sənədləşdirmək. 

3.5. Müəssisənin tədarükçülər ilə podratçıların hesablaşmalarının auditi və təhlili: müqavilələrin 

mövcudluğu, ödənişlərin etibarlılığı. 

Müəssisə tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən yaranan hesablaşmaların 
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hesablarının yoxlanılması aşağıdakı istiqamətlərdə aparılmalıdır: 

- tərəflərin maddi dəyərlərin tədarükü, işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə dair hüquqi 

vəzifələrini müəyyən edən müqavilələrin və digər sənədlərin mövcudluğu və düzgünlüyü; 

- alınan maddi dəyərlər üçün ödənişin düzgünlüyü və tamlığı, sənədləşdirilmiş qəbz faktı.  

Müvafiq borc qalığının balans maddələrində düzgün əks olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bundan 

əlavə, auditor aşağıdakıları yaratmağa borcludur: 

- borclar üçün iddia müddətinin buraxılmaması; 

- borcun ödənilməsi üçün hansı tədbirlər görüldüyünü; 

- qarşı tərəflərlə qarşılıqlı hesablaşma barışıq aktları tərtib edilib-edilmədiyi; 

- borcluların borclarını etiraf etdikləri borc ödəmə cədvəllərinə və məktublara (aktlara, bildirişlərə) 

uyğunluq; 

- iddia işinin həyata keçirildiyi; 

- müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirildiyi. 

Tələb olunmayan kreditor borcları da yoxlanılır (Кондраков, Н. П. (2005)). 

3.6. Müəssisə mənfəətinin formalaşmasının və istifadəsinin yoxlanılması, habelə müəssisələrin 

fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin vergiyə cəlb edilməsi. 

Yoxlama zamanı aşağıdakılar öyrənilir və təhlil olunur: 

- mənfəət artım dinamikası (əvvəlki maliyyə illəri ilə müqayisədə audit); 

- mənfəət xərclərinin istiqamətləri (audit, dividendlərin ödənilməsi, istehsalın inkişafının yenidən 

maliyyələşdirilməsi: yeni obyektlərin tikintisi, istehsal fondlarının alınması); 

- fondların formalaşmasının etibarlılığı və qanuniliyi. 

3.7. Digər vergi borcları baxımından şirkətin büdcə ilə hesablaşmalarının auditi. 

Yoxlama zamanı vergilər üçün vergi bazasının formalaşdırılmasının düzgünlüyü və vergi 

bəyannamələrinin doldurulmasının düzgünlüyü həyata keçirilir. 

Bir qayda olaraq, yoxlamalar nəticələrinə əsasən, müəssisələr mühasibat və vergi uçotu 

məlumatlarına düzəlişlər edir, vergiləri yenidən hesablayır və vergi yoxlamaları zamanı əlavə 

maliyyə sanksiyalarından yayınmalarına imkan verən tənzimlənmiş orqanlara vergi 

bəyannamələrini təqdim edir (Ландова, Н. К,  Емельянцева, О. В. (2015)). 

Vergi idarəsi səhvləri aşkar etməzdən və ya yoxlama vermədən əvvəl düzəlişlər edilməlidir. Əlavə 

olaraq əlavə vergi və cərimə faizləri də dəyişdirilmiş bəyannaməni təqdim etmədən əvvəl özləri 

tərəfindən ödənilməlidir.  
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Nəticə 

Nəticə etibarı ilə, son mərhələdə auditor tərəfindən qəbul edilmiş pozuntu iıə səhvlərin sübutları 

işlənir, şirkətin vergi öhdəliklərinə təsiri və mühasibat (maliyyə) hesabatlarının etibarlılığı 

qiymətləndirilir. 

Qanuni yoxlama aparılarkən yoxlamanın nəticələri xüsusi auditor rəyində tərtib edilir. Lakin 

nəticənin özündə analitik və tövsiyə xarakterli məlumatlar yoxdur. Buna görə, audit müştərisi də bir 

audit hesabatı tələb etməlidir. 

Proaktiv bir yoxlama aparılırsa, bir qayda olaraq, yalnız müəyyən edilmiş bütün səhvlərin ətraflı 

nəzərdən keçirildiyi, təhlil edildiyi və düzəldilməsi üçün tövsiyələrin verildiyi belə bir hesabatla 

məhdudlaşırlar. 
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Abstract 

Credit organizations have been and remain the main providers of banking services for both economic entities and 

the population. It calculates the volume of business lending operations, the receipt of deposits from the population; 

Without it, it is impossible to make settlements and money transfers between businesses quickly. The growing 

threat of a systemic banking crisis, the decline in lending, the sharp rise in credit debt due to exchange rate 

fluctuations, the unstable macroeconomic situation, all of these have sharply raised the issue of monitoring the 

activities of commercial banks in modern conditions. 

Banks use a lot of information to make adequate decisions, but often resort to innovative technologies. Credit 

institutions are developing their own internal control programs, which greatly simplifies the control over the 

operations of banks. However, in order to conduct more new operations, banks are creating additional management 

and control devices. They create a multi-level management apparatus that makes it increasingly difficult for bank 

shareholders to control. Also, bank shareholders may not have sufficient information about the activities of a 

particular department, which can lead to abuse by bank employees. Banks to monitor the activities of their 

employees, forecast and assess their financial condition, seek the help of highly professional independent auditors, 

which has become one of the priority areas of financial and economic activity of banks. This increases declining 

confidence in the national banking system and provides long-term sustainable development potential. 

Keywords: finance, reporting, quality, credit 

 

Introduction 

In this article, we will examine the extent to which the financial statements published by banks 

meet the requirements of the Conceptual Framework of Financial Statements. The extent to 

which the financial statements published in this study are fundamental to the quality of the 

Financial Statements and the quality of the financial statements. By examining and analyzing 

the level of accessibility of reports for users of financial statements, we will reveal the existing 

problems in the field of preparation and publication of financial statements in the credit 

institutions operating in our country, violations of national legislation. 

As stated in Articles 43 and 44 of the Banking Law, which we first discussed, banks must 

prepare their financial statements in accordance with International Accounting Standards. At 

the same time, the prepared financial statements must be audited by specially licensed auditors. 

 

mailto:ulvirustem@gmail.com
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In the article, we will find out not only the extent to which the financial statements of these 

credit institutions are prepared in accordance with the requirements of the law and international 

standards, but also the professionalism of the companies that audited these reports. If it violates, 

it is the fault of the credit institution, but if the audit firm gives a positive opinion on these 

reports, then the professionalism of the auditor is also in doubt. 

Analysis 

Turanbank ASC The Consolidated Financial Statements prepared in accordance with IFRS 

have also been posted on its website, together with the Accounting Policy and explanatory 

notes, as approved by the Independent Auditor's Opinion. . 

First of all, when cross-analyzing the audited financial statements of Turanbank OJSC for 2018 

and 2019 and their explanatory notes, we see that the financial position report complies with 

Article 43 of the Law on Banks approved by the Central Bank. (http://www.e-

qanun.az/framework/5825 .)  

The reports show that the financial statements have been prepared in accordance with 

International Accounting Standards. At the same time, the bank's financial statements were 

audited by Bakertilly, a specially licensed audit firm, which is an indication of compliance with 

Article 44 of the Banking Law. 

When we analyze the reports, we see that there is a decrease of AZN 2,305,000 in the total 

assets of Turanbank OJSC. This is due to a 16% decrease in Cash and cash equivalents of AZN 

76 million in 2018, a 35% decrease in loans and deposits to banks, and a 12% decrease in 

deferred tax assets compared to the previous year. The reason for the decrease in deferred tax 

assets is that the bank incurred a loss last year and paid income tax as a result of making a profit 

this year. If we look at the records, it can be seen that the decrease in deferred tax assets was 

due to profit tax. However, the increase in loans to customers and investment securities 

compared to last year did not allow the decline to be even greater. (Gutzeit EM 2019) 

Table 1: Extract from the assets section of the audited financial statements of Turanbank OJSC 

min AZN December 31, 2019 December 31, 2018 

Cash and cash equivalents 63,656  76,529  

Loans and deposits to banks 42,516  65,549  

Loans to customers 315,304  290,672  

Investment securities 10,901   4,655  

Property, equipment and intangible assets 16,608  14,831  

Deferred income tax asset 805  910  

http://www.e-qanun.az/framework/5825
http://www.e-qanun.az/framework/5825
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Other assets 5,643  4,592  

Total assets 455,433  457,738  

Source:Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Turanbank OJSC. 

 

If we look at the liabilities section, the bank's total liabilities decreased by AZN 17 million. The 

main reason for this is the decrease in most of the bank's liabilities compared to last year. For 

example, the current accounts and deposits of customers have decreased by more than AZN 7 

million since last year, and the account of other borrowed funds has decreased by more than 

AZN 25 million. However, deposits and balances attracted from banks and other financial 

institutions increased by AZN 14 million, or 23%. 

Table 2: Extract from the liabilities section of the audited financial statements of Turanbank OJSC 

min AZN December 31, 2019 December 31, 2018 

Deposits and balances attracted from banks and other financial institutions 61,150 47,110 

Current accounts and deposits of customers 241,623 249,246 

Other borrowed funds 97,700 123,221 

Subordinated debts 11,871 11,830 

Lease obligation 1,059 - 

Other liabilities 1,577 1,263 

Total liabilities 414,980 432,670 

 Source: Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Turanbank OJSC. 

 

The capital account increased by AZN 15 million. The main reason for the increase is a 21% 

increase in share capital. At the same time, the accumulated loss account decreased due to the 

profit of AZN 384 million in 2019. 

Table 3: Extract from the capital section of the audited financial statements of Turanbank OJSC 

min AZN December 31, 2019  December 31, 2018 

Share capital 70,004  55,003  

Sam award 724  724  
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Increase in revaluation of buildings 1,644  1,644  

Accumulated damage (31,919)  (32,303) 

Total capital 414,980  432,670  

Source:Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Turanbank OJSC. 

 

As can be seen, the formula of Assets = Liabilities + Capital, which is the main accounting 

equation, is also preserved in the financial statements of Turanbank OJSC.  

If we look at the bank's profit and loss statement, we can see that the principle of comparability 

quality was observed, showing the income and expenses for 2019 and 2018. However, in 2019, 

the bank reduced its income to AZN 434,000. This is due to the increase in interest and non-

interest expenses of the bank. 

If we look at the comments made by the Bank in its financial statements, we can see that the 

Intangible Assets section in paragraph 10 shows the calculation of depreciation and the quality 

of completeness is observed.  

More detailed information on the bank's capital can also be found in the capital changes account 

below.  

Table 4: Extract from the audited financial statements of Turanbank OJSC from the statement of changes 

in equity 

min AZN Authorized 

capital 

Stock 

award 

Revaluation 

reserve 

Accumulated 

damage 

Total 

capital 

January 1, 2018 55,003 724 1,644 (29,329) 28,042 

Damage by year - - - (2,974) (2,974) 

December 31, 2018 55,003 724 1,644 (32,303) 25,068 

Issuance of ordinary 

shares 
15,001 - - - 15,001 

Earnings for the year - -  384 384 

December 31, 2019 70,004 724 1,644 (31,919) 40,453 

Source: Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Turanbank OJSC. 

Yelobank ASC Financial statements were obtained from the official website of the credit 

organization. The bank. In the mutual analysis of the audited financial statements for 2018 and 

2019 and their explanatory notes, we see that the financial position report complies with Article 
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43 of the Law on Banks approved by the Central Bank (http://www.e-qanun.az/framework/5825 

). 

The reports show that the financial statements have been prepared in accordance with 

International Accounting Standards. At the same time the bank's financial statements have a 

special licenseAudited by the audit firm Bakertilly, which is an indication of compliance with 

Article 44 of the Banking Law 

During the mutual analysis of the Financial Statement of Yelobank OJSC for 2019 and 2018, 

we obtain the following results: 

Comparing the results for the years, we see that the total assets of Yelobank OJSC increased by 

AZN 78,837,000. This is due to the fact that in 2018, 20% of the item Cash and its equivalents 

amounted to 117 million AZN, 21% of loans to customers, 17% of property, equipment and 

intangible assets compared to the previous year, and other assets, for which remittances , is a 

64% increase that includes amounts at the time of settlement, the amount of compensation and 

derivative financial instruments. (Aliyev MF 2013) 

 

Table 6: Extract from the assets section of the audited financial statements of Yelobank OJSC 

min AZN December 31, 2019 December 31, 2018 

Cash and cash equivalents 147,275  117,118  

Loans and deposits to banks 9,634 37,842  

Loans to customers 287,353  226,117  

Investment securities 7,819  13,601  

Property, equipment and intangible assets 14,351  11,898  

The right to use the assets 13,147  
 

Assets held for sale 5,974  5,053  

Other assets 7,624  2,711  

Total assets  493,177   414,340  

Source:Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Yelobank OJSC. 

 

The bank's liabilities increased by 18% compared to 2018, ie more than 76 million manat. The 

main reason for this increase is the current accounts and deposits of customers. Thus, in 2018 

and 2019, this account increased by 28%. However, the bank's other borrowed funds also fell 

http://www.e-qanun.az/framework/5825
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to 38%. 

Table 6: Extract from the liabilities section of the audited financial statements of Yelobank OJSC 

min AZN December 31, 2019  December 31, 2018 

Current accounts and deposits of customers 323,616  234,260  

Other borrowed funds 70,874  97,524  

Subordinated debts  9,170  8,912  

Lease obligation 13,365   -  

Reserves 885  885  

Bank deposits and balances 5   6  

Other liabilities 3,417  2,934  

Total liabilities  421,332   344,521  

Source:Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Yelobank OJSC. 

The capital account increased by AZN 2 million. The main reason for the increase is the profit 

of the year. Thus, in 2019, the bank earned a profit of about 2 million AZN, which allows to 

reduce the accumulated loss account, as well as increase it at the expense of capital. 

Table 7: Extract from the capital section of the audited financial statements of Yelobank OJSC 

min AZN December 31, 2019  December 31, 2018 

Share capital 348,000   348,000  

Stock award 401   401  

Accumulated damage (276,556)  (278,582) 

Total capital  71,845   69,819  

Source:Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Yelobank OJSC. 

As can be seen, the formula of Assets = Liabilities + Capital, which is the main accounting 

equation, is also preserved in the financial statements of Yelobank OJSC.  

If we look at the bank's profit and loss statement, we can see that the principle of comparability 

quality was observed, showing the income and expenses for 2019 and 2018. However, the bank 

increased its revenues in 2019. Thus, although it had a loss of more than 70 million AZN in 

2018, in 2019 it made a profit of 2,364,000 AZN. This is due to the increase in probable credit 

losses on the bank's financial assets. (Lawrence R., et al, 2014). 
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If we look at the comments made by the Bank in its financial statements, we can see that the 

section on Property, Equipment and Intangible Assets in paragraph 16 shows the calculation of 

depreciation and the quality of completeness is observed. (Gutzite EM 2019) 

More detailed information on the bank's capital can also be found in the capital changes account 

below.  

Table 8: Extract from the capital changes section of the audited financial statements of Yelobank OJSC 

min AZN 

Authorized 

capital 

Stock 

award 

Accumulated 

damage 

Total 

capital 

January 1, 2018 220,000  401  (208,397)  12,004  

Total cumulative loss for the year -  -  (70,185)  (70,185) 

Total cumulative loss for the year -  -  (70,185)  (70,185) 

Issued shares 128,000  -  -   128,000  

December 31, 2018 348,000  401  (278,582)  69,819  

Preliminary adjustments to the application 

of IFRS 16 -  -  (338) 
 

January 1, 2019 348,000  401  (278,920) 
 

Total cumulative loss for the year -  -  2,364   2,364  

Total cumulative loss for the year -  -  2,364   2,364  

December 31, 2019 348,000  401   (276,556)  71,845  

Source:Prepared by the author on the basis of audited financial statements of Yelobank OJSC 

 

The financial results of a credit institution reflect the efficiency of the credit organization and 

are therefore subject to mandatory inspection. Features of the activities, accounting and 

reporting of credit institutions include the consideration of income, expenses and profit (loss) 

as financial indicators of the credit institution. In this regard, it is important to examine issues 

such as the organization and planning of an audit, the selection and application of audit 

procedures during the verification of the financial results of a credit institution. (Hughes JP, 

2018). 

The approaches proposed in the article to examine the financial results of a credit institution, 

the principles of forming an audit sample and special audit procedures for collecting evidence 
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when examining the financial results of a credit institution are based on practical experience 

and comply with international auditing standards. 

The role of financial statements is that they act as a basic database for financial analysis. As 

part of financial statements, a balance sheet is the most informative form for analyzing and 

evaluating an entity's financial position. 

The preparation of financial statements in accordance with IFRSs should be properly regulated. 

Such rules should include the procedure for preparing and approving financial statements in 

accordance with IFRSs, including the re-grouping and adjustment of the balance sheet and profit 

and loss statement, documented professional judgments and the procedure for keeping such 

documents. Reports must be kept for the period specified for the report of the Republic of 

Azerbaijan by the legislation of the Republic of Azerbaijan and the rules of the Central Bank of 

the Republic of Azerbaijan. 

International standards attach great importance to professional judgment. Therefore, it is 

recommended to determine the range of responsible persons in the credit organization, which 

gives the head of the credit organization the right to conduct a professional trial of each activity 

of the organization, and to make adjustments in the financial statements of the Republic of 

Azerbaijan. This circle should include officials who are obliged to verify the objectivity of the 

professional decisions made by the leaders of the credit organization and the amendments to 

the financial statements of the Republic of Azerbaijan on the basis of these decisions. 

And most importantly, there should be (or should be) a section within the credit organization 

responsible for summarizing all the adjustments made in the financial statements of the 

Republic of Azerbaijan received from the relevant departments of the credit organization, as 

well as officials of the credit organization. Accuracy of summarization of all adjustments in the 

financial statements of the Republic of Azerbaijan This department should be established for 

the purpose of preparing financial statements in accordance with IFRS. 

The Bank maintains continuous accounting records from the moment of its registration as a 

legal entity until its reorganization or liquidation. In accordance with IFRSs, financial 

statements are considered complete if all standards in force at the beginning of the reporting 

period are used. 

The Methodological Recommendations on Financial Statements are based on International 

Standards on Auditing (ISAs) and include the specifics of the application of certain provisions 

of the BSA when auditing the financial statements of credit institutions (Law on Internal Audit 

of the Republic of Azerbaijan). 

The management of a credit institution is responsible for the preparation and fair presentation 

of accounting (financial) reports in accordance with the requirements of the framework 

applicable to the preparation of such reports and the internal control system deemed necessary 

by management. The purpose of the audit organization is to obtain reasonable, but not absolute, 

assurance that the accounting (financial) statements do not contain material misstatement due 
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to falsification or error, and to compile an audit opinion that reflects the views of the audit 

organization. Due to the inherent limitations of the audit, there is an unavoidable risk that some 

significant errors in the accounting (financial) statements will not be identified, even if the audit 

is properly planned and conducted in accordance with ISA. Audit organization, 

When preparing accounting (financial) reports, the management of the credit institution is 

responsible for assessing the creditworthiness of the credit institution, disclosing information 

related to its sustainable activities and preparing reports. The audit firm concludes that the 

management of the audited entity is appropriate to use the assumption of sustainability and, 

based on the audit evidence obtained, decides whether there is significant uncertainty about the 

events or circumstances. 

Conclusions and Recommendations 

The state's economic policy is implemented with the help of financial and credit levers. One of 

the important branches of the financial system is financial control. The current stage of 

Azerbaijan's development is characterized by tendencies to strengthen the government, increase 

the role of the state in the system of economic governance and strengthen the fight against 

corruption and crime in the economic sphere. In this sense, an objective increase in the value 

and role of financial control is a condition for a strong government, a key factor in building a 

nation. 

The financial condition of enterprises characterizes the condition and use of funds reflected in 

the financial statements. The main requirements for the preparation of financial statements are: 

to provide a complete picture of the organization's assets and financial condition, changes, as 

well as the financial results of its activities; the entity shall ensure the impartiality of the 

information in the financial statements. 

The role of financial statements is that they act as a basic database for financial analysis. As 

part of financial statements, a balance sheet is the most informative form for analyzing and 

evaluating an entity's financial position. 

The preparation of financial statements in accordance with IFRSs should be properly regulated. 

Such rules should include the procedure for preparing and approving financial statements in 

accordance with IFRSs, including the re-grouping and adjustment of the balance sheet and profit 

and loss statement, documented professional judgments and the procedure for keeping such 

documents. Reports must be kept for the period specified for the report of the Republic of 

Azerbaijan by the legislation of the Republic of Azerbaijan and the rules of the Central Bank of 

the Republic of Azerbaijan. 

As we saw above, IFRS 16 (Leases) was applied to the accumulated loss section of the previous 

year due to changes in equity. The main reason for this is to protect the principle of transparency. 
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Azərbaycanın Emal Sənayesinin Dövlət Tənzimlənməsi Zərurətinin Nəzəri 

Əsaslandırması 
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Xülasə 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi iqtisad elminin formalaşması dövründən bu günə qədər müzakirə edilən ən 

uzunömürlü mövzulardan hesab edilir. İctimai rifahın yüksəldilməsi və müxtəlif iqtisadi vəziyyətlərdə səmərəli 

tənzimləyici mexanizmlərin tapılması yolları həmişə iqtisadçı alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. İqtisad 

elminin tənzimləmə üzrə müddəalarının təkamülünün, eləcə də bu sahədə irəli sürülən ideyaların real nəticələrinin 

tədqiqi dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin zərurəti və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində yeni ideyalar 

mənbəyi ola bilər. Məqalənin məqsədi dövətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin zəruriliyini vurğulayan elmi 

fikirlərin sintezini aparmaqdır. Tədqiqatın aparılmasında təhlil və məntiqi ümumiləşdirmə kimi yanaşmalardan 

istifadə olunmuşdur. İqtisad elminin nəzəri əsasları və beynəxalq maliyyə qurumlarının dövlət idarəetməsinin 

keyfiyyəti ilə bağlı hesabatları tədqiqatın informasiya bazası kimi qəbul edilmişdir. Məqalənin yazılmasında 

iqtisadi tənzimləmə üzrə elmi ədəbiyyatın təhili aparılmış və bu əsasda iqtisadi tənzimləmə sahəsində mövcud olan 

nəzəri mənzərənin təsvirinə cəhd edilmişdir. Tədqiqatda dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin zəruriliyi 

barədə elmi mülahizələrin ümumiləşdirilməsinə cəhd edilmiş, iqtisadi inkişaf üçün prioritet tənzimləmə 

obyektlərinin seçilməsi, həmin sahələrə təsir alətlərinin müəyyən edilməsi, tənzimləmənin keyfiyyətinin 

yüksədilməsi, tənzimləmə tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi kimi məsələlərin Azərbaycan iqtisadiyyatı 

üçün aktuallığı əsaslandırılmışdır. 

Açar sözlər: dövlət tənzimlənməsi, bazarın fiaskosu, dövlətin fiaskosu. 

 

Giriş 

Bu mövzu həm qədim yunan fəlsəfəsində (Aristotel, Demokrit, Platon, Sokrat və b.), həm də 

Konfutsinin təlimlərində xüsusi yer tutur. 2500 ildən artıq dövr ərzində sosial elmlərin əsas 

mövzularından biri olmasına baxmayaraq, dövlətin sosial-iqtisadi proseslərə müdaxiləsi 

məsələsi bu gün də aktuallığını itirməmiş, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə yanaşmada 

kəskin fərqləri ilə seçilən elmi konsepsiyalar təəccüb doğuran dövriliklə bir-birini əvəz 

etmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı qeyri-xətti, mürəkkəb və açıq sistemlərin bütün əlamətlərini özündə daşıyır. 

Belə bir sistemin işinə dövlətin müdaxiləsi və uzun müddət ərzində bu müdaxilənin səmərəliliyi 

barədə elmi mühakimələrin hələ də davam etməsi məsələnin mürəkkəbliyindən və dinamik 

xarakterindən xəbər verir. Texnoloji inkişaf insanlara öz tələbatlarını ödəmək üçün təbii 

resurslardan daha intensiv istifadə imkanlarını sürətlə artırmaqla yanaşı, cəmiyyətin 

təbəqələşməsində yeni meyillərin yaranması, insanlar, regionlar və ölkələr arasında 

mailto:rukhsara.seyfullali@gmail.com
mailto:rukhsara.seyfullali@aztu.edu.az
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bərabərsizliklərin artması kimi mənfi yüklü problemlərin kəskinləşməsi ilə müşayiət olunur. 

Eyni zamanda, bazarın tənzimləyici mexanizmlərinin fiaskosu hallarının artması da 

tənzimlənməyən iqtisadi proseslərin cəmiyyətin sosial strukturuna və mənəvi dəyərlərinin 

inkişafına zərərli təsirlərini şərtləndirir. Müasir dövrün ziddiyyətlərini yaradan səbəbləri 

üçbucaqlı model kimi də təsvir edə bilərik: bir tətəfdə insanın dəyişməyən təbii xüsusiyyətləri, 

digər tərəfdə onun davranışına təsir göstərən sosial-iqtisadi normalar və motivlər, üçüncü 

tərəfdə isə texnoloji inkişafla körüklənən tələbatın hüdudsuzluğu və iqtisadi ehtiyatlarn 

məhdudluğu. Belə şəraitdə bazar sisteminin cəmiyyətin, xüsusilə onun iqtisadi həyatının təbii 

tənzimləyicisi kimi səmərəliliyi ilə bağlı sualların artımı qaçılmazdır. İqtisadiyyatın 

rəqəmsallaşması prosesləri dövlət tənzimlənməsinin informasiya təminatını gücləndirməklə 

onun tənzimləyici səmərəliliyinin artımı üçün yeni imkanlar açır. Bu fakt isə dövlətin fiaskosu 

hallarının azaldılması və onun tənziməyici mexanizmlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün 

zəruri olsa da, kafi deyil. Əgər iqtisadi tənzimləmənin səmərəliliyini ölçə bilən tərəzinin bir 

gözünə bazarın fiaskosu hallarının artımını, digər gözünə isə dövlətin fiasko hallarının 

azalmasını qoysaq, onda müasir dövrün şərtlərində dövlət tənzimlənməsinin rolunun 

güclənəcəyini asanlıqla proqnozlaşdıra bilərik. 

Bu baxımdan, tədqiqat mövzumuzu qeyri-neft sektorunun, xüsusilə emal sənayesinin inkişaf 

zərurəti ilə üzləşən, özünəməxsus mühiti və strukturu ilə seçilən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 

aktual olmasını təsdiqləyə bilərik. 

Ədəbiyyat icmalı 

Müasir iqtisad elmində iqtisadiyyatın dövət tənzimlənməsinin keyfiyyətinin, nəticəliliyinin və 

səmərəliliyinin artırılmasına daha çox diqqət yetirilir. 

Hələ XV əsrdə ilkin merkantilistlər dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsi məsələlərinə xüsusi 

diqqət yetirmiş, qızıl və gümüşlə yanaşı müəyyən məhsulların idxalı və ixracının 

məhdudlaşdırılması, yerli manufakturaların, sənətkarların və tacirlərin himayə edilməsi kimi 

məqsədləri daşıyan proteksionist siyasəti dəstəkləmişlər. 

XVI və XVII əsrələrdə formalaşan fiziokratiya məktəbinin ardıcılları (Fransua Kene, Jak Türqo 

və b.) isə dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin mənfi nəticələrini qeyd edərək məhsuldar 

qüvvələrə (əkinçilərə, sənətkarlara və s.) daha çox azadlığın verilməsini dəstəkləyir, bu 

yanaşmanın xalqın sərvətinin artımı üçün daha yaxşı şərait yaradacağını iddia edirdilər.  

XVIII əsrdə meydana gələn klassik məktəbin nümayəndələri isə (Adam Smit, David Rikardo 

və b.) hesab edirdilər ki, iqtisadiyyat özündə tənzimləyici funksiyaları daşıyan mexanizmlərə 

(“görünməz əl”, tələb və təklifin tarazlaşması mexanizmi və s.) malikdir və dövlətin müdaxiləsi 

bazarın işinə mənfi təsir göstərə bilər. Klassik iqtisadçılar dövlətin rolunu ictimai asayişin 

qorunması, ədalətli məhkəmələrin və şəxsi mülkiyyətin toxunulmazlığının təmin olunması kimi 

funksiyalarla məhdudlaşmasını təklif edirdilər. 

XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində hakim mövqedə olan neoklassik məktəbin nümayəndələri 

bazar qanunları ilə idarə olunan cəmiyyətlərdə təbiətcə yeni sosial problemlərin yaranmasını 
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görür, onların həllində dövlətin rolunun artırılmasını qəbul etməklə yanaşı, dövlətin bazar 

mexanizminə müdaxiləsini zərərli hesab edirdilər. 

Birinci Dünya Müharibəsi və ondan sonra baş verən Böyük depressiya (1929-1933) bazar 

mexanizminin tənzimləyici səmərəliliyi barədə çoxlu sualları meydana gətirməklə, dövlətin 

iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin zəruriliyini də göstərmişdir. 

Lakin 1970-ci illərdə qərb ölkələrində baş vermiş iqtisadi tənəzzül təxminən 30 il aparıcı 

mövqedə olan və dövlətin makroiqtisadi tənzimləmədə fəal rolunu dəstəkləyən Keyns 

ideyalarının çatşmazlıqlarını da üzə çıxarmışdı. 

Karl Polani (1886-1964) əmtəələrin istehsal və satışı prosesinin özünü təşkil edən azad bazar 

mexanizmi vasitəsilə tənzimlənməsinin ən yaxşı yol olması fikrini inkar etmək üçün kifayət 

qədər tutarlı dəlillər gətirmişdir. O, azad bazar mexanizmini mübadilə olunan bütün əmtəələrin, 

o cümlədən əsas istehsal amilləri hesab olunan əmək, torpaq və pulun istehsalı və satışı 

proseslərini tənzimləyən mexanizm kimi təftiş etmişdir. K.Polani hər üç istehsal amilinin 

istehsalının bazar subyektlərinin imkanları xaricində olması (əmək - işçi qüvvəsini daşıyan 

insanın bazara lazım olan formada və məzmunda istehsalı; torpaq – insanın istək və arzularına, 

təsir imkanlarına tabe omayan təbii resurs; pul – istehsalı və dövriyyəsi dövlətin müstəsna 

səlahiyyətlərinə aid olan resurs) faktını əsas götürərək, onları “məcazi əmtəə” adlandırmışdır. 

Onun fikrincə, azad olmayan “məcazi əmtəə”lərdən yaradılan həqiqi əmtəələrin mübadilə 

prosesinin azad bazarla tənzimlənməsi o zaman tam halına gələ bilər ki, “məcazi əmtəələr”in 

də mübadilə prosesi azad bazara tabe olsun. Beləliklə, K.Polani azad olmayan təməl (əmək, 

torpaq və pul) üzərində qurulan azad bazar mexanizmi ilə cəmiyyət, təbiət və dövlət arasında 

ziddiyyətlərin yaranmasının qaçılmaz olduğunu göstərmiş, tənzimləyici funksiyaların təmamilə 

azad bazarın öhdəsinə verilməsini həm bəşəriyyət, həm də təbiət üçün o qədər də səmərəli 

olmadığını göstərmişdir (Поланьи, 2002: 82-91). 

İqtisadi tənzimləmə nəzəriyyəsi XIX əsrdən başlayaraq daha sürətlə inkişaf etmişdir. İqtisadi 

tənzimləmənin əsasları miqyas effekti və inhisarlaşma, bazar əməliyyatlarında informasiya 

assimmetriyası, natamam bazarlar, xarici təsirlər və gəlirlərin bölgüsü kimi faktorların 

təsirlərindən yaranan əhəmiyyətli bazar fiaskolarının mövcudluğu üzərində qurulur (Laffont 

and Tirole, 1993, 2000; Levy and Spiller,1994; Newbery, 1999). 

Nobel mükafatı laureatı Y.Stiqlitz (1943) inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazar 

uğursuzluqlarının daha əhəmiyyətli olacağını və bu səbəbdən də həmin ökələrdə dövlət 

tənzimləməsinə meyilin güclənəcəyini bildirirdi (Stiglitz, 1998). Sonrakı mərhələlərdə iqtisadi 

tənzimləmənin nəzəri əsasları inkişaf etməkdə olan ölkələrin özünəməxsus struktur və 

institusional xüsusiyyətlərini nəzərə alan tənzimləmə modellərinin hazırlanmasına, inkişafdan 

geri qalan ölkələrdə infrastruktur xidmətlərinin genişləndirilməsinə nail olunması üçün səmərəli 

tənzimlənmənin rolunun araşdırılmasına istiqmətlənmişdir (Laffont, 1999a; 2005). 

Lakin, bazarların tənzimlənməsi rifah halının natamam bazar şəraitindəki iqtisadi nəticələrlə 

müqayisədə yaxşılaşması ilə nəticələnməyə bilər. Xüsusilə də, informasiya assimmetriyaları 
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qüsurlu tənzimləməyə gətirə bilər. Tənzimləyici və tənzimlənən arasında gəlirlər, xərclər və 

tələb kimi məsələlər barədə assimmetrik informasiyaların olacağını gözləmək olar. 

Tənzimlənən agent tənzimləyicinin optimal tənzimləmə üçün ehtiyacı olduğu informasiyaya 

sahibdir və tənzimləyici bu informasiyanı özəl sektordan almaq üçün qaydalar və təşviq 

mexanizmləri yaratmalıdır. Əgər tənzimləyicinin optimal tənzimləmə üçün tələb olunan bütün 

informasiyanın əldə etməsinin mümkünsüzlüyünü nəzərə alsaq, onda demək olar ki, dövlət 

tənzimlənməsi istehsal və qiymətlər baxımından bazara girişə olan manelərə fokuslanan 

rəqabətli bazardan sonra iqtisadiyyatın “ikinci ən yaxşı”sı olaraq qalır (Djankov et all, 2002). 

Shapiro və Willig (1990) iddia edir ki, dövlət mülkiyyəti tənzimləyiciləri daha çox informasiya 

ilə təmin edir, nəinki özəl mülkiyyəti, buna görə də dövlət həm mülkiyyət sahibi, həm də 

tənzimləyici olarsa tənzimləmə prosesi daha az problemli olar. 

Lakin, dövlət mülkiyyətinin üstünlük təşkil etdiyi iqtisadiyyatda tənzimləmə üçün tələb olunan 

informasiyanın tamlığı iqtisadi rifahın yüksədilməsi üçün qeyri-adekvat təşviqlər yarada bilər 

(Hayek, 1945). Başqa sözlə, informasiya assimmetriyasını və tənzimlənmənin qeyri-adekvat 

təsirlərini azaltmaq, iqtisadi səmərəliliyi artırmaq üçün dövlət sektoru ilə xüsusi mülkiyyət 

arasında seçim edilməlidir (Grossman and Hart, 1986; Sappington and Stiglitz, 1987; Shapiro 

and Willig, 1990; Yarow, 1999). 

Rifahı yaxşılaşdıran tənzimləmə tənzimləyici orqanın hərəkətlərinin ictimai maraqla 

dəstəkləndiyini nəzərdə tutur. Bu fikrin bəzi tənqidçiləri iddia edir ki, tənzimləmə qərarlarını 

qəbul edən fərdlər mahiyyətcə ictimai maraq dairəsində və ya xaricində şəxsi maraqları üçün 

qərar verə bilərlər. Buna görə də, tənzimləmə prosesini fərqli qruplar arasındakı əlaqələrin 

məhsulu kimi də təhlil etmək lazımdır (Buchanan, 1972). Bu konsept, xüsusi maraqlar 

ucbatından tənzimləmə prosesinin qeyri-obyektiv olmasını iddia edən “tənzimləmənin ələ 

keçirilməsi” mövzusunu aktuallaşdırmışdır. “Tənzimləmənin ələ keçirilməsi” ideyasının 

“maraq qrupları arasında potensial kommunal mənfəət üzrə səmərəsiz sövdələşmə”nin nəticəsi 

kimi meydana gəlməsi  də iqtisadi fikirdə mühüm yer tutur (Laffont, 1999b; Newbery, 1999: 

134). 

Çikaqo tənzimləmə ənənəsində tənzimləmənin faydalarının istehsalçılara fokuslanması 

nəticəsində mənfəətçi lobbi qruplarının gücünün artmasına xüsusi diqqət yetirilir (Reagan, 

1987). 

Tənzimləmə həmçinin “siyasi ələ keçirmə”yə məruz qala bilər. “Siyasi ələ keçirmə” baş 

verdikdə, tənzimləmənin məqsədləri siyasi hədəflərə çatmaq üçün təhrif oluna, hakim təbəqənin 

maraqlarını təmin etmək üçün alətə çevrilə bilər (Stiglitz, 1998). 

Ümumiyyətlə, tənzimləmə prosesi və onun nəticələri iqtisadi əməliyyatın rəsmi və qeyri-rəsmi 

qaydalarında əks olunduğu üçün, xüsusi institusional məzmuna maik olur (North, 1990). 

İnstitutlar “oyun qaydaları”nı müəyyən edərək, iqtisadi inkişafa təsir edir (Rodrik et all, 2004; 

World Bank, 2002). 

İnstitusional nəzəriyyədə iqtisadi inkişaf sadəcə iqtisadi resursların fiziki və insan kapitalı 
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şəklində toplanması məsələsi kimi deyil, informasiya asimmetriyasını zəiflətmək, iqtisadi 

stimulları artırmaq və əməliyyat xərclərini (tranzaksiyaları) azaltmaq üçün “institut”ların 

yaradılması məsələsi kimi də qəbul ounur. Bu institutlar uğurlu bazar mexanizmi üçün əsas olan 

qanunlar, sosial-siyasi qaydalar və konvensiyalar formasında yaradılır. Xüsusilə də, 

tənzimləyici dövlət kontekstində uyğun davranış üsullarına məhkəmələrin müstəqilliyi, 

korrupsiyaya qarşı mübarizə və vətəndaş məsuliyyəti ənənələri daxil ola bilər. Müasir dünyada 

yaxşı tənzimləmə mexanizmini qurmaq üçün “institut”ların yaradılması inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin üzləşdiyi ən çətin problemlərdən biri kimi qəbul 

olunur (Kirkpatrick and Parker, 2004). 

Müzakirə 

Emal sənayesi dünyada yayılan ən böyük və qlobal sənaye sahələrindən biridir. Emal 

sənayesinin müxtəlif sahələri özünəməxsus fərqliliklərlə xarakterizə olunur, lakin aralarında 

bəzi oxşarlıqlar da mövcuddur. Xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarının strukturunda 

prioritet yer tutan emal sənayesi yüksək gəlirli iş yerlərinin və texnoloji yeniliklərin 

yaranmasında, digər sektorlara nisbətən daha yüksək iqtisadi dəyərin yaradılmasında mühim 

rola malikdir. Emal sənayesində rəqabət qlobal xarakter daşıdığı üçün onun dövlət 

tənzimlənməsinin əhəmiyyəti daha böyükdür. Emal sənayesinin stimullaşdırılması üçün 

tədqiqatların və inkişafın təşviq edilməsi, qlobal bazarlara açıq olan və ticarətdə maneələri 

azaldan səmərəli ticarət siyasətinin aparılması müasir dövlət tənzimlənməsinin əsas 

istiqamətləri kimi qəbul olunur. Təhsil, sənaye və dövlətin birgə əməkdaşlığının təmin edilməsi, 

yüksək texnologiyaların tətbiqi proseslərinin gücləndirilməsi, risklərin bölüşdürülməsi 

mexanizmlərinin yaradılması dövlətin emal sənayesinin stimullaşdırılması üçün tətbiq edə 

biləcəyi əsas istiqamətlərdəndir. Təhsil, tədqiqat və inkişaf proqramlarına kömək, emal 

sənayesinin inkişafı üçün zəruri olan kommunal xidmətlərin və infrastrukturun inkişaf 

etdirilməsi də dəstəkləyici tədbirlərdən hesab olunur. 

Tənzimləmənin İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrdə İqtisadi Artıma Təsiri 

İqtisadi artım və inkişafın təşviqində effektiv tənzimləmə rejiminin rolu tədqiqatçılar arasında 

son illərdə xeyli maraq yaratmışdır (World Bank, 2004). Tənzimlənmənin bir çox formaları ola 

bilər və tənzimləmə siyasətinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mənimsənilmiş forması zamanla 

dəyişmişdir (Minogue, 2005). 1960-1980-ci illərdə bazarın fiaskosu hallarının artması inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə dövlətin iqtisadi proseslərdə birbaşa iştirakını (idxalı əvəzetmə yolu ilə 

sənayeləşməni hərəkətə gətirmək, sənaye və kənd təsərrüfatına birbaşa investisiyaların təşviqi 

və s.) əsaslandırmaq üçün istifadə edilmişdir. Lakin, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bazarın 

liberallaşdırılması proqramlarının aşkar uğuru və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət 

tərəfindən aparılan planlı iqtisadiyyatın uğursuzluğunun sübutundan sonra, dövlət 

tənzimlənməsinin roluna yeni baxışlar meydana gəldi və dövlət tənzimlənməsi səmərəli 

bazarların fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli siyasi mühit təmin edilməsi məqsədi ilə 

məhdudlaşdırıldı. Tənzimləmələrin məhdudlaşdırılması bazar iqtisadiyyatında “tənzimləmə 

yükünü” azaltmaq məqsədli struktur dəyişikliyi proqramlarının bir hissəsi kimi qəbul edildi 
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(World Bank, 1995). 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə özəlləşmə və iqtisadi liberallaşma tənzimləmənin yeni 

problemlərini və uğursuzluqlarını üzə çıxararaq dövlət tənzimlənməsi modelinə yenidən diqqət 

yetirilməsi ilə nəticələndi (Majone, 1994, 1997). Tənzimləyici dövlət modelində tənzimləmənin 

rəqabətli bazarların yaxşı işlədiyi sektorlarda azad bazara buraxılmasını, əhəmiyyətli bazar 

fiaskolarının mövcud olduğu yerlərdə isə dövlət tənzimlənməsindən istifadə edilməsini nəzərdə 

tutur (World Bank, 2001: 1). Yeni tənzimləyici dövlət modeli özünəməxsus sosial-iqtisadi 

problemləri və institusional xüsusiyyətləri ilə seçilən inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

kontekstində tədqiq olunur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə effektiv tənzimləyici strukturların 

yaradılması sadəcə ən uyğun tənzimləyici vasitələrin texniki dizaynı məsələsi deyil, həm də 

dəstəkləyici tənzimləyici institutların keyfiyyət və potensialı ilə də əlaqəlidir. Bazarları 

dəstəkləyən institutların bir çoxu dövlət tərəfindən təmin edilir və bu tənzimləyici institutların 

effektivliliyi bazarların yaxşı fəaliyyət göstərməsində mühim rol oynayır. Tənzimləyici 

idarəetmənin keyfiyyəti tənzimləmənin nəticələrinə təsir edəcək. Tədqiqatlar təsdiqləyir ki, 

yaxşı tənzimləmə daha yüksək iqtisadi artımla nəticələnir (World Bank, 2002: 152). 

Keyfiyyətli Tənzimləmə Və İnkişaf Nəticələri 

Tənzimləmə sisteminin nəticəsi effektivlik və səmərəliliyin əsas məqamlarına görə 

qiymətləndirilə bilər. Effektiv tənzimləmə hökümət tərəfindən müəyyən edilən sosial rifah 

məqsədlərinə nail olma sviyyəsi ilə ölçülə bilər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə tənzimləmənin 

sosial rifah məqsədləri təkcə iqtisadi səmərəliliyin əldə edilməsi ilə yox, davamlı inkişafa və 

yoxsulluğun azaldılmasına istiqamətlənmiş daha geniş məqsədlərlə əlaqələndirilə bilər. 

Səmərəli tənzimləmə sosial rifah məqsədlərinə minimum iqtisadi xərclərlə nail olur. 

Tənzimləmənin iqtisadi xərcləri iki geniş formada ola bilər: (1) tənzimləmə sisteminin 

idarəetmə xərcləri (hökümət daxilində tənzimləyici orqanların saxlanması üçün büdcə 

ayırmaları); (2) fəaliyyəti tənzimlənən istehlakçı və istehsalçıların tənzimləmə tələblərinə riayət 

etməsi və pozuntuların aradan qaldırılması üçün çəkdiyi xərclərlə əlaqədardır (Guasch and 

Hahn, 1999). 

Tənzimləmənin keyfiyyəti yaxşı idarəetmə meyarları baxımından da qiymətləndirilə bilər. 

Parker (1999:224) yaxşı işləyən tənzimləmə sisteminin hesabatlılığı, şəffaflığı və uyğunluğu 

balanslaşdıran bir sistem olduğunu müdafiə edir. Hesabatlılıq tənzimləyici orqanlardan 

hərəkətlərinin nəticələri üçün cavabdeh olmalarını, qanuni səlahiyyətləri daxilində idarə 

etmələrini və onların qərarlarında qaydalara riayət etmələrini tələb edir (məsələn, lazımı 

məsləhətləşmələrin olmasını təmin etmək). Şəffaflıq tənzimləyici qərarların maraqlı tərəflərə 

aşkar şəkildə çatdırılması ilə əlaqələndirilir. Uyğunluq tənzimləmənin qanuniliyi ilə təmin 

edilir. Uyğunsuz tənzimləmə qərarları tənzimləmə sisteminə ictimai inamı dağıdır. 

Uyğunsuzluq investorlar üçün qeyri-müəyyənliyi artıra və investisiyaya zərər vuran nəticələri 

yarada bilər. Siyasətdə qısa müddətli siyasi üstünlük üçün tənzimləyici qaydalarının 

dəyişdirilməsi meylinin güclü olduğu şəraitdə tənzimləyici “müstəqilliyi” uyğunluğun təmin 

edilməsi üçün əsas arqumentdir. 
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Bu müzakirə dövlətin güclü tənzimləyici qaydaları təmin etmək qabiliyyətinin bazarların yaxşı 

fəaliyyətində mühim faktor olacağını iddia edir. İnkişaf etmiş institusional potensialı olan 

dövlət iqtisadi artımın inkişafına töhfə verəcək effektiv tənzimləməni hazırlaya və həyata keçirə 

bilər. Yaxşı tənzimləməni təmin etmək üçün vacib olan institusional potensialın zəif cəhətləri 

iqtisadi inkişafa mənfi təsir edə bilər (World Bank, 2002). 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə tənzimləmənin keyfiyyətinə dair tədqiqatlar artmaqda davam 

edir. Bir sıra tədqiqatlarda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət tənzimlənməsinin nəticələrinin 

məyusedici faktları aşkarlanmışdır. 13 Asiya ölkəsində aparılmış araşdırmada tənzimləyicilərin 

80%-nin təlim almaq imkanının olmadığını və tənzimləmə idarələrinin vacib olandan daha az 

işçiyə sahib olduğunu müəyyən etmişdir. “Asiya hökümətləri yetərincə təchiz olunmayan və 

dəstəklənməyən müstəqil tənzimləyicilərin imkanları daxilində olmayan tapşırıqları yerinə 

yetirmələrinə çox inanırlar” (Jacobs, 2004: 4). Latın Amerikasında müstəqil tənzimləmə üçün 

siyasi dəstəyin azlığı və tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin təmini üçün yetərli fədakarlığın 

edilmədiyi aşkar edilmişdir (Ugaz, 2003). Afrikanın kontekstində tənzimləmə özəl sektor 

təşəbbüslərinin bir hissəsi olaraq təhlil edilir, lakin bu cəhdlər əlaqələndirilmir və icrası eyni 

vaxtda qoyulmaq əvəzinə özəlləşdirməni izləməklə tətbiq edilir” kimi nəticələr aşkarlanmışdır 

(Bhatia and Campbell–White, 1998: 5). Oxşar tənzimləyici zəiflik nümunəsini fərdi ölkələr 

nümunəsində də müşahidə etmək olar. Hindistanın tənzimləyici strukturları institutları 

məhdudlaşdıran bürokratik yanaşma ilə (Lanyi, 2000), Cənubi Afrikada tənzimləyici orqanlar 

dövlətdən asılı olmadan qərar qəbul edilməsində rol və vəzifə bölgüsü üzrə aydınlığın olmaması 

ilə xarakterizə edilir (Schwella, 2002:3). Malavidə elektrik sənayesi tənzimləyicisi real 

tənzimləmə müstəqilliyi anlayışını pozan və “tənzimləməni ələ keçirmə”ni təşviq edən dövlət 

elektrik sənayesi ilə sıx bağlıdır. Şri-Lankada tənzimləmə prosesini idarə edən planların qısa 

müddətli siyasi maraqlara əsaslandığı, prosesin hər mərhələsində görünən çatışmazlıqların 

olduğu düşünülür (John – Knight, 2002). Keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrin tənzmləmə 

təcrübələrində çox böyük fərqlər müşahidə olunur (Cave and Stern, 1998). Dünya Bankı (2001: 

v) tənzimləmə rejimlərinin və institutlarının quruculuğunun təkmilləşdirilməsi və özəl sektora 

effektiv nəzarət imkanlarının əhəmiyyətini vurğulayır. Asiya İnkişaf Bankı da (2000: 18) 

tənzimlənmənin təkmilləşdirilməsinin vacibliyini də vurğulayır. 

Bir sıra tədqiqatlarda instrumental dəyişənləri olan reqressiyalardan istifadə etməklə , daha 

yaxşı idarəetmənin uzun müddət ərzində adambaşına daha yüksək gəlirlərə təsiri müəyyən 

olunmuşdur (Barro, 1997; Hall and Jones, 1999; Kauffman and Kraay, 2002). Keyfiyyətli 

idarəetmə və iqtisadi nəticə arasındakı səbəb zənciri də araşdırılmışdır. Bəzi tədqiqatlar 

idarəetmənin və institutların keyfiyyətinin investisiyaların stimullaşdırılmasında vacib 

olduğunu üzə çıxarır, kapitalın yaradılması üçün mühitin yaxşılaşdırılması ilə iqtisadi 

göstəricilərin yüksəldilməsini yaxşı idarəetmənin əlaməti kimi təqdim edir (World Bank, 2003). 

Olson və başqaları (1998) daha yaxşı institutlar və keyfiyyətli idarəetmə olan ölkələrdə 

məhsuldarlığın artımının daha yüksək olduğunu üzə çıxarır. Kauffman və Kraay (2002) 2000-

2001 dövrləri üçün 175 ölkəni əhatə edən məlumat bazasından istifadə edərək idarəetmənin 
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keyfiyyətinin iqtisadi nəticələrlə ciddi təsir etməsi qənaətini möhkəmləndirmişlər. 

Son dövrlərdə aparılan tədiqiqatlarda dövlətin effektiv tənzimləmə institutlarını təmin etmək 

bacarığının iqtisadi artıma və inkişafa təsirinə, tənzimləmənin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsinə mühüm yer verilir. Başqa tədqiqatçılar iki fərqli dəyişən qrupundan 

istifadə edərək daha geniş idarəetmə konsepsiyasını işləyiblər. İllik məlumatlar toplularını 

hazırlayan Beynəlxalq Ölkə Riskləri üzrə Bələdçi (ICRG) hökümətlərin 3 aspektini – 

idarəetmənin keyfiyyəti, qanun və qayda, korrupsiyanı əhatə edir (Political Risk Services 

(PRS), 2002). Hər bir dəyişən bir bal miqyasında ölçülür və yüksək bal daha yaxşı göstəriciyə 

işarə edir. Qiymətləndirmə ekspert təhlilinə əsaslanır və yenidən baxışa məruz qalır (Neumayer, 

2002; Olson et all., 1998). 

İdarəetmə dəyişənlərinin ikinci dəsti Dünya Bankı tərəfindən inkişaf etdirilmiş və 194 fərqli 

tədbirdən tərtib edilmiş altı ümumi göstəricidən ibarətdir. Bu göstəricilər bir neçə fərqli 

mənbəyə (beynəlxalq təşkilatlar, siyasi və biznes risk dərəcələri agentlikləri, beyin mərkəzləri 

və qeyri-hökumət qurumları daxil olmaqla) əsaslanır və bu müxtəlif mənbələri bir ümumi 

göstəriciyə gətirən xətti komponentlər modelindən istifadə olunur. Daha yüksək göstəricilər 

daha yaxşı idarə etməyə işarə edir. Altı göstərici bir ölkənin idarəetmə keyfiyyətinin aşağıdakı 

aspektlərinin subyektiv qiymətləndirilməsini təmin edir (Kauffman, Kraay and Mastruzzi, 

2005): 

 Seçkililik və hesabatlılıq: siyasi hüquqlara və vətəndaş azadlıqlarına hörmət, siyasətçilərin 

seçilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakı, medianın müstəqilliyi, hökümət qərarlarının 

hesabatlılığı və şəffaflığı. 

 Siyasi qeyri-sabitlik: siyasi və sosial gərginlik və iğtişaş, idarəetmənin qeyri-sabitliyi. 

 Hökümətin səmərəliliyi: ictimai təminatın keyfiyyəti, bürokratiyanın keyfiyyəti, məmurların 

səlahiyyəti və siyasi təzyiqlərdən müstəqilliyi, hökümət qərarlarının etimadlılığı. 

 Tənzimləmə keyfiyyəti: kəmiyyət nizamlamaları, qiymət nəzarəti və iqtisadiyyatdakı digər 

müdaxilələr vasitəsilə biznesə düşən yük. 

 Qanunun aliliyi: qanuna və qaydaya hörmət, məhkəmə sisteminin səmərəliliyi, müqavilələrin 

tətbiqetmə qabiliyyəti. 

 Korrupsiyaya nəzarət: şəxsi mənfəət üçün hakimiyyətinin istifadə edilməsi ilə bağlı məsələlər. 

Bu araşdırmanın fokusu idarəetməyə deyil, tənzimlənməyə yönəlmişdir. Biz buna görə də 

Dünya Bankının məlumat servisindəki dəyişənlərdən iqtisadi tənzimləmə keyfiyyəti ilə daha 

çox əlaqəsi olan iki göstəricisindən istifadə olunur. Tənzimləyici keyfiyyət indeksi səmərəsiz 

kəmiyyət nəzarəti ilə əlaqəli biznesə düşən yükü ölçür və tənzimləyici vasitələrin keyfiyyəti 

üçün indikator ola bilər. Hökümətin səmərəlilik indeksi ictimai təminatın keyfiyyətini, 

məmurların səlahiyyətini və hökümət qərarlarının etibarlılığını ölçür və buna görə tənzimləyici 

idarəetmənin indikatorları (uyğunuq, hesabatlılıq, şəffaflıq) üçün göstərici rolu oynaya bilər. 

Neoklassik artımın modelləşdirilməsi XX əsrin birinci yarısında ABŞ-da iqtisadi artımı izah 

etmək üçün neoklassik istehsal funksiyasını tətbiq edən Solounun (1956) işi ilə başladı. Bu 

yanaşmanın əhəmiyyətli fərziyyələrinə investisiyaya azalan fayda və miqyasa stabil fayda geri 
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daxildir, hansı ki, verilmiş stabil əmanət dərəcəsi və əhali artımı çərçivəsində iqtisadiyyatı 

artımın dövlətin davamlı artım dərəcəsinə yaxınlaşdığını iddia edir. Bu, ölkələr arasındakı gəlir 

səviyyəsindəki fərqlərə, uzunmüddətli perspektivdə adambaşına düşən gəlirlərin bir-birinə 

yaxınlaşacağı iddiasına qədər uzadıla bilər. Yaxınlaşma üçün emprik dəstəyin olmaması və 

funksiyaların qiymətləndirilməsində izah edilməyən “qalıq” amilinin olması bu modellər üçün 

əsas problemi yaradır. Romer (1986) və Lucas (1988) tərəfindən irəli sürülən endogen artım 

nəzəriyyəsi iqtisadi artımın təhlilinə yenidən maraq yaratdı. Ənənəvi endogen artım 

modellərinin bir mühim üstünlüyü odur ki, xüsusilə də insan kapitalına davamlı və ya artan gəlir 

amilini fərz etməklə, Solow tipli təhlillərdə qalıq amili daha yaxşı izah etmək və ölkələr 

arasında artım və gəlir yaxınlaşmasının olmamasını izah etmək bu modellərlə mümkündür. 

Barro və digərləri (Barro, 1991, 2000; Barro and Sala-i-Martin, 1992) tərəfindən populyarlaşan 

“böyümə uçotu” çalışmaları ümumiləşdirilmiş Solow tipli modelinə daxildir. Bu yanaşmanın 

mühim bir xüsusiyyəti iqtisadi strukturun müxtəlif göstəricilərinin daxil edilməsidir. Bu 

yanaşmadan istifadə edən əksər emprik tədqiqatlar “şərti” yaxınlaşmanı müşahidə edə 

bilmişdir, lakin yaxınlaşma insan kapitalı və dəstəkləyici siyasi mühit də daxil olmaqla, 

tamamlayıcı investisiyanın səviyyəsi və mövcudluğu üzərinə şərtləndirilir və bu faktorlardan 

asılıdır. Bu, inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələrin gəlir səviyyələrinə 

yaxınlaşmaqda yaşadığı uğursuzluğun ən azı qismən institusional amillərlə əlaqələndirə 

biləcəyini göstərir. Səmərəli iqtisadi siyasətin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün 

institusional potensialın əhəmiyyəti, ölkələrarası böyümənin müxtəlif emprik tədqiqatlarında, 

məsələn, Sachs və Warner (1995) və Barro (2000) tərəfindən nümayiş edilmişdir. Bu 

araşdırmada iqtisadi artımda ölkələrarası fərqlərin səbəbi kimi tənzimləyici institusional 

potensialın rolunu yoxlamaq üçün oxşar bir yanaşma istifadə edilmişdir. 

Başlanğıcda ünvanlanmalı olan bir məsələ səbəb-nəticə əlaqəsidir. İqtisadi artımı təyin edən 

tənzimləmə keyfiyyətinin əvəzinə, tənzimləmə keyfiyyətinin iqtisadiyyatın artım sürəti 

tərəfindən təyin edilə biləcəyi iddia edilə bilər. Daha sürətlə böyüyən iqtisadiyyatlar daha 

yüksək gəlir əldə edə bilər və buna görə də institutların inkişafına daha çox dəstək olmağa 

qadirdilər. Və ya alternativ olaraq, institusional keyfiyyət daha davamlı iqtisadi artım yaradır, 

bu da öz növbəsində daha çox və daha yaxşı tənzimləyici institutları bir mənada dəstəkləməsi 

eyni səviyyədə ola bilər. Grangerin səbəbiyyət testi səbəbiyyətin istiqamətini təsis etmək üçün 

ümumiyyətlə emprik işlərdə istifadə edilir. Lakin, bu test istifadə olunan dəyişənlərin geriliyinin 

uzunluğuna həssasdır və buna görə də nisbətən uzun müddətli seriya ölçüsünün geriliyin lazımi 

uzunluğunu seçmək və tərtib edilmiş nəticəyə nisbətən inamlı olmağı tələb edir. Tənzimləmə 

məlumatlarımızın vaxt ölçüsü limitli olduğu üçün Grangerin səbəbiyyət testini tətbiq edə 

bilmirik. Xoşbəxtlikdən, əks istiqamətli səbəb-nəticə əlaqəsindənsə, daha yaxşı idarəetmənin 

daha çox gəlirə gətirdiyini göstərən əhəmiyyətli bir tədqiqat var (Acemoğlu et all, 2000; Olson 

et all, 1998; Rodrik et all, 2004). Kauffman və başqaları (2005: 38) səbəbiyyətin yoxlanılması 

üçün emprik bir prosedur tətbiq etmişlər, hansı ki bu da daha yaxşı idarəetmədən adambaşına 

düşən daha yüksək gəlirlərə qədər davam edən güclü müsbət səbəbli təsirlərin 

müəyyənləşdirilməsinə gətirir və idarəetmədə bir standart təmayülün yaxşılaşması 
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uzunmüddətli dövrdə gəlir səviyyəsinin iki-üç qat fərqinə səbəb olacağını göstərir. Bəzi 

müşahidəçilər, gəlirlərin idarəetməyə güclü səbəbiyyət təsirini aşkarlamışlar. Lakin, mövcud 

tədqiqatlar bu istiqamətdə güclü səbəb-nəticə əlaqəsinin mövcuduğunu dəstəkləmir – idarəetmə 

ilə adambaşına düşən gəlir arasındakı nisbətin əksəriyyəti yaxşı idarəetmənin yüksək gəlirə 

səbəbiyyət verdiyini göstərən nəticələrlə sonlanır. “Mövcud dəlillər göstərir ki, gəlirlərin 

idarəetməyə təsiri kiçikdir, idarəetmə ilə adambaşına düşən gəlirlər arasındakı əlaqə digər 

istiqaməti əks etdirir: daha yaxşı idarəetmə adambaşına düşən gəlirləri artırır” (Kauffman et all, 

2005, p3). 

Nəticə və təkliflər 

Apardığımız tədqiqatdan görünür ki, iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində dövlətin 

müdaxiləsini zəruriliyini əsaslandıran mülahizələr zaman keçdikcə daha tutarlı arqumentlərlə 

silahlanır. İstehsal və informasiya texnologiyalarının inkişafı şəffaflığın artması və informasiya 

asimmetriyasının azaldılması üçün geniş imkanlar açmaqla yanaşı, bazar mübadiləsi prosesində 

rasional seçimlər üçün yeni problemləri də yaradır. Bu isə bazarın fiaskosu hallarını daha da 

intensivəşdirir. Belə şəraitdə isə dövətin tənzimləyici funksiyaları daha çox tələb olunmağa 

başlayır. 

Müasir tədqiqatlarda dövlətin iqtisadi tənzimləmdə rolu inkar edilmir, tənimləmənin 

keyfiyyətinə, onun nəticəliliyinin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə xüsusi yer verilir. 

Azərbaycanın emal sektorunun inkişafına yönələn tənzimləmənin təkmilləşdiriməsi üçün 

aşağıda göstərilən istiqamətlərdə tədqiqatların aparılması faydalı ola bilər: 

 Emal sektoru üçün iqtisadi tənzimləmənin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi metodlarının və 

indikatorlarının təkmilləşdirilməsi; 

 Emal sektoru üzrə tənzimləmədə hesabatlılığın, şəffaflığın və uyğunluğun təmin edilməsi üçün 

nəzəri əsasların işlənməsi; 

 Bu sektorda tənzimləmənin nəticələrinin monitorinqi mexanizminin hazırlanması. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена и проанализирована нынешняя ситуация, связанная с плохими условиями труда на 

рабочем месте и динамикой несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в мире 

и в частности в Азербайджане. Автором дана попытка раскрыть глубинные причины, экономические 

последствия, предложены пути решения посредством применения и совершенствования системы 

управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. Обоснована необходимость пересмотра самой 

концепции СУОТ, ее совершенствовании и приближения к требованиям международных аналогов. 

Автором раскрыто понятие «охраны труда», разобраны понятия «техника безопасности» и «техническая 

безопасность». В статье также излагается тема аттестации рабочих мест по условиям труда, ее современное 

состояние в Азербайджане, разобраны нормативно-правовые акты, связанные с компенсациями и 

льготами, которые предоставлены работникам за вредные и тяжелые условия труда. Проведение АРМ 

является важным элементом СУОТ, которое можно отнести к профилактическим и превентивным мерам 

по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Наличие 

одного стандарта и одного межгосударственного стандарта по СУОТ явно недостаточно для эффективного 

управления охраной труда на предприятиях, в связи с этим автором предлагается совершенствовать 

правовую базу по охране труда в Азербайджане и применение современных практик. 

Ключевые слова: плохие условия труда, несчастные случаи на производстве, профессиональные 

заболевания, система управления охраной труда. 

 

Безопасные условия труда – одно из основных прав человека, и неотъемлемая часть 

понятия «достойный труд». Достойный труд – как же часто в наши дни пользуются этим 

словосочетанием. А что мы понимаем под ним? Хорошую зарплату (имеется в виду 

реальная, а не номинальная зарплата)? А может безопасные условия труда вкупе с 

социальной защитой? К сожалению, большинство людей ассоциируют понятие 

«достойный труд» с первым, т.е. высокой заработной платой, не понимая при этом 

значение мероприятий по созданию нормальных условий трудовой деятельности 

трудящихся, поддержания на высоком уровне жизнедеятельности последнего. Ведь при 

отсутствии вышесказанных, даже при наличии номинально высокой зарплаты это вовсе 

не значить полное удовлетворение человека в его повседневных потребностях, а равно 

полное восстановление его здоровья и сил. Ведь ухудшение здоровья – процесс 

постепенный и продолжительный. Человек не сразу может увидеть и почувствовать на 

себе последствия вредных условий труда (если конечно он не работает в условиях 

mailto:rza.abdulazizov.sa@asoiu.edu.az
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высокой радиации, токсичного загрязнения рабочей среды и пр.). Как часто мы часть 

нашей зарплаты тратим на восстановление нашего здоровья? Вопрос не риторический. 

Так, например, в РФ законодательством не запрещается возмещение компенсации в 

денежном эквиваленте, гражданин вправе написать заявление на имя работодателя о 

замене натурального возмещения материальным (Приказ Минздравсоцразвития России, 

2009) сразу же бежит в гастрономический магазин за покупкой молока? Мотивируют 

данное решение тем, что не каждый человек может потреблять кисломолочные продукты 

(научно подтверждено, что около половины населения Земли не могут потреблять 

молоко, которое создает у них желудочное расстройство). Но ведь на то и существуют 

равноценные молоку пищевые продукты – обогащенных пектином пищевые 

консервированные растительные продукты, напитки, желе, джем, мармелад, фруктовые 

и плодоовощные соки и консервы, а также натуральные фруктовые соки с мякотью. Как 

известно, пектин — эффективный ̆комплексообразователь и может использоваться для 

профилактики отравления свинцом, ртутью, кадмием, молибденом, марганцем, 

алюминием. В Азербайджане данная практика запрещена законом (Постановление 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики, 2017). Выдача молока не может 

заменена ее денежным эквивалентом. (Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики, 06.2007). 

Позволю себе некоторое отступление. Вышеупомянутые аргументы невыдачи молока 

похожи на уже набившую оскомину «сравнительный анализ» антисоветчиков по поводу 

уровня зарплат в «свободном Западе» и «Империи Зла». Да, имели место высокие 

зарплаты в так называемом «Западе», но при этом все дружно умалчивают о реальных 

социальных гарантиях имеющие место в «стране Советов», которые дополняли 

номинально выплаченную зарплату трудящимся (в сумме даже превышая саму зарплату 

трудящихся – достойное образование, качественная медицина, пенсия, стабильность, 

культура и вера в завтрашний день). Было ли то же самое в «свободном Западе»? 

Оставлю это на раздумье читателя. А теперь перейдем к числам. 

По оценкам Международной Организации Труда (МОТ), ежегодно в мире более 2,3 млн. 

мужчин и женщин гибнут в результате несчастных случаев на рабочем месте или 

профессиональных заболеваний, 4% мирового ВВП теряются в результате плохих 

условий труда и несчастных случаев. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 

340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв профессиональных 

заболеваний. В странах СНГ ежегодно около 12 млн. мужчин и женщин становятся 

жертвами несчастных случаев на производстве (Международная Организация Труда, 

[ООН] 2021). 

После распада Советского Союза средства, выделяемые на охрану труда в постсоветском 

пространстве, резко сократились из-за экономических проблем и сиюминутного желания 

собственников предприятий быстро получить прибыль. Необходимость в улучшении 

условий труда и надлежащей системы компенсации пострадавшим в результате 
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несчастных случаев становится все более актуальной. Данная тенденция не обошла и 

Азербайджан. 

В Азербайджанской Республике (АР) ежегодно на производстве получают различные 

травмы более 200 человек (272 чел. в 2014г.), из которых более 90 (91 чел. в 2014г.) со 

смертельным исходом. По данным Государственного Комитета Статистики 

Азербайджанской Республики (ГКСАР), в течение последних 15 лет наблюдается хоть и 

незначительный, но рост численности работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда. В 2019 году в АР в условиях, не соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам, трудились, в промышленности – 11,8%, в строительном секторе 

– 3,5%, в транспорте и складском хозяйстве – 12,4%, в ИКТ – 3,3% работающих. В 2005 

году количество погибших и потерявших трудоспособность в результате несчастных 

случаев на производстве составило 189 человек, а в 2019 году этот показатель увеличился 

на 113 случаев и составил 302 человек. Но данная тенденция не была характерна каждому 

году. В некоторых годах прослеживался то скачок, то падение числа случаев с летальным 

исходом. Так, например, в 2015 году он составил минимум-161 случай, а в 2019 году 

максимум – 302 случая. По материалам ГКСАР, уровень смертельного травматизма в 

нашей стране - 3 случая на 100 тыс. работающих. Если сравнить этот же показатель с 

самой большой экономикой мира - США с населением более 329 млн. человек и ВВП 

$21.345 трлн. к 2019 году, по официальной статистике он составил 3,5 случаев на 100 

тыс. работающих. Налицо очень высокий уровень случаев со смертельным исходом, 

учитывая, что население Азербайджана 10 млн. человек, а ВВП составляет около $30 

млрд в 2019 году (Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики 

[AZ], 2021). Комментарии, как говорится, излишни.  

Таблица 1. Несчастные случаи на производстве  

Годы 

Количество людей, потерявших 

трудоспособность и погибших в 

результате несчастных случаев 

на производстве - всего, чел. 

на 1000 человек 

Количество погибших в 

результате несчастных случаев 

на производстве - всего, чел. 

на 1000 

человек 

2005 189 0.2 54 0.08 

2010 264 0.2 68 0.05 

2011 261 0.1 87 0.06 

2012 212 0.1 79 0.05 

2013 183 0.1 66 0.04 

2014 272 0.2 91 0.06 

2015 161 0.1 50 0.03 
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2016 247 0.2 65 0.04 

2017 182 0.1 60 0.04 

2018 199 0.1 53 0.03 

2019 302 0.2 63 0.04 

     

     

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, https://www.stat.gov.az/source/labour/ 

(15.04.2021) 

В связи с этим крайне необходима разработка новой концептуальной правовой модели 

охраны труда и, прежде всего, ее понятийного аппарата (термины, определения). При 

этом нельзя не подчеркнуть, что от того, как понимается то или иное правовое явление, 

какой смысл придается понятию, зависит определение и структура законов, иных 

нормативных правовых актов и их норм. 

Общество несёт огромные экономические потери, связанные с недооценкой 

возможностей мероприятий по охране труда в повышении эффективности производства. 

Основная цель улучшения условий труда — достижение социального эффекта, т.е. 

обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение 

количества несчастных случаев и заболеваний на производстве. Улучшение условий 

труда дает и экономические результаты: рост прибыли предприятия, сокращение затрат 

по компенсациям за работу с вредными и тяжелыми условиями труда, уменьшение 

потерь, связанных с травматизмом и пр. 

На всех предприятиях должна действовать система безопасности, которая в полной мере 

предупреждает возникновение опасных для человека ситуаций, приводящих к 

проблемам со здоровьем или к его гибели. Этой системе исторически дали название 

«охрана труда» (в английской версии, «occupational health and safety - OHS» или 

«occupational safety and health - OSH» в американской версии), которая представляет из 

себя комплекс мероприятий, направленных на снижение травматизма в организации и 

управления рисками. Другими словами, ее действие направлено на то, чтобы обеспечить 

безопасные и комфортные условия труда и пояснить, как избежать экстремальной 

ситуации, так же, как и маркировка продукции поясняет правила безопасного хранения 

и транспортировки товара. 

Охрана труда является важной составляющей любого производства, определяя человека, 

как главную ценность, ведь безопасный и здоровый труд позволяют сделать 

производственный процесс производительным, непрерывным и качественным, что 

повысит рентабельность самого предприятия. Человеческая жизнь не должна быть 

разменной монетой ради высокой заработной платы для работника и прибыльности для 

https://www.stat.gov.az/source/labour/
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предприятия. «Безопасность превыше всего (Safety First)», как мы можем часто слышать 

на производственных участках. Правильно организованная система охраны труда 

дисциплинирует самого работника и, как следствие, ведет к повышению 

производительности выполняемой работы и увеличению ее эффективности. 

Охрана труда направлена не только на безопасность трудового процесса, но и на 

профилактику профзаболеваний, организацию питания и отдыха работников, 

обеспечение их спецодеждой и средствами гигиены (средств индивидуальной защиты). 

Охрана труда также в полной мере несет ответственность за выполнение собственником 

социальных гарантий и льгот. Правильно организованная служба (система) охраны труда 

позволяет работникам чувствовать себя защищенным, в результате чего повышается 

заинтересованность в работе и уменьшается текучесть кадров. 

Никому не секрет важность существования и должного функционирования налаженной 

системы управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях и организациях любого 

профиля и организационно-правовой формы. Даже при их формальном наличии, СУОТ 

дает нам как минимум большое количество информации о состоянии охраны труда на 

предприятии, что немаловажно при анализе данных и последующем принятии решений. 

Данное утверждение усиливается также необходимостью соблюдения 

соответствующего законодательства, отклонения от которого могут привести не только 

к санкциям и финансовым потерям, но и потерям репутации.  Правда, могут быть и 

искажения (как объективные, так и субъективные, преднамеренные) массива данных в 

связи с простым отсутствием культуры сбора данных или ее несовершенством, а также 

стремлением руководителей структурных подразделений и руководства отдела охраны 

труда смягчить их. Проведенные мной многочисленные наблюдения за организациями и 

компаниями в течение последних 5-ти лет в различных отраслях отечественной 

экономики наглядно продемонстрировало вышесказанное. Так, руководители 

структурных подразделений в большинстве случаев не понимают важности мероприятий 

по охране труда и воспринимают ее для себя дополнительной обузой. Например, многие 

руководители считают, что данные мероприятия отнимают у них много ресурсов и 

времени, т.е. они не оправданы. На словах они принимают факт необходимости данных 

мероприятий, а когда доходит до дела, к сожалению, быстро «забывают» о них. 

Существует явный недостаток, упущение в степени информированности и 

осведомленности управленческого состава о значимости мероприятий по охране труда и 

важности соблюдения соответствующих нормативно-правовых актов, санитарно-

гигиенических норм, способствующих сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. Данное положение еще более актуально в секторах 

материального производства и промышленности в связи с наличием в них большого 

количества опасных и вредных факторов, влияющих на жизнедеятельность работников. 

Основная проблема здесь заключается в недостаточном понимании (а иногда и 

абсолютном непонимании) значения мероприятий по охране труда, о возможных 
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последствиях несоблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности.   

Проблема также усугубляется скудностью материалов и принятых нормативно-

правовых актов по охране труда. Считаю, что, если научными методами обосновать 

руководителям важность внедрения и ведения СУОТ на предприятиях, это может дать 

значимый вклад в развитие, как самого предприятия, так и ее престижа как 

законопослушной, порядочной и привлекательной для целевой аудитории и 

заинтересованных лиц (stakeholders and shareholders) компании. Так, можно 

продемонстрировать актуальность мероприятий по ОТ методами иллюстрации 

проведенного статистического анализа доли работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда; динамику и уровень показателей производственного травматизма и 

травматизма со смертельным исходом; динамику числа человека-дней 

нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего; состояние инвалидности, связанной 

с профессиональными заболеваниями и производственным травматизмом; 

экономические затраты, связанные с состоянием условий труда и многие другие 

аналитические показатели, критически необходимые при принятии решения 

руководителями всех мастей и рангов. После анализа данного массива данных любой 

руководитель (конечно же, если он заинтересован в развитии своего или же вверенного 

ему предприятия) сразу же поняв моральные (здоровье работника, социальная 

ответственность), технические (безопасность, безотказность оборудования), 

экономические (увеличение рентабельности, производительности труда, снижение 

простоев, штрафов и выплата больничных и др.) превосходства СУОТ, безотлагательно 

возьмётся за его внедрение и должного функционирования на предприятии. 

Немаловажно здесь и отсутствие элементарных теоретических знаний и ошибочных 

представлений о процессе организации охраны труда. Так, например, немало проблем и 

искажений создает отождествление понятий «техника безопасности», «техническая 

безопасность» с «охраной труда», что является, по моему мнению, одной из причин 

существующих казусов в понимании проблем, пути их решения, обязанностей, как 

руководителей, так и инженеров по охране труда, которые приводят нас непосредственно 

к определению предмета охраны труда. Итак, предметом охраны труда является 

разработка и внедрение способов и средств создания благоприятных для работающего 

условий труда, полной безопасности и безвредности при обеспечении максимальной 

производительности и оптимальных затрат живого труда. 

Техника безопасности - система организационных мероприятий и технических средств, 

направленных на предотвращение воздействия на работающих опасных 

производственных факторов, являющихся причиной травм или внезапного резкого 

ухудшения здоровья. Она является частью охраны труда и включает такие мероприятия, 

как обучение и инструктаж работающих по вопросам безопасности труда, поддержание 

в технически безопасном состоянии зданий и сооружений, оснащение вновь 

создаваемого и эксплуатируемого производственного оборудования защитными и 
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предохранительными устройствами, разработку средств коллективной и 

индивидуальной защиты работающих от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, а также организацию обеспечения этими средствами 

рабочих и служащих. 

Пожалуй, главное отличие «техники безопасности» от «охраны труда» заключается в 

том, что первая является лишь малой частью охраны труда. Если техника безопасности 

направлена только лишь на защиту работника от физических травм, например, защиту 

от падения кирпича на голову, то охрана труда ставит своей целью сохранение жизни и 

здоровья человека. 

В узком смысле охрана труда рассматривается как система правовых мероприятий и 

средств, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. Некоторые ученые-юристы формулируют правовое понятие 

охраны труда как института трудового права и как комплексного правового образования. 

Итак, охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и 

средства. 

Безопасный труд это и прибыльный бизнес. Грамотная организация обучения рабочей 

силы позволяет увеличить объем и повысить качество продукции и напрямую влияет на 

конкурентоспособность предприятия. Я считаю, что имевшая место ранее практика 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях должна быть серьезно дополнена 

мерами по предупреждению травматизма, небезопасных условий труда и т.д., которые 

являются более эффективными, чем те мероприятия, которые реализуются после 

несчастного случая, нарушения норм и правил ОТ. Так, по проведенным мной 

многолетним исследованиям и наблюдениям в Азербайджане за процессом аттестации 

рабочих мест (АРМ) по условиям труда (Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики, 2000), которое в законодательном порядке должно 

проводиться каждые 5 лет, работодатель, в абсолютном большинстве случаев, 

формально обеспечив льготные условия и компенсации вредным профессиям по 

результатам АРМ, не улучшает фактические условия труда трудящихся. Предоставив их, 

работодатель, скрываясь за ширмой законопослушного предпринимателя, фактически 

эксплуатирует трудящихся в тяжелых условиях труда, формально доплачивая ему 

надбавку (Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики, 2002), 

дополнительный отпуск за вредные и опасные условия труда (Постановление Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики, 2004), лечебно-профилактическое питание, 

молоко и приравненное ему продукты и применяя в отношении его сокращенное рабочее 

время (Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики, 2017), право 

на трудовую пенсию на льготных условиях (Постановление Кабинета Министров 
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Азербайджанской Республики, 2007). Все вышеперечисленные «блага» не 

предоставляются все сразу, а только после проведения АРМ и в большинстве случаев 

работники получают право на 2-3 льгот и компенсаций, а за вредные и тяжелые условия 

труда в Азербайджане полагаются в общей сложности 8 льгот и компенсаций 

(Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики, 2002).  Если 

пересчитать все вышесказанное в ее денежный эквивалент, то это будет составлять 

несравненно малую часть относительно получаемой чистой прибыли. А если учитывать, 

что в стране многие предприниматели систематически скрывают свои реальные доходы, 

а равно и понижают в отчетах зарплату работников, то и надбавки к окладам последних 

будут в реальных выражениях мизерными. К этому если еще добавить банальное 

несоблюдение вышеуказанных компенсаций и льгот (только на «бумаге»), то ситуация 

просматривается в полной своей красе. Стабильное улучшение условий труда должно 

основываться на сотрудничестве между работодателем и работником, иными словами – 

на социальном партнерстве в охране труда, что является неотъемлемой частью 

комплексной и устойчивой системы управления охраной труда. 

Проведение АРМ является важным элементом СУОТ, которое можно отнести к 

профилактическим и превентивным мерам по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Наличие одного стандарта и одного 

межгосударственного стандарта по СУОТ явно недостаточно для эффективного 

управления охраной труда на предприятиях, в связи с этим есть острая необходимость в 

совершенствовании правовой базу по охране труда в Азербайджане и применение 

современных практик. Чего только стоит факт отсутствия закона об «Охране труда» в 

Азербайджане, который был принят в 1992 году, но все еще не зарегистрирован 

официально Минюстом Азербайджана, не говоря еще об отсутствии развернутого 

словаря терминов и понятий по охране труда. Это создает путаницу при написании 

законов, норм и правил по охране труда. 

Организация мероприятий по охране труда на предприятии многими неправильно 

воспринимается, как только проведение инструктажей (вводный, первичный, 

повторный, внеочередной и целевой) по охране труда, фиксирование их в Журнале 

проведенных инструктажей, периодическая обучение и проверка знаний работников по 

ОТ и выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ). Перечисленные мероприятия 

являются очень важными элементами системы, но не ограничиваются ими. В 

международной практике, так, например, стандарты по охране труда Международной 

Организации Труда (МОТ), Международной организации по стандартизации (ISO) и 

многих других всемирно известных организаций по охране труда основаны на 

методологии, известной как "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) предложенное 

Международной организации труда. (МОТ, 2008) 

Методологию PDCA можно кратко описать следующим образом:  
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 планирование (PLAN) - установление целей и разработка процессов, 

необходимых для достижения результатов в соответствии с политикой 

организации в области ОТ;  

 осуществление (DO) - внедрение процессов;  

 проверка (CHECK) - проведение мониторинга и измерения процессов для оценки 

их соответствия политике в области ОТ, целям, правовым и другим требованиям 

и сообщение о результатах;  

 действие (ACT) - принятие и реализация решений по постоянному улучшению 

показателей деятельности в области ОТ.  

Так, из вышесказанного становится понятен весь спектр мероприятий, которые 

необходимо осуществить при организации и поддержании СУОТ. Последнее включает в 

себя выявление производственных опасностей, оценку рисков гибели и травмирования 

работников, разработку и реализацию эффективных мер по их снижению и устранению, 

а также осуществляет постоянный мониторинг и измерение результативности в области 

охраны труда. 

ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования» 

(Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, 2007) и 

недавно принятый Институтом Стандартизации Азербайджана стандарт AZS ISO 

45001:2021 «Система управления охраной труда и техникой безопасности. 

Пояснительные требования к использованию» (Институт Стандартизации 

Азербайджана, 2021), вступивший в действие 01 мая 2021 г. полностью соответствуют 

вышеописанной методологии. Согласно закону «О стандартизации», п.п.1.0.2., стандарт 

- нормативный документ, предназначенный для повторного использования и общего 

пользования, который определяет нормы, правила и рекомендации по товарам (работам, 

услугам), связанным с ними процессам (включая систему управления) и методам 

производства, применение которых является добровольным. (Закон Азербайджанской 

Республики, 2019) Таким образом, данные стандарты могут быть хорошим подспорьем 

при создании и ведении СУОТ на любом предприятии. 

Из вышесказанного, можно дать следующее определение СУОТ: 

Система управления охраной труда (occupational health and safety management system) - 

набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов (технологии, 

планирование, ответственность, процедуры, процессы и ресурсы), устанавливающих 

политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей. Другими 

словам, СУОТ – это совокупность методов и средств управления, направленных на 

организацию обеспечения безопасности, сохранения жизни, здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 
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Оценка Факторов Эффективности и Качества Финансового 

Менеджмента в Коммерческих Банках 

 

Cабина Ахмедова  

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

sabina.axmedova1996@mail.ru 

 

Резюме 

Современная экономическая наука, методология и практика в области банковского дела в современных 

условиях испытывала серьезное влияние новейших теоретических положений, методик, консультантов и 

советчиков. С одной стороны, это дало возможность пополнить арсенал методов и инструментов 

банковского менеджмента, с другой, сформировало значительные проблемы. Поэтому на данный момент 

перед коммерческими банками на первый план выходит необходимость повышения качества банковского 

менеджмента и всех его компонентов. В первую очередь необходимо провести анализ эффективности 

деятельности коммерческого банка, точнее оценку качественных сторон деятельности банка, которое 

позволяет определить его надежность на основе оценки финансового менеджмента в коммерческом банке. 

Оценка качества менеджмента банков может варьироваться в самых широких диапазонах, вплоть до 

альтернативных в зависимости от того, кто осуществляет эту оценку, его интересов, задач, общественного 

позиционирования и иных характеристик. Оценка банковского менеджмента (управления банком) не 

осуществляется банком самостоятельно, а входит в комплекс оценок финансового состояния кредитных 

организаций, проводимых на основе соответствующих положений и иных нормативных документов. Как 

правило, оценка качества менеджмента любой коммерческой организации начинается с оценки 

экономической эффективности, т. е. изучения конечных финансовых показателей деятельности. 

Следовательно, основой оценки качества менеджмента в банковской сфере также выступает диагностика 

финансово-экономических аспектов деятельности, которые включают структуру коммерческого банка. 

Ключевые слова: оценка финансового менеджмента коммерческих банках, эффективность банковского 

менеджмента, оценка качества банковского менеджмента. 

 

Введение 

Финансы - это жизненный путь любого бизнеса, в том числе и банковского. Однако 

финансы, как и большинство других ресурсов, всегда ограничены. С другой стороны, 

потребности бизнеса всегда значительно более широки. Поэтому каждому банку крайне 

важно эффективно управлять своими финансами. 

Финансовый менеджмент - органичная функция любого бизнеса, в том числе и 

банковского. Любая банковская организация нуждается в финансах для получения 

физических ресурсов, осуществления производственной деятельности и других деловых 

операций, выплаты компенсаций поставщикам и т. д. 

Для успешной деятельности коммерческим банкам необходима эффективная система 

mailto:sabina.axmedova1996@mail.ru
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менеджмента, однако в условиях ужесточения требований, банки столкнулись с 

проблемой применения внутренних управленческих решений в соответствии с 

меняющимися внешними условиями. Для решения возникающих проблем стоит задача 

обеспечения банковской деятельности квалифицированными управленческими кадрами. 

(Куликов, 2019). 

Метод 

Методология данной статьи составляет такие традиционные научные методы как: 

системный анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, группировка и обобщение, 

моделирования и прогнозирования. 

Анализ 

Финансовый менеджмент в банках означает планирование, организацию, руководство и 

контроль финансовой деятельности. Это сопряжено с  применением общих принципов 

управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Управляя своими финансовыми ресурсами, банки принимают решения по ряду 

тактических и стратегических приоритетов, а также на всех уровнях организации своего 

бизнеса.Поэтому банкам необходимо увязывать свои подходы к финансовому 

менеджменту к этим бизнес-процессам. 

Очень важно то, что финансовый менеджмент затрагивает весь банк. И не 

ограничивается концептуальной основой и организационной моделью бизнеса 

конкретного банка. Финансовый менеджмент в банках должен стимулировать и 

мотивировать банки к принятию правильных решений по всем составляющим 

банковского бизнеса - персонал, образование, прозрачность, поведение. Дополнительно 

к этому, развиваются также ожидания надзорных органов. Помимо выполнения 

минимальных требований к уровню финансовых ресурсов, надзорные органы желают 

знать, есть ли у банков последовательный, разумный и общефирменный подход к 

финансовому менеджменту.  

Эффективное управление финансовыми ресурсами всегда имело решающее значение для 

банковской экономики. До финансового кризиса 2007-2008 гг. задача была проще: круг 

финансовых ограничений для банков был более ограниченным, а последствия любых 

неоптимальных решений были менее серьезными. Капитал, и особенно ликвидность, 

были относительно легко доступными и относительно дешевыми. Реакция 

регулирующих органов и рынков по всему миру, особенно в развитых странах на уроки 

кризиса значительно усложнила ситуацию. Новый операционный ландшафт с более 

сложными и более строгими ограничениями требует более комплексного, 

скоординированного подхода к финансовому менеджменту. 

Одна из причин сложного положения, в котором могут оказаться коммерческие банки  –  

недостаточно высокое качество управления их операциями. Необходимым условием 
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повышения эффективности управления операциями банка является проведение 

эффективного финансового анализа как составной части процесса управления, что 

требует подготовки высококвалифицированных специалистов-аналитиков. 

Деятельность любого функционирующего подразделения требует оценки как отражения 

достигнутых им результатов. При этом, в зависимости от того, кто проводит оценку 

деятельности банка, она может быть внутренней или внешней. Внутренняя оценка 

осуществляется самим банком как элемент менеджмента. Она предполагает оценку 

развития банка, его финансового состояния, соблюдения действующего 

законодательства и норм, внутренних положений и инструкций. Внешняя оценка 

осуществляется разными субъектами в различных целях. Она может проводиться 

Центральным банком или другим органом банковского надзора, аудиторскими фирмами, 

банками-партнерами, рейтинговыми агентствами. Назначение и способы таких оценок 

неодинаковы. (Кох  и Кох, 2006). 

Эффективность финансового менеджмента необходимо рассматривать как форму 

проявления эффективности в области управленческой деятельности. (Шершнева и 

Кондюкова, 2017). Эффективность деятельности коммерческого банка  — это не только 

результаты его деятельности, но и эффективность системы управления, построенной на 

формировании научно обоснованности стратегии деятельности банка и контролем 

процесса ее реализации. На эффективность банковского менеджмента оказывают 

воздействие внешние и внутренние факторы деятельности банка. Во взаимодействии с 

внешними контрагентами (руководителями и менеджерами юридических лиц, 

физическими лицами), используемые средства воздействия и взаимодействия также 

имеют свою специфику, что связано с необходимостью согласования часто 

противоречивых или разнонаправленных интересов. Именно во взаимодействии с 

внешней средой происходит реализация банковских продуктов и выявление конечных 

результатов деятельности банка и различных видов ее эффективности. В связи с этим 

взаимодействие с клиентами, государственными органами, конкурентами и прочими 

контрагентами является приоритетной сферой реализации функций менеджмента и в 

значительной степени определяет его эффективность. 

Показатели, по которым оценивается банковский менеджмент, разделяются на ряд 

групп: 

 прямые и косвенные; 

 количественные и качественные (в том числе, социальные).  

К прямым показателям оценки банковского менеджмента относятся: 

 профессионализм и компетентность администрации и персонала; 

 адекватная иерархия, функциональное соответствие организационных структур 

банка; 

 преемственность стратегического, тактического и оперативного менеджмента; 
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 достаточное и качественное информационное обеспечение (своевременность, 

достоверность) и оперативность взаимосвязей; 

 чёткое следование озвученным приоритетам внутренней банковской политики; 

 адекватный и эффективный состав и структура банковских портфелей; 

 современность, адекватность и реальная функциональность используемых 

методик и технологий; 

 оптимальная организация, документирование, оформление и сроки проведения 

банковских операций, включая площадь, конструкцию и оформление 

операционных помещений, графики работы, помощь и консультации, 

предоставляемые клиентам, культуру и манеры поведения, предупредительность 

персонала. 

Идентифицировать и конкретизировать косвенные показатели оценки качества 

банковского менеджмента более сложно, так как в их качестве могут выступать 

практически любые показатели, параметры, данные, характеристики организационных, 

кадровых, кредитных, надзорных, технологических, общественно-социальных сфер, 

рассмотренных как результаты работы банковского менеджмента. Естественно, при этом 

присутствуют серьезные проблемы определения значимости, реальности, взаимосвязей 

действия этих показателей, но общий подход, связанный с оценкой потенциальной и 

реальной роли менеджмента в достижении и поддержании функциональности работы 

банка, предоставляется вполне логичным и обоснованным. 

Оценка качественных сторон деятельности банка позволяет определить его надежность 

на основе анализа финансового состояния и системы управления рисками. При этом 

существует два подхода к такой оценке. 

Первый подход используется при организации межбанковских отношений. Он 

базируется в основном на индивидуальной методике оценке для определения условий 

кредитных и расчетных операций между банками. Подобная оценка осуществляет одно 

из подразделений банка; он носит выборочный характер (т.е. касается лишь тех банков, 

с которыми данный банк вступает во взаимодействие) и предусматривает установление 

рейтинга банка. Источником информации выступают отчетные и другие данные, 

представляемые коммерческими банками друг другу при возникновении потребности в 

межбанковском сотрудничестве. 

Второй подход характерен для независимой экспертизы деятельности коммерческих 

банков, которой подвергаются все или большинство коммерческих банков. Результатом 

экспертизы выступает рейтинговая оценка. Рейтинговую оценку коммерческих банков 

могут осуществлять независимые рейтинговые агентства, а также организации, 

осуществляющие банковский надзор от имени правительства страны. (Кох и Кох, 2006). 

Вместе с тем, оценка экономической эффективности является необходимым, но 

недостаточным основанием для формирования выводов о качестве банковского 
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управления. Учитывая, что банк осуществляет различные банковские операции с 

широким кругом клиентов, можно утверждать, что и факторы оценки качества 

менеджмента многоаспектны. Поэтому объектом оценки должны быть и другие 

количественные и качественные факторы, свидетельствующие об эффективном и 

грамотном управлении банком. 

К количественным показателям качества банковского менеджмента можно отнести 

размер капитала банка, величину прибыли, объемы активных и пассивных операций, 

количество учредителей, клиентов, кредитуемых отраслей, географию деятельности, 

количество филиалов и дополнительных офисов, банков-корреспондентов, ассортимент 

банковских продуктов и услуг. 

Качественные показатели банковского менеджмента можно разделить на следующие 

группы: 

1. Показатели качества экономических категорий, которые формирует банк в результате 

деятельности своих работников. Это:  

 достаточность капитала;   

 качество активов и пассивов; 

 структура прибыли. 

2. Показатели качества выполняемых услуг и операций. Это:  

 скорость совершения операций; 

 обработки документов;  

 комплексность предоставляемых банковских продуктов;  

 степень удовлетворения запросов клиентов по видам, характеристикам, объемам 

и качеству предлагаемых банковских продуктов;  

 вежливое отношение к клиентам. 

3. Показатели, с помощью которых можно оценить соответствие персонала 

нормативным требованиям, диктуемым рыночной экономикой любой 

предпринимательской структуре. Это:  

 состав и компетентность руководящего звена банка (квалификация в соответствии 

с должностью, опыт работы в банковской сфере на соответствующих должностях, 

взаимозаменяемость, наличие кадрового резерва);  

 адекватный характер деятельности, соблюдение дисциплины во внутренней 

политике;  

 способность администрации и персонала предвидеть возможные изменения 

конъюнктуры рынка и своевременно реагировать на них;  
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 умение использовать преимущества наступающих изменений;  

 способность признавать прошлые ошибки и исправлять их. 

4. Показатели социального характера, применение которых связано с особым 

социальным, общественным статусом коммерческого банка. Это:  

 отношение персонала банка к своему труду (ответственное и добросовестное);  

 соотношение квалификации, ответственности и вознаграждения персонала;  

 социальная ответственность банка (спонсорство, благотворительность). 

(Шершнева и Кондюкова, 2017). 

Оценку показателей осуществляется путём сравнения вычисленных значений 

коэффициентов устойчивости с рекомендуемыми значениями или определения 

тенденций их изменения в том или ином направлении. (Куликов, 2019). 

В современной литературе выделяют общие, локальные и качественные критерии 

эффективности менеджмента.  

1. Общие критерии – обобщающие экономические результаты деятельности банка в 

целом. В состав этого критерия входят показатели: 

 прибыль (убыток); 

 валовые доходы и валовые расходы; 

 нормативы ликвидности; 

 рентабельность; 

 рейтинг банка. 

2. Локальные критерии – частные экономические показатели, характеризующие 

отдельные аспекты деятельности банка. В состав данного критерия входят следующие 

показатели: 

 процентные доходы и процентные расходы; 

 операционные доходы и операционные расходы; 

 размер кредитного портфеля; 

 размер депозитного портфеля; 

 чистая процентная маржа; 

 прочие.  

3. Качественные критерии – показатели, отражающие качественный состав или 

структуру какой-либо экономической категории, а также характеризующие 

качественную оценку результата труда персонала банка. К числу таких показателей 

относятся: 

 состав и структура активов; 

 состав и структура пассивов; 

 состав и структура кредитного портфеля; 

 репутация и имидж банка; 
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 наличие ресурсосберегающих технологий; 

 прочие. (Шершнева и Кондюкова, 2017). 

Критериями качества менеджмента выступают: профессионализм менеджеров банка, 

способность их к лидерству; способность к планированию и оперативному реагированию 

на изменение конъюнктуры; характер проводимой банком политики и оценка ее 

выполнения; риск инсайдерских сделок; эффективность управления персоналом банка и 

др. (Москвитина, 2011). 

Управление персоналом является важнейшим компонентом банковского менеджмента, а 

отдельные школы рассматривают его как отдельный вид менеджмента. Соответственно, 

оказывается востребованным создание и применение системы оценок качества работы 

сотрудников банка. Оценка персонала банка, как и иных организационных структур, 

имеет значительные проблемы и риски, как в методологии, так и в организации. Они 

включают как значительную субъективность оценок, так и нарушение принципа 

целостности, так как из общей схемы оценки персонала исключаются топ-менеджеры, 

административные активисты и сами оценщики – работники кадровых служб, служб 

оценки качества и другие, хотя их профессиональная компетентность нередко вызывает 

серьёзные сомнения. (Ровенский и Русанова, 2017). 

В зарубежной практике качество управления каждым банком подвергается тщательному 

оценке, поскольку именно от него в значительной мере зависят результаты деятельности 

банка, степень его надежности. (Жуков, 2015). 

Особое внимание при оценке банковского менеджмента уделяется выявлению 

некачественное  управления. (Москвитина, 2011). 

Некачественное управление может являться одной из причин оттока клиентов, 

убыточной деятельности, банкротств, отзывов лицензий и даже банковских кризисов и 

макроэкономических диспропорций.   

Для обозначения такого «плохого» менеджмента существует термин «мисменеджмент». 

Мисменеджмент — это вид менеджмента, характеризующийся как ненамеренными 

ошибками, так и умышленными противозаконными действиями персонала банка, 

отсутствием надлежащего контроля, неадекватными полномочиями надзора и т. д. 

Мисменеджмент служит объектом пристального внимания центральных банков стран, 

поскольку он приводит к углублению кризисов в банковской сфере в результате роста 

убытков, неэффективного размещения ресурсов, неоправданного риска, сверхвысоких 

процентных ставок. (Шершнева и Кондюкова, 2017). 

Выводы 

Банковский менеджмент охватывает систему принципов, методов, форм и приемов 

регулирования рыночного механизма в области банковских финансов с целью 

повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе и банков. На 
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оценку финансового менеджмента банка влияют в целом и в отдельных областях на 

основе сравнения фактических результатов, достигнутых с прогнозом, с результатами 

прошлых периодов и лучшими банками. Материалы для оценки позволяют выявить 

положительные и отрицательные тенденции в развитии банка, потери, 

неиспользованные резервы, недостатки в планировании и неспособности принимать 

решения. (Куликов, 2019). Высоким фактором финансовой устойчивости коммерческих 

банков является качество менеджмента. Качественный банковский менеджмент 

способен не только противостоять воздействию негативных макро- и 

микроэкономических факторов, но и нейтрализовать их и даже использовать в своих 

целях. Поэтому осуществление банком такого менеджмента является основным 

условием и гарантией его устойчивости. Оценка качества банковского менеджмента 

является важной общепризнанной, востребованной, но пока до конца не решенной 

проблемой современной банковской системы. 

Необходимо также отметить, что и сам менеджмент, его качество во многих школах 

банковского менеджмента рассматривается как оценочный критерий, показатель, как 

элемент оценки банков в рейтинговых системах. Вопрос о необходимости оценки и 

повышения качества менеджмента коммерческих банков неоднократно поднимался и 

специалистами банковского дела, и прессой, и зарубежными консультантами. Были 

предложения (МБРР еще в 1992 году) проводить ежегодное объективное открытое 

тестирование руководящих работников банка и занимающих ключевые посты с целью 

определения соответствия занимаемой должности. Однако эта идея понимания не 

встретила и реализована не была по ряду причин как объективного, так и субъективного 

характера. Опыт говорит, что в современных условиях  качественный менеджмент в 

понимании компетенции руководства редко когда способен спасти кризисный банк, 

попавший в жесткие полномочия надзора. Методики тестирования, разработанные в 

большинстве своем желающими подзаработать психологами, оценивают не 

профессионализм, а «лидерство», «способности» и т.д. Они далеки от реальности и 

опасны в качестве базы для серьезных выводов. Начинать такое тестирование было бы 

целесообразно с оценки профессиональной компетенции разработчиков методик и 

персонала органов. (Ровенский и Русанова, 2017). Особое значения к оценке управлению 

банками остается основополагающей предпосылкой эффективного функционирования 

банковской системы. Мировой опыт свидетельствует о необходимости, с одной стороны, 

ограничить негативное влияние банков на развитие современной экономики. С другой 

стороны, речь должна идти о создании такой модели банковской системы, которая 

оказалась бы более устойчивой к финансовым потрясениям, в большей степени 

стимулировала бы экономическое и социальное развитие национальных экономик. 

Банковскому менеджменту здесь отводится значительная роль. (Москвитина, 2011). 
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Xülasə 

Qloballaşmanın təsiri ilə ölkələrin qarşılıqlı şəkildə iqtisadi əlaqələr qurması fonunda hər sahədə olduğu kimi 

maliyyə sahəsində də yeni trendlər formalaşır və tətbiq olunması zərurəti yaranır.Belə ki, iqtisadiyyatın 

qloballaşması fonunda biznes münasibətləri də beynəlmiləl forma alır. Bu da öz növbəsində  biznes əməliyyatlarını 

özündə əks etdirən maliyyə informasiyalarının da qloballaşmasına yol açır. Belə olan halda  bu informasiyaların 

təqdim olunmasında istifadə edilən  maliyyə hesabatları da dəyişikliyə məruz qalır və onların hazırlanmasında və 

dərc olunmasında ümumdünya səviyyəsində qəbul edilmiş standartlara uyğunlaşdırılması üçün zərurətə yaranmış 

olur. Son illərdə mühasibat (maliyyə) uçotu və hesabatının qarşısında duran mühüm problemlərdən biri də hesabat 

formalarının beynəlxalq standartlara uyğun olaraq  təkmilləşdirilməsidir. .(Cəfərov və Abbasov,2011). Maliyyə 

hesabatı formalarının beynəlxalq standartların tələəblərinə uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsi üçün mövcud  

standartlarda nəzərdə tutulan konseptual əsaslara, daha dəqiq desək mühasibat (maliyyə) uçotu və hesabatının 

ümumi prinsiplərinin gözlənilməsi beynəlxalq standartlara harmonizasiyada qarşıda duran ən önəmli vəzifələrdən 

biri sayılır. Maliyyə hesabatlarının tərtib olunması zamanı Bəynəlxalq standartların tələblərinin gözlənilməsi həm 

mikro həm də makro səviyyədə əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: Maliyyə, Maliyyə Hesabatları, Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyəti. 

 

İqtisadiyyatın Qloballaşmasının Maliyyə Hesabatlarına Təsiri 

Hər sahədə olduğu kimi qloballaşmanın təsiri iqtisadiyyatdan da yan keçmədi.İqtisadiyyatın 

qloballaşdırılması və inteqrasiyası şəraitində dünya mühasibat ictimaiyyətini və müvafiq biznes 

qurumlarını narahat edən əsas problemlərdən biri də maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasında 

vahid standartın tətbiq olunması idi.(Cəfərov..,2011). Hər bir istifadəçi maliyyə hesabatında 

bilavasitə onu maraqlandıran müəyyən məlumatları tapa bilir. Daha konkret desək, kimisə 

müəssisənin mənfəətlə və ya zərərlə işləməsi, kimisə onun kreditorlara nə qədər borcunun 

olması və s. maraqlandırır.(Səbzəliyev 2018).İsitafədəçilər üçün vahid qaydada tərtib olunmuş 

hesabatları təhlil etmək daha rahatdır nəinki müxtəlif formatlarda. 

Maliyyə Hesabatlarının Tərkibi  

Mühasibat (maliyyə) uçotunda 4 əsas hesabat forması və hesabat 

formalarına əlavə olaraq izahlı qeydlər vardır ki, bu hesabat formalarına 

aşağıdakılar aid edilir: 

mailto:sahin1998m@gmail.com
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1. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesaabt; 

2. Mənfəət və zərər haqqında hesabat; 

3. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 

4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

5. Uçot siyasəti və izahlı qeydlər. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat (maliyyə) hesabatı qarşısında bir sıra 

mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Bu vəzifələrə aşağıdakılar aiddir: 

1. Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmaıdır 

2. Hesabatın elementləri etibarlı şəkildə göstərilməli, ardıcıl, düzgün və müqayisə edilə bilən 

olmalıdır; 

3. Hesabat tərtib olunarkən sadə həmçinin anlaşılan olmalı və müəyyən olunmuş vaxtlarda tərtib 

olunub, standartlara uyğun olaraq təqdim olunmalıdır.  

Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı 

Maliyyə hesabatları onların istifadəçiləri üçün müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti haqqında 

informasiya əldə olunması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.Hesabatların tərtib 

olunması zamanı maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətlərinə əməl olunması əsas 

şərtlərdən biridir. 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

Hesabat dövrünün sonuna müəssisənin sahib olduğu aktivlərin, öhdəliklərin və kapitalın 

dəyərini özündə əks etdirən sənəddir. Balans bütün hallarda uçotun ən mühüm 

kateqoriyalarından biridir.(Səbzəliyev 2018).Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tərtib 

olunması və təqdim edilməsi ilə bağlı qaydalar"Maliyyə hesabatlarının təqdimatı" adlı 1 No-li 

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartında (IAS 1) öz əksini tapıb. Bu standarta əsasən 

sözügedən hesabat aşağıdakı tələbləri qarşılamalıdır: 

hesabatda təqdim olunan müəssisənin sahib olduğu aktivlərin, öhdəliklərin və kapitalın əsas 

maddələri; 

aktiv və öhdəliklərin maddələrinin sıralaması; 

aktiv və öhdəliklərin qısamüddətli və uzunmüddətli olaraq kateqoriyalarına bölünməsinin təmin 

olunması; 

hesabatda və ya ona olan izahlı qeydlərdə açıqlamalı olan digər əlavə informasiyalar. 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata aşağıdakı sətirlər öz əksini tapmalıdır: 

1.torpaq, tikili və avadanlıqlar; 

2.investisiya əmlakı 
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3.qеyri-mаddi аktivlər; 

4.mаliyyə аktivləri ((e), (h) və (i) bəndlərində göstərilmiş aktivlər istisna edilməklə); 

5.iştirаk pаyı mеtodu ilə uçota аlınmış investisiyаlаr; 

6.MUBS 41-in əhatə dairəsinə daxil olan bioloji aktivlər; 

7.mal-material еhtiyаtlаrı; 

8.ticarət və digər debitor borclаrı; 

9.pul vəsaitləri və оnlаrın еkvivаlеntləri; 

10."Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər" adlı 5 No-li 

MHBS-a uyğun olaraq, satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilən aktivlərin və ya satış üçün 

saxlanılan kimi təsnifləşdirilən qruplara daxil edilən aktivlərin cəmi; və 

11.ticarət və digər kreditоr borcları; 

12.qiymətləndirilmiş öhdəliklər; 

13.mаliyyə öhdəlikləri ((k) və (l) bəndlərində göstərilmiş öhdəliklər istisna edilməklə); 

14."Mənfəət vergisi" adlı 12 No-li MUBS-da müəyyənləşdirildiyi kimi, cari vergi üzrə aktiv və 

öhdəliklər; 

15."Mənfəət vergisi" adlı 12 No-li MUBS-da müəyyənləşdirildiyi kimi, təxirə salınmış vergi 

öhdəlikləri və təxirə salınmış vergi aktivləri ; 

16. 5 No-li MHBS-a uyğun olaraq, satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilən qruplara daxil 

edilən öhdəliklər. 

17.qeyri-nəzarətdə olan mülkiyyətçilərin pаyı; 

18.əsas müəssisə kapital sahiblərinə aid olan buraxılmış səhmdar kаpitаlı və kapital ehtiyatları.  

Mənfəət və zərər haqqında hesabat 

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat"-da dövrü ərzində müəssisənin fəaliyyəti 

nəticəsində yaranan gəlirlər, zərərlər və digər məcmu gəlirlər barədə informasiyalar əks olunur. 

Balansın özündə maliyyə nəticələri mənfəətin bölüşdürülməsi məbləği də daxil edilməklə, 

təsərrüfat ilinin əvvəlinə və axırına xüsusi kapitalla müqayisə etməklə müəyyənləşdirilir. 

(Səbzəliyev 2018).Hesabatın hazırlanması və təqdim edilməsi qaydaları "Maliyyə 

hesabatlarının təqdimatı" adlı 1 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartında (IAS 

1) əks olunubdur. 

"Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat" iki hissədən ibarətdir: (1 No-li 

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı) 

 Mənfəət və ya zərər haqqında hesabat 

 Digər məcmu gəlir haqqında hesabat (bölüşdürülməmiş mənfəətə təsir edən, lakin 
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mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda əks olunmayan gəlirlər, misal üçün, elan edilmiş 

dividendlər, yenidənqiymətləndirmə ehtiyatlarının dəyişməsi və s.) 

"Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat"-da xərclər xarakteri və 

ya funksiyaları üzrə sinifləşdirilə bilərlər.( Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 

Kollegiyası 2017) 

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat "Xərclərin funksiyaları 

üzrə" hazırlanırsa, o zaman, onun maddələri aşağıdakı kimi olacaqdır: 

 Əsas əməliyyat gəlirləri 

 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 

 Ümumi mənfəət (zərər) 

 Sair əməliyyat gəlirləri 

 Kommersiya xərcləri 

 İnzibati xərclər 

 Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat "Xərclərin xarakteri 

üzrə" hazırlandıqda, hesabat forması tam anlaşılan görsənmir, çünki xərclər funksiyalarına 

görə qruplaşdırılmır ırsa, o zaman, onun maddələri aşağıdakı kimi olacaqdır: 

 Əsas əməliyyat gəlirləri 

 Sair əməliyyat gəlirləri 

 Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar) 

 Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 

 İstifadə edilmiş material ehtiyatları 

 İşçi heyəti üzrə xərclər 

 Amortizasiya xərcləri 

 Digər əməliyyat xərcləri 

 Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 

 Kapitalda dəyişiklik haqqında Hesabat 

"Kаpitalda dəyişikliklər hаqqındа hesаbаt"-da  hesabat dövrünün sonuna müəsissənin kapitalının 

hər bir komponentinin miqdarı və və bu komponentlərdə olan artım və ya azalmalar əks olunur. 

Kapital dedikdə, bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra müəssisə aktivlərinin dəyəri başa düşülür. 

Kapital aləti özlüyündə bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra müəssisənin aktivlərində olan qalıq 

payını əks etdirən müqavilə deməkdir. (Səbzəliyev.., 2018).Hesabatın hazırlanması və təqdim 
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olunması ilə bağlı qaydaları  Maliyyə hesabatlarının təqdimatı adlı 1 No-li Mühasibat Uçotunun 

Beynəlxalq Standartında (IAS 1) müəyyən edir. (Səbzəliyev.., 2018). 

Ümumi olaraq "Kаpitalda dəyişikliklər hаqqındа hesаbаt"-ın strukturu aşağıdakı kimidir: (1 

No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı) 

1. Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq 

 Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq 

 Hesabat dövründə uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı 

düzəlişlər 

 Səhvlərin düzəldilməsindən sonra hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq 

2. Dövr ərzində nizamnamə kapitallındə dəyişikliklər 

 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 

 Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları 

 Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər) 

 Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar 

 Kapitalın maddələri arasında köçürmələr 

 Sair məcmu gəlir 

3. Hesabat dövrünün sonuna qalıq. 

Faktiki olaraq "Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat" "Maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabat"-ının "Kapital" böllməsinin hesabat dövrü üzrə dəyişikliklərinin detallı 

izahıdır.(Mühasib.az saytı) 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

"Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat"-ın hazırlanması və təqdim edilməsi qaydaları isə 

"Maliyyə hesabatlarının təqdimatı" adlı 1 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartında 

(IAS 1) əks olunmuşdur.( Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytı).  

Pul vəsaitlərinin hərəkəti hаqqında hesаbаt –da müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkəti 3 

fəaliyyət növü üzrə sinifləndirilir: (1 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı) 

 Əməliyyat fəaliyyəti- müəssisənin gəlir əldə etməsində əsas fəaliyyət sahəsi olan, 

habelə, investisiya və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər istisna olmaqla digər 

fəaliyyətidir. 

 İnvestisiya fəaliyyəti - kreditlərin və faiz xərclərini yaradan digər borcların verilməsi 

və geri alınması, uzunmüddətli aktivlərin və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə aid 

olmayan investisiyaların əldə edilməsi və xaricolması ilə bağlı olan fəaliyyətdir. 

 Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət –bu fəaliyyət müəssisənin mülkiyyətçilərinin 
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qoyuluşları eyni zamanda müəssisənin mülkiyyətçiləri arasında kapitalın 

bölüşdürmələri, həmçinin üçüncü tərəfdən borcların alınması və onların geri 

ödənilməsidir. Səhmlərin satılmasından əldə olunan pul axınları, səhmdarlara 

dividendlərin verilməsi zamanı məxaric olunan pul axınını və s. özündə birləşdirir. 

Hesabat əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə aşağıdakı iki metoddan biri  ilə 

hazırlana bilər: ( Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytı). 

Birbaşa metod (Direct method) 

Dolayı metod (İndirect method) 

Maliyyə Hesabatlarının Standartlaşmasının Makro və Mikro səviyyədə Rolu 

Beynəlxalq standartların maliyyə hesabatlarının hazırlanması  zamanı tətbiq olunması həm ölkə 

səviyyəsində həm də müssəsilər tərəfindən mühüm əhəmiyyətə sahibdir.Maliyyə 

hesabatlarında standrtlaşmanın bu qədər önəmli faktora çevrilməsi 2000-ci illərdə daha da 

sürətləndi. 

Hesabatların standartlaşmasının makro səviyyədə əhəmiyyəti 

İqtisadi münasibətlərin inkişaf etməsi ilə birlikdə maliyyə hesabatlarınında tərtib olunmasında 

standartlaşmanın əhəmiyyəti artdı.Mako səviyyədə standartlaşmanın əhəmiyyətini araşdırsaq 

görərik ki bunun əsas səbəbi ölkələrarası kapital axınıdır.Hesabatların qarşılıqlı şəkildə təhlil 

oluna bilməsi üçün onların hazırlanmasında vahid standartlar tətbiq edilməlidir ki iki hesabat 

təhlil oluna bilsin. .(Cəfərov..,2011).Bu baxımdan investorlar xarici ölkələrə yatırdıqları 

investisiyanın gələcək iqtisadi səmərəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə investisiya ediləcək 

şirkətin maliyyə hesabatlarını təhlil etməklə öz iqtisadi fikirlərini müəyyənləşdirə 

bilirlər.Müəssisələrin maliyyə hesabatları fərqli şəkildə tərtib olunduğu halda onların təhlili də 

ya çətinləşir ya da imkansız olur.Hesabatların beynəlxalq standartların tələblərinə cavab 

verməməsi ölkələrin transmilli layihələrdən kənarda qalmasına səbəb olur.(Cəfərov..,2011).Bu 

səbəbdən də ölkələr bu problemin aradan qaldırılması məqsədi ilə milli standartları beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalırlar.Beynəlxalq standartların ölkə ərazisində 

tətbiq olunması da xaricdən yeni investisiyaların cəlb olunmasına təkan vermiş olur.Ölkəmizdə 

də bu proses 2000-ci illərin əvvəlində transmilli layihələrin icrası ilə sürətləndi. 

Hesabatların standartlaşmasının mikro səviyyədə əhəmiyyəti 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı beynəlxalq standartların tələblərinin gözlənilməsi 

mikro səviyyədə də əhəmiyyətlidir.Daim inkişaf edən müəssisələr bir müddət sonra xarici 

bazarlarda da öz fəaliyyətlərini genişləndirmək arzusunda olurlar.Bu zaman milli standartlardan 

istifadə edən müəssisələrin qarşısında hesabatların hazırlanması zamanı problem çıxır.Fərqli 

standartlarla hazırlanan hesabatlar sonda təhlil oluna bilmir.Digər tərəfdən müəssisənin fərqli 

standartlar tətbiq etməsi onun hsabatların hazırlanmasına çəkilən xərclərinin artmasına və vaxt 

itkisinin yaranmasına səbəb olmuş olur.Digər tərəfdən müəssisələr xaricdən investisiyaların 

cəlb edilməsində də problemlə üzləşirlər bu baxımdan.Cəfərov..,2011). 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Uiversiteti 

shahverdiyevashahnaz@gmail.com 

 

Xülasə 

Müəssisələrdə hesablaşma əməliyyatlarının faydalı və məqsədəuyğun təşkili pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların, 

hesablaşma və kredit əməliyyatlarının aparılması səviyyəsindən xeyli asılıdır. Məqalənin təhlili pul vəsaitlərinin 

və onların ekvivalentlərinin daxil və xaric olunması elektron uçotunun təşkili barəsindədir. Mühasibat uçotunun 

aparılmasında komputer hesablama texnologiyasının tətbiqinin əsas səbəbləri - informasiya həcminin artması, 

çoxlu sayda informasiya qruplaşdırılmalarının vacibliyi, informasiyanın dəqiqliyinə və etibarlılığına olan yüksək 

tələb, operativ idarəetməyə operativ informasiyanın vacibliyi və s. kimi amillər hesab olunur. Hesablama 

texnikasının tətbiqinin müəyyən həyat dövrü vardır ki, sonda yeni növ texnologiyanın və texniki vasitələrinin 

tətbiqi zərurəti yaranır.  

Xarici valyuta əməliyyatlarının uçotu zamanı yaranan məzənnə fərqlərinin uçotuna xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır.  

Müəssisənin xarici valyuta ilə həyata keçirdiyi əməliyyatların, habelə xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərin 

müəssisənin maliyyə hesabatlarında əks etdirilməsi və maliyyə hesabatlarının təqdimat valyutasına çevrilməsi 

qaydaları 22 saylı Mərkəzi Mühasibat Uçotu Standartları ilə müəyyən edilir. Xarici valyutada olan əməliyyatlar 

mühasibat sənədlərində iki dəyərdə qeyd edilir: xarici valyutada və Mərkəzi Bankın əməliyyat tarixinə təyin etdiyi 

məzənnə ilə hesablanan manat ilə. Xarici valyutaların məzənnəsi hər zaman dəyişildiyi üçün mühasibat 

hesabatlarında da valyuta maddələrinin manat dəyəri də dəyişir. İnformasiya bazası uçot üzrə “pul vəsaitlərinin 

hərəkəti haqqında” hesabatlar, iqtisadçı-alimlərin bu sahə üzrə apardıqları elmi-tədqiqat işləri, audit metodikası 

üzrə araşdırmalar, həmçinin mühasibat uçotunun və auditinin ölkəmizdə tətbiq edilən proqram məhsullarının 

informasiya bazaları təşkil edir. Məqalənin metodlarında əsas elmi bazanı zərər və xərclərin uçotu, onların 

auditinin təkmilləşdirilməsi, məqalələr, eyni zamanda da bu sahədə hazırlanmış elmi çıxışlar təşkil edir. 

Açar sözlər: Pul vəsaitləri, İstehsal, Audit, Uçot Sistemi, Beynəlxalq standartlar. 

 

Giriş  

Azərbaycan Respublikasının maliyyə və iqtisadi cəhətdən inkişaf etməsi qərarlı və ziddiyətli 

bir prosesdir. Müəssisələr arasında ehtimadın aşağı olması beynəlxalq normativlərə və 

standartlara uyğun olan hesabatların hazırlanması üçün əsas səbəbdir. Hesabatlar həmçinin yerli 

və xarici müəssisələr arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək və bazar iqtisadiyyatını inkişaf 

elətdirmək üçün də vacib rol oynayır. Bu məsələnin həlli yolunda bir neçə qanunvericilik aktları 

qüvvəyə minmişdir (http://library.unec.edu.az/2014-05-07-15-29-39/ui). Ən vacibləri 07 fevral 

2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin imzaladığı fərman  hansı ki, 02 sentyabr 

2004-cü ildə dərc olunmuş “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 

tətbiqi idi. Bu qanun ölkəmizdə mühasibat uçotunun və hesabatlıq sisteminin beynəlxalq sahədə 

mailto:shahverdiyevashahnaz@gmail.com
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qəbul edilmiş mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı standartlarına uyğun olan mühasibat 

uçotunun və hesabatlıq sisteminin  qurulması konsepsiyasını müəyyənləşdirib və hüquqi baza 

olmuşdur (Fətullayev, 2015: 280). 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat istifadəçilər üçün müəssisənin xalis aktivlərində, 

maliyyə strukturunda (likvidliyi  və ödəmə qabiliyyəti daxil olmaqla) və onun pul vəsaitlərinin 

mədaxili və məxarici  müddətləri və məbləğlərinə təsir etmək qabiliyyətində dəyişiklikləri 

qiymətləndirmək  imkanı verən informasiyanı təqdim edir. Bunlar ümümulikdə müəssisənin 

maliyyə vəziyyəti haqqında ümumi məlumat özündə əks etdirir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında hesabatları ilə maraqlanan insanlar və qruplar bunlardır: 

 Təşkilatın əmək haqqı və digər təcili xərcləri ödəyə biləcəyini bilməsi lazım olan 

mühasibat işçiləri 

 Bir şirkətin geri ödəmə qabiliyyəti barədə aydın bir məlumat istəyən potensial 

kreditorlar 

 Potensial investorlar, kimlər ki şirkətin maliyyə cəhətdən sağlam olub olmadığını 

qiymətləndirmələri lazımdır  

 Şirkətin təzminat ala biləcəyini bilməsi lazım olan potensial işçilər və ya podratçılar  

 Şirkət rəhbərliyindən məsul olan və şirkətin iflas edərkən ticarət etməməsinə cavabdeh 

olan şirkət direktorları 

 Səhmdarlar 

Hazırda Azərbaycanda istehsal müəssisələrində pul vəsaitlərinini uçotu və audit metodikasının 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində əməliyyatların uçotu və auiditi ilə bağlı normativ sənədlərdə 

müəyyən işlər görülmüşdür.  

Azərbaycanda pul vəsaitlərinini uçotu və audit metodikasının təşkilinin nəzəri-metodoloji 

əsasları və əsas konsepsiyaları göstərilməklə, istehsal müəssisənin uçot siyasətinin 

təkminləşdirilməsi və bu sahənin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı standartlarının tələbləri 

prizmasından araşdırılması, mühasibat uçotunun təşkilinə təsiri prinsiplərinə dair müasir 

izahatların verilməsi məsələləri qəbul edilmişdir.  

Aşağıdakı vəzifələr təyin edilmişdir: 

 Hesabat dövrü ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda pul vəsaitlərinin  

hərəkəti əməliyyat fəaliyyəti, investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət  

üzrə təsnifləşdirilərək təqdim edilməsi prinsiplərini araşdırmaq. 

 Bu istiqamətdə müəssisələrdə mühasibat uçotunun formalaşmasının və uçot siyasətinin 

mövcud vəziyyətinin araşdırılması;  

 Müəssisə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı hazırlayarkən xalis pul 

vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmalarının əsas növləri metodu haqqında  

informasiyanı açıqlamasını araşdırmaq 
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 Müəssisə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı hazırlayarkən  qeyri-pul xarakterli 

əməliyyatların nəticələri, əməliyyat fəaliyyətindən hər-hansı  təxirə salınmış və 

hesablanmış keçmiş və gələcək pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ya  xaricolmaları, 

eləcədə investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən  yaranan pul 

vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı gəlirlərin və ya xərclərin maddələri nəzərə  alınmaqla 

xalis mənfəət və ya zərəri təhsis edən dolayı metodu araşdırmaq 

Audit metodikasının təkminləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq və mühasibat uçotu 

standartlarına uyğun uçot siyasəti elementlərinin tətbiq edilməsinə dair tövsiyələr irəli sürmək. 

Məqalənin gözlənilən elmi və praktiki əhəmiyyəti istehsal müəssisərində pul vasitələrinin uçota 

alınması yönündə cari metodları təkminləşdirəcək məsələlər irəli sürmək, beynəlxalq 

stadartlara uyğunlaşdırmaqdır. Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin daxil və xaric 

olunmasında elektron uçotun təşkili üçün konkret tövsiyyələr hazırmaq da məqalənin praktiki 

nəticələrinə gətiriləcək. Alınan nəticələr sayəsində müəssisələrdə həm uçota alınma prosesi həm 

də audit metodikası təkminləşdiriləcək və onların səmərəliyi artırılacaq (Financing SMEs and 

Entrepreneurs. 2016: 156). 

Metod 

Mühasibat uçotu və audit sahəsində Azərbaycan və xarici ölkə alimlərinin elmi əsərləri, dövri 

nəşrlərdə müəssisənin uçot siyasıtinə dair dərc olunmuş materiallar, “Mühasibat uçotu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (http://www.e-qanun.az/framework/5458), 

Müəssisənin uçot siyasəti və onun tətbiq edilməsinə dair dövlət orqanlarının qəbul etdiyi qərar 

və təlimatlar, mühasibat uçotu və auditi tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar, mühasibat uçotu 

və maliyyə hesabatının  beynəlxalq standartları, ölkənin müxtəlif qurumlarında tətbiq edilən 

uçot siyasəinə dair əsasnamələr, həmçinin məqalənin mövzusu ilə üst-üstə düşən və ümumi 

iqtisadi ədəbiyyat təşkil edir.    

İqtisadi fəaliyyəti mövcud olan müəssisə digər müəssisələrlə; hüquqi şəxslərlə və fiziki 

şəxslərlə iqtisadi münasibətlərə girir. Müəssisələr və fiziki şəxslər arasında hesablaşmalar nağd 

və qeyri-nağd ödənişlərlə həyata keçirilir. Ödənişləri nağd şəkildə həyata keçirən hər bir 

təşkilatın xüsusi təchiz olunmuş bir kassası olmalı və müəyyən edilmiş formada bir kassa dəftəri 

aparmalıdır. Təşkilat pul vəsaiti qəbul edərkən kassa aparatlarının istifadəsi zəruridir. 

Təşkilatların banklarda aldığı nağd pulun xərclənmə məqsədləri çekdə göstərilməlidir (Rijkers 

et al. 2014: 34). 

Müəsisədə hesablaşmalar 

Müəssisənin kassiri kassa əməliyyatlarının aparılmasına cavabdehdir. Kassir, qəbul edilmiş 

dəyərlərin təhlükəsizliyi üçün tam maliyyə məsuliyyətini daşıyır. Əlbəttə ki, bir kassiri işə qəbul 

edildikdə, hesabat çərçivəsində ona verilmiş maddi dəyərlər üçün işçinin tam maddi məsuliyyət 

daşıdığı barədə müqavilə bağlanmalıdır. Əgər müəssisədə yalnız bir kassir çalışırsa, müvəqqəti 

dəyişdirilməsi hallarında, bütün vəzifələr rəhbərin yazılı əmri ilə başqa bir mühasibat işçisinə 

ötürülür. 
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Kassadakı pul vəsaitlərinə nəzarət etmək və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda 

göstərilmiş məlumatları ümumiləşdirmək üçün 221 N-li "Kassa" hesabından istifadə edilir. 221 

N-li hesabda debetdə müəssisəyə daxil olan pul vəsaitləri, kaasadan xaric olan pul vəsaitləri isə 

kreditdə qeyd olunur. Əgər istehsal müəssisəsi xarici valyuta ilə kassa əməliyyatları apararsa, 

bu zaman xarici valyutanın hərəkətini uçota almaq məqsədi ilə 221 N-li "Kassa" hesabının 

daxilində buna uyğün olaraq subhesablar açılır.  

Cədvəl 1: 221 Kassa 

 Mənbə: (https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=221) 

Kassir gözlənilmədən işdən çıxırsa (xəstəlik və s.), hesabat altında birləşən bütün dəyərlər 

dərhal köçürüldüyü şəxs tərəfindən rəhbərin, baş mühasibin və ya təşkilat rəhbəri tərəfindən 

təyin olunmuş şəxslərdən ibarət bir komissiyanın məcburi iştirakı ilə hesablanır. Dəyərlərin 

yenidən hesablanması və ötürülməsinin nəticələrinə əsasən göstərilən şəxslər tərəfindən 

imzalanmış akt tərtib olunur. 

Bir çox şöbəsi olan və ya mərkəzi mühasibat şöbəsi tərəfindən xidmət göstərən müəssisələr, 

əmək haqqı, sosial sığorta müavinətləri, təqaüdlər rəhbərin yazılı əmri ilə həyata keçirilir.  

Təşkilat rəhbəri vəsaitlərin təhlükəsiz olması üçün bütün lazımi şəraiti yaratmalıdır: 

 vəsaitlərin daşınması və saxlanması zamanı təhlükəsizliyi; 

 texniki istehkam və təşkilat ofislərinin siqnalizasiya ilə təchiz olunmuş avadanlıq.  

İş gününün sonunda kassir kassadakı bütün vəsaitləri yenidən hesablamalı və kassa kitabının 

qalığı ilə uyğunlaşdırmalı, sonra seyfi və kassanı möhürləməlidir (möhürlə). Seyfin möhürü və 

açarları kassir, dublikatları isə şirkət rəhbəri tərəfindən saxlanılır. 

Nağd limitə uyğunluğa nəzarət etmək baş mühasibin vəzifəsidir. Banklar və nəzarət orqanları 

(idarəli və idarəsiz) nağd intizamın vəziyyətini mütəmadi olaraq izləməli və yoxlamalıdır. 

Limitdən imtina etmək istəyənlər mütləq nağd limiti ləğv etmək üçün əmr verməlidirlər 

(Səbzəliyev S.M. Mühasibat maliyyə hesabatı). 

N   Əməliyyatın 

tərkibi  

Debet Kredit Yekun 

1 İstehlakçı nəğd 

vəsaiti şirkətin 

kassasına ödəyir 

221 "Kassa" 244 211 "İstehlakçıların 

və sifarişçilərin 

qısamüddətli 

debitor borcları" 

8 000 

2 Təhtəlhesab şəxsə 

vəsait köçürülüb 

"Təhtəlhesab 

məbləğlər"  

221 "Kassa"  350 

3 Müəssisənin 

kassasına bankdan 

pul köçürülüb 

221 "Kassa"  223 "Bank 

hesablaşma 

hesabları"  

5 000 
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Hüquq-mühafizə orqanlarından, vergi müfəttişliklərindən və banklardan mütəmadi olaraq 

fondlarla işləmə şərtlərinə riayət olunmasını yoxlamaq və pozuntular halında cərimələr tətbiq 

etmək tələb olunur. Təşkilatın “nağd hesablaşma limitlərinə” uyğun olub olmadığını da 

yoxlayırlar (Abbasov, 2015: 390). 

Milli və xarici valyitalar üzrə hesablaşmalar 

Yolda olan milli və xarici valyutadakı pul vəsaitlərini istehsal müəssisələrinin hesablaşma və 

ya digər hesablarında yerleşdirmək üçün bankların, rabitə şöbələrin kassalarında olan, amma 

hələ də təyinatlarına uyğun olaraq adlandırılmamış pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 

məlumarları düzgün qeyd etmək üçün 222 "Yolda olan pul köçürmələri" hesabından istifadə 

edilir (“Mühasibat uçоtu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «MİNİMAХ 

Cоnsulting». Bakı 2004, 14s). 

Misal üçün deyə bilətik ki, istehsal müəssisənin bir çox müxtəlif regionlarında şöbələri var. Hər 

həftə kassir gəliri bank vasitəsi ilə müəssisənin bank hesabına köçürür. 

Cədvəl 2: 222 Yolda olan pul köçürmələri 

N Əməliyyatın 

tərkibi 

Debet Kredit Yekun 

1 Müəssisənin kassiri 

müəssisənin həftəlik 

qazancını 

müəssisənin 

hesablaşma 

hesabına ödəyir 

bank vasitəsi ilə 

 

222 "Yolda olan pul 

köçürmələri" 

 

221 "Kassa-

Reqionda olan 

mağaza" 

 

2 000 

2 Müəssisə 

kassirindən 

göndərilmiş vəsait 

daxil olur 

müəssisənin 

hesablaşma 

hesabına 

223 "Bank 

hesablaşma 

hesabları" 

 

222 "Yolda olan pul 

köçürmələri" 

 

2 000 

Mənbə: (https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=222) 

Ödəniş müddəti 3 ay və ya daha az olan, dərhal pul vəsaitinə çevrilən, dəyərin dəyişməsi riskinə 

az məruz qalan, likvidliyi yüksək olan ümumiləşdirilmiş məlumatlar 5 saylı "Pul vəsaitlərinin 

hərəkəti haqqında hesabat" MMUS-a əsasən, hesablar planının 225-ci hesabında öz əksini tapır. 

Müəssisələrin qısamüddətli maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün pul vəsaitlərinin 

ekvivalentlərindən istifadə edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 

investisiya məqsədi ilə istifadə etmək üçün müəyyən məbləğ pul vəsaitinə asanlıqla çevrilə 
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bilməli və dəyərinin dəyişməsi riskinə məruz qalmamalıdır. Eyni zamanda ödəniş müddəti 3 ay 

və ya daha az müddətli olmalıdır (http://tedris-maliyye.gov.az/index.php?q=node/181). 

Bu ekvivalentlər pulları əvəz etmir amma onlar elə maliyyə aktivləridir hansı ki, dərhal pula 

çevrilə bilər. Bunlara aşağıdakı aktivləri əlavə etmək olar: 

 qısamüddətli bank depozitləri və onların sertifikatları; 

 qiymətli kağızlar (səhmlər, maliyyə vekselləri, istiqrazlar); 

 digər müəssisələrə göndərilən və geri alınması 3 aydan çox olmayan qısamüddətli 

borclar və s. 

Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin alınması 225 saylı hesabın debetində və 223 saylı hesabın və 

başqa maddi və sair qiymətlilər hesablarının kredetində əks etdirilir. Bunların satılması 611 

saylı hesabın debetində və 225 heabın kredetində qeyd olunur (wwww.azmuhasib.az). 

Deyək ki, istehsal müəssisəsi pul vəsaitlərinin ekvivalentləri olan, ödənişi 3 ay müddətində olan 

nominal dəyəri 1 000 manat olan 5 ədəd istiqraz satın alıb. Daha sonra isə 2 aydan sonra 

satılaraq pula çevrilib. 

Cədvəl 3: 225 Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 

N Əməliyyatın 

tərkibi 

Debet Kredit Yekun 

1 Şirkət ödəmə 

müssəti 3 ay olan 

nominal dəyəri 400 

manat olan 5 ədəd 

istiqraz əldə edib. 

225 "Pul 

vəsaitlərinin 

ekvivalentləri" 

 

223 "Bank 

hesablaşma 

hesabları" 

 

2 000 

2 Əldə edilmiş 

istiqrazların 2 aydan 

sonra satılması 

223 "Bank 

hesablaşma 

hesabları" 

 

611 "Sair əməliyyat 

gəlirləri" 

2 000 

3 Əldə edilmiş 

istiqrazların 2 aydan 

sonra satılması 

611 "Sair əməliyyat 

gəlirləri" 

225 "Pul 

vəsaitlərinin 

ekvivalentləri" 

2 000 

Mənbə: (https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=225) 

Beynəlxalq səviyyədə tanınmış maliyyə hesabatı sisteminin yaradılması üzərində işin artan 

əhəmiyyəti, xarici valyuta ilə əməliyyatların uçotu metodologiyasının hazırlanması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Ölkələr və qitələr arasında beynəlxalq ixtisaslaşma, əməkdaşlıq, 

inteqrasiya sürətlə artır. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının beynəlmiləlləşməsinin 

gücləndirilməsi xarici valyutada aparılan əməliyyatların uçotu, qurucu ölkənin valyutasında 

mühasibat məlumatlarının və maliyyə hesabatlarının yenidən qiymətləndirilməsi, təşkilatların 
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maliyyə vəziyyətinin və maliyyə fəaliyyətinin adekvat qiymətləndirilməsi probleminin 

yaranmasına gətirib çıxarır (Financing SMEs and Entrepreneurs. 2016: 156). 

Xarici valyutada aparılan əməliyyatların uçotu, maliyyə hesabatlarının pul və qeyri-monetar 

göstəricilərinin qiymətləndirilməsi variantlarından biri həm aralıq, həm də illik hesabatların 

hazırlanmasında beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarının (IFRS) normalarından istifadə 

edilir. IFRS-da bildirilir ki, təşkilatlar xarici valyutanın istifadəsi ilə bağlı fəaliyyətləri iki 

şəkildə aparırlar: onlar xarici valyutada əməliyyatlar aparırlar və ya onların digər ölkələrdə 

istehsal müəssisələri (xarici fəaliyyət). Buna görə bu fəaliyyətlər təşkilatın hesabat valyutasında 

təqdim edilməlidir (www.ifrs.org ). 

Nəticə 

Məqalədə istehsal müəssisələrinin pul vəsaitlərinin uçotu siyasəti və audit metodikası haqqında 

əsasnaməsində göstərilən istiqamətlərinə uyğun olaraq müvafiq bölmələrin ayrılması 

məqsədəuyğun hesab edilir. Belə bölmələr də öz növbəsində, bu müəssisələrin uçot siyasətinin 

tərkib elementləri kimi qiymətləndirilir. Mühasibat və auditin inkişafı və optimallaşdırılması 

üçün Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar daim təkmilləşdirilir (Səbzəliyev 

S.M. Maliyyə hesabatı: formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri). 

Düzgün maliyyə hesabatı kreditorların, özəl sektorun, əlavə investisiyaların cəlb edilməsi və 

sanksiyalar və cərimələr şəklində nəticəsiz vergi yoxlamasının aparılması imkanının təmin 

edilməsi üçün vacib şərtdir. 

İstehsal qiyməti yaratarkən aşağıdakı üç qaydaya istinad etmək vacibdir: 

- çəkilən xərclərin sənədli sübutu; 

- xərclərin istehsal yönümlüyü; 

- çəkilən xərclər dövrü ilə bu məsrəflərin ödənilməsi dövrü arasında əlaqənin olmaması.  

Maliyyə auditi zamanı əsas məlumat mənbələri araşdırılır. Mühasibat uçotu elementləri təhlil 

olunur. Maliyyəni təsir edən əsas amillər müəyyən edilmişdir, onun azaldılması üsulları 

hazırlanmışdır. 

Bundan əlavə, xərclərin uçotu və təftişi metodları və metodologiyası açıqlanır. Metodologiya 

metodlardan metodologiyanın metodlar məcmusu olması ilə fərqlənir. Metodologiya metodlar 

haqqında elmdir. 

Bir təşkilatda məlumatları qeyd etmək üçün istifadə olunan normativ sənədlərin siyahısını və 

mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsi metodlarını araşdırdıq. Yaradılan elektron mühasibat 

sistemi müəssisədəki mühasibat modelini təkmilləşdirəcək və müəssisədəki məlumatların 

uçotunu sürətləndirəcəkdir. 
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Abstract 

The  importance of  rising  investment and improving the management structure of enterprise  was  discussed  in  

the  article.  The  rising  ways  of  investment involvement in Azerbaijan industry enterprises was also assigned 

here.This paper analysis current situation of small and medium sized business in Azerbaijan and their potential to 

attract foreign investment in economy.Paper argues that for being attractive in global investment market 

government should take some steps for promoting local businesses,for example,giving tax incentives or giving 

loans with discounted percentage.The paper also outlines the “Strategic Road Map” which was accepted by 

government and its application directions in term of promoting and contributing to the development of non-oil 

sector in Azerbaijan through attracting foreign investment into this sector and doing institutional reform in terms 

of business activities.For that reason some actions taken which enhanced Azerbaijan rating in international 

reports.Also it is advisable for Azerbaijan to create more special economic zones for not only reaping benefits in 

terms of economic aspect but also to learn technological advancement from oversee companies.  

Keywords: Foreign investment, tax credit, stimulation, entreprise 

 

The need to attract investments in Azerbaijan 

The processes taking place in the national economy call for more serious economic reforms to 

strengthen the position of industrial enterprises, which play an important role in the socio-

economic development of the country, in domestic and foreign markets, to solve many 

important problems in this area. As in the experience of other countries, market economic 

relations are improving in Azerbaijan, and the demand for investment in the country's economy 

from domestic and foreign sources is growing. From the point of view of modern and 

perspective period, the socio-economic development of the country, the implementation of the 

adopted state programs are closely linked with this important factor. From this point of view, 

the increase in investment activity in the Republic of Azerbaijan raises the need to improve the 

legal and regulatory documents adopted in this area(Kərimov,2012). In this regard, the study of 

ways to increase the investment attractiveness of industrial enterprises is of paramount 

importance. 

The need to ensure the investment attractiveness of industrial enterprises 

Modern research shows that investment activity is a process of different interests and one of the 
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main factors influencing the socio-economic development of the country. The role of tax 

legislation in the development of business and investment climate in the Republic of Azerbaijan 

is of special necessity. One of the important problems facing the country's economic 

development is the fundamental improvement of the Tax Code in terms of international 

requirements, the adoption of progressive tax standards in this area, the focus of tax legislation 

on transparency and stimulation of industrial enterprises. In order to increase investment in 

industrial and manufacturing enterprises, it is necessary to eliminate the contradictions in many 

articles of the Tax Code, and then to improve the existing legal and regulatory framework in 

this area. It is important to improve the legal framework in the field of legal, economic, tax, 

financial and credit, taking into account international experience, in which national interests are 

expected in the field of investment environment (Kərimov,2012). 

In terms of promoting economic growth, the President of the Republic of Azerbaijan's Order 

No. 1897 dated March 16, 2016 "On acceptance of the" Main directions of the strategic roadmap 

for the national economy and core areas of the economy "is important. The Strategic Roadmap 

reflects the issues of attracting funds to create favorable conditions for the economic 

development of Azerbaijan, as well as the legal conditions and legal protection to support the 

participation of investors. Attracting foreign direct investment in response to global challenges 

will strengthen Azerbaijan's position in the world economy and make it a group of high-income 

countries. In order to increase the share of foreign direct investment, Azerbaijan may consider 

the assessment of a group of small companies as a target, provided that they participate together 

(Əliyev,2003). 

In general, the current Strategic Roadmap identifies different approaches in terms of attracting 

funds to accelerate the development of the country's economy, as well as the protection of the 

rights of investors and the improvement of legislation to support the participation of investors 

at the initiative of which institution.(Khmelev,2009) 

It is known that the features of the use of investments differ in their features. The share of 

production facilities in the structure of investments in fixed assets for production and non-

production facilities in the country is growing. In particular, recent investments in production 

facilities have made up the bulk of investments in fixed assets. Also, although industrial 

production dominates in the structure of investments in fixed capital in the economy, the 

structural analysis of these investments shows that the share of the extractive industry in the 

investment in this sector is higher. It can be seen from Table 1 that in 2019, the volume of 

investments in fixed capital in industry amounted to 10,842.1 million manat, of which 8532.0 

million manat or 78.7% fell to the mining industry. 

6686.0 million manat or 78.4% of investments in the mining industry fell to the share of foreign 

investments, 1846.0 million manat or 21.6% to domestic investments. 
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Table 1. Investments in industrial capital, million manat 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Total industries 8500,0 9950,0 10610,1 11322,4 10842,0 

Foreign investment 5742,0 7351,0 6989,5 7382,9 7100,8 

Domestic investments 2758,0 2599,0 3620,6 3939,5 3741,2 

Mining industry 7145,0 8577,0 8428,9 8642,1 8532.0 

Foreign investment 5514,0 6805,0 6288,9 6758.6 6686,0 

Domestic investments 1631,0 1772,0 2140,0 1883,5 1846,0 

Manufacturing industry 482,9 424,3 652,6 583,0 592.8 

Foreign investment 16,1 0,0 32,0 28,6 13,5 

Domestic investment 466,8 424,3 620,6 554,4 579.3 

Others 869,1 948,7 1528,6 2097.3 1717,2 

Foreign İnvestments 211,9 546,0 668,6 832,2 759,3 

Domestic İnvestments 660,2 402,7 860,0 1265,1 957,9 

Source: https://www.stat.gov.az/ (2020) 

As can be seen, the crisis in the world economy has also had a negative impact on investment 

in Azerbaijan's industrial enterprises. In order to reduce the consequences of this impact, 

investment activity, the formation of improved infrastructure in the country in terms of the 

development of entrepreneurial and economic activity, is one of the main challenges in this 

area. In particular, the improvement of banking, finance, credit, insurance, consulting and other 

services, as well as ensuring their level of regional development should be considered as one of 

the important issues. 

The identification of strategic plans for attracting investment to local industrial enterprises in 

the country, the assessment of the stages associated with the attraction and appropriation of 

investment are not satisfactory. Thus, the business entity must conduct strategic analysis in the 

process of attracting investment, create the necessary and important information base on the 

factors that will affect the attraction and development of investment, the environment. This 

factor creates ample opportunities for economic entities to assess the positive and negative 

aspects of attracting and developing investment(Kuşlin ,2008). 

The main direction of support for small and medium enterprises is the allocation of loans to 

https://www.stat.gov.az/
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small and medium enterprises. The existence of agrarian science centers, cooperation and 

coordination of efforts of these centers will allow the use of new technologies that are highly 

productive and resource-saving, as well as an accelerated transition to the development of zonal 

technologies in agricultural production.  

It is necessary to create a center for the analysis and monitoring of the development of the agro-

industrial complex on the basis of agrarian science institutions. Such a center could significantly 

increase the profitability of the sector as a whole by ensuring the coordination of investment 

projects and resource potential in the region, the balance of labor resources. 

Directions for increasing the investment attractiveness of industrial enterprises 

Increasing the investment attractiveness of industrial enterprises in modern conditions requires 

the solution of a number of tasks. First of all, it is necessary to strengthen the investment 

potential of industrial enterprises by increasing the level of management and economic 

efficiency of production. At the same time, it is necessary to develop new approaches to 

depreciation policy and reduce the tax burden on industrial enterprises.(Doing Business,2020) 

One of the main directions of tax reform is to create favorable conditions. Which, with the help 

of the state, allows the private sector of the economy to gain the right to concessions to reduce 

the tax burden. The idea of the relevant mechanism of state regulation is that the enterprise is 

reimbursed part of the tax on increased profits by increasing the efficiency of production. The 

considered mechanism of state regulation means the use of a regressive scale in the taxation of 

current income of efficient market participants. On the one hand, this is an additional incentive 

to increase the investment activity of enterprises, on the other hand, it ensures the operation of 

the "investment multiplier" mechanism due to the increase in investment demand based on 

cross-sectoral interaction (Kuşlin ,2008). 

Expansion of investment at the expense of private means of industrial enterprises is also 

possible on the basis of differential taxation of their property. The purpose of the appropriate 

approach is to improve the structure of fixed assets. The essence of the differentiation of 

taxation of property of industrial enterprises is mainly determined by a number of factors. Thus, 

in order to increase the competitiveness of the production apparatus, tax breaks are introduced 

for investments in innovative technologiesSuch an approach should be extended only to the 

application of the active part of fixed assets. Reduced rates of taxation are applied to the active 

part of fixed assets in operation. Increased tax rates are applied to the balance sheet, physically 

and morally depreciated fixed assets, which expands their write-off. The increased tax rates are 

applied to the non-productive part of the enterprise's property, which is realized in order to 

prevent the use of production-oriented investments in the appropriate direction. 

(Khmelev,2009). 

In countries with stricter regulation of foreign direct investment, export production zones or 

free trade zones are established. They are offered better conditions, preferential treatment, lower 

tax rates, and customs-free transportation of supplies and natural resources. At the same time, 
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all products produced by these companies are required to be exportedExperience shows that the 

policy of stimulating exports is more effective than the policy of reducing imports.It also 

provides ample opportunities for branches and representative offices of foreign companies. 

(Əliyev,2013).  

Another important area to increase the attractiveness of investment is to expand the scope of 

investment tax credits. An investment tax loan reflects changes in the timing of tax payments 

so that the entity gains time within a specified period of time and within a specified period of 

time and pays the accrued interest and the loan amount in installments. The method of 

investment tax lending of state regulation of the economy can be used at various levels by 

industrial enterprises that have no obligations to budget and counterparties. At the same time, 

in the event of an increase in tax payments using the right of industrial enterprises to receive 

loans for investment purposes, it is required to determine the procedure for increasing the loan 

term and lowering interest rates. 

All these measures of the state investment policy are aimed at increasing the personal 

investment potential of the enterprise. Increasing investment opportunities by increasing the 

volume of attracted funds and bonds also plays an important role. Thus, it also requires the 

development of methods used in state regulation (Məmmədov & Seyfullayev,2013). 

Debt instruments have their own advantages as a means of attracting investment to the real 

sector. When they are used, the payment of interest on the bond is usually included in the cost 

of the product. The management of the enterprise can exercise full control over it. Financial and 

tax planning is easier because the terms and conditions of the liabilities are predetermined. On 

the other hand, the creditor does not participate in the distribution of profits of industrial 

enterprises. Undoubtedly, there are certain concrete shortcomings. Thus, bond liabilities always 

require cash inflows. This requires reliable sources. 

In order to increase the role of the securities market in providing the real sector of the economy 

with long-term investments, a system of appropriate measures of state regulation should be 

applied. It is necessary to reduce the tax on the issuance of securities and provide tax benefits 

to private investors who have shares in investment funds. There is also a need to establish rules 

for determining and applying taxes on the income of investors in the securities market. These 

include the issuance procedure, the prohibition on the acquisition of shares prior to their 

registration, and the admission to secondary market operations prior to the placement of shares 

(Doing Business,2020).The simplification of the procedure for state registration of securities can 

be considered expedient. Significant impact on the securities market is possible through the 

application of strict and transparent accounting standards for investors operating in the relevant 

market. Finally, much can be done to create the necessary conditions for expanding the range 

of financing in the stock market, including the restoration of the government bond market, the 

development of the mortgage and other securities markets (Əliyev,2013). 

It is necessary to emphasize the role of bank lending as one of the ways to increase the 
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investment attractiveness of industrial enterprises. In developed industrial countries, the total 

volume of credit to the real sector of the economy is proportional to GDP. The process of 

increasing long-term lending to the real sector of the economy is associated with the integration 

of banking, industrial and commercial capital. Note that such an integration process is based on 

the objective formation of a diversified cycle. Bicycles must include all the main stages of 

production. The formation of direct cycles is the basis of the process of formation of financial-

industrial groups. 

Given the poor financial condition of industrial enterprises engaged in material production, the 

role of able-bodied banks in improving the efficiency of such integration is growing 

significantly. We believe that banks are able to influence the improvement of management of 

enterprises belonging to the financial-industrial groups, the choice of marketing strategies and 

business planning (Polyakova&Schenin,2008). 

In general, the main reason for the inflow of investment into the country is that foreign investors 

receive the necessary profits and income from economic activities and operations. That is why 

attracting foreign investment requires serious qualitative changes in investment policy. 

Therefore, the solution of both the general laws of investment in the country, as well as the 

issues of attracting foreign investment is becoming an important necessity in the context of 

market relations. E-government is described as "the government's use of information and 

communication technology (ICT) to provide citizens with information and public services" 

(World Investment Report 2020). From a theoretical standpoint, e-government has the potential 

to increase FDI inflows across both overt and indirect networks. 

There are serious regional differences in investment in industrial enterprises and their 

development. The Baku-Absheron region, where the oil and gas sector is predominant and the 

business environment is developed, is more different from the implementation of investments. 

For banks, regional investments and loans for economic recovery are not attractive enough. 

This factor is largely due to the fact that the expediency of investments is not determined, the 

necessary economic stimulus support in this area and the legal and regulatory framework is not 

fully developed. Therefore, in terms of increasing the investment attractiveness of industrial 

enterprises, we must pay attention to this factor (Məmmədov & Seyfullayev,2012). 

In general, a unified investment policy of the state can be important in increasing the investment 

attractiveness of industrial enterprises. Here, all the reasons that hinder the activity of potential 

investors and the tools and measures of a specific economic policy to eliminate them must be 

systematically and consistently reflected. So that: 

- Institutional reforms to be implemented in the country and their targeted behavior, 

implementation deadlines should be clearly presented to the public and potential investors; 

- In order to create a favorable investment climate, mechanisms to ensure the protection of 

property rights, not formal, but real, should be implemented in the short term; 

- The mechanisms for making business-oriented decisions by the state should be reconsidered 
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and changes should be made in their structure. When making decisions, discussions should be 

presented first, their impact on business activities should be assessed and the results should be 

made public; 

- the state should not be allowed to make secret decisions that could negatively affect the income 

and expenses of business; 

- The state policy of stimulating investments should be combined with other economic policies, 

including monetary, budgetary, tax, banking and credit policies; 

- Changes should be made in the legislative base related to investment activities or the adoption 

of new laws should be justified. 

Enhancing investment attractiveness can be achieved through public investment. Because of 

this: 

- should be invested in human capital. Thus, in the economy, human capital is valued depending 

on the amount of investment directed to man. Much of the world's economic growth has come 

from human capital. Increased spending on human capital may lead to further development of 

countries. Therefore, the quality of education at all levels must be improved, education must be 

adapted to the requirements of a modern market economy, and attention must be paid to the 

development of technical education in the country; 

- mechanisms for evaluation of investment projects by the state should be developed and 

applied; 

Other measures in this direction include increasing financial support for the development of 

private business, strengthening the state's political efforts to attract additional financial 

resources, the introduction of high technologies, investment in new jobs, and the creation of 

favorable conditions for healthy competition(Doing Business,2020). 

Thus, a promising mechanism for increasing the investment attractiveness of industrial 

enterprises is the following: 

- Refinancing of commercial banks based on the criteria of reliability, creditworthiness, 

solvency of the enterprise determined by the Central Bank; 

- reduction of banking risk on the basis of financing of long-term investments on the basis of 

application of the mechanism of the state-commercial mixed financing or subsidization of 

priority investment projects at the expense of the budget credit; 

- Provision of state guarantees for private investments involved in the implementation of 

priority investment projects. At the same time, the amount of state guarantees should not exceed 

the amount of private investment. 

Conclusions and recommendations 

Based on all this, we consider it expedient to take the following measures to increase the 
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attractiveness of industrial investment: 

- It is necessary to determine the expediency of investment provision of industrial enterprises, 

to create a mechanism for the full improvement of the legal and regulatory framework of the 

necessary economic stimulus support in this direction; 

- A system of state insurance of investment risks of industrial enterprises should be created; 

-A system of assistance in the development of new organizational forms of investment 

attractiveness of industrial enterprises should be created; 

- the practice of tax incentives should be used to stimulate investment activities and investment 

processes of industrial enterprises; 

All these measures can be important in terms of increasing the competitiveness of the national 

economy. The ultimate goal is to ensure sustainable economic development across the country, 

reduce poverty and provide employment. 
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Abstract 

The main indicators of a commercial organization are profit and loss. Profit, calculated by double-entry in the 

accounting records of a commercial organization, is an indicator of the ability to declare dividends to shareholders 

of joint-stock companies or income on investment capital of participants in limited liability companies. At the 

same time, the calculated values of the relative indicators of investment income and sales income serve as a guide 

for investors and heads of organizations to make informed economic decisions. One of the most important points 

in the establishment of enterprise finance is the proper and efficient use and management of financial resources. 

This point is implemented in enterprises through a financial mechanism. A financial mechanism is a system of 

managing the financial position of an enterprise. Its main goal is to increase the inflow of cash, which has a positive 

impact on the level of output. In short, it is to make more money by making more efficient use of the limited 

resources available to the enterprise. Thus, the process of assessing and forecasting the financial condition of the 

enterprise is carried out using the existing financial mechanisms, as shown in the research. One of the economic 

tools used to evaluate an entity's finances is financial statements. The object of research in the article is the retail 

enterprise of "Bazarstore" LLC. In the course of the research, the financial condition of the enterprise was assessed 

in terms of short-term and long-term perspectives.  

Keywords: enterprise, liquidity, finance, retail 

 

Introduction 

The role of financial statements in making economic decisions is of particular importance. As 

for the forecasting of the enterprise's finances, the most important point here is to achieve the 

set goal more effectively. One type of forecasting the financial performance and financial 

condition of an enterprise is the assessment of costs to achieve the set goals. 

Analysis 

The task of analyzing the liquidity of the balance sheet arises in connection with the need to 

assess the creditworthiness of the organization, ie the ability to pay all liabilities on time and in 

full. Balance sheet liquidity is defined as the degree to which an entity's liabilities are covered 

by its assets, and the cash flow period corresponds to the maturity of the liabilities. The liquidity 

of the balance sheet should be distinguished from the liquidity of the assets determined by the 

value of time required for their conversion into cash (Salahov AS, Mehdiyev VM 2016). 

 

The less time it takes for a particular asset to be monetized, the higher the liquidity. 
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Using liquidity indicators, we will assess the company's ability to meet its financial obligations 

on time. 

A comparison of the Company's liquid assets and liabilities will allow the calculation of current 

liquidity, which shows the solvency or insolvency of the entity in the period closest to the date 

in question. 

Rapid liquidity ratio, or "critical valuation" ratio, refers to how much an enterprise's liquid assets 

cover its short-term debt. 

Absolute liquidity ratio shows how much of a company's creditors can be repaid immediately. 

Let's calculate the company's liquidity indicators. 

Kcl = current assets / current liabilities (1) 

Ksl = (Short-term receivables + short-term financial investments + cash) / (short-term 

liabilities-income-expenses) (2) 

Kml = (Short-term financial investments + cash) / short-term liabilities. (3) 

Table 1: Bazarstore MMC indicators characterizing the liquidity of the balance of the retail trade 

enterprise 

 

Indicators 

Years Absolutely (+, -)  

2017 2018 2019 2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Money 14 7 8 -7 1 50 114.2 

Accounts receivable - - - - - - - 

Financial investments and 

current assets 

308 62 14 -246 -48 20.1 22.5 

Short-term liabilities 428 124 3 -304 -121 28.9 2.4 

Current liquidity ratio (≥2) 0.71 0.5 4.6 -0.21 4.1 70.4 9.2 m 

Fast (critical) liquidity ratio 

(≥0.8 - 1)  

0.75 0.55 7.3 -0.2 6.75 73.3 13.2 m 

Absolute liquidity ratio 

(≥0.2 - 0.3)  

0.71 0.5 4.6 -0.21 4.1 70.4 9.2 m 

Source: Bazarstore LLChttp://www.bazarstore.az/ Prepared by the author on the basis of financial statements 

The liquidity indicators in Table 1 show the following. 

http://www.bazarstore.az/
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The value of the current liquidity ratio does not correspond to the norm for 2017-2018 and in 

2017 and 2018 was 0.7 and 0.5, respectively. However, in 2019, the value of this indicator 

increased by 9.2 manat. The high value of this indicator in 2019 indicates that the company has 

enough funds to be used to meet its short-term liabilities during the year. 

The rapid liquidity ratio in 2017-2019 does not meet the norm, although at the end of 2019 the 

value of the indicator was 7.3. This indicates that the company does not have a liquid fund to 

pay its short-term debt. 

At the end of the period, the value of the absolute liquidity ratio was 4.6 and does not meet the 

norm of 0.2 to 0.3, despite rising above 0.71. 

Based on the results of liquidity indicators, we can say that the company is insolvent in 2017-

2018. However, in 2019, the situation changed for the better. 

In the next study, we will analyze the solvency of Bazarstore LLC retailer (Table 2). 

Table 2: Bazarstore MMC analysis of the solvency of the organization of the retail trade enterprise 

 

Indicators 

2012 2017 2019 Avoidance (+, -)  

2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

1 2 3 4 5 6 

Means of payment:      

Money 14 7 8 -7 1 

Accounts receivable - - - - - 

Final payment instruments: 14 7 8 -7 1 

Urgent payments:      

salary arrears - - - - - 

Debt to state and non-budget 

funds 

- - - - - 

Debt on taxes and duties - - - - - 

Final urgent payments: 428 124 3 304 -121 

Solvency ratio 0.03 0.05 2.6 0.02 2.55 

Source: Bazarstore LLChttp://www.bazarstore.az/ Prepared by the author on the basis of financial statements 

http://www.bazarstore.az/
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Code = means of payment / urgent payments (4) 

During the calculation, it can be concluded that during 2017-2018, Bazarstore LLC is insolvent, 

as the value of the indicator in 2017 ranged from 0.03 to 0.05 and 214, respectively. . By the 

end of 2019, there was a sharp increase of 2.55 in this indicator, which indicates that the 

company has the solvency to meet its obligations in the short term. 

One of the main tasks of the analysis of the financial condition of the enterprise is to study the 

indicators that reflect the financial stability, characterized by a greater increase in revenues than 

expenditures, free maneuverability of funds and efficient use of current, investment processes. 

Bazarstore LLCLet's analyze financial stability. 

Let's calculate the indicators of financial stability. 

The coefficient of financial freedom (accumulation of authorized capital) characterizes the 

share of the owner of the enterprise in the total amount of developed funds. The higher the value 

of this ratio, the more financially stable, independent and independent the enterprise is. 

K = NK / VB (5) 

Here, 

VB is the currency balance. 

NK is the authorized capital. 

The concentration ratio of borrowed capital indicates whether the borrowed capital is per unit 

of financial source or per unit of borrowed capital in the total amount of financial resources of 

the actual enterprise. 

K = BK / VB (6) 

Here  

BK is borrowed capital. 

VB is the currency balance. 

The financial leverage ratio provides the most general assessment of financial stability. The 

dynamic growth of the indicator shows that the company's dependence on foreign investors and 

creditors has increased, ie its financial stability has decreased. 

K = BK / NK (7) 

Here,  

BK is borrowed capital. 

NK is the authorized capital. 

The fixed financing ratio indicates which share of the enterprise is financed by sustainable 

sources. 
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Ksm = NK + P / VB (8) 

Table 3: Indicators characterizing the financial stability of Bazarstore LLC 

 

Indicators 

2012 2017 2019 Avoidance (+, -)  

2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

1 2 3 4 5 6 

Authorized capital 1128 1300 91 172 -1209 

Borrowed capital 428 124 3 304 -121 

Long-term liabilities - - - - - 

Short-term liabilities 428 124 3 304 -121 

Balance 1529 1619 136 90 -1483 

Financial dependency ratio 0.27 0.07 0.02 -0.2 -0.05 

Financial independence ratio (> 

0.5) 

0.73 0.80 0.66 0.07 -0.71 

Borrowed capital concentration 

ratio 

0.27 0.07 0.02 -0.2 -0.05 

Fixed financing ratio 0.73 0.80 0.66 0.07 -0.71 

Source: Bazarstore LLChttp://www.bazarstore.az/ Prepared by the author on the basis of financial statements 

During the calculations, we see that the enterprise is stable and does not depend on borrowed 

funds, despite the decrease of 0.07, it has an indicator of financial stability that meets the norm 

during the study period. 

The financial stability ratio is in line with the norm, which shows the financial stability of the 

enterprise and its independence from external sources, although it decreased during the study 

period. 

The ratio of charter and debt characteristics characterizes the company's ability to provide self-

financing, because the value is in line with the norm. In general, we note that the weight of the 

financial stability indicators we calculated almost corresponds to the normal value, which 

reflects the positive financial condition of the enterprise and a small part of foreign sources of 

financing (Sabzaliyev SM 2013). 

Bazarstore LLCLet's analyze the situation and dynamics of production and sales of products. 

http://www.bazarstore.az/
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To do this, we will analyze the profit structure in Table 4. 

Table 4: Main indicators of financial and economic activity of “Bazarstore” LLC for 2017-2019 (thousand 

manats) 

 

Indicators 

2012 2017 2019 Avoidance (+, -)  

2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

1 2 3 4 5 6 

Income (G), thousand manats 1729 1855 1645 126 -210 

Cost of services rendered (D), 

thousand manats 

11253 11574 11724 321 150 

Profit from the provision of 

services (M), thousand manats 

253 284 326 31 42 

Net Income (XG), thousand 

manats 

126 177 154 51 -23 

Average annual value of fixed 

assets (OD), thousand manats 

5844 1853 1745 -3991 -108 

Average number of employees 

(IS), people 

27 25 25 -2 - 

Labor productivity (G / IS), manat 

/ person 

64.0 74.2 65.8 10.2 -8.4 

Return of assets (G / OD), 

thousand manat 

0.29 1.0 0.9 0.71 -0.1 

Product profitability (M / D),% 2.24 2.45 2.78 0.21 0.33 

Net profitability of the product 

(XG / G),% 

7.28 9.54  9.36 2.26 -0.18 

Source: Bazarstore LLChttp://www.bazarstore.az/ Prepared by the author on the basis of financial statements 

 

Bazarstore LLCThe following conclusions can be drawn by studying the main indicators of 

financial and economic activity. In terms of income, there is a positive trend in 2018 and a 

negative trend in 2019. Revenues in 2018 increased by 126,000 manat compared to 2017 and 

decreased by 210,000 manat in 2019 compared to 2018. The increase was due to the indexation 

http://www.bazarstore.az/
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of prices for manufactured products, and the decrease was due to a decrease in demand for 

products. 

It should be noted that the cost of services provided in 2018 increased by 321,000 manat 

compared to 2017, and in 2019 compared to 2018, the cost of services increased by 150,000 

manat. This increase is associated with an increase in wages, an increase in prices for material 

costs. (Kamyshanov PI, 2016) 

When conducting a preliminary analysis of the fixed assets of the enterprise, a decrease in this 

indicator can be noted. In 2018, the average annual value of fixed assets decreased by 3991 

thousand manat, and in 2019 - by 108 thousand manat. This is due to the fact that the company 

invests its capital in the acquisition of fixed assets and, consequently, there is an increase in 

fixed assets. 

The calculation of relative indicators for the analyzed enterprise revealed several negative 

aspects of the company's activity. For example, the return on assets decreased from 2018 to 

2019. This decrease is due to the large allocation of funds for the modernization of production, 

which can have a positive impact on the growth of subsequent services. However, in general, 

for 2017-2019, this figure increased by 0.61. 

The production activity of enterprises is ensured not only by the use of material, labor and 

financial resources, where a large role belongs to fixed assets. These are the means of labor 

through which the production process (activity of the enterprise) is carried out. 

The analysis of the property status and sources of funding was based on the company's financial 

statements. 

Table 5: Analysis of the property situation in Bazarstore LLC 

Indicators 2012 2017 2019 Avoidance (+, -)  

2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

1 2 3 4 5 6 

Tangible long-term assets 62 44 - -18 -44 

Reserves 1145 1506 114 361 -1342 

Cash and cash equivalents 14 7 8 -7 1 

Financial investments and current 

assets 

308 62 14 -246 -48 
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Balance 1529 1619 136 -90 -1463 

Source: Bazarstore LLChttp://www.bazarstore.az/ Prepared by the author on the basis of financial statements 

 

Table 5 shows that the number of assets decreases sharply during the research period. 

The largest share in the structure of the enterprise's assets belongs to reserves. In addition, 

fluctuations in this indicator are observed. Thus, from 2017 to 2018, this figure increased by 

27.8%. In 2018-2019, the value of the indicator decreased by 90.1%. We must not forget that 

the smaller the amount of reserves compared to income, the less money is needed to protect the 

company's reserves, and the higher the efficiency of use. 

In 2017-2019, the company experienced a decrease in long-term tangible assets - 29% in 2017-

2018, and 100% in 2018-2019. 

The smallest share in the structure of the organization belongs to cash and cash equivalents: 

14,000 manat in 2017 and 7,000 manat in 2018 and 8,000 manat in 2019, a total decrease of 

42.9%. 

Despite the decrease in cash in 2018 compared to 2017, in 2019 we see a slight increase in this 

figure by 1,000 manat compared to 2018. This shows that the efficiency of solving financial 

problems has increased. 

A decrease of 5.5% in current assets was due to a decrease in receivables, which negatively 

affected the liquidity and solvency of the enterprise. 

We must not forget that the smaller the amount of reserves compared to income, the less money 

is needed to protect the company's reserves, and the higher the efficiency of use. 

Bazarstore LLCLet's calculate the reserve turnover ratio: 

Ked = production cost / inventory reserve (9) 

Ked (2017) = 11253/1145 = 9.8 

Ked (2018) = 11574/1506 = 7.6 

Ked (2019) = 11724/114 = 102.8 

Here Ked is the reserve turnover ratio.  

According to the results of the reserve turnover ratio, we see fluctuations, but these fluctuations 

are insignificant in 2017-2018, and in 2019 this figure increased sharply. 

It should be noted that working capital is an integral part of the enterprise's property. The 

condition and efficiency of their use is one of the main conditions for the successful operation 

of the enterprise. The development of market relations determines new conditions for their 

organization. High inflation, payments and other crisis phenomena force enterprises to change 

http://www.bazarstore.az/
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their policies on working capital, look for new sources of reserves, and study the problem of 

their efficiency. (Belyakov DS, 2016). 

The main condition for the sustainability of production is the constant renewal of its material 

base - the means of production. In turn, this predetermines the sustainability of the movement 

that takes place in the form of turnover of means of production. 

Table 6: Analysis of financial sources of Bazarstore LLC 

Indicators 2012 2017 2019 Avoidance (+, -)  

2018 

compared 

to 2017 

2019 

compared 

to 2018 

1 2 3 4 5 6 

Capital and reserves 1128 1300 91 127 -1209 

Short-term borrowings 428 124 3 -304 -121 

Lender liability 272 245 42 -27 -243 

Balance 1529 1619 136 90 -1480 

Source: Bazarstore LLChttp://www.bazarstore.az/ Prepared by the author on the basis of financial statements 

 

Table 6 shows a 92% decrease in the cost of capital and reserves for the research period. 

In addition, from 2017 to 2019, there was a sharp decline in short-term borrowings by 99.3%, 

which indicates a low intensity of cash flows to the company's accounts. Accounts payable 

decreased by 84.6%. 

Conclusions and Recommendations 

The financial condition and stability of an enterprise largely depends on what assets and assets 

the organization invests in and what income they bring to it. 

Based on the results, we would recommend that the company's management think about finding 

alternative, cheaper sources of supply to increase profits. 

The basis for improving the financial condition of the enterprise is a well-established business 

plan. The main task of the business plan is to determine the working principles of the enterprise. 

For example, the direction in which future revenues will be used is determined in advance in 

the Financial and Other Provisions section of the business plan. In addition, in order to make 

the business plan of the enterprise more effective, it is necessary to make changes taking into 

account the innovations in the local and international economy. 

http://www.bazarstore.az/
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Xülasə 

Getdikcə böyüyən iqtisadiyyatların enerjiyə yüksələn tələbi resursların tükənməsinə tərs mütənasibdir. İnkişaf 

edən ölkələrin, sayı sürətlə artan dünya əhalisinin enerji tələbini ödəməkdən ötrü Yer təkinin amansızcasına 

istismarı və yanacağın yandırılması ənənəvi mənbələri tükətməklə yanaşı, ətraf mühitə də böyük zərər vurur. 

Qlobal iqlim dəyişikliyi bəşəriyyət üçün getdikcə böyük təhdidə çevrilməkdədir.  

Planetimizi və onun bir hissəsi kimi Azərbaycanı karbon emissiyaları ilə daha da güclənən belə bir ekoloji 

fəlakətdən xilas etmək üçün enerjiyə tələbi minimallaşdırmaq çıxış yolu deyil. Çünki ölkələrin iqtisadi və sosial 

inkişafının sürətləndirici ünsürlərindən sayılan enerji davamlı inkişafın təmin olunmasının ən önəmli şərtlərindən 

biri kimi çıxış edir. Onun məhdudlaşdırılması inkişaf proseslərinin də dayandırılması demək olardı. Belə olan halda 

ən uyğun yol, enerjini davamlı şəkildə və ətraf mühitə minimal təsirlərlə təmin etməkdən ibarətdir. Bu da bərpa 

olunan enerji mənbələrinə marağı artırır. Bəşəriyyət qarşısında ekoloji təmiz, bərpa olunan alternativ enerji 

mənbələrinin mənimsənilməsi məsələsini getdikcə aktuallaşdırır.  

Açar sözlər: bərpa olunan enerji mənbələri, alternativ enerji, Azərbaycan iqtisadiyyatı, günəş enerjisi, külək 

enerjisi, ekologiya 

 

Azərbaycanda bərpa olunan enerji 

Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik stansiyalarının gücü 1279 MVt-dır. 

Bu, sistemin ümumi gücünün 17 faizindən bir az çoxdur. Elektroenergetika sistemində ümumi 

gücü 1135 MVt olan 22 ədəd su elektrik stansiyası, 37 MVt gücündə bərk məişət tullantılarının 

yandırılması zavodu, ümumi gücü 63,3 MVt olan 4 külək elektrik stansiyası, ümumi gücü 37 

MVt olan 7 günəş elektrik stansiyası və ümumi gücü 6,7 MVt olan bir ədəd hibrid (günəş, külək 

və bioqaz) elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. İri su elektrik stansiyalarını nəzərə almasaq, 

bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik stansiyalarının gücü 168,3  MVt-ə çatır. Bu da 

ümumi  elektrik enerjisi istehsalı gücünün 2,2 faizini təşkil edir. 

Cəmi 2,2 faiz. Rəqəm kifayət qədər kiçikdir. Təsəvvür edin, ölkədə 2020-ci ildə 25,8 milyard 

kilovatt\saat elektrik enerjisi istehsal edilib, onun azacıq hissəsi – 340,3 milyon kilovatt\saatı 

alternativ enerji mənbələrinin payına düşüb (http://minenergy.gov.az/uploads/ 

energetika/alternativ/BOEM.pdf). Ancaq bu, hələlik belədir. Cəmi 8-9 il əvvəl ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda alternativ elektrik enerjisindən istifadə məsələləri yalnız təcrübə-dekorativ 

əhəmiyyət daşıyırdı. Aşağıdakı cədvəldə də alternativ enerji mənbələrindən istifadə 

dinamikasının ildən-ilə necə müsbətə doğru dəyişdiyini görmək olar:  

mailto:samir.pasha.az@gmail.com
http://minenergy.gov.az/uploads/


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2333 
 

Cədvəl 1: Azərbaycanda alternativ enerji mənbələri hesabina elektrik generasiya gücü (mqw) 

 
9 il əvvəl ölkəmizdə külək, günəş, bioenerji mənbələri hesabına alınan elektrik enerjisinin 

həcmi ciddiyə alınmırdısa, indi bu göstərici 2 faizi keçib. 2030-cu ilə qədər isə elektrik 

enerjisinin qoyuluş gücündə bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Bu məqsədlə 1500 MVt gücündə yeni istehsal güclərinin yaradılması planlaşdırılır 

(https://minenergy.gov.az/az/meqaleler-ve-musahibeler/02112020-energetika-nazirliyi-dagliq-qarabag-ve-etraf-

regionlarin-enerji-potensiali-ile-bagli-melumatlari-aciqlayib).  

Şübhəsiz ki, ənənəvi enerji iqtisadiyyatı sahəsində peşəkar olan mütəxəssislər alternativ enerji 

mənbələrindən istifadə həcminin artırılmasına skeptik yanaşırlar. Hazırda mövcud şərtlər 

daxilində ənənəvi enerji mənbələrindən elektrik enerjisinin istehsalı alternativ mənbələrə 

nisbətən daha ucuz başa gəlir və daha etibarlıdır. Ancaq bu, müvəqqətidir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, tükənməz bərpa olunan enerji mənbəyi olan çayların üzərində qurulan su elektrik 

stansiyalarında alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri istilik elektrik stansiyalarında hasil 

edilən elektrik enerjisinin maya dəyərindən dəfələrlə aşağıdır. Digər alternativ enerji 

növlərindən istifadə hələlik baha başa gəlsə də, elm və teхnika inkişaf etdikcə, bu enerji 

növlərindən istifadə üçün lazım olan qurğular və onların hazırlandığı materiallar ucuzlaşdıqca, 

təbii yanacaqların ehtiyatları azaldıqca və qiymətləri artdıqca, alterrnativ mənbələrdən istifadə 

də iqtisadi cəhətdən əlverişli olacaq (Muradov, 2003).  

Başqa sözlə, alternativ enerji mənbələrinin “nüfuzu” getdikcə artır. Səbəb isə sadədir. 100 

illərdir ənənəvi enerji resurslarından istifadə edən insanlar bu sahədə potensialın tükənməyə 

yaxınlaşdığını hiss etməyə başlayıblar. Hesablamalara görə, bu günki istismar tempi ilə daş 

kömür 400–500, neft və qaz isə maksimum 100 ilə yetəcək 

(http://www.ecosoil.bsu.edu.az/az/news/alternativ_enerji_mnblri). Üstəlik məsələnin daha 

taktiki tərəfi var. Dünya iqtisadiyyatının böyüməsi, istehsal həcmlərinin kəskin artımı, yollarda 

https://minenergy.gov.az/az/meqaleler-ve-musahibeler/02112020-energetika-nazirliyi-dagliq-qarabag-ve-etraf-regionlarin-enerji-potensiali-ile-bagli-melumatlari-aciqlayib
https://minenergy.gov.az/az/meqaleler-ve-musahibeler/02112020-energetika-nazirliyi-dagliq-qarabag-ve-etraf-regionlarin-enerji-potensiali-ile-bagli-melumatlari-aciqlayib
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şütüyən avtomobillərin sayının kəskin çoxalması ənənəvi neft-qaz, daş kömürdən getdikcə daha 

intensiv istifadə olunmasına səbəb olub. Bu isə ətraf mühitin, iqlimin dəyişməsinə, bəşəriyyətin 

mövcudluğuna təhlükə yaratmağa başlayıb. Belə təhlükədən heç bir ölkə, o cümlədən, 

Azərbaycan da sığortalanmayıb. Mütəxəssislərin qənaətincə, iqlim dəyişmələri ssenarilərinə 

müvafiq olaraq, Azərbaycanda orta temperatur və yağıntıların miqdarının yüksəlməsi 

proqnozlaşdırılır. Proqnozlara görə, 2021-2050-ci illərdə orta illik temperatur 1,5°C-1,6oC 

artacaq. Xəzər dənizi sahillərində və Naxçıvanda temperatur artımı 1,7oC-ə çatacaq. Gözlənilir 

ki, yüzilliyin birinci yarısında temperatur hər 10 ildə təxminən 0,3°C yüksələcək. Temperaturun 

kiçicik tərəddüdü isə böyük təbii fəlakətlərin, təbiətin dağıdıcı zərbələrinin səbəbkarıdır ( “İpək 

yolu”  jurnalı, 2020). 

Məsələnin siyasi tərəfi də var. Bərpa olunan enerji növləri yerli mənbələr hesabına əldə 

edildiyindən enerji idxalına gərək qalmır, xaricdən enerji asılılığı aradan qalxır. Bu enerji 

növləri ölkələrin, biznes qurumlarının, təsərrüfat sistemlərinin neftdən və onun qiymətindən 

asılılığını yumşaldır. Bunu başa düşən xüsusilə, yanacaq ehtiyatı zəif olan ölkələr bərpa olunan 

enerji mənbələrindən istifadə sahəsinə hər il böyük həcmdə investisiya qoyur, dünya enerji 

sistemində bərpa olunan enerji mənbələrinin payını sürətlə artırır. Özü də bu sürət neft-qaz 

dövründəkindən daha yüksəkdir. Əgər dünyanın enerji balansındakı payını 1%-dən 10%-ə 

çatdırmaqdan ötrü neftə 45 il, qaza 50 il vaxt lazım olmuşdursa, bərpa olunan enerji üçün bu 

müddət müxtəlif ssenarilərə görə, 15-25 il arasında dəyişəcək. Son onilliklərdə informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, müxtəlif sahələrdə innovativ həllərin tətbiqi bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadə imkanlarını genişləndirir, bu sahədə inkişaf dinamikasını 

yüksəldir. Karbohidrogenlərdən fərqli olaraq hər yerdə hansısa formada bərpa olunan enerji 

mənbələri və yeni texnologiyalardan istifadə imkanları var. Bu potensial imkanlardan 

faydalanmaqla hər bir ölkə enerji müstəqilliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra və dayanıqlı 

inkişafa nail ola bilər. Bununla da, bərpa olunan enerjinin rəqabət qabiliyyəti sürətlə artır. 

Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin məlumatına görə, növbəti 30 ildə planetdə bərpa 

olunan enerjidən istifadə nəticəsində iqlim dəyişikliklərinin zərərlərinin aradan qaldırılmasına 

çəkilən və ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar yaranan xəstəliklərin müalicəsinə sərf olunan 

xərclərə 160 trilyon dollar qənaət ediləcək, qlobal energetika sektorunda 11 milyon yeni iş yeri 

yaranacaq (https://irena.org/).   

Azərbaycan da günəşli və küləkli günlərin miqdarına görə tükənməz enerji potensialı 

baxımından əlverişli imkanlara – bərpa olunan təbii sərvətlərə malikdir. Hazırda Azərbaycanda 

alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin ümumi potensialı 12 min meqavatdan çoxdur. 

Bu potensialdan ənənəvi yanacaq resurslarının çətin çatdığı ucqar dağ kəndləri və dağlıq 

ərazilərdə, ekologiyasının qorunduğu təbiət qoruqlarında istifadə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Azərbaycanın demək olar ki, bütün əraziləri bərpa olunan enerji resursları ilə zəngindir. 

Ölkəmizin cənub rayonları və Naxçıvan da çox yüksək günəş enerjisi resurslarına malikdir. 

Dəniz neftçıxarma sahələrində, dənizçilikdə, Şirvan Milli Parkı və Ağgöl dövlət təbiət 

qoruğunda dalğa energetikasının effektiv tətbiqi mümkün sayılır (https://globalwindatlas.info/).  

https://irena.org/
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Azərbaycanda bu imkanlardan istifadə səviyyəsi ildən-ilə yüksəlir. Xatırladaq ki, 2008-ci ildə 

Bakı-Quba yolunun 55-ci kilometrliyində gücü 1,8 MV olan Yeni Yaşma külək elektrik 

stansiyası və 2 ədəd külək turbini tikilib. 2009-cu ildə Xızı rayonunda 48 MV tutumu olan 

Şurabad Külək parkı istifadəyə verilib. 2011-ci ildə isə Sitalçay külək parkı salınıb və onun 

gücü 3,6 MV-dir. 2015-ci ildə Xızı rayonunda tutumu 50 MV olan külək elektrik stansiyası 

istifadəyə verilib (“Alternativ və Bərpa olunan Enerji mənbələrindən istifadə üzrə 2015-2020” 

Strategiyanın Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə Hesabatı, 2015).  

Ölkəmizdə günəş enerjisi də kifayət qədərdi. Azərbaycanın günəş enerjisi potensialı 23 040 

MVt həcmində hesablanır. Günəş enerjisinin inkişafı üçün Qobustan Sınaq Poliqonu və Təhsil 

Mərkəzinin qurulması bu istiqamətdə atılmış mühim addımlardandır. 2014-cü ildə 

“Azalternativenerji” şirkətinin Suraxanıda 6 hektar ərazidə 8 min günəş panelindən ibarət olan 

və günlük 12 min kVt·st enerji istehsal edə bilən Günəş Elektrik Stansiyası quraşdırılıb.           

Ümumilikdə, 2020-ci ildə günəş fotoelektik enerji istehsalı 47 milyon kilovat\saat olub. 

Azərbaycanın ənənəvi alternativ enerji resurslarından biri də hidroelektik enerji gücüdür. 2020-

ci ildə su elektrik stansiyalarında 1 milyard 70 milyon kilovat\saata yaxın elektrik enerjisi 

istehsal edilib (Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə/ AR Energetika 

Nazirliyinin hesabatı, 2020).  

Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikasında innovativ enerji texnologiyaların inkişafı 

 

 

 

Dünyada bərpa olunan elektrik enerjisi     

Ancaq ölkəmizdə alternativ enerji mənbələrindən istifadənin artması sürəti dünya ölkələri ilə 

müqayisədə hələlik istənilən səviyyədə deyil. İlkin hesabatlara əsasən, 20-dən çox ölkədə 

ümumi enerji balansında alternativ enerjinin payı 20 faizi keçir. Avropa Birliyi tərəfindən qəbul 

olunmuş enerji strategiyasına uyğun olaraq, quruma daxil olan ölkələrdə 2020-ci ildə istixana 

qazları tullantıları 20 faiz azaldılıb, alternativ enerji mənbələrindən istifadə hesabına ümumi 

enerji effektivliyi 20 faizədək yüksəlib. İnkişaf etmiş ölkələr daha uzaq hədəflərə 

istiqamətləniblər. Məsələn, Almaniya 2050-ci ilədək ümumi enerji balansında alternativ 

enerjinin payını 60 faizə çatdırmağı, istehsal payını isə 80 faizə qaldırmağı planlayır. 

Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin açıqladığı cədvəldə dünyada bu enerji növündən 

istifadənin necə artması görünür (https://irena.org/).  
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Avropa ölkələri arasında hazırda alternativ enerji istehsalı əsasən külək stansiyaları hesabına 

təmin olunsa da, güclərin artırılmasında günəş enerjisinin payı getdikcə yüksəlir. Küləkdən 

alınan enerji həcminin illik 15 faiz, günəşdən alınan enerji həcminin isə illik 31 faiz artdığını 

nəzərə alsaq, artıq 2021-ci ildə onların istehsal həcminin bərabərləşərək təxminən 867 qiqavatta 

çatacağı proqnozlaşdırılır.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, alternativ enerji mənbələrindən istifadə səviyyəsinin artması daha 

çox dövlət dəstəyi sayəsində mümkün olur. Əksər hallarda, alternativ enerji istehsalının iqtisadi 

göstəriciləri ənənəvi enerji resursları hesabına elektroenerji alınması ilə müqayisədə hissolunan 

dərəcədə pisdir. Buna baxmayaq, artıq bir neçə ildir ki, alternativ enerji mənbələrinə qoyulan 

sərmayə faydalı qazıntılara əsaslanan enerji mənbələrinə qoyulan sərmayəni üstələyir. 

“Bloomberg” agentliyinin məlumatına əsasən, neftin qiymətinin düşməsinə baxmayaraq, 2015-

ci ildə bərpa olunan enerji mənbələrinə yatırılan sərmayənin ümumi həcmi 329 milyard dollara 

çatıb. Avropa ölkələri arasında bu sahəyə ən çox sərmayə qoyan Böyük Britaniya olub. Burada 

ümumi sərmayənin yarıya qədəri məhz alternativ enerji mənbələrindən istifadənin artırılmasına 

yönəldilib.  

Külək, günəş və biokütlədən enerji istehsalı müasir sənayedə daha tez inkişaf edən sahədir. Bu 

sahəyə dünyanın inkişaf etmiş ölkələri az qala bütün elmi-texniki potensialını sərf edirlər. 

Rusiya, Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində hələlik bərpa olunan enerji 

potensialından istifadə səviyyəsi ləng yüksəlir. Bu dövlətlərdə alternativ enerji sahəsinə 
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qoyulan sərmayə ümumi sərmayənin heç 1 faizinə də çatmır. Buna baxmayaraq, mütəxəssislər 

hesab edir ki, yaxın 10 illikdə region dövlətlərindən Qazaxıstanda külək enerjisindən, 

Özbəkistanda günəş enerjisindən istifadə inkişaf edəcək. Qafqazda bu sahəyə diqqətin daha çox 

Gürcüstan və Ermənistanda artacağı proqnozlaşdırılır. Rusiya isə nəhəng alternativ enerji 

mənbələrinə (Uzaq Şərqdə qeyzerlər, şimalda qabarma-çəkilmə, küləkli sahil xəttləri və s.) 

malik olmasına baxmayaraq, hələ ki bu sahə diqqətdən kənardadır. Halbuki, bir-birindən kifayət 

qədər uzaq olan yaşayış məntəqələrinin elektrik enerjisinə tələbatını alternativ enerji mənbələri 

hesabına təmin etmək indiki iqtisadi şəraitdə belə sərfəlidir (“İpək yolu”  jurnalı, 2020).   

Azərbaycanda alternativ emerji mənbələri ilə bağlı layihələr 

Azərbaycanda bu sahənin inkişafını sürətləndirmək üçün son illərdə əhəmiyyətli işlər görülüb, 

strateji məqsəd və konkret hədəflər müəyyənləşdirilib. 2016-cı ildə ölkə Prezidentinin fərmanı 

ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, 

su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ilə tam şaxələndirilmiş və ekoloji baxımdan 

təmiz elektrik enerjisi istehsalının təmin edilməsi strateji hədəf olaraq götürülüb, külək enerjisi 

üzrə 350 MVt, günəş enerjisi üzrə 50 MVt və bioenerji üzrə 20 MVt olmaqla bərpa olunan 

enerji mənbələri üzrə 420 MVt yeni generasiya gücünün istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. 

Ümumilikdə, su elekrtik stansiyaları da daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 

istehsal olunan elektrik enerjinin ümumi enerji balansında payının 2030-cu ilədək 30 faizə 

çatdırılması planlaşdırılır (https://president.az/articles/22368). 

Bu məqsədə nail olmaq üçün artıq real layihələr də var. Ümumilikdə, əməkdaşlıq barədə 

anlaşma memorandumu və bu tipli sənədlər imzalanmış şirkətlərin sayı 10-a çatıb (BP – Böyük 

Britaniya, Masdar - BƏƏ, Avelar Solar – Rusiya Federasiyası, Tekfen – Türkiyə, Total Eren - 

Fransa, Equinor - Norveç , Akwa Power – Səudiyyə Ərəbistanı, Mitsui Co – Yaponiya, Lucia 

Holding – Fransa, Al Maktum şəxsi ofisi – Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri). Daha bir neçə şirkət 

isə bu cür anlaşma memorandumu imzalanması ilə bağlı niyyətini və əməkdaşlıqda marağını 

bildirib (Hyunday Engineering – Cənubi Koreya, Siemens Gamesa - Almaniya, China National 

Technical İmp. and exp. Corporation – Çin, China Power Engineering and Consulting Group 

LTD - Çin, Ballast Nedam - Niderland Krallığı, Adriatik Capital – Montoneqro və s.) 

(https://minenergy.gov.az/az/xeberler-arxivi/masdar-sirketi-ile-qoyulus-gucu-230-mvt-olan-

gunes-elektrik-stansiyasi-layihesi-uzre-muqavileler-imzalanib). 

Qeyd edək ki, Asiya İnkişaf Bankının maliyyə və texniki dəstəyi ilə  Bakıda Böyükşor gölündə 

100 kVt gücündə günəş panelləri sisteminin quraşdırılması, habelə günəş enerjisindən istifadə 

sahəsində özəl sektorun iştirakının təşviqi məqsədi ilə biznes modellərinin formalaşdırılması, 

təlimlər vasitəsi ilə milli potensialın gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə üzrə qəbul edilmiş 

təkliflərin qiymətləndirilməsi nəticəsində “Gamma Solutions” beynəlxalq şirkəti satınalma 

müsabiqəsinin qalibi elan olunub və şirkətlə müqavilə imzalanıb. 

Ötən ilin yanvarında isə Azərbaycan Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 

“ACWA Power” və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Masdar” şirkətləri arasında müqavilələr 
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imzalanıb. Müqavilələrə uyğun olaraq “ACWA Power” şirkəti ilə mövcud tariflər (ƏDV daxil 

5.5 qəpik)  çərçivəsində 240 MVt gücündə külək, “Masdar” şirkəti ilə isə mövcud tariflər (ƏDV 

daxil 5.7 qəpik) çərçivəsində 230 MVt gücündə günəş stansiyalarının tikintisi ilə bağlı pilot 

layihələr icra olunmaqla ümumilikdə təxminən, illik 1.4 mlrd. kVt\saat elektrik enerjisinin 

istehsalı proqnozlaşdırılır. İllik elektrik enerjisi istehsalının 1 milyard kVt\saat ətrafında olması 

gözlənilən  külək layihəsi üzrə ümumi investisiya qoyuluşunun 300 milyon dollar məbləğində 

olması nəzərdə tutulur. İllik elektrik enerjisi istehsalının 400 milyon kVt\saat ətrafında olması 

gözlənilən günəş enerjisi layihəsi üzrə isə ümumi investisiya qoyuluşu təxmini olaraq 120 

milyon dollar məbləğində olacaq.  

Bu  layihələrin reallaşması nəticəsində 315 milyon m3 təbii qaza qənaət edilməsi və 680 min 

tona yaxın karbon qazı tullantısının qarşısının alınması gözlənilir. 

Bir neçə ay əvvəl isə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA Power” şirkəti ilə qoyuluş gücü 

240 MVt olan külək elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı “İnvestisiya müqaviləsi”, “Enerji 

alqı-satqı müqaviləsi” və “Ötürücü şəbəkəyə qoşulma müqaviləsi” imzalanıb. 300 milyon 

dollara başa gələcək bu stansiya ildə 1 milyard kVt\saat elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu isə 

220 milyon kub metr qaza qənaət etmək, atmosferə 400 min tondan artıq CO2 emissiyasının 

atılmasının qarşısını almaq deməkdir. Eyni zamanda, Masdar şirkəti ilə  günəş elektrik 

stansiyasının tikintisi layihəsi üzrə danışıqlar başa çatıb və bununla bağlı müvafiq müqavilələr 

imzalanıb. Bu elektrik stansiyalarının elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulması üçün 3 yeni 

yarımstansiya da investorlar tərəfindən tikiləcək (https://minenergy.gov.az/az/xeberler-

arxivi/boyuksor-golu-uzerinde-uzen-gunes-stansiyasinin-tikintisi-uzre-beynelxalq-sirketle-

muqavile-baglanilib). 

Ermənistan hərbi qüvvələrinin işğalı altında olan torpaqlarımızın azad olunması alternativ 

enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı görüləcək işlərə yenidən baxmağı zəruri edib. Artıq azad 

edilmiş  ərazilərdə yaşıl zonaların yaradılması istiqamətində  “Yaşıl məkan” konsepsiyasının 

hazırlanmasına başlanıb (https://azertag.az/xeber/Qarabag_regionunda_ 

berpaolunan_enerji_menbelerinden_istifade_uzre_yasil_zona_konsepsiyasinin_hazirlanmasin

a_baslanilib-1682607).  

Xatırladaq ki, Qarabağ Azərbaycanda yerli su ehtiyatlarının formalaşdığı əsas rayonlardan 

biridir. Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarının 25%-i, yəni ildə təqribən 2 milyard 560 milyon kub 

metr su ehtiyatları bu ərazidə formalaşır. Regionun Tərtər, Bazarçay (Bərgüşadçay), Həkəri 

kimi əsas çayları və digər kiçik çayları böyük su enerji potensialına malikdir. Gələcəkdə bu su 

ehtiyatlarından daha çox istifadə edilməsi imkanları böyükdür 

(https://minenergy.gov.az/az/meqaleler-ve-musahibeler/02112020-energetika-nazirliyi-dagliq-

qarabag-ve-etraf-regionlarin-enerji-potensiali-ile-bagli-melumatlari-aciqlayib).  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə üç iri su elektrik stansiyası mövcud olub - hər birinin 

gücü 25 MVt olan 2 hidroaqreqatdan ibarət “Tərtər” SES, tikintisi yarımçıq qalmış Xudafərin 

SES və “Qiz qalası” SES. Bəndinin hündürlüyünə görə (125 metr) ölkədə ən hündür bəndli su 

https://azertag.az/xeber/Qarabag_regionunda_
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anbarlarından biri olan Sərsəng ətraf rayonların 125 min hektara yaxın torpaq sahəsini suvarma 

suyu ilə təmin edirdi. Digər 2 stansiya sərhəd ərazisindədir və İranla birgə inşa olunur.  

Ərazidə digər alternativ enerji mənbələrindən yararlanmaq üçün yaxşı ehtiyatlar var. Yer 

səthinə düşən günəş radiasiyasının miqdarına görə Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları 

Naxçıvan MR ərazisindən sonra ikinci yerdədir. Burada bir kvadrat metr üfüqi səthə düşən 

günəş radiasiyası ildə 1600-1700 kVt·st təşkil edir. Bu ərazilərin ümumi günəş enerjisi 

potensialı 3000-4000 meqavattdır. Qarabağın dağlıq hissəsində isə 100 metr hündürlükdə 

küləyin orta illik sürətinin 7-8 m/s olduğu geniş ərazilər mövcuddur. “Globalwindatlas.info” 

platformasının məlumatına əsasən, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının Ermənistanla sərhəd 

ərazilərində küləyin orta illik sürəti 10 m/s-ə çatır. Ümumilikdə Qarabağın dağlıq ərazilərində 

külək enerjisinin potensialı 300-500 meqavatt kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda Kəlbəcər 

rayonu ərazisində 3 093 m3 /gün, Şuşada isə 412 m3 /gün termal su ehtiyatları var 

(https://globalwindatlas.info/).  

Qısaca desək, bu ərazilərdə 4000 meqavatdan çox günəş enerjisi, 500 meqavatadək isə külək 

enerjisi potensialı var. İstismarı mümkün olan kiçik su elektrik stansiyaları da nəzərə alınmaqla 

ərazidə hidroenerji potensialının qiymətləndirilməsi qısa müddətdə yekunlaşdırılacaq. Bu 

ərazilərdə yerləşən 25-dən çox kiçik su elektrik stansiyalarının inventarlaşdırılması onların 

tezliklə yenidən işə salınmasına hesablanıb. Artıq belə stansiyalardan birinin – Giləbird su 

elektrik stansiyasının dövlət başçımızın iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilib və stansiya 

fəaliyyətə başlayıb.  

Aktiv istehlakçının dəstəklənməsi mexanizmi 

Ölkəmizdə yaxın gələcəkdə reallaşdırılması planlaşdırılan maraqlı məsələlərdən biri də aktiv 

istehlakçının dəstəklənməsi mexanizmidir. Bu mexanizm müəyyən güc həddində bərpa olunan 

enerji mənbələri qurğusu vasitəsilə öz tələbatı üçün elektrik enerjisi istehsal edən və 

istehlakından artıq elektrik enerjisini paylayıcı şəbəkəyə ötürən mikro, kiçik və orta sahibkarlar 

və ya məişət istehlakçıları üçün iki istiqamətli ölçməni və hesablaşmanı mümkün edəcək. Başqa 

sözlə, hər kəs özü üçün alternativ enerji mənbəyi qurğusu qurmaq və tələbatından artıq istehsal 

etdiyi enerjini satmaq imkanına malik olacaq 

(https://minenergy.gov.az/uploads/senedler/nhal/elektroenergetika_son.pdf).  

Hazırda bu sahənin inkişafı üçün bir sıra işlərin görülməsinə ehtiyac var. Bunlar arasında 

müvafiq sahəni tənzimləyən normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, strateji inkişaf 

planlarının və uzunmüddətli hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, sahənin investisiya qoyuluşu üçün 

əlverişliliyinin təmin edilməsi, bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkəyə inteqrasiyası və 

şəbəkənin gücləndirilməsi, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin dəstəklənməsi, 

beynəlxalq investisiya şirkətləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi daha aktualdır.  

Alternativ enerji sektoru Azərbaycan üçün nisbətən yeni sahə sayılsa da, Azərbaycan dövləti 

qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminin bir hissəsi kimi dünya əhalisinin ümumi evi olan 

planetimizin xilası prosesində iştirakda qərarlıdır. Çünki qlobal xarakter daşıyan problemlər 
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üçün birgə həllərin axtarışında və müvafiq öhdəliklərin götürülməsində ölkələr əsla suveren 

deyillər. Bu halda alternativ enerji resurslarından istifadə ən düzgün və səmərəli yoldur.  

Azərbaycan dövləti enerji transformasiyasını uğurla həyata keçirmək üçün dəstək tədbirlərini, 

stimullaşdırıcı adımları daha da sürətləndirməli, bu sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqini 

genişləndirməli, bazar iştirakçıları arasında rəqabət mühiti yaratmalı, sahə üzrə əmək bazarı 

üçün peşəkar kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.  
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Xülasə 

Mühasibat (maliyyə) uçotu sistemi tətbiq olunduğu mühitin praktiki tələbatlarını qarşılamaq üçün daima dəyişikliyə 

uğrayan və tərəqqi edən bir sistemdir. Buna görə dünya iqtisadiyyatının qloballaşması ilə əlaqədar olaraq işgüzar 

münasibətlər dünya miqyasında da geniş yayılmışdır. Beləliklə, böyük ticarət mübadilələrini əks etdirən pul məlumatları 

əlavə olaraq qloballaşır. Nəticə etibarilə, büdcə hesabatlarında bu məlumatları ehtiva edən dəyişikliklər var və bunların 

bütün dünyada qəbul edilmiş normalarla qarışdırılması vacibdir. Günümüzdə mühasibat (maliyyə) uçotu və hesabatının 

qarşısındakı problemlərdən biri də hesabat formalarının dövlətlərarası standartlara müvafiq şəkildə inkişaf 

etdirilməsidir. Maliyyə hesabatı formalarının dövlətlərarası standartlara müvafiq şəkildə inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

bu standartlarda nəzərdə tutulan konseptual əsaslara, başqa sözlə desək mühasibat (maliyyə) uçotu və hesabatının bir 

sıra prinsiplərinə əməl edilməsi dövlətlərarası standartlara harmonizasiyada əsas vəzifələrdən biridir. Maliyyə 

hesabatları xidmət sferası müəssisələrində maliyyə vəziyyətinin strukturlaşdırılmış təsvirini özündə əks etdirir. Maliyyə 

hesabatlarının məqsədi xidmət müəssisələrində maliyyə vəziyyəti, nəticələri və maddi vəsaitlərinin hərəkəti barəsində 

məlumatları hazırlamaq məqsədi daşıyır ki, iqtisadi qərarlar alarkən geniş istifadəçi kütləsi üçün faydalı olsun. Maliyyə 

hesabatları xidmət müəssisənin rəhbərliyinə əmanət olunan resursların idarəsinin nəticələrini əks etdirir. 

Açar sözlər: maliyyə hesabatları, xidmət müəssisələri, kapital, aktivlər, pul vəsaiti 

 

Giriş 

Xidmət müəssisələrində maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi və yaxud hazırlanmasından öncə 

maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədi sualına konseptual əsaslarda da bildirildiyi kimi 

aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik: Maliyyə hesabatlarının məqsədi geniş istifadəçi qruplarını iqtisadi 

qərarlar qəbul etməkdə faydalı ola biləcək məlumatlarla, yəni müəssisənin maliyyə vəziyyəti, 

maliyyə nəticəsi və maliyyə vəziyyətində dəyişiklərlə bağlı məlumat verməkdir (Бабаева Ю.А, 

(2019)) . 

Qeyd edilən kimi maliyyə hesabatları bu məlumata ehtiyacı olan istifadəçilərin böyük əksəriyyətinin 

informasiya təlabatını ödəyir. Buna baxmayaraq bu məlumatlarda da məhdudiyyətlər var. Bu 

məlumat məhdudiyyətlərini aşagıda qeyd olunan kimi təsvir edə bilərik: 

a)Maliyyə hesabatlarında olan məlumatlar gələcək hadisələrə deyil, yalnız keçmişdə baş vermiş 

hadisələrə hesablanır. 
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b)Qeyri maliyyə xarakterli məlumatların bu hesabatlarda qeyd edilməsi vacib deyildir (Бабаева 

Ю.А, 2019)).  

MHBS-da maliyyə hesabatı, onun tərtib və təqdim olunması “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi” adlı 1 №-li standart ilə tənzimlənir. Həmçinin bu standartda 

müəssisənin maliyyə hesabatlarının siyahısı göstərilmişdir.  

1.Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və ya digər adı ilə desək balans hesabatı; 

2.Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat; 

3.Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 

4.Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

5.Maliyyə hesabatına qeydlər, uçot siyasətinin əhəmiyyətli elementlərinin qısa təsviri və sair 

izahedici informasiyalar qeydlər bölməsinə daxil edilir. 

Əlavədə olaraq qeyd etmək lazımdırki maliyyə hesabatları əsasən dörd hesabatdan ibarətdir ancaq 

qeydlər  hissəsi maliyyə hesabatlarında  vacib bir hesabat sayıldığına görə qeydləri maliyyə 

hesabatlarında artıq beşinci hesabat olaraq da qeyd edirlər (Дмитриева. И. М., (2019)). 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, sadəcə olaraq, müəyyən edilmiş bir tarixdə həm müəssisənin 

sərəncamında olan bütün resusrları göstərir ki, bunu aktivlər adlandırırıq, həm də digər bir tərəfdən 

həmin resursların yaranma mənbələrini göstərir ki, bunu da öhdəliklər adlandırırıq. Bu hesabatın bir 

tərəfi müəssisənin sahib olduqları digər tərəfi həmin sahib olduqlarının necə əldə edildiyini, yəni 

borclu olduqlarını göstərir və  beləliklə hər iki tərəf bir-birinə bərabər olur və bir bərabərlik, başqa 

sözlə ifadə etsək balans yaranır (Соколов  В.Я, (2016)). Və burdan da məlumumuz olur ki, bu 

hesabata təsadüfən balans hesabatı deyilmir. Fransızcadan tərcümədə balans sözü “bərabərlik” 

deməkdir. Latınca balans sözü iki ifadənin birləşməsindən “bi” və “lanx” sözlərindən təşkil 

olunmuşdur, əsl mənada bərabərliyi göstərir və tərəzinin bir-birinə bərabər olan iki gözünü təsvir 

edir. Maliyyə vəziyyəti haqqındakı hesabatın  formasının mühasibat bərabərliyini aşağıdakı düstur 

şəklində təsvir etmək olar:                                                       

Aktivlər  =  Öhdəliklər + Kapital 

Aktivlər uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlər olmaqla iki hissəyə bölünür(Güçlü, F. 

(2019)). 

Uzunmüddətli aktivlər – bu bölməyə aid olan aktivlər bir il, yaxud bir əməliyyat müddəti 

ərzində nağd pula çevrilməsi nəzərdə tutulmayan aktivlərə deyilir. Bu aktivlərə torpaq, bina, maşın 

və avadanlıqlar aid edilə bilər. Bu cür aktivlər əsasən istehsal prosesində uzunmüddətli bir dövr 

ərzində nağd pula çevrilmədən istifadə olunur, çünki bu aktivlər müəssisənin əsas fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsinə istifadə olunduğuna görə  qısa bir müddətdə satışı nəzərdə tutulmur. Bu 

aktivlər öz dəyərini hissə-hissə olmaq şərti ilə istehsal olunmuş məhsulun üzərinə keçirirlər. 

Uzunmüddətli aktivlərə həmçinin qeyri maddi aktivlər – müəlliflik hüququ, ticarət markaları, 

qudvil, təcrübə konstruktor xərcləri, nou-hau və s. kimi aktivləridə daxil edə bilərik (Cemalcılar Ö. 

V. (2018)).  

Qısamüddətli aktivlər – bu aktivlərə dövriyyə aktivləridə deyirlər. Bu hissəyə aid olan 
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aktivlər əsasən müəssisənin bir il müddətində və yaxud bir əməliyyat müddəti  ərzində nağd pula 

çevrilməsi nəzərdə tutulan aktivlərə deyilir. Bu aktivlər həmçinin bir il müddətində satışı və ya 

istehlakı planlaşdırılan aktivlərdir (Yusuf C. (2016)). Qısamüddətli aktivlərə aid olan aktivlərdən 

bir neçəsi haqqında məlumat verək: 

Pul vəsaitləri və ekvivalentləri. Müəssissənin pul vəsaitləri deyəndə buraya həm bank 

hesabında, həm də kassada olan nağd pulları aid edilir. Pul vəsaitləri ekvivalentləri isə əsasən 

investisiya və ya digər uzunmüddətli məqsədlər üçün deyil, qısamüddətli maliyyə öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsinə görə müəssisəyə lazım olur (Yusuf C. (2016)).  

-Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə, yəni əldə edildiyi tarixdən üç ay 

və ya daha az ödəniş vaxtına malik olan, pul vəsaitlərinin öncədən nəzərdə tutulan məbləğinə rahat 

çevrilə bilən və həmin aktivlər üzrə dəyərin dəyişməsi riskinə cüzi məruz qalan yüksək likvidli 

yatırımlardır. 

-Debitor borclar. Mal və xidmətlərin mübadiləsi müasir dövrdə bazarın rəqabət və digər 

şərtlərinə əsasən müştərilərə nəğd ödənişlərə nisbətən daha çox gələcəkdə ödənilmək şərti ilə 

müqavilə əsasında verilir, pulu isə sonra ödənilir (Зонова А. Я, (2018)).  Müəssisəyə olan bu cür 

borclar debitor borclar adlanır ki, bu borcları əsasən bir il ərzində ödəniş edilməsi gözlənilir. 

-Ehtiyatlar. Bu hissəyə əsasən müəssisənin satmaq üçün aldığı mallar, istehsalatda 

istifadə edilməsi üçün alınan xammal-material ehtiyatları, yarımfabrikatlar və hazır məhsul üçün 

alınan ehtiyatlar daxil edilir. Buraya həmçinin mal-material ehtiyatlarına daxil edilməyən, 

müəssisənin gündəlik fəaliyyəti zamanı istifadə edilən qiyməti az olan əşyalar, kağız, qələm, dəftər, 

kalkulyator və s.kimi ofis ləvazimatları aid edilə bilər (Зонова А. Я , (2018)). 

-Qabaqcadan ödənilmiş xərclər – gələcək hesabat dövrünə aid edilən, ancaq artıq ödənilmiş 

xərclərdir. Baş verdiyi dövrdə xərc kimi tanına bilməz. Xərc çəkdiyimiz proses baş verəndə xərc 

kimi tanına bilər. 

Cari il üçün                    Dt-  242  Qabaqcadan ödənilmiş xərclər 

                                       Kr- 223   Pul Vəsaitləri 

Növbəti il üçün              Dt-  731  Xərclər 

                    Kr- 242   Qabaqcadan ödənilmiş xərclər 

Qısamüddətli və yaxud cari öhdəliklər – bu öhdəliklər bir il və ya bir əməliyyat müddəti 

çərçivəsində ödənilməli olan qısamüddətli öhdəliklərdir (Aslanertik, B. (2017)). 

-Kreditor borclar. Müəssisə öz müştərisinə borca mal satdığı kimi özüdə başqa bir müəssisədən 

borca mal alır hansı ki,  o müəssisənin müştərisidir. Bu borc təyin olunmuş müddət ərzində geri 

qaytarılmalıdır. Həmin borc ödənilənə qədər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda kreditor borc 

olaraq qeyd olunur. 
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-Vergi öhdəlikləri. Müəssisə hər hansısa bir ölkədə fəaliyyət göstərirsə, bu fəaliyyətlə bağlı həmin 

ölkənin dövlət büdcəsinə yaranan borcları balans hesabatında vergi öhdəlikləri hissəsində qeyd 

olunur. 

-Hesablanmış öhdəliklər. Bu öhdəliklərə müəssisə tərəfindən il ərzində hər ay ödənilməli olan əmək 

haqqı, kommunal xərclər, faiz ödəmələri, telefon və internet xərcləri daxil edilir (Дмитриева. И. 

М., 2019)). Bu öhdəlik növü hesabat dövrünə aid olan, lakin hələ ödənilməmiş xərclərdir. 

-Qısamüddətli bank kreditləri. Bu kreditlərə əsas misal olaraq overdraft kreditini misal göstərmək 

olar. 

- Gələcək dövrün gəlirləri. Adından da göründüyü kimi bu gəlir hələ qazanılmamışdır. Gələcək 

dövrün gəlirləri müəssisəyə ödənildiyi dövrdə heç bir halda gəlir kimi tanına bilməz, çünki hələ 

satış baş verməyib bizə sadəcə öncədən avans ödənilib. Satış tam şəkildə baş verənədək öhdəlik 

hesabında məbləğ qeyd edilməlidir. Satış baş verəndə artıq həmin məbləğ bu öhdəlik hesbından 

çıxarılıb gəlir kimi tanına bilər. 

Cari il üçün                   Dt-  223  Pul vəsaitləti 

                                       Kr- 541 Gələcək dövrün gəlirləri 

Növbəti il üçün             Dt- 541 Gələcək dövrün gəlirləri 

                    Kr- 601  Satış 

Uzunmüddətli öhdəliklər – Bir il və ya bir əməliyyat müddəti ərzində ödənilməsi nəzərdə 

tutulmayan öhdəliklərdir (Дмитриева. И. М., (2019)). 

Kapital - əsasən xalis aktivlərdə deyilir. Müəssisənin bütün aktivlərinin cəmindən bütün 

öhdəliklərini çıxdıqdan sonra yerdə qalan hissəyə xalis aktiv və ya kapital deyilir. Maliyyə vəziyyəti 

haqqındakı hesabatın maliyyə adlandırdığımız bu bölməsi ən azı aşağıdakı iki maddədən ibarət 

olmalıdır: 

Nizamnamə kapitalı- dedikdə müəssisə yaradılan zaman fəaliyyətə başlamaq üçün müəssisənin 

səhmdarları tərəfindən ilk dəfə qoyulmuş vəsait başa düşülür. Nizamnamə kapitalı əvəzinə səhmdar 

kapitalıda deyilə bilər (Acar, D. ve Tetik M, (2017)). 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) – dövr ərzində müəssisənin bütün gəlirlərindən 

bütün xərclərin çıxdıqdan sonra aldığımız nəticədir. Müəssisənin səhmdarları yalnız bu hissədə olan 

vəsaitdən dividend çıxarmaq hüququna malikdirlər (Бабаева Ю.А, 2019: стр.425). Müəssisənin 

səhmdarları bu vəsaiti istəsələr dividend  şəklində çıxarar, istəsələrdə müəssisənin inkişaf etməsi 

naminə investisiya olaraq yenidən müəssisəyə yatırım edə bilərlər. 

Bunlardan başqa  balans hesabatının kapital hissəsində buraxılmış səhmdar kapitalı və  yenidən 

qiymətləndimə kimi hissələrdə vardır. 

Ümumi maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın formasını aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Bu 

formada hesabatın yuxarıda haqqında danışdığımız tərkib hissələri və forma olaraq necə tərtib 

edilməsi göstərilmişdir. ( Cədvəl № 1 ) : 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2345 
 

Cədvəl 1: Xidmət müəssisələrində maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın quruluşu 

            AKTİVLƏR  KAPİTAL  VƏ  ÖHDƏLİKLƏR 

Qısamüddətli aktivlər Qısamüddətli öhdəliklər 

Pul və pul ekvivalentləri Kreditor borclar və digər öhdəliklər 

Ehtiyatlar Uzunmüddətli öhdəliklərin cari hissəsi 

Debitor borclar Cari vergi öhdəlikləri 

Qabaqcadan ödənilmiş xərclər Qısamüddətli öhdəliklər 

Qısamüddətli investisiyalar Hesablanmış öhdəliklər 

Digər qısamüddətli aktivlər Qısamüddətli bank krediti 

 Gələcək dövrün gəlirləri 

Uzunmüddətli aktivlər Uzunmüddətli öhdəliklər 

Əsas vəsaitlər Uzunmüddətli kreditor borcları 

Qeyri-maddi aktivlər Uzunmüddətli öhdəliklər 

Uzunmüddətli investisiyalar Uzunmüddətli bank kreditləri 

Qudvil   

Digər maliyyə aktivləri Kapital 

 Xüsusi kapital 

 Nizamnamə kapitalı 

 Buraxılmış səhm kapitalı 

 Bölüşdürülməmiş mənfəət 

 Yenidən qiymətləndirmə 

Cəmi aktivlər Cəmi kapital və öhdəliklər 

Mənbə : Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları   https://www.ifrs.com/ 

 

Müəssisənin müəyyən dövr ərzində maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında informasiyaya sahib 

olmaq üçün mənfəət və zərərlər haqqında  hesabatı əldə etmək lazımdır. Mənfəət və zərər haqqında 

https://www.ifrs.com/
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hesabata çox zaman maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi haqqında hesabat da deyilir (Cemalcılar Ö. V. 

(2018)).  

Maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi ya mənfəət, ya da zərər olduğuna görə bu hesabata iki cür ad deyilir. 

Mənfəət və zərər haqıında hesabata əsasən müəssisənin gəlirlərini və xərclərini, müəssisənin 

mənfəət və yaxud zərərlə işləməsini görmək və analiz etmək üçün müraciət olunur. ( Cədvəl № 2 ). 

Cədvəl 2: Xidmət müəssisələrində mənfəət və zərər haqqında hesabatın quruluşu 

Xalis Satış ( əsas əməliyyat gəlirləri )  X 

Satılan məhsulun maya dəyəri  ( X ) 

Ümumi mənfəət   X 

Gəlirlər   X 

Xərclər  ( X ) 

Əməliyyat mənfəəti ( zərəri ) X/(X) 

Maliyyə gəlirləri ( xərcləri ) X/(X) 

Maliyyə mənfəəti ( zərəri ) X/(X) 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətdə ( zərərdə ) payı X/(X) 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət ( zərər ) X/(X) 

Mənfəət vergisi ( X ) 

Hesabat dövründə xalis mənfəət ( zərər ) X/(X) 

Mənbə : Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları   https://www.ifrs.com/ 

 

Xalis satışın tapılması üçün aşağıdakı düsturdan istifadə etmək lazımdır: 

Xalis satış = Ümumi satış – Satış vergisi ( ƏDV ) 

SMMD-nin tapmaq üçün lazım olan düstur aşağıdakıdır: 

SMMD = ilin əvvəlinə ehtiyatlar + alışlar – ilin sonuna ehtiyatlar (Дмитриева. И. М., 

(2019)) 

Kapital maliyyə hesabatında müəssisənin sahibinə olan borclarını göstərir deyə bilərik. Daha 

sadə bir şəkildə desək kapital müəssisənin sərmayəsidir. Kapital həmçinin müəssisənin 

aktivlərindən bütün öhdəliklərini çıxdıqdan sonra yerdə qalan xalis aktivlərin digər adıdır. 

Kapitalın düsturunu aşağıdakı kimi təsvir edə bilərik: 

https://www.ifrs.com/
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   Kapital  =  Aktivlər - Öhdəliklər  

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat müəssisəyə aid olan vəsaitlərin il ərzində hərəkətini 

və dəyişməsini təsvir edən bir maliyyə hesabatı növüdür. Kapitalda dəyişikliklərin olması üçün 

müəssisənin mənfəət və zərərlər haqqında hesabatdakı nəticənin il ərzində dəyişməsidir (Güçlü, 

F. (2019)). Bununla bərabər xüsusi kapitaldan çıxarışlar və ya investisiyalar və kapitalın digər 

bölmələrində il ərzində baş verən dəyişikliklər kapitalda dəyişikliklər yaradan səbəblərə daxil 

edilir.(Cədvəl № 3 ) : 

Cədvəl 3: Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın quruluşu 

 

Mənbə : Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları   https://www.ifrs.com/ 

 

Nəticə 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat müəyyən bir dövr ərzində pul vəsaitlərinin  

hərəkətini, yəni pul vəsaitlərinin girişini və çıxışını özündə əks etdirir. Mənfəət və zərər haqqında 

hesabatdan fərqi bundadır ki, mənfəət və zərər haqqında hesabat hesablama metodu ilə icra edilir, pul 

vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda isə kassa metodundan istifadə edilir. Maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabat, sadəcə olaraq, müəyyən edilmiş bir tarixdə həm müəssisənin sərəncamında olan 

bütün resusrları göstərir ki, bunu aktivlər adlandırırıq, həm də digər bir tərəfdən həmin resursların 

yaranma mənbələrini göstərir ki, bunu da öhdəliklər adlandırırıq.  

Bu hesabatın bir tərəfi müəssisənin sahib olduqları digər tərəfi həmin sahib olduqlarının necə əldə 

edildiyini, yəni borclu olduqlarını göstərir və  beləliklə hər iki tərəf bir-birinə bərabər olur və bir 

bərabərlik, başqa sözlə ifadə etsək balans yaranır. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

Sıra  

№-si 

İl ərzində  

kapitalın  hərəkəti 

Nizamnamə 

Kapitalı 

Bölüşdürülməmiş 

mənfəət  

Cəmi 

 1. İlin əvvəlinə qalıq 600 400 1000 

2.  İl ərzində kapitala əlavələr 0  0 

3. İl ərzində əldə edilmişxalis mənfəət  500 500 

4. İl ərzində baş vermiş 

Çıxarışlar 

 ( 200 ) ( 200 ) 

5. Kapitalın maddələri 

arasında transfer 

300 ( 300 ) 0 

6. İlin sonuna qalıq 900 400 1300 

https://www.ifrs.com/
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müəssisəyə aid olan vəsaitlərin il ərzində hərəkətini və dəyişməsini təsvir edən bir maliyyə hesabatı 

növüdür. Kapitalda dəyişikliklərin olması üçün müəssisənin mənfəət və zərərlər haqqında 

hesabatdakı nəticənin il ərzində dəyişməsidir. Mənfəət və zərər haqqında hesabata çox zaman maliyyə 

fəaliyyətinin nəticəsi haqqında hesabat da deyilir. Maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi ya mənfəət, ya da 

zərər olduğuna görə bu hesabata iki cür ad deyilir. Mənfəət və zərər haqında hesabata əsasən 

müəssisənin gəlirlərini və xərclərini, müəssisənin mənfəət və yaxud zərərlə işləməsini görmək və 

analiz etmək üçün müraciət olunur. 
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Роль ПИИ в Экономике Азербайджана в Пост Военный Период 

 

Шамхал Аббасов 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 samxal.abbasov123@gmail.com   

 

Реферат 

Политика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) играет важную роль в экономическом росте стран во 

всем мире. Целью данной статьи является исследование влияния на улучшение показателей общего ВВП 

и увеличению национального производства. Данные, взяты из официальных источников: ГКС и 

Центрального Банка Азербайджана. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в обновлении 

технологий, навыков и управленческих способностей в настоящее время широко признана. 

Дополнительные инвестиции, помимо инвестиций, возможных с помощью имеющихся внутренних 

ресурсов, помогают в обеспечении столь необходимых возможностей трудоустройства. Прямые 

иностранные инвестиции продолжают приобретать все большее значение как форма международных 

экономических сделок и как инструмент международной экономической интеграции. В литературе по 

развитию прямые иностранные инвестиции (ПИИ) традиционно считаются инструментом экономического 

роста всех стран, особенно развивающихся. Они действуют как панацея для разрыва замкнутого круга 

низких сбережений / низких доходов и способствует импорту капитальных товаров и передовых 

технических ноу-хау. Перспектива новых возможностей роста и чрезмерной прибыли стимулирует приток 

крупного капитала в различные отрасли. И это привело к конкуренции между странами в разработке 

гибкой политики и создании стимулов, побуждающих частных инвесторов вкладывать все больше и 

больше. В свете вышеизложенного в документе освещается тенденция прямых иностранных инвестиций в 

Азербайджане, а именно по секторам и странам вкладчикам, а также различные факторы, которые играют 

важную. Также изучаются усилия, предпринятые правительством страны для привлечения максимального 

количества ПИИ. Наличие положительного воздействия на экономику страны, в которую вводят эти 

заменители, привело к улучшению показателей общего ВВП и увеличению национального производства. 

Ключевые слова: ПИИ, экономический рост, влияние. 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - это тип инвестиций в предприятия в стране 

другими предприятиями, расположенными в другой стране, путем покупки компании в 

целевой стране или расширения операций существующего бизнеса в этой стране. 

Роль ПИИ в развивающихся странах 

Тенденции в области прямых иностранных инвестиций отражают изменения в политике 

развивающихся стран, от замещения импорта в 1950-х и 1960-х годах до развития за счет 

природных ресурсов в 1970-х годах, структурной перестройки и перехода к рыночной 

mailto:bahruz.huseynzade@gmail.com
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экономике в 1980-х годах, а также возросшей роли частного сектора в 1990-е гг. ПИИ в 

развивающихся странах направлялись в основном в обрабатывающую и 

перерабатывающую промышленность т.к были сконцентрированы в небольшой группе 

стран, что отражает размер их экономики, а частично их привлекательность как место 

для прямых иностранных инвестиций. 

Получение политической среды 

Многие факторы влияют на приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся 

страны, но часто упускается из виду самый очевидный из них, а именно готовность 

развивающихся стран принять их. Исторически сложилось так, что многие страны 

накладывали обременительные ограничения на объемы прямых иностранных 

инвестиций, даже когда пытались их стимулировать. Это неизбежно стало 

сдерживающим фактором. Ограничения на приток прямых иностранных инвестиций 

принимали различные формы, включая сдерживание на доступ к определенным 

секторам, сложные механизмы утверждения, высокие налоги и сложные режимы 

стимулирования, лимиты на долю иностранной собственности, на использование земли 

и иностранной рабочей силы. 

Получение наибольшего эффекта от прямых иностранных инвестиций 

Правительства стремились максимально увеличить выгоду от прямых иностранных 

инвестиций и минимизировать вредные побочные эффекты. Ограничительная 

экономическая политика уменьшила выгоды и увеличила затраты на ПИИ из-за 

безвозвратных затрат на регулирование, экономических затрат на защиту, 

неэффективных структур проектов, поощрения использования трансфертного 

ценообразования для репатриации прибыли и финансовых потерь от налоговых льгот. В 

последнее время страны, прошедшие либерализацию, больше выиграли от прямых 

иностранных инвестиций. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться без 

серьезных изменений, поскольку все больше и больше стран видят преимущества более 

либеральной политики в отношении прямых иностранных инвестиций. Возможно, о 

прямых иностранных инвестициях в процессе развития написано гораздо больше, чем о 

любом другом аспекте развития. Это не должно вызывать удивления т.к. характеристики 

прямых иностранных инвестиций, их быстрый рост и решающая роль в процессе 

глобализации в последние годы, их тесная связь с торговлей и их исторические 

предшественники - все это привлекает внимание экономистов, политологов, 

экономических историков, а в последние годы - специалистов по менеджменту и 

экономических антропологов. 

Теоретические выводы различных статистических исследований. 

1) Размер рынков 

2) Инфраструктура 

3) Макроэкономическая стабильность 
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4) Искажения на рынке товаров и труда 

5) Схемы поощрения 

6) Схемы интеграции 

7) Способы участия иностранного предприятия 

Структура ПИИ. 

Воздействие и выгоды от прямых иностранных инвестиций зависят от многих факторов, 

таких как мотивы и качество инвестора, характер деловых операций, характеристики 

принимающей страны и страны происхождения, а также сектор, в который попадают 

инвестиции. Так как тема нашего исследования затрагивает ненефтяной сектор, давайте 

разберем каждую из вышеуказанных отраслей по отдельности. 

График 1: Динамика ПИИ в период с 2010-2020 гг. 

 

Источник: Центральный Банк Азербайджанской Республики https://www.cbar.az/page-40/statistical-bulletin 

Структура инветиций по странам. 

Великобритания ведущий иностранный инвестор в Азербайджан в 2017 году 

инвестировали 2,01 млрд. долларов, за ними следует Турция - 960 млн долларов и 

Швейцария - 544 млн долларов. Канада, Франция, Россия и Япония также вошли в число 

ведущих стран-инвесторов. В совокупности на пять стран пришлось 57,9% всех 

вложений в 2018 году. Если представить 2019 год в процентах, Великобритания 24,7% 

всех ПИИ, за которыми следовали Турция-9%, Швейцария-6,5 %, США-7,3%, Япония-

7%, а остальные 46,6 % - из других стран. 

Структура инвестиций по отраслям.                                                                                           
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Производство продуктов питания (млн.ман.)                              125,5       196,6       140,4 

Распределение и поставка электроэнергии (млн.ман)                199,7        157,9      130,4 

Водоснабжение, очистка и переработка отходов(млн.ман)       468,9       310,9       169,1 

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики,  

https://www.azstat.org/portal/tblInfo/TblInfoList.do#994_010 

Опыт привлечения ПИИ в зарубежных странах 

Рассмотрим на примере Сингапура и Китая, а затем дадим анализ преимуществ(слева) и 

недостатков(справа) инвестирования. 

1) Среди азиатских стран Сингапур всегда был привлекательным место назначения 

для ПИИ. В отчете Global Direct Investment Country Appearance по индексу 

(GFICA) 2020 Сингапур занял 7-е место с индексом 68,2, что всего на несколько 

пунктов ниже чем США на первом месте с индексом 75,9.  

Таблица 1: Сравнительный анализ инвестиционной политики Сингапур. 

 Прозрачность и отсутствие коррупции, 

благоприятные для бизнеса законы и 

постановления. 

 Секторы с высокой добавленной стоимостью 

(такие как ИКТ, финансы, химия и 

фармацевтика) очень хорошо развиты. 

 Финансовая инфраструктура (надежная 

банковская система), телекоммуникации и 

транспорт 

 Сингапур взимает высокие акцизы на 

алкоголь, табак, автомобили и 

нефтепродукты. 

 Ограниченная свобода слова 

 Получить разрешение на работу в Сингапуре 

становится все труднее, а островному 

государству нужны кадры для своих 

технологических секторов. 

    Источник: составлено автором на основании электронного ресурса -

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/singapore/ 

2) Приток ПИИ в Китай резко увеличился с момента начала китайской 

экономическая реформа, особенно после 1992 года. В течение 1979 и 2002 годов приток 

прямых иностранных инвестиций в Китай выросли с почти нуля в начале реформы до 53 

млрд долларов США (фактический использованных иностранных инвестиций) и 34 171 

предприятие с иностранными инвестициями были новыми создана к 2002 году. Чтобы 

привлечь приток прямых иностранных инвестиций, Китай применил двойную 

корпоративную налоговая система 1992-2008 годов, которая предоставляет более 

низкую ставку налога для предприятий с иностранным капиталом примерно на 15–24% 

и более высокая ставка налога в размере 33% для китайских отечественных предприятий. 

Таблица 2: Сравнительный анализ инвестиционной политики Китая. 

 Крупнейший внутренний рынок в мире с 1,44 

миллиарда потенциальных клиентов. 

 Постоянно меняющаяся правовая среда 
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 Важность валютных резервов и 

государственного долга, принадлежащих 

китайскому правительству и частным лицам 

 Развитие новой экспортной сети (сеть 

Шелкового пути) 

 Стареющее население 

 Высокий уровень корпоративной 

задолженности 

 

Источник: составлено автором на основании электронного ресурса https://researchleap.com/research-on-

import-and-export-trade-based-on-chinas-fdi-to-central-asian-countries/ 

 

Пути улучшения привлекательности ПИИ как в Азербайджане, так и в любой другой 

стране, обуславливаются рядом факторов, создающими инвестиционную 

привлекательность страны. К таким факторам относятся наличие ресурсов, 

макроэкономическая и политическая стабильность, безопасность, наличие необходимой 

инфраструктуры для реализации экономических целей заинтересованных лиц. Эти 

факторы были отмечены отнюдь не случайно. Ведь 10 ноября 2020 года Азербайджан не 

только одержал историческую победу в Отечественной войне, восстановив свою 

территориальную целостность. Вместе с Карабахом удалось так же увеличить 

инвестиционную привлекательность страны в целом. На этом моменте надо разделить 

последующую мысль на две основные ветви, так как Азербайджан одержал победу не 

только на внутренней арене (в пределах своих международно признанных границ) и даже 

не регионального, а мирового масштаба. Если региональное значение обуславливается 

освобождением Карабаха, то мировое — открытие Зангезурского коридора. 

Экономический потенциал Карабаха 

Перед тем как рассматривать экономическую выгоду, надо сначала осознать, что до нее 

еще придется преодолеть долгий путь. В первую очередь естественно надо отметить пост 

военный период, на данный момент районы, расположенные вокруг Нагорного Карабаха, 

которые на протяжении 27 лет использовались нашими врагами как «буферная зона», 

находятся в руинах. Не зря президент страны, в одном из своих недавних интервью 

отметил, что города Агдам, Физули, Джебрайил, Зангелан, Губадлы являются 

Хиросимой и Нагасаки XXI века. В городе Агдам, являющийся некогда самым большим 

населенным пунктом региона и торговым городом, уцелело лишь одно здание (Джума 

мечеть) и то, потому что служила точкой ориентира для вражеских войск среди руин. 

Помимо этого не нужно еще и забывать о том, что все эти территории заминированы и 

противник все еще отказывается предоставлять эти карты. Международные эксперты 

считают, что полное разминирование территории займет около 15 лет. Но 

азербайджанская сторона заявила, что справится с данной задачей за 10 лет. Сегодня этот 

процесс идет стремительным темпом, а параллельно с этим еще и строятся необходимые 

объекты для восстановления инфраструктуры региона. По предварительным оценкам на 

полное восстановление Карабаха требуется около 60 миллиардов долларов. Конечно же 

для этого необходимы ПИИ, что и делает нашу сегодняшнюю тему еще актуальнее.  
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Азербайджан активно зовет инвесторов из стран, которые поддержали его на 

международной арене в дни Отечественной войны. К этим странам в первую очередь 

относятся Турция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Эстония, так же Россия и Иран. 

Говоря о вкладе в экономический потенциал страны, хотелось бы отметить заявление 

министра экономики Микайила Джаббарова о том, что инвестиции окупятся, а Карабах 

добавит капитала в ВВП страны соизмеримо с ее территориальной площадью, то есть 

двадцать процентов и это без учета нефти и газа.  

До начала первой Карабахской войны, на территории региона насчитывалось 167 

различных месторождений природного сырья. В Агдаме 15, в Джебрайиле 26, в 

Зангилане и Тертере по 11, в Физули 6, в Ходжалы 4, в Ходжавенде 2, в Шуше 8, в 

Кельбаджаре 34 и 40 в Лачине. И по оценкам Национальной Службы Геологической 

Разведки Азербайджана, их общая сумма оценивается в 50 миллиардов манат. Но чтобы 

получить относительно современные данные по данному региону, к сожалению, 

вынужденно приходится ссылаться на цифры, предоставленные со стороны наших 

«соседей». Уместно еще отметить тот факт, что основной экономический потенциал 

региона сконцентрирован в вышеупомянутой «буферной зоной». Оккупанты в 2019 году 

получили внутренне валовый продукт с данного региона на сумму 713 миллионов 

долларов. Помимо грабежа наших природных ресурсов, истощения земельных угодий, 

так же эксплуатировался энергетический потенциал. На оккупированных территориях 

Азербайджана находится 36 ГЭС, что позволяло обеспечивать часть энергетических 

потребностей Армении. Так же Армения получала с оккупированных районов в среднем 

в год 150-200 тысяч тонн зерна, что составляло 20-30% от общего потребления наших 

«соседей». Так же эксплуатировались и другие культуры, продукты, богатства, которые 

экспортировались в разные страны под маркой «Сделано в Армении». 

Радует тот факт, что на сегодняшний день эти статистические данные отмечаются в 

прошедшем времени. Азербайджан уже начал программу восстановления региона, 

инвестировав на первом этапе 2,2 млрд манат. Так же, зная энергетический потенциал 

региона, президент Ильхам Алиев объявил Карабах «зоной зеленой энергии», так же 

открыв его для иностранных инвесторов.  

Зангезурский коридор 

Этот, геополитически важный для Азербайджана, да и для всего тюркского мира коридор 

дает значительные преимущества не только для нашей страны, но и для региона в целом. 

Ведь это не только более короткий маршрут, объединяющий материковый Азербайджан 

с Нахчиванью и Турцией. Благодаря этой дороге Армения получит железнодорожную 

линию в Иран и Россию через Азербайджан. Президент Азербайджана уже объявил о 

наличии нескольких проектов транспортного и коммуникационного значения, связанных 

с Зангезурским коридором. Данные проекты превратят нашу страну в региональный 

транспортный узел. Ведь Азербайджан активно участвует в формировании 

транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. А новый коридор сыграет важную 
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роль в сокращении длины маршрутов, тем самым сэкономив на времени и цене 

транспортировки товаров. Касательного тюркского мира, Зангезурский коридор 

объединит 6 этих стран с номинальным ВВП в 1,1 трлн долларов. 

   Рисунок 1: Карта новых транспортных узлов региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://bit.ly/3xy2OJI 

 

Все эти факторы будут способствовать так же вспомогательным проектам, одно из 

которых согласовали «Газпром» и «Сокар». По краткосрочному контракту от 16 марта 

2021 года на момент ремонта трубопровода, идущего через Грузию, российский газ в 

Армению будет поставляться через Азербайджан. И тут мы натыкаемся на два важных 

момента. Во-первых, мы видим роль торгово-экономических взаимоотношений в 

формировании мира и стабильности в регионе. Во-вторых, мы начинаем конкурентную 

борьбу с Грузией за роль главного транзита энергоресурсов в регионе.  

Пересматривая вышеперечисленное, приходим к главным выводам. Азербайджан, 

победив в Отечественной войне, обеспечил стабильность и экономическое 

благосостояние в регионе. И на данный момент главной задачей является 

стимулирование ПИИ со всех стран и в диверсифицированными пакетами в экономику 

освобожденных от оккупации территорий. Ведь нам известен экономический потенциал 

этого региона, а помимо этого добавьте к этому инфраструктурные проекты и потенциал 

с одной стороны других районов Азербайджана, с другой стороны Зангезурского 

коридора, граничащий с Карабахом. 

Заключение и рекомендации 

Передача и освоение выгод ПИИ зависит от характеристик инвестиций и конкретных 

особенностей страны-получателя. Возможность использования этих преимуществ 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2356 
 

зависит от уровня квалификации рабочей силы, конкурентоспособности местной 

промышленности и ее способности снабжать иностранные фирмы, а также наличия 

связанного кластера. На практике это означает улучшение стимулов для ПИИ в 

приоритетных секторах устойчивого развития, а также устранение тех, которые этому 

препятствуют, введение оговорок о прекращении действий любых новых 

ограничительных мер, которые были приняты в прямом ответе на пандемию. Наряду с 

этими усилиями, текущая политика в области прямых иностранных инвестиций должна 

быть пересмотрена и доработана, чтобы гарантировать, что они дополняют приоритеты 

устойчивого развития и позволяют стране привлекать, удерживать и облегчать 

инвестиции для поддержки цифровой трансформации, зеленого роста, а также 

совершенствования систем общественного здравоохранения, включая производство 

лекарств и вакцин. Упрощение инвестиционных процессов для обеспечения как 

открытости, так и ясности правил в отношении иностранных инвестиций, а также 

создание благоприятного делового климата для инвестиций будет иметь большое 

значение для содействия мобилизации инвестиций, которые принесут наибольшие 

выгоды с точки зрения устойчивого развития. 
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Xülasə 

İqtisadi diversifikasiya bir ölkənin daha müxtəlif istehsal quruluşuna keçdiyi, xarici şoklara qarşı dayanıqlığının 

artırdığı və bərabər böyüməyə yol açdığı inkişafın əsas elementidir.  İqtisadiyyatın diversifikasiyası əksər inkişaf 

etməkdə olan ölkələr üçün əsas problem olaraq qalır. Diversifikasiya problemi iqtisadiyyatında əmtəə və ya 

mineralların üstünlük təşkil etdiyi ölkələr üçün ən böyük problemdir. Bu ölkələr üçün iqtisadi şaxələndirmə, 

iqtisadiyyatlarının struktur çevrilməsi və iqtisadi qaynaqların hərəkəti nəticəsində daha yüksək məhsuldarlıq 

səviyyəsinə çatması ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. İqtisadi diversifikasiyanın olmaması əksər hallarda uzunmüddətli 

iqtisadi böyümə perspektivlərini poza biləcək xarici təsirlərə qarşı həssaslığın artması ilə müşahidə olunur. 

Hal-hazırda bir çox kiçik və coğrafi baxımdan əlverişsiz həmçinin, aqrar bölmədən və mineral resurslardan asılı 

ölkələr çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu  kənd təsərrüfatında hava ilə əlaqəli hadisələr baş verdikdə və ya təbii resusrlar  

üçün ani qiymət şokları kimi sektora xas zərbələrə məruz qalma baxımından hadisələrdə özünü daha aydın göstərir. 

Diversifikasiya dəyişkənliyi idarə etməyə, bərabər böyümə və inkişaf üçün daha sabit bir yol təmin etməyə kömək 

edir. Müvəffəqiyyətli diversifikasiya qeyri-müəyyən qlobal  situasiyada bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iş 

yerlərinin sayını və keyfiyyətini artırmağın vacibliyi fonunda əsas istiqamət kimi tanınır. 

Açar sözlər: iqtisaiyyatın diversifikasiyası, makroiqtisadi sabitlik, ixracın stimullaşdırılması 

 

İqtisadiyyatın Diversifikasiyası Anlayışına Nəzəri Baxış 

Milli iqtisadiyyat – məhz mürəkkəb sosial-iqtisadi sistem keyfiyyətində fəaliyyət göstərir. 

İnkişaf prosesi sürətləndikcə və milli sərhədlərdən kənara – geoiqtisadi məkana çıxış sistemli 

və kompleks xarakter aldıqca, sistemin mürəkkəbləşməsi və genişlənməsi baş verir. Təbiidir ki, 

bu təmayüllər inkişaf prosesinin dayanıqlılığına mənfi təsir göstərirlər. (Bayramov, 2019).  

Qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya bir çox ölkənin iqtisadiyyatını diversifikasiya etmək və bu 

müddətdə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində qazandığı uğurların arxasında durur. İxracatın 

diversifikasiyası ticarət şoklarının mənfi şərtlərinə qarşı həssaslığı azaltmaq və ixrac gəlirlərini 

sabitləşdirmək üçün bir hədəf olaraq görülməlidir. Ticarətin genişləndirilməsi və struktur 

dəyişikliyi sayəsində böyüməni asanlaşdıracaq yeni, daha yüksək məhsuldarlıqlı sektorların 
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yaradılması iqtisadiyyatlar qarşısında duran əsas vəzifələrdən hesab edilir. 

İqtisadiyyatın diversifikasiyası təbii resurslardan asılılığı azaltmaq istiqamətində iqtisadi 

resurslarla zəngin ölkələrdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas hissəsini təşkil edir. Neft-

qaz və dağ-mədən sənayesinin əsas təşkil etdiyi ölkələrdə ÜDM-də bu resursların payı üstünlük 

təşkil edir. Eyni zamanda ixracda resurslardan asılılıq özünü daha qabarıq biruzə verir. Məhz 

bu səbəbdən iqtisadi şaxələndirmə uzunmüddətli iqtisadi artım üçün vacibdir. Diversifikasiya 

olunmuş iqtisadiyyatlar ümumiyyətlə istehsal və xidmət sektorlarında ÜDM-in böyük bir 

hissəsini yaradır. İqtisadiyyat kənd təsərrüfatı və mədən sənayesindən asılı olduqda, bu 

sektorlarda baş verən və uzunmüddətli iqtisadi böyüməni ləngidən dalğalanma səbəbi ilə inkişaf 

ləngiyir. Nəticədə iqtisadiyyatın bütün bölmələrində artım digərlərindən daha yavaş sürətdə baş 

verir. İlk baxışda iqtisadi resurslarla zəngin ölkələrin, xüsusilə hasilat sektorunun inkişaf 

etdirilməsi hesabına əldə etdikləri rezervlər uzunmüddətli dövrdə makroiqtisadi dayanıqlılığı 

təmin edə bilmir.(Bayramov, 2019) 

Həm iqtisadi, həm də ixracın diversifikasiyası böyük maliyyə mənbələri tələb edir və təbii ki, 

zəngin təbii ehtiyatlara sahib ölkələrin bunlardan faydalanması labüddür. Ancaq bir ölkə təbii 

ehtiyatlar ixrac etdikdə, iqtisadiyyata valyuta axını böyüyür və bu ölkənin milli valyutası xarici 

valyutalara nisbətən daha da güclənir. Güclü valyuta qlobal bazarlarda ölkənin rəqabət 

qabiliyyətliliyini azaldır və ixracın şaxələndirilməsi prosesini ləngidir. Üstəlik, son qlobal 

tənəzzüldən sonra, təbbi mənbələrdən asılı olan ölkələrin təcrübəsi iqtisadiyyatı və ixracı 

şaxələndirilmədən bu iqtisadiyyatların müxtəlif xarici təsirlərə qarşı çox həssas qaldıqlarına 

dair inandırıcı sübutlar təqdim edir. Nə xüsusi resurs fondlarının yaradılması, nə də sərt maliyyə 

qaydaları onları əmtəə qiymətlərindəki həddindən artıq dalğalanmaların mənfi təsirindən 

tamamilə qoruya bilməz. 

Milli səviyyədə iqtisadiyyatın diversifikasiyası bir ölkənin dar iqtisadi bazaya olan həddindən 

artıq asılılığını azaltmaqla baş verir. Qaynaqdan asılı ölkələrdə bu proses istehsal bazasını 

hasilat sektorundan uzaqlaşdırmaq üçün istehsal və digər xidmət sektorlarını dəstəkləməyi tələb 

edir. Bu proses geniş şəkildə sənayeləşmə kimi tərif edilə bilər. 

Diversifikasiya siyasəti, rəqabət edən iki sənayeləşmə strategiyası ətrafında olan iqtisadi 

şaxələndirmə məsələləri ilə bağlı olaraq qiymətləndirilir: idxalı əvəzetmə ilə sənayeləşmə və 

ixracata əsaslanan sənayeləşmə.(Aslanlı vd., 2013) 

İdxal əvəzetmə sənayeləşməsinin məqsədi təşviq etməkdir.  Yəni, yerli sənaye məhsulları 

istehsalını təmin etməklə xarici malların yerli mallarla əvəz edilməsinə əsaslanır.  İxracata 

əsaslanan sənayeləşmə, xarici rəqabət üçün daxili bazarlar açaraq və ixrac sektorlarını 

dəstəkləyərək sənayeləşmə müddətini sürətləndirmək niyyətindədir. Bu məsələdə yeni 

sənayeləşmiş Asiya iqtisadiyyatlarının iqtisadi göstəriciləri ilə Latın Amerikası və Afrika 

ölkələrinin 1970-ci illərdəki inkişaf təcrübəsi ziddiyyət təşkil edir. Argentina, Braziliya və 

Meksika kimi daha böyük Latın Amerikası ölkələri idxal əvəzetmə strategiyasında bir qədər 

uğur qazansalar da, daha kiçik və kasıb ölkələr daxili siyasətə ciddi şəkildə əməl edərək 
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iqtisadiyyatlarını sənayeləşdirə bilmədi. Tam əksinə Malayziya və Cənubi Koreya da daxil 

olmaqla bəzi Asiya ölkələrinin uğurlu sənayeləşmə təcrübəsi, əsasən idxal əvəzetmə 

strategiyaları deyil, ixracatı təşviq edən siyasət ilə əlaqələndirilir. Siyasət variantları 

baxımından idxal əvəzetmə strategiyasını qəbul edən ölkələr iqtisadiyyata birbaşa dövlət 

müdaxilələrinə güvənirdilər, ixracata əsaslanan sənayeləşmə isə əksər hallarda iqtisadi 

agentlərin davranışlarını dolayı yolla təsir edən təşviqlərin yaradılması ilə əlaqələndirilir. 

Sənaye səviyyəsində diversifikasiya genişlənmə potensialı olan və nəticədə qlobal bazarda 

qabaqcıl iqtisadiyyatlarla rəqabət etmək üçün kifayət qədər inkişaf etdirmə imkanı olan 

sahələrin seçilməsinə qədər davam edir. Hökumətlər dəyişikliyi və diversifikasiya prosesini 

stimullaşdırmaq üçün güclü siyasi  alətlərə sahib olsalar da, doğru alətləri seçmək uzunmüddətli 

perspektivdə müvəffəqiyyəti müəyyənləşdirən amil hesab edilir. Başqa bir problem 

şaxələndirmə ilə bağlı siyasət məhdudiyyətlərini müəyyənləşdirmək və nəzərə almaqdır. Bu 

səviyyədəki mübahisələr bu narahatlıqları əks etdirərək müvafiq siyasət alətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və tətbiq edilməsi ilə əlaqədardır.(Əhmədov, 2017) 

Sənayeləşmə baş verdikcə iqtisadiyyatın quruluşu dəyişir və ölkələrin gəliri böyüyür, bu da 

yaşayış standartlarının yaxşılaşmasına səbəb olur. Yüksək gəlirli ölkələrin əksəriyyəti yüksək 

inkişaf etmiş sənayeyə malikdir və istehsal sektorunun ÜDM-dəki payı inkişafda olan ölkələrə 

nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.(Şahbazov vd., 2011) 

Sağlam milli iqtisadiyyatın formalaşmasının əsas şərti təbii, iqtisadi və əmək resurslarından 

səmərəli istifadə etməkdir. Bu isə milli iqtisadiyyatın struktur problemlərini aradan qaldırmaq 

və dünya standartalarına cavab verən məhsullar istehsal etməklə birbaşa əlaqəlidir.(Vəliyev vd., 

2001) 

Malayziya Təcrübəsi 

Xammal müstəqilliyin ilk günlərində Malayziya iqtisadiyyatının əsas artım lokomativi idi. 

Çünki o zaman bu ölkə dünyanın ən böyük təbii kauçuk və qalay filizi istehsalçısı idi. Ölkə 

kasıb kənd təsərrüfatı ölkəsi hesab edilirdi və nəzərə alsaq ki, ölkənin ixracında xammalın payı 

80 faiz olmuşdur. İlk illərdə təbii resurslara çox güvənmək, xüsusilə Malayziya iqtisadiyyatı 

üçün xeyli çətinlik yaratdı. 1980-ci illərin əvvəllərindəki həm cari, həm də maliyyə 

hesablarındakı qlobal tənəzzül və iqtisadi yavaşlama  qalay filizinin və təbii kauçukun 

qiymətlərinin kəskin çökməsi ilə nəticələndi.(Əhmədov, 2017) 

1980-ci illərin əvvəllərindən etibarən Malayziya daha yüksək əlavə dəyər yaradan fəaliyyətə 

keçmək məqsədi ilə kütləvi iqtisadi şaxələndirmə strategiyasına başladı. Nəticə etibarilə, 

Malayziya dövləti  diqqəti xüsusilə istehsal sektoru ilə əlaqəli daha geniş sənaye sahələri üçün 

inkişafa yönəltməyə başladı. Bu, daxili bazarı daha da genişləndirmək üçün edildi. 1986-cı ildə 

başladılan İlk Sənaye Baş Planı inkişafda xüsusilə böyük rol oynadı. İstehsal sektorunun çox 

sektorlu aqlomerasiya strategiyası prizmasından inkişafının əsası qoyuldu. Nəticədə daha geniş 

istehsal fəaliyyəti yaratmaqla daxili iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sürətləndirildi və bununla 

da xammala bağlılıq azalmağa başladı. Son otuz ildə daxili iqtisadiyyatı əhatə edən 
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şaxələndirmə üç əsas perspektivdən - üfüqi, şaquli və lokasiya baxımından təhlil edilə bilər.  

Şaxələndirmə ilə bağlı ilkin siyasət ixracat və böyümə üçün  təbii resurslara asılılığı aradan 

qaldırmaq və eyni zamanda əmtəə qiymətlərinin dəyişmələrinin iqtisadiyyata təsirini azaltmaq 

istiqamətində həyata keçirildi. Baş verən hadisələr nəticədə hökumətin üfüqi şaxələndirilmə 

siyasətində katalizator rolunu oynadı. 

1986-cı ildə İqtisadi böyümənin özəl sektorun rəhbərliyi altında olmasını yenidən vurğulayan 

İnvestisiyaların Təşviqi Qanununun qəbul edildi. İxracat gəlirlərini daha da artırmaq və 

genişləndirmək üçün dövlətə məxsus qurumların özəlləşdirilməsi və sənayeləşmənin sürətli 

təşviqi mexanizmi formalaşdırıldı. Əlavə olaraq müxtəlif liberallaşdırma tədbirləri və vergi 

güzəştləri, birbaşa xarici investisiyaları və iri transmilli şirkətləri  ölkəyə  cəlb etmişdi. Milli 

Sənaye Siyasətləri və Sənaye Baş Planlarının qurulması ilə Hökumət 1990-cı illərdə istehsal 

sektorunu və daha sonra xidmətlər sektorunu təşviq etmək üçün bir sıra tədbirləri həyata keçirdi. 

Malayziyanın dünya okeanına bir-başa çıxışının olması və böyük limanlara malik olması onun 

iqtisadi tərəqqisində əsas rol oynamışdır. Ancaq, təcrübədə dünya okeanına çıxışı olan bütün 

ölkələrin yüksək rifah əldə etmədiyi də görünür. Malayziyanın iqtisadi uğurunun əsasında  

texnoloji cəhətdən yüksək tələblərə cavab verən məhsul  ixracı artırmaq üçün ölkə rəhbəriliyinin 

apardığı intensiv ixrac konsepsiyası dayanır. Əsas aparıcı istiqamət isə ölkəyə bilikli və 

bacarıqlı kadrların cəlb edilməsi olmuşdur. Bu əsasla ölkədə mövcud olan işçi qüvvəsinin bu 

imkanlardan tez bir zamanda bəhrələnməsi üçün geniş imkanlar yaradılmağa başlandı.(Aslanlı 

vd., 2013) 

Malayziya hökumətinin apardığı yumşaq valyuta siyasəti və  azad iqtisadi zonaların yaradılması 

sahəsində aparılan məqsədyönlü islahatlar ölkənin xarici investorlar üçün cəlbedici məkana 

çevirdi. Dünya bazarına çıxarıla biləcək rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının həcminin 

artırılması üçün  dövlət dəstəyini də xüsusilə qeyd etməliyik.  Adı çəkilən ölkənin müvəfəqiyyət 

qazanmasında əsas amillərdən biri elmi tədqiqata ayrılan xərclərin həcminin artırılması 

olmuşdur. 

Aparılan məqsədyönlü islahatlar nəticəsində Malayziyanın ixracında xammal və təbii 

resursların həcmi kəskin şəkildə azalmışdır. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, əgər 1990-cı ildə 

ixracda neft və qaz sənayesinin payı 16.7% olmuşdursa 2019-cu ildə bu göstərici 6.9%-ə 

enmişdir. İxracda meşə sənayesinin payı 9,6%-dən 2019-cu ildə 0.6%-ə qədər azalmışdır. 

Ümumiyyətlə ixracda xammal və təbii resursların payı 1990-cı ildə 41,3% təşkil etdiyi halda  

2019-cu ildə bu göstərici 15,4 faiz olmuşdur.(Əhmədov, 2017)  

Post-Neft Dövrünə Keçid Dövründə Azərbaycan İqtisadiyyatının Diversifikasiyasının 

Əhəmiyyəti 

Ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası iqtisadiyyatda bir struktur dəyişikliyidir ki, onun 

əsasında ayrı-ayrı sahələrin, məhsul və xidmətlərin müxtəlifiyi və çoxçeşidliliyi dayanır. 

Ölkəmizin müasir dövr iqtisadiyyatının formalaşması üçün  çox vacib əhəmiyyətə malikdir.  
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Meqaiqtisadiyyat səviyyəsində rəqabətqabiliyyətli iqtisadi sistemin yaradılması sosial iqtisadi 

hədəflərə çatmağa imkan verən yeni reallıqların formalaşmasına rəvac verir. Bu isə qlobal 

səviyyədə baş verən dəyişiklikləri maksimum nəzərə almağı və yaranmış reallığa uyğun çevik 

idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasını tələb edir. Kapitalist istehsal üsulunun hökm sürdüyü 

beynəlxalq bazarlarda böhranlar ölkələrin iqtisadiyyatlarını təhdid etməkdədir. Xüsusən də 

2014-cü ildə başlanan və özünü xammal və təbbi resursların qiymətlərinin azalması ilə göstərən 

böhran dünya iqtisadiyyatına sarsıdıcı təsir etdi. Dünyanın əmtəə bazarlarında neftin qiymətinin 

kəşkin şəkildə endiyi hadisənin təsiri Azərbaycan iqtisadiyyatından da yan keçmədi. Neftin 

bazar qiymətinin azalması ilk növbədə tədiyyə balansına mənfi təsir göstərdi. Nəticədə ölkənin 

milli valyutası olan manatın məzənnsi ABŞ dollarına nisbətən  2 dəfə ucuzlaşdı. Yaranmış fiskal 

gərginlik və dövlət investisiyalarının səviyyəsində azalma ölkə iqtisadiyyatında gərginliyə 

səbəb oldu. 

Digər tərəfdən neftdən asılılıq ölkəyə daxil olan valyuta həcminin qeyri-sabitliyinə səbəb olan 

əsas faktorlardan biridir. Beləki, ilk devalvasiyadan 1 il əvvəl, yəni,  2013-cü ildə dövlət 

xərclərində ARDNF-dan transfertin payı 59% olmuşdur.  

Lakin, bu dövrdə qeyri-neft sahələrinin inkişafı istiqamətində pozitiv addımlar atılmışdr. Həm 

dövlət investisiyaları hesabına, həm də özəl sektorun kapital qoyuluşu hesabına yeni iş 

yerlərinin yaradılması istiqamətində işlər görüldü. Regionların sosial –iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramlarının icrasının müsbət nəticələri özünü göstərirdi. Xüsusilə yerli infrastrukturun 

inkişaf etdirilməsinə yönəldilən vəsait həcminin artırılması iqtisadiyyatın gələcək  

diversifikasiyasına zəmin  yaradan hal hesab edilir. Regionlarda yeni yardılan emal müəssisələri 

iqtisadi canlanma yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatının inkişafında vacib rol oynadı. İlk öncə bu 

yeni iş yerlərinin yaradılmasına və sosial rifahın yüksəlməsinə səbb oldu. Yoxsulluğun 

səviyyəsi 2004-cü ildəki 40,2 fazidən 2015-ci ildə 4.9 faizə enmişdir. Lakin ölkə gəlirlərin 

neftin amilin payının yüksək olması  və neft qiymətinin qeyri-sabit dinamikası ölkə 

iqtisadiyyatının tam dayanıqlılığının qorunub saxlanmasına imkan vermədi.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 mart 2016-cı il tarixli “Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və 

bundan irəli gələn məsələlər haqqında” Sərəncamı ölkə iqtisadiyyatını böhran vəziyyətindən 

qurtarmaq və dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün imzalanan əvəzsiz dövlət sənədi hesab edilir. 

Sərəncama əsasən 12 strateji yol xəritəsi iqtisadiyyatın 11 sahəsini əhatə etməklə hazırlandı. 

Strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın real və maliyyə sektorları arasında 

qarşılıqlı tarazlığın yaradılmasına şərait yaratmağa yönəlmişdir. Strateji valyuta ehtiyat larının 

qorunması və risklərin minimuma endirilməsi üçün  sektoral müxtəlifliyə nail olunması əsas 

hədəfi kimi qeyd edilmişdir. Strateji yol xəritələri iqtisadiyyatın neftdən asılılığının azaldılması 

və iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində həyata keçirilən ən geniş miqyaslı sistemli 

yanaşma hesab edilir. İxracın qeyri-neft sektoru hesabına genişləndirilməsi iqtisadi yanaşmanın  

əsasını təşkil etdi. İnvestisiya imkanlarının genişləndirilməsi və sənayenin müxtəlif sahələrinə 

qoyulan xarici investisiya həcminin artırılması prioritet məsələ kimi göstərilmişdir.(Strateji Yol 
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Xəritəsi, 2016) 

İqtisadiyyatın diversifikasiyanın mühüm şərtlərindən biri ölkənin infrastruktur potensialının 

lazımi səviyyədə inkişaf etdirilməsidir. Çünki, inkişaf etmiş infrastruktur arzu olunan iqtisadi 

hədəfə çatmağın vacib şərtlərindən biridir. İnvestisiyanın təşviqi və cəlbediciliyi üçün 

infrastruktur həlledici rola malikdir.  

2004-2014-cü illər iqtisadi inkişaf və tərəqqi dövrü hesab edilir. Məhz ölkə infrastrukturunun 

inkişafı və yeni səviyyəyə çatdırılması bu dövrdə həyata keçirilən iqtisad islahatların 

nəticəsidir. Müqayisə üçün demək lazımdır ki, hətta iqtisadiyyatını diversifikasiya etmiş uğurlu 

ölkələr hesab edilən Malayziya, İndoneziyada infrastruktur sahəsi Azərbaycanda olan 

səviyyədən xeyli geri qalmışdır.  

Azərbaycanda Xarici Ticarətin Vəziyyəti Və İxracın Diversifikasiyası 

Azərbaycanda son həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi islahatlar nəticəsində qeyri-neft 

sektorunun inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Ölkənin ixrac 

imkanlarının genişləndirilməsində əsas hərəkətverici amil rəqabət qabiliyyətli məhsulların önə 

çıxarılması hesab edilir. Ölkəmizin qeyri-net sektorunda istehsal olunan məhsulların ixrac 

imkanlarının genişləndirilməsi və qeyri-neft sektoruna xarici investisiaların cəlb edilməsi 

məqsədilə 2003-cü ildə İqitsadiyyat Nazirliyi tərəfindən İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 

Fondu (AZPROMO) yaradıldı. “Vahid Pəncərə” funksiyası əsasında fəaliyyət göstərən  fond 

Azərbaycana investisiya yatırmaq istəyən xarici şirkətlərə xidmət göstərmək və dəstək 

verməkdədir. Həmçinin AZPROMO dünya bazarına çıxmağa çalışan yerli şirkətlərin tərəfdaşı 

kimi çıxış edir.(www.azpromo.az) 

2016-cı il 5 oktyabr tarixində “xarici ölkələrə ixrac missiyalarının və Azərbaycan ərazisinə alıcı 

missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in 

Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı beynəlxalq 

sertifikat almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin 

dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin 

tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərmanı imzalandı.  Bu Fərman “Made in Azerbaijan” brendinin ölkə xaricində tanıdılması və 

ixracın stimullaşdırılması məqsədilə 10 fərqli mexanizmi – dəstək tədbirini əhatə edir. 

Fərmandan irəli gələn silsilə təbirlərin reallaşdırılması istiqamtində görülən işlər sayəsində 

“Made in Azerbaijan” brendinin beynlxalq aləmdə tanıdılmasında böyük uğurlar əldə 

olunmaqdadır. İxracın təşviqi tədbirlərinin tətbiqi, müsabiqə əsasında seçilən ixracatçılara 

dəstək məbləğinin ödənilməsi qeyri-neft ixracatının stimullaşdırılamsına rəvac verir. “Made in 

Azerbaijan” brendinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi və marketinq fəaliyyətinə dəstək verilməsi 

ölkəmizin tanıtımında müstəsna yer tutur. Dövlətin dəsətək tədbirləri siyahısına  yerli 

sahibkarların beynəlxalq yarmarkalarda və sərgilərdə iştirakını təmin etmək, məhsulların xarici 

kütləvi informasiya vasitələrində tanıtımı üçün işlərin həyata keçirilməsi kimi vacib məsələlər 
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daxil edilmişdir. Hazırda “Made in Azerbaijan” brendi dünyanın ən tanınmış brendlərindən 

birinə çevrilməkdədir.(www.azpromo.az) 

Ölkə prezidentinin tapşırığına əsasən Azərbaycan məhsullarının ixracının genişləndirilməsi, 

satış imkanlarının artırılması və fəaliyyətin əlaqələndiriməsi məqsədilə xarici ölkələrdə Ticarət 

Evlərinin yaradılması prosesi sürətlə davam etidirilir. İlk ticarət evi 2017-ci ilin may ayında 

Belarusun paytaxtı Minskdə açıldı. Ukraynada Ticarət Evini açılışı Azərbaycan-Ukrayna 

münasibətlərinin yüksələn xətlə inkşafına həlledici töhfələrdən biridir. 2018-ci illin iyulun 23-

də Latviyanın paytaxtı Riqa şəhərində Azərbaycanın Ticarət Evinin açılışı olmuşdur. Bu 

Azərbaycanın Avropa İtiffaqı ərazisində ilk Ticarət Evi sayılır. Bununla da Azərbaycan 

məhsullarının təkcə Latviya bazarına deyil, İttifaqın digər ölkələrinin bazarlarına da çıxış 

imkanları əldə edilmişdir. Polaşanın paytaxtı Varşavada açılan ticarət evində 30-a yaxın 

Azərbaycan şirkətinin istehsal etdiyi məhsullar nümayiş olunur. Bu məhsullara spritli içkilər, 

nar, fındıq, meyvə suları, quru meyvələr, mineral sular, kosmetik məhsullar və s. aiddir. 

Dubayda və Çində açılan  ticarət evləri Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının Körfəz ölkələrində 

və uzaq Şərqdə tanınması və təşviqinə şərait yaradacaqdır.(www.iqtisadiislahat.org) 

2020-ci ildə Azərbaycanın hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 183 ölkəsi ilə ticarət əməliyyatları 

həyata keçiriblər. 2020-ci ilin yekununa görə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 24 471.29 

milyon ABŞ dolları təşkil edib. Onun 13 740.57 milyon dolları ixrac, 10 730.72 milyon dolları 

isə idxal məhsullarına aiddir. Nəticədə 2020-ci il il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında 3 

009.85 milyon dollarlıq müsbət ticarət saldosu yaranıb. Azərbaycanın ixrac məhsullarının 

yayılma coğrafiyası da maraqlıdır. Baxmayaraq ki, ölkəmizin ən böyük həcmli iqtisadi 

partnyorları Türkiyə, Rusiya kimi qonşu ölkələrdir.Lakin, ixracda ilk yeri Avropa Birliyinin 

əsas ölkələrindən olan İtaliya tutur.  Belə ki, ixrac məhsullarının 30,36 faizlik həcmi ilə bu ölkə 

siyahıya liderlik edir. Sonrakı  yerləri  18,91 faizlə Türkiyə, 5,16 faizlə Rusiya, 3,81 faizlə 

Yunanıstan, 3,43 faizlə Xorvatiya, 3,36 faizlə Gürcüstan, 3,32 faizlə Hindistan, 3,18 faizlə 

İsrail, 3,15 faizlə Çin, 2,57 faizlə Ukrayna tutur. (www.customs.gov.az) 

2020-ci il ərzində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda 50792,5 milyon manatlıq əlavə dəyər 

yaradılmışdır. Qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 70.1% 

təşkil etmişdir. 2020-ci il ərzində qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin həcmi əvvəlki 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12% artaraq 3822,9 milyon manata çatmışdır. Qeyri-neft 

sənayesində yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma sənayesinin xüsusi çəkisi 4%, 

emal sənayesinin xüsusi çəkisi 72,1%, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 

və təchizatının xüsusi çəkisi 20,2%, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin xüsusi çəkisi isə 

3,7% təşkil etmişdir.(www.economy.gov.az). 

Nəticə 

Aparılmış elmi araşdırma göstərir ki, iqtisadiyyatın diversifikasiyası prosesi resurslardan asılı 

olan ölkələrdə inkişaf xətt kimi əsas götürülməlidir. İqtisadiyyatın diversifikasiyası anlayışının 

tarixinə nəzəri baxışımızda onun ölkələrin makroiqtisadi sabitliyində nə dərcədə vacib 

olduğunu gördük. Dəyişən və təlatümlü dünya iqtisadi sistemində  rəqabətə davamlı milli 

http://www.economy.gov.az/
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iqtisadiyyatın formalaşdırılması dövlətlərin qarşısında duran əsas prioritetlərdən birinə 

çevrilmişdir. Nəzərə alsaq ki, qloballaşma şəraitində xüsusən, dünya iqtisadiyyatında baş verən 

böhranlar və bu böhranların təbii resurslar bazarına mənfi təsiri ölkələrin gəlirlərini kəskin 

şəkildə azaldır. Nəticədə fiskal maliyyə təhlüksizliyinə ciddi zərər dəyir və bu da son nəticədə 

ölkə əhalisinin rifahının kəskin şəkildə pisləşməsinə səbəb olur.  

Qeyd etdiyimiz kimi 2014-cü ildə təbii resursların qiymətinin kəskin enməsinin təsirləri 

Azərbaycan iqtisadiyyatından da yan keçmədi. Ölkəmizin  milli valyutasının ABŞ dolları 

qarşısında 2 dəfə dəyər itirməsi ölkənin makroiqtisadi sabitliyini pozdu. Bütün bu proseslər 

ölkəmizdə iqtisadi xəttin əsasın təşkil edən iqtisadiyyatın diversifikasiyası prosesini 

sürətləndirdi. Qeyri-neft sektorunun inkişafı qarşımızda duran əsas hədəfdir. Vətən 

Müharibəsində qazandığımız qələbə və Qarabağın düşməndən azad olunması bu cənnət 

bölgəmizin yenidən qurulmasına rəvac verir. Ölkə prezidendi cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı iqtisadi reform siyasəti ilə ölkə iqtisadiyyatının 

modernləşməsi şübhəsizdir ki, ölkəmizi dünyanın inkişaf etmiş ölkəsinə çevirəcəkdir. 
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 Xülasə 

Əmək prosesində yaranan münaqişələr sırf həyat təcrübəsi və sağlam düşüncə əsasında təsirli bir şəkildə idarə 

edilə bilən bir proses deyil. Münaqişə vəziyyətinin həllinə konstruktiv yanaşma üçün münaqişələri dəqiq təsnif 

etməli və onların baş verməsinin səbəbini müəyyənləşdirməliyik. Müasir situasiyalardakı əmək münaqişələrin həlli 

bu problemin həm nəzəri, həm də praktik tədqiqatları ilə məşğul olan bir çox yerli və xarici alim üçün aktualdır və 

maraq doğurur. Tətbiqi aspektlər münaqişələrin idarə edilməsi siyasətində getdikcə daha çox əhəmiyyət qazanır. 

Münaqişə çox mürəkkəb bir sosial və psixoloji fenomendir, problemin həlli yolunda əldə ediləcək müvəffəqiyyət 

əsasən istifadə olunan ilkin metodoloji və nəzəri əsasların və metodların keyfiyyətindən asılıdır.Münaqişəsiz hər 

hansı bir cəmiyyətin və təşkilatın işləməsi qeyri-mümkündür və buna görə də hər hansı bir təşkilatın uğurlu idarə 

olunması üçün hər şeydən əvvəl bu münaqişənin mahiyyətini və təbiətini anlamağımız lazımdır.Münaqişələrin 

düzgün idarə edilməsi, təşkilatlarda əmək prosesində meydana gələ biləcək mənfi təsir ehtimalını azaltmaqla 

yanaşı, fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına da kömək edir. Buna görə də müasir idarəetmədə münaqişələri 

idarə etmək bacarığı menecer üçün ən vacib keyfiyyətlərdən biri hesab olunur.Tədqiqat işi bu gün təşkilati 

səviyyədə ən vacib münaqişələrin həllinə yönəlmişdir. Son on ildə idarəetmə konsaltinqi, münaqişələrin 

idarəedilməsi və sosial ünsiyyət sahəsindəki tədqiqatların əhatə dairəsi sosial-metodoloji və ümumi nəzəri 

problemlərin inkişafından təşkilatlardakı spesifik münaqişə vəziyyətlərinin həlli üçün texnologiyaların inkişafına 

qədər xeyli genişlənmişdir. 

Açar sözlər: əmək prosesi,təşkilati münaqişə, inkişaf 

 

Giriş 

Münaqişə (lat.  “Conflictus” - toqquşma) bir-birinə zidd olan baxışların, hərəkətlərin və 

maraqların toqquşmasıdır. Münaqişə “ictimai həyatın ayrılmaz hissəsidir”. Münaqişə dedikdə, 

insanların və ayrı-ayrı qrupların fərqli baxışlarına əsaslanan şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə 

nəzərdə tutulur.Hər iki vəziyyətdə də münaqişənin səbəbi fərqlidir, təhlillər bütün 

münaqişələrin ortaq bir əsasa sahib olduğunu göstərir. Münaqişənin dağıdıcı gücü vaxtında həll 

olunmasına əhəmiyyət verməyən təşkilatların tamamilə iflic olmasına səbəb olur. Belə hallarda 

sözügedən münaqişənin həlli problemli, bəzi hallarda isə qeyri-mümkündür. 

Əmək prosesində meydana gələn qarşıdurmaların, münaqişələrin kollektivdəki psixoloji ab-

havaya və işçilər arasındakı münasibətlərə mənfi təsir göstərməsi, əmək məhsuldarlığının 

mailto:saraamukhtarova@mail.ru


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2366 
 

azalmasına səbəb olur. Əlbətdə ki, ümumiyyətlə əsas təsir maliyyə göstəricilərinin azalmasına 

səbəb olmasıdır ki, bu da menecer tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Problemin həllinə yönəlmiş 

müasir nöqteyi-nəzər ondan ibarətdir ki, yaxşı idarə olunan təşkilatlarda belə bəzi münaqişələr 

nəinki mümkün, hətta arzuolunandır. Əlbətdə ki, münaqişə həmişə müsbət olmur. Bəzi hallarda 

bu, fərdi ehtiyacların yerinə yetirilməsinə və bütün təşkilatın hədəflərinə çatmasına təsir göstərə 

bilər.  

Bir çox hallarda əmək prosesində meydana gələn sağlam münaqişələr fərqli baxışların, 

alternativ düşüncələrin aşkarlanmasına kömək edir. Bu, qrupdakı qərar qəbuletmə prosesini 

daha təsirli edir və insanlara düşüncələrini ifadə etmə imkanı verir, bununlada insanların hörmət 

və gücə olan fərdi ehtiyaclarını ödəməyə imkan verir. Bu, planların, strategiyaların və 

layihələrin daha təsirli bir şəkildə həyata keçirilməsinə səbəb ola bilər, çünki bu proseslər 

haqqında fərqli fikirlər onların reallaşdırılmasından əvvəl müzakirə olunur. 

Tədqiqat Metodu 

Tədqiqat zamanı bir-birini tamamlayan tədqiqat metodları kompleksindən istifadə edilmişdir. 

Bura aşağıda sadalanan tədqiqat metodları aiddir: mücərrədləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz 

və sintez, müqayisə, müşahidə, sahəylə bağlı yazılmış ədəbiyyatların təhlili və nəticələrinin 

nəzəri analizi. 

Tədqiqat işinin əsas məqsədi əmək ziddiyyətlərini cəmiyyətdəki sosial fenomen kimi qəbul 

etmək və onların təbiətini, əmək prosesində meydana gələn münaqişələrin aradan qaldırılması 

yollarını və onların tətbiqi şərtlərini öyrənməkdir.Qarşıya qoyulmuş məqsədə əsasən aşağıdakı 

vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir: 

 Münaqişə anlayışını, mahiyyətini və növlərini nəzərdən keçirmək 

 Əmək prosesində yaranan konfliktlərin nəzəri və metodoloji aspektlərini və onların aradan 

qaldırılması yollarını öyrənmək. 

 Əmək münaqişələrinin məzmununu müəyyən inkişaf mərhələləri olan və təşkilatın həyatında 

spesifik funksiyaları yerinə yetirən bir proses kimi nəzərdən keçirtmək. 

 Münaqişə vəziyyətlərini sistemləşdirmək və təhlilini aparmaq. 

 Yaranan qarşıdurmaların aradan qaldırılması və qarşısının alınması yollarını sistemini 

araşdırmaq. 

 Münaqişələrin həlli üçün həll mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi. 

 Əmək prosesində yaranan münaqişələrin qarşısının alınması və həlli yollarının xüsusiyyətlərini 

təsvir etmək. 

 Danışıqlar, vasitəçilik və məsləhətləşmələr də daxil olmaqla münaqişənin həlli üçün tətbiq 

olunan metod və strategiyaları təhlil etmək və ümumiləşdirmək. 

Münaqişə hər hansı bir təşkilatda zəif təşkilati mədəniyyətin olduğunu göstəricisidir. Belə bir 

mədəniyyət norma və dəyərlər sisteminin tamamilə formalaşmadığı, ortaq dəyərlər sisteminin 

təşəkkül tapmadığı gənc təşkilatlar üçün tipikdir. Ancaq tez-tez belə olur ki, işçi qüvvəsinin 

sabit olduğu yetkin bir təşkilatın güclü bir təşkilati mədəniyyət normaları olmur, bu da təşkilatın 
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əsas dəyərlərinin düzgün dərk edilməməsi ilə əlaqəli ola bilər. Beləliklə, müəssisələrdəki 

münaqişələrin həlli, təşkilatın səmərəliliyinə və birlikdə işləmək qabiliyyətinə təsir 

göstərdiyindən daha da aktuallaşır (Гуленко, 2014). 

Münaqişə, ilk növbədə, maraqların, hədəflərin toqquşmasıdır və çoxlarının inandığı kimi 

ziddiyyət deyil. Münaqişə tərəflər arasında qarşıdurmaya çevrilə bilər, ancaq ilkin səviyyədə də 

qala bilər. Təşkilatda qarşıdurmaların meydana gəlməsinə, işçilərin müxtəlif fərdi 

xüsusiyyətləri və ünsiyyət çatışmazlığı səbəbindən meydana gələn şəxsiyyətlərarası və 

qrupdaxili toqquşmalara yönəlmiş təşkilati davranışları təsir göstərir. Münaqişənin nəzərdən 

keçirilməsinə iki yanaşma var: bir tərəfdən, münaqişə insanlar arasında ortaya çıxan bir problem 

olaraq görülür, bu zaman münaqişə yəni açıq bir formaya gələnə qədər başlanğıc mərhələsində 

planlaşdırıla və proqnozlaşdırıla bilməz; digər tərəfdən, qarşıdurma müəyyənləşdirilə və qarşısı 

ala bilər, çünki münaqişə ən çox müəssisənin təşkilində bu əsasda münaqişə yaranmazdan əvvəl 

müəyyən edilə biləcək əhəmiyyətli çatışmazlıqlar olduğunu göstərir (Данакин, 2014). 

Münaqişə həm də durğunluğa aparan, yenilikçi inkişafdan geri qalan, bütün təşkilatın inkişafını 

ləngidən yeni fikirlərin olmaması kimi başa düşülə bilər. Beləliklə, menecerlər təşkilatda 

yaradıcılıq və yeniliyin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan münaqişə səviyyəsini qorumaq 

məsuliyyətinə malikdirlər.  

Təşkilatlarda qruplar arasında yaranan bəzi ziddiyyətlər onların məqsəd və ya vəzifələrinin 

təbiəti ilə yaranır. Qarşıdurmanın başqa bir mənbəyi şəxsi təcrübədən və insanların müəyyən 

qruplardakı istiqamətləndirilməsindən qaynaqlanır. Bəzi qruplararası qarşıdurmalar, mənbələri, 

gücü, təsiri, statusu, mükafatı, gəlirli istehsal tapşırıqları və s. olan bir təşkilatda pay almaq üçün 

rəqabətin nəticəsi hesab olunur. 

Əmək Münaqişələrinin Modelləri Onların Spesifik Xüsusiyyətləri 

Əmək münaqişələrinə situativ yanaşması şəxsiyyətlə birbaşa əlaqəsi olmayan fərdi 

strategiyaların təhlilinə yönəlmişdir. Bu, vəziyyətdən asılı olaraq davranış dəyişməsinin 

asanlığını nəzərə almağa və müəyyən dərəcədə müəyyən bir taktika və strategiyanın 

adekvatlığına və effektivliyinə diqqət yetirməyə imkan verir. Əmək prosesində meydana gələn 

münaqişələrin öyrənilməsindəki bu yanaşma, ilk növbədə, meydana çıxmalarının xarici 

determinantlarını vurğulayan davranışçı ənənələrdə tətbiq olundu. Xaricdən müşahidə olunan 

münaqişələr və onların davranış parametrləri münaqişələrin öyrənilməsində situasiya 

yanaşmalarının öyrənilməsinin mövzusu oldu. Situasiya təmsilçiliyi çərçivəsində münaqişə 

xarici vəziyyətə reaksiya şəklindədir. Münaqişənin vəziyyəti müəyyənləşdirilməsinin 

öyrənilməsinə ən böyük töhfə, qarşıdurmanı qarşı tərəflərin mənafelərinin obyektiv toqquşması 

nəticəsində müəyyənləşdirən M. Deutsch tərəfindən edilmişdir (Qeybullayev, 2000). 

M. Deutsch nəzəriyyəsində əmək münaqişələrini obyektiv maraqların toqquşmasının nəticəsi 

kimi təsvir edir. O, iki növ qarşılıqlı əlaqəni ayırır: rəqabət və əməkdaşlıq. M. Deutsch-a görə 

münaqişə, rəqabətə davamlı təsirdir və bu bir tərəfin hədəflərinə çatması digər tərəfin 

hədəflərinə çatmasına mane olur. Rəqabət, təhdid və gizlilik taktikasının istifadəsini əhatə edir; 
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rabitənin məhdudlaşdırılması, dəyərlərdəki oxşarlıqlar barədə məlumatlılığın minimuma 

endirilməsi və qarşı maraqlara həssaslığın artırılması və s. əksinə, əməkdaşlıq ən təsirli qarşılıqlı 

əlaqə növüdür (Qeybullayev, 2000).  

M. Deutscha görə münaqişə konstruktiv və dağıdıcı ola bilər. Münaqişə, əgər onun iştirakçılar ı 

qarşıdurmanın nəticəsindən razıdırsa, konstruktivdir. Münaqişənin konstruktiv funksiyası, şəxsi 

və sosial hərəkəti irəli aparmaqdır. Bu halda münaqişə zamanı fikir ayrılığının mənbəyi 

obyektivləşdirilir və onun həlli mümkündür və  münaqişə yeni əlaqələrin yaranmasına səbəb 

ola bilər, eyni zamanda qrup birliyinin artmasına kömək edə bilər. Dağıdıcı münaqişənin 

əlamətləri bunlardır: genişlənmə və kəskinləşmə. Münaqişə ilkin səbəblərdən müstəqil olur və 

səbəblər aradan qaldırılmazsa münaqişə davam edir. Ümumiyyətlə, M.Deutsch bir münaqişənin 

məhsuldar inkişafını tərəflərin bir problemi həll etmək üçün səy göstərməsində görür və onu 

yaradıcı problemlərin həlli ilə müqayisə edir (Abbasov, 2013). 

Situativ yanaşmanın tərəfdarları məqsəd və fəaliyyət vasitələrinin mövcud şərtlərə uyğunsuzluq 

aspektinə diqqət yetirirlər. Buna görə situativ yanaşma çərçivəsində fəaliyyətlərin 

dəyişdirilməsi, mövcud şərtlərə uyğunlaşdırılması və probleminin müzakirəsi mümkün olur. 

K.Terhune belə bir nəticəyə gəlir ki, vəziyyət sadədirsə və tərəflər üçün təhdid ehtiva etmirse, 

bu halda münaqişənin həllində şəxsiyyət faktoru böyük rol oynayır, lakin çətin və stresli 

vəziyyətlərdə situasiya faktorları üstünlük təşkil edir. K.Levin əmək prosesində meydana gələn 

konfliktləri psixikanın öz daxili proseslərindən deyil, fərdin həyat vəziyyətində ortaya çıxan 

problemlərin təsirindən qaynaqlandığı fikrini ireəli sürmüşdür. K.Levinin konflikt 

nəzəriyyəsinin dəyəri şəxsiyyətlərarası münaqişə və davranışı birləşdirməsindədir (Киммел , 

2006). 

Vəziyyətin amilləri şəxsiyyətlərarası münaqişələrin baş verməsi üçün həlledici əhəmiyyətə 

malikdir. Rəqabət şəraitində, məsələn, bir tərəfdaşla rəqabət münasibətində olmaq və ya sadəcə 

rəqabətçi davranışı ilə üzləşmək artıq qarşı tərəfdə münaqişənin yaranması üçün zəmin 

hazırlayır. Belə hallarda qarşı tərəf münaqişəyə, əsasən vəziyyətin müşahidə oluna biləcəyi və 

təsvir edilə biləcəyi müxtəlif amillərdən (problemin təbiəti, tərəfdaş və s.) asılı olaraq rəqabətçi 

və ya kooperativ bir cavab seçərək (və ya qarşılıqlı təsirdən qaçınmaqla) reaksiya verəcəkdir. 

S.İ.Erinaya görə idarəetmə prosesləri çərçivəsində rol konfliktinin öyrənilməsi. Rol konflikti 

onun tərəfindən ziddiyyətli və ya qismən bir-birinə uyğun olmayan tələblər və rolun icrası üçün 

gözləntilər şəraitində sosial rolu yerinə yetirərkən bir insanda inkişaf edən münaqişə vəziyyəti 

kimi başa düşülür. Bu vəziyyətdə “sosial gözləntilər” ifadəsi əmək prosesində qrup üzvlərinin 

fəaliyyətinə nəzarət etdiyi hər bir yerinə yetirilən rola uyğun gözlənilən davranış nümunələri 

sistemi kimi başa düşülür (Соловьев , 2008). 

Münaqişə, ilk növbədə, başqa bir şəxs üçün qəbuledilməz hərəkətlərin subyektlərindən biri 

tərəfindən qarşıdurma nəticəsində meydana çıxan, küskünlüyə, düşmənçiliyə, etiraza, verilmiş 

mövzu ilə ünsiyyət qurmaq istəməməyə səbəb olan şəxsiyyətlərarası toqquşma xarakterində 

olan vəziyyət uyğunsuzluğunun ifadə formasıdır. Beləliklə, əmək prosesində meydana gələn 
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konfliktlərin ümumi nəzəriyyələri sosial subyektlərin qarşılıqlı təsir dairəsində sosial təcrübənin 

məntiqi ümumiləşdirilməsinin nəticəsi olan- əsas müddəalar sistemidir. 

Əmək münaqişələrinin strukturu 

İstənilən bir münaqişə ayrılmaz bir dinamik sistemdir (dinamik bütövlük). Münaqişə hər zaman 

qarşıdurma iştirakçıları arasında öz gərginlik dərəcəsi ilə xarakterizə olunan bir vəziyyətdən 

başqa vəziyyətə keçiddir. Ancaq bu dinamikaya baxmayaraq, hər hansı bir münaqişə, ayrılmaz 

bir fenomen olaraq münaqişənin daxili quruluşunu təşkil edən elementlərinin müəyyən bir 

dəyişməzliyi ilə xarakterizə olunur. Münaqişənin bütün elementləri öz təbiətinə və təbiətinə 

görə iki növə bölünə bilər (Гибсон, 2015):  

1. obyektiv  

2. şəxsi. 

Münaqişənin obyektiv elementləri insanın iradəsindən və şüurundan, onun şəxsi 

keyfiyyətlərindən (psixoloji, əxlaqi, dəyər yönümləri və s.) Asılı olmayan bu cür komponentləri 

əhatə edir. Bu elementlər aşağıdakıları özündə ehtiva edir:  

1) münaqişənin obyekti;  

2) münaqişə iştirakçıları;  

3) münaqişə mühiti. 

Sosial münaqişənin digər əsas elementi onun iştirakçılarıdır. Nəticədə, hər zaman öz maraqları, 

hədəfləri və dəyərləri olan fərdlərdir. Bununla birlikdə, sosial həyat fərdi fərdlərin qarşılıqlı 

əlaqəsi ilə məhdudlaşmır. Cəmiyyətdə qarşıdurmanın iştirakçısı kimi də çıxış edə biləcək 

müxtəlif sosial qruplar, icmalar, xalqlar, siyasi birləşmələr, hüquqi şəxslər və s. Beləliklə, 

qarşıdurmaların özü ilə yanaşı, münaqişədə də çox sayda iştirakçı ola bilər. Müasir 

konfliktologiya münaqişənin bütün iştirakçılarını əsas (birbaşa) və əsas olmayan (dolayı) bölür:  

1) Münaqişənin əsas iştirakçıları həmişə qarşıdurmada iştirak edən birbaşa, birbaşa tərəflərdir. 

Onun ortaya çıxmasında və inkişafında həlledici və ən aktiv rol oynayırlar. Münaqişənin 

əsas iştirakçıları onun əsas aktyorlarıdır və qarşıdurmanın mərkəzində onların maraqlarının 

ziddiyyəti dayanır. Bu səbəbdən əsas iştirakçılara münaqişənin subyektləri və ya 

əleyhdarları (Latın müxaliflərindən - etiraz) deyilir.  

2) Münaqişənin əsas olmayan tərəflərinə bütün digər münaqişə tərəfləri daxildir. Onlara tez-

tez münaqişənin dolayı iştirakçıları deyilir. Tərifə görə, onlar münaqişənin yaranmasında 

və inkişafında ikinci dərəcəli rola malikdirlər.  

Tez-tez, münaqişənin əsas olmayan tərəflərinə üçüncü tərəf də deyilir. Digər iştirakçılar da 

münaqişənin yaranmasında və inkişafında mühüm rol oynayırlar (Гришина, 2015). 

1) təşəbbüskarlar;  

2) təşkilatçılar;  

3) köməkçiləri;  

4) vasitəçilər (mediatorlar).  
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1. Təşəbbüskarlar (təşəbbüskarlar) - digər fərdlər, qruplar və ya dövlətlər arasında 

qarşıdurmanın açılmasında təşəbbüs göstərən münaqişə iştirakçıları. Həm fərdlər, həm də 

müxtəlif birliklər və hətta dövlətlər ola bilərlər. Bunlar həm əsas, həm də əsas olmayan 

iştirakçılar ola bilər. Münaqişə yarandıqdan sonra münaqişənin təşəbbüskarı bu məsələdə 

iştirak edə bilməz.  

2. Təşkilatçılar - ziddiyyəti onların xeyrinə həll etmək üçün rəqiblə ümumi qarşıdurma planı 

hazırlayan bir qrup insan (və ya bir şəxs). Münaqişəni təşkil etmək bütün dinamiklərini elə 

başa düşmək lazımdır ki, sona çatması nəticəsində gözlənilən faydalar itkilərdən çox olsun. 

Təşkilatçılar münaqişənin həm əsas, həm də qeyri-əsas iştirakçıları ola bilər. 

3. Köməkçilər - münaqişə iştirakçılarına onun açılması, təşkili və inkişafında kömək edən 

şəxslər. Kortəbii şəxs qrupları, eləcə də xüsusi olaraq yaradılmış şəxslər və eyni zamanda 

fərdlər ortaq qismində çıxış edə bilərlər. İştirakçıların verdiyi yardım çox fərqli bir xarakterə 

sahib ola bilər: maddi, ideoloji, mənəvi, mənbə, məlumat, inzibati və s. II Dünya 

Müharibəsində Hitler Almaniyasına bu və ya digər şəkildə kömək edən ölkələr sui-

qəsdçilərdir. 

4.   Vasitəçilər (vasitəçilər) - münaqişənin üçüncü tərəfi və dolayı iştirakçıları. Vasitəçinin 

rolu, münaqişə tərəfləri tərəfindən problemi həll etmək üçün çağırılan nüfuzlu köməkçinin 

roludur. Bu rolu fərdlər, təşkilatlar və dövlətlər oynaya bilər. Vasitəçinin vacib bir 

xüsusiyyəti, münaqişə tərəfləri tərəfindən tanınan nüfuzudur. Bu səbəbdən, yalnız münaqişə 

tərəfləri tərəfindən seçilən insanlar və ya təşkilatlar vasitəçi kimi çıxış edə bilərlər.  

 Vasitəçiliyin məqsədi, əleyhdarları arasında uzlaşma taparaq münaqişənin sona çatmasına 

nail olmaqdır. Buna görə vasitəçi bunun üçün uyğun keyfiyyətlərə sahib olmalıdır: danışıq 

qabiliyyəti, müdriklik, xüsusi bilik, ünsiyyət mədəniyyəti, yüksək əxlaqi prinsiplər. Şəxsi 

simpatiyası və ya inancları tərəflərdən hər hansı birinin mövqeyinə zidd olduğu təqdirdə də 

iştirakçılara münasibətdə neytral mövqe tutmalıdır. Əks təqdirdə, tərəflərdən biri belə bir 

vasitəçidən imtina edəcəkdir. 

Münaqişələr və onları aradan qaldırmağın yolları 

Münaqişə istənilən cəmiyyətin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Müasir dünyada "həyat sürəti" 

nin hər gün artdığı, streslərin demək olar ki, hər kəsə tanış olduğu, ortaq işgüzar münasibətlər 

bağladığı insanların maraqlarına uyğun toqquşduqları bir şəraitdə bir münaqişə meydana gəlir. 

İnsanları nizamsızlaşdırır, ağıl yox, duyğuların onları idarə etməyə başladığı bir vəziyyətə salır. 

Adi həyat münaqişəsi vəziyyətlərində, əksər hallarda, stres və müvəqqəti zehni balanssızlıqdan 

əlavə, həyatda bizə heç bir şey təqdim etmirsə, hər hansı bir lider üçün (seçki komissiyasının 

başçısı da daxil olmaqla) münaqişə əsas məsələlərdən biridir düşmənləri, çünki bunun nəticələri 

ən gözlənilməz ola bilər (Əliyev, 2013). 

Münaqişə vəziyyəti, əmək prosesi iştirakçıları arasında maraqlarını, qüvvələri və ehtiyatlarının 

tarazlığını, habelə müəyyən bir müddətdə bütün digər qarşılıqlı təsirləri əks etdirən münaqişə 

və digər münasibətlər məcmusudur.Münaqişə anlayışı çox vaxt təcavüz, təhdid, dava, müharibə 
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və s. ilə əlaqələndirilir. Nəticə etibarı ilə münaqişənin hər zaman arzuolunmaz bir hadisə 

olduğu, mümkün olduğu zaman bunun qarşısını almaq lazım olduğu fikri mövcuddur. 

Münaqişəyə bu münasibət elmi idarəetmə məktəbi çərçivəsində və klassik məktəbdə izlənilə 

bilər. Bu məktəblər çərçivəsində aydın bir iyerarxik sistemin mövcudluğu, təşkilatdakı şöbələr 

və işçilər arasında tapşırıqların rasional bölgüsü, prosedur və qaydaların hazırlanması 

münaqişələrin yaranması şərtlərini aradan qaldıracağına inanılırdı. İnsan münasibətləri məktəbi 

çərçivəsində münaqişə də arzuolunmaz bir fenomen olaraq qəbul edildi. Təşkilatın səmərəsiz 

idarə edilməsinin nəticəsi kimi qiymətləndirildi. Təşkilatda yaxşı münasibətlərin münaqişələrin 

baş verməsinin qarşısını alacağına inanılırdı. Müasir baxış budur ki, bir təşkilatda qarşıdurma 

yalnız mümkün deyil, əksər hallarda arzuolunandır. Əlbəttə ki, münaqişələr həmişə müsbət 

olmur (Гуленко, 2012).  

Məsələn, bir insan yalnız mübahisə etməməyə qadir olmadığı üçün bir iclasda mübahisə edə 

bilər. Qrup üzvləri mübahisəli nöqteyi-nəzərdən yalnız güc və mülkiyyət ehtiyaclarını və 

bütövlükdə təşkilatın effektivliyini azalda biləcək münaqişələrin qarşısını almaq üçün qəbul edə 

bilərlər. Ancaq bir çox vəziyyətdə münaqişə fərqli nöqteyi-nəzərləri müəyyənləşdirməyə 

kömək edir, əlavə məlumat verir, daha çox alternativ müəyyən etməyə kömək edir və s. Bu, 

qərar qəbuletmə prosesini daha təsirli edir və eyni zamanda insanlara hörmət və güc 

ehtiyaclarını ödəməyə imkan verir (Muradov, 2004).  

Hazırda bir çox səviyyəli liderlərin münaqişələr, onların sülh yolu ilə həll yolları barədə kifayət 

qədər məlumatları yoxdur. Bir çox lider, münaqişədən çıxmağın dinc və konstruktiv üsullarının 

olduğunu da anlamadan, ortaya çıxan münaqişə vəziyyətlərini zorla həll etməyi üstün tutur, yəni 

"qalib gəl" vəziyyətinə, münaqişə tərəflərinin hər ikisinin mənafelərinin qarşılıqlı 

məmnuniyyətinə gətirib çıxarır. 

Rəhbərliyin əmək münaqişəərinin həllinə təsiri 

İdarəetmədə rəhbərliyin tərifi belədir: rəhbərlik müəyyən bir şəxsin bir təşkilatda (müəssisədə, 

firmada), onun bölməsində, qrupundakı mövqeyi (statusu), onu təhrik edən şəxsin digərlərinə 

təsir etmə qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. İnsanlar, səylərini təşkilatın müəyyən hədəflərinə 

çatmaq üçün yönəldirlər.Bir təşkilatın rəhbəri rəsmi və qeyri-rəsmi liderliyi və liderliyi effektiv 

həyata keçirən bir insandır. Rəhbərlik elm, təcrübə və sənətdir.Rəhbərlik haqqında bir sıra 

yanlış fikirlərdə mövcuddur (Жариков, 2015). 

 rəhbər vəzifəyə təyin olunmuş şəxs (menecer) artıq liderdir. Liderlik orucla qazanılmaz. Bu 

məqsəddən deyil, insanın təsirindən qaynaqlanır. Yüksək bir vəzifə rəhbər olmaq üçün daha 

çox şans verir, lakin mövqe qorunub saxlansa da təsirini tamamilə itirmə ehtimalını istisna 

etmir. 

 rəhbər təşəbbüskardır, yəni pul qazanmağı, satmağı və ya birləşdirməyi biləndir. 

Sahibkarlıq, yaradıcılıq, müvəffəqiyyət liderə kömək edir, ancaq onu belə etmir. 

Uzunmüddətli davamlı və tanınmış təsirlərə ehtiyac var.  
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 rəhbərliyin mahiyyəti müəyyən bir qüvvədir, yəni daha çox bilənin lider olması deməkdir 

(“bilik gücdür”). Təcrübədə rəhbərlər çox vaxt yüksək IQ səviyyəsinə sahib insanlar 

deyillər. Bəzən rəhbərlik etmək qabiliyyəti düşünmə qabiliyyətindən fərqli olur. Beləliklə, 

bilik səviyyəsi ilə liderlik keyfiyyətləri səviyyəsi eyni deyil. Eyni zamanda, biliksiz rəhbər 

olmaqda mümkün deyl. 

Amerika sosioloji və siyasi elm ədəbiyyatında “idarəetmə” və “rəhbərlik” terminləri ən çox eyni 

mənada istifadə olunur. Rus elm ədəbiyyatında istifadədə isə aralarında əhəmiyyətli bir fərq 

ortaya çıxır. “İdarəetmə” və “rəhbərlik” terminləri eyni hərəkətləri ifadə etmir, ancaq üzvi 

olaraq bir-birinə bağlıdır. Onların münasibətlərinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, rəhbərlik 

idarəetmənin vacib bir tərəfidir. Ünsiyyət və qərar qəbul etmə proseslərinə bənzədikdə rəhbərlik 

bir təşkilatın bütün idarəetmə sistemini əhatə edən bir fəaliyyət növüdür. İdarəetmə ilə liderlik 

arasındakı ümumi cəhət həm də insanların qarşılıqlı təsirində və bunun vasitəsi ilə onlara təsir 

göstərməsindədir. Bundan əlavə, demək olar ki, hər idarəetmə funksiyası eyni zamanda 

rəhbərlik funksiyasıdır (Зайцев, 2014).  

Rəhbərliyin effektiv idarəetmənin vacib bir komponenti olmasına baxmayaraq, bacarıqlı 

rəhbərlər eyni zamanda heç də həmişə bacarıqlı menecerlər deyillər.Beləlikdə qeyd etmək 

lazımıdır ki, bir təşkilatın rəhbəri rəsmi statusu ilə eyni zamanda lider olan və tabeliyində 

olanları səmərəli idarə edən bir şəxsdir. O, insanlara təsir edərək onları tapşırılan işləri yerinə 

yetirməyə məcbur edir.Rəhbərlik fərdlərə və qruplara təsir göstərmək və səylərini təşkilati 

hədəflərə çatmaq üçün idarə etmək  qabiliyyətidir.Rəhbərlər təsirləri yalnız müəyyən bir 

ideyanın qəbul edilməsinə deyil, təşkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün lazımlı hərəkətə gətirib 

çıxaracaq şəkildə göstərməlidirlər. Liderliyini və nüfuzunu təsirli hala gətirmək üçün rəhbər 

gücünü inkişaf etdirməli və həyata keçirməlidir.Güc başqalarının davranışlarına təsir etmək 

qabiliyyətidir.Praktik idarəetmədə güc çox vaxt hüquq və səlahiyyətlərlə əlaqələndirilir, lakin 

güc bunlardan istifadə etmək üçün real bir fürsətdir, bu, insanların razılığından asılı olmayaraq 

təsir etmək qabiliyyəti və bacarığıdır. Rəsmi səlahiyyətlərə əlavə olaraq liderin gücə ehtiyacı 

var, çünki o, həm əmr zəncirindəki həm də xaricindəki insanlardan asılıdır (Андреев, 2012). 

Nəticə 

Hal hazırda təşkilatlardakı qarşıdurma mövzusu iki baxış nöqtəsinin qovuşduğu bir yerdir. Bir 

tərəfdən, qarşıdurmaların işçilər arasındakı adi qarşılıqlı əlaqəni pozduğu, dostluqlarını və ya iş 

münasibətlərini məhv etdiyi, bunun da öz növbəsində təşkilatın fəaliyyətinə təsir etdiyi iddia 

edilir. Təşkilatlardakı qarşıdurmaların tez tez təkrarlanması normal iş mühitini pozduğu, 

işçilərin əsəbləşməsi, stress, gərginlik hallarının əmək məhsuldarlığına mənfi təsir etdiyi sübut 

edilib. 

Bununla birlikdə, münaqişələrə fərqli bir nöqteyi-nəzərdən baxsaq, deyə bilərik ki, bunlar 

şirkətin inkişafına, yeni iş yolları tapmasına və s yardım edir. Təşkilati qarşıdurmalar, təşkilatda 

mövcud vəziyyəti yenidən düzəltmək, yeni bir şey icad etmək, işi yenidən təşkil etmək və 

beləliklə onu yaxşılaşdırmaq üçün bir növ təkandır.Kadr şirkətlərindəki təşkilati ziddiyyətlərin 
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xüsusiyyətlərini və həll yollarını təklif etməzdən əvvəl, münaqişələrin ümumi, ən çox yayılmış 

səbəblərini və həllinə yanaşmaları təsvir etmək lazımdır.  

Münaqişələrin təfsirinə dair müxtəlif yanaşmaları, münaqişənin inkişaf mərhələlərini və 

münaqişənin əsas iştirakçılarını təsvir edən əsas modelləri, onların bəzi səbəblərini və aradan 

qaldırılması üsullarını təsvir etməzdən əvvəl bu tərifləri müəyyənləşdirmək labüddür. Baş veren 

bütün dəyişikliklərin eyni zamanda özündə həm müsbət, həm də mənfi qarşıdurmalara səbəb 

ola biləcək eyni potensiala sahib olduğunu diqqətə almaq lazımdır. 

Münaqişənin inkişaf etdiyi yer, zirvəsi və həlli də münaqişə vəziyyətinə çox güclü təsir göstərir. 

Təşkilat bir sosial qrupun spesifik bir forması kimi, təşkilat konfliktinin formalaşmasına və 

inkişaf dinamikasına təsir göstərən bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Şirkətdə hökm sürən 

təşkilati mədəniyyət, şirkətdəki işçilər, şöbələr və ya filiallar arasındakı ziddiyyətli vəziyyətlərə 

kifayət qədər güclü təsir göstərməyə qadirdir. Diktatura mədəniyyətinin üstünlük təşkil etdiyi 

təşkilatlar, təşkilati mədəniyyətin ailə dostu və mehriban olduğu təşkilatlardan daha çox 

münaqişə vəziyyətlərini yaşamağa meyllidirlər. Diktator mədəniyyətlər sərt liderlər, aydın 

tənzimləmələr və sərt bir iyerarxik karyera pilləkəni ilə xarakterizə olunur. Belə məhdud 

sərbəstlik tez-tez işçilərə təzyiq göstərir, komandalarda ya şirkətdəki mövqelərindən, ya da işin 

təşkilindən və daha çox şeydən məmnun olmayan narazı insanlar var. Bununla belə, bu cür 

komandalarda tez-tez həqiqətən hər şeydən məmnun olan və sıx çərçivələr altında işləmək üçün 

rahat olan işçilər var, buna görə onlar məsələni dəqiq başa düşən və narahat olmaya biləcək 

kritik vəziyyətlərdə necə davranacağını bilən mütəxəssislər qrupunun bir hissəsi kimi davranır, 

eyni zamanda şirkət daxilindəki problemlərin həllində köməklik göstərirlər. Eyni zamanda, 

komandada sadəcə fikir söyləməkdən, dəyişikliklərə müqavimət göstərməkdən və “yaşlılara” 

lara müqavimət göstərməkdən qorxan işçilər var. Bunun səbəbi işçinin təbiəti, xasiyyəti 

(məsələn, münaqişə vəziyyətindəki xolerik bir şəxs tez-tez alovlanacaq və bir qalmaqal 

alovlanacaq və flegmatik bir adam susacaq və bununla da mübahisədən qaçmağa çalışacaq) və 

bir çox digər insan amillərindən qaynaqlana bilər. 
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Analysis of the Contrıbutıons of Tourism to Socio-Economic Development 
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Summary 

Tourism is in a position that has an active role in the rapidly developing world and is constantly improving. The 

supply and demand arising in the tourism sector has become an important market for socio-economic development 

in a region. Tourism economies and the social and cultural effects of tourism activities play an important role in 

the development of a region. Especially in countries where the supply of touristic products is too high to be denied, 

the phenomenon of tourism contributes greatly to these regions both economically, socially and culturally. 

In this study, it is aimed to explain the relationship between the tourism industry and other industries, and the 

socio-economic effects of inputs and outputs in tourism enterprises. In this sense, the study also aims to determine 

the benefits of tourism and tourism businesses to provide socio-cultural change and balanced development in the 

region. In this respect, not only present situation analyzes but also future analyzes are included in the study. 

Especially, the socio-economic contributions of the goods and services exchanges made by accommodation 

businesses with businesses in other sectors to the region have been investigated. In the study, statistics on tourism 

over the world countries and Kazakhstan were given and the economic benefits of the sector were mentioned. 

Keywords: Socio-economic effects, tourism economy, Kazakhstan tourism sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laura.maulenova@mail.ru


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2376 
 

 

 

 

 

Vergi Planlaşdırması və Onun İqtisadi Subyektlərin Maliyyə Vəziyyətinə 

Təsiri 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Seadet_mb@outlook.com 

 

Xülasə  

Vergilər şəxslər və ya şirkətlərdən tutulan və dövlət fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün istər yerli, istər regional, 

istərsə də bir dövlət təşkilatı tərəfindən tətbiq olunan məcburi ödənişlərdir. Məsələn, vergilər ordu və polis kimi 

hökumətdə çalışan, təhsil və səhiyyə kimi xidmətlər göstərən, yollar, körpülər və s. kimi şeyləri qorumaq və ya 

tikmək üçün çalışan insanlar üçün ödənilir. Vergilər dövlətin maliyyə təminatı məqsədilə vergi ödəyicilərinin 

mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə, elecə də 

məqsədli ola dövlət fondlarına köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişlərdən ibarət yığımlardır.  

Buna baxmayaraq, dövlət xidmətlərinin maliyyələşdirilməsində ən vacib rol oynayan vergilər, faydalarını 

maksimum dərəcədə artırmağa çalışan vergi ödəyiciləri üçün əlavə bir yük yaradır. Bəzən düzgün qurulmayan 

vergi siyasəti vergi yükünü artırır və nəticədə sahibkarlar kifayət qədər gəlir itkisi ilə üzləşilər ki, bu onların 

gələcək fəaliyyətlərinin davamiyyətini sual altına qoyur. 

Qloballaşma və xüsusəndə artan rəqabət mühitində, müəssisələr vergi yüklərini minimuma endirmək üçün bəzi 

strategiyalar tətbiq edə bilərlər. Bəzi müəssisələr qanunsuz metodlardan istifadə edir, bəziləri vergi planını tətbiq 

etməklə vergi yükünü azaltmağa çalışırlar. Bu baxımdan mövzunun müasir səviyyədə araşdırılması günümüzdə 

olduqca vacib bir şərtdir. 

Məqalədə hər bir müəssisə üçün danılmaz bir əhəmiyyətə sahib olan və müəssisələri vergi planlaşdırmasına 

yönəldə biləcək vergi prosedurunun nəzəri çərçivəsi təqdim edilmişdir. Burada vergi qanunvericiliyinin sadəliyi 

və anlaşıqlığı, onun müəssisə üzərində tətbiqi metodları, vergi inzibatçılığı və vergi yoxlamasının səmərəliliyi, 

vergi cərimələrinin dayandırılması, mühasibat və məsləhət xidmətləri, dövlət idarəetməsinin səmərəliliyi, vergi 

etikası və məlumatlılığı, vergi amnistiyalarının olmaması müasir və təsirli bir vergi sisteminin qurulması, vergi 

ödəyicilərinə verilən dəyərlər, güzəştlər və onların bu mənbələrdən istifadəsi müzakirə olunur. 

Açar sözlər: Vergi Planlaşdırması, İqtisadi Subyekt, Maliyyə Prosedurları, Müəssisə Startegiyaları, Müasir 

Metodlar. 

 

Vergi Planlaşdırmasına Ümumi Baxış 

Vergi planlaşdırması, vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilərək sahibkarlıq subyektlərinin 

vergilərə və uyğunluq proseslərinə qarşı cavablarını idarə edərək vergi yükünü minimuma 

endirmək məqsədi ilə vergi qənaətinin təmin edilməsidir. Vergi ödəyiciləri vergi qanunları ilə 
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onlara verilmiş hüquqlardan, güzəştlərdən və digər qanuni imkanlardan istifadə nəticəsində az 

vergi ödəməklə vergini minimuma endirə bilər. Vergi planlaşdırması, müəssisələrin eləcə də 

fərdlərin mümkün olan ən aşağı vergiləri ödəmələri üçün bütün elementlərin birlikdə işləməsini 

təmin edən maliyyə vəziyyətinin planının bir növ təhlili əsasında alınmış qərarlar toplusudur. 

Vergi planlaşdırması fərdi investorun maliyyə planının vacib bir hissəsi olmalıdır. Çünki, bu 

plan vasitəsi ilə vergi səmərəliliyini əldə etmək mümkündür. 

Vergiyə cəlb edilməməsi şəklində iş davranışı, bəzən verginin demokratikləşməsi prosesində 

problemlərin meydana çıxmasına səbəb olmuş və nəhayət, demokratik, sosial və qanunun 

aliliyində vergi planlaması şəklində qanuniləşdirilmişdir. Beləliklə, vergi ödəyicilərinin vergiyə 

reaksiya və müqavimət göstərməsinin ən uyğun yolu qanunun aliliyi ilə təmin edilmiş və qanuni 

mühitdə tətbiq olunan düzgen davranış tərzi olan vergi planlaşdırmasıdır.  

Vergi güzəştlərinin mahiyyəti 

Vergi güzəştləri fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərin ödənişindən hissə-hissə olaraq və yaxud 

tam olaraq azad edilməsidir. Belə güzəştlər xeyriyyə cəmiyyətləri, əlillər, təqaüdçülər, uşaq və 

təhsil müəssisələri , dövlət marağı üçün zəruri fəaliyyəti həyata keçirən təşkilatlar , kiçik biznes 

sahəsinin müəssələri və sahibkarları, həmçinin digər başqa səbəblərdən son dərəcə ağır və yük 

olan maliyyə vəziyyətinə düşmüş müəssisələr üçün müəyyən edilir.  Lakin vergi güzəştlərinin 

alınması çox mühüm əlavə mənfəət, gəlir vəd etsə də, ondan istifadə olunması bəzən qeyri 

qanuni yollarla saxtalaşdırılır və tamahkarlıq məqsədi ilə istifadə edilməyə çalışılır.  

Vergi güzəştləri sahibkarlar üçün bir növ qanuni yolla mənfəəti artırmağa kömək edə biləcək 

alətlərdirlər. Düzgün seçilmiş peşəkar mühasib və vergi mütəxəssislərinin köməkliyi ilə 

aparılan vergi planlaşdırılması araşdırmaları sahibkarın gələcək fəaliyyətində biznesininin 

gəlirliliyi baxımından böyük işlər görə bilər. 

Vergi Planlaşdırmasının Əhəmiyyəti  

Vergi planlaşdırması vergi öhdəliklərinin azaldılması və daha az vergi ödəmə imkanları 

baxımından bütün müəssisələr üçün vacibdir. Maliyyə planlaşdırması çərçivəsində planlı vergi 

rəhbərliyini həyata keçirən müəssisələr ticarət əməliyyatlarında alternativ siyasət və 

strategiyalar yaradır və bunlardan istifadə etmək imkanına sahib olur.  

Şirkətlər planlı vergi rəhbərliyi sayəsində heç bir cəza ilə qarşılaşmadan vergi yüklərini 

minimuma endirə bilərlər (M.Məcidov 2013: 144). Vergi qanunvericiliyi çərçivəsində, vergi 

yükünü qanuni yollarla minimuma endirmək üçün müəssisələrin institusional vəziyyətə 

gətirilməsi, peşəkar şəxslərdən və təşkilatlardan bəzi təkliflər alması və ya vergi planlaması 

barədə məlumatlı olması lazımdır.  

Məsələn, eyni fəaliyyət çərçivəsində məhul istehsal edən iki müəssisədən biri, qanun tərəfindən 

vahid plan çərçivəsində verilən hüquqlardan istifadə edərək daha az vergi ödəyir, digər 

müəssisə isə heç bir plan olmadan qanuni hüquqlarından düzgün və planlaşdırılmış şəkildə 

istifadə edə bilmədiyi üçün daha çox vergi ödəyir. 
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Müəssisələrin Vergi Planlaşdırması 

Vergi ödəyiciləri və vergi məsulları, müəyyən mənada, iqtisadi və maliyyə imkanları ilə 

ödəməli olduqları vergi arasındakı əlaqəni təyin edərkən ödəməli olduqları vergini minimuma 

endirməyə çalışırlar.  

Müəssisə rəhbərləri vergi qanunlarında göstərilən fürsətlərdən bəhrələnmək, vergiyə cəlb 

olunan əməliyyatları həyata keçirməmək, azadolma daxilindəki müraciətlərdən faydalanmaq və  

vergi yaradan məsələlərə səbəb olmadan vergi yükünü azaltmağa çalışan vergi planlaşdırma 

hüququna sahibdirlər.  

Vergi planlaşdırması, təşviqlər və vergi qanunları ilə təmin olunan üstünlüklərdən istifadə 

edərək ödənilməsi lazım olan vergi məbləğini azaltmaqdır. Buna nail olmaq üçün müəssisələrin 

ciddi bir vergi idarəçiliyi etməsi lazımdır və bu vəziyyət nəticəsində vergi planlaması meydana 

çıxır.  

Müəssisələrin vergi planlaması etməsinə səbəb olan bir çox məqam var. Bunlardan bəziləri; 

vergi qanunvericiliyinin sadəliyi və anlaşıqlığı, vergi inzibatçılığı və vergi yoxlamasının 

səmərəliliyi, vergi cərimələrinin dayandırılması, mühasibat və məsləhət xidmətləri, dövlət 

idarəetməsinin səmərəliliyi, vergi etikası və məlumatlılığı və vergi amnistiyalarının olmaması.  

Vergi məsələsinə müəssisələr baxımından nəzər yetirdikdə qeyd etmək lazımdır ki, vergi 

planlaşdırmasının məqsədi şirkətin maksimum dəyərini müəyyənləşdirməkdir. Vergi 

planlaşdırmasının mərkəzləşdirilməsi tələbdən asılı olaraq şirkətlərin idarəetmə strategiyasında 

və ümumi investisiyalarında qoyulmuş bütün hədəflərə cavab verməlidir. 

Ən əlverişli həll yolu, fərqli seçimlər olduqda maksimum fayda təmin edən bir həlldir. Firmalar 

bunu nəzərə almalı, məntiqi qərarlar qəbul etməli və eyni zamanda vergi planlaşdırması üçün 

bütün firmaların inkişaf hədəfləri arasındakı davamlılığa diqqət yetirməlidirlər (M.Məcidov 

2013: 127).  

Bununla birlikdə, şirkət vergi planlaşdırma hədəfinə çatmaq üçün idarəetmə proqramına biganə 

qala bilməz. Beləliklə, şirkət vergi planlaşdırmasının mənasını başa düşməklə yanaşı, onu vergi 

planlamasının inkişafına kömək edən təsirli bir vasitə halına gətirə bilər. 

Korporativ vergi strukturlaşdırılması üçün verginin düzgün hesablanması vacibdir: 

 İT şöbələrinə dəqiq məlumatları qiymətləndirməyə və açıqlamağa kömək edir. 

 Məhkəmə və vergi itkilərini azaldır. 

 Mövcud vergi qanunları və dəyişikliklər barədə məlumatsızlığı azaldır. 

 Gələcəkdə dəyişə biləcək daha yaxşı iş planlarını qiymətləndirməyə kömək edir. 

Dövlət özəl müəssisələrin iqtisadi mühitdə sərbəst hərəkət etmələri üçün müxtəlif 

təşəbbüslərdən istifadə edir. Bu təşəbbüslər də dövlət tərəfindən qanunla təmin edilir.  

Bununla birlikdə, 20% və ya daha az olan vergilər iqtisadi səmərəlilik, bərabərlik və ədalət üçün 

zərərli ola bilər. Buna görə dövlətə məxsus müəssisələrin qorunması prinsipindən qaçınmaq 
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lazımdır. Bundan əlavə, məşğulluğun artırılması məqsədilə şirkət vergilərinin azaldılması 

vergitutmada ədalət prinsipinə zidd bir vəziyyət yaradacaqdır. 

Vergi planlaşdırmasınən dövrünə görə müxtəlif metodlarından bəziləri: 

1. Qısamüddətli vergi planlaşdırması metodu. 

2. Uzunmüddətli vergi planlaşdırması. 

3. İcazəli vergi planlaşdırılması. 

4. Məqsədli vergi planlaşdırması.  

 

Vergi Qanunvericiliyinin Sadəliyi 

Vergilər dövlət xərclərinin həyata keçirilməsində ən vacib gəlir mənbəyidir. Yaxşı bir vergi 

sisteminin qurulması dövlətlər üçün vacib məsələlərdəndir. Bu baxımdan, müvəffəqiyyətli bir 

vergi praktikasını qurmaq üçün vergitutmada riayət edilməli olan qaydaları özündə cəmləşdirən 

vergi prinsipləri hazırlanmalıdır (Y.A.Kəlbiyev, R.B.Məhərrəmov, P.Q.Rzayev 2013: 321).  

İdeal vergi sisteminin vacib prinsiplərindən biri olan sadəlik prinsipi dedikdə vergi 

qanunvericiliyinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində vergitutma tərəflərinin düzgün 

başa düşmələri, sadə olmaları və aşağı vergi xərclərinə sahib olmaları başa düşülür.  

Digər bir vergi prinsipi, əminlik prinsipidir: Verginin dəqiq və aydın şəkildə ödənilməsini 

bilmək və vergi qanunları haqqında kifayət qədər izahat vermək deməkdir. Sadəlik prinsipinə 

uyğun hərəkət etməmək, başqa sözlə, vergi qanunvericiliyinin mürəkkəb, anlaşılması çətin və 

problemli olması bir sıra çıxılmaz hallara səbəb ola bilər:  

 Vergi tərəfləri üçün yüksək idarəetmə və uyğunluq xərcləri yarada bilər; 

 Vergidən yayınmaq üçün imkanlar təqdim edə bilər, vergi qanunlarının ədalətsiz 

olduğuna inam yarada bilər;  

 Qərarların alınmasını önləyərək müəssisələrin əhəmiyyətli itki etməsinə səbəb ola 

bilər;  

 Vergi idarəsinin şəxsi məxfiliyinin pozulmasına səbəb ola bilər.  

Bu səbəbdən qanunlar ilk növbədə sadə olmalı və vergi sistemlərində davamlı dəyişiklik 

edilməməlidir. 

Vergi qanunvericiliyinin mürəkkəb və qeyri-müəyyən quruluşu vergi ödəyicisi və rəhbərlik 

üçün müəyyən xərclərə səbəb ola bilər. Bu vəziyyət vergi qərarını da təsir etsə də, 

maliyyələşdirmə ehtiyacı, vergi tənzimləmələrində xəzinənin faydasını ön plana çəkərək 

verginin qanuniliyi prinsipinin zədələnməsinə səbəb ola bilər. 

Vergi sisteminin mürəkkəbliyi, vergi ödəyicilərinə qanunların effektiv şəkildə tətbiq oluna 

bilməyəcəyi və pozuntuların izlənilməsi və aşkarlanması imkanlarının zəif olduğu təəssüratını 

verməklə və məhkəmə qərarlarının daha əlverişsiz olmasına səbəb olmaqla vergi uyğunluğuna 
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təhrifedici təsir göstərə bilər.  

Məlum olduğu kimi vergi planlaması, könüllü vergi uyğunluğu üçün bir vasitə olaraq istifadə 

edilərək vergi uyğunsuzluğuna yol verməyən bir iş sahəsidir. Bu mənada demək olar ki, vergi 

planlaşdırma strategiyaları vergiyə müqavimət göstərməməklə könüllü olaraq vergi ilə 

uyğunluğun təmin edilməsinə yönəldilmişdir (Y.A.Kəlbiyev, T.M.Hümbətov 2018: 28). 

Nəticədə, ölkələrdə tətbiq olunan vergi qanunvericiliyi sadə, asan və başa düşülən bir 

quruluşdan uzaqdırsa və daim dəyişdirilərsə, yəni vergi sadəliyi prinsipi nəzərə alınmırsa, 

vergiyə uyğunluq get - gedə azalacaqdır. Vergi qanunvericiliyinin mürəkkəbliyi vergi 

ödəyicilərində bəzi problemlərə səbəb ola bilər. 

Buna görə vergi ödəyicisinin vergi uyğunluğunu təmin etmək üçün vergi qanunvericiliyini 

sadələşdirərək qanunvericilikdəki qarışıqlığı azaltmaq vacibdir.  

Vergi ödəyicilərinin qanuna uyğun hərəkət etmə qabiliyyəti, qanunların anlaşılan, tətbiq oluna 

bilən və açıqlığıyla sıx bağlıdır. Vergi sistemimizi nəzərə alsaq, davamlı qanun dəyişiklikləri 

hazırda qeyri-kafi və təsirsiz olan vergi qanunvericiliyini daha da mürəkkəbləşdirə bilər. 

Yuxarıda göstərilən düzəlişlərə əlavə olaraq, Nazirlər Kabinetinin qərarları, əsasnamələr, 

bildirişlər və digər ikinci dərəcəli qanunvericilik aktları ilə tətbiq olunan müxtəlif qaydalar və 

təcrübələr nəticəsində vergi qanunvericiliyinin anlaşılması çətinləşir. Bu baxımdan 

uzunmüddətli vergi siyasətlərini planlaşdırmaq, strateji hədəfləri seçmək və siyasətlərin həyata 

keçirilməsi üçün tənzimləmələr etmək vacibdir. 

Vergi Cərimələrindən Yayınma 

Vergi ödəyicilərinin və vergi işçilərinin vergi qanunlarında nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə 

yetirmələri səbəbindən dürüst vergi ödəyicilərinin hüquqlarını qorumaq və kifayət qədər dürüst 

davranmayanların cəzalandırılması üçün cinayət müddəaları qəbul edilmişdir. 

Ədalətsizlik yaradan qanunsuz hərəkətlərə tətbiq olunan sanksiyalar kimi təyin olunan vergi 

cəriməsinin məqsədi vergi ödəyicilərinin vergi itkiləri və yayınmalarına müraciət etmələrinin 

qarşısını almaq və vergi yığımının ən az itki ilə həyata keçirilməsini təmin etməkdir 

(Y.A.Kəlbiyev, T.M.Hümbətov 2018: 11).  

Bunun üçün vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün qanunlara daxil olan 

vergi cinayətləri və cəzaları yaxşı müəyyənləşdirilməli və vergidən yayınma cəmiyyətə qarşı 

digər cinayətlər kimi qiymətləndirilməli və güzəştə getmədən tətbiq edilməlidir.  

Güzəştə getmədən və effektiv şəkildə tətbiq olunan vergi cərimələri vergi ödəyicilərini düzgün 

bəyannamələr verməyə və qanuni məhdudiyyətlər daxilində vergi planlaşdırmasına 

yönəldəcəkdir. 

Əks təqdirdə, vergi cərimələri eyni vəziyyətdə olan hər kəsə ədalətli və eyni dərəcədə tətbiq 

edilmirsə, cəza sanksiyaları təsirli və inandırıcı deyilsə, vergitutma ilə könüllü riayət edən 

müəssisələr, xərcə düşdüklərini düşünərək könüllü vergitutmadan imtina edə, beləliklə vergidən 
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yayına bilərlər. Əsas etibarı ilə, vergi cərimələrinin mülayimliyi və effektiv tətbiqi vergi 

itkilərinin və yayınma hallarının azalmasına səbəb olacaqdır. 

Peşəkar vergi məsləhətçisinin tapılması 

1. (Preparer Tax Identification Number) PTIN ilə başlamaq: Məsləhətçinizin qlobal səviyyədə 

vergi məsləhətçilərinin əldə etdikləri bir növ “Məsləhətçinin Vergi İdentifikasiya 

Nömrəsi”nə malik olması.  

2. Kvalifikasiyalarının olması 

3. Bu sahədə praktiki təcrübəsinin olması 

4. Qanunvericilik biliklərinin yüksək səviyyədə olması 

Bir çox müəssisələr düzgün vergi planlaşdırılmasının edilməməsinə görə bəzən zərərlər də edə 

bilirlər. Buna görə də planlaşdırma prosesi yüksək səviyəli qanunvericilik biliyinə malik, 

praktiki təcrübəsi olan peşəkarlar tərəfində aparılmalıdır. 

Vergi planlaşdırma strategiyalarının fiziki şəxslərə faydası 

Vergi planlaşdırması, “maksimum vergi səmərəliliyi” əldə etmək məqsədi ilə bir insanın 

maliyyəsini təhlil edir.  

1. Gəlirin vaxtı – Vergi planlaşdırılması zamanı şəxs yalnız vergidən yaranan xərclərini 

deyil həmçinin öz gəlir və xərcləri barədə məlumatları da analiz edərək araşdırır. 

2. Təqaüd qənaəti strategiyası- Düzgün aparılmış vergi planlaşdırılmasının fərdin gələcək 

təqaüdünə təsirinin ola bilməsi də mümkündür. Çünki hal-hazırda vergi sistemlərində 

ən çox güzəştlərlə bağlı islahatların olduğu vergi növü gəlir vergisidir. 

3. Vergi yükünün azaldılaraq gəlirliliyin artırılması- Vergi yükünün azaldılması əlavə gəlir 

imkanları yaratdığı kimi əlavə invesitisiya imkanları da yaradır ki, bu da gələcəkdə 

sahibkarın fəaliyyətinin davamlı olması, müəssisənin isə işinin inkişafı kimi özünü 

büruzə verir. 

4. Vergi qananunvericiliyi barədə məlumatların əldə edilməsi- Bəzi kiçik sahibkarlıq işləri 

ilə bağlı olan fərdlərin yüksək gəlir tələb edən böyük qlobal kansaltinq şirkətləri, eləcə 

də peşəkar mütəxəssislər tərəfindən xidmət əldə etməkləri mümkün olmur. Bunun 

nəticəsidir ki,sahibkar həm puluna qənaət etmək həm də vergi planlaşdırılması vasitəsilə 

güzəştlərdən istifadə edərək gəlirinin artımını təmin etmək üçün vergi planlaşdırılmasını 

özü etmək qərarına gəlir. Bu isə qaunvericiliyin fərdi şəkildə araşdırılaraq dərindən 

öyrənilməsinə zəmin yaradır. 

Nəticə və təkliflər 

Vergi planlaşdırması, vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hədlərdə sahibkarlıq 

subyektlərinin vergilərə və uyğunlaşma proseslərinə qarşı hərəkətlərini idarə edərək vergi 

yükünü minimuma endirmək məqsədi ilə vergi qənaətinin təmin edilməsidir. Vergi ödəyiciləri 

vergi qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqlardan istifadə nəticəsində az vergi ödəməklə vergini 

minimuma endirə bilərlər. Bunun üçün düzgün məlumatların toplanması, təhlili və qanunun 
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icazə verdiyi güzəşt və hüquqların səmərəli olaraq seçilməsi nəticəsində yaradılmış düzgün 

vergi planlaması vacibdir. 

Vergi planlaşdırması, qanunla ziddiyyət təşkil etməyən tənzimləmələrdən faydalanma 

nəticəsində vergi ödəyicilərinə vergi yükünü azaltmaq üçün göstərilən səylər olaraq təyin 

olunur və şirkətlərin vergi vəziyyətlərinə dair qərar verəcəyi bir müddətə işarə edir.  

Müəssisələr vergi planlaması nəticəsində əldə ediləcək mənbələrdən fəaliyyətlərində daimi 

olaraq istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, vergi planlaması edərək digər müəssisələrə qarşı 

rəqabət üstünlüyü təmin edərək prestij yolunda irəlidə ola bilərlər. Çünkü bu tip planlamalar 

həm müəssisənin imicini digər investorların gözündə yüksək səviyyədə formalaşdırır, eyni 

zamanda vergi yükünü azaldaraq, müəssisənin gəlirliliyini artıraraq, onun haqqında investorlar 

üçün yaxşı fikirlər formalaşdırır.  

Bəzi müəssisələr qanunsuz metodlardan istifadə edərkən, bəziləri vergi planını düzgün tətbiq 

etməklə vergi yükünü azaltmağa çalışırlar. Təbii ki, qanunsuz yola əl atan müəssisələr öz 

üzərlərinə böyük risklər alaraq bu prosesi həyata keçirirlər. Lakin vergi planlaşdırılması qanuni 

yollar vasitəsilə həyata keçirildiyindən heç bir riski yoxdur və tam qanuni bir prosesdir. 

Müəssisələrin öz ləyaqətlərinə və institusionalizmlərinə xələl gətirməmələri və heç bir cinayət 

hadisəsi ilə qarşılaşmamaları vacibdir. Bu baxımdan, müəssisələri vergi planlaşdırmasını həyata 

keçirməyə yönəldə biləcək tətbiqetmələr inkişaf etdirilməlidir. Bu tip planlamalar zamanı 

müəssisələr həm də qlobal səviyyədə tanınmış kansaltinq şirkətlərindən də köməklik ala bilərlər 

Vergi qanunvericiliyi sadə və başa düşüləndir, lakin onu düzgün təhlil edib müəssisə 

səviyyəsində analiz etmək və müəssisəyə ən uyğun planı ortaya çıxarmaq lazımdır. Vergi 

məcəlləsi kifayət qədər sahibkarlığın inkişafı və vergi yükükünün azaldılmasına yönəlmiş 

güzəştlərdən və hüquqlardan ibarətdir. Lakin müəssisələrin fərqliliyi və gəlirliliyi baxımdan 

düzgün güzəştin seçilməsi professional səviyyədə aparılmış vergi planlaşdırılmasından asılıdır. 

Vergi inzibatçılığı və effektiv vergi yoxlamasının effektiv quruluşu, vergi cərimələrinin 

çəkindirici xüsusiyyəti, mühasibat və məsləhət xidmətlərinin yayılması, dövlət idarəetməsinin 

effektivliyi, vergi etikası və məlumatlılığı müəssisələrə çatdırmaq və bunun qarşısını almaqdır.  
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Xülasə 

İdarəetmənin vacib elementlərindən biri pul münasibətləri sistemi kimi çıxış edən, maliyyənin mahiyyətindən 

doğan, milli gəlirin və məcmu məhsulun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə əlaqəli maliyyə nəzarətidir. 

Dövlətin maliyyə siyasətinin yerinə yetirilməsində, maliyyə resurslarının təsisi və məqsədəuygun istifadə 

edilməsində maliyyə nəzarəti müstəsna rol oynayır. Maliyyə nəzarətinin qanunvericiliyə uyğun şəkildə təşkil 

edilməsi maliyyə vəsaitlərindən daha səmərəli istifadə etməyə gətirib çıxarır ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafına yol açır. Dövlət maliyyə nəzarəti nəzarət olunması zəruri olan qurumların gəlir və xərclərinin, 

əmlaklarının, aktiv və passivlərinin idarə olunmasını, malliyyə əməliyyatları nəticəsində təsdiq edilmiş sənədlərin 

qanunauyğunluğunu, mühasibat uçotu, statistika hesabatlarının doğruluğunu müəyyənləşdirmək üçün imkan 

yaradır. Tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş nəticələrə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki,dövlət maliyyə nəzarətinin, 

xüsusən büdcə təşkilatlarında maliyyə nəzarətinin məzmunu dəqiqləşdirilmiş, iqtisadiyyatın idarə edilməsindəki 

rolu və əhəmiyyəti müəyyən edilmiş, inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili və  fəaliyyəti 

araşdırılmış, xarici təcrübənin müsbət tərəflərinin respublikada tətbiqi imkanları nəzərdən keçirilmiş, ölkənin 

maliyyə nəzarəti sisteminin hazırki vəziyyəti öyrənilmiş, əsas problem və çatışmazlıqlar  müəyyən edilmiş və 

onların həlli yolları, istiqamətləri  göstərilmiş, dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

göstəriciləri müəyyən edilmiş və əsaslandırılmış,büdcə təşkilatlarında maliyyə  nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, 

səmərəliliyinin artrılması üzrə təkliflər verilmişdir. 

Açar Sözlər: maliyyə,büdcə təşkilatları,dövlət maliyyə nəzarəti 

 

Dövlət maliyyə nəzarəti anlayışı və onun təşkilinin nəzəri əsasları  

Demokratik idarəetmə prinsiplərinə əsaslanan bazar iqtisadiyyatı sistemində dövlətin iqtisadi 

funksiyaları xeyli məhdudlaşdırılır və bu, iqtisadi azadlığı stimullaşdırır, lakin belə bir azadlığın 

əldə edilməsi heç bir yolla özbaşınalığa və zərərli nəticələrə gətirib çıxarmamalıdır. Buna görə 

də yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində iqtisadiyyata dövlət nəzarəti mexanizminin önəmi artır.  

Maliyyə nəzarətinin fəaliyyət istiqamətinin qurulması dövlətin maliyyə siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biridir. Dövlət maliyyə nəzarəti maliyyə siyasətinin reallaşdırması üçün 

həyata keçirilir və  bir neçə aspekti mövcuddur: 

- İlkin olaraq, dövlət maliyyə nəzarəti dövlətin idarəetmə funksiyalarının birini özündə ehtiva 
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edir. O, maliyyə hüquqi münasibətləri iştirakçılarının hüquq normaları pozuntusunun aşkar 

edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə maliyyə fəaliyyətinin yoxlanmasını təmin edir. 

 - Dövlət maliyyə nəzarəti dövlətin konkret idarəetmə fəaliyyətinin bir növüdür. Belə ki, dövlət, 

fiziki şəxslərin vergi bəyannaməsinin verilməsi qaydası müəyyən etmək, vergi orqanlarının 

timsalında konkret vətəndaşın xərcləri və gəlirlərini müqayisə etmək, icbari ödənişlərin 

büdcəyə tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etmək imkanı qazanır. 

 - Üçüncüsü, dövlət maliyyə nəzarəti maliyyə-hüquq tənzimlənməsi sistemində əks əlaqə 

formasıdır. Çünki, maliyyə sahəsində törədilən hüquqazidd əməllər haqqında məlumat əldə 

edir, keçirilən maliyyə siyasətini qiymətləndirir və onun vaxtında düzəlişini həyata keçirir.  

- Dördüncüsü, dövlət maliyyə nəzarəti maliyyə sferasında qanunçuluğun və hüquq qaydaları 

rejiminin saxlanması üsuludur, çünki o, maliyyə hüquq normalarına əməl olunmasının təmin 

edilməsinə yönəlib. 

Geniş mənada dövlət maliyyə nəzarəti effektiv dövlət maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi 

üçün dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini və ictimai maliyyə fəaliyyəti prosesində dövlət 

maraqlarına riayət etməni təmin edən dövlət tənzimləməsinin ölçülərinin məcmusudur. 

  Dar mənada dövlət maliyyə nəzarəti ölkənin effektiv sosial-iqtisadi inkişafı, pul vəsaitlərinin 

toplanması, bölüşdürülməsi və istifadəsinə dövlət və bələdiyyələrin və həmçinin digər 

səlahiyyətli orqanların nəzarətidir. 

D.Q.Çernik maliyyə nəzarətinin mahiyyətini bu qaydada açıqlayır: «Maliyyə nəzarəti 

maliyyənin nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsinin forması kimi çıxış edir. Onun məzmunu 

və təyinatı təsərrüfat subyektlərinin, sahə (idarə) və ərazi idarəetmə subyektlərinin maliyyə 

fəaliyyətinin yoxlanılmasından ibarət olur. (Əkbərova S. D.  (2018), 

Maliyyə nəzarəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir: 

1. maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatlar və vəsaitlərin formalaşması arasında tarazlığın təmin 

edilməsi; 

2. dövlət büdcəsi qarşısında maliyyə öhdəliklərinin tam və vaxtında təmin edilməsi; 

3. müəssisə və təşkilatların pul vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunmasına, uçot və 

hesabat işlərinin düzgün qurulmasına kömək etmək; 

4. qüvvədə olan qanunvericilik və normativ aktlara riayət olunmasına nəzarəti 

gücləndirmək; 

5. müəssisələrin xarici-iqtisadi fəaliyyətində yüksək fəallığa nail olunmasına köməklik 

etmək 

Beləliklə, demək olar ki, maliyyə nəzarəti – xüsusi forma və üsul tətbiq etməklə təsərrüfat və 

idarəetmə obyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı əməliyyatların yoxlanması 

məcmusundan ibarətdir. 
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İ.A. Belobjetskinin fikrincə: «Maliyyə-təsərrüfat nəzarəti altında nəzarət funksiyaları verilmiş 

dövlət orqanlarının və ictimai orqanların müəssisə, birlik, idarə, təşkilat və maddi istehsal və 

qeyri-istehsal sahələri bölmələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə, həmin fəaliyyətin iqtisadi 

səmərəliliyini obyektiv qiymətləndirmək, təsərrüfat və maliyyə əməliyyatlarının qanuniliyini, 

mötəbərliliyini və məqsədəmüvafiqliyini, mülkiyyətin qorunub saxlanılmasını təyin etmək, 

istehsalın səmərəliliyini yüksəltməyin və dövlət büdcəsi gəlirlərinin artırılmasının 

təsərrüfatdaxili ehtiyatlarını aşkara çıxarmaq məqsədilə nəzarət sistemi kimi başa düşülməlidir» 

(Родионова В.М.(2002)). 

U.Y.Danilevski maliyyə nəzarətinin tərifini belə ifadə etmişdir: «İqtisadiyyatın, istehsalın idarə 

olunmasının ümumi mexanizminin mühüm funksiyalarından biri və ayrılmaz tərkib hissəsi 

olmaq etibarilə, maliyyə nəzarəti maliyyə, kredit və istehsal göstəricilərini əhatə edir. Nəzarət 

sferasına istehsal, bölgü, pul, mal-material dəyərlilərinin pul ifadəsində dövriyyəsi və istehlakı 

daxil edilir» 

Deməli, maliyyə nəzarəti təsərrüfatçlıq mexanizminin zəruri ünsürü olmaq etibarı ilə dəyər 

xarakterinə malikdir. Maliyyə nəzarəti nəzarətin digər növlərindən fərqli olaraq, ictimai təkrar 

istehsalın bütün sahələrində təzahür edir və maliyyə nəticələrinin qəbul edilməsi mərhələsi də 

daxil olmaqla, maliyyə fondlarının bütün hərəkət prosesini müşayiət edir. 

Dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri  

  Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının icra edilməsi, pul tədavülünün təşkili, 

kredit resurslarından istifadə, daxili və xarici dövlət borcunun və dövlət ehtiyatlarının vəziyyəti, 

maliyyə və vergi güzəştləri və üstünlükləri üzərində dövlət nəzarətini nəzərdə tutur. 

Maliyyə nəzarəti prinsiplərini müxtəlif əsaslara görə təsnifləşdirmək olar. Normativ sənədlərdə 

əks olunma formasına görə prinsiplər fərqlənir: 

a) Beynəlxalq hüquqi aktlarda (konvensiyalarda, sazişlərdə) birbaşa göstərilən prinsiplər; 

b) AR qanunlarında birbaşa göstərilən prinsiplər; 

c) Başqa normativ sənədlərdə göstərilən prinsiplər 

d) Normativ sənədlərdə öz əksini tapmayan prinsiplər 

Birinci növ prinsiplərə, hər şeydən öncə, müstəqillik prinsipi aiddir. Müstəqillik həmçinin 

maliyyə nəzarətinin əsas prinsiplərindən biridir və «Hesablama Palatası haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının qanununda öz əksini tapmışdır. Hesablama Palatası Milli Məclisə hesabat 

verən, daimi fəaliyyətdə olan dövlət büdcə-maliyyə nəzarəti orqanıdır. Hesablama Palatası 

təşkilati və funksional müstəqilliyə malikdir. 

Müstəqillik prinsipi – dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının, təftiş komissiyalarının, daxili 

nəzarət xidmətlərinin, onların işçilərinin və üzvlərinin həyata keçirdikləri nəzarət tədbirlərinin 

müstəqilliyini xələl gətirən müxtəlif müdaxilələr qəti olaraq yol verməzdir. «Hesablama 

Palatası haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununun 6-cı maddəsinə əsasən Hesablama 
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Palatasının fəaliyyəti qanunçuluq, sərbəstlik, obyektivlik, kollegiallıq, aşkarlıq və ədalətlilik 

prinsiplərinə əsaslanır. 

Obyektivlik nəzarəti prinsipi – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və dövlət 

maliyyə nəzarət standartlarına uyğun olaraq nəzarət keçirilməsi və maraqların münaqişəsinə yol 

verilməməsi və aşkar olunmuş və rəsmi təsdiqlənmiş faktlar əsasında qərarların qəbul 

edilməsidir. Peşəkar auditor qərəzliyə və ya uzaqgörənliyə, mənafelərin toqquşmasına, peşə və 

ya biznes mülahizəsinin dəyişdirilməsi məqsədilə başqa şəxslərin ona təsir göstərilməsinə yol 

verməməlidir. 

Nəzarətin nəticələrinin etibarlılıq prinsipi – nəzarətin nəticələrinin mühasibat, bank və dövlət 

maliyyə nəzarəti obyektinin başqa sənədləri tərəfindən təsdiq edilməsidir. 

Nəzarətin şəffaflıq prinsipi – nəzarətin nəticələrinin şərhinin aydınlığı dövlət maliyyə nəzarəti 

orqanlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Parlamentinə və hökümətinə aydın şərh 

edilməsidir. Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsinə və icrasına, dövlət 

əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam verilməsinə, dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsindən əldə edilən dövlət büdcəsinə daxil olmasına, hüquqi şəxslərə və 

bələdiyyələrə dövlət təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarəti həyata keçirir. 

Səriştəlik prinsipi – keyfiyyətli nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dövlət maliyyə 

nəzarəti orqanları işçilərinin, daxili  nəzarət xidmətləri və təftiş komissiyalarının üzvlərinin 

peşəkar bilik və təcrübəsinin məcmusudur. Peşəkar auditor təcrübədə, qanunvericilikdə və iş 

metodlarında mövcud olan meyllərə əsaslanaraq, peşə biliklərini və vərdişlərini daim müştəriyə 

və ya işə götürənə ixtisaslı peşəkar xidmətlər göstərmək üçün yetərli olan səviyyədə 

saxlamalıdır. Peşəkar auditor səylə və peşəkar xidmətlərin göstərilməsi zamanı tətbiq edilən 

texniki və peşə standartlarına uyğun hərəkət etməlidir. 

Aşkarlıq prinsipi – qanunla mühafizə olunan  kommersiya sirrinin və məxfilik rejimini nəzərə 

almaq şərtilə nəzarətin nəticələrinin dərc edilməsidir. 

Qanunçuluq prinsipi - Hesablama Palatası fəaliyyətini İNTOSAİ standartlarının və mövcud 

qanunvericilik kommersiya auditor nəzarətinin fəaliyyətinə də tətbiq oluna bilər, hərçənd ki, 

«Auditor fəaliyyəti haqqında» qanunda birbaşa təsbit edilməyib. Onunla bərabər bu qanun 

auditorun öhdəçiliklərini təyin edir, çünki qanun tələblərinin yerinə yetirilməsi auditor 

yoxlamasının yerinə yetirilməsi gedişatında qanunçuluq prinsipinin həyata keçirilməsidir.  

Obyektivlik prinsipi – hər bir peşəkar məsələlərinə, təsirsiz fikir formalaşmasına və nəticələrinə 

yoxlayıcı tərəfdən tətbiq edilən nəzarət prinsipidir. (Бурцев В. В.(2010). 

Yoxlayıcılar bütün yarana bilən hallara və real faktlara obyektiv baxmalıdırlar və yol 

verməməlidirlər ki, kənardan obyektiv mülahizələrə və nəticələrə mənfi təsir göstərilsin.  

Yoxlayıcının çıxardığı nəticələr və irəli sürdüyü tövsiyələr üçün obyektiv əsas yalnız kifayət 

həcmdə informasiya ola bilər. 
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Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili və həyata keçirilməsinin mövcud 

durumu 

 Pandemiya ilə bağlı dünya üzrə qeyri-müəyyən iqtisadi və tibbi vəziyyətin müddətinin 

uzanmaqda davam etməsi aktivlərin yerləşdirilməsi aspektindən də mühüm əhəmiyyət kəsb 

etmiş, aydın olmayan qlobal iqtisadi konyuktur, o cümlədən aparıcı ölkələrin iqtisadiyyatları ilə 

bağlı izlənən tərəddüdlər iqtisadiyyatla bağlı bir çox məsələlərin yenidən gözdən keçirilməsinə 

zərurət yaratdı. 

2020-ci ilin baxılan dövrü müxtəlif siyasi, iqtisadi və sosial amillərin daha da gücləndiyi bir 

dövr kimi xarakterizə oluna bilər. Bu amillərin təsiri ilə müşahidə olunmuş proseslər isə 

ümumilikdə aşağıdakı kimi sadalana bilər: 

 - Proteksionizm müstəvisində mühüm iqtisadi mərkəzlər arasında davam edən qeyri-

müəyyənliklər səbəbilə qlobal tələbin zəifləməsi; 

 - Sıxılan qlobal tələb kanalları fonunda neft qiymətlərinin əhəmiyyətli azalması və bu azalmaya 

baxmayaraq, iri neft ixracatçıları arasında neft bazarında əsas pay uğrunda mübarizənin 

şiddətlənməsi; 

 - Çində başlamış və sürətlə yayılmaqda davam edən yeni növ koronavirus infeksiyasının 

pandemiya elan edilməsi; 

 - Qlobal karantin şərtlərinin mühüm iqtisadi göstəricilərin dinamikasında neqativ şok effekti 

yaratmaqla, əksər iqtisadiyyatlarda sklerotik vəziyyətlə nəticələnməsi; 

 - İlin sonuna az qalmasına baxmayaraq, pandemiya aspektindən qeyrimüəyyənliyin 

azalmaması və növbəti dalğa təhlükəsinin mövcudluğu; 

 - Cari ildə müşahidə olunmuş mənfi dinamikaların laq effekti ilə növbəti ildə də davam edəcəyi 

riski. Yuxarıda qeyd edilən siyasi və iqtisadi proseslər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tərtib 

etdikləri proqnozlara da əhəmiyyətli təsir göstərmiş, beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 

2021-ci il üçün təqdim edilmiş yenilənmiş proqnozlar da bir-birindən fərqlənmişdir. “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə büdcə sisteminin quruluşu, 

tərtibi, layihələndirilməsi, qəbulu və icrası ilə bağlı mərhələləri əhatə edir və bu istiqamətdə 

tələbləri müəyyənləşdirir. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 2021-ci ilin dövlət 

büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar üzrə aşağıdakıları qeyd edir: 2021-ci 

ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlarda “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Qanun) büdcə sisteminin vahidliyi, bu sistemə aid 

olan büdcələrin müstəqilliyi ilə bağlı təsbit edilmiş tələblər təmin olunmuş (Maddə 3), layihə 

Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı tətbiq edilməklə tərtib edilmiş (Maddə 4), 

növbəti il üçün Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Ehtiyat Fondu üzrə vəsait nəzərdə tutulmuş və hər iki fond üzrə proqnozlaşdırılmış xərclərin 

məbləği dövlət büdcəsinin gəlirlərinin müvafiq olaraq 5,0%-dən və 2,0%-dən az olmaqla 

(Maddə 6) nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 
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Nazirlər Kabinetinin 24 yanvar 2020- ci il tarixli 23s nömrəli Sərəncamı ilə 2021-ci ilin dövlət 

büdcəsinin layihəsinin tərtibinə Qanunla müəyyən edilmiş müddətdə başlanılmışdır ki, bu da 

Qanunun 11.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğundur və 11.15-ci maddəyə uyğun olaraq 

Hesablama Palatasına dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və sonrakı üç il üçün icmal 

büdcənin göstəriciləri təqdim edilmişdir Hesablama Palatası cari ildə bəzi əlavə məlumatların 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini müsbət qiymətləndirməklə yanaşı, beynəlxalq mütərəqqi 

təcrübəyə və dövlətin maliyyə inzibatçılığının qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən 

metodologiyaya əsaslanaraq “Büdcə zərfi”nin məlumatlılığının artırılması, şəffaflığın təmin 

edilməsi istiqamətində addımların atılmasının davam etməsinin vacibliyini vurğulayır. 

 (“Аzərbаусаn Resрublikаsının 2020-сi il dövlət büdсəsi hаqqındа” Аzərbаусаn Resрublikаsı 

Qаnunundа dəуişiklik edilməsi bаrədə” Hesablama Palatasının  rəуi, 2021) 

  Parlamentdə müzakirə edilən “Büdcə zərfi” ilə bağlı dünya təcrübəsində əsasən iki şərt irəli 

sürülür: 

-  hesabatlılığın və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə zərfin əlçatanlığı təmin edilməli; 

 - büdcə ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərin “çeşidi” geniş və ictimai faydalılığı yüksək 

olmalıdır. Beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən qabaqcıl nümunələrə əsaslanan metodologiya 

əsas götürülməklə, “Büdcə zərfi”nin əlçatanlığı və məlumatların çeşidinin artırılması məqsədilə 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə addımların davam etməsi bu şərtlərin reallaşdırılmasına töfhə 

vermiş olar. 

 1. makroçərçivənin və büdcə proqnozlaşdırmasının əsaslılığı ilə bağlı zəruri məlumat və 

sənədlərin zərfə daxil edilməsi; 

 2. Makroproqnozların xərclər metodu əsasında tərtib edilməsi; 

 3. Əvvəlki dövrdə verilən proqnozlarla müqayisədə yaranan fərqlər və qarşıdakı dövr üzrə 

proqnozlardakı fərqlər haqda məlumat verilməsi; 

 4. Real, fiskal, monetar və xarici sektorlar üzrə qarşılıqlı əlaqənin göstərilməsi; 

 5. Büdcə parametrlərinin (vergi daxilolmaları, borc və büdcə kəsiri, investisiya layihələri) real 

dəyərinin hesablanmasının (diskontlaşdırma) aparılması; 

 6. “Vergi xərcləri büdcəsi” sənədinin “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi; 

 7. Dövlət borcu haqqında ətraflı məlumatların verilməsi; 

 8. Dövlətin aktiv və passivləri haqqında ortamüddətli dövr üzrə balans göstəricilərinin təqdim 

edilməsi. 

2021-ci ildə büdcə-vergi siyasəti üzrə aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulur: 

Gəlirlər üzrə hədəflər; 

1) İqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığının azaldılması məqsədilə büdcənin qeyri-neft 
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gəlirlərinin artırılması 2021-ci ildə davam edəcəkdir. Bu əsasda qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 

göstərən ödəyicilərin neft sektorunda baş verən şoklardan asılılığının minimuma salınması, 

qeyri-neft ixracın coğrafiyasının və nomenklaturasının genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, kölgə iqtisadiyyatının səviyyəsinin azaldılması, vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin icrası davam etdiriləcəkdir. Qarşıdakı ildə büdcə 

daxilolmalarının 45,8%-ni qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların təşkil edəcəyi 

proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft sektoru üzrə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 48,7%-i və ya 5674,0 

mln. manatını vergi orqanlarının xətti ilə daxilolmalar, 33,5%-ni və ya 3900,0 mln. manatını 

gömrük orqanlarının xətti ilə daxilolmalar, 7,6%-ni və ya 880,0 mln. manatını Dövlət borcu və 

zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert, 2,1 faizini və ya 250,0 milyon 

manatını Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar, 8,1 faizini və ya 947,0 milyon manatını digər 

gəlirlər təşkil edir.( www.economy.gov.az) 

2) Dövlət büdcəsinə daxilolmalar üzrə vahid nəzarət mexanizminin tətbiqinin genişlənməsinin, 

kölgə iqtisadiyyatının azaldılması hesabına vergi daxilolmalarının artırılmasının, vergi 

inzibatçılığı sahəsində şəffaflığın təmin edilməsinin, dövlət müəssisələrində daha mütərəqqi 

korporativ idarəetmə üsullarının tətbiqinin, maliyyə öhdəliklərinin vaxtında və tam həcmdə 

ödənilməsinin təmin edilməsinin, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimada 

əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin, habelə vergi borclarının ödənilməsi 

istiqamətində əlverişli şəraitin yaradılmasının 2021-ci ildə yığımların əhəmiyyətli artımına 

səbəb olacağı proqnozlaşdırılır. 

Növbəti ildə elektron ticarət sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal 

ödənişlərin institusional mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, nağdsız hesablaşma və ödəniş 

alətlərindən istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. 

 4) Növbəti ildə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin stimullaşdırılması və sərmayəçilərə daha 

əlverişli şəraitin yaradılmasınada xüsusi önəm veriləcəkdir.  

Xərclər üzrə hədəflər; 

1 Dövlət büdcəsi xərclərinin sosial yönümlülüyünün təmin edilməsi, dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dövlət proqramlarının və tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsi 2021-ci ildə büdcə xərclərinin əsas istiqamətlərindən olacaqdır. 2021-ci il 

üçün dövlət büdcəsinin sosialyönümlü xərcləri (büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına uyğun 

olaraq əməyin ödənişi, pensiya və müavinətlər, dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının, 

ərzaq məhsullarının alınması xərclərinin cəmi) 11111,9 mln. manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 563,8 mln. manat və ya 5,3% çoxdur. 

2) Əhalinin sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunması məqsədilə səhiyyə sahəsində mövcud 

çağırışlar nəzərə alınaraq, sözügedən sahə üzrə ənənəvi dövlət proqramlarının icrası ilə yanaşı 

sanitar-epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılmasına yönəlmiş müvafiq tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə xüsusi önəm veriləcəkdir. Belə ki, yeni növ koronavirus pandemiyasının 

davam etməsi fonunda koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb 

http://www.economy.gov.az/
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işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması 

və onunla mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə zəruri tibbi avadanlığın və digər tibbi 

vasitələrin tədarükünün həyata keçirilməsi, infeksiyaya yoluxmuş xəstələrin müalicəsinin 

səmərəli təşkili məqsədilə ölkənin müvafiq bölgələrində modul tipli xəstəxanalar 

quraşdırılması, habelə sanitar-epidemioloji vəziyyətə nəzarətin təkmilləşdirilməsi və 

infeksiyaya yoluxmuş və onlarla təmasda olan şəxslərin monitorinqinin aparılması üçün şəhər 

və rayon qiqiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin maddi-texniki vəziyyətinin gücləndirilməsi 

istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi, habelə peyvənd 

vasitələrinin alınması nəzərdə tutulur. Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının qarşısının 

alınması üçün bu prosesdə iştirak edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

məqsədilə dövlət tibb müəssisələrində, eləcə də özəl və təsərrüfathesablı tibb müəssisələrində 

çalışan işçilərin əməkhaqlarına aylıq vəzifə (tarif) maaşlarına müəyyən edilmiş (3–5 misli 

miqdarında) müddətli əlavələrin ödənilməsi üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsində müvafiq 

məbləğdə vəsait proqnozlaşdırılmışdır. Növbəti ildə yoluxması ehtimal olunan şəxslərin 

karantin nəzarətinə götürülməsi, infeksiyaya yoluxmuş xəstələrin müalicəsinin səmərəli təşkili 

məqsədilə ölkənin müvafiq bölgələrində quraşdırılmış modul tipli xəstəxanaların və stasionar 

müalicə tədbirlərinə özünümaliyyələşdirmə prinsipi ilə fəaliyyət göstərən tam təsərrüfathesablı 

tibb müəssisələrinin cəlb edilməsi işləri 2021-ci ildə də davam etdiriləcəkdir. 

3)İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi, şəhər və kəndlərin bərpası 

və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması (elektrik enerjisi, 

təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri 

infrastrukturlarını və mədəni-tarixi abidələrin bərpası və yenidənqurulması), şəhid ailələrinin, 

müharibə əlillərinin və bu kateqoriyadan olan müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsinin 

daha da gücləndirilməsi üçün maliyyə təminatının yaradılması ortamüddətli dövrdə büdcə 

xərclərinin prioritet istiqamətlərindəndir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın 

təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir 

infrastrukturların yaradılması (elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, 

mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri infrastrukturlarını və mədəni-tarixi abidələrin 

bərpası və yenidənqurulması, yaşayış evlərinin tikintisi və s.) məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət 

büdcəsindən 2,2 mlrd.manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. 

4) Ərzaq və su təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar, kənd təsərrüfatının aparıcı 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq təşviq mexanizmləri formalaşdırılacaq, içməli su 

ehtiyatlarının, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dayanıqlı su təchizatının yaradılması, habelə 

suyun paylanması və qənaətli sərfiyyatını təmin edən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi 

həyata keçiriləcəkdir. Aqrar sahədə aparılan islahat tədbirlərinə uyğun olaraq işğaldan azad 

olunmuş ərazilərdən yeni torpaqların əkin dövrüyyəsinə cəlb edilməsi ilə bağlı tələb olunan 

əlavə xərclər də nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üçün 475,7 mln. manat vəsait proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 65,0 

mln. manat və ya 15,8% çoxdur. Ölkə ərazisində mövcud olan su ehtiyatlarından səmərəli 
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istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi, su itkilərinin 

azaldılması, fermerlərin suvarma suyu ilə təchizatının yaxşılaşdırılması, torpaqların meliorativ 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni torpaq sahələrinin əkin 

dövriyyəsinə daxil edilməsi, suvarma sahələrinin genişləndirilməsi, suvarma subartezian 

quyularının saxlanılması və digər meliorasiya tədbirlərinin maliyyə təminatı üçün 2021-ci ilin 

dövlət büdcəsində Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 405,8 

mln. manat vəsait yönəldiləcəkdir. (www.stat.gov.az) 

5) Əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə güzəştli ipoteka kreditlərinin 

verilməsi və sosial mənzillərin tikintisi, o cümlədən əlil və şəhid ailələri üçün evlərin tikintisi 

üçün müvafiq vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılmışdır. Əhalinin mənzilə olan tələbatının 

ödənilməsi və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə güzəştli ipoteka kreditlərinin 

verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna 87,5 mln. 

manat (güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün 81,0 mln. manat, sahibkarlar tərəfindən 

manatla alınan kreditlərə hesablanmış faizlərə görə subsidiya verilməsi üçün 6,5 mln. manat), 

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi” publik hüquqi şəxsə 73,1 mln. 

manat vəsait yönəldiləcəkdir. 

6) Xüsusi müdafiə xarakterli layihələr və tədbirlər üçün maliyyə təminatının yaradılması, 

ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 2021-ci il də davam 

etdiriləcəkdir. Ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsi və silahlı qüvvələrin maddi-

texniki təminatının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərindən 

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 2100,0 mln. manat, 

2020-ci illə müqayisədə 500,0 mln. manat və ya 31,3% çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti 

ilin büdcə-vergi siyasətinin tərkibində gəlirlər üzrə əsas istiqamətlər, əsasən, son illərdə olduğu 

kimi qəbul edilmiş, eyni zamanda, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2021-ci il üçün də dövlət 

büdcəsinin gəlirləri üzrə konkret hədəf göstəricilərini də özündə saxlayan çoxaspektli 

göstəricilər sistemi müəyyənləşdirilməmişdir. 

  Dövlət büdcəsinin 2021-ci il üçün proqnozlaşdırılmış gəlirləri 25427,0 mln. manat olmaqla 

2019-cu ilin icra göstəricisindən 1208,9 mln. manat və ya 5,0%, cari ilin proqnozu ilə 

müqayisədə isə 1303,0 mln. manat və ya 5,4% çoxdur. 

 (“Аzərbаусаn Resрublikаsının 2020-сi il dövlət büdсəsi hаqqındа” Аzərbаусаn Resрublikаsı 

Qаnunundа dəуişiklik edilməsi bаrədə” Hesablama Palatasının  rəуi, 2021) 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.az/
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    Qrafik 2.2019-2021-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı məlumat. 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası www.sai.gov.az (08.04.2021) 

  2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri 28543,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. 

Bu, 2019-cu ilin faktiki icrası ilə müqayisədə 4117,1 mln. manat və ya 16,9%, cari illə 

müqayisədə isə 1587,2 mln. manat və ya 5,9% çoxdur 

Qrafik 3.2019-2021-ci illər üzrə dövlət büdcəsinin xərcləri, mln. manatla 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası www.sai.gov.az (08.04.2021) 

 

  Hesablama Palatası tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların, həmçinin dövlət maliyyə 

inzibatçılığı ilə bağlı beynəlxalq standart və mütərəqqi təcrübələrin təhlilinə əsaslanaraq təqdim 

edilmiş göstəricilərin əsaslılığının qiymətləndirilməsi, iqtisadi inkişaf göstəriciləri ilə 
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uyğunluğunun gücləndirilməsi, şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinin təmin edilməsi məqsədilə 

aşağıdakıları tövsiyə edir: 

Büdcə təşkilatlarında maliyyə fəaliyyətinin və tam olaraq büdcə prosesinin keyfiyyətli şəkildə 

həyata keçirilməsi kimi spesifik və həm də ümumi vəzifələrin reallaşdırılması üçün 

ümumdövlət, nazirlik, qeyri-dövlət (qeyri-büdcə fondları) daxili maliyyə nəzarəti funksiyasının 

reallaşmasının səmərəli mexanizmlərinin formalaşması günümüzün tələblərindəndir. 

 Müasir şəraitdə maliyyə nəzarətinin inkişafındakı ən vacib məsələlərdən biri  hərtərəfli və 

sistemli standartlaşdırmanın lazımi səviyyədə olmamasıdır. Beynəlxalq təcrübənin təhlilinə 

əsasən, bütün nəzarət qurumları üçün ümumi olan, beynəlxalq standartlara uyğunluğu özündə 

birləşdirən maliyyə nəzarəti modeli təklif edilə bilər.  

Nəticə və təkliflər. 

Fikrimizcə dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən 

tədbirlərin görülməsi də məqsədəuyğun olardı:  

 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun “Büdcə qaydası” (11-1) 

maddəsində əks olunan büdcə qaydasına uyğun hesablanan icmal büdcə xərclərinin yuxarı 

həddi, xərclənə bilən neft gəlirləri, dövlətin və dövlət müəssisələrinin ortamüddətli dövrdə 

borcalma üzrə artım və məhdudlaşdırma hədəfləri, icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin 

qeyri-neft ümumi daxili məhsula nisbətinin ortamüddətli dövr üzrə hədəfləri barədə geniş 

məlumatların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi: 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tədiyə növləri 

səviyyəsində proqnozlaşdırılmasının üsullarını müəyyən edən 10/01/2020-ci il tarixli, N4 

nömrəli Qərarı ilə qəbul edilmiş “Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin 

qeyri-neft gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması Qaydası”, eyni 

zamanda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 10.05.2012-ci il tarixli, 05 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət gəlirlərinin proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsi 

metodologiyası” üzrə tətbiq edilən yanaşmaların “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi; 

3. Dövlət büdcəsindən ayrılması tələb olunan vəsaitin tədbirlər və hədəflərlə 

əlaqələndirilməsini, məqsədli proqramlar vasitəsilə maliyyələşmənin dövlət büdcəsində xüsusi 

çəkisinin artırılmasını, hər bir Proqram üzrə maliyyələşmə mənbələrinin (büdcə və qeyri-büdcə 

vəsaiti olmaqla) əks olunmasını, həmin Proqramlarda hər il üzrə müəyyən edilmiş tədbirlərin 

və onlar üzrə hədəflərin konkret əks etdirilməsini;  

4. Tələb olunan vəsaitlərin daha dəqiq proqnozlaşdırılmasına və icrası prosesinə nəzarət 

olunmasına, eyni zamanda dövrü olaraq aralıq qiymətləndirmələrin aparılmasına, son nəticədə 

vəsaitlərin səmərəli və qənaətli istifadəsinə imkan verən Dövlət proqramlarının ayrı-ayrı 

tədbirlər üzrə əldə edilməsi nəzərdə tutulan kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin 

müəyyənləşdirilməsi; 

5. Dövlət büdcəsinin layihəsində və dövlət büdcəsinin icrası barədə Hesabatlarda bütün 
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Proqram və tədbirlərə ayrılan vəsaitlərin ayrıca göstərilməsini və icra müddəti başa çatmış 

Proqramlara dövlət büdcəsindən vəsaitlərin ayrılmamasını; 

6. Büdcə vergi siyasəti üzrə fəaliyyətlərin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsinə xidmət edən 

hədəf göstəricilərin (indikatorların) “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlarda göstərilməsi;  

7. Təkmil beynəlxalq iqtisadi modellərə, eyni zamanda milli gömrük sistemində formalaşmış 

təcrübəyə əsaslanaraq, həmçinin səmərəli nəticələrin əldə olunması və büdcənin gəlir 

0potensialının reallaşdırılması məqsədilə vergi orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan 

gəlirlər üzrə yaranan borcların yığılması çərçivəsində vergi orqanları tərəfindən siyahıya 

alınmış əmlakın borca yönəldilməsi ilə əlaqədar məhkəmə qərarlarının icrasının ədliyyə 

orqanlarının deyil, vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməsi; 

8. Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmaların son illərdə müşahidə edilən aşağı icra 

səviyyəsini və 2021-ci il üzrə proqnoz göstəricisinin kifayət qədər iri məbləğdə 

proqnozlaşdırıldığını nəzərə alaraq bu mənbə üzrə müvafiq kredit və ssuda müqavilələrinin 

ödəniş qrafikləri üzrə hesablanmış məbləğlərin vaxtında və tam dövlət büdcəsinə köçürülməsini 

təmin edən müvafiq tədbirlərin davamlı olaraq həyata keçirilməsi; 

9. Dövlət vəsaitlərinin təyinatdan kənar istifadəsinə şərait yaradan halların məhdudlaşdırılması, 

dövlət maliyyəsinin şəffaflıq və hesabatlılığının artırılması məqsədilə birdəfəlik təyinatlı 

xərclər anlayışının və istifadə istiqamətlərinin normativ-hüquqi aktlarda müəyyən edilməsi. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə ticarət sahəsində gün keçdikcə rəqabət daha da artmaqdadır və buna görə də rəqabətə tab gətirməyi 

hədəfləyən topdansatış şirkətləri əmtəə dövriyyəsi prosesini optimallaşdırmalı, eyni zamanda anbarlaşdırmanın 

logistik təşkili və idarə edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirməlidirlər. Topdansatış müəssisələrində 

anbarlaşdırma logistikasının təşkili malların satışı üçün effektiv marketinq strategiyalarının həyata keçirilməsi 

üçün şərait yaradır. Bu da öz növbəsində  müştəri tələblərinə daha tez cavab verməklə istehlakçı tələbatını düzgün 

şəkildə formalaşdırmağa və vaxtında təmin etməyə imkan verir. Anbar sahəsindəki əsas problemlərin həlli: 

mülkiyyət seçimi, anbarların dizaynı və layihələndirilməsi, müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilməsi, anbar 

əməliyyatlarının mexanizasiyası,  avtomatlaşdırılması  və  kompüterlə idarə edilməsi, anbar  prosesinin səriştəli  

və  hərtərəfli  təşkili  hələ  də ölkəmizin iqtisadiyyatının demək olar ki, hər sahəsindəki əksər topdansatış 

müəssisələrinin işində zəif nöqtədir. Logistik yanaşma  baxımından  bu  vəzifələr uzun müddət   həll edilməmişdir. 

Anbar əmtəə  bazarlarının və logistik  sistemlərin ən vacib elementi hesab olunur. Müasir dövrdə ölkəmizdə 

topdansatış müəssisələrində anbar logistikası kortəbii şəkildə formalaşır. Anbarların tikilişi, dizaynı, qaldırma və 

idarəetmə avadanlıqlarının seçilməsi, iqtisadi göstəricilərin və anbarların texniki avadanlıqlarının parametrlərinin 

hesablanması zamanı bir qayda olaraq, müasir logistika tələbləri nəzərə alınmır. Bu, həm müəssisə, həm də 

bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində maliyyə və material resurslarının səmərəsiz  istifadəsinə səbəb olur. 

Beləliklə, anbarlarda təşkilati və texnoloji proseslərin müasir standartlara uyğun təşkil olunması, əmtəə 

dövriyyəsinin anbarlar ilə əlaqəli proseslərində  xərclərin  azaldılması üçün geniş imkanlar açır və müvafiq olaraq 

paylama zəncirinin sonunda malların maya dəyərinin aşağı salınması imkanı yaranır. Bu sahənin tədqiqi 

topdansatış müəssisələrində anbarların təşkili və idarə edilməsində logistika prinsiplərinə əsaslanan metodologiya 

və yeni metodoloji yanaşmaların hazırlanmasını tələb edir.  

Açar sözlər: Anbar, Logistika, Anbar idarəetmə sistemi, Müasir texnologiya 

 

Giriş 

Şirkətlərin bugünkü çətin rəqabət mühitində müvəffəqiyyət qazanması üçün logistik 

fəaliyyətlərini strateji olaraq idarə etmələri mütləqdir. Çünki logistik fəaliyyətlərin uğuru 

müştəri xidməti səviyyəsinə və ümumi xərclərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu 

səbəbdən də logistik idarəetmə günümüzdə olduqca böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. 

http://www.taxes.gov.az/
http://www.economy.gov.az/
mailto:sabina130994@inbox.ru
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Malların emalı, nəqliyyat vasitəsinə yığılması, sığortalanması, daşınması, gömrük 

əməliyyatları, saxlanması, ehtiyatların idarə edilməsi, malların daşınması və paylanması 

logistik prosesin hissələridir. Anbar isə bir növ malların dayanacağı kimi təsvir edilə bilər. 

Logistik proses içərisində, anbar malların yığılması, qablaşdırılması, konsolidasiyası və 

göndəriləcək müştərilərə görə  ayrılması üçün nəzərdə tutulmuş strateji bir nöqtədir ( Acar və 

Çakmak, 2013).   

Hər hansı bir anbar, aydın şəkildə müəyyən edilmiş vəzifələri olan müstəqil bir sistemdir. Bu 

vəzifələrin həllinin effektivliyi anbardaxili prosesin təşkilinin rasionallığı ilə müəyyən edilir. 

Logistika anbar proseslərinin səmərələşdirilməsi üçün prinsipial olaraq yeni imkanlar yaradır. 

Logistik sistemlərin arası kəsilməz, fasiləsiz formada fəaliyyət göstərmələri bir çoх şərtlərdən 

asılıdır ki, bunlardan da ən əhəmiyyətlisi zəruri çeşiddə və kəmiyyətdə material ehtiyatlarının 

yaradılmasından ibarətdir. Material ehtiyatlarının plan həcmi elə müəyyənləşdirilməlidir ki, 

logistik sistemin hər bir iştirakçısı bu ehtiyat növlərinin yaradılması və saхlanılmasına görə 

artıq хərclərə yol verməsin. Buna görə də anbara təcrid olunmuş formada deyil, məhz logistik 

dövrənin əsas tərkib hissəsi kimi baхılmalıdır. Yalnız belə yanaşma anbarların əsas 

funksiyalarının müvəffəq yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə və yüksək rentabellik  

səviyyəsinə  nail  olunmasına imkan verə bilər (Волгин, 2015). Bu zaman nəzərə almaq 

lazımdır ki, istənilən halda ayrıca götürülmüş hər bir konkret  anbar üçün anbar sisteminin 

parametrləri onun elementləri və strukturu   bir - birindən əsaslı fərqlənir.  

Logistikanın ən vacib funksiyalarından biri anbarlaşdırmadır. Anbarlaşdırma saxlama və fiziki 

paylama sisteminin əvəzolunmaz elementi hesab olunur. Müasir biznes mühitində günbəgün 

artan rəqabət logistikanın və anbarlaşdırmanın vacibliyini və əhəmiyyətini hər keçən gün daha 

da artırmaqdadır. Bir neçə il əvvələ qədər anbar sadəcə bağlamaların və əşyaların yığılıb 

saxlandığı bir sahə olaraq qəbul edilirdi. Lakin son illərdə xüsusilə logistikanın nə olduğunun 

anlaşılması və bununla da logistikaya lazımi əhəmiyyət verilməsi nəticəsində logistikanın 

təşkili səyləri və mövcud sistemlərin təkmilləşdirilməsini qaçınılmaz hala gətirib çıxarmışdır. 

Logistikanın ən önəmli elementlərindən olan anbar isə keçmişdə ifadə etdiyi mənasından 

uzaqlaşaraq, gələcəyə istiqamət verəcək strateji və dinamik bir iş vahidinə çevrilməyə 

başlamışdır (Ковалева & Ермоленко, 2017). 

Anbarlar müasir müəssisələrin texnoloji prosesində vacib həlqələrdir və topdan ticarət üçün 

təməl rolunu oynayırlar, buna görə də rəqiblərindən öndə olmaq niyyətində olan müəssisələrin 

anbarları müasir bir təşkilat, müasir texnologiyalar və ixtisaslı kadrlar tələb edir. Həqiqətən, 

yalnız bunun sayəsində hər hansı bir ticarət müəssisəsinin əsas məqsədlərinə nail olmaq 

mümkündür (Маликов, 2019). 

Metod 

Məqalədə sistemli yanaşma, statistik analiz, sintez təhlili və müqayisə metodlarından istifadə 

olunmuşdur. Anbar logistikası sahəsində mövcud olan vəziyyət statistik məlumatlar əsasında 

təhlil olunacaqdır. Məqalədə inkişaf etmiş ölkələrdə topdan ticarət müəssisələrinin anbarlarında  
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müasir texnologiyaların və avtomatlaşdırma sistemlərinin tətbiqinin müasir yönləri 

araşdırılaraq Azərbaycanda gələcək praktiki tətbiqləri üzrə təkliflər təqdim olunacaq. 

 Analiz 

Topdansatış müəssisələrində müasir standartlara və logistik tələblərə cavab verən bir anbarın 

yaradılması mürəkkəb bir prosesdir. Çünki bu proses sistemli bir yanaşma tələb edir. Müasir 

bir anbar yaradarkən anbarın tərtibinə təsir edən bir çox amilləri nəzərə almaq, anbar ərazisinin 

parametrlərini müəyyən etmək, obyektin tikilməsi, avadanlıqların və proqram təminatının 

seçilməsini kompleks şəkildə həyata keçirmək çox vacibdir. Anbarların müasir 

layihələndirilməsinin əsas məqsədi logistik optimallaşdırma tələblərinə daha tez cavab verən və 

uyğunlaşan əhəmiyyətli anbar obyektləri yaratmaqdır (Боков, 2016). 

Topdansatış müəssisələri anbar işinin keyfiyyətinin effektivliyini artırmaq və anbardaxili 

əməliyyat xərclərini azaltmaq üçün yeni və innovativ yollar axtarırlar. Anbar təsərrüfatının 

inkişafı üçün bir müəssisənin ilk öncə anbar idarəetmə sistemini seçməsi lazımdır, yəni anbarın 

ehtiyaclarını və imkanlarını nəzərə alaraq anbarda hansı anbar identifikasiya texnologiyasından 

istifadə edəcəyinə qərar verməlidir. Günümüzdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin topdansatış 

müəssisələrinin anbarlarında ən çox istifadə olunan texnologiyalar aşağıdakılardır: 

 Vizual (kağız) texnologiya; 

 Ştrix-Barkod texnologiyası; 

 RFID texnologiyası; 

 Səs texnologiyası. 

Anbarlarda "Kağız" texnologiyasının tətbiqi dedikdə anbar işlərinin kağız ilə (kağız sənədlərlə) 

əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur, yəni, anbar işçisinə tapşırıq vərəqəsi verilir. İşçi yerinə 

yetirməli olduğu tapşırıqlarla tanış olur və onları icra etməyə başlayır. Tapşırıq vərəqəsində işçi 

anbarda  işlərin başa çatdırılıb çatdırılmaması haqqında qeydlər aparır. Hansı tapşırıqlar icra 

edilməyibsə, onların səbəblərini qeyd edir. Bundan sonra tapşırıq vərəqəsi anbarda yerinə 

yetirilən işlər və dəyişikliklər haqqında məlumatları anbar informasiya sisteminə daxil edən 

operatora ötürülür. Bütün bu proseslər istənilən qədər sürətli ola bilməz, çünki işin icrası ilə 

məlumatların informasiya bazasına daxil edilməsi arasında vaxt gecikməsi yaşanır. Bu 

texnologiya çoxdan köhnəlmişdir və müasir anbar idarəetmə standartlarına cavab vermir, lakin 

anbarın avtomatlaşdırılmasının mənasız olduğu kiçik anbarlarda, eyni zamanda anbar 

işçilərinin nəyin harda saxlanıldığına yaxşı bələd olduğu az miqdarda mal olan anbarlarda da 

tətbiq olunur. 

Ştrix-Barkod texnologiyası, səthə tətbiq olunan qrafik işarədir, hansı ki  xüsusi bir cihaz 

vasitəsilə həmin qrafik işarədən ehtiyat haqqında məlumat oxunur. Bu cür texnologiyaların  

tətbiq olunduğu bir anbarda işçinin işləmə prosesi “kağız” texnologiyasına bənzəyir, yalnız bu 

halda anbar  işçisinin tapşırıq vərəqəsi əvəzinə xüsusi bir cihazı (mobil terminal) olur. Mobil 

terminalın köməyi ilə işçi tapşırıqlar alır və anbar ehtiyatının üzərindəki ştrix-kodları skan edir. 

Barkodu skan etdikdən sonra anbar ehtiyatı haqqında məlumatlar anbar  informasiya sisteminə 
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daxil edilir ki, bundan sonra  işçinin operatora qayıtması və anbarda görülən işlər barədə hesabat 

verməsinə ehtiyac qalmır. Başqa sözlə desək, bu texnologiyanın köməyi ilə lazımsız və çox 

vaxt aparan əməliyyatların sayı minimuma enir (Güler, 2006). 

Topdansatış müəssisələrinin anbarlarında istifadə oluna biləcək ən müasir texnologiyalardan 

biri RFID (Radio Frequency Identification, ingilis.) texnolgiyasıdır. Bu raditezlikli texnologiya 

anbar ehtiyatlarına aid  məlumatları  avtomatik formada tanıyıb anbar məlumat sisteminə daxil 

etməyə imkan verir. Bu texnologiya necə işləyir? Anbarda işlənən hər bir ehtiyata  xüsusi bir 

RFID etiketi quraşdırılır və ehtiyatlar bir konveyer boyunca hərəkət etdikdə və ya xüsusi 

yükləmə-boşaltma avadanlığı vasitəsilə bir RFID qapısından keçdikdə, bu zaman etiketin radio 

siqnalları oxunur və məlumatlar anbarın informasiya sisteminə daxil olur. RFID texnologiyası  

aşağıdakı xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir: 

 RFID etiketləri etiketin özünü birbaşa görmədən oxuna bilər, yəni, xüsusi bir cihaz olan 

"RFID - oxucu"  etiketi birbaşa görməyi tələb etmir; etiketin  məlumatlarını  oxumaq 

üçün etiketin kifayət qədər yüksək sürətlə konveyer boyunca hərəkət edərək qeydiyyat 

zonasına daxil olması kifayətdir. 

 RFID etiketlərinin oxunma  məsafəsi az deyil və bir neçə yüz metrə çata bilir. Bu 

xüsusiyyətinə görə böyük və müasir topdansatış anbarları üçün daha çox uyğundur. 

 Eyni anda bir neçə etiketi oxumağa qadirdir, bu rəqəm saniyədə 50 ilə 200 etiket 

arasında dəyişir. Bu, malların müxtəlif istiqamətlərdə çoxsaylı konveyer xətləri boyunca 

hərəkət etdiyi böyük anbarlara da aiddir. 

 RFID etiketlərinin ətraf mühit üçün mənbə və davamlılığı. İstehsalçı tərəfindən istehsal 

olunan etiketin istismar müddəti təxminən 10 ildir və RFID etiketi olduqca yüksək  

davamlılğı  və elastikliyi ilə seçilir, nəmə və kirə asanlıqla tab gətirir. Anbarın işinə bu 

texnologiyanın tətbiqi ümumi avtomatlaşdırma səviyyəsini yüksəltməyə və anbar 

əməliyyatlarının sürətini artırmağa imkan verir. Bu texnologiya mexaniki əməliyyatları 

və insan əməyini azaltmaqla (anbar işçiləri) malların anbarda hərəkəti prosesini olduqca 

yüngülləşdirir (Malkoç, 2006). 

Dövrümüzün anbarlara aid ən yenilikçi texnologiyası "Səs texnologiyası" dır. Bu texnologiya 

hələ geniş miqyasda istifadə olunmasa da, imkanlarına və effektivliyinə görə digər mövcud 

texnologiyalardan üstündür. Səs texnologiyası barkod texnologiyasına bənzəyir, fərq ondadır 

ki, ehtiyatların müəyyənləşdirmə prosesini sadələşdirir, çünki işçinin əlləri sərbəst olur və o, 

sənədləri və ya mobil terminalın ekranını oxumaqla diqqəti yayınmır. Anbardakı cihazlardan 

anbar işçisinə yalnız mikrofonlu qulaqlıq və kəmərinə yapışan kiçik bir cihaz lazımdır. Anbar 

işçisi rəfə yaxınlaşır, müəyyən bir hücrəni tapır və çek nömrələrini səsləndirərək ehtiyatı 

müəyyənləşdirir və xüsusi əmrlər verdikdən sonra məlumatlar anbar  informasiya sistemində 

qeydə alınır və işçi növbəti hücrəyə keçə bilir. Səs texnologiyası, ehtiyatlarda xüsusi etiketlər 

və barkodlar olmadan, yəni, malların tədarükçüdən anbara gəldiyi formada işləməyə şərait 

yaradır (Карх, 2016). 

Adı çəkilən texnolgiyaların səmərəlilik göstəriciləri 1-dən 4-ə qədər balla qiymətləndirilərək 
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aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:  

 

 

 

Cədvəl 1: Anbar işində tətbiq olunan texnologiyaların səmərəlilik göstəriciləri 

Xüsusiyyətlər 
Vizual (kağız) 

texnologiya 

Ştrix-Barkod 

texnologiyası 

RFID 

texnologiyası 
Səs texnologiyası 

Əməliyyat sürəti 4 2 2 1 

Əməliyyatın 

pozulması riski 
3 1 1 1 

Qiymət 1 3 4 4 

Texnologiyanın 

təhlükəsizliyi 
2 2 1 1 

İşçilərin 

öyrənmə sürəti 
3 2 1 1 

Mənbə: Литвинова, О.И.(2015). Совершенствование управления логистическими системами на основе 

стандартизации процессов. Международный научно-исследовательский журнал. № 11-1 (42), 62-64. 

 

Belə nəticəyə gəlirik ki, bu gün istənilən topdansatış şirkəti anbarının iş qabiliyyətini və 

səmərəliliyini artırmaq üçün, müxtəlif  texnologiyalar arasından seçim etməyə malikdir . Bu 

zaman şirkət öz  maliyyə imkanlarını nəzərə almalıdır, bu vəziyyətdə ən büdcəli texnologiya 

"Kağız" texnologiyası, ən bahalı isə RFID və Səs texnologiyası olacaqdır. Bu texnologiyaların 

hər biri fərqli məqsədlərə yönəldilmişdir, məsələn: əgər topdansatış şirkəti kiçikdirsə və mal 

çeşidi azdırsa, “kağız” və ya barkod texnologiyasını tətbiq etmək daha məqsədəuyğundur. 

Ancaq müəssisə böyükdürsə, seriyalı və kütləvi sayda anbar ehtiyatına sahibdirsə, anbardakı 

ehtiyatları  müəyyənləşdirmək üçün RFID və ya Səs texnologiyasından istifadə etmək daha 

təsirli olacaqdır. 

Müasir dövrdə ticarət sahəsində gün keçdikcə rəqabət daha da artmaqdadır və buna görə də 

rəqabətə tab gətirməyi hədəfləyən topdansatış şirkətləri bir sıra tədbirlər həyata keçirməlidirlər  

ki, logistik prosesləri sadələşdirsinlər, xərcləri azaltsınlar və idarəetməni asanlaşdırsınlar. 

Günümüzdə qarşıya qoyulmuş hədəfə çatmaq zəmanəti və əla bir nəticə vəd edən çox sayda 

metod var. Eyni zamanda, böyük seçimə baxmayaraq, operatorlar arasında ən populyar olan 

məhz avtomatlaşdırılmış anbar idarəetmə sistemidir. Çünki sistem eyni zamanda çox sayda 

tapşırığı yerinə yetirməyi bacarır və iş prosesinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 
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Anbar idarəetmə sistemlərinin köməyi ilə anbarın logistik əməliyyatlarını və bütün mühasibat 

uçotunu vahid bir blokda birləşdirmək mümkündür, bu da işin idarə edilməsini xeyli 

asanlaşdırır (Приплад, 2018). 

 WMS ingilis dilindəki Warehouse Management System ifadəsinin qısaltmasıdır və dilimizə 

"anbar idarəetmə sistemi" kimi tərcümə olunur. Sadə dillə desək, bu bir sıra anbar proseslərinin 

idarə edilməsini avtomatlaşdıran bir proqram təminatıdır.  Dünya təcrübəsində, anbar 

əməliyyatlarını və  anbar ehtiyatlarını  idarə etmək üçün kompüterləşdirilmiş avadanlıq, 

proqram təminatı və digər avadanlıqların birləşdirilməsi üçün istifadə olunur.  WMS 

konsepsiyası, bir anbarda işin müxtəlif mərhələlərinin əlverişli uçotu, eləcə də anbar işçilərinin 

iş proseslərini təşkil edən müəyyən prosedurları avtomatik olaraq həyata keçirməklə bu 

mərhələlərin planlaşdırılması və optimallaşdırılması deməkdir (Frazelle, 2016). WMS anbar 

idarəetmə sisteminin tətbiqi anbar fəaliyyətinin planlamasını və bütün anbar bölmələri, yəni, 

işçiləri, nəqliyyat vasitələri və digər logistik komponentləri üzərində tam nəzarəti  təmin etməyə 

imkan verir. Bu sistem özündə 2 əsas komponenti birləşdirir. 

 Müştərinin fərdi ehtiyaclarına uyğun olaraq hazırlanmış və inkişaf etdirilmiş bir 

İT sistemi 

 İdarəetmə sisteminin avtomatlaşdırılmasından məsul olan standart avadanlıq. 

WMS anbar idarəetmə sisteminin  infrastrukturuna barkod skanerlər və printerlər, serverlər, 

radio ötürücülər, məlumat toplama terminalları, müştəri cihazları (noutbuk, telefon və s.) və 

onlara yapışdırıla bilən RFID çipləri daxildir (Filiz, 2007). 

Əvvəllər Anbar İdarəetmə Sistemləri (WMS) adətən mürəkkəb anbar əməliyyatları olan iri 

müəssisələrlə əlaqələndirilirdi. Ancaq bu gün hətta kiçik və orta ölçülü şirkətlər WMS-in 

səmərəli inventar, logistika və çatdırılma idarəetməsi üçün əhəmiyyətini və önəmini dərk 

edirlər. Aşağıdakı qrafikdə 2015-ci ildən 2024-cü ilə qədər dünya səviyyəsində anbar idarəetmə 

sistemləri (WMS) bazarının ölçüsü göstərilir. 2015-ci ildə qlobal anbar idarəetmə sistemi bazarı 

1,2 milyard ABŞ dolları dəyərində idi. 

Qrafik 1.  2015-ci ildən 2024-cü ilədək dünya miqyasında anbar idarəetmə sistemləri (WMS) bazarının 

ölçüsü (milyard ABŞ dolları ilə) 
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Mənbə: Statistik portal,  www.statista.com  07.09.2016 

 

Qeyd etməliyik ki, topdansatış müəssisələri anbarların işinin logistik idarə etmək və  

səmərəliliyini artırmaq , eyni zamanda bütün anbar əməliyyatlarını avtomatlaşdırmaq üçün 

yuxarıda göstərilən yeni texnologiyaların və avadanlıqların tətbiqini həyata keçirməlidirlər.Bu 

proses isə hər şeydən əvvəl vahid WMS anbar idarəetmə sisteminin istifadəsini tələb edir. 

Düzgün seçilmiş WMS sistemi nəzərəçarpacaq nəticələr əldə etməyə imkan verir: inventar 

dövriyyəsi anbar sahəsini və kadr sayını artırmadan üç dəfəyə qədər artır, anbar işçilərinə 

ehtiyac 30-50% azalır, mühasibat dəqiqliyi artır və 98-99% -ə çatır, malların səmərəli 

yerləşdirilməsi "əlavə" saxlama yerlərinin boşaldılmasına şərait yaratdığı üçün saxlama 

qabiliyyəti 30%-ə qədər arta bilir (Кизим, 2013). 

Aşağıdakı cədvəldə beynəlxalq logistika operatoru ABX Logistics-in anbar kompleksində 

Logistic Vision Suite anbar idarəetmə sisteminin tətbiqi nümunəsində WMS sisteminin 

tətbiqindən öncə və sonra anbar işinin göstəricilərinin müqayisəsi verilmişdir.  

Cədvəl 2. Anbar işinin avtomatlaşdırılma nəticələri: 

Anbar işinin göstəriciləri WMS tətbiqindən öncə WMS tətbiqindən sonra 

Saxlanılan malların həcmi, palet 

sayı ilə 

2500 4000 

Gündəlik ümumi sifariş həcmi, 

sifarış sayı 

30  70 

http://www.statista.com/statistics/685785/worldwide-warehouse-management-systems-market
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İşçilərin sayı, nəfər 32 12 

İş rejimi 24 saatlıq növbə, həftənin yeddi günü İki növbəli, saat 8.00-dan 20.00-dək 

Xidmət keyfiyyəti Müştərilərdən səhvlərlə, az yükləmə, 

maşınların yüklənməsi / boşaldılması 

zamanı gecikməsi ilə bağlı daimi 

şikayətlər 

Şikayətlər dayandı. 

Fakturalandırma Daimi gecikmələr Daimi, hər əməliyyat üçün ətraflı 

hesablama ilə 

Maliyyə tələbləri Daimi (tapılmayan mallar üçün) Şikayət yoxdur, müştəri gündəlik 

malların qalıqları və hərəkəti barədə 

hesabat alır 

Mənbə: www.ant-tech.ru məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

 

Nəticə 

Topdansatış müəssisələrində anbarlaşdırmanın logistik təşkili və idarə edilməsi pobleminin 

həlli istiqamətində  müasir standartlara və logistik tələblərə cavab verən anbarların 

layihələndirilməsi məqsədilə innovativ yollardan istifadə edilməsi təklifi irəli sürülmüşdür. 

WMS avtomatlaşdırılmış anbar idarəetmə sistemləri, RFİD və Səs texnologiyaları, BTS anbar 

obyektlərinin tikintisi və anbar robotları haqqında araşdırılma aparılmış, onların tətbiqinin 

üstünlükləri, çatışmazlıqları və yarana biləcək maneələr qeyd edilmişdir.Topdansatış 

şirkətlərinin anbarlarında WMS sistemlərin  tətbiq olunması  müəssisənin əsas vəzifəsini  həll 

etməyə, yəni malların qəbulu və çatdırılmasını sürətləndirməyə, boş vaxtları aradan qaldırmağa 

və vaxtında bütün növ xidmətlər göstərməklə müştəri məmnuniyyətini və iş sürətini artırmağa 

imkan verir. Ümumiyyətlə, bir anbardakı WMS tətbiqetməsindən istifadə edərək əməliyyatların 

avtomatlaşdırılması, hər prosedur başa çatdıqdan sonra rəqəmsal bir iz əldə etməyə imkan verir 

və bu yığılmış məlumat massivini, müəyyən əməliyyatların optimallaşdırılmasına dair obyektiv 

qərarlar qəbul etmək üçün bir mənbə hesab etmək olar. WMS proqramından istifadə edərək bir 

sıra riskləri və xərcləri minimuma endirmək mümkündür. Anbar əməliyyatlarının həyata 

keçirilməsində, həmçinin müştəri sifarişlərinin alınmasında səhvlərin baş vermə ehtimalı olmur. 

Bununla da narazı müştərilərin faizi azalır və müştəri sadiqliyi artır və bu da böyüməyə müsbət 

təsir göstərir.  

Müəssisənin anbar təsərrüfatının inkişafının əsas variantlarını nəzərdən keçirməklə  belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, topdansatış şirkətinin  fəaliyyətinin miqyasından və maliyyə 

imkanlarından çox şey asılıdır. Anbarın bu texnologiyaların vasitəsi  ilə modernizasiya edilməsi 

anbardan keçən material axınının sürətini və həcmini artıracaq, bu da öz növbəsində mənfəətin 

http://www.ant-tech.ru/
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artmasına və ümumilikdə müəssisənin bazarda mövqeyinin güclənməsinə və rəqabət 

qabiliyyətinə müsbət təsir göstərəcəkdir. 

 

Ədəbiyyatlar 

1. Frazelle, E.H. (2016). World-Class Warehousing and Material Handling, New York,  McGraw-Hill 

Education; 2nd edition, pp232. 

2. Боков, А. Н. (2016). Оптимизация складских предприятий. Международный Научный Журнал 

«Инновационная Наука» ,2,  ISSN 2410-6070, 54-56. 

3. Волгин, В.В. (2015). Склад. Организация. Управление. Логистика, Москва, М.: ИТК "Дашков и К" 

,724 стр. 

4. Карх, Д. А. (2016). Тенденции развития складской недвижимости как фактора 

конкурентоспособности предприятий оптовой торговли. Торговля Логистика Таможенное дело. 

Управленец № 1/59, 81-84. 

5. Кизим, А.А.(2013).  Эффективность складской логистики на основе Wms-систем. Экономика 

Устойчивого Развития, 13, 138-139. 

6. Ковалева И.В., Ермоленко Ю.Н. (2017). Управление складскими логистическими процессами в 

организации. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. № 1 (147), 175-179 

7. Маликов О. Б., Складская и транспортная логистика в цепях поставок: Учебное пособие, Санкт-

Петербург, Питер, 397стр. 

8. Приплад ,И.С.(2018). Оптимизация складской логистики. Научный Журнал, 5, (28), 84-86. 

9. Acar, Z.A. ve Çakmak, E.(2013).  Depolama ve Depo Yönetimi, Ankara, Nobel Akademik Yayincilik, 

210s. 

10. Güler, E. (2006), Depo yönetiminde bilgi teknolojileri kullanımı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 

219s. 

11. Malkoç, E. (2006). Depo yönetim sistemlerinde kullanilan otomatik tanima ve veri toplama teknolojileri 

ile RFID etiketleme, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 234s. 

12. Filiz, Z.(2007), Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Taşimacilikta Bilişim Teknolojileri ve 

Uygulamalari, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 141s. 

13. Литвинова, О.И.(2015). Совершенствование управления логистическими системами на основе 

стандартизации процессов. Международный научно-исследовательский журнал. № 11-1 (42), 62-

64. 

14. Statistik Portal,  www.statista.com   

 

 

 

 

http://www.statista.com/statistics/685785/worldwide-warehouse-management-systems-market


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının İxrac Potensialının Artırılmasında 

İnnovasiyaların Rolu 

 

Səbinə Salahova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

sebinesalahova96@gmail.com 

 

Xülasə  

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafında və ixrac potensialının artırılmasında aktual məsələlərdən biri də 

istehsalda innovasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsidir. Aqrar sənaye Azərbaycanın milli 

iqtisadiyyatı üçün ənənəvi sahədir və bu sektordakı inkişaf dinamikasında illər uzunu qazanılmış təcrübələr, 

ənənələr, formalaşmış kənd təsərrüfatı istehsal bacarıqları hesabına artım müşahidə edilmişdir. Ancaq aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, qloballaşma dövründə, habelə elmi-texniki tərəqqinin hazırki mərhələsində bu yolla 

istehsalın intensiv inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Ölkəmizin kənd təsərrüfatı potensialının ekstensiv inkişaf 

üçün az yararlı olduğunu nəzərə alsaq, istehsalın həcminin və ixracda kənd təsərrüfatı məhsullarının payının 

artırılmasına ancaq intensiv inkişafla nail oluna bilər. Bu isə dünya iqtisadiyyatında baş verən yenilikləri daim 

izləmək, müasir texnika və texnologiyadan istifadəni təmin etməklə mümkündür.  

Mövzu etibarilə innovasiyaların tətbiqinin zəruriliyini və ixrac potensialının gücləndirilməsində onun rolunu ifadə 

edən bu məqalədə, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının problemləri müəyyən edilmiş, görülən 

innovativ tədbirlər təhlil edilmişdir. Məqalədə innovativ yeniliklərin kənd təsərrüfatında tətbiqinin potensial ixrac 

mailto:sebinesalahova96@gmail.com
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məhsulları qrupunun çeşidlənməsini, məhsulların beynəlxalq standartlara uyğun istehsalını, dünya bazarında 

rəqabətədavamlı mal və məhsulların çıxarılmasını stimullaşdıracağından bəhs edilir. 

Açar sözlər: innovasiya, kənd təsərrüfatı, ixrac, aqrar sənaye məhsulları 

 

Giriş 

Qloballaşan dünyamızda istehsalın bütün sahələri üzrə texnika və texnologiya, istehsal şəraiti 

durmadan yenilənir. Daim yenilənən texnika və texnologiyaların, elmi nailiyyətlərin, dünya 

təcrübəsinin izlənilməsi istehsal imkanlarını artırmağa və davamlı inkişafa təkan verir. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, innovasiyaların tətbiqi istiqamətində ölkə səviyyəsində dövlət 

siyasətinin işlənib hazırlanması və tənzimləyici tədbirlərin görülməsi mütləqdir (İsmayılov, 

2015). 

Milli iqtisadiyyatımızın ənənəvi sahələrindən biri olan kənd təsərrüfatı sənayesi uzun illər 

ərzində yerli potensial, formalaşmış istehsal vərdişləri və sair hesabına inkişaf etmişdir. Son on 

illikdə qeyri-enerji sənayesinin inkişafının prioritet qəbul edilməsilə aqrar sənaye sahələrinə 

diqqət artırılmışdır. Dünya iqtisadiyyatında baş verən elmi-texniki inqilab göstərir ki, artıq 

ənənəvi istehsal üsulları ilə yüksək inkişafa nail olmaq mümkün deyildir. Kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının, onların ixrac potensialının artırılmasının ən effektiv yolu kənd 

təsərrüfatının innovasiyalaşmasına nail olmaqdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, 

qablaşdırılmasında, daşınmasında müasir texnika və texnologiyadan istifadə həmin məhsulların 

ixrac potensialını artıracaq, dünya bazarında rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəldəcəkdir 

(İsmayılov, 2015). Asiya İnkişaf Bankının mövzuyla əlaqədar icmalında bildirilir ki, müasir  

istehsal texnologiyalarının aqrar istehsala tətbiqi məhsuldarlığın artımına da imkan 

yaradacaqdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatında aqrar sahənin başlıca 

problemlərindən biri istehsal imkanlarından maksimum istifadənin təmin edilməməsi və  

istehsalın ixrac üçün yetərli olmamasıdır. Sahənin innovativ yenidənqurulması hesabına bu 

problemin həlli mümkün ola bilər (İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, 2017). 

Məlumdur ki, iqlim, torpaq və coğrafi şərait Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı üçün 

əlverişli olsa da, torpağın azlığı istehsal imkanlarını daraldır. Belə olan halda, istehsal 

miqdarının artırılması yalnız intensiv inkişaf ilə mümkündür. Müstəqilliyin ilk illərindən 

etibarən enerji sektorunun inkişaf etdirilməsi, aqrar nəayenin ikinci planda qalmaasına səbəb 

olmuşdur, nəticədə hələ də bu sahədə ekstensiv inkişaf xüsusiyyətləri hakim mövqe tutur. 

İnnovativ tədbirlərin görülməsi intensiv inkişafı stimullaşdıracaqdır. 

Aqrar istiqamətdə inkişaf göstəriciləri yüksək olan dünya ölkələrində istehsalın innovativ 

təşkilinə hələ ötən əsrin 70-80-ci illərindən başlanmışdı. Ölkəmizdə enerji sektoruna əsaslanan 

istehsal strukturu bu sahənin inkişafını ləngitmişdir. Milli iqtisadiyyatın bütün istiqamətlərində 

inkişafın innovativ yollarla təmini məqsədilə qanunların qəbulu və müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə 2000-ci illərdən başlanmışdır. "2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 

dövlət innovasiya siyasəti konsepsiyası", "İnnovasiya fəaliyyəti və dövlətin innovasiya siyasəti 
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haqqında" qanun layihəsi, "Azərbaycan aqrar sənayedə innovasiya proseslərinin inkişaf 

konsepsiyası" işlənib hazırlanmışdır (Şəfiyev, 2019). 16 oktyabr 1999-cu il tarixində Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Aqrar Elm Mərkəzi yaradılmışdır, 2015-ci ildə isə Nazirlər 

Kabinetinin qərarı ilə mərkəzin adı Aqrar Elm və İnnovasiyalar Mərkəzi şəklində 

dəyişdirilmişdir. Mərkəz aqrar sənaye istehsalının elm və innovasiya tutumlu inkişafının təmini 

istiqamətində tədbirləin görülməsini, elmi tədqiqatların, araşdırmaların aparılmasını təmin edir. 

Aqrar Elm və İnnovasiyalar Mərkəzi fəaliyyəti çərçivəsində aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir 

(http://aeim.gov.az/az/pages/2/5 ): 

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında müasir elmi-texniki üsullardan istifadənin 

təmin edilməsi 

• Regionlar arasında innovativ istehsal şəbəkəsinin qurulması, regional innovasiya 

mərkəzlərinin yaradılması 

• Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının müasir istehsal avadanlıqlarına, texnologiyalara 

əlçatanlığının təmin edilməsi 

• İnnovativ istehsal üsullarının tətbiqi ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi 

• Elmi-tədqiqat institutlarında, tədqiqat mərkəzlərində yaradılan heyvan cinslərinin, bitki 

sortlarının və hibridlərin damazlıq işlərinin və ilkin toxumçuluğunun təşkil edilməsi 

• Aqrar sənayenin innovasiyalı inkişafının təmini məqsədilə beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi və sair. 

Regionlar arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında innovativ şəbəkənin yaradılması 

aqrar sahənin elmi əsaslarla inkişafına, fermerlərin elmi-metodik əsaslarla fəaliyyətinə, 

regionlarda aqrar sənaye istehsalının inkişafına, ixrac potensiallı məhsul istehsalının 

genişlənməsinə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının səmərəli yerləşdirlməsinə imkan 

yaradacaqdır.  

Metod 

Konfrans üçün məqalənin yazılması və tədqiqatın aparılması zamanı kəmiyyət və keyfiyyət 

xarakterli metodlardan istifadə edilmişdir. Ayrı-ayrı elmi mənbələrdən, müvafiq qurumların 

rəsmi internet səhifələrindən əldə edilmiş məlumatlar təhlil metodu hesabına ayrı-ayrılıqda 

öyrənilmiş, daha sonra məlumatlar sintez metodu hesabında mövzu çərçivəsində birləşdirilərək 

fikir tamamlanmışdır.  Araşdırma zamanı qruplaşdırma metodu tətbiq edilərək məlumatlar 

başlıqlar üzrə sistemli hala gətirilmişdir. Müqayisəli təhlil metodundan istifadə innovasiyaların 

tətbiqinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalındakı rolunu qiymətləndirməyə şərait 

yaratmışdır. Statistik göstəricilərin illər üzrə müqayisəsi ilə statistik analiz metodu tətbiq 

edilmişdir. 

Analiz 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının innovasiyalaşması bu məhsulların dünya bazarına 

http://aeim.gov.az/az/pages/2/5
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çıxışını məhdudlaşdıran bir sıra problemləri aradan qaldıra bilər. İlk öncə ölkəmizdə istehsal 

edilən aqrar sənaye məhullarının ixrac problemlərinə nəzər salaq: 

• Kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac həcminin məhdudluğu 

• Texnoloji sahədəki çatışmazlıqlar 

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının zəif çeşidlənməsi 

• İxracatçıların say məhdudluğu  

Beynəlxalq iqtisadi təcrübədə mal və məhsullar texnoloji mürəkkəbliyinə və səviyyəsinə görə 

yüksək, orta yüksək, orta aşağı, aşağı texnoloji səviyyələrdə təsnifləndirilirlər. Lakin 

Azərbaycanın ixrac məhsullarının böyük bir hissəsi aşağı və ya orta aşağı texnoloji 

səviyyədədir. Buraya neft-qaz məmumlatları belə daxildir. Aşağı texnoloji səviyyədə istehsalı 

həyata keçirilən məhsullar, əsasən, aqrar sənaye məhsullarıdır. Bunlara geyim məhsulları, 

içkilər də daxil olmaqla qida sənayesi məhsulları, toxuculuq sənayesi malları, dəri məmulatları,  

tütün məhsulları, kağız məmulatları, mebel sənayesi məhsullarının emal prosedurlarına cəlb 

edilməyən hər cür xammal məhsulları daxildir. İxrac edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının 50%-

dən çoxu aşağı texnoloji səviyyədə istehsal olunan məhsullardır. Təhlildən aydın olur ki, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının dünya bazarına çıxarılmasını məhdudlaşdıran səbəblər innovasiyaların 

istehsala zəif tətbiqinin nəticəsidir (Qaraşov, 2014). İlk növbədə, dünya kənd təsərrüfatı 

bazarının tələbləri öyrənilməli və ona müvafiq məhsul istehsalı həyata keçirilməlidir. Müasir 

texnika və texnologiyaların istehsala zəif tətbiqi məhsulların beynəlxlaq standartlara uyğun 

olma ehtimalını azaldır, rəqabətqabiliyyətliliyini aşağı salır. Digər rəqib məhsullarla 

müqayisədə keyfiyyət göstəricilərinin də aşağı olamsı ilə nəticələnir (İqtisadi İslahatlar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu, 2017). Ölkəmizdə kənd təsərrüfatında müasir elmi-texniki istehsal 

üsullarının zəif tətbiqinin digər səbəbi isə ölkə üzrə bu məhsulların istehsal həcminin əsas 

hissəsinin ailə-kəndli və fermer təsərrüfatları hesabına həyata keçirilməsidir. İstehsal 

sektorunda iri müəssisələrin, ixracatçı biznes strukturlarının sayı olduqca azdır. Xırda ailə 

təsərrüfatları, fermerlər və sair müasir texnika və texnologiyanı əldə etmə, habelə tətbiqetmə 

imkanlarına sahib deyillər. Bu səbəbdən kənd təsərrüfatında innovativ inkişaf xüsusiyətlərinə 

malik sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşdırılması labüddür. Ölkəmizdə innovasiyalı 

sahibkarlığın formalaşması üçün aşağıdakı sistem yaradıcı faktorlar nəzərə alınmalıdır 

(Qaraşov, 2014): 

• Sahibkar  ümumilikdə aqrar sektorda, kənd yerlərində iqtisadi fəallığın lokomotivi və 

təminatçısı olmalıdır, mövcud imkanlardan maksimum istifadə edərək kənd təsərrüfatı 

istehsalında intensiv inkişafı stimullaşdırmalıdır. 

• Sahibkar öz fəaliyyəti boyu elmi araşdırmalardan, beynəlxalq təcrübədən, 

tədqiqatlardan istifadə etməli, innovativ yenilikləri daim izləməli və istehsalata tətbiq 

imkanlarını inkişaf etdirməlidir. 

İnnovasiyaların tətbiqi kənd təsərrüfatı potensialından istifadə imkanlarını genişləndirməyə 
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imkan verir. Məsələn, Coğrafi İnformasiya Sistemlərindən istifadə edərək ortofotolar, peyk 

təsvirləri hesabına əkinəyararlı torpaq sahələrinin bitkilər üzrə təsnifatını həyata keçirmək, bitki 

növlərinin vegetasiya dövrünün izləmək, yay və qış otlaqlarının inventarizasiyasını aparmaq, 

bitkilərin xəstəliklərini, onların yayılma istiqamətlərini və areallarını təyin etmək mümkündür. 

Peyk təsvirləri hesabına torpaqların irriqasiya vəziyyətinin analizi, şoranlaşma dərəcəsinin 

müəyyən edilməsi, rütubətliliyin təyini həyata keçirilir (http://aeim.gov.az/az/pages/2/5). 

Son illərdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında müasir texnologiyalardan, 

kənd tısırrüfatı maşın və avadanlıqlarından istifadənin həcmi artmışdır. Ən böyük innovativ 

tətbiqlərə misal olaraq aşağıdakıları sadalamaq olar: 

• Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin (EKTİS)  yaradılması və tətbiqi 

• Ağıllı bağların yaradılması 

• Aqrar sahədə dronlardan istifadə 

• Xüsusi laboratoriyalarda virussuz tinglərin və toxumların yetişdirilməsi 

• Biotexnoloji laboratoriyaların təşkili 

• Məhsul istehsalının əkin sahələri üzrə səmərəli yerləşdirilməsinin satelitlər hesabına 

həyata keçirilməsi 

Məkan üzərindən informasiyanın yığılması, toplanması, saxlanması, ötürülməsi, emalı və 

koordinasiyasını həyata keçirən Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) mövcuddur ki, bu 

sistemin məlumatları əsasında  milli iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində qiymətləndirmə aparmaq 

mümkün olur. 21-ci əsrin əvvəllərinədn bəzi inkişaf etmiş sənaye ölkələrində tətbiqinə başlansa 

da, ölkəmizdə tətbiqi 2015-ci ildən sonrakı dövrü əhatə edir. Hazırda dünya praktikasında CİS-

lər kənd təsərrüfatında geniş tətbiq edilir. 2019-cu ildən başlayaraq ölkəmizdə iki CİS portalı 

yaradılmışdır (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, 2019): 

1. 2015-ci ildə əldə edilmiş ortofoto xəritələrinin fotointerpretasiyasına əsaslanan torpaq 

örtüyü və torpaqdan istifadə 

2. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə tabe olan sahibkarlıq müəssisələrinin statusu, tabeliliyi, 

istifadəsi və digər məsələlərlə bağlı informasiyanını toplanması və fəaliyyətin monitorinqinin 

aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Peykdən çəkilən təsvirlər vasitəsilə örüş yerlərinin monitorinqinni aparılması məqsədilə 2019-

cu il ərzində iki layihənin tətbiqi baş tutmuşdur (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, 2019): 

• Birinci layihə çərçivəsində işğal olunmuş ərazilər və Naxçıvan MR istisna olmaqla, 

digər ərazilərdə örüş yerlərinin deqradasiyası, həssas zonaları və inventarizasiyası müəyyən 

edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu layihənin həyata keçirilməsi Almaniya Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımıyla mümkün olmuşdur. 

• “SenSPa” adlandırılan ikinci layihənin həyata keçirilməsilə Şamaxı və İsmayıllı 
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rayonları daxilindəki örüş yerlərinin deqradasiyaya uğramış həssas zonaları təyin edilmiş, 

sahələrin bitki örtüyü və biokütlənin müxtəlifliyi müəyyən edilmişdir. 2019-cu ildə tətbiqinə 

başlanılan layihə Yunanıstanın kartEko şirkətinin dəstəyi ilə həyata keçirilmiş və planlanan 

müddətdən bir ay tez, 2020-ci ilin yanvar ayında yekunlaşmışdır.  Layihə çərçivəsində İsmayıllı 

və Şamaxı rayonları ərazisində 3680 kv.km ərazi tədqiq edilmiş, örüş yerlərinin vəziyyəti 

müəyyən edilmiş, yem istehsal potensialı qiymətləndirilmişdir 

(https://atm.gov.az/az/news/152/aqrar-tedqiqatlar-merkezinde-senspa-layihesinin-ba/). 

Hər iki layihənin həyata keçirilməsində başlıca hədəflər xərclərin azaldılması, otlaqların 

dayanıqlı idarəsinin təşkili və onlardan istifadənin BMT–nin inkişaf məqsədlərinə müvafiq 

təşkil edilməsidir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında əsaslı innovativ inkişaf meyilləri 

2015-ci ildən etibarən başlamışdır. Sonrakı illərdə dövlətin müvafiq tənzimləmə siyasəti 

daxilində qəbul edilən proqramlar, görülən tədbirlər hesabına innovasiyalaşma prosesinin tətbiq 

sahəsi daha da genişlənmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalının modernləşmə layihələri 2019-cu 

ildən etibarən tətbiq edilməyə başlanmışdır (Fikrətzadə, Əliyev, Amalova, Ramazanova, 2019). 

Son iki ildə (2019-2020) kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracdakı payını ifadə edən statistik 

məlumatları analiz edək. 

 

 

Cədvəl 1. 2019-ci il üçün Azərbaycanın 10 əsas ixrac məhsulu 

Yer Məhsulun adı    İxrac həcmi, 

dollarla 

Faiz 

dərəcəsi,%  

1 Neft və digər mineral yanacaqlar 17,8 milyard 90,7 

2 Meyvələr, qoz-fındıq 362,6 milyon 1,8 

3 Tərəvəzlər 243,2 milyon 1,2 

4 Plastik və plastik məhsulları 179,4 milyon 0,9 

5 Qiymətli daşlar və metallar 174,5 milyon 0,9 

6 Pambıq 158,5 milyon 0,8 

7 Alüminium 128 milyon 0,7 

8 Üzvi kimyəvi maddələr 66,9 milyon 03 

9 Avadanlıqlar və maşınlar 43,9 milyon 0,2 

10 Dəmir və polad 39,4 milyon 0,2 

Mənbə: cədvəl https://tradingeconomics.com/azerbaijan/exports saytından götürülmüş göstəricilər əsasında 

https://atm.gov.az/az/news/152/aqrar-tedqiqatlar-merkezinde-senspa-layihesinin-ba/
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müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 2. 2020-ci ilin ilk on bir ayı üzrə əsas ixrac məhsulları, min ABŞ dolları 

 Malın adı Statistik dəyəri 

1 Cəmi  ixrac 13 060 548.39 

2 Neft-qaz sektoruna daxil olan mallar üzrə 11 422 376.95 

3 Qeyri-neft sektoruna daxil olan mallar üzrə,ümumi 1 638 171.44 

4 Meyvə-tərəvəz 549 505.81 

5 Bitki və heyvan mənşəli piy və yağlar 21 593.50 

6 Şəkər 21 448.67 

7 Elektrik enerjisi 56 786.80 

8 Kimya sənayesi məhsulları 76 349.15 

9 Plastmas və ondan hazırlanan məhsullar 137 352.97 

10 Pambıq 126 882.0 

11 Qara metallardan və onlardan hazırlanan məmulatlar 46 631.87 

12 Alüminium və ondan hazırlanan məhsullar 97 434.52 

Mənbə: cədvəl https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/92/FILE_2498CE-29B014-34AA7B-44D9BD-

0071FF-D04110.pdf saytından alınan göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

2019-cu ildə aqrar sənaye məhsullarının ixracdakı payı 3,8% təşkil etmişdir (Cədvəl 1). 2020-

ci ilin ilk on bir ayının statistikasına nəzər salsaq, bu müddətdə kənd təsərüfatı məsullarının 

ixracdakı dəyərinin 5,5% olduğunu görərik. Müqayisəli təhlil ötən iki ildə kənd təsərüfatı 

məhsullarının ixracdakı payının artdığını göstərir. Ayrı –ayrılıqda müqayisə edək: 2019-2020-

ci illərin ixrac statistikasına görə ixrac edilən meyvə tərəvəzin həcmində təxminən 56249 min 

ABŞ dolları artım, pambığın həcmində isə 31618 ABŞ dolları həcmində artım müşahidə 

edilmişdir.  2015-ci ildən sonrakı dövrdə müxtəlif sahələr üzrə strateji yol xəritələrinin qəbulu, 

qeyri-neft sektorunun inkişafı yolunda görülən işlər, aqrar sektoru canlandırmaq, bu sahədəki 

sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün atılan addımlar son illərin dinamikasında  öz 

müsbət nəticələrini vermişdir (Cədvəl 1 və  Cədvəl 2).  

Aqrar sənayenin məhsullarını, adətən, qonşu ölkə bazarlarına çıxarmaq mümkün olsa da, bəzi 
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gec xarab olan məhsul qruplarını uzaq bazarlara da ixrac etmək mümkündür. Bu sahədə dünya 

bazarındakı rəqabətə davam gətirəbiləcək məhsulların istehsalı, yerli brendlərin yaradılması ilə 

daha mürəkkəb bazarlara da çıxış imkanı əldə edə bilərik (Fikrətzadə et., 2019). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin tətbiqi ilə 

ölkəmizdə ilk dəfə geniş ərazilərin mərhələli deyil, birbaşa dərmanlanması, təşkil edilmiş 

biotexnoloji laboratoriyalarda yüksək məhsuldarlığa malik superelit kateqoriyasına daxil olan 

kartof toxumlarının yetişdirilməsi, ziyanverici ocaqlarının sensorlardan və dronlardan istifadə 

edərək müəyyən edilməsi həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, EKTİS kənd təsərrüfatına 

yönəldilən subsidiyaların verilməsində və təyinatı üzrə istifadə edilməsində, aqrodataların 

toplanmasında da mühüm rola malikdir. Hazırda ölkəmizdə pambıq və pambıq məhsullarının 

istehsalında hind, türk və çin texnologiyalarından istifadə edilir. 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin fenoloji təqvimi və aqro-iqlim tələbatı əsasında müvafiq ixtisaslaşmış metodologiya 

tərtib edilmişdir (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, 2019). 

Hazirda ölkəmizdə aqrar sahibkarlığın innovativ inkişafını ləngidən bir sıra səbəblər vardır ki, 

bunlara regionlarda, kənd yerlərində innovasiya strukturunun mərkəzləşməməsi və şəbəkə 

halını almaması, kənd təsərrüfatı istehsalındakı pərakəndəlik, aqroemal sənayesində 

məhsulların lisenziyalaşması proseduralarının çoxmərhələli və mürəkkəb olması və sair 

problemləri misal göstərə bilərik (http://aeim.gov.az/az/pages/2/5). 

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı yürüdülən siyasətin  hədəfi qlobal kənd təsərrüfatı quruluşuna 

inteqrasiya, kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsidir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən, hazırda ölkəmizin beynəlxalq arenada mövqeyinin genişləndirilməsi, 

reputasiyasının gücləndirilməsi qarşımızda duran ciddi problemlərdən biridir. Bu, ilk növbədə, 

ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının artırılmasını, idxalı əvəzetmə 

baxımından yerli istehsal gücünün arrtırılmasını nəzərdə tutur. Ölkənin beynəlxalq səviyyədə 

rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi və qlobal dünya bazarına effektiv inteqrasiyasının 

təmini üçün onun rəqabət üstünlüyünün olduğu ixrac potensiallı məhsullar qrupu 

müəyyənləşdirilməlidir. Bu baxımdan ayrı-ayrı aqrar sənaye məhsullarının beynəlxalq alqı-

satqı münasibətlərindəki müqayisəli üstünlüklərinin araşdırılması və qiymətləndirilməsi üzrə 

elmi tədqiqatların aparılması labüddür (Şəfiyev, 2019). 

Nəticə 

Tədqiqatın aparılması ilə məlum olmuşdur ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının genişləndirilməsində, dünya bazarının tələblərinə uyğun, rəqabətədavamlı məhsul 

istehsalında müasir texniki istehsal imkanlarının öyrənilməsi, aqrar strukturların 

modernləşdirilməsi, innovativ infrastrukturun qurulması mühüm rola sahibdir. Aqrar sənayenin 

məhsullarını, adətən, qonşu ölkə bazarlarına çıxarmaq mümkün olsa da, bəzi gec xarab olan 

məhsul qruplarını uzaq bazarlara da ixrac etmək mümkündür. Bu sahədə dünya bazarındakı 

rəqabətə davam gətirəbiləcək məhsulların istehsalı, yerli brendlərin yaradılması ilə daha 

mürəkkəb bazarlara da çıxış imkanı əldə edə bilərik. Aqrar sənaye məhsulları istehsalında 
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modern istehsal imkanlarından istifadə, texnika və texnologiyaların restrukturuzasiyası, 

infrastrukturun innovativ yenidənqurulması ixrac potensialı yüksək olan, uzun məsafələrə 

daşınma imkanı geniş olan yeni məhsulların istehsalını stimullaşdıracaqdır. Digər tərəfdən, 

intensiv inkişafı ləngidən əsas məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 

innovasiyalardan istifadə imkanlarının zəif olmasıdır. Onların maliyyə əlçatanlığının təmin 

edilməsi, müasir texnika və texnologiyadan istifadə imkanlarının genişləndirilməsi kənd 

təsərrüfatında innovasiyların tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet 

inkişaf istiqamətlərindən biri kimi çıxış edə bilər. Fermerlərin və digər kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının innovasiyalardan istifadə imkanlarından istifadə imkanlarını genişləndirmək 

məqsədilə aşağı faiz dərəcəli kreditlərin verilməsi, kredit əlçatanlığının təmin edilməsi, 

innovasiyalaşmaya maliyyə vəsaitlərinin ayrılması, habelə bu vəsaitlərin təyinatı üzrə və 

şəffaflıq prinsipləri əsasında istifadısinə nəzarət edilməsi, istehsalçıların innovativ yeniliklərlə 

məlumatlandırılması, müasir texnika və texnologiyalardan istifadə ilə bağlı maarifləndirmə 

işlərinin aparılması kimi tədbirlər müsbət effekt verəcəkdir.  
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Xülasə 

Bizim ölkəmiz kimi suverenliyini bərpa etmiş  hər bir dövlət, xalq ölkəsinin iqtisadi, sosial, siyasi və digər 

sahələrində bir sözlə öz dövlət quruculuğunda əsas hədəf olaraq müasir və effektiv iqtisadi sistemi qurmağa çalışır. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra təbii ki Azərbaycanda iqtisadi və siyasi vəziyyət qaçılmaz zərurət olaraq deyil də, 

arzu olunan gələcək kimi  dəyişməyə başladı. Mövzuya iqtisadi cəhətdən yanaşdıqda İqtisadiyyatın bu proqram və 

layihələr vasitəsilə necə inkişaf etdiyinə və ya itkilərlə üzləşdiyinə baxa bilərik. İlk öncə mövcud vəziyyəti 

nəzərdən keçirib, ona uyğun olaraq tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Beləliklə, bu işdə bizə düzgün qurulmuş 

proqram və layihələr kömək edəcəkdir, iqtisadiyyatı daha səmərəli inkişaf etdirmək üçün. Amma, düzgün tərtib 

edilməyən və ya səhv şəkildə idarə edilən layihələr, proqramlar həm maliyyə cəhətdən, həm də vaxt cəhətdən bizi 

geri sala bilər. Sosial cəhətdən isə bildiyimiz kimi, ölkə olaraq çətin dönəmlər yaşayırıq. Covid-19 pandemiyası 

və yenicə bitmiş olan müharibə vəziyyəti. Çoxlu sayda işini itirmiş olan insanlar və ya şəhid ailələri. Bütün bunları 

müəyyən qədər həll etmək üçün dövlət şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan ev, işsizlər üçün yeni yaradılacaq iş 

yerləri nəzərdə tutur. Müasir, eyni zamanda effektiv olan  iqtisadi sistemin fəaliyyətini təşkil  etmək üçün müəyyən 
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hərəkətlər ardıcıllığı ilə tədbirləri həyata keçirmək gərəklidir. Silsilə islahatlar, proqramlar və layihələr vasitəsilə 

daha müasir, innovativ, dünyaya açıq, sərbəstlik və sahibkarlığı daha da həvəsləndirən bazar yönümlü sistemin 

formalaşması təmin edilə bilər. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq, hazırlanan proqram 

və layihələrin, dövlətin reallaşdırdığı iqtisadi siyasətin əsas və son məqsədidir. 

Açar sözlər: proqramlar, innovasiya, proqram-hədəf metodu. 

 

Giriş 

Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin tam qurulması, qeyri-neft sektorunun inkişafı və xüsusən 

bölgələrin inkişafı üçün xarici investisiyaların istiqamətləri, əlverişli iş və iş mühitinin 

formalaşdırılması, işsizlik probleminin həlli, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması son 

illər ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsasını təşkil edən vəzifələrdir. 

Bildiyimiz kimi, hər bir ölkənin sistemli, dinamik və tarazlı inkişafını xarakterizə edən ilk 

göstəricilərdən biri də regional inkişaf səviyyəsidir. Təhlil olunan məqalədə icrası bölgələrin 

inkişafına yönəlmiş dövlət proqramlarının əhəmiyyəti göstərilir. Eyni zamanda, infrastrukturun 

inkişafı, kənd təsərrüfatı istehsalında artım, yeni iş yerlərinin açılması barədə məlumatlar 

verilmişdir. Bunların  icrası ölkədə -investisiya qoyuluşlarını artırır; -sahibkarlıq mühitinin daha 

da yaxşılaşdırır; -regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının 

keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir; -turizmin inkişafına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin 

açılmasına, nəticə etibarilə yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına, əhalinin məşğulluğunun 

artırılmasına şərait yaratmışdır. Təhsil sahəsi bir proses kimi ardıcıl və kompleks sistemli 

şəkildə təşkil edilir. Bu sahədəki proqram və layihələr qeyri-istehsal sahəsi olaraq həm əhalinin, 

eyni zamanda iqtisadiyyatın təlabatına uyğun olaraq ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi məqsədi 

daşıyır. Tibb sahəsində isə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səhiyyə obyektlərinin 

sayının artırılması, hər min nəfərə düşən çarpayı, tibbi ləvazimat, tibb bacıları və həkim 

saylarının mövcud nisbətə uyğun olaraq tənzimlənməsi əsas rol oynayır. Bununla yanaşı icbari 

tibbi sığorta sahəsində də müvafiq Dövlət proqramları uğurla davam etdirilir. Və xüsusi olaraq 

məqaləmdə bəhsi gedən Dövlət proqram və layihələrinin bank sektoruna təsiri qeyd etmək 

istədim. Burada əsas məqsəd olaraq dövlət strukturları, biznes subyektləri və vətəndaşlar 

arasında gedən nağd dövriyyə həcmini minimuma endirmək, nağdsız ödənişin xeyli 

genişlənməsi çıxış edir. Bu məqsədə nail olmaq yolunda atılan addım kimi mövcud olan 

rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin hüquqi və institusional bazasının daha da gücləndirilməsi, 

infrastruktur imkanlarının artırılması yolu ilə xidmətlərin həm çeşidinin və keyfiyyətinin, həm 

dətətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, eyni zamanda onlardan istifadənin kütləviləşdirilməsini 

strateji prioritet kimi qəbul edə bilərik. Bütün bu addımlar öz növbəsində iqtisadi dövriyyələrin 

şəffaflaşdırılması, bank və müəssisələrin əməliyyat xərclərinin azalmasına gətirib çıxaracaq. 

Bunlardan asılı olaraq, əhali və müəssisələrin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının,vergi 

bazasının genişləndirilməsi, bank sektorunun kreditləşmə və investisiya imkanlarının 

gücləndirilməsinə yekun olaraq əsas məqsəd kimi çıxış edən iqtisadi artıma təkan verəcəkdir.  ( 

Murat Ünal - Zeliha Silleli Ünal,2015). 
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Metod 

Tədqiqat prosesində təhlil, sintez, sistemli yanaşma məntiqi ümumiləşdirmə, müqayisə və digər 

metodlardan istifadə edilmişdir. Dövlət proqram və layihələrin təkmilləşdirilməsi, analizi və 

təhlili üçün müəllifin şəxsi araşdırmaları, internet axtarış sistemi nəticəsində əldə olunmuş 

informasiyalar, Azərbaycan Respublikasının dövlət statistika komitəsi tərəfindən dərc olunan 

cədvəl və qrafiklər tədqiqatın metodunu təşkil edir. 

Tədqiqat işi bir neçə metodlardan istifadə edilərək tədqiq ediləcəkdir, bunlardan birincisi təhlil 

metodudur. Bu metod tədqiqat işlərində geniş formada istifadə olunan metododlardandır. 

Tədqiqat işində təhlil metodları, dövlət proqramlarının təhlili, mahiyyəti, onların növlərinin və 

layihələr portfelinin konkret şəkildə öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

İkinci metod sintez metodudur. Əvvəlki metoddan fərqli olaraq sintez, daha detallı bir araşdırma 

üçün fərdi elementləri (xassələri, atributları) vahid bütöv hala gətirmək üçün istifadə edilir.  

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində Dövlət Statistika Komitəsinin, Nazirlər Kabinetinin, İcra 

hakimiyyətlərinin statistik və analitik-proqnoz məlumatları, aidiyyəti olan normativ aktları, 

dövlət proqramları və onların icrasının nəticələri ilə bağlı materiallar, inkişaf göstəriciləri üzrə 

İnternet resurslardakı uyğun məlumatlar istifadə edilmişdir.  

İstifadə etdiyimiz digər bir metod (üsul) sistemli yanaşma metodudur. Bu metod üzrə dövlət 

proqramlarını mürəkkəb bir sistem kimi qəbul edib, onu təşkil edən hissələri araşdırmalı və 

onların arasındakı qarşılıqlı əlaqələri nəzərə almalıyıq. 

Analiz 

Dövlət proqram və layihələrin təkmilləşdirilməsi, analizi və təhlili üçün müəllifin şəxsi 

araşdırmaları, internet axtarış sistemi nəticəsində əldə olunmuş informasiyalar, Azərbaycan 

Respublikasının dövlət statistika komitəsi tərəfindən dərc olunan cədvəl və qrafiklər tədqiqatın 

metodunu təşkil edir. 

İlk olaraq Dövlət proqramı nədir sualına cavab tapaq. Dövlət proqramı- strateji planlaşdırmanın 

sənədidir, məsələlər, həyata keçmənin müddətləri, icraçılar və resurslara görə qarşılıqlı 

bağlanmış şəkildə planlaşdırılan tədbirləri özündə saxlayan kompleks və əsas dövlət 

funksiyalarının reallaşdırması çərçivəsində prioritetlərin və ictimai-iqtisadi inkişaf , eyni 

zamanda ölkənin milli təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində dövlət siyasətinin hədəflərinin 

nailiyyətini təmin edən dövlət siyasətinin alətlərindən biridir.                                                                                      

(https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/government-program).Məqalədə aktual 

vəziyyət və metodoloji yanaşmalar nəzərdən keçirilir. Yeni proqram-hədəf idarə alətinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə dövlət proqramlarının, onların arasında uzunmüddətli və 

idarə məqsədli proqramlar arasındakı əlaqələrin təsiri. Dövlət və regional səviyyələrdə həyata 

keçirilən dövlət proqramlarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin institusional 

alternativləri və ayrı-ayrı aspektləri xarakterizə olunur. 

(https://codoschool.ru/az/internet/sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-effektivnosti-

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/government-program
(https:/codoschool.ru/az/internet/sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-effektivnosti-gosudarstvennyh.html)
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gosudarstvennyh.html). Qiymətləndirmə zamanı mövcud formal institutların çatışmazlıqları 

göstərilir və onların təkmilləşdirilməsi üçün metodik tövsiyələr təklif olunur. 

Ölkə üzrə həyata keçirilən dövlət proqramlarının reallaşdırmasının təsirliliyin, səmərəliliyinin 

artması üçün bəzi addımların atılması gərəklidir: 

 Əsas olaraq idxalı əvəzetməni nəzərə alaraq "İnnovasiya inkişafı və iqtisadiyyatın 

müasirləşdirməsi" istiqamətinin dövlət proqramlarının maliyyələşdirilməsini artırmaq.  

 Onların şəraitinin, şərtlərinin dəqiq icrası sahəsində dövlət proqramlarının məsuliyyətli 

icraçılarına tələbləri yüksəltmək. 

 Dövlət proqramı çərçivəsində təsdiq edilmiş indikator və göstəricilərə çatmadığına görə 

cavabdeh icraçılara qarşı sanksiyaların qəbul edilməsinə və hər hesabat dövründə büdcə 

effektivliyinə dair bir tənzimləmə hazırlansın. 

 Dövlət proqramlarının iqtisadi və sosial effektivliyinin meyarlarını müəyyən etmək. 

 Müsabiqələrin keçirilmələri və Dövlət proqramının təqvim planlarına uyğun olaraq 

layihə sənədləşməsinin hazırlığıyla ləngiməsiz malların, işlərin və xidmətlərin 

təchizatçıları tərəfindən dövlət müqavilələrinin icrasının müddətləri. 

 İdarələrarası əməkdaşlığı və tətbiqetmə şöbələrinin kifayət qədər nəzarətini 

gücləndirmək lazımdır bu yöndə. 

 Proqramların icrası üçün şöbə müdirləri və müavinlərinin şəxsi məsuliyyətini təqdim 

etmək, mükafatlar təqdim edilərkən proqram hədəflərinə çatmağı nəzərə almaq, dövlət 

proqramlarının formalaşdırılması və həyata keçirilməsinin səmərəliliyini artırmaq üçün 

hökumət komissiyası yaratmaq. 

 Dövlət hədəf proqramları regional proqramlar ilə tamamlanmalıdır. 

 Dövlət proqramlarında dövlət və şəxsi müəssisələr (təşkilatlar) iştirak etməlidir, öz 

maliyyə və maddi resurslarını sərmayə kimi qoymalarına, yeni inkişaf etdirilmələrinə 

baxmayaraq müəyyən bir risk daşıyan məhsullar yeni, tələb olunan keyfiyyətlərə sahib 

olmayacaqdır. Buna görə yeni bir tipin- dövlət və özəl sahənin əməkdaşlığına əsaslanan 

müəssisələrin yaradılması lazımdır.  

 Dövlət proqramlarında və idxal əvəzetmə layihələrində özəl müəssisələrin iştirakçılarını 

ucuz kreditlər ilə təmin etmək. 

 Sosial-iqtisadi inkişaf proqramının prioritet istiqamətlərinin və məqsədli proqramların 

tədbirlərinin qarşılıqlı əlaqəsini və davamlılığını təmin etmək, bu da öz növbəsində 

orqanların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına gətirib çıxaracaq.  

 Elmin və texnologiyaların inkişafında dövlət iştirakının (ilk növbədə yerli fundamental 

elm, habelə milli müdafiə, dövlət və ictimai təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımlı 

tətbiqi tədqiqatlar və texnologiyalar) effektivliyini yüksəltmək. 

 Rəqabət qabiliyyətli milli innovasiya sisteminin yaradılması, innovativ innovasiyaların 

Milli İqtisadiyyat və sosial sahədə fəallaşdırılması prosesləri.  

 Strateji inkişaf və prioritet layihələr üzrə Şura yaratmaq. 

 Dövlət proqramlarının idarə edilməsinin layihə metoduna keçid. 

(https:/codoschool.ru/az/internet/sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-effektivnosti-gosudarstvennyh.html)
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 Milli məqsədli proqramların institusional sisteminin formalaşdırılması əsasında strateji 

proqram-məqsədli planlaşdırma modelinə keçmək ölkənin innovativ iqtisadiyyatının 

inkişafının aparıcı amilidir. (file:///C:/Users/User/Downloads/rol-gosudarstvennyh-

programm-v-modernizatsii-innovatsionnom-i-tehnologicheskom-razvitii-i-

importozameschenii-rossiyskoy-ekonomiki.pdf). 

Dövlət idarəçiliyi sahəsində islahatların inkişafı zamanı idarəetmə vasitələrindən, xüsusən də 

proqram hədəfli idarəetmə metodlarından və fəaliyyətə əsaslanan büdcədən istifadənin artması 

müşahidə olunur. (https://youmebox.ru/az/upravlenie-biznesom/programmno-celevoi-i-

proektnye-podhody-v-gosudarstvennom.html).  Proqrama yönəlmiş metoda əsaslanan dövlət 

proqramları dövlət resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni bir vasitə 

halına gəlir. Hədəf yönümlü planlaşdırmanın təməl prinsipi son hədəflərdən vasitələrə, 

məqsədlərə çatmağı təmin edən konkret iş proqramına qədər planlaşdırmaqdır. Planlaşdırılan 

bütün tapşırıqları həll edərkən və razılaşdırarkən bu prinsipə əməl olunmalıdır: bütün idarəetmə 

səviyyələri üçün, bütün dövrlər üçün (uzunmüddətli, orta müddətli və s. planlar), yeni 

texnologiyanın yaradılması və istifadəsinin bütün mərhələləri üçün (tədqiqat dövrü üçün). 

Dövlət proqramının həyata keçirilməsi hədəf proqram metoduna 

əsaslanır.(http://www.azerbaijan-news.az/posts/detail/suretli-inkisafin-ve-semereli-

islahatlarin-yeni-hedefleri-1612903561). Daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, bu metodun bir 

xüsusiyyəti ondadır ki, onun köməyi ilə vəziyyəti müşahidə etməklə yanaşı, nəticələrini də 

sosial mənada səmərəliliyin artırılması baxımından təsir edə bilərik. Proqram-hədəf metodunun 

mahiyyəti sxematik olaraq Sxem 1-də təqdim olunur. 

Sxem 1: Dövlət qurumlarının xərcləri və faydalarının qarşılıqlı təsiri 

 

 

Sosial-
iqtisadi 
problem

Məqsəd

Resursla
r(büdcə)

Fəaliyyət

Dərhal 
nəticə

Son 
nəticə

Sosial-
iqtisadi 

təsir

Problemin 
həlli dərəcəsi 
(qiymətləndir

mə)

file:///C:/Users/User/Downloads/rol-gosudarstvennyh-programm-v-modernizatsii-innovatsionnom-i-tehnologicheskom-razvitii-i-importozameschenii-rossiyskoy-ekonomiki.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/rol-gosudarstvennyh-programm-v-modernizatsii-innovatsionnom-i-tehnologicheskom-razvitii-i-importozameschenii-rossiyskoy-ekonomiki.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/rol-gosudarstvennyh-programm-v-modernizatsii-innovatsionnom-i-tehnologicheskom-razvitii-i-importozameschenii-rossiyskoy-ekonomiki.pdf
https://youmebox.ru/az/upravlenie-biznesom/programmno-celevoi-i-proektnye-podhody-v-gosudarstvennom.html
https://youmebox.ru/az/upravlenie-biznesom/programmno-celevoi-i-proektnye-podhody-v-gosudarstvennom.html
http://www.azerbaijan-news.az/posts/detail/suretli-inkisafin-ve-semereli-islahatlarin-yeni-hedefleri-1612903561
http://www.azerbaijan-news.az/posts/detail/suretli-inkisafin-ve-semereli-islahatlarin-yeni-hedefleri-1612903561
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Mənbə: Arif Şəkərəli оğlu Şəkərəliyev,2009 

 

Dövlət proqramının effektivliyini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən (keyfiyyət və ya 

kəmiyyət) istifadə olunmasından asılı olmayaraq, bu göstəricilər müəyyən tələblərə və ya 

meyarlara cavab verməlidir: (https://codoschool.ru/az/internet/sovershenstvovanie-metodiki-

ocenki-effektivnosti-gosudarstvennyh.html). 

 spesifiklik; 

 ölçü qabiliyyəti;  

 aktuallıq;  

 əlçatanlıq 

Hazırda ölkəmizin müxtəlif sahələrində iqtisadi-sosial inkişafa nail olmaq üçün Dövlət 

proqramları həyata keçirilməkdə davam edir.Bütün bu proqramların başlıca məqsədi isə məhz 

həyata keçirilən proqramlardan asılı olaraq dəyişir. 

Səhiyyə- Son zamanlarda yaşadığımız vəziyyətlərdən yola çıxsaq bu sahədə də effektiv 

proqram və layihələrin həyata keçirilməsinə olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə 

səhiyyə xidmətinin əhalinin vəsaiti hesabına təşkili, planlaşması mövcuddur.                                                     

( file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf). 

Təhsil- İqtisadi sistemin ən önəmli tərkib hissəsindən biri kimi təhsil sistemi çıxış edir. Ölkədə 

əhali sayı, onların məşğulluğu, ərazicə yerləşməsi və iqtisadi inkişaf istiqamətlərində 

inteqrasiya ilə bağlı problemləri həll etmək və s. məqsədlər üçün  təhsil sahəsi inkişaf etdirilir. 

Aparılan islahat və proqramının bir digər məqsədi yeni,müasir standartlara uyğun bir şəkildə 

təhsilin təşkili, idarə olunması, peşəkar bilik səviyyəsinin artırılması və bu sahənin insanların 

həyat səviyyəsindəki rolu ilə müəyyənləşir. Təhsil idarəsi sahəsində daha çox tətbiq edilən 

məqsədli proqram yanaşma metodlarına nəzər salaq.                      

(file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf). 

Şəkil 2: Təhsilin məqsədli proqram üsulu ilə idarə edilməsi 

 

  

 

 

 

 

 

file:///F:/sebıne/(https:/codoschool.ru/az/internet/sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-effektivnosti-gosudarstvennyh.html)
file:///F:/sebıne/(https:/codoschool.ru/az/internet/sovershenstvovanie-metodiki-ocenki-effektivnosti-gosudarstvennyh.html)
file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf
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Mənbə: Ə.Q.Əlirzayev Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi,2009 

(file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf(file:/C:/Users/User/Down

loads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf). 

Qeyd edilən sahələrlə yanaşı ən önəmli, iqtisadiyyata effektiv təsir göstərən proqramlardan biri 

də regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar reallaşdırılan proqram və layihələridir. 

Dövlətin rеgiоnаl siyаsəti dedikdə hər bir regionun dinamik sоsiаl-iqtisаdi inkişafının təmin 

edilməsi istiqamətində müvafiq dövlət orqanı tərəfindən sistemlı şəkildə işlənib hazırlanan və 

ardıcıl reallaşdırılan iqtisadi-hüquqi xarakterlı dövlət tədbirlərinin kompleksi başa düşülür. 

Ümumiyyətlə regiоnal siyasəti – dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas bir hissəsi kimi düşünmək 

olar. Bu istiqamətdə olan Dövlət Proqramlarının uğurlu şəkildə icrası yol infrastrukturunun 

yaxşılaşdırılması ilə yanaşı ölkə üzrə turizm sahəsinə də təkan verdi. 

(https://youthfoundation.az/wp-content/uploads/2019/04/Regionlarin-inkisafi-Dovlet-

Proqram%C4%B1_2019-2023.pdf) .  

Bu sahələrdən biri kimi bank sektoruna dövlətin proqram və layihələrinin təsirini daha ətraflı 

desək bank sektorunu kreditləşdirmə və investisiya fəaliyyətinin inkişafında dəstəkləyən dövlət 

proqramlarının rolunun təhlilini nəzərdən keçirmək istədim. Bu sahəni dəyərləndirmək üçün 

əvvəlcə maliyyə dərinliyi, sabitliyi, effektivliyi, inklüzivliyi və əlçatanlığı kimi bir sıra 

parametrləri diqqətə almaq vacibdir. (https://bbn.az/2019-cu-ild%C9%99-bank-

maliyy%C9%99-sektoru-qisa-icmal/). Qeyd etdiyimiz istiqamətdə olan Dövlət proqramlarda 

əsas məqsəd olaraq dövlət strukturları, biznes subyektləri və vətəndaşlar arasında gedən nağd 

dövriyyə həcmini minimuma endirmək, nağdsız ödənişin xeyli genişlənməsi çıxış edir. Nəticə 

olaraq bank sektorunda maliyyə resurslarının gücləndirilməsi müşahidə edilir. Proqramların 

icrası ilə nağdsız ödənişlər təqribən 17 mlrd. manat arta bilər, yəni nağdsız ödənişlərin payının 

hər il 7% artmasına imkan verəcəkdir. Müəlliflər 1998, 2008–2009, 2014–2016-cı illərdəki 

sistemli böhranın kəskinləşdiyi dövrlərdə kredit təşkilatlarına dövlət dəstəyi proqramlarını 

nəzərdən keçirirlər. Araşdırmanın nəticələrinə görə, bank sektoruna dəstək proqramlarının 

kredit və investisiya inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmədiyi ortaya çıxdı. 

( http://www.azerbaijan-news.az/view-182308/iqtisadi-artimin-dayaniqligi-esasen-investisiya-

qoyulusu-ile-baglidir). Müəlliflər bu vəziyyətin səbəbləri barədə fərziyyələr irəli sürüblər. 

Alternativ olaraq, böhranın kəskinləşməsinin bank böhranı kimi mənfi təsirini azaltmağa kömək 

edəcək bu zaman vəsait fərdi şərtlərlə kredit təşkilatlarına konkret investisiya layihəsi əsasında 

təqdim ediləcək. Eyni zamanda, əsas olaraq bank sektorunun səmərəliliyinin artmasına yönələn 

tədbirlər planı işlənib hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Bu yöndə bankların xərclərini 

azaltmaq, onların kapitallaşdırılmasını isə artırmaq problemin həll yolu ola bilər. Qrafik 1-də 

2013-2019-cu illər ərzində iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarını təhlil edə bilərik.  

Qrafik 1: İqtisadiyyata kredit qoyuluşları

file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf(file:/C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf)
file:///C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf(file:/C:/Users/User/Downloads/Sosial_sferanin_iqtisadiyyati_ve_idare_edilmesi.pdf)
https://youthfoundation.az/wp-content/uploads/2019/04/Regionlarin-inkisafi-Dovlet-Proqram%C4%B1_2019-2023.pdf
https://youthfoundation.az/wp-content/uploads/2019/04/Regionlarin-inkisafi-Dovlet-Proqram%C4%B1_2019-2023.pdf
https://bbn.az/2019-cu-ild%C9%99-bank-maliyy%C9%99-sektoru-qisa-icmal/
https://bbn.az/2019-cu-ild%C9%99-bank-maliyy%C9%99-sektoru-qisa-icmal/
http://www.azerbaijan-news.az/view-182308/iqtisadi-artimin-dayaniqligi-esasen-investisiya-qoyulusu-ile-baglidir
http://www.azerbaijan-news.az/view-182308/iqtisadi-artimin-dayaniqligi-esasen-investisiya-qoyulusu-ile-baglidir
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, (05.04.2021) 

https://www.stat.gov.az/source/finance/  

İqtisadiyyatın bu cür dinamik inkişafını nəzərdən keçirdikdə, başlıca səbəb kimi onun fasiləsiz 

şəkildə kapitallaşması olduğunu görürük. Yəni hər bir sahəyə qoyulan investisiya öz müsbət 

bəhrəsini verir. 

Öz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonrakı ilk illərdə infrastruktura qoyulan sərmayə 

nəticəsində Azərbaycanda mükəmməl infrastruktur yaranıb. Bu məsələ, nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən də təsdiq edilir. Ölkəmiz hazırda bu sahədə dünyanın İEÖ ilə bir sırada 

yer alıb. Qrafik 2-də isə 2013-2019-cu illər ərzində iqtisadiyyata yönələn sərmayələri görə 

bilərik. 

Qrafik 2: İqtisadiyyata yönələn investisiyalar 

https://www.stat.gov.az/source/finance/
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Mənbə: ARDSK, (05.04.2021) https://www.stat.gov.az/source/finance/ 

 

Nəticə 

 Bu gün mövcud olan uğursuzluqları aradan qaldırmaq və layihə, proqramların məqsədlərinə 

çatması üçün layihə rəhbərliyini gücləndirmək üçün “Layihə Dövrü İdarəetmə” və  “Məntiqi 

Çərçivə” yanaşması kimi struktur yanaşmalar tətbiq olunur. Ölkəmizdən və dünyadan bir çox 

təşkilat tərəfindən həyata keçirilən layihələr arasından yaxşı nümunələr seçildi və onlardan əldə 

etdiyi nəticələri araşdırdı; maraqlı tərəflərlə münasibətlər, hədəf auditoriyaya güclü mesajlar 

çatdırmaq, medianın səmərəli istifadəsi və ictimaiyyəti kifayət qədər məlumatlandırmaq 

təcrübə sahələri kimi görünür. Digər tərəfdən, layihə idarəetmə prosesi zamanı maraqlı tərəflər 

və layihə qrupu ilə sağlam bir əlaqə qura bilməmək də özü ilə bəzi problemləri gətirir: 

(http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289009.pdf). 

1.Layihənin görünürlük fəaliyyətlərini effektiv şəkildə həyata keçirə bilməməsi; 

2.Mətbuatdan səmərəli istifadə etməsi və ictimaiyyətə məlumat verilməməsi. 

Bu problemlər bir çox fəaliyyətin arzu olunan səmərəliliyi ilə həyata keçirilməsinin qarşısını 

alır. Əlbətdə ki, ictimaiyyətlə əlaqələr, təcrübələrinin səriştəsi həyata keçirilən layihələrin 

uğurla başa çatmasında böyük rol oynayır. 

2019-cu il üçün bank sektoru ilə bağlı islahatların aparılması bu sahənin daha da 

sağlamlaşdırılması yönündə ən önəmli addımlardan biridir. Bu sahədə likvidliyin 

artırılması,problemli kreditlərlə əlaqədar kompensasiyanın verilməsi prioritet məsələlərdən 

biridir. Digər bir problem isə bu sahədə bankın kredit faiz dərəcələrinin yüksək olaraq 

qalmasıdır. Bunun həlli üsulu kimi kredit faizlərinin optimallaşdırılması, faiz dərəcələrinin 

aşağı salınması, problemli kreditlərin həcminin azaldılması, bankların likvidliyinin artırılmasını 

qeyd edə bilərik. Lakin, bunlara baxmayaraq bu problemlər 2020-ci ildə də davam etdi. İndi isə 

problemin həllinə yönələn ümumi istiqamətlərə baxaq. 

https://www.stat.gov.az/source/finance/
http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-289009.pdf
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(https://www.cbar.az/law-11/decree-no-508https://www.cbar.az/law-11/decree-no-508) 

 Bank sektorunun canlanması; 

Yetkin bir bank sisteminin qurulması yuxarıda müzakirə olunduğu kimi nağdsız ödənişlərin 

və ya rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsinə yönələn ilk addımlardan biridir. Bunun üçün 

dövlət siyasəti ilk növbədə sektorun canlanmasını sürətləndirmək üçün addımlar atmağı, sonra 

da aktiv pul bazarının yaradılması tədbirlərini tələb edir. 

 Banklararası pul bazarının inkişaf etməsi; 

Bu baxımdan, təmsil olunan bazar faiz dərəcəsi indeksinin, likvidliyin proqnozlaşdırılması 

sxeminin hazırlanması, banklararası pul bazarı əməliyyatları barədə məlumatların onlayn əldə 

edilməsi üçün bir çərçivə yaradılması, qeyri-rezidentlərin pul bazarına cəlb edilməsi 

şərtlərinin qiymətləndirilməsi və pul əlaqələri ilə bağlı təkliflər siyasət alətləri də nəzərdən 

keçirilir . 

( https://www.cbar.az/law-11/decree-no-508https://www.cbar.az/law-11/decree-no-508). 

 Bank kapitallaşmasının tənzimlənməsi; 

Kapitallaşma təklifləri bu müddət ərzində əlavə kapitala ehtiyacı olan banklar tərəfindən qəbul 

ediləcəkdir. Maliyyə sabitliyini bərpa edə bilməyən banklar "müsbət" yenidən qurulma 

imkanları üçün qiymətləndiriləcəkdir. 

(https://www.cbar.az/law-11/decree-no-508https://www.cbar.az/law-11/decree-no-508) 
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Tədqiqatın əsas məqsədi, məsuliyyət hissinin bir şəxsin, menecerin və ya rəhbərin iş həyatında nə dərəcədə 

təsirinin, effektivliyinin olduğunu ölçmək, məsuliyyət hissinin işə necə yansıdığını öyrənməkdir.  Həmçinin 

məsuliyyətli menecer anlayışını nəzəri olaraq incələmək və  Azərbaycanda özəl sektorda işləyən menecerlərin nə 

dərəcədə məsuliyyətli olduqlarını ölçmək, araşdırmaqdır. Azərbaycanda özəl sektorda menecerlərin 

məsuliyyətinin ölçülməsi problemləri və həlli yolları ilə bağlı aparılmış tədqiqat nəticəsində Azərbaycanda 

mövcud vəziyyət nəzəri və praktiki analiz olunmuş və əldə edilmiş məlumatlar sistematik təhlil olunmuşdur. 

Azərbaycandakı mövcud vəziyyətə nəzər yetirsək görərik ki, məsuliyyətin ölçülməsi və ya məsuliyyətsizliyin 

aradan qaldırılması üçün hər hansı bir sistem qurulmayıb. Biznes sektorunda heyətin idarə edilməsində kadr seçimi 

funksiyasının məqsədi işçi bacarıqları və iş tələbləri arasında ən yaxşı əlaqəni yaratmaqdan ibarətdir.  Şəxslərin 

fərqli quruluşları, düşüncələri, davranışları, maraqları və qabiliyyətləri var. Bunların arasında işçinin məsuliyyəti 

də böyük önəm daşıyır. Məsuliyyətli menecerlərin yetişdirilməsi həm şirkət üçün məhsuldarlığın, effektivliyin 

artırılmasında, həm də şəxsin gələcək karyerasında uğur qazanmasında, daha tez və daha çox biliklər əldə etməsinə 

köməklik edəcəkdir. Məsuliyyət hər nə qədər insanın öz şəxsi keyfiyyətlərində olsa da, bir o qədər də, çalışdığı 

mühitdən, kollektivdən, qurulmuş sistemdən asılıdır. 

Açar sözlər: məsuliyyət, məsuliyyətli menecer, özəl sektor. 

 

Giriş 

Məsuliyyət, həyatın hər dövründə və hər sferada tez-tez xatırlanır, dəstəklənir və öyrədilir. 

Məsuliyyət anlayışı bir çox tədqiqatçı tərəfindən, şəxsin öz davranışlarının və ya səlahiyyət 

dairəsində olan hər hansı bir hadisənin fərqində olması, qərar verməsi, davranışlarının və 

hadisələrin nəticələrini üstlənməsi olaraq izah olunur. Başqa bir tərifdə isə məsuliyyət, seçim 

etmək və bu seçimin öhtəliklərini, nəticələrini, təsirlərini qəbul etmək kimi izah edilmişdir 

(Popkin, 1987). Bəzi mənbələr məsuliyyəti duyğu, hiss olaraq (Berkovitz, 1963; Başaran, 

2002), bəziləri bacarıq, qabiliyyət (Chamberlin, 1994; Jenkins, 1994; Ellenburg, 2001), 

digərləri isə şəxsi keyfiyyət və xarakter olaraq izah etmişdir (Yalom, 2001; Ruyter, 2002).  

Məsuliyyət öyrədilə bilən və inkişaf etdirilə bilən bir xüsusiyyət olduğundan, məsuliyyət 

təliminin effektivliyini ölçmək üçün uyğun bir ölçmə vasitəsinə ehtiyac var. Tədqiqat işində bu 

çatışmazlığı aradan qaldırmaq və gələcək tədqiqatlar üçün uyğun bir ölçmə vasitəsi yaratmaq, 

menecerlər üçün bir məsuliyyət şkalası hazırlamaq və məsuliyyət səviyyələrinin müxtəlif 

dəyişkənlərə görə dəyişib-dəyişməməsini müəyyənləşdirmək və məsuliyyət üzərində hansı 

amillərin təsirli olduğunu müəyyən etmək vacib sayılır. Məsuliyyətin öyrədilməsinin təməlində, 

şəxsin daxili nəzarət və mühitə uyğunlaşmasına yönəlmiş olan intizam durur, yaxşı bir təlim və 

intizam metodlarının düzgün istifadəsi ilə hər bir şəxs, özünü idarəetmə, qaydalara əməl etmə, 

öz-güvən kimi bacarıqlarını təkmilləşdirə bilər (Chemberlin, 1994). Həmçinin şirkət rəhbərləri 

öz işçilərinin və ya menecerlərin nə dərəcədə məsuliyyətli olduqlarını ölçmək üçün yararlı ola 

bilər.  

Bu gün menecer və idarəetmə anlayışı hər zamankından daha önəmli bir sahəyə çevrilmişdir.  

Ancaq bu sahələrin müasir normalara uyğunlaşa bilməsi üçün  siyasi, sosial, iqtisadi, hüquqi 

baza və mədəni infrastruktura malik olmalıdır. Bu uyğunluq çərçivəsində müasir idarəetməni 

və prinsiplərini bilən, bunları yeni və xüsusi hallarda tətbiq edən, təşkilati problemlərə açıq olan 

və bu problemlərin düzgün metodlarla həllini tapan, işçiləri mükafatlandırmaq yeri gəldikdə isə  
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yerində və zamanında cəzalandırmaq qabiliyyətinə malik olan, əlaqə qurmaq və yönləndirmə 

bacarıqlarına sahib menecrerlər yetişdirmək zamanın tələbidir.  Həmçinin menecer insan 

psixologiyasını anlayan, həmişə motivasiyalı mühit yarada bilən, tolerant, işin ümumi 

keyfiyyətinə və qrup işlərinə önəm verən, təşkilatda güvən hissi yaradan, lazım gəldikdə risk 

ala bilən və bu öhdəliklərin məsuliyyətini daşıya biləcək biri olmalıdır. 

Metod  

Tədqiqat işində sadalanan elmi – praktiki məlumatlar sözügedən mövzu ətrafında çox sayda 

elmi ədəbiyyata və elmi nəzəriyyələrə əsaslanır. Bu mövzunun tədqiq olunmasından hasil 

olunan nəticələr, Azərbaycanda iş mühitində, şirkətlərdə menecerlərin nə dərəcədə məsuliyyətli 

olduqlarının ölçülməsi, inkişafı, firmaların hədəflərinə sürətli zaman kəsiyində nail 

olması  mövzusunu öyrənmək baxımından səmərəli elmi mənbə hesab oluna bilər. 

Sözügedən  mövzuda mövcud elmi məlumatlar sistemləşdirilmiş, son dövrlərin elmi ədəbiyyatı 

əsasında yeni elmi faktlar və məlumatlar əlavə edilmişdir. Sadalananlar böyük elmi-praktiki 

əhəmiyyətə malikdir. 

Qeyd edim ki, ölkəmizdə və xaricdə nəşr olunan elmi əsərlər, elmi-praktiki konfrans 

materialları, internet saytları tədqiqatın informasiya bazasını təşkil edir.Tədqiqat işinin 

hazırlanmasında intervyu və müqayisəli təhlil metodundan istifadə edilmişdir. Qeyd etdiyimiz  

mövzu  çox aktual  olmasına  baxmayaraq tədqiqat işi kimi çox az işlənmişdir. 

Ona  görə  də,  menecerlərin məsuliyyətinin ölçülməsi barədə ciddi araşdırmaya ehtiyac var.  

Mövzunun  müasir dövr üçün çox  aktual olması bunu tələb edir. Əsasən, məlumatların 

toplanması üçün ölkəmizdə olan özəl sektorların rəhbərləri və menecerləri ilə görüşüb onların 

bu məsələ ilə bağlı fikirləri və təklifləri qeydə alınmışdır.  

 Azərbaycan və digər ölkələrdə menecerlərin məsuliyyətinin ölçülməsi üçün istifadə olunan 

metodlar nəzəri olaraq  təhlil olunmuş; 

  Özəl sektor rəhbər və menecerləri ilə mühasibə keçirilmiş və onlara məsuliyyətlə bağlı bir neçə 

sual ünvanlanmışdır. 

 Müxtəlif ölkələrdə istifadə olunan metodların Azərbaycanda tətbiqinin mümkünlüyü 

yoxlanılıb, beynəlxalq təcrübə ilə ölkəmizdəki vəziyyət müqayisə edilib, ortaya çıxan fərqlər 

təhlil edilmişdir. 

Analiz 

Tədqiqat işində menecerlərin məsuliyyətinin ölçülməsi ilə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi və 

məlumatların toplanması üçün şirkət rəhbərləri ilə görüşlərimiz oldu və söhbət əsnasında 

məsuliyyət, məsuliyyətli menecer, sosial məsuliyyət, menecerlərin məsuliyyətinin artırılması 

üçün tətbiq etdikləri metodlar və buna təsir edən faktorlar haqqında fikirləri öyrənildi. Rabitə 

Bank, Beynəlxalq Bank, Kapital və Uni bank, Atəşgah sığortanın filial rəhbərləri, öz şəxsi 

biznesi olan rəhbərlər həmçinin bir neçə hazırlıq kurslarının rəhbərləri ilə də intervyular 

keçirilib, suallar ünvanlanmışdır. Tədqiqat işimizin nəzəri hissəsinə və beynəlxaq təcrübəyə 

əsaslanaraq belə bir ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, məsuliyyətin ölçülməsi xüsusilə gənc 
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menecerlərə tətbiq etməklə, məsuliyyət hissinin onların davranışında nə dərəcədə əks olunması 

müəyyən edilməli, məsuliyyət anlayışları müəyyənləşdirilməlidir. Belə bir ölçü həmçinin 

rəhbərliyin işini asanlaşdırmaq olar. Fərdi tanımağın ən əsas prinsiplərindən biri, şəxsiyyət 

haqqında əldə edilmiş məlumatları, fərdin inkişafına və ya problemin həllinə kömək etmək üçün 

istifadə etməkdir. Beləliklə, menecerin aşağı məsuliyyət hissinin və davranışının səbəbini və 

mənfi təsirlərini görməyə kömək edə bilər. 

Menecerlərin əhəmiyyətli qərarlar alarkən həyata keçirdikləri strategiyalar 

Hər bir rəhbərin öz vəzifələri var və o bu vəzifələrin verdiyi öhdəlikləri dərk etməlidir. Qərarı 

verərkən bu öhdəlikləri dərk edərək, onun verdiyi məsuliyyəti üstlənərək qərar verməlidir. Bu 

vəzifə və öhdəliklərin məsuliyyətini anlamadıqca bu sadəcə vəzifədən süni istifadə etmək olar. 

Əgər insan hər hansı hərəkəti bilərəkdən, dərk edərək edirsə, ondan yaranan nəticələrdən də, 

cavabdeh olmalıdır. Alman filosofu İmmanuel Kanta görə məsuliyyət anlayışı, prinsip və 

öhdəliklər çərçivəsində başa düşülməlidir. Onun fikirlərinə görə, hər kəs qəbul etməlidir ki, 

əgər hər hansı qanun həm də, öhdəlikdirsə onu yerinə yetirmək mütləq zərurət olmalıdır. 

Tədqiqat nəticəsində əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən menecerlərin əhəmiyyətli qərarlar 

alarkən nəzərdən keçirdikləri meyarlar bunlardır: 

 İş həyatında təbii ki, ciddi, önəmli stratejik qərarlar verilir. Burda ilk öncə mövcud vəziyyət və 

qərarın gələcək perspektivini, potensialını düşünürük. Ümumiyyətlə rəqabət mühitində hər bir 

idarəçi, şirkət rəhbəri çalışmalıdır ki, verdiyi qərarların stratejik olmasını önəmsəsin və eyni 

zamanda qərar vermə müddətində ona təsir edən faktorları nəzərə alsın. Şirkət rəhbəri müəyyən 

faktorlara diqqət yetirməlidir. Hər hansı bir qərarı alarkən, ilk olaraq qərarın yaradıcı və 

yenilikçi olmasına özən göstərmək lazımdır. Bu eyni zamanda gələcəkdəki müəyyən 

dəyişikliklərə ayaq uydurma, rəqabətdə yeni ideyaların olmasına kömək edir. İkinci olaraq 

verdiyimiz qərarın dəyişilə biləcək olmasını, yəni gələcəkdə yarana biləcək hər hansı riskdən 

söhbət gedərsə, bu qərarın dəyişilməsi hər hansi bir fəsad yaratmamasına diqqət edirik. Bundan 

başqa qərarların təsirli olmasına diqqət edirik, yəni qərardan yarana biləcək avantajların və 

dezavantajların ilk öncə nəzərə alınıb sonra qərar verilməsi bizim üçün önəmlidir. Təbii ki, ən 

əsas faktorlardan biri də, qərar alarkən rasional davranışdır. Çalışırıq ki, verilən qərarlar iş 

mühitində konfliktlər yaratmasın, əgər qərarda müəyyənsizlik varsa yenidən düşünülməsi 

vacibdir.  

 İş həyatında qərarlar alarkən bu qərardan təsirlənən tərəflərə və mövcud və gələcək fəaliyyətlərə 

necə təsir edəcəyini maksimum dəyərləndirməyə çalışırıq. Ən əhəmiyyətli meyar alınan qərarın 

müəyyən sferada əlavə dəyər yaratma xüsusiyyətinin olub olmamasıdır. Bundan başqa alınacaq 

qərarın hər hansı mənfi təsirinin olub olmamasının nəzərdən keçirilməsidir.  

 Ümumiyyətlə hər bir vəzifəni yerinə yetirərkən məsuliyyətli olmaq lazımdır. Qərar verərkən ilk 

öncə iş etikası prinsipinə əməl olunmalıdır.  

 Verilən qərarlar hər zaman şirkətdə çalışan hər kəsə xoş gəlməyə bilər, ancaq qərar verərkən ilk 

olaraq onun ədalətli olmasına önəm veririk. Rəhbər şəxs verilən qərarların nəticəsi istər mübət, 
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istər mənfi olmasından asılı olmayaraq məsuliyyəti öz üzərimdində olduğunu dərk etməli, öz 

qərarlarına cavabdeh olmalıdır.  

 Qərar alarkən ilk öncə qərarın doğruluğu barədə düşünürük, gələcəkdə yarana biləcək 

problemləri, riskləri sıfıra endirməyə çalışırıq. Və təbii ki, nə qədər xeyirli, mənfəətli bir qərar 

olduğu da düşünülür. İş mühitində vəzifə, səlahiyyət artdıqca, həmin pillələrdə fiziki işdən çox, 

mənəvi iş artır. Daha çox məsuliyyət hiss olunur. 

 İlk öncə qərar alarkən ədalət prizmasından baxmağa çalışırıq və çox yüksək dərəcədə 

məsuliyyət hiss edirik. İnsanlarla çalışmaq çox çətin işdir. Biz işçilərimizə, həmkarlarımıza 

dəstək olmasaq, təkan verməsək onlar işlərinə daha məsuliyyətsiz yanaşar. Çalışırıq onları 

maksimum həvəsləndirək, qiymətləndirək ki, gələcəyin düzgün menecerlərini yetişdirə bilək. 

Bu həm bizim şirkət üçün həm onların gələcək karyerası üçün çox vacib və məsuliyyətli bir 

işdir.  

 Qərar alarkən ilk öncə onun hansı xarakterde olduğuna baxırıq. Məsuliyyət hər zaman qərar 

verənin üzərindədir.  

 Məsuliyyət işə vaxtında gəlməkdir, səliqəli geyinmək, öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdir. 

Qərar verərkən ən önəmli meyar ədalətli olmaqdır. Elə qərarlar olur ki, yerində və vaxtında 

vermək lazımdır. Bu zaman bütün prinsiplər nəzərə alınmalıdır. 

 Əhəmiyyətli qərarlar alarkən ilk öncə uzun və qısa müddətli strategiya hazırlanır, hədəflər 

müəyyənləşdirilir, nəticənin yarada biləcəyi fəsadlar düşünülür və daha sonra qərar qəbul 

olunur. Belə qərarlar alarkən təbii ki, məsuliyyət hiss edirik. Çünki iş həyatında məsuliyyət 

insanın üzərinə düşən vəzifə borcudur.  

Şəxsi məsuliyyətin iş həyatına təsiri 

Menecerlərlə görüşlərimizdə həmçinin onlara şəxsi məsuliyyət haqqında da sualımız olmuşdur. 

Özünü məsuliyyət sahibi hiss edən insan, davranışlarını öz yaratdığı prinsiplər əsasında, 

rasional formada təşkil edər və istədiklərini əldə etmək üçün, özü öz qarşısına qoyduğu 

tapşırıqları ən üst səviyyədə yerinə yetirər. Məsuliyyət həyatın hər dönəmində və hər sahədə 

mütəmadi olaraq bəhs edilməklə, öyrənilməklə təşviq edilməli, aşılanmalıdır.  Bir insan, 

müəyyən duyğu və düşüncələri ilə etdiyi və etmədiyi tapşırıqların, işlərin cavabdehliyinin 

fərqindədirsə, bu tapşırıqlardan, işlərdən məsul olduğunu qəbul edirsə, ona məsuliyyət sahibi 

deyə bilərik. Faster’ə görə, məsuliyyət sahibi şəxsin keyfiyyətlərini saymaqla bitməz. Ancaq 

ilk yada düşən keyfiyyətləri belə sıralamaq olar: belə insanlar özlərinə və başqalarına qarşı 

hörmət bəsləyir, üstlərinə düşən tapşırıqları yerinə yetirir, öz işlərini özləri görüb, başqalarına 

yük olmağı sevmir, öz dəyərlərinin fərqindədirlər. Duyğu, düşüncə və davranışlarından yalnız 

özləri məsuliyyət daşıyırlar. Ümumi nəticə olaraq deyə bilərik ki, şəxsi məsuliyyət hər zaman 

iş mühitində də gec-tez özünü göstərir.  

 Şəxsi məsuliyyətin iş həyatına təsir etdiyini düşünürük. Rəhbərin məsuliyyətinin olmadıqca, 

şirkətdə heç bir məsuliyyətdən, heç bir ciddilikdən söhbət gedə bilməz. Eləcə də, bura işçilərin 

məsuliyyəti, işçilərin öz vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməsi, işlərə yanaşması, digər şirkətlərlə 

olan əlaqələrin düzgün və ciddi tənzimlənməsi rəhbərin şəxsi məsuliyyətindən asılıdır. Təbii ki, 
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şirkətin yöneticisi, lideri məsuliyyətli olmasa, o şirkətin fəaliyyəti də düzgün olmaz. Bu da, 

şirkəti uçuruma gətirib çıxaracaq. 

 Məsuliyyət duyğusu qərarlar alarkən bundan təsirlənə biləcək tərəfləri də nəzərə almaq üçün 

əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda tələskənliyi azaldaraq, hərtərəfli düşünməyi və ölçüb 

biçməyi artırır. Doğrudur bəzən bu qəraralmanı zaman etibarilə uzadır. Ancaq doğru 

qəraralmaya təsir edir. 

 Şəxsi həyatında məsuliyyətsiz olan birinin iş həyatında məsuliyyətli ola biləcəyinə inanmıram. 

Məsuliyyət təməldən olan bir xarakterdir.  

 Şəxsi məsuliyyətin iş həyatına təsir etdiyini düşünürük. Məsuliyyətsiz rəhbərin komandası da 

məsuliyyətsiz olacaq və işdə pozitiv bir nəticə almaq mümkün olmayacaqdır.  

 Təbii ki, həyatda məsuliyyatli olan şəxsin, işdə məsuliyyətli olmağı normaldır. Ancaq həyatda 

məsuliyyətli olan bir şəxs, iş mühitində məsuliyyətli olmaqla yanaşı digər xüsusiyyət və 

bacarıqlara da sahib olmalıdır. Məsuliyyət bəzi insanlarda bir bacarıq ola bilər, ancaq bəzən 

məsuliyyətsizlik insanın xarakterində olur. Əsas odur insan öz məsuliyyət dərəcəsini, öz 

öhtəliklərini anlasın. Həddindən artıq məsuliyyətin isə iş mühitində bürokratiya yaratdığını 

düşünürük.  

 Əgər bir insanın xarakterində məsuliyyət varsa o, hər bir sahədə məsuliyyətli olacaqdır. Ancaq 

hər bir insan öz üzərində işləyərək məsuliyyət hissini önə çıxara bilər. Bunun üçün düzgün 

əhatə, kollektiv, düzgün qurulmuş iş sistemi kifayətdir.  

 İş mühitində rəhbər nə qədər məsuliyyətlidirsə, işçilərdə bir o qədər məsuliyyətli olur. Əgər bir 

rəhbər imzalamalı olduğu bir kağızı günlərlə, həftələrlə uzadıb imzalamırsa, bu zaman onun 

işçilərinində məsuliyyətsiz olması normaldır. Düzgün qurulmuş bir sistem burada böyük rol 

oynayır.  

 Məsuliyyət həm doğuşdan gələn bir xarakter ola bilər həm də iş təcrübəsi əsnasında 

formalaşmış ola bilər. Elə insanlar var ki, şəxsi həyatında, ailə daxilində çox məsuliyyətsizdir 

ancaq işdə öz öhdəliklərini yerinə yetirir. Rəhbərin məsuliyyətli davranışları, vərdişləri 

işçilərədə təsir göstərir.  

Rəhbər şəxslərin sosial məsuliyyəti 

Menecerlərin öz öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirməsi nə qədər vacibdirsə, ətraf mühitə, 

cəmiyyətə qarşı sosial məsuliyyətli olmaları bir o qədər vacibdir. Ətraf mühit və cəmiyyət üçün 

hər hansı bir öhdəliyi yerinə yetirməkdən əlavə onu qorumaq, təmiz saxlamaq, qayda-qanunlara 

riayət etmək də, sosial məsuliyyətdir.  Buna əsaslanaraq rəhbərlərdən sosial məsuliyyət və 

Azərbaycanda hələ yeni anlayış olan Korporativ sosial məsuliyyət haqqında fikirlərini 

öyrəndik: 

 Korporativ sosial məsuliyyət Azərbaycanda xüsusi diqqət artırılmalı olan bir mövzudur. Hər bir 

sahədə, hər hansı bir işi görərkən ilk öncə ətraf mühitə dəyə biləcək zərər nəzərə alınmalıdır və 

minimuma endirilməlidir. Düzgün olmazdı demək ki, biz bu sahədə Avropa ölkələrinə çatmışıq 

və yaxud üstələmişik.  
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 Korporativ sosial məsuliyyət haqqında fikirlərimiz müsbətdir. Ancaq bəzən bizneslərə 

korporativ sosial məsuliyyəti direktiv şəkildə dayatmaları  və ya KSM projesi özəlliyi 

daşımayan məsələləri KSM kimi qəbul etdirmələri doğru deyildir. Düşünürük ki, mövcud 

olduğumuz mühit faktorlarına yönəlik maksimum sosyal məsuliyyətli olmağa çalışırıq. 

 Korporativ sosial məsuliyyətin hər sahədə və hər ölkədə fərqli olduğunu düşünürəm. Kifayət 

qədər sosial məsuliyyətli olmağa çalışırıq. İnsan yaşadığı mühiti, şəhəri təmiz saxlamalıdır, belə 

insanların davranışları iş mühitinədə təsir edir.  

 Korporativ sosial məsuliyyət təbii ki, şirkətlər üçün önəmlidir, xüsusən də böyük şirkətlər üçün 

çox önəmlidir. Korporativ sosial məsuliyyətin faydaları çoxdur, bunun teorik və praktiki 

tərəfləridə var. Olduqca sosial məsuliyyətli olduğumuzu demək düzgün olmazdı. Təbii ki, idarə 

etdiyimiz şirkətin sosial məsuliyyətini anlayırıq və onların müəyyən qədər icra edilməsini təmin 

etməyə çalışırıq.  

Menecerlərin məsuliyyətinin artırılmasında istifadə olunan metodlar 

Menecerlərə məsuliyyət hissinin düzgün şəkildə tanıdılması, tətbiq edilməsi, düzgün sistemin 

qurulması və idarəedilməsi çox vacibdir. Məsuliyyətin ölçülməsində və artırılmasında məqsəd, 

bir insanın iş həyatında məsuliyyət hissinin, onun işlərinə necə təsir etdiyini və effektivliyə nə 

dərəcədə yansıdığını ölçməkdir. İşdə qarşılaşılan problemlər və öhdəliklər qarşısında 

məsuliyyət hissi və buna uyğun olaraq məsuliyyət davranışı səviyyəsi formalaşır. Əgər bir 

rəhbər məsuliyyəti dərk edir və düzgün tətbiq edirsə, ortada yaxşı bir nəticə olacaqdır. 

Rəhbərlərin məsuliyyətin artırılması üçün hansı metodların effektiv olduğu haqqında fikirləri, 

tətbiq etdikləri metodlar haqıında məlumatlar bunlardır: 

 Təbii, ki işçilərin məsuliyyətinin artırılması üçün müəyyən metodikalardan istifadə edirik. Hər 

bir işçiyə özünün vəzifə öhdəliyi verilir və işçi bu öhdəlikləri yerinə yetirərkən günlük, aylıq və 

rüblük kontroldan keçirilir. Həttə ildə 2 dəfə performans dəyərləndirməsi edirik və bu 

performans dəyərləndirməsi müəyyən metodika ilə istifadə edirik. Nəzarət edirik ki, işçi ona 

verilən vəzifə öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirirmi və bu bizim şirkətə nə qədər qatqısı 

olur. Əgər təbii ki, nəticələr pozitiv olarsa ona yeni vəzifə və öhdəliklər verməyin tərəfdarıyıq. 

Motivasiyada burada böyük önəm daşıyır, işçiyə verilən vəzifə, öhdəliklərin  qarşısında birdə 

onu icra olunması üçün motivasiyanın rolu böyükdür. Biz tərəfdarıyıq ki, şirkətlərdə ildə bir 

dəfə iş doyum analizi aparılsın. Yəni işçi işdən nə vaxt doyur və, nə vaxt öhdəliklərindən qaçır, 

hansı hallarda motivasiyası aşağı düşür. Bunlar təyin olduğu sürəcə işçilərin məsuliyyətli 

çalışmasına köməklik etmək olar.  

 Məsuliyyət hissini yüksəltməyin mümkün olduğunu üçün bu istiqamətdə insanların öz 

bacarıqlarını təkmilləşdirə biləcəklərini fikri düzgündür. Ancaq vicdan və ədalət duyğusu varsa 

bunlar məsuliyyətin artmasna kömək edəcəkdir.  

 Motivasiyanın məsuliyyətin artırılmasında böyük rolu vardır. Bir işçinin gördüyü iş qarşılığında 

siz ona təşəkkür etmirsinizsə, o öz işinə daha məsuliyyətsiz yanaşacaqdır. Onun gördüyü işin 

maddi və mənəvi tərəfləri mütləq olmalıdır. Bundan başqa işçiləri hər zaman dinləmək lazımdır, 
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onların fikirlərinə hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu da onlara bir motivasiya ola bilər, onların öz 

güvənini artıracaqdır. Təbii ki, hər kəsə individual yanaşmaq lazımdır.   

 Maddi cəhətdən düzgün qiymətləndirilən işçi öz məsuliyyətlərinidə anlayır. Məsuliyyətin 

artırılması üçün həmçinin mənəvi motivasiyanında rolu böyükdür. İşçilərlə mütəmadi 

görüşlərin, yığıncaqların keçirilməsi, alınan qərarlarda onlarında fikirlərinin dinlənməsi çox 

vacibdir.  

 Məsuliyyətin artırılmasında bir çox metodlardan istifadə oluna bilər. İlk önçə işçilərə düzgün 

istiqamət verilməli və gələcək planlardan xəbərdar olmalarını təmin etmək lazımdır. Bu onlara 

işə daha məsuliyyətlə yanaşmağa təşviq edəcəkdir. Mənəvi motivasiyanın məsuliyyətin 

artırılmasında daha böyük rolu olduğunu düşünürük. Bizim üçün işçinin öz işini sevməsi, 

kollektivdə özünü rahat hiss etməsi önəmlidir. Bu mühitin yaradılması məhz rəhbərlərin 

məsuliyyətlərindən biridir.  

İş mühitində xoşa gəlməyən əməkdaşlar 

Hər birimizin iş həyatında xoşa gəlməyən insanlar var. Menecerlərin belə problemləri necə 

qarşıladığı və məsuliyyətsiz işçilərin idarəedilməsində çətinlikləri həmçinin bu problemləri 

necə üstələdikləri haqqında məlumat toplamağa çalışdıq.  

 Əlbəttə iş həyatında xoşa gəlməyən insanlar olur. İş həyatında peşəkar idarəedici, rəhbər heç 

vaxt şəxsi münasibətlərlə iş münasibətlərini qarışdırmaz. Ola bilər ki, bir insanı işdən kənar 

sevmirsən ancaq işdə uğurlu bir münasibət saxlaya bilirsən. Bəzən insanların xarakterləri də, 

işlərinə yansıyır. Bizim strategiyamız isə belədir ki, işçini itirmək əsandır, çətin olan onu 

qazanmaqdır. Məhz buna görə də, ən son mərhələyə qədər çalışırıq ki, işçini şirkətdə saxlayaq, 

təbii ki, işçi bizim üçün önəmli işçidirsə. Biz bütün işçilər üzərində qərarlar alarkən ədalətlilik 

prinsipini qorumağa çalışırıq. Hətta əmək haqqında və bonuslarda da ədalətlilik prinsipini 

qoruyuruq. Bu həm onları motivasiya edir, həm işlərinə daha məsuliyyətli yanaşmağa köməklik 

edir, həm də işçi və şirkət arasında sadiqlik prinsinsipini formalaşdırır.  

 Fikrincə insanları olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. İnsanları peşəkarlıqlarına və ümumi 

mühitə müsbət və ya mənfi təsir etdiyinə baxaram. Bu zaman isə qəbul edilmiş dəyərlərə uyğun 

hərəkət edib etməməsi ən önəmli amildir. Bunlar olduqdan sonra insanlarda iştirakçılığı 

artıraraq idarə etmək asanlaşır.  

 İş həyatında xoşa gəlməyən insanlar ola bilər, ancaq onlar arasında fərq qoymağı düzgün hesab 

etmirəm.  

 Xoşa gəlməyən işçi ola bilər və xoşa gəlməyən insan ola bilər. Sevmədyimiz bir insan yaxşı bir 

işçi ola bilər və ya əksinə. Bura da, əsas önəm verdiyimiz şey işin keyfiyyəti, işçinin fəaliyyəti 

və işə nə qədər məsuliyyətli yanaşmasıdır.  

 Elə insanlar vardır ki, maaşını, vəzifəsini, öhdliklərini də artırsan, cəza, töhmətdə versən 

dəyişən deyil. Ancaq iş həyatında bəzi prinsiplər, standartlar vardır ki, bunlardan kənara çıxmaq 

olmaz. Bu prinsiplərə, standartlara uyğun olmayan insanlar bizim üçün xoşa gəlməyən işçilərdir 

və biz onlarlı bəzən işdən uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində qalırıq.  

Nəticə və təkliflər 
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Qeyd olunanlar menecerlərin məsuliyyətinin təşkilatlarda vacib ünsürlərdən biri olmasını 

göstərir. Qarşıya qoyulan əsas məqsədlər isə menecerlərdə bu bacarığın intensiv inkişafına təsir 

edən mənfi amillərin aradan qaldırılmasıdır. Təklif olunanlar menecerlərin bilik və 

bacarıqlarının artımına, idarəetmə qabiliyyətinin yüksək səviyyədə olmasına, görülən işlərin 

səmərəliliyinin artmasına və s. zəmin yaradacaqdır. Menecerlər işçilərlə iş arasındakı əlaqəni 

elə qurmalıdır ki, qarşıya qoyulan məqsədə tez bir zamanda çatmaq mümkün olsun. Tədqiqat 

işində qeydə alınmış problemlərin həlli prosesində qeyd etməliyik ki, menecerlərin 

məsuliyyətinin ölçülməsi sahəsində bir çox problem ortaya çıxdı ki, bu da çətin olsa da, həll 

edilməlidir.  

 Menecerlərin məsuliyyətinin ölçülməsi və artırılması üçün hər hansı bir sistemin qurulmaması. 

Belə bir sistemin yoxluğu təşkilatdakı ümumi vəziyyətin necə olduğu haqqında məlumatsızlığa 

gətirib çıxarır, buda özlüyündə ikinci problemi yaradır.   

 Müəssisələrdə menecerlərin məsuliyyətin artırılmasına kifayət qədər diqqətin ayrılmaması. 

Apardığımız tədqiqat nəticəsində deyə bilərik ki, ölkəmizdə bu sahəyə diqqət olunmur. Əlbəttə, 

rəhbər şəxslər işə qəbul zamanı işçinin nə qədər məsuliyyətli olması ilə maraqlanır və bu 

keyfiyyət onun seçimlərinə təsir edir. Ancaq çox təəssüf ki, işə qəbuldan sonra onların daha 

məsuliyyətlə və effektiv çalışması üçün hər hansı metodun tətbid edilməsi ikinci dərəcəyə keçir.  

 Təşkilat rəhbərlərinin bu sahədə az məlumatlı olması. İş mühitində məsuliyyətin iyerarxik 

formada olduğunu deyə bilərik. Rəhbər şəxslərin bu sahədə məlumatsızlığı işçilərədə öz təsirini 

göstərəcəkdir.  

 İşçilərin məsuliyyətsizliyinə gətirib çıxaran həddindən artıq ciddi və ya əksinə səmimi iş mühiti. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, stresli iş mühiti işlərin kəmiyyətinin çox 

olmasına baxmayaraq daha keyfiyyətsiz olduğuna və belə mühitdə menecerlərin çalışma 

istəyinin azalmasına səbəb olur. Əksinə çox səmimi mühit isə işçilərin işlərinə ciddi 

yanaşmamasına gətirib çıxarır.  

 Düzgün motivasiya sisteminin olmaması. Təşkilatlarda motivasiya sistemlərinin olmaması 

işçilərin vaxt keçdikcə həvəsdən düşməsinə nəticədə işlərə məsuliyyətsiz yanaşmasına səbəb 

olacaqdır.  

Menecerlərin məsuliyyətlə çalışması və davranması, öz öhdəliklərini düzgün yerinə yetirməsi 

bir başa rəhbərlikdən asılır. Əgər rəhbər komanda üzvlərinin vaxtında ofisə çatmasını, 

vəzifələrini düzgün və vaxtında yerinə yetirməsini, iş yerində hər zaman səliqə-səhman istəyirsə 

ilk növbədə özü intizamlı, həm özünə həm də əməkdaşlarına qarşı dürüst olmalıdır. 

Menecerlərin məsuliyyətinin artırılması üçün şirkətlərin həyata keçirə biləcəyi təkliflərimiz 

bunlardır: 

 Məsuliyyətin artırılması üçün hər addımı əvvəlcədən hesablaya bilmək, düzgün qərarlar qəbul 

etmək, hər şeyi vaxtında, düzgün analiz etmək əsas şərtlərdəndir. Hər hansı bir riski öncədən 

sezmək və qarşısını almaq hər bir rəhbərin məsuliyyətidir. Bunun üçün öncədən tədbirli olmaq 

lazımdır. Məhz buna görədə alınmış qərarlar öncədən analiz edilməli, yarana biləcək problemlər 

gözdən keçirilməlidir.  
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 Məsuliyyətin ölçülməsi və artırılması üçün təşkilatlar öz iş mühitlərinə uyğun bir sistem 

qurmalıdır. Hər bir təşkilatın özünün strukturu vardır və bu struktura uyğun sistemin qurulması 

daha məqsədə uyğundur. Belə bir sistem onlara işçilərin öz öhdəliklərini hansı zaman kəsiyində, 

vəzifələrini nə dərəcədə effektiv yerinə yetirdiklərini, həmçinin hansı vəzifənin onlara uyğun 

olduğunu öyrənməkdə kömək edəcəkdir.  

 Təklif edirik ki, menecerlərin işlərinə nə qədər məsuliyyətli yanaşmasını öyrənmək üçün ildə 

iki dəfə performans qiymətləndirilməsi aparılsın. Performans qiymətləndirilməsi nə qədər 

tanınmış olsada keçirmiş olduğumuz intervyuda şirkətlərdən yalnız biri bu metoddan istifadə 

etdiyini vurğulamışdır. Təşkilatlarda belə bir dəyərləndirmənin mövcudluğu işçilərin öz 

bacarıqlarını təkmilləşdirməsinə, öhdəliklərinə daha məsuliyyətlə yanaşmasına səbəb 

olacaqdır.  

 Təşkilatlarda məsuliyyətin iş mühitində nə qədər vacib olduğu haqqında işçilərə öz 

öhdəliklərinin məsuliyyətini anlamaları və şirkət üçün bunların nə dərəcədə vacib olduğu 

haqqında təlimlər keçirilsin. Bu kimi təlimlərin keçirilməsi və işçilərin bilgiləndirilməsi hər bir 

şirkətdə məhsuldarlığı artıracaqdır.  

 Həm menecerlər, həm də işçilərin vaxtın idarə olunmasına dair təlim və proqramlarda iştirakı. 

Hər bir rəhbər üçün işçilərin öz öhdəliklərinə düşən işi vaxtında və düzgün yerinə yetirməsi çox 

vacibdir. Şirkətlərdə menecerlərin nə dərəcədə məsuliyyətli olduqlarının ölçülməsi, inkişafı, 

firmaların hədəflərinə sürətli zaman kəsiyində nail olması ilə bir başa əlaqədərdır.  

 İşçilərin daha məsuliyyətlə çalışması üçün mütəmadi olaraq həvəsləndirilməli və müxtəlif 

motivasiya üsullarından istifadə edilməlidir. Məsuliyyətin artırılmasında böyük rolu olan 

metodlardan biri də məhz motivasiyadır. Rəhbər şəxslər üçün işinə bağlı olan, işini sevən, öz 

vəzifələrini həvəslə yerinə yetirən hər bir işçi məsuliyyətli işçidir.  

 İşçi və rəhbər əlaqələrində ciddiyyətlə səmimilik arasında ideal tarazlıq yaradılmalı. Belə bir  

mühitin yaradılması şirkətin məhsuldarlığını artıracaq, menecerləri daja effektiv edəcəkdir.  

 Əhəmiyyətli qərarlar alarkən kollektiv fikirlərinə önəm verilməlidir. Bu zaman işçilər onların 

üzərində olan məsuliyyəti daha yaxşı anlayır və öz öhdəliklərini daha məsuliyyətlə yerinə 

yetirirlər.  
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Bu araştırmanın amacı, psikolojik sözleşme ihlalinin işten ayrılma niyetini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. 

Araştırmanın evrenini Eskişehir / Tepebaşı ilçe merkezinde çalışmakta olan yaklaşık 400 gıda sektörü çalışanı 

oluşturmaktadır. Araştırmaya 121 gıda sektörü çalışanı dahil edilmiş ve analize tabii tutulmuştur. Bu çalışma nicel 

bir çalışmadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler bir paket programı aracılığı ile analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla çalışmada korelasyon ve regresyon analizleri 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda psikolojik sözleşme ihlalinin, çalışanın işten ayrılma niyetini etkilediği 
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Kommersiya Banklarında Kapital Ehtiyatlarının Uçotunun 
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Şəbnəm Sadıqova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

shabnam.sadigovas@gmail.com 

 

Xülasə 

Müasir iqtisadi şəraitdə kapital ehtiyatlarının yaradılması prosesi kommersiya banklarının iqtisadi potensialının 

qorunmasında vacib bir tədbir olub, qeyri-müəyyənlik dövründə bankın arasıkəsilməz fəaliyyəti üçün maliyyə və 

iqtisadi şərtlərin təmin edilməsi üçün şərait yaradır. Həmçinin kapital ehtiyatları bankın kapitalını azalmadan 

qorumaq üçün vacib bir amildir. İqtisadi baxımdan bugün rezervasiya son nəticədə gələcək xərcləri, hər hansı 

səhmlərin nağd pul ayrılması və ya digər aktivlərin ödənilməsi üçün daşınmaz əmlak və vəsaitlərinin 

formalaşdırılması nəzərdə tutmayan mühasibat uçotu prosedurları çevirdi. Bu səbəbdən kapital ehtiyatlarının 
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uçotunun təşkilinin yenilənməsi lazımdır. Kapital ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi problemi xüsusilə aktualdır, 

çünki ehtiyatların çatışmazlığı onların qoruyucu funksiyasını ləğv edir və ehtiyatların çox olması paylanmanı 

məhdudlaşdırır. Məqalənin məqsədi kommersiya banklarında kapital ehtiyatlarının uçotunun 

təkmilləşdirilməsində mövcud yanaşmaları təhlil etmək və açıqlamaqdır. Mövcud dəyər növləri əsasında və 

mühasibat prinsipləri nəzərə alınmaqla kapital ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinə təşkilati və metodiki yanaşmalar 

araşdırılmışdır. Mühasibat uçotu prinsiplərinin kapital ehtiyatlarının formalaşmasına təsiri açıqlanmışdır. Gələcək 

xərcləri ödəmək üçün ehtiyatların tanınması və uçotu şərtləri sistemləşdirilmişdir. Kapital ehtiyatlarının 

qiymətləndirilməsi metodları analiz edilmiş və onları yaxşılaşdırma yolları təklif edilmişdir. Bankda kapital 

ehtiyatlarının formalaşdırılmasının təşkilati və metodiki mərhələləri hazırlanmış və bu mərhələlərin hər birində 

qiymətləndirmənin rolu müəyyən edilmişdir.  

 Açar sözlər: kapital ehtiyatları, mühasibat uçotu, ehtiyatların qiymətləndirilməsi, kommersiya bankları; 

 

Giriş 

Müasir iqtisadiyyatda kommersiya banklarının fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi və 

təkmilləşdirilməsi daim aktual məsələlərdən biridir. Kommersiya bankları iqtisadi sistemdə  

vacib bir element olmaqla bərabər, bu qurumlar fiziki şəxslərə, şirkətlərə , müxtəlif növ kredit 

verməklə pulun böyük bir hissəsinin dövrünə şərait yaradırlar. Banklar valyuta və bank 

əmanətlərinin dəyişdirilməsini təmin edərək pul kütləsinin hərəkətliliyini təmin edir. 

Banklar, pul və kapital bazarlarında hər cür əməliyyatları həyata keçirən və ya tənzimləyən bu 

sahədəki özəl və ya dövlət qurumlarının və müəssisələrinin hər cür ehtiyaclarını yerinə yetirən 

iqtisadi vahidlərdir. Banklar, maliyyə vasitəçilik fəaliyyətləri ilə ölkədə mövcud pul kütləsinə 

vasitəçilik edərək iqtisadiyyatın inkişafına və rifah səviyyəsini artırmağa imkan verir. Dünya 

iqtisadiyyatındakı dəyişikliklərlə ayaqlaşmağa çalışan banklar məhsullarını daim 

şaxələndirirlər və bu vəziyyət iqtisadiyyatdakı bankların əhəmiyyətini və funksiyalarını artırır.  

Bankların davamlılığını təmin edəcək və uzunmüddətli gəlirli və sağlam böyümələrini təmin 

edəcək korporativ idarəetmə təcrübələrinin qurulması və davamlılığı mühasibat məlumat 

sistemindən əldə edilən məlumatlarla böyük ölçüdə mümkün olacaqdır. Bu baxımdan kapital 

ehtiyatları kommersiya banklarının  maliyyə vəziyyətinin möhkəmlənməsinə kömək edir. 

Kapital ehtiyatları hər  hansı bir öhdəliyi yetirmək üçün yaradılmır, lakin itki halında 

ehtiyatlardan istifadə edilə bilir. Kapital ehtiyatlar bəzən əsas vəsaitlərin alınması, gözlənilən 

qanuni ödənişin ödənilməsi, mükafatların ödənilməsi, borcun ödənilməsi, təmir xərclərinin 

ödənilməsi və s. məqsədilə yaradılır. . 

Rəqabətin artması, pul əməliyyatlarının intensivliyi və görülən işdəki risk dərəcəsi banklarda 

mühasibat uçotunun əhəmiyyətini daha da artırdı. Bu kontekstdə banklarda təsirli bir korporativ 

idarəetmə yanaşmasının etibarlılığı əsasən yaxşı bir mühasibat məlumat sisteminin 

qurulmasından asılıdır. Çünki banklarda korporativ idarəetmə anlayışı və Korporativ İdarəetmə 

mexanizmləri (idarə heyəti, təftiş komitəsi) etibarlı mühasibat məlumat sistemi ilə 

gücləndiriləcəkdir. Mühasibat məlumat sistemi bankla bağlı qərar qəbul edən qrupların düzgün 

qərara gəlməsi üçün bank rəhbərliklərinə dəyərli məlumatlar təqdim edir. Başqa sözlə, 
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mühasibat məlumat sistemi günümüzün müasir, iqtisadi və maliyyə dünyasının daimi 

mənbəyidir və bankların daha səmərəli və ədalətli olmasına doğru irəliləməsində əsas töhfədir. 

Mühasibat məlumat sistemi iş məlumat sisteminin ayrılmaz hissəsi olduğundan, korporativ 

idarəetmə anlayışının uğurlu olması və bankların effektiv və səmərəli işləməsi üçün mühasibat 

uçotunun təsiri qaçılmazdır. 

 Yeni iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğun olaraq aparılan iqtisadi islahatlar bankda uçot 

fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsini, onların yeni prinsiplər əsasında qurulmasını tələb 

edir. Bütün bu prosesler isə banklarda yaxşı, inkişaf etmiş, müasir dövrün yenilikləri ilə 

uyğunlaşan mühasibat uçotunun varlığına ehtiyac yaradır.    

Metod 

Tədqiqat işinin nəzəri mənbəələrini Azərbaycanin və xarici ölkələrin iqtisadçı alimlərinin 

uçotun inkişafi, dövlət qanunvericilik aktları, normativ sənədlər, qərarlar, proqnozlar və 

metodik tövsiyyələrdən təşkil olunmuşdur.Həmçinin də nəzəri və metodoloji bazası kimi 

Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında Qanunu”, Maliyyə hesabatının 

hazırlanması və təqdim edilməsi prinsipləri, habelə müxtəlif beynəlxalq uçot-hesabat 

standartları təşkil edir. Tədqiqat işində abstraksiya, təhlil və sintez, iduksiya və deduksiya, 

sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil metodlarında istifadə edilmişdir. 

Təhlil 

İyirminci əsrin ikinci yarısında dünya iqtisadi birliyinin üzləşdiyi aktual problemlər arasında 

mühasibat sahəsində beynəlxalq standartların hazırlanması və tətbiq edilməsi zərurəti böyük 

əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu ehtiyac kapital bazarının beynəlmiləlləşməsi, iqtisadiyyatın 

qloballaşması, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və dərinləşməsi və nəticədə 

transmilli şirkətlərin meydana çıxması da daxil olmaqla bir neçə səbəblə izah edilə bilər. 

Mühasibat uçotunun əsas funksiyası təşkilatın aktivləri, öhdəlikləri, kapitalı və onların hərəkəti 

haqqında pul ifadəsində ümumiləşdirilmiş informasiyanın müəyyən olunmuş tələblər əsasında 

uçota alıması üzrə sistemi təşkil edir. Bunun üçün mühasibat uçotu maliyyə hesabatları 

elementlərinin (aktivlərin, öhdəliklərinin, kapitalın, gəlir və xərclərin) tanınması, ölçülməsi, 

qeydə alınması və daha sonra maliyyə informasiyasının istifadəçilərə təqdim edilməsi, 

həmçinin bu informasiyanın təhlil etmə bacarığı mühasibat uçotu prosesinin əsas şərtlərindən 

biri hesab olunur (A.Kərimov,2014). 

Kommersiya bankları mühasibat uçotu sayəsində əldə etdikləri məlumatları sistemləşdirərək 

onlardan həm fəaliyyətləri ilə bağlı qərarlar qəbul etmək, həm də kənar istifadəçilər üçün bankın 

iqtisadi vəziyyətilə bağlı informasiya ötürmək  üçün istifadə edirlər. 

Hazırda bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da, Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

standartlarından istifadə edilir və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə tənzimlənmişdir.  

 Son illərdə müasir kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi, qlobal elektron şəbəkə 
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vasitəsilə investisiya qoyuluşlarına artan üstünlük mühasibat standartlarının unifikasiyası 

problemlərinin əhəmiyyətini artırmışdır. Milli sərhədlər tanımayan dünya bazarının 

yaranmasına səbəb olan qlobal tədqiqat, iqtisadi və maliyyə münasibətlərinin 

beynəlmiləlləşməsi nəticəsində, mühasibat sahəsində standartlaşdırma zərurəti yaranmışdır.  

Beynəlxalq Mühasibat Standartları / Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları (BMHS / 

MHBS) Beynəlxalq Mühasibat Standartları Şurası (IASB) tərəfindən hazırlanmış və nəşr 

olunan mühasibat standartlarıdır. Bu Standartların dünya miqyasında ardıcıl tətbiqi ilə, xalqa 

satılan şirkətlərin maliyyə vəziyyətinin investorlar və digər maliyyə hesabatı istifadəçiləri 

tərəfindən beynəlxalq səviyyədə müqayisə edilməsinə imkan yaratmaq məqsədi daşıyır. 2001-

ci ilədək BMUS adı ilə yayımlanan bu Standartlar, bu tarixdən sonra IFRS adı ilə nəşr olunmağa 

başladı.  2017-ci ildən etibarən IAS / IFRS'lər dünyanın cəmi 150 ölkəsi tərəfindən qəbul 

edilmişdir (https://www.kgk.gov.tr/). 

Mühasibat hesabatı dedikdə, istifadəçi üçün qəbul ediləsi görünüşdə təqdim olunan 

informasiyalar başa düşülür (Səbzəliyev, 2018). 

Maliyyə hesabatlarının harmonizasiyası və standartlaşdırılması probleminin aktuallığı bir sıra 

obyektiv səbəblərdən irəli gəlir. Bunlar aşağıdakılardır (Səbzəliyev, 2018): 

• İqtisadi inteqrasiya. İnteqrasiya müxtəlif təşkilati formalarda həyata keçirilə bilər. Məsələn, 

bəzi müəssisələr özlərinin biznesini digər bölmələrlə paralel şəkildə fəaliyyət göstərən ayrıca 

bölmə şəklində təşkil edir. Digər müəssisələr həm daxili, həm də xarici bazarlarda özlərinin 

fəaliyyətini müxtariyyət şəklində ayrıca istehsalat xətti vasitəsilə təşkil etməyə üstünlük 

verirlər. Üçüncü qisim təşkilatlar funksional əlamətlər üzrə fəaliyyət göstərirlər. Bu halda 

istehsalat, satış, təchizat, maliyyə və uçot funksiyaları müxtəlif funksional-istehsalat 

vahidlərində inteqrasiya olunur; 

• Korporativ internasionallaşdırmanın nümunəsi kimi səhmlərin nəzarət paketlərinin əldə 

olunması və yaxud bəzi firmaların digər xarici şirkətlər tərəfindən tam şəkildə ələ keçirilməsi 

göstərilə bilər; 

• Beynəlxalq maliyyə bazarının inkişafı dedikdə, dünyanın müxtəlif ölkələrinin birjalarında 

qiymətli kağızların alqı-satqısı başa düşülür; 

• Beynəlxalq kapital bazarının formalaşması. Potensial investorlar maliyyə hesabatlarının şəffaf 

(anlaşıqlı) olmasını tələb edirlər. Belə ki, investor qoyduğu kapitaldan necə istifadə edildiyini 

izləmək imkanına malik olmalıdır; 

• Transmilli korporasiyaların (TMK) güclənməsi. İlk belə korporasiyalar 50-60 il bundan əvvəl 

yaranmışdır. Həmin dövrlərdə onların təsir dairəsi cüzi idi. Lakin müasir şəraitdə transmilli 

korporasiyalar özlərinin iqtisadi və siyasi güclərini toplamaqdadırlar. TMK-nın fəaliyyət 

göstərdiyi şəraitdə müxtəlif ölkələrdən alınan uçot məlumatlarının müqayisəliliyi problemi 

xüsusi aktuallıq kəsb edir. Belə ki, beynəlxalq qaydalara əsasən TMK-nın filialı yerləşdiyi 

ölkənin qanunlarını və uçot standartlarını əsas götürməlidir. Müvafiq surətdə müxtəlif ölkələrin 

https://www.kgk.gov.tr/


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2439 
 

maliyyə hesabatları biri-birilə müqayisə oluna bilmir və son nəticədə konsolidə edilmiş 

hesabatın formalaşması prosesi müəyyən çətinliyə məruz qalır; 

2001-ci ildən bəri Azərbaycanda beynəlxalq mühasibat sistemə keçidlə bağlı işlər aparılır. 

2004-cü ildə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq mühasibat uçotu haqqında qanun qəbul edildi. 

Fəal fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlardan yalnız 28-i bu sistemə keçdi. Dövlət Neft 

Şirkəti, Azercell, Azal, Bakıelektriksebeke, Azerigaz və digər şirkətlər bu cür müəssisələrin 

siyahısına daxil edilmişdir. 2008-ci ilin yanvar ayından etibarən isə digər kommersiya və qeyri-

kommersiya qurumları beynəlxalq sistemə uyğun olaraq öz qeydlərini və hesabatlarını yazmalı 

idilər. 

Maliyyə vəziyyətinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün bir bakın müxtəlif 

dövrlərə aid maliyyə hesabatlarının və müxtəlif bankların maliyyə hesabatlarının bir-biri ilə 

müqayisə edilməsi vacibdir. Zamanla maliyyə vəziyyəti və fəaliyyətindəki dəyişiklikləri 

görmək üçün maliyyə hesabatlarına əvvəlki dövrlər haqqında məlumatlar daxil edilməsi və 

seçilmiş uçot siyasəti ardıcıllıq konsepsiyasına uyğun olaraq ardıcıl dövrlərdə tətbiq edilməlidir 

(Yıldırım, 2008). 

Mühasibatlıq cəhətdən standar anlayışı, mühasibat proseslərini istiqamətləndirən bir sıra 

qaydalar toplusu kimi ifadə edilir (https://dergipark.org.tr/). 

Mühasibat uçotu standartlarının müəssisələr üçün əhəmiyyəti aşağıdakı kimi sadalana bilər 

(Akgül & Akay, 2003): 

- müəssisələrin maliyyə göstəricilərini fərqli qaydalarla eyni əsasda müqayisə etməsindən və bu 

müqayisənin nəticələrindən asılı olaraq, iş üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlər barədə 

düzgün qərarlar vermək; 

- Müəssisələrin maliyyə fəaliyyətini düzgün təhlil edərək, gələcək üçün  real planların 

yaradılmasında düzgün hədəflərin qoyulmasını müəyyən etmək üçün; 

- Dövrlər üzrə iş idarəçiliyində təhlil asanlığı təmin etməklə yanaşı, eyni sektorlardakı digər 

şirkətlərin maliyyə göstəricilərinə əsaslanan müqayisələrin təsvirinə və müəssisələrin 

yoxlanılmasını asanlaşdırmağa kömək etmək; 

Uçotda beynəlxalq standartların tətbiqi ilə  uçot məlumatlarının keyfiyyəti artmış, eyni zamanda 

da müxtəlif istifadçilərdə qaranlıq məqam olmadan məlumatların ötürülməsi mümkün 

olmuşdur(Jorissen, Lybaert, and Poel, 2006). 

Bankın kapital ehtiyatlarında  xüsusi kapital mühüm yerə sahibdir. Xüsusi kapital üçüncü 

tərəflərin öhdəlikləri ödəndikdə sonra müəssisə rəhbərlərinə çatan müəssisə aktivlərinin 

dəyərlərinin bir hissəsi hesab olunur. Onun dəyəri formal olaraq hesablanır. Xüsusi kapitalın 

tərkibi  ibarətdir: 

 nizamnamə kapitalı; 

 əlavə kapital; 
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  ehtiyat kapitalı; 

 emissiya gəliri; 

 bölüşdürülməmiş mənfəət;  

 vergiyə cəlb olunanadək mənfəətdən olan qiymətləndirmə ehtiyatlar; 

 məqsədli maliyyələşdimə vəsaiti; 

 

Kapital ehtiyatları haqqında mühasibat uçotu məlumatları aşağıdakı hesabatlarda öz əksini 

tapmışdır (David Alexander & Christopher Nobes, 2010): 

- Balansı; 

- Mənfəət və zərər hаqqındа hеsаbаt (Xərclərin funksiyaları üzrə); 

- Kаpitalda dəyişikliklər hаqqındа hеsаbаt; 

- Pul vəsaitlərinin hərəkəti hаqqında hesаbаt; 

- Uçоt siyаsəti və izаhlı qеydlər; 

Kommersiya bankı ümumilikdə qəbul edilmiş beynəlxalq standartlara əsaslananhesabat və 

mühasibat sisteminə malik olmalı və korporativ idarəetmə elementləri formalaşdırmalıdır 

(Ergin K.A., 2020: 133 s.). Bütün bunlar ehtiyatlara da aiddir. 

Banklarda mühasibat uçotu hesablar planına uyğun qaydada həyata keçirilir və tərkib 5 hissədən 

ibarətdir:  

 Aktiv;  

 Öhdəlik;  

 Kapital;  

 Mənfəət və zərər;  

 Balansdankənar  hesablar;  

BMHS - uyğun olaraq hər bir bank ehtiyat mühasibat uçotu və hesabat aparmalıdırlar. Bu, 

kapital strukturunun şaxələndirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır. 

22 saylı “Pul vəsaitləri” yarımbölməsi pul vəsaitlərinin uçotu üçün nəzərdə tutulmuşdur və 

aşağıdakı hesablar qrupundan ibarətdir: 

221- Kassa 

222- Yolda olan pul vəsaitləri 

223- Bank hesablaşma hesabları 

224- Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları 

225- Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
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221- Kassada olan pul vəsaitləri hesabında nəğd pul vəsaitlərinin kassada hərəkəti uçota alınır. 

Hesab pul vəsaitlərinin hansı valyutada olmasından asılı olaraq, sub-hesablarda hər bir valyuta 

üzrə ayrı-ayrılıqda əks etdirilir. 

222- Yolda olan pul vəsaitləri hesabında yolda olan pul vəsaitlərinin, hesabat tarixinə hələ bank 

hesablarına daxil edilməmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti uçota alınır. 

223- Bank hesablaşma hesabları hesabında cari bank hesablarında milli və xarici valyutada olan 

pul vəsaitlərinin hərəkəti uçota alınır. 

224- Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları hesabında depozit bank hesablarında olan 

pul vəsaitlərinin və xüsusi hesablarda olan pul vəsaitlərinin hərəkəti uçota alınır. 

225- Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri hesabında isə əvvəlki qruplarda göstərilməyən digər pul 

vəsaitləri ekivalentləri əks etdirilir. 

Nizamnamə kapitalı – xüsusi kapitalın ən sabit hissəsi olub,  kommersiya bankı yaradılarkən 

təsisçilərin həmin banka daxil etdikləri məbləğdir və bankın təşkilinin əsas iqtisadi əsasını təşkil 

edir. Nizamnamə kapitalının həcmi Mərkəzi Bankın normativ aktları ilə muəyyən edilir. İqtisadi 

subyektin sabit kapitalı olan nizamnamə kapitalının dəyişdirilməsi mövcud qanunvericiliyə 

uyğun olaraq həyata keçirilir.Nizamnamə kapitalı həm iqtisadi subyektin gəlir əldə etməsi üçün 

ilkin kapital, həm də iqtisadi subyekt müflis olduqda onun kreditorlarının maliyyə tələblərinin 

ödənilməsini təmin edən kapitaldır. Göründüyü kimi nizamnamə kapitalı iqtisadi subyektin həm 

maliyyə sabitliyinin və həm də onun normal inkişafının bir növ təminatçısı rolunu oynayır 

(Məmmədov, 2015). 

 334 №li "Nizamnamə üzrə ehtiyat" hesabında səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi mümkün 

olmayan mühasibat uçotu subyektinin nizamnaməsinə əsasən yaradılan ehtiyat barədə 

ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks etdirilir. Nizamnamə üzrə ehtiyatın yaradılması zamanı 341, 

343 №li hesabların müvafiq subhesablarının debeti və 334 №li hesabın müvafiq subhesablarının 

krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir (https://www.e-muhasib.az/). 

Nizamnamə üzrə ehtiyatın istifadəsinə görə 334 №li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 

538, 545 №li və ya ehtiyatlardan istifadə üzrə müvafiq hesabların subhesablarının krediti üzrə 

mühasibat yazılışı qoyulur. Nizamnaməyə uyğun ehtiyat geri qaytarıldığı halda 334 №li hesabın 

müvafiq subhe-sablarının debetində və 341, 343 №li hesabların müvafiq subhesablarının kredi-

tində əks etdirilmişdir (https://www.muhasib.az/). 

Cədvəl 1. Bank aktivlərinin strukturu, milyon manatla 

 

https://www.muhasib.az/
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Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası - https://www.dxr.az/, 2018 

 

Bankların aktivlərində öncəki  illər müşahidə edilmiş azalma 2018-ci ilin 9 ayında artımla əvəz 

olunub. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının statistikasının təhlili göstərir ki, bu müddətdə 

banklarda aktivlər 4,6% artaraq 27,92 milyard AZN-dən 29,2 milyard AZN-ə yüksəlib. 2017-

ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə artım 11,6% olub. 

Diaqrama əsasən, 2018-ci ildən kommersiya banklarında bank aktivlərin həcminin artmasını 

onun strukturuna daxil olan müxtəlif  göstəricilərin artması səbəb olmuşdur. 2018-ci ilin ilk 9 

ayında nostro hesablar və maliyyə institutlarındakı depozitlər istisna olmaqla digər göstəricilər 

artıb. Aktivlərin həcmində əsas artım qiymətli kağızlarda (34,7%), digər aktivlərdə (23,8%), 

nağd vəsaitlərdə (19,5%) və Mərkəzi Bankda müxbir hesablarının həcmində (18,5%) olub. Ən 

çox azalma isə Nostro hesablarda (21,6%) baş veribdir (Cədvəl 1). 

2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etdikdə görmək olur ki, artım daha çox qiymətli 

kağızlarda baş verib. Bankların qiymətli kağızlara yatırımı isə həmin dövrdə 3 dəfəyədək artıb 

(Cədvəl 1). 

Banklarda dayanıqlığı gücləndirmək məqsədilə onların kapital və ehtiyatlarının artırılması 

prosesinə xüsusi diqqət yetirilib. Bankların cəmi kapitalı 2018-ci ilin 9 ayı ərzində 10,9% 

artaraq 3,71 milyard AZN-dən 4,11 milyard AZN-ə çatmışdır. Bu artım nəticəsində bankların 

aktivlərində kapitalın payı 13,3%-dən 14,1%-ə yüksəlmişdir. 

Kapitalın əsas artımına Bank Respublikada (46,7%), Bank VTB-də (36,5%), Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankında (35%), Unibank ASC-də (33,5%), Silk Vey Bankda (24,6%) rast gəlmək 

olur. 

https://www.dxr.az/
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Bu gün də iqtisadi təşkilatlarda mühaibat uçotunun təkmilləşdirilməsi üçün işlər görülməkdədir: 

-Mühasibat sistemini təsir edən digər bir amil mühasibatlıq peşəkarlığının gücüdür. Kadr 

problemləri bu normalar barədə mütəxəssislərin müvafiq məlumat və bacarıqlarının 

çatışmazlığı ilə əlaqədardır.İşçilərin sayı, xüsusən işçi yetişdirmək və ixtisaslı BMHS 

mütəxəssislərini işə cəlb etmək üçün maddi imkanları olan iqtisadi qurumlarda belə məhduddur. 

Buna görə də bugün belə peşəkar kadrların hazırlanmasına güclü ehtiyac var. 

Mühasibat peşəsinin inkişaf etmədiyi ölkədə mühasibat digər ölkələrdən idxal olunur. Məsələn, 

İngiltərə dünyanın ən qədim mühasibat tarixinə sahib ölkələrdən biridir və mühasibat peşəsinin 

formalaşmasında böyük rolu olub (https://translationjournal.net/). 

-Beynəlxalq Standartlarım  tətbiqi ilə əlaqəli iqtisadi qurumlarda mühasibat sistemlərinin 

bərpasını, idarəetmə işçilərinin yenidən hazırlanmasını, mütəxəssislərin işə götürülməsini, 

müasir proqram təminatının alınmasını, idarəetmə proseslərinin yeniləri ilə əvəzlənməsi üçün 

böyük miqdarda pul ayrılmasını tələb edir.  

-Ali və bir sıra başqa təhsil ocaqlarının müəllimləri, axırıncı və birinci kurslarda oxuyan 

tələbələr üçün müasir metodoloji mənbənin və uyğun tədris materiallarının tərtib olunması və 

tədrisi (http://maliyye.gov.az/); 

-Elekton mühasibatlığa keçidlə əlaqədar  mühasibat proqramlarının tətbiqilə bağlı olaraq 

komputer biliklərinin işçi heyəti tərəfindən öyrənilməsinin təşfiqi (https://audit.az/); 

-Müxtəlif treninqlərin təskili və treninq üçün MHBS-nı tətbiq edə bilən, bu ixtisas üzrə xarici 

dövlətlərin ali məktəblərində oxuyan və ya dərs demiş müəllimlərdən təşkil edilmiş ekspert 

qrupu tərəfindəm ərsəyə gətirilməsi; 

- Mühasibat hesabatlarının formalarının dərci və onların hazırlanması ilə bağlı müvafiq 

təlimatların tərtib  olunması; 

- Müəssisə daxilində uçotun beynəlxalq standartlarının tətbiq olunması üçün onlara yüksək 

ixtisaslı məsləhət xidmətlərinin təqdim edilməsində köməklik göstərilməsi; 

- Müasir uçot modeli ilə bağlı araşdırmalara təkan verilməsi və onların izah edilməsi üçün 

yazılmış əsərlərin nəşr olunmasının dəstəklənməsi; 

- Mühasibat uçotu üzrə mövcud kompyuter proqramlarının lisenziyalaşdırılması; 

Nəticə 

Kapital ehtiyatlarının yaradılması həmişə müəssisənin ümumi maliyyə vəziyyətini qorumaq və 

yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır  və onların miqdarı müəssisənin etibarlılıq səviyyəsini sübut 

edir. Hər bir kommersiya bankının ifəaliyyətində  kapital ehtiyatlarının əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür, bunu həyata keçirdikləri çoxsaylı və müxtəlif funksiyalar göstərir. Hər şeydən əvvəl, 

o, müəssisənin kapitalının qorunub saxlanmasına və riskin mənfi təsirlərindən qorunmasına 

imkan verirlər (Yıldırım, 2008). 

https://translationjournal.net/
http://maliyye.gov.az/
https://audit.az/
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Standartların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ölkələrin mühasibat standartlarında və 

strukturlarında bəzi fərqlər var. Bu fərqlər hüquq və maliyyə sisteminin quruluşu, müəssisələrin 

tərəfdaşlıq quruluşu və buna görə maliyyələşdirmə metodları, mühasibatçılıq peşəsinin inkişaf 

səviyyəsi, mühasibat məlumatlarının istifadəçilərinin təhsili və inkişaf səviyyəsi kimi 

amillərdən yaranır.  

Bununla birlikdə, son illərdə aparılan işlər, ölkələr və birliklər arasındakı mühasibat 

standartlarındakı fərqlərin, ölkələrin öz təcrübələrində edəcəyi dəyişikliklərlə beynəlxalq 

mühasibat standartlarına uyğunlaşdırılaraq azaldılması istiqamətindədir. 
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təkmilləşdirilməsidir. Müasir zamanda ölkənin beynəlxalq bazarda rəqabət qabiliyyətliliyi təhsilin keyfiyyəti və 

səviyyəsi ilə ölçülür. Bununla yanaşı qeyd etməliyik ki, təhsilin həyatımızdakı rolu əvəz olunmazdır və ölkənin 

inkişafı göstərilən təhsil xidmətlərinin keyfiyyəti və səviyyəsi ilə qarşılıqlı şəkildə bağlıdır. Məqalədə təhsil 

müəssisələrinin xərclər uçotunun yaxşılaşdırılması və fəaliyyətin effektivliyinin analizi üçün nəzəri müddəalar 

qeyd olunmuşdur. Xərclərin səmərəli istifadəsinə nail olmaq üçün aşağıda qeyd olunanlar müəyyənləşdirilmişdir: 

- təhsil müəssisələrinin və onun təsnifatının büdcə fəaliyyətinin xərclər tərkibinin aydınlaşdırılması; 

- təhsil müəssisələrinin uçot prosesinin təşkili və uçot siyasəti tərkib və anlayışlarını aşkarlamaq; 

- araşdırmalar nəticəsində, təhsil müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat uçotunda qüvvədə olan aktiv və 

öhdəliklərin  istifadəçilərin sorğularına və beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq 

təkmilləşdirilməsi; 

- təhsil müəssisələrində qəbul edilən qərarların effektivliyi haqqında keyfiyyətli məlumatı təmin edən 

hesabatların hazırlanması prinsiplərini təyin etmək. 

Bununla da, müəssisənin effektiv idarə edilməsi, fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirmə imkanı, tam və dəqiq 

məlumatın təmin edilməsi ilə uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi vacib faktordur. 

Açar sözlər: təhsil, uçot sistemi, hesablar planı,  

 

Ümumtəhsil Müəssisələrinin Xərclər Uçotu və Fəaliyyətin Effektivliyinin Analizi 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi Təhsil Nazirliyi tərəfindən idarə olunan, dövlət 

qurumları və digər sahələr ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edərək fəaliyyət göstərən bir sistemdir. 

Azərbaycan təhsil müəssisələri əsasən büdcədən maliyyələşir və təhsil sferasında baş verən 

dəyişikliklər milli təhsil sistemində islahatların həyata keçirilməsini vacib edir. Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sistemi ümumi təhsilə əsasən qurulmuşdur və təhsil müəssisələri öz 

təşkilatı-hüquqi formaları üzrə dövlət, bələdiyyə, qeyri-dövlət, dini olur. Ümumi təhsil 

vətəndaşlara zəruri biliyi, elmlərin ümumi əsaslarının öyrədilməsini, bacarıq və vərdişlərin 

aşılanmasını təmin edən təhsil pilləsidir. Ümumi təhsil özündə üç bölməni ehtiva edir: ibtidai, 

ümumi orta və  tam orta təhsil səviyyələri.  

 

Ümumtəhsil sisteminin qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elementləri 

Hal-hazırda dünya tendensiyasında qeyri istehsal sektorunda büdcə vəsaitlərindən istifadənin 

səmərəliliyinin artırılmasına üstünlük verilir. Bilirik ki, ümumi təhsil müəssisələri dövlət 

büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına maliyyələşir. Dövlət büdcəsi xərcləri - büdcə təsnifatına 

əsasən müəyyən edilən xərclərdir. Vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin 

Ümumtəhsil 
proqramları həyata 

keçirən təhsil 
müəssisələri 

şəbəkəsi

Təhsili idarəediən 
orqanlar

Təhsil sahəsidndə 
fəaliyyət göstərən 

hüquqi şəxslər, 
ictimai təşkilatlar, 

dövlət müəssisələri

Müxtəlif səviyyəli 
və istiqamətli təsil 

proqramları
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funksional təsnifatı büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin funksiyalar üzrə xərclərinin 

qruplaşdırılmasından ibarətdir. Bunlardan biridə təhsil bölməsidir. Bu bölmədəki xərclər dövlət 

tərəfindən təhsilə, fərdi və kollektiv əsaslarla şagird və tələbələrə göstərilən xidmətlərə çəkilən 

xərcləri özündə birləşdirir. Təhsil sahəsində kollektiv xidmətlər, dövlət siyasətinin 

müəyyənləşdirilməsi və müvafiq proqramların işlənib hazırlanması, təhsil müəssisələrinin 

fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi, təhsil sahəsində fəaliyyətlə və göstərilən xidmətlərlə əlaqədar 

təcrübə və əsaslı tədqiqatlarla bağlı görülən işlər bu bölmənin xərclərinə daxildir. Bücədə təhsil 

sahələri kimi məktəbəqədər və ibtidai təhsil, natamam və orta təhsil, internat və xüsusi 

məktəblər, texniki-peşə məktəbləri və litseylər, ali təhsil, təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar, 

təhsil sahəsində digər xidmətlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Ümumtəhsil müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin effektivliyin qiymətləndirilməsi 

üçün göstəricilər sistemi qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsini əks etdirən konkret 

göstəricilərə əsaslandırılmalıdır. Eləcə də, planlaşdırılmış fəaliyyət nəticələrinə çatmaq üçün 

fəaliyyətin neqativ faktorlarını təyin edərək aradan qaldırılması vacibdir 

Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi effektivliyinə hər hansı bir formada təsir edən qanunvericiliyin 

analizi, bizi büdcə münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsası olan “Azərbaycan Respublikası 

Büdcə məcəlləsi”-nə gətirib çıxardır. Büdcə sisteminin əsas prinsiplərindən biri büdcə 

vəsaitlərinin istifadəsinin səmərəlilik və effektivlik prinsipidir. Bu prinsip qarşıya qoyulmuş 

nəticələri əldə etmək üçün, daha az vəsait xərcləməklə (və ya artıq təyin olunmuş büdcə vəsaiti 

ilə) daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün, büdcə prosesləri çərçivəsində, büdcə prosesləri 

iştirakçıları tərəfindən, büdcələrin tərtibatı və icrasını nəzərdə tutur. 

Ümumtəhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin effektivliyinin verilmiş təhsil xidmətlərinin xərclərlə 

mütənasibliyinin analiz edilməsi metodikasının seçilməsi vacibdir. Belə ki, məktəblər 

maliyyələşməni müxtəlif büdcə səviyyələrindən alır və bu vəsaitləri müvafiq tapşırıqlara əsasən 

xərcləyirlər. Bu xərclərin səmərəli şəkildə sərf olunması və bu istiqamətdə ümumtəhsil 

müəssisələrinin fəaliyyəti həm xarici (vergi orqanları, nəzarətedici orqanlar və s.), həm də daxili 

(işçilər və s.) istifadəçilərin diqqət mərkəzindədir. Deməli, hazırlanmış analiz metodikası 

ümumtəhsil müəssisələri üzrə qarşılaşdırılabilən göstəricilərin bazasını yaratmağa köməklik 

göstərməklə yanaşı, istifadə olnmayan resursları da aydınlaşdırmağa köməklik göstərəckək. Bu 

da, müasir şəraitdə ümumtəhsil müəssisələrinin öncül təcrübəsini yaymağa köməklik edəcəkdir 

(Miller, L., McClure, M. (2001)). 

Keçid dövrü və idarəetmənin bazar şərtlərinin formalaşması ilə əlaqədar olaraq mühasibat uçotu 

təşkilati-hüquqi formalarından olaraq fərqlənir: büdcə müəssisələrində, kommersiya 

təşkilatlarında və maliyyə-kredit qruplarında mühasibat uçotu. 

Azərbaycan Respublikasında “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” № Q-13 saylı, 25 dekabr 2018-

ci il tarixli Respublikası Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə tənzimlənir. Bu Qaydalar 

büdcə təşkilatları bələdiyyə orqanları və  illik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2448 
 

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları əsasında tərtib edən digər qeyri-kommersiya 

təşkilatları, habelə publik hüquqi şəxslər tərəfindən mühasibat uçotunun təşkili, aparılması və 

maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını tənzimləyir. Beləki, ümumtəhsil müəssisələri və ali təhsil 

müəssisələri bu qrupa daxildir. Təşkilatların tərtib etdikləri maliyyə hesabatlarının məqsədi 

müxtəlif istifadəçilər tərəfindən resursların bölüşdürülməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi 

və qiymətləndirilməsi zamanı təşkilatın maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri, kapitalda 

dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiyanın təmin edilməsindən 

ibarətdir. 

İdarəetmə uçotunda müəssisənin daxili və xarici istifadəçiləri üçün uçot məlumatları 

mükəmmələşdirilməli və onlar tam, vaxtında məlumat ilə təmin olunmalıdır. Ümumiyyətlə 

maliyyə və idarəetmə məlumatları aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır:  

 Aydın olmalı- Asanlıqla başa düşülən olmalı amma çox sadə olmamalılıdır və zəruri 

hallarda izahat və ya şərh verilməlidir. 

 Etibarlı olmalı-Məlumat doğru və qərərsiz olmalıdır. Hadisələr və şərtlər dəqiq və heç 

bir nüans buraxılmadan əks etdirilməlidir. 

 Uyğun olmalı- Təqdim olunan məlumat məqsədə uyğun və məntiqli olmalıdır 

 Vaxtı-vaxtında olmalı- Qərar qəbul edərkən vacib olan məlumatlar qısa vaxt 

müddətində təqdim edilmləlidir 

 Ardıcıl olmalı- Tətbiqi nəzərdə tutulan metod və prinsiplər bütün hadisələrdə nəzərdə 

tutulmalıdır. Prosedurlarda edilən dəyişikliklərin mahiyyəti və səbəbi, habelə təsirləri 

izah edilməlidir. 

 Müqayisəli olmalı- Prosedurlar hesabata və zaman kəsiyinə uyğun olmalıdır. 

Müqayisəli təhlil prosedurlara əsaslanaraq aparılmalıdır. 

Bu göstəricilər məlumatların formalaşdırılmasına dəstək olur və bu verilənlər əsasında 

hazırlanan məlumatlar qərarların qəbuluna və informasiya sistemləri ilə bağlı siyasəti 

formalaşdırır. İnformasiya sistemləri qanun və ya qaydalara, rəsmi açıqlamalara, icra 

istiqamətinə və göstərişlərə əsasən sistemləşdirilir. İnformasiya təminatı bir-birini tamamlayan, 

lakin bəzən bir-birinə zidd olan məqsədlərlə idarə olunur: idarəetmə və faydalılıq (Everett, R.E., 

Lows, R.L., Johnson, D.R. (2006)).  

İnformasiyanın idarəetmə təminatı məxfiliyi, məlumat təhlükəsizliyini, məlumatların 

keyfiyyətini və bütövlüyünü və məlumatların uzunmüddətli qorunmasını əhatə edir. Faydalılıq 

təminatı isə ictimaiyyət, idarələrarası və dövlətlərarası əlaqə, dövlət və özəl müəssisələrin 

informasiya tərəfdaşlığı və məlumatların təkrar istifadəsini əhatə edir. 

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri maliyyə 

hesabatlarında təqdim olunan informasiyanı istifadəçilər üçün daha yararlı olması ilə yanaşı 

münasiblik, əhəmiyyətlilik, etibarlılıq, düzgün təqdimat, mahiyyətin formadan üstünlüyü, 

neytrallıq, ehtiyatlılıq, tamlıq, müqayisəlilik, anlaşıqlılıq xüsusiyyətlərini özündə ehtiva 

etməlidir. 
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Məlumat ilk olaraq məqsədli olmalı və istifadəçilərin tələblərini ödəməlidir. Təhsil maliyyəsi 

məlumatlarını istifadə edənlər dörd böyük qrupa bölünür:  

1. Məktəb və dövlət təhsil idarələri 

2. Akademik fəaliyyətlə məşğul olan ali təhsil müəssisələri 

3. Qanunvericilik və nəzarət orqanları 

4. İnvestorlar və kreditorlar (borc verən və ya kredit vermə prosesində iştirak edənlər) 

Xarici və daxili istifadəçilər tərəfindən obyektiv və etibarlı məlumat əldə etmək üçün müxtəlif 

uçot növlərinin uyğunlaşdırılması imkanları barədə bir sıra fikirlər mövcuddur. Ümumi təhsil 

müəssisəsinin fəaliyyətinin nəticəsini pulla deyil, təhsil xidmətlərinin keyfiyyəti, xidmətlərin 

məmnunluq səviyyəsi və s. müəyyənləşdirmək olur. Uçot sistemi fəaliyyətini idarə etmək və 

qiymətləndirmək üçün xarici istifadəçilər üçün lazımi məlumatların təmin olunması vacib 

göstəricidir. Bu sistemlə əlaqədar olaraq ümumi təhsil müəssisələrinin uçot sistemi  

ümumitəhsil müəssisələrinin fəaliyyət modelinə uyğun olaraq qurulur və əlaqəli fəalliyyət 

göstərən üç uçot növündən operativ, statistik və mühasibat uçotundan ibarətdir. 

 

Ümumtəhsil müəssisələrində uçot sistemi 

Aydındır ki, mühasibat uçotu alt sistemi müasir uçot sistemləri çərçivəsindən kənarda, təcrid 

olunmuş halda mövcud ola bilməz. Qanunun əsaslarının, fəaliyyət formasının və iqtisadi 

şəraitinin dəyişməsi bir çox uçot prinsiplərinin yenidən baxılmasına ehtiyac yaradır. Beləliklə, 

təhsil müəssisələrinin idarə edilməsində qarşıya çıxacaq tapşırıqların effektiv həlli üçün 

ümumtəhsil müəssisələrində uçot sisteminin islahatları məlumatların vaxtında verilməsinə və 

etibarlılığın təmin olunmasına kömək olur. Ümumtəhsil müəssisələrinin uçot sistemində ayrılan 

idarəetmə uçotu daxili uçot məlumatlarının toplanması üçün nəzərdə tutulub. Bu məlumatlar 

müəssisə daxilində idarəetmə qərarlarının qəbulunda istifadə edilir. Fəaliyyətin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi üçün də bu məlumatları əsas götürmək lazımdır (Aqeeva, O. A. (2008)). 

Tez-tez baş verən qanunvericilik və büdcə uçotu qaydalarının dəyişməsi, büdcə təşkilatlarının 

uçot sistemlərinin dəyişilməsinə təkan verə bilər. Dövlət büdcəsindən maliyyəşən uçot 

sistemindən büdcə təşkilatlarının müstəqil uçot sisteminə keçid etməsi mümkündür. 

Hal-hazırda müxtəlif uçot sistemlərinin istifadəsinə tələbat yaranır. Büdcə maliyyəşməsi, 

idarəçilik və vergiləri misal göstərmək olar. Maliyyə xərcləri ilə nəticələri qarşılaşdırarkən, 

yalnız maliyyə xərclərini yox, eləcə də əlaçıların və ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş 

məzunların sayını nəzərdə saxlamaq lazımdır (Borisova, S. Q. (2007)). Buna görə də, araşdırılan 

Uçotun növləri

Mühasibat uçotu Operatov uçot

İdarəetmə uçotu

İstiifadə istiqamətləri

Büdcənin hazırlanması Nəzarət Səmərəliliyin təhlili Qərarın qəbulu

Statik uçot
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məlumatın müxtəlifliyi idarəetmə uçotunun əhatəsini təyin etməyə kömək edir. Bu da öz 

növbəsində büdcədən kənara çıxmaya səbəb olur. Bunlarla yanaşı idarəetmə uçotu ilə bərabər 

digər uçot variantları da mövcud ola bilər. Daxili uçot üçün bir, maliyyə bölgüsü üçün digər 

uçot aparmaq olar. Bu səbəbdən də, hesabatlar fərqli olduğu halda real həyatda bütün yaranan 

uçot növləri eyni informasiyanı əks etdirmiş olmalıdır (Everett, R.E., Lows, R.L., Johnson, D.R. 

(2006)). Buna görə də, təhsil müəssisələri məlumatları vahid uçot sistemində əks etdirməyi üstün 

tuturlar. 

Müəssisə və idarələr idarəetmə və maliyyə uçotu sistemlərini bir-birinə inteqrasiya edir. Buna 

görə də uçot sistemi çərçivəsində iqtisadi informasiyanı sistemləşdirmək  və qarşılığlı 

uyğunluğunu təmin etmək lazımdır. Müasir şəraitdə büdcə maliyyəsi və idarəetmə uçotunun 

uyğunlaşdırılması üçün yolların axtarılması, razılaşdırılmış və qərəzsiz yanaşmalarında 

vahidliyin təmin olunması üçün vacibdir.  

Büdcə maliyyəsi və vergi uçotu sahibkarlıq və kommersiya müəssisələrinə aiddir. Hal-hazır ki, 

iqtisadi şəraitdə tipik kənd orta məktəbi yalnız büdcədən maliyyələşməyə yönəlmişdir. Bu 

zaman vergi ödənişindən gələn gəlir çox cüzi olur və vergi uçotunun ümumtəhsil 

müəssisələrinin uçot sistemindən ayrılması məqsədəuyğun deyildir. Konkret ümumtəhsil 

müəssisələrində büdcə maliyyələşməsinin və idarəetmə uçotununun bir uçot sistemində 

birləşdirilməsi aspektləri əsasən dövlət tərəfindən təyin olunan ümumi uçot siyasətinin qarşıya 

qoyulmuş konkret tapşırıqların hazırlanması mütləq edir. Uçot sistemini elə qurmaq lazımdır 

ki, o daxili operativ istifadə üçün özündə bütün təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirməsi ilə bərabər, 

fəaliyyətin ayrı-ayrı aspektlərin analizi üçün və qərarların qəbul olunması üçün uyğun olmalıdır 

(Şeremet A.D. (2008)). 

İdarəetmə uçotu heç bir hüquqi aktlarla tənzimlənmir və yalnız daxili məqsədlər üçün istifadə 

olunur. Daxili istifadə üçün, büdcə uçotunun siyasəti və hesablar planı idarəetmə uçotu 

minimum xərclərlə mümkün bütün məlumatların əldə edilməsini asanlaşdıracaq şəkildə 

formalaşdırılmalıdır (Cəfərli H.A. (2018)). 

Ümumtəhsil müəssisəsinin uçot siyasətinin formalaşdırılması büdcə vəsaitlərinin səmərəli 

istifadəsi üçün vacib şərtdir və onun təşkil olunması əsaslandırılmışdır. Ümumtəhsil 

müəssisələri üçün uçot siyasətinin formalaşdırılmasının əsas prinsipləri, təsərrüfat fəaliyyətinin 

bütün faktlarının əks olunması, formadan çox tərkib məlumatlarına üstünlük vermə, uçotun 

rasional aparılması və büdcə hesabatlarının və sintetik və analitik uçot məlumatlarının bir-birinə 

ziddiyət təşkil etməməsidir. 

Ümumtəhsil müəssisəsinin uçot siyasətini fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq 

formalaşdırmaq lazımdır. Bu zaman, mühasibat uçotu haqqında qanunvericiliyə və mühasibat 

uçotunun aparılması üzrə digər normativ sənədlərə əsaslanmaq lazımdır. Uçot siyasətinin 

hazırlanması addımları aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. 
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Ümumtəhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin spesifikasını nəzərə almaqla uçot siyasətinin 

formalaşmasının əsas qaydaları: 

– Uçot siyasəti mühasibat uçotunun təşkil və icra edən şəxsin (təhsil müəssisəsinin 

direktoru) əmri və ya göstərişi ilə təsdiqlənməlidir. Təhsil müəssisəsinin direktoru 

eləcə də mühasibat uçotunun təşkil edilməsi və təsərrüfat əməliyyatlarının aparılması 

zamanı qanunvericiliyin tələblərinin əməl olunmasına cavabdeh olan şəxsdir. Lakin, 

uçot siyasətinin formalaşmasına baş mühasib cavabdehdir.  Üstəlik, baş mühasibin 

üzərinə mühasibat uçotunun aparılması, vaxtı-vaxtında və doğru hesabatların 

verilməsi də daxildir; 

–  Qəbul edilmiş uçot siyasəti davamlı şəkildə ardıcıl olaraq tətbiq edilməlidir. 

Ümumtəhsil məssisələrinin maliyyələşməsi tədris ilinin əvvəlinə və sonuna olan uşaq 

sayına görə dəyişə bilməsinə baxmayaraq, təhsil müəssisələri üçün maliyyə ili 1 

yanvardan 31 dekabra qədər davam edir, və bu da bir çox zaman mühasibət 

bölməsinin işində çətinliklər yaradır; 

– Uçot siyasətinin dəyişməsi dövlət büdcə uçotu tənzimlənməsi üzrə qanunvericilik və 

ya normativ aktların dəyişməsi zamanı baş verə bilər. Fəaliyyətin şərtlərinin 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi zamanı, müəssisə tərəfindən yeni mühasibat uçotu 

üsulları yaradıla bilər. Məsələn: təhsil müəssisəinin öz filialını və ya alt qurumunu 

yaratması əhəmiyyətli dəyişiklik sayıla bilər; 

– İllər üzrə mühasibat uçotunun uyğunlaşdırlması üçün, uçot siyasətinə dəyişikliklər 

maliyyə ilinin əvvəlində daxil edilməlidir. Növbəti hesabat ili üçün nəzərdə tutulmuş 

bütün dəyişikliklər büdcə hesabatına əlavə edilmiş izahedici qeydlərdə əks 

olunmalıdır; 

– Təhsil müəssisəinin filialının olması zamanı uçot siyasəti bütün müəssisə üçün təsdiq 

olunur və tətbiq edilir. 

Uçot siyasətinin prinsip və tapşırıqlarının (şərtlərini) formalaşdırarkən müxtəlif əsas şərtləri 

nəzərdən keçirib ümumtəhsil müəssisələrinin mühasibat uçotundakı əsas məqamların üzərində 

dayanaq. Təhsil müəssisələrinin sahibkarlıq və ya digər gəlir gətirən fəaliyyətin olmaması, 

Seçimiş uçot siyasətinin tərtibatı

Uçot siyasətində mütləq göstərilməli olan 
uçot bölmələrinin təyin olunması

Uçotun aparılması üsullarına təsir edəcək 
faktorların analizi və qiymətləndirilməsi

Uçot siyasətinin əsasnaməsinin quruluşunun 
seçilməsi və əsaslandırılması

Müəyyən uçot subyektinin mümkün uçot 
üsullarının aid edilməsi

Konkret müəssisə tipunə uyğun uçotun 
aparılması üsullarının seçilməsi
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mühasibat uçotu və vergi uçotu üçün iki ayrı uçot siyasətinin yaradılmasına ehtiyac yaratmır. 

Buna görə də, uçot siyasəti iki bölmədən ibarət olacaq: təşkilati və metodiki. Hər bir bölmə də, 

öz növbəsində daha iki alt bölmədən ibarətdir. Təşkilat bölməsinin vacib məqamları 

aşağıdakılardır: 

1. Təşkilati büdcənin qaydalarını tənzimləyən nomrativ sənədərin siyahısı; 

2. Büdcə uçotu forması. Təhsil müəssisələrinə iki formadan birinin seçmə hüququ verilib: 

Büdcə uçotlarının reyestri “Büdcə uçotu təlimatı”nın reqlamentlərinə əsasən əməliyyatlar 

jurnalının aparılması və avtomatlaşdırılmış uçot ilə həyata keçirilir. Birinci variantda, 

yoxlanılaraq uçota qəbul olunmuş sənədlər əməliyyatların yerinə yetirilmə tarixinə görə, 

xronoloji ardıcıllıqda sistemləşdirilir və məcmu üsulu ilə aşağıda qeyd olunan büdcə uçotu 

reystlərində əks edilir: 

a. “Kassa” əməliyyatları hesabı üzrə jurnal; 

b. Nağdsız pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar jurnalı; 

c. Cavabdeh şəxslərlə hesablaşmaların əməliyyatlar jurnalı; 

d. Təcizatçılar və podratçılar ilə hesablaşmalar üçün jurnal; 

e. Əməkhaqqıların ödənilməsi əməliyyatları jurnalı; 

f. Qeyri-maddi aktivlərin silinməsi və ya yerdəyişdirməsi ilə bağlı əməliyyatların jurnalı; 

g. Digər əməliyyatlarla bağlı jurnal; 

h. Baş kitab. 

Əməliyyatlar jurnalları onları tərtib edən baş mühasib və mühasib tərəfindən imzalanır.  

İkinci halda isə, büdcə uçotu konkret proqram təminatı kompleksi vasitəsi ilə aparılır. 

Avtomatlaşdırılmış uçot formalarının tətbiqi  uçot məlumatlarının yüksək dəqiqlik və 

operativliyini təşkil etməyə kömək edir və uçot işçilərini sadə texniki əməliyyatlarla məşğul 

olmağdan azad edir. Bu da, öz növbəsində, sonunculara ümumtəhsil müəssisəsində təsərrüfat 

fəaliyyətinin səmərəliliyi və nəzarətinə daha çox vaxt ayırmağa köməklik edir. Büdcə uçotunun 

kompleks avtomatlaşdırılması şəraitində əməliyyatlar təhsil müəssiəsinin proqram 

kompleksinin verilənlər bazasında formalaşır. Bu halda, uçot siyasəti üçün isifadə olunacaq 

proqram təminatının istifadəsi zamanı, proqramın təlimatlara uyğun və lisenziyalı olmasına 

əmin olmaq lazımdır. 

3. Mühasibat xidmətinin strukturu. Təşkilat və müəssisələrdə mühasibat uçotunun hüquqi və 

metodoloji əsasları ilə tənzimlənir. Azərbaycanda isə bu göstərici “Mühasibat uçotu 

haqqında” (Qanun № 716-IIQ) qanunu və ona 22 Dekabr 2020-ci ildə edilmiş ən son №228-

VIQD nömrəli düzəliş əsasında həyata keçirilir.  

4.Müəssisənin tipinə uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması üçün sintetik və analitik 

hesablardan ibarət olan mühasibat uçotunun hesablar planı.  maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının 

icrasını təşkil edən və eləcə də icraçıların kassa xidməti göstərən orqanların fəaliyyəti də 

nəzərdə tutulduğundan, təlimatda təqdim olunmuş tipik hesablar planı çoxlu sayda sintetik və 

analitik hesablardan ibarətdir. (Gauthier, S.J. (2005)) Bundan başqa, daxili istifadəçilər üçün lazım 
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olan əlavə məlumatın əldə edilməsi üçün, yerli özünü idarəetmə orqanları nəzərdə tutulmuş 

sintetik hesablara əlavə analitika açmaq hüququna malikdirlər. Mühasibat məqsədləri üçün, işçi 

hesablar panını təşkilatın əmrlərinə əlavə olaraq qeydiyyata almaq daha məqsədəuyğundur. 

Təşkilatın fəaliyyəti zamanı baş verən maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları vahid Hesablar Planı 

(sintetik hesabları, subhesabları) köməyi ilə maliyyə hesabatlarında əks etdirilir. Sintetik 

hesablar maliyyə hesabatlarının elementlərinin (aktivlərin, öhdəliklərin və kapitalın, habelə 

gəlir və xərclərin) müəyyən edilmiş növlər və əlamətlər üzrə ümumiləşdirilmiş 

informasiyasının qruplaşdırılmasını təmin edir. Sintetik hesabın bir hissəsini təşkil edən 

subhesab isə özündə qruplaşdırılmış analitik uçot məlumatlarını əks etdirməklə, göstərilən 

sintetik hesabda maliyyə hesabatlarının elementləri barədə ümumiləşdirilmiş informasiyanı 

açıqlayır (Bextereva E. V. (2009)). 

5. Tipik forması nəzərdə tutulmamış və eləcə də daxili mühasibat hesabatlılığı üçün təsərrüfat 

əməliyyatlarının qeydiyyatının aparılması üçün tətbiq edilən ilkin sənədlərin formaları. Belə 

formalara büdcə uçotunda buraxılmış səhv yazıların düzəldilməsi mühasibat ərizələrini 

üzləşdirilməsi aktı və debit-kredit borclarnın inventarizasiyasını hesablaşmalarını aid etmək 

olar. Lakin, standartlara uyğun formaların təsdiqlənməsi zamanı “Mühasibat uçotu haqqında 

qanun”un mütləq rekvezitlərin əks olunması tələblərini nəzərdə saxlamaq lazımdır. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq mühasibatlıqda və mərkəzi 

mühasibatlıqda işçilər arasında xidməti vəzifələrin bölgüsü zamanı işin həcmindən və 

funksional əlamətlərindən asılı olaraq müvafiq işçi qrupları yaradılır. Bu qruplar təşkilatın 

mühasibat uçotunun əməliyyatları üzrə bütün ilkin sənədləşmələrin tərtibini, maddi məsul 

şəxslərdə olan maddi qiymətlilərin uçotunun aparılmasını və vəzifələrin bölgüsü zamanı 

nəzərdə tutulmuş digər işlərin yerinə yetirilməsini həyata keçirir. 

6. Sənəd dövriyyəsinin qaydaları. Sənəd dövriyyəsi – fəaliyyət başlandıqdan icrasının 

tamamlanması və ya göndərilməsinə qədər olan müəssisə daxili sənədlərin dövriyyəsidir. 

Müəssisə daxilində sənəd dövriyyəsi cədvəl əsasında tənzimlənir. Bu baş mühasib tərəfindən 

hazırlanır və içərisində reqlament yoxlama və dövriyyə qaydaları razılaşdırılır. Sənəd 

dövriyyəsi qrafikinin yaradılması məqsədi mühasibat uçotunun uçot yoxlama funksiyalarını 

gücləndirmək və uçot işlərinin avtomtlaşdırılması və bu məlumat əsasında statistikanın 

aparılmasıdır. Buna görə də, bu sənədi uçot siyasətinə tətbiq kimi qeydiyyata almaq daha 

məqsədəuyğundur. 

7. İnvertarizasiyanın keçirilməsi qaydaları və müddətləri. Müəssisə daxilində qüvvədə olan 

qaydalara müvafiq olaraq köhnəlmiş və yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin və maddi 

qiymətlilərin silinməsi üzrə təsdiq olunmuş aktların hesabata daxil edilməsi prosesi olan 

inventarizasiya  aşağıdakı şəkildə tənzimlənir: 

 Konkret aktiv və öhdəliklər üzrə invertarizasiyanın keçirilməsinin tezliyi; 

 Hər bir invertarizasiyanın keçirilməsi zamanı, prosesin müddəti və mülkün və 

öhdəliklərin siyahısı. 
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İnvertarizasiyanın keçirilməsi ardıcıllığı mövcud normativ sənədlərlə ziddiyət təşkil 

etməməlidir. 

8. Mühasibat, statistik və digər daxili hesabatların təmin edilməsi və formalaşdırılması 

qaydaları. Hesabat dövrü ərzində ümumtəhsil müəssisələri bu istiqamətlərdə hesabatları və 

proqnoz göstəriciləri hazırlanır. Azərbaycan Respublikasında Təhsil nazirliyinin tabeliyində 

olan müəssisələrdə rüblük və illik mühasibat hesabatlarının qəbulu, Nazirlik üzrə yekun 

mühasibat hesabatın tərtibi və direktiv orqanlara təqdim edilməsi və qeyd edilən bütün 

məsələlər üzrə avtomatlaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi və onlara nəzarətin təmin edilməsi 

istiqamətində işlər aparılır və hazırlanmış yekun statistik hesabatlar qrafik üzrə Dövlət Statistika 

Komitəsinə təqdim olunur. 

9. İlkin uçot sənədlərində imza hüququ olan məmur şəxslərin siyahısı. Bu siyahı baş mühasiblə 

razılaşdırılaraq formalaşdırılır və müdür tərəfindən imzalanır. 

Hesabların təsnifləşdirilməsi 

Müəssisənin növünə uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılması üçün vacib olan sintetik 

analitik hesablarını özündə əks etdirən mühasibat uçotu hesablar planı olmalıdır. Böyük sayda 

sintetik və analitik hesabarı özündə ehtiva edən tipik hesablar planında müəssisələr üçün 

hesablar, büdcələrin icrasının təşkili, həm də təşkilatlar üçün, büdcənin icrası üçün nağd 

xidmətlər göstərməkdir. Hesabların təsnifləşdirilməsi müəssisəyə maliyyə təsərüffat fəaliyyəti 

haqqında dəqiq və effektiv hesabatın hazırlanması imkanını verir. Hesablar planın 

formalaşdırılması müəssisənin həm gəlirlər, həm də xərclər üçün ən faydalı maliyyə 

hesabatlarının müvafiq standartlara uyğun təqdim olunmasına yardımçı olur. 

Beynəlxalq təcrübədə təsnifləşdirmə dövlət təhsil müəssisələri, məktəblər və qrant əsasında 

fəaliyyət göstərən məktəblər daxil olmaqla bu sahədə vahid maliyyə hesabatından istifadə 

olunmasını təmin edir. Bundan başqa, özəl məktəblərdə maliyyə hesabatını təqdim edərkən 

dövlət məktəbləri ilə müqayisəli təhlil verərək bu hesablardan istifadə edə bilər (Gauthier, S.J. 

(2005)). 

Hesablar planının gəlirlərlə əlaqəli hissəsi nisbətən sadədir, çünki ümumiyyətlə hər bir gəlir 

uyğun mənbəyə görə müəyyən edilir. Lakin, xərclər aşağıdakıları müəyyənləşdirmək məqsədilə 

təsnifləşdirilir: fonddan xərclənən pullar, xərclənən vəsaitlərin proqramı, vəsaitlərin sərf 

olunduğu funksiyalar, vəsaitlərin sərf olunduğu obyektlər, vəsaitlərin sərf olunduğu layihə 

(məsələn qrant), məsrəflərlə əlaqədar təlimat səviyyəsi, vəsaitin xərcləndiyi əməliyyat bölməsi, 

vəsaitin xərcləndiyi predmet, məsrəflərlə əlaqədar iş bölgüsü 

Ümumiyyətlə ilk öncə hesablar planı çətin görsənsədə, bu etibarlı rəhbər prinsiplərin işlənməsi 

üçün hazırlanmış plandır və bundan bütün ümumtəhsil və ali məktəb müəssisələrinin 

mühasibatlığı bəhrələnir. 

Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil və ali təhsil müəssisələri maliyyə hesabatlarının tərtib 

olunması üçün mühasibat uçotunun aparılması məqsədilə İctimai Sektor üçün Mühasibat 
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Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş mühasibat uçotunun 

Hesablar Planından istifadə olunur. Mühasibat uçotunun hesablar planı beynəlxalq standartlara 

əsaslanan prinsiplər, maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri və maliyyə hesabatları 

elementlərinin qiymətləndirmə metodlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. “Maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabat”dan fərqli olaraq hesablar planı informasiyanı daha geniş və dəqiq göstərir. 

Hesablar planı maliyyə hesabatı elementlərinin qruplaşdırılması və dəyər ifadəsində cari 

vəziyyətinin əks etdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş və hesablar azalan likvidlik dərəcəsi 

qaydasında düzülmüşdür. Hesablar planında mühasibat uçotunun hesablarının nömrəsi, o 

cümlədən sintetik hesabların nömrəsi üç rəqəmdən, subhesabların nömrəsi dörd və ya beş 

rəqəmdən ibarət olmaqla müəyyən edilmişdir. Nömrənin birinci rəqəmi aid olduğu bölməni, 

ikinci rəqəm aid olduğu maddəni, üçüncü rəqəm aid olduğu sintetik hesablar qrupunu, dördüncü 

və beşinci rəqəm isə sintetik hesabın müvafiq subhesablar qrupunu göstərir. Hesablar planında 

təhlilin, nəzarətin aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib olunması tələblərindən asılı olaraq 

müəyyən olunmuş subhesablardan istifadə edilməlidir. Təşkilatın təsdiq olunmuş uçot 

siyasətinə uyğun olaraq həmin subhesablardan bəzilərinin məzmunu dəqiqləşdirilə, bəzi 

subhesablar çıxarıla, birləşdirilə, eləcə də əlavə subhesablar daxil edilə bilər. 

Hesablar planı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: “Qısamüddətli aktivlər”, “Uzunmüddətli 

aktivlər”, “Qısamüddətli öhdəliklər”, “Uzunmüddətli öhdəliklər”, “Xalis aktivlər(Kapital)”, 

“Gəlirlər”, “Xərclər”, “Mənfəət (zərər)”. 

Qanunverciliyə əsasən təhsil müəssisələrində təhsilini bitirdikdən sonra iş yerinə təyinat almış 

gənc mütəxəssislərlə hesablaşmalar, təşkilatların təhsil müəssisələrinə göndərdiyi tələbə və 

şagirdlərin təqaüdünün ödənilməsi, qiyabı təhsil alan tələbələrlə metodiki ədəbiyyat və dərs 

ləvazimatlarının alınması, habelə işçilərə mükafat və birdəfəlik yardım verilməsi kimi təşkilatın 

digər təşkilatlardan tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün alınmış vəsaitləri 103-4 №li 

“Tapşırıqlar üzrə məbləğ” subhesabında uçota alınır. 

 

Nəticə və təkliflər 

Təhsil xərclərinin uçotu prosesində mövcud təcrübə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin 

xüsusiyyətlərini əks etdirmir, xərclər ümumilikdə nəzərə alındığından və idarəetmə qərarları 

qəbul etmək üçün etibarlı və obyektiv məlumat olmadığı üçün xərclərin təhlil edilməsi və 

spesifik şəkildə təhli edilməsinə ehtiyac vardır. Bu səbəbdən idarəetmə uçotunda müəssisənin 

xərclərinin təhlil prosesində əlaqələndirməsi lazımdır. Analitik mühasibat uçotu əsasında əldə 

edilən məlumatlar müəssisənin fəaliyyətinin effektiv idarə olunması baxımından təhlil, 

planlaşdırma və qərar qəbuletmənin ayrılmaz hissəsidir və bu nüansı hər zaman diqqətdə 

saxlamaq lazımdır. 

Buna görə də, ümumi təhsil müəssisələri büdcə fondlarının effektiv idarə olunması, informasiya 

dəstəyi, planlaşdırma, mühasibat uçotu və qurumun fəaliyyətinin səmərəliliyinin təhlili üçün 

vahid tələbləri nəzərdə tutan sistemin tətbiqi ilə təmin edilməlidir. Bunun üçün ümumtəhsil 
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məktəbinin mühasibat uçotu çərçivəsində inzibati bir sistem yaratmaq (əgər mövcud deyilsə) 

və daxili istifadəçiləri lazımi məlumatlarla təmin etmək vacibdir. 
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ehtiyacları ödəmək üçün istehlak məhsulları (yemək, içmə, mənzil) kifayət edərkən, bu gün makiyaj məhsulları, 
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texnoloji məhsullar, lüks istehlak malları və hobbi əsaslı istehlak malları kimi müxtəlif çeşidlərdə bir çox məhsul 

ehtiyac halına gəldi. Beləliklə, bugünkü cəmiyyətlərdə istehlak fəaliyyətinin məqsədi dəyişməsə də, gözləntilərin, 

istehlak üslublarının və alətlərinin dəyişikliklər yaşadığı görülür. Nəticədə son illərdə yaranan, istehlakçı davranışı 

baxımından getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən  istehlak da duyğuların üstünlük təşkil etdiyi hedonik istehlak 

davranışına diqqət yetirəcəyik. Hedonik istehlak, istehlakçının əyləncə və alış-verişdən zövq gözləməsinin prioritet 

olduğu bir istehlak formasıdır. İndi istehlakçılar yalnız ehtiyac duyduqları üçün deyil, həmdə alış-veriş zamanı 

emosional həzz ala biləcəkləri yerlərdə də alış-veriş edirlər. Ənənəvi rasional alış qərarları yerinə istehlakçılar 

alışlarını xarici və daxili amillər və ya situasiya amilləri təsiri altında edirlər. Eyni zamanda, hedonik istehlakın 

artması ilə istehlak sektorundakı markalar da bu istiqamətdə inkişaflarını həyata keçirmək üçün bu sahələrdə 

marketinq fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Əsas ehtiyaclar üçün marketinq fəaliyyətləri markalar tərəfindən 

əhəmiyyətli hesab edilmədiyi halda, hedonik istehlaka ehtiyac yaradan marketinq fəaliyyətləri sosial medianın 

təsiri ilə sürətlə artır. Bu səbəbdəndə bu gün tükənməyən bir istehlak çaşqınlığı var. İstehlakçılar, ehtiyaclarını 

asanlıqla görəbildiklərini düşündükləri məhsul və ya markalardan çox, məhsulun satın alındıqda onlara zövq 

verməsi ilə daha çox maraqlanırlar. 

Açar sözlər: Hedonik istehlak, hedonizm, macəra istehlakı, istehlak səbəbləri 

 

Giriş 

Müasir cəmiyyətlərin alış prosesində əhəmiyyətli olan istehlak fenomeninin və ənənəvi 

anlayışdan fərqli olan hedonik istehlakın inkişaf etməkdə olan emosional ölçüsünün getdikcə 

daha çox araşdırma mövzusuna çevrildiyi müşahidə edilmişdir. Müasir istehlak 

cəmiyyətlərində istehlakçılar ənənəvi alış qərarı prosesi modellərində irəli sürülməyə çalışılan 

rasional alış qərarı əvəzinə daxili və ya xarici amillər və situasiya amilləri rəhbərliyi altında alış 

qərarlarını verirlər. Bir istehlak daxilində qiymətləndirildikdə, hedonizm istehlakçının istehlak 

hərəkətinin məqsədi olaraq zövqü seçməsi ilə başlayan bir alış prosesidir. Hedonik istehlakçı 

istehlak hərəkətini bu cür zövq yönümlü duyğularla qəbul edən insandır. Eyni zamanda, bu 

istehlakçı qrupu vaxt itirmədən dərhal məmnun olmaq istəyir və səbirsizdir . Bu xüsusiyyəti ilə 

hedonik istehlakçı qruplar, "Bu məhsulu seçməyim mənə hansı imtiyaz verəcək? Bu məhsulu 

seçməyimin xüsusi bir səbəbi varmı?" fikirləri də tez-tez yaşanır. Bu səbəbdən şirkətlər 

bugünkü müştəri yönümlü marketinq yanaşmasının təsiri ilə hedonik istehlakçıların 

gözləntilərini qarşılayacaq şəkildə tələb etdikləri imtiyazları istədikləri yerdə və zamanda 

təqdim edirlər. Bütün bu komponentlərin təsiri ilə günümüzdə istehlakın simvolik, hedonik və 

estetik elementlərinə daha çox diqqət yetirilir və istehlakın üç təcrübə tərəfini təşkil edirlər: 

xəyallar, duyğular və əyləncə. Bu gün; İstehlak zamanı əsas hisslər yolu ilə əldə edilən ləzzətdən 

(dad, qoxu, görmə, toxunma və s.)  duyğu və xəyallarla əldə edilən zövqə keçid olmuşdur. Bu 

istiqamətdə məhsulun və ya xidmətin funksional dəyəri deyil, istehlakçının hansı hissləri və 

xəyalları qurduğu ön plana çıxır və daha çox önəmsənir. 

Metodologiya 

Məqalənin məlumat toplama metodu olaraq marketinq araşdırmaları arasında ən çox istifadə 

olunan anket üsulu seçilib. Tədqiqatda istifadə edilən anket iki hissədən ibarət şəkildə 

hazırlanmışdır. Anket formasının birinci hissəsində iştirakçıların demoqrafik xüsusiyyətlərini 
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müəyyənləşdirmək üçün suallar daxil edilmişdir. Anketin ikinci hissəsində isə İstehlakçıların 

hedonik  davranışlarını müəyyənləşdirmək üçün hedonik istehlaka təsir edən səbəbləri əhatən 

edən likert tipli suallar qeyd olunmuşdur. Burada əsas 6 səbəb müəyyən edilmişdir: macəra 

istehlakı, sosiallaşmaq üçün istehlak, rahatlamaq üçün istehlak, ideya qazanmaq üçün istehlak, 

başqalarını xoşbəxt etmək üçün istehlak və dəyər əldə etmək üçün istehlak. Sözügedən səbəbləri 

əhatə edən 20 ədəd likert sualları 5 cavab variantı vasitəsilə ölçülmüşdür. Bunlar qətiyyən razı 

deyiləm, razı deyiləm, qərarsızam, razıyam və tamamilə razıyamdir. 

Hedonik istehlaka təsir edən səbəblər 

Hedonik alış-verişin ümumi səbəblərini təqdim olunan sosial təcrübələr, ortaq maraqları 

bölüşmək, fərdlər arasındakı cazibə, yarış vəziyyəti və həyəcanı kimi amillər kimi ifadə edir. 

Bütün bu amillər istehlakçıların emosional olaraq məmnun hiss edən vacib amillərdir. 

Beynimizin qərar qəbul edərkən bütün bu amilləri konkret faydalar qarşısında saxladığı və bu 

çərçivədə reaksiya verdiyi mübahisəsiz bir həqiqətdir və bütün neyromarketinq tətbiqetmələri 

də bu istiqamətdə həyata keçirilir (Batı, 2018: 142). Hedonik məhsullar, əsasən insanlara 

əyləncə, zövq və həyəcan verən və duyğularını təcrübə baxımından stimullaşdıran 

məhsullardır. Çiçəklər, dizayner geyimləri, musiqi, idman avtomobilləri və lüks saatlar bu 

kateqoriyaya aid edilə bilər. Hedonik istehlakla bağlı çox sayda araşdırmalar aparılmışdır. 

Arnold və Reynold isə(2003)  öz araşdırmalarında hedonik istehlaka təsir edən 6 əsas səbəb 

olduğunu bildirmişlər. (Özgül, 2011: 27).     

Macəra istehlakı:  

Hedonik alış-verişin ilk səbəbi olan macəra alış-verişinə coşqu, həyəcan, stimul, həvəs və s. 

hissləri əhatə edir. Macəra istehlakı zamanı istehlakçılar fərqli bir dünyada olma hissi verən 

alış-veriş edirlər. Əksər istehlakçılar böyük alış-veriş mərkəzlərində  zaman keçdiklərinində  

və axın içində olduqlarını bu hissləri yaşadıqlarını qeyd edir və zamanın necə keçdiyini 

anlamadıqlarını söyləyirlər. Araşdırmalar göstərir ki, istehlakçılar ümumiyyətlə bu həyəcanı 

hiss etmək üçün məqsədli şəkildə bu tip alış-veriş edirlər. Macəra istehlakı zamanı yaranan bu 

vəziyyət, istehlakçının ətrafındakı dünyanı, zamanın necə keçdiyini və bunun fərqində 

olmadıqda istehlak təcrübəsinə necə girib sürükləndiyini izah edən bir anlayışdır (Baş və 

Samsunlu, 2015: 22). 

Sosiallaşmaq üçün istehlak 

Bu istehlak formasını həyata keçirərməklə istehlakçılar ailə, dostlar və digər insanlarla 

ünsiyyət qurmağı və əylənməyi nəzərdə tutur. İstehlakçıların bəziləri bu növ alış-verişi bir 

fürsət kimi də qəbul edir və bildirdilər ki, alış-veriş çox vaxt dostlarınız və ailə üzvlərinizlə 

vaxt keçirməyin bir yoludur. Digərləri isə alış-veriş zamanı başqaları ilə əlaqə quraraq oxşar 

maraqları olan insanlarla ünsiyyət qurmağı sevdiklərini bildirirlər (Arnold & Reynolds, 2003: 

80). Tauberin (1972) apardığı araşdırmanın nəticələrinə görə insanların canları sıxıldıqda 

dəyişiklik axtarır və özlərini yalnız hiss etdikdə ticarət mərkəzlərində gəzib sosial ünsiyyət 

qurmağa can atırlar(Tauber, 1972: 47). Bundan əlavə, müasir dünyamızda ticarət mərkəzləri 
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və ya mağazalar bu gün insanların bir araya gələ biləcəyi görüş yerlərinə çevrilib. Bu tip 

məkanlar gənclərin görüşməsi üçün unikal imkanlar təqdim edir. Xüsusilə şəhərətrafı və kənd 

yerlərində yaşayanlar üçün boş vaxtlarını keçirmək üçün başqa bir məkan olmadığı üçün bu 

tip yerlər bir növ sosiallaşma və vaxt keçirmə üçün ən yaxşı seçim sayılır (Ünal və Ceylan, 

2008: 270). 

Rahatlamaq üçün istehlak: 

Bu istehlak növündə istehlakçılar stresi azaltmaq, mənfi əhval-ruhiyyədən uzaqlaşmaq, özü 

üçün pozitiv atmosfer yaratmaq  üçün istifadə edirlər. İnsanlar sanki alış-verişə xüsusi 

terapevtik mənalar yükləyir, psixoloji olaraq özlərini müalicə edir və problemlərindən azad 

olurlar. Tauber (1972) insanların fərqli emosional vəziyyətləri ilə alış-veriş səbəbləri arasında 

bir əlaqə olduğunu da bildirir.Ona görə bəzən şəxslər bu vəziyyəti depressiya dövründə özləri 

üçün "yaxşı bir şey" alıb ya da yalnız özləri üçün pul xərcləməklə azaldır (Tauber, 1972: 47).  

İdea qazanmaq üçün istehlak: 

Bu növ istehlak dünyadakı mövcud tendenlərə ayaq uydurmağı, modanı yaxından izləməyi və 

yeni məhsul və yenilikləri asanlıqla görməyi hədəfləyir. Kişi və qadınların bəziləri son trendləri 

və modanı izləmək üçün alış-veriş etdiklərini bildirirlər. Digər istehlakçlar isə yeni məhsullar 

və inkişaflarla ayaqlaşmaq üçün alış-veriş etdiklərini qeyd edirlər (Arnold və Reynolds, 2003: 

80).   Qeyd etmək lazımdır ki, bu istehlak növündə istehlakçılar konkret bir məhsulu almağa 

ehtiyac duymurlar. Bir çox istehlakçı alış-veriş zamanı “yeni məhsullar görmək və yeni fikirlər 

əldə etmək” onların alış-veriş prosesindən zövq almasına səbəb olduğunu bildirmişdir. Bu cür 

məlumat toplama fəaliyyəti həm məhsulları almağa qərarlı, həm də almaqdan əmin olmayan 

şəxslərdə görünməsi mümkündür (Tauber, 1972: 47). Xüsusi bir ehtiyac və qərar olmadan 

yalnız idea qazanmaq  məqsədiylə edilən bu növ alış-verişə istehlakçılar bir növ əyləncə və ya 

asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək kimi baxırlar (Çakmak və Çakır, 2012: 178). Bundan əlavə, 

qloballaşmanın təsiri ilə moda anlayışı sürətlə yayılır və sahəsini genişləndirir. Bu inkişaf 

prosesi özü ilə sürətli bir dəyişiklik gətirir. Buna görə də, yaşadığımız dünyada istehlakçılar bir 

məhsul seçərkən və ya alarkən modadan kənarda qalmamaq üçün xüsusi diqqət edirlər. Bu tip 

istehlakçı qrupu, məhsulun istifadə rahatlığı üçün təklif etdiyi xüsusiyyətlərə əhəmiyyət vermir 

(Şengün və Karahan, 2013: 23). 

Başqalarını xoşbəxt etmək üçün istehlak: 

Bu növ istehlak kateqoriyasına müştərilərin digər insanlar üçün alış-veriş edərkən hiss 

etdikləri müsbət düşüncələri, yaşadıqları zövqü, alış-veriş fəaliyyətinin insanların duyğularına 

və əhval-ruhiyyəsinə təsirini təsvir edir, başqaları üçün emosional stimul yaşadıqlarını özündə 

əks etdirir. İstehlakçılar öz  yoldaşları, sevgililəri, övladları, valideynləri və ya özlərinə dəyərli 

hiss etdikləri insanlar üçün alış-veriş edərkən  böyük bir zövq, həyəcan və eyni zamanda 

xoşbəxtlik hissi keçirirlər. Başqaları üçün alış-veriş edərkən hiss etdikləri xoşbəxtlik və 

həyəcan istədikləri məhsulu tapdıqda bir zövqə çevrilir. Əsas məqsəd həm alıcının, həm də 

alınan şəxsin eyni zamanda xoşbəxtlik yaşamasıdır. Bu mövzuda aparılan araşdırmaların 
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nəticələrinə görə hiss daha çox qadınların alış davranışında görülür və qadınlar xüsusilə 

sevgilərini alış-veriş etməklə ifadə etməyə çalışırlar (Arnold və Reynolds, 2003: 81). 

Dəyər əldə etmək üçün istehlak: 

Son kateqoriyanı təmsil edən istehlakçıların ucuzluq dövrlərini tutmaq, endirimlərdən 

faydalanmaq və el deyimi ilə deyilsə sudan ucuz məhsulları tapmaq üçün etdikləri və  böyük 

həzz və xoşbəxtlik  qazandıqları alqı-verişdir. Digər tərəfdən isə, bəzi istehlakçılar bu 

təcrübələrdən qazandıqları məlumatları başqalarına ötürməkdən də böyük məmnunluq və 

xoşbəxtlik əldə edirlər. (Arnold və Reynolds, 2003: 81). 

Analiz 

Sorğu iştirakçılarını haqqında daha çox məlumat əldə etmək məqsədilə  respondentlərin 

cinsiyyətlərini, yaşlarını, ailə vəziyyətlərini,təhsil səviyyəsini,ailəsinin aylıq gəlir ortalamasını 

və mənsub olduğu sosial statuslarını əhatə edən demoqrafik suallar verilir. Aparılan sorğunun 

birinci hissəsində verilən demoqrafik əsaslı sualların cavabları frekans analizi vasitəsilə 

yoxlanmışdır. Alınan nəticələr aşağıda ətraflı şəkildə təqdim olunur: .  

Cinsiyyət baxımından aparılan təhlillər nəticəsində iştirakçıların 70,2% -nin yəni, 226 nəfərinin 

qadınlar, geri qalan 29,8% -nin kişilər olduğu aşkarlanmışdır. Əldə olunan bu nəticəyə görə, 

qadın iştirakçılar nümunənin əksəriyyətini təşkil edirlər. Aparılan Frekans analizindən alınan 

nəticələr cədvəl 1 başlığı altında aşağıda qeyd olunmuşdur. 

Cədvəl 1: İştirakçıların cinsiyyətinə  görə bölgüsü 

Cinsiyyət Frekans % 

Kişi 96 29.8 

Qadın 226 70.2 

Cəm 322 100 

Mənbə: Müəllifin sorğu nəticəsi 

Sorğuya əsasən cinsiyyəti müəyyən etdikdən sonra növbəti sual respondəntlərin yaşları ilə 

əlaqəlidir. Daha öncə də qeyd olunduğu kimi sorğu iştirakçıları üçün minimal yaş 16 qeyd 

edildiyi halda maksimal yaş üçün limit qoyulmamışdır. Cədvəl 2-dən də göründüyü kimi 

iştirakçıların yarıdan çoxunu yəni, 55.9 faizni 16-25 yaş aralığını əhatə edən gənc nəsil təşkil 

edir. Sorğuda ən az yer alan istehlakçı qrupu isə 56 yaş və ondan daha yuxarılardır ki, 0.9 %-i 

təşkil edən cəmi 3 nəfərdən ibarətdir. Bunun əsas səbəbi isə anket online keçirildiyi üçün daha 

çox gənc nəsil arasında yayılması və ya yaşlı nəslin bu tip anketdə çox marağının olmaması 
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kimi göstərmək olar.  16-25 yaş aralığından sonra ikinci böyük yer tutan 30.1 %-lik 97 yer əhatə 

edən qrupdur. Geri qalan iştirakçılar isə sorğunun 10.6 %-ni təşkil edən 36-45 yaş aralığı və 2.5 

%-ini təşkil edən 46-55 yaş aralığıdır. 

Cədvəl 2: Respondəntlərin yaşa görə qruplaşdırması. 

Yaş Frekans % 

16-25 180 55.9 

26-35 97 30.1 

36-45 34 10.6 

46-55 8 2.5 

56 yaş və yuxarı 3 0.9 

Cəm 322 100 

Mənbə: Müəllifin sorğu nəticəsi 

 

Daha sonra isə sorğu iştirakçılarının təhsil səviyyələrinin hansı vəziyyətdə olduğunü öyrənmək 

üçün SPSS proqramı vasitəsilə növbəti frekans analizi aparılmışdır. İştirakçıların ümumi olaraq 

80.1 %-ni bakalavr, magistr və doktorantuna təhsillərini alanlar əhatə edir. Nəticələrə əsasən 

8.7 % tam orta və 9.3 % orta ixtisas təhsilli şəxslər sorğuda iştirak etmişlər. Çox sevindirici 

haldır ki, heç təhsilsiz şəxs yoxdur.  Sorğunun ən az faizini isə 6 nəfərdən ibarət peşə təhsilli 

şəxslər əhatə edir. Əldə olunan nəticələr daha ətraflı və detallı cədvəl 4-də qeyd olunub.  

Cədvəl 3:Respondentlərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü 

Təhsil Frekans % 

Tam orta 28 8.7 

Peşə təhsili 6 1.9 
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Orta ixtisas 30 9.3 

Bakalavr 148 46 

Magistr 93 28.9 

Doktorantura 17 5.2 

Cəm 322 100 

Mənbə: Müəllifin sorğu nəticəsi 

Cədvəl 5-də sorğu iştirakçılarının sosial statuslarını əks etdirən məlumatlar frekans analizi 

edilərək qeyd olunmuşdur. Cədvəldən də göründüyü kimi 51.9 %-i əhatə edən 167 nəfərlik qrup 

işləyənlərdən ibarətdir. Ən az faiz dərəcəsinə malik isə təqaüdçülər qeyd olunmuşdur ki, onlar 

da cəmi 3 nəfərdirlər. Bu da respondəntlərin yaşa görə qruplaşmasını özündə əks etdirən cədvəl 

2-dən də məlum olduğu  kimi 56 yaş və yuxarı yalnız 3 nəfər iştirakçının olmasından irəli gəlir. 

Anketə görə tələbələr 27.3 %-i təşkil etdiyi halda, işləməyən şəxslər isə 19.9 %-i təşkil edirdi. 

Cədvəl 4:Respondentlərin sosial statusuna görə bölgüsü 

 

Mənbə: Müəllifin sorğu nəticəsi  

Demoqrafik tipli suallar arasında son olaraq soruşulan isə iştirakçıların mənsub olduğu ailələrin 

aylıq gəliri barədə idi. Bu suald da yenə 322 nəfər iştirak etdi və əldə olunan bütün nəticələr 

frekans analizi olunaraq cədvəl 6-da  qeyd olundu. Cədvəldən də göründüyü kimi ən az gəlir 0-

Sosial Status Frekans % 

Tələbəyəm 88 27.3 

İşləyirəm 167 51.9 

İşləmirəm 64 19.9 

Təqaüdçüyəm 3 0.9 

Cəm 322 100 
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500 AZN aralığında qeyd olunmuşdur və 20.2 %-i əhatə edən şəxslər bu qrupa mənsub 

olduqlarını bildirmişlər. Ən çox məbləğ 2001 AZN və daha çox qeyd olunub, 52 nəfər də bu 

variantı seçmişdir.  Ən çox faiz dərəcəsini özündə əks etdirən 93 nəfərdən ibarət iştirakçı qrupu 

501-1000 AZN aylıq ailə gəlirinə mənsub olduğunu bildirmişlər. Ən az faiz dərəcəsi isə 12.1 

%-lik  

Cədvəl 5:Respondentlərin ailələrnin aylıq gəlirinə görə qruplaşması 

Ailənin aylıq gəliri (AZN) Frekans % 

0-500 65 20.2 

501-1000 93 28.9 

1001-1500 73 22.7 

1501-2000 39 12.1 

2001+ 52 16.1 

Cəm 322 100 

Mənbə: Müəllifin sorğu nəticəsi 

Aşağıdakı cədvəldə isə hedonik istehlak səbəbləri ilə müxtəlif yaş qruplarındakı əlaqəni ölçən 

anova T-seti aparılmışdır. Bura iştirakçı sayı, ortalama stamdart yayınma F və p dəyərləri qeyd 

olunmuşdur. P dəyəri vasitəsilə biz irəli sürülən ifadələr arasında əhəmiyyətli bir fərqin olub 

olmaması yoxlayırıq. Beynəlxalq standartların qərarına əsasən qəbul olunmuşdur ki, əgər p 

dəyərinin qiyməti <0.05 olarsa irəli qəbul olunan fikir düzgündür. Cədvəldə qeyd olunan 

istehlak növlərinin hər birində p<0.05 olduğu üçün o nəticəyə gəlmək olar ki, istehlak 

səbəbləri isə sorğu iştirakçıları arasında münasibətdə əhəmiyyətli bir fərq mövcud olmadığı 

aşkar olunmuşdur. 

Cədvəl 6:Respondentlərin ailələrnin aylıq gəlirinə görə qruplaşması 

Təsvirlər 

istehlak səbəbləri 
yaş aralığı 

Say Ortalama Standart 

yayınma 

Standart 

səhv F p 

Macəra istehlakı 16-25 180 3,01 1,05 0,08 1,58 0,18 
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26-35 97 3,20 0,99 0,10 

36-45 34 3,26 1,23 0,21 

46-55 8 2,69 1,28 0,45 

56 yash ve yuxari 3 4,00 1,01 0,59 

Sosiallaşmaq üçün istehlak  

16-25 180 2,83 0,97 0,07 

1,28 0,28 

26-35 97 3,03 1,04 0,11 

36-45 34 3,19 1,26 0,22 

46-55 8 2,81 1,22 0,43 

56 yaş ve yuxarı 3 3,25 1,09 0,63 

Rahatlamaq üçün istehlak 

16-25 180 2,76 1,03 0,08 

2,46 0,05 

26-35 97 3,09 1,12 0,11 

36-45 34 3,19 1,32 0,23 

46-55 8 2,54 1,31 0,46 

56 yaş ve yuxarı 3 3,56 1,07 0,62 

İdeya qazanmaq üçün istehlak 

16-25 180 3,00 1,15 0,09 

1,88 0,11 

26-35 97 3,30 1,11 0,11 

36-45 34 3,28 1,24 0,21 

46-55 8 2,75 1,41 0,50 

56 yaş ve yuxarı 3 4,00 0,50 0,29 

Başqalarını xoşbəxt etmək üçün 

istehlak 

16-25 180 3,91 1,05 0,08 

1,84 0,12 

26-35 97 3,90 1,12 0,11 

36-45 34 3,68 1,20 0,21 

46-55 8 2,92 1,44 0,51 

56 yaş ve yuxarı 3 3,67 1,45 0,84 
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Dəyər əldə etmək üçün istehlak 

16-25 180 3,50 1,15 0,09 

0,60 0,67 

26-35 97 3,59 1,17 0,12 

36-45 34 3,53 1,24 0,21 

46-55 8 2,94 1,57 0,55 

56 yaş ve yuxarı 3 3,67 1,89 1,09 

Mənbə: Müəllifin sorğu nəticəsi 

 Nəticə və təkliflər 

Günü-gündən bazara təklif olunan mal və xidmətlərin sayının və çeşidinin artması ilə daha 

sərt rəqabət şərtlərinə girməyə məcbur olan müəssisələr də bazardakı digər rəqib məhsullarla 

müqayisədə inkişaf etdirəcəkləri və satacaqları məhsullarda fərqli və bənzərsiz fərqlərə diqqət 

yetirmək məcburiyyətində qalırlar. Bu inkişaflar istehlakçıları daha seçici edir və mal və 

xidmətlərdə axtardıqları meyarları artırır. Bu dəyişikliklər daha çox istehlakçının alış 

fəaliyyətinə təsir göstərən və rəqib markalardan fərqlənərək istehlakçıya çatmaq istəyən 

müəssisələr tərəfindən nəzərə alınmalı olan amillərin araşdırılmasını zəruri edir. Çünki 

istehlakçı davranışını hər tərəfdən anlamaq, marketinq strategiyalarına reaksiyalarını 

proqnozlaşdırmağa imkan verir (Odabaşı, 2006). 

Fərdi xoşbəxtlik axtarışında olan bugünkü istehlakçı, istehlak prosesində rasional davranışlarla 

bərabər, eyni zamanda məhsula sahib olmaq həzzi, məhsulu alma təcrübəsi və məhsul 

sayəsində qazanacağı sosial nüfuz kimi hissləri də istehlak etmiş olur. Bu çərçivədə gələcəkdə 

istehlakçı davranışı araşdırması; Hedonik istehlak konsepsiyasına lazımi ağırlığın verilməsi, 

hedonik istehlakda hansı məhsulların daha çox olduğunu və bu istehlak meylinin nə dərəcədə 

müşahidə olunduğunu, hansı sosial-iqtisadi və demoqrafik istehlakçı qruplarının hansı mal və 

xidmətlər üçün hedonist gözləntiləri olduğunu, habelə bu gözləntilərin alış prosesinə təsir 

dərəcəsini araşdırmaq və ortaya qoyulan nəticənin inkişaf etdirilməsi təklif olunur. 
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Structure of Azerbaijan Tourism Sector and Problems Faced in the Sector 

 

Saira Mohammad Samim 
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Summary 

In the modern world, the tourism industry is one of the key sources of income for many countries and has always 

been seen as one of the key areas for the national economy. In Bahrain, in order to minimize the problems 

experienced in the economy due to the decrease in oil prices in recent years, it has become one of the main goals 

of the state to reduce the dependence of the economy on oil and ensure the development of the non-oil sector. The 

development of the tourism sector, where natural resources offer opportunities in areas other than oil, has an 
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important place. However, there are a number of problems in the development of this field. 

In Bahrain, theoretical and practical problems have increased, as the interregional socio-economic development is 

particularly dependent on Manama and the competitiveness in local tourism is low. There has been a significant 

increase in the number of tourists coming and going to the country in recent years. The fact that citizens prefer 

foreign countries for similar tourism services despite transportation costs and other procedures is an indicator of 

low competitiveness in the domestic market. The aim of the research is to measure the importance of tourism in 

the economy, to define the modern development problems of tourism in Bahrain, to prepare suggestions and 

recommendations for the preparation of useful solutions as well as the statistical, theoretical and logical analysis 

of current strategies and socio-economic indicators. 

The knowledge base of the research consists of the statistical and analytical comments and reports of the Bahrain 

Ministry of Industry, Commerce & Tourism, the World Tourism Organization and other scientific research centers 

and institutes. 

Keywords: Tourism industry, non-oil sector, Bahrain tourism sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə İqtisadi İnkişaf Potensialının 

Araşdırılması 

 

Səltənət Oruclu 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Oruclu19992311@gmail.com 

 

Xülasə 

Azərbaycanın müstəqilliyi ilə qarşılaşdığı ən vacib problem Qarabağ münaqişəsi olmuşdur. Sovet Sosialist 

İttifaqı dağıldıqdan sonra regionda Qarabağ və Azərbaycana aid 7 bölgənin (Azərbaycan ərazilərinin 20% -i) 

Ermənistan tərəfindən işğalı ilə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəş xəttini təşkil edən münaqişələrin 
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mərkəzinə çevrildi və 1 milyon məcburi köçkün öz yurd yuvasından didərgin düşmüşdür. Lakin yenidən 

Ermənistan 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanda mülki şəxslərə qarşı hücumlara başladı və Azərbaycan 

öz müdafiəsi hüququndan istifadə edərək öz xalqını və ərazi bütövlüyünü əks həmlə olaraq Ermənistana lazımi 

cavabı verdi.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişafı ilə bağlı dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər, habelə 

bu bölgələrin iqtisadi potensialı Azərbaycana, xüsusən də qeyri-neft sektoruna yeni yerli və xarici sərmayələrin 

cəlb olunmasına zəmin yaradacaqdır . İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişafına inteqrasiya olunmuş 

yanaşmanı təmin etmək üçün tədbirlərin dörd mərhələdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. İlkin mərhələdə 

idarəetmə və təhlükəsizlik, infrastruktur məsələlərinin həlli, sonrakı mərhələdə sosial xidmətlərin işlənməsi, 

iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişafı daxil edilir. Yol nəqliyyatının, kommunal infrastrukturun tikintisi, 

suvarma və meliorasiya sistemlərinin çəkilməsi, ənənəvi və alternativ enerji istehsalı üçün investisiya 

layihələrinin həyata keçirilməsində dövlət-özəl tərəfdaşlığın geniş istifadəsi təklif olunur. İqtisadi fəaliyyəti 

stimullaşdırmaq üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi güzəştli iqtisadi rejim tətbiq etmək vacibdir. 

Məqalədə işgaldan azad olunmuş torpaqların iqtisadi potensialı, inkişafı, Azərbaycanın ümumi iqtisadi 

vəziyyətinə təsiri haqqında bəhs edilir. 

Açar sözlər : Vətən müharibəsi, Qarabağ, iqtisadi amillər, iqtisadi artım, iqtisadi potensial 

 

Giriş  
Azərbaycan ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrinə 

qarşı həyata keçirdiyi əks hücumda böyük zəfərlərindən bəhs edən kitablar və filmlər 

yazılacaqdır. Ancaq indi tam əminliklə deyə bilərik ki, cəbhədəki uğurlarımızın əsas səbəbi 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən güclü dövlət, güclü 

hərbi strategiya, milli birlik və ordumuzun əzmkarlığıdır (http://www.anl.az/down/meqale/xal 

qqazeti/2020/noyabr/728070(meqale).pdf). 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın qədim tarixi torpağıdır. Bütün dünya bu bölgəni Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərar və qətnamələr də 

Dağlıq Qarabağın ölkəmizə məxsus olduğunu təsdiqləyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 

qətnaməsi də, Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 

çıxarılmasını tələb edirdi. Ancaq bu qətnamələr 30 ilə yaxındır kağız üzərində qaldı. Eyni 

zamanda, Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar nəticə vermədi və Ermənistan hərbi 

təxribatlara davam etdi (https://modern.az/az/news/280867/qalib-xalqin-sanli-ordusu). 

27 sentyabr 2020-ci il tarixində, əks hücum zamanı ordumuz, müasir texnoloji silahlardan 

istifadə edərək, komanda məntəqələrini, raket və artilleriya silahlarını və düşmənin hərbi 

texnikasını tamamilə məhv etdi. Müasir texnoloji silahlar Silahlı Qüvvələrimizin alətlərindən 

yalnız biri idi. Müharibənin taleyini Azərbaycan əsgəri və onun cəsur komandirləri, xüsusən 

də döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Ali Baş Komandanımız təyin etdi. Bu, erməni 

ordusunu məhv etmək və silahlanmasında köhnə və köhnəlmiş silah sistemlərindən istifadə 

etmək cəhdidir, nəticəsi alçaldıcı bir məğlubiyyət idi. Beləliklə, Silahlı Qüvvələrimiz 

Ermənistan ordusunun məğlubedilməzliyi barədə mifi dağıtdı. Beləliklə, Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsi 44 günlük şanlı 
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qələbə ilə başa çatdı. 

Metod 

Məqalənin nəzəri əsasını yerli və xarici mənbələrdən, məqalələrdən istifadə olunaraq işğaldan 

azad edilmiş torpaqlarda iqtisadi vəziyyəti, inkişaf istiqamətləri təşkil edir.  

Məqalənin metodoloji əsasını dünya qarabağın iqtisadi potensialı və inkişaf istiqamətləri təşkil 

edir. Xüsusi problemlər həll edilərkən statistik qiymətləndirmə, müqayisəli təhlil və 

təsnifatların qurulması metodlarından istifadə edilmişdir. 

Araşdırma Modeli 

Münaqişədən sonrakı dövrdə Azərbaycanın münaqişədən sonrakı ərazilərinin inkişafı, 

beynəlxalq inkişaf tərəfdaşları və investorların cəlb edilməsi ilə institusional həll yolları, 

yenidənqurma və humanitar fəaliyyətlər, dövlət-özəl tərəfdaşlıq, məcburi köçkünlərin geri 

qaytarılması və sosial kapitalın inkişafı üçün həll yolları ortaya qoyacaqdır. 

Münaqişə sonrası quruculuq işləri azad edilmiş ərazilərin reinteqrasiyası və dəyər zəncirlərinə 

inteqrasiyası ilə Azərbaycan Respublikasının ümumi inkişaf strategiyası çərçivəsində həyata 

keçiriləcəkdir. BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə və 4-cü sənaye inqilabının 

prinsiplərinə uyğun olaraq, münaqişə sonrası regionlar yerli xüsusiyyətlər, mənbələr və 

perspektivlər nəzərə alınaraq inkişaf edəcəkdir. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə 

Ermənistanın Azərbaycana, o cümlədən torpaq, su, meşə ehtiyatları, faydalı qazıntılar, əmlak 

və mədəni irs və ən əsası mülki əhaliyə vurduğu zərər nəzərə alınmaqla qarşı tərəfə qarşı 

iddialar irəli sürülür. 

Qarabağın inkişaf strategiyası yerli, regional, milli və beynəlxalq səviyyədə qısamüddətli, orta 

və uzunmüddətli fəaliyyətləri əhatə edə bilər. Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün 

idarəetmənin təşkili və makroiqtisadi, maliyyə, pul, sosial və digər dövlət siyasət alətlərinin 

istifadəsi tələb olunur. Böyük dövlət maliyyəsinə əsaslanan beynəlxalq inkişaf tərəfdaşlarının 

maliyyə davamlılığını və dəstəyini tənzimləyən bir donor koordinasiya mexanizmi vacibdir. 

Eyni zamanda, milli valyutanın real məzənnəsini tənzimləmək üçün pulun iqtisadiyyat 

tərəfindən mənimsənilməsi mərhələlərini nəzərə almaq lazım ola bilər. Münaqişədən sonrakı 

quruculuq işləri Azərbaycanda iqtisadi artıma təkan verəcəkdir. Azərbaycan bölgədəki 

iqtisadi, siyasi və hərbi üstünlüyünü gücləndirməyə davam edəcəkdir. 

Analiz 

Yuxarı Qarabağ və ona bitişik bölgələr tarixi və mədəni dəyəri, füsunkar təbiəti ilə birlikdə 

yeraltı və yerüstü sərvətləri, zəngin iqtisadi potensialına və geniş turizm imkanlarına malikdir. 

Bu bölgələr kənd təsərrüfatı üstünlüyü, xammal bazası və istehsal sənayesi baxımından 

əlverişlidir. Bu ərazilərin iqtisadi potensialının əsas parametrlərinə diqqət yetirsək, 

Ermənistanın talan edilməsi və istismarı nəticəsində bölgənin infrastrukturunun sıfıra 

endirildiyini görə bilərik. İşğal nəticəsində minlərlə hektar əkin sahəsi hərbi tullantılarla 

çirklənmişdir, Azərbaycan iqtisadiyyatı və qlobal genefond milyardlarla manat həcmində 
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ziyan görmüşdür. İqtisadiyyat Nazirliyinin statistikasına görə, işğaldan azad olunmuş 

torpaqlarda 7 rayon mərkəzi, 6 şəhər, 830 kənd, 700 xəstəxana və tibb müəssisəsi, 6 dövlət 

teatrı, 368 klub, 85 musiqi məktəbi, 600 sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi məhv 

edilmişdir. Təxminən 128 min suvarılan torpaq, təxminən 35 min hektar üzüm və meyvə 

bağları daxil olmaqla 1 milyon hektardan çox kənd təsərrüfatı sahəsi məhv edildi və müsadirə 

edilmişdir (http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2020/dekabr/729567(meqale).pdf.).  

İşğaldan əvvəl bu bölgələr ÜDM-in 24%, üzüm istehsalının 41%, kartof istehsalının 46%, ət 

istehsalının 18% və süd istehsalının 34% -ni təşkil edirdi. İşğal ölkənin su ehtiyatlarına ciddi 

ziyan vurub. İşğal olunmuş ərazilər ümumi meşə sahəsinin 25% -ni və ya 280.000 hektarını 

təşkil edir. Düşmən, təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarı yolu ilə Kəlbəcərdə çoxlu 

miqdarda qızıl quyuları qazmışdır. Yuxarıda göstərilən statistik göstəricilər görüləcək işlərin 

əhatə dairəsinə bir az işarə verir. Nəticədə, Dağlıq Qarabağın və ətraf inzibati bölgələrin - 

Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam və Füzulinin inkişafı bir çox fərqli 

sektoru əhatə edəcək inteqrasiya olunmuş bir yanaşma tələb edir.  

Əlbətdə ki, ilk növbədə təhlükəsizlik və idarəetmə məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi minaların təmizlənməsi və həyati təhlükəsi olan bioloji və 

ekoloji narahatlıqların aradan qaldırılması deməkdir. Sərhəd xidmətinin təşkili və polis 

nəzarəti, habelə dövlət orqanlarının fəaliyyətinə idarəetmə daxildir. Hazırda işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə müxtəlif xidmət sahələrinin bərpası prosesi gedir. "Qarabağda Azərişıq" 

layihəsi çərçivəsində ASC işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki xüsusilə vacib strateji 

obyektlərin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün təcili tədbirlər görür. Şirkət 

nümayəndələrinin bildirdiyinə görə, azad edilmiş ərazilərdə yeni güc mərkəzlərinin 

yaradılması, ən son texnologiyalardan istifadə olunan 110, 35 və 0,4 kV-lik şəbəkələrin, 

elektron röle mühafizəsi və avtomatlaşdırma sistemlərinin, uzaqdan idarəetmə sistemlərinin, 

OIN kabellərindən istifadə edərək 35 və 0-in yaradılması. , Mərhələlərlə həyata keçirilməsi 

planlaşdırılan 4 kV-lik ötürücü xətlərin tikintisi üçün layihələr hazırlanmışdır. Azercell 

Telekom MMC də öz növbəsində azad edilmiş ərazilərdə ilk mobil infrastrukturu və dördüncü 

nəsil LTE baza stansiyalarını quraşdırır. Digər mobil operatorlar - Nar və Bakcell də daxili 

dizayn işlərini tamamlayaraq bu istiqamətdə fəaliyyət planını həyata keçirirlər 

(http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2020/dekabr/729567(meqale).pdf.). 

İşğaldan əvvəl Qarabağ bölgəsində beynəlxalq mütəxəssislərin və tanınmış alimlərin iştirakı 

ilə çoxsaylı ekspedisiyalar aparılmışdır. Alimlər tərəfindən aparılan tədqiqatların nəticələrinə 

görə, bu torpaqlar ümumilikdə Qafqaz bölgəsində biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatlarının 

zənginliyinə görə xüsusilə seçilir. Qarabağ bölgəsi həm də bir sıra efir yağları, aromatik, 

dərman, dekorativ və digər qeyri-ənənəvi bitkilərə ev sahibliyi edir. Şuşada böyüyən bülbül 

Qarabağın simvoludur. Bu bənzərsiz bitki artıq Böyük Vətən müharibəsi şəhidlərimizin 

ruhunun xatirəsinə anma gününün simvoluna çevrilmişdir. Dağlıq Qarabağ və ətrafı Laçın, 

Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli inzibati bölgələrinin böyük resurs 

bazası var. Bu bölgələrdə qızıl, mis, civə, dəmir, mərmər, xromit, perlit, əhəng, əqiq, eləcə də 
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inşaat materiallarının çıxarılması üçün xammal bazası mövcuddur. Məsələn, azad edilmiş 

Cəbrayılın yenidən qurulması üçün tikinti materiallarının əksəriyyəti bu bölgədədir: Tulus 

tüfü, Çaxmaqçay, tikinti qumu, Qaracallı gil, kərpic istehsalı üçün uyğun, sement, gil istehsalı 

üçün yararlı vulkanik kül, əhəng daşı, qum və çınqıl, yaşıl kalsedon və meşə ehtiyatları. 

Zəngilan bölgəsindəki Vejnəli yatağı, Ağdərə bölgəsindəki Qızılbulaq yatağı və Kəlbəcər 

bölgəsindəki Söyüdlü (Zod) yatağı sənaye qaynaqları olan zəngin qızıl yataqlarıdır. Yeni təbii 

sərvətlər cəlb etməklə Azərbaycan qərb bölgəsinin, mədən və metallurgiyanın inkişafını təmin 

etmək potensialına malikdir. 

 Azərbaycanda bir sıra sənaye sahələri ilə yanaşı metallurgiyanın inkişafı hərbi sənayenin 

inkişafını sürətləndirə bilər. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi qeyd edir 

ki, ilk baxışdan mineralların daha da inkişafı üç istiqamətdə aparıla bilər: əlvan metallar və 

onların metallurgiyası, tikinti materialları və nadir metallar. Əlvan metal və tikinti materialları 

ənənəvi iqtisadiyyata xas olan sahələrdir və mövcud mənbələr bu sahələrdə yeni qüvvələrin 

yaranmasına imkan verəcəkdir. Bundan əlavə, bölgədə yüksək texnologiyalarda geniş istifadə 

olunan nadir metalların olması üçün tədqiqat və geoloji işlər aparıla bilər. Bölgənin sənaye 

potensialını 4 sahədə qiymətləndirə bilərik: zəngin su təchizatı, elektrik enerjisi, sənaye 

istirahət imkanları və zəngin mineralların emalı (http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/ 

2020/dekabr/729567(meqale).pdf.). 

Bölgə həm də emal və qida sənayesinin inkişafı üçün əlverişlidir. Azad edilmiş torpaqlarımız 

həm də mineral və termal bulaqlar ilə zəngindir. Bu mənbələr içməli su, meliorasiya və 

elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə ediləcəkdir. Azərbaycan su ehtiyatlarını effektiv şəkildə 

idarə etməklə, düşmənin ölkəmizə qarşı su elektrik müharibəsinə son qoyacaq və 

Ermənistanın özü üzərində nəzarəti əldə edəcəkdir. Xüsusilə Kəlbəcər və Laçın bölgələrinin 

şirin su ehtiyatlarını qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanın ən yüksək su anbarı (125 metr) 

sərbəst buraxılması ilə ümumi tutumu 560 milyon kubmetr olan Sərsəng su anbarı, Tərtər, 

Ağdərə, Bərdə, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi bölgələri suvarma suyu ilə təmin ediləcəkdir. 

Bundan əlavə, Cəbrayıl və Zəngilan bölgələrindəki Xudafərin su anbarının sərbəst 

buraxılması 75 min hektar yeni ərazinin suvarılması deməkdir.  

Bölgədə 11 yeraltı su mənbəyinin olduğu da təxmin edilir. Azərbaycanın mineral su 

ehtiyatlarının 40-ə qədər hissəsi işğal olunmuş ərazilərdə yerləşmişdir. Bunlar arasında 

Kəlbəcər bölgəsindəki Yuxarı və Aşağı İstisu, Bağırsaq, Keşdək, Laçın rayonundakı İliqsu, 

Minkənd, Şuşa bölgəsindəki Turşsu, Şirlan və digər mineral sulara xüsusi diqqət yetirilir. Bu 

sular həm paket halında satıla bilər, həm də bulaqlarda istirahət və istirahət zonaları yaradıla 

bilər. Bölgənin sənaye və istirahət imkanları haqqında danışarkən əsas elektrik enerjisi 

istehsalının su toplama və su təchizatı sahələrində meydana gəldiyini qeyd etmək lazımdır. 

Əlbətdə ki, söhbət Sərsəng və Xudafərin SES-lərindən gedir.  

Prezident İlham Əliyevin İranla Xudafərin və Qız qalası bəndlərinin, habelə Araz çayındakı 

elektrik stansiyalarının inşası və istismarı ilə bağlı əldə etdiyi razılaşmanın aktuallığı bu gün 

artır. Xudaferin hidroelektrik kompleksi Azərbaycanda ildə 368 milyon kilovat-saat elektrik 
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enerjisi istehsal etməyə imkan verəcəkdir. Suvarma qurğuları da var. Araşdırmalarımıza və 

mütəxəssis rəylərimizə görə, Dağlıq Qarabağ və ətraf Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, 

Cəbrayıl, Ağdam və Füzuli inzibati bölgələrinin sənaye və kənd təsərrüfatı potensialı genişdir. 

Xammal bazası və təbii ehtiyatlar çox böyükdür. Bütün bunlar bölgə iqtisadiyyatının bərpa 

olunduqdan sonra sürətlə böyüməsini təklif edir. Kiçik Qafqazın dağlıq bölgəsi olan Qarabağ 

bölgəsi müxtəlif təbii abidələri, meşələri, nadir bitki və heyvan növləri ilə məşhurdur. 

Bölgənin ümumi meşə sahəsi 246,7 min hektardır (http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazet 

i/2020/dekabr/729567(meqale).pdf.). 

Kiçik Qafqazın azad edilmiş ərazilərində təbii mənzərəni, nadir flora və faunanı qorumaq üçün 

vaxtilə bir sıra təbiət qoruqları və ziyarətgahları mövcud idi. Bunlar Bəsitçay qoruğu, Qaragöl 

qoruğu, Laçın qoruğu, Qubadlı qoruğu, Daşaltı qoruğu və Arazboy dövlət təbii qoruğudur. 

Zəngilan bölgəsindəki Bəsitçay dərəsində yerləşən qoruqda çinar meşəsi çay boyunca 12 

kilometr uzanır. Burada böyüyən ağacların 500 yaşı var idi. Qədimliyi ilə tanınan şərq çinar, 

bir vaxtlar Qırmızı Kitaba düşmüşdü. Bütün bunlar Qarabağ bölgəsinin zəngin təbiətə, flora 

və faunaya və qədim tarixi abidələrə əsaslanan turizmin inkişafı üçün böyük potensiala malik 

olduğunu göstərir. Dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Azıx mağarası, 

Qarabağın dağ və düzənliklərində tapılan qədim daş abidələr - Xocalıda dolmenlər, 

Xankəndində kromlekslər, Gəncəsər (Gandzasar), Alban-Amaras, Elisey, Xudavəng, Ağoğlan 

kimi tarixi məbədlər - böyük turizm potensialına malikdir. Bu gün Qarabağda təxminən 50 

otel var. İşğal dövründə bir neçə xarici şirkətin bölgəyə sərmayə qoyduğuna dair dəlillər də 

var. Əminik ki, bu cür şirkətlərin Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz cinayət əməlləri mütləq 

yatırılacaqdır. Sərmayə qoyan sahibkarlar da qanunsuz fəaliyyətlərinə görə cavab verəcəklər.  

Qarabağda təhlükəsizlik təmin edildikdən, infrastruktur yeniləndikdən və demoqrafik 

məsələlər həll olunduqdan sonra turizmin təşkili üçün kompleks layihələrin həyata keçirilməsi 

real görünür. Dövlətin, özəl sektorun və alimlərin birgə səyləri sayəsində Dağlıq Qarabağın 

turizm potensialı sıfırdan inkişaf etdirilməli, eyni zamanda təbii və texnogen turizm ehtiyatları 

nəzərə alınmalıdır. Qarabağ əsasən dağlıq bir bölgə olduğu üçün alpinizm və alpinizm 

turizmini vurğulamaq istəyirəm. Təbiətin zənginliyi, qədimliyi, tarixi və mədəni abidələri 

sayəsində Qarabağın ekoturizm və etno turizm zonası kimi inkişaf edəcəyini düşünürəm. Bura 

dünyanın ən gözəl turizm məkanlarından biri olacaq. Qarabağda turizmin inkişafı ilə yanaşı, 

gözləyən vacib məsələlərdən biri də ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılan abidələrin tarixinə 

daxil edilməsidir. Erməni işğalı nəticəsində talan edilmiş muzeylərin bərpası, yeni muzeylərin 

yaradılması, habelə Şuşada Azərbaycan ordusunun şərəfli qələbəsini əks etdirən muzey 

kompleksinin təşkil edilməsi vacib olardı. Fikrimcə, bəşəriyyət tarixində erməni faşizmi və 

vandalizminin izlərini reallaşdırmaq üçün hər bir azad edilmiş bölgəmizdəki dağıdılmış və 

dağıdılmış tikililərin nümunələri tarixi eksponatlar kimi qorunmalıdır (Leyla Rəşid, 2020). 

Erməni işğal siyasətinin saysız-hesabsız cinayətlərinin tarixi sübutu olaraq bu eksponatlar 

erməni faşizminin mahiyyətini gələcək nəsillərə, dünyadakı soydaşlarımıza və bütövlükdə 

dünya ictimaiyyətinə açıq şəkildə açacaqdır. Azad edilmiş ərazilərdə yaradılan yeni iqtisadi 
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dəyər Azərbaycan dövlətinin maliyyə xərclərini dəfələrlə üstələyəcəkdir. Bu ərazilərin bərpası 

bir çox yeni iş yeri yaradacaqdır. Beləliklə, yeni infrastruktur layihələrinin icrası 

vətəndaşlarımızın məşğulluğuna müsbət təsir göstərəcəkdir. İqtisadi inkişaf yeni iş yerləri 

yaradacaqdır. Qələbə qazanan ordumuzun qələbəsi qeyri-neft sektorunun böyüməsinə və 

Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da çiçəklənməsinə təkan verəcəkdir (Leyla Rəşid, 2020). 

İşğal olunmuş ərazilərdə 155 müxtəlif növ mineral yataq, o cümlədən: 5 qızıl yatağı, 6 civə, 2 

mis, 1 qurğuşun və sink, 19 üzlük daşı, 10 mişar daşı, 4 sement xammalı, 13 müxtəlif tikinti 

daşı, 1 soda xammal material, 21 pemza və vulkanik kül, 10 gil, 9 qum və çınqıl, 5 tikinti 

qumu, 9 gips, anhidrid və gips, 1 perlit, 1 obsidian, 3 vermikulit, 14 rəngli və dekorativ daş 

yataqları mövcuddur (əqiq, yasəmən, oniks, kadmiyum, pefritoid və s.). 

Sözügedən minerallar: Qızılbulaq, Mehmana, Dəmirli, CanyataqGülyataq, Ağdərə, Şorbulaq, 

Şuşakənd, Şirlan, Turşsu, Xocalı, Zərinbax, Ağçay, Xankəndi, Ediş, Xocavənd, Söyüdlü, 

Ağduzdağ,Tutxun, Ağyataq, Levçay, Kilsəli, Keşdək, Keçəldağ, Çəlli, Mozçay, Qoturlu, 

Hoçaz, Çilkəz, Əhmədli, Narzanlı, Novruzlu, Yuxarı Əkərəçay, Quşçu, Minkənd, Hacılı, 

Xanlıq,Qubadlı,Kürdmahmudlu,Zəngilan,Vejnəli,Bartaz,Oxçuçay,Şərikan,Tuluz 

,Qaracalı,Soltanlı,Diləgərdi,Quruçay, Şahbulaq, Gülablı, Boyəhmədli, Çobandağ yataqlarda 

aşkar edilmişdir. 

Bu yataqlarda təsdiq edilmiş sənaye ehtiyatları 132,6 ton qızıl, 37,3 min ton qurğuşun, 189 

milyon kubmetr mişar daşı, 1 milyon 526 min ton gil, 18 milyon 432 min kubmetr üzlük daş, 

23 milyon 243 min təşkil edir. kubmetr gil, 57 milyon 965 min ton tikinti daşı, 96 milyon 987 

min ton qum-çınqıl, 1898,4 ton civə, 4 milyon 473 min m3 perlit, 2 milyon 144 min m3 pemza, 

129 milyon 833 min m3 soda istehsalı üçün əhəng daşı, 147 milyon 108 min ton sement 

xammalı və s. İqtisadi inkişaf üçün əhəmiyyətli minerallar aşkar edilmişdir. 

Bölgədə nadir və qiymətli mineral yataqları geniş yayılmışdır. Əhəmiyyətli mis-sink 

filizlərinin ehtiyatları Kiçik Qafqazın şərq hissəsindəki Mehmana yataqlarında cəmlənmişdir. 

Burada istismara hazır olan filiz ehtiyatları vaxtında öyrənilmişdir. Civənin sənayedə vacib 

ehtiyatları Kəlbəcər bölgəsinin Şorbulaq və Ağyataq bölgələrindədir (http://www.iqtisadiisla 

hat.org/news/isgal_olunmus_erazilerin_azad_edilmesi_azerbaycan_iqtisadiyyatina_ne_ved_

edir-1059). 

İşğal olunmuş ərazilər Azərbaycanın sənaye və inşaatında böyük əhəmiyyət kəsb edən 

müxtəlif növ tikinti materialları ilə olduqca zəngindir. Bu cür materialların böyük ehtiyatları 

Ağdam bölgəsindəki Çobandağ (140 milyon ton əhəng və 20 milyon ton gil), Şahbulaq (25 

milyon ton gil), Boyəhmədli (45 milyon ton gil) yataqlarında və digər yataqlarda tapılmışdır. 

Həmçinin, inşaat daşının böyük yataqları Xankəndində, mərmər isə Xarovda yerləşir. 

Aşağıdakı cədvəldə faydalı qazıntılar işğaldan azad olunmuş bölgələr üçün ayrıca göstərilir: 

Cədvəl 1. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda olan faydalı qazıntılar 

Rayonun adı Faydalı qazıntı növü 
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Ağdərə Qızıl, qurğuşun, sink, mis, mişar daşı, gəc 

Şuşa  Üzlük daşı, gil, tikinti daşı 

Xocalı  Gil, üzlük daşı, qum-çınqıl 

Xocavənd Üzlük daşı, gil, tikinti daşı 

Kəlbəcər  Qızıl, civə, mişar daşı, gil, perlit, qum-çınqıl, 

tikinti daşları, üzlük daşları, əlvan daşlar (obsidian, 

oniks, pefritoid, listvenit) 

Laçın  Civə, mişar daşı, üzlük daşı, tikinti daşı, gil, qum-

çınqıl, pemza, vermukulit, vulkan külü, əqiq, jad 

Qubadlı Mişar daşı, gil, tikinti daşı, üzlük daşı, əlvan daşı 

Zəngilan  Qızıl, gümüş, üzlük daşı, əhəng daşı, gil, tikinti daşı, 

qum-çınqıl 

Cəbrayıl  Mişar daşı, gil, qum, sement, gəc, tikinti daşı, kips, 

ahhidrid, pemza, vulkan külü, əlvan daşlar (yəşəm, 

xalsədan) 

Füzuli  Mişar daşı, gil, qum-çınqıl 

Ağdam  Mişar daşı, üzlük daşı, sement xammalı, gil, qum-

çınqıl 

Mənbə: 

http://www.iqtisadiislahat.org/news/isgal_olunmus_erazilerin_azad_edilmesi_azerbaycan_iqtisadiyy

at ina_ne_ved_edir-1059 məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Əlbəttə ki, yuxarıda göstərilən faydalı qazıtılar barədə məlumatlar müəyyən mənada nisbi 

xarakter daşıyır və növbəti mərhələdə bütün yataqları qiymətləndirmək, Sovet dövrü üçün 

rəqəmləri dəqiqləşdirmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, son 30 ildə ərazilər talan 

edilmişdir. Həm də yeni qiymətləndirmə metodları meydana çıxdı və bölgənin mineral 

ehtiyatlarının yeni bir geoloji xəritəsini hazırlamaq lazımdır. 

İlk baxışdan, mineralların gələcək inkişafı 3 blokda həyata keçirilə bilər: əlvan metallar və 

onların metallurgiyası, tikinti materialları və nadir metallar. Əlvan metal və tikinti materialları 

ənənəvi iqtisadiyyata xas olan sahələrdir və mövcud mənbələr bu sahələrdə yeni qüvvələrin 

yaranmasına imkan verəcəkdir. Sovet İttifaqı dövründə bu sahələrdə aparılan tədqiqatlara və 

əsas infrastruktura (mövcudluğa görə) əsas götürülə bilər. Bundan əlavə, bölgədə yüksək 

texnologiyalarda geniş istifadə olunan nadir metalların olması üçün tədqiqat və geoloji işlər 

http://www.iqtisadiislahat.org/news/isgal_olunmus_erazilerin_azad_edilmesi_azerbaycan_iqtisadiyyat%20ina_ne_ved_edir-1059
http://www.iqtisadiislahat.org/news/isgal_olunmus_erazilerin_azad_edilmesi_azerbaycan_iqtisadiyyat%20ina_ne_ved_edir-1059


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2475 
 

aparıla bilər (http://www.iqtisadiislahat.org/news/isgal_olunmus_erazilerin_azad_edilmesi_ 

azerbaycan_iqtisadiyyatina_ne_ved_edir-1059). 

Azərbaycan Cənubi Qafqazda yerləşir. Qədim süxurlara malik Qarabağ regionu faydalı 

qazıntılarla zəngindir. Xüsusilə bu bölgədə yarı metal ehtiyatlarımız, 155 növ filiz ehtiyatımız, 

6 qızıl ehtiyatımız, 5 civə, 2 sink və mis ehtiyatımız var. Hər biri həm xammaldan, həm də 

məhsuldan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının dövriyyəsinə daxil olarsa, qısa müddət ərzində 

iqtisadi artımdakı fərqi görmək mümkün olacaqdır. 

Digərlərindən fərqli olaraq, üstünlük təşkil edən filiz ehtiyatları ilə mədənçilik və 

metallurgiyanı inkişaf etdirmək mümkündür. Bu da öz növbəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına 

böyük gəlirlərin axınını təmin edəcəkdir. 

Şuşada, Kəlbəcərdə və Laçında müxtəlif mineral su mənbələrimiz var. Bu suları 

qablaşdırmaqla yerli bazarda yerli məhsulların çeşidini genişləndirmək və hətta qonşu ölkələrə 

ixrac etmək mümkündür. Bundan əlavə, bu mineral suların qaynadığı yerlərdə turizmin 

inkişafını təmin etmək üçün istirahət turizmi üçün xüsusi mərkəzlərin tikilməsini təmin etmək 

mümkündür. 

Azad edilmiş ərazilərimizdə təbii ehtiyat qiymətləndirmələri aparılıbmı? “İqtisadi İslahatların 

Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin yayımladığı məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, bu 

ərazilərdəki qızıl ehtiyatı təqribən 132,4 ton təşkil edir. 

Bu, istehsal və emal xərcləri xaricində 8 milyard dollara bərabərdir. Əkin sahələrimizdəki 

torpaq qatı sayəsində kənd təsərrüfatı orta və uzun müddətə inkişaf edə bilər. Nəzərə alsaq ki, 

artıq 360 min hektar ərazi kənd təsərrüfatına hədiyyə edilə bilər ki, bunun da 240 min hektarı 

azad edilmiş ərazilərdədir. Düşünürük ki, bu sahələrdə yenilikçi kənd təsərrüfatı modellərinin 

tətbiqi ilə təkcə bu sahələrdə kənd təsərrüfatından əldə olunan gəlir milyardlarla dollarla ölçülə 

bilər. Qarabağda atçılıq idman növü və xalçaçılıq yenidən canlana bilər (https://aqreqat 

or.az/az/iqtisadiyyat/1125143). 

Qurtarılan ərazilərimizin əksəriyyətinin sənayesi yerli kənd təsərrüfatı xammalının emalına 

əsaslanır və bu baxımdan bölgənin yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlarına yenidən baxılacaq: 

“Bu ərazilər qızıl, civə, mis, qurğuşunla, sink, üzlük daş və s. zəngindir. Bu yataqlar xarici 

işğalçı şirkətlərin iştirakı ilə erməni işğalçıları tərəfindən istismar edilmişdir. Kəlbəcər bölgəsi 

də daxil olmaqla azad edilmiş ərazilərdəki mövcud yataqların ehtiyatları yenidən araşdırılacaq 

və qiymətləndiriləcəkdir. Bu baxımdan Qarabağda mədən sənayesinin inkişafı üçün potensial 

böyükdür. Bütün bu kimi ərazilərin ehtiyatlarını yenidən araşdırdıqdan və qiymətləndirdikdən 

sonra azad edilmiş ərazilərin investisiya xəritəsini hazırlamaq lazımdır.Yuxarı Qarabağ 

iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı mühüm yer tutur. Əsas istiqamətlər - üzümçülük, taxılçılıq, 

meyvəçilik və s. Bu iqtisadi bölgədə heyvandarlıq əsasən ət və süd sektorunda, dağlıq 

ərazilərdə isə ət və yun sektorunda inkişaf etmişdir. Eyni zamanda burada baramaçılıq və 

arıçılıq inkişaf etdirilmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi illərində təqribən 1 milyon hektar 

münbit torpaq, əkin sahələrinin çox hissəsi, 1200 km suvarma sistemi işğalçıların əlinə keçdi 
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və 220 min baş mal-qara götürüldü. Qarabağ müharibəsindən əvvəl Azərbaycanda istehsal 

olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının təqribən 35-40 faizi işğal olunmuş ərazilərə yaxın, 

normal iqtisadi fəaliyyət göstərmək mümkün olmadığı ərazilərdə istehsal olunurdu. 

Ermənistan işğal etdiyi ərazilərin çox kiçik bir hissəsindən istifadə etdi. Bu o deməkdir ki, bu 

ərazinin əhəmiyyətli bir hissəsinin kənd təsərrüfatına istifadəsi üçün əlavə vəsait tələb 

olunacaqdır. 

İşğal olunmuş ərazilərdə ənənəvi əkinçilik metodlarına əsaslanan azad edilmiş torpaqlarda 

üzümçülüyün, tütünçülüyün, pambıqçılığın, baramaçılığın, meyvə-tərəvəzin, bostan 

məhsullarının və heyvandarlığın inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Bu bir ənənədir. 

Aqrar sektorun inkişafında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalından son məhsuluna qədər 

bütün mərhələləri əhatə edən təsərrüfatların, kooperativlərin və kənd parklarının 

yaradılmasına üstünlük verilməsi daha məqsədəuyğundur. Aqrar-sənaye kompleksindəki 

müəssisələrə və təsərrüfatlara dövlət tərəfindən maliyyə yardımı göstərilməli, kənd 

təsərrüfatında bazar prinsiplərinə əsaslanan sığorta sistemi yaradılmalıdır. Gənclər üçün 

uyğun iş yerləri yaratmaq və onları sahibkarlıqla məşğul olmağa tam həvəsləndirmək üçün 

işləmə mexanizmi hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir. Müvafiq beynəlxalq təşkilatların dəstəyi 

ilə gənclərin sahibkarlığı və məşğulluğu ilə əlaqəli geniş miqyaslı özünüməşğulluq 

layihələrini həyata keçirmək, beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək və beynəlxalq proqram 

və layihələrdə iştiraklarını təmin etmək vacibdir. Kənd genişləndikcə su təchizatı, elektrik 

enerjisi, istilik və s. kimi infrastruktur tədbirləri tətbiq olunur. Satınalma sahəsində atılan 

addımlar uşaq bağçalarının yaradılması və maddi-texniki təchizatı, orta təhsil, peşə, orta 

ixtisas və ali təhsil müəssisələri, habelə bu sahələrdəki tibbi və digər sosial müəssisələr  bərpa 

olunmalıdır (https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/1125143). 

Bu bölgələrin turizmdəki rolunun əvəzolunmaz rolu vardır. Kurortların və turizmin inkişafı 

üçün xüsusi tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə yanaşı dağ turizminin inkişafı 

üçün hərtərəfli tədbirlərin həyata keçirilməsinə əvəzsiz töhfə verə bilər. Xüsusilə dağlıq 

ərazilərdə qış turizminin inkişafı üçün təbii şərait mövcuddur. Həmçinin, azad edilmiş bölgədə 

ənənəvi və turizmlə əlaqəli sənətkarlıqların bərpası və inkişafı üçün dövlət maliyyə yardımının 

göstərilməsi, turizmin inkişafında olduğu kimi yeni iş yerlərinin genişləndirilməsində də 

mühüm rol oynaya bilər. Bundan əlavə, xüsusilə Kəlbəcər və Laçın bölgələrində şirin su 

ehtiyatlarına əsaslanan süfrə suyunun təmizlənməsi və qablaşdırılmasına dəstək layihəsi həm 

yerli bazara, həm də ixracata xeyli fayda verə bilər. Bu tədbirlərin vaxtında, planlı və ardıcıl 

həyata keçirilməsi Azərbaycanın gücünü gücləndirəcək, eyni zamanda nüfuzunun artmasına 

və əhalinin həyatının yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərəcəkdir 

(https://publika.az/news/qarabag/336138.html). 

Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev adından yaradılan iqtisadi siyasət rəhbərliyi üçün yeni 

strateji çərçivəyə uyğun olaraq, Qarabağ bölgəsi daim inkişaf edəcək və ölkənin həyatına 

qovuşacaqdır. Qarabağın inkişaf strategiyası zaman ardıcıllığı və bölgələr nəzərə alınmaqla 

aşağıdakı prioritetlərə uyğun həyata keçirilə bilər. Beləliklə, bir idarəetmə, izləmə və 
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qiymətləndirmə mexanizmi, habelə Qarabağın inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsini 

təmin etmək üçün şəffaf və hesabatlı bir maliyyə mexanizmi yaradıla bilər. 

Şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər üçün yeni baş planlar əsasında azad edilmiş ərazilərin 

zərərsizləşdirilməsi və tikinti və abadlıq işlərinə başlanacaqdır. Yollar, meliorasiya və 

suvarma sistemləri, elektrik enerjisi, qaz, su, kanalizasiya və digər sistemlər daxil olmaqla 

ərazidə iqtisadi infrastruktur yaratmaq, bərpa etmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Eyni 

zamanda, bölgədə təhsil və səhiyyə də daxil olmaqla sosial infrastrukturun inkişafı vacibdir. 

Azad edilmiş ərazilərdə dövlət və bələdiyyə idarələrinin tam fəaliyyət göstərməsi, 

iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətli sahələrinin inkişafı və özünüməşğulluq da daxil olmaqla 

məşğulluğun təmin edilməsinə üstünlük verilməlidir. İqtisadi və sosial məsələlər nəzərə 

alınaraq məcburi köçkünlərin tədricən geri qaytarılması, insan kapitalının inkişafı, dövlət 

investisiyaları ilə yanaşı xarici və yerli investisiyaların cəlb edilməsi, sahibkarlığın, xüsusilə 

mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi, yenilikçi iqtisadi həllər, yeni texnologiyalar, 

yaşıl İqtisadiyyat prinsiplərinə uyğun inkişaf və dövri qənaət də prioritetlərdəndir. 

Dövlət büdcəsi, Neft Fondu, xarici kredit təşkilatlarından maliyyələr, qrantlar və ianələr, özəl 

investisiyalar və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr daxil olmaqla müxtəlif maliyyə 

mənbələrindən istifadə edilə bilər. Artıq beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkələrin, iri və orta 

sahibkarların nümayəndələrinin münaqişədən sonrakı tikintidə iştirak etməkdə maraqlı 

olduqları hiss olunur. Hər beynəlxalq təşkilat mandatına uyğun olaraq azad edilmiş ərazilərə 

və hər bir şirkət öz profilinə uyğun olaraq sərmayə qoymağa hazırdır. İsraildə olduğu kimi, 

diasporanın investisiya modelindən də Azərbaycanda geniş istifadə oluna bilər. 

Münaqişədən sonrakı dövrdə, bu sahədəki texnologiyaya qoyulan sərmayə, risk kapitalı, 

kütləvi maliyyələşdirmə və yığım yolu ilə artırıla bilər. Başlanğıc səviyyəsində böyük 

məbləğlər qoymaq çətin olduğundan, kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində investisiyaların 

cəlb edilməsi gələcəkdə böyük investisiyalara dəstək olacaqdır. 

Nəticə etibarilə, Tayvan və Yaponiya, texnologiya riskli kapital qoyuluşlarında özlərini 

təsdiqlədilər. Dövlət və özəl tərəfdaşlıq yolu ilə bir çox sahəyə investisiyalar cəlb edilə bilər. 

İnfrastruktur layihələrinin dövlət-özəl tərəfdaşlıq yolu ilə həyata keçirilməsi özəl sektorun 

canlanmasına, səmərəliliyinin artmasına və dövlət büdcəsinə təzyiqin azalmasına səbəb olur. 

Mədənçilik, metallurgiya, qida sənayesi, emal sənayesi, turizm və istirahət, yaradıcılıq 

sənayesi, əczaçılıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük, pambıqçılıq, meyvəçilik, 

heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq və tikinti materialları Rusiyada inkişaf potensialına malikdir. 

azad edilmiş ərazilər. Bu sahələrə yatırımlar həm qeyri-neft ixracının artırılması, həm də idxal 

əvəzetmə və dəyər zəncirlərinə qoşulma baxımından əhəmiyyətli olacaqdır 

(https://vergiler.az/news/econo my/10954.html). 

Münaqişə sonrası tikinti, ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyi, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyi 

baxımından əhəmiyyətli bir rol oynayacaqdır. Bu sahələrə, eləcə də sənaye parklarına və 

məhəllələrinə, aqrosənaye parklarına və digər investisiya təşviq mexanizmlərinə investisiya 
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qoyuluşunu təşviq etmək üçün müxtəlif mexanizmlərdən istifadə edilə bilər. Qarabağın 

investorlar üçün maraqlı ola biləcək mənbələri, strateji varlıqları, səmərəliliyi və bazarları var. 

Bölgənin həm 80 milyonluq İran bazarına, həm də Naxçıvan üzərindən 83 milyonluq Türkiyə 

bazarına çıxışı ixrac yönümlü investisiyalar üçün cəlbedicidir. 

Ümumiyyətlə, Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın iqtisadi inkişafının yeni coğrafi sürücüsü - 

böyümə mərkəzi olacaqdır. Bölgədəki investisiya və inşaat işləri Azərbaycanın ÜDM artımını 

sürətləndirəcəkdir. 

Nəticə 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının bu ərazilərdə aparacağı tikinti və 

yaşıllaşdırma işləri, müasir suvarma sistemlərinə sahib kənd təsərrüfatı torpaqlarında iri 

fermer təsərrüfatlarının yüksək potensialı ölkənin orta hesabla illik 1,3-1,5 milyon ton 

buğdasını iki dəfə artıracaq və gələcəkdə idxalın azalmasına şərait yaradır. Bu, 2 milyondan 

çox insanın qida və kənd təsərrüfatı ehtiyaclarını ödəmək deməkdir. Erməni işğalından xilas 

olan Azərbaycan Respublikası ərazisinin 1,7 milyon hektarının çox hissəsi müxtəlif kənd 

təsərrüfatı məhsullarının becərilməsinə yararlıdır. Sahə minalardan təmizləndikdən sonra 

əhalinin burada yerləşməsi bu məhsulların emalı üçün şərait yaradacaq və qida sənayesində 

etibarlı tədarük bazasına imkan yaradacaqdır.Qarabağ bölgəsi üçün hazırlanacaq sosial-

iqtisadi layihələrdə bölgənin mövcud potensialının, o cümlədən keçmiş SSRİ statistikasının, 

su təchizatı potensialının, elektrik ehtiyatlarının, sənaye rekreasiya imkanlarının, faydalı 

qazıntıların və xammal potensialının ətraflı təhlili yer alacağı düşünülür.  Bu sahələrdə olduğu 

kimi ənənəvi sahələrdə də bir çox yeni istehsal və xidmət sektoru inkişaf etdiriləcək və qeyri-

neft sektorundakı ixrac həcmi qiymətləndiriləcək və canlandırılacaqdır. 
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Xülasə 

Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra Azərbaycanda sosializmdən kapitalizmə keçidin baş verməsi ilə insan 

kapitalının inkişafı, onun formalaşması prosesi əsas hədəflərdən biri olmuşdur. Yenilik tələb edən iqtisadi şəraitdə 

ictimai istehsalın forması, onun texnoloji vəziyyəti də əsaslı dəyişikliklər istəyir. İnsan kapitalına yatırılan 

investisiyalar bu gün daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, insan kapitalının inkişafı milli iqtisadiyyatın 

quruluşunun yaxşılaşmasına, mal və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, beynəlxalq təşkilatların 

siyahılarında yüksək nəticələrə sahib olmağa imkan verir. İnsanın intellektual potensialı öz əhəmiyyətini biliklərin 

istehsal edilməsi, onların ötürülməsi metodu ilə ortaya çıxarır. Elə buna görə də bir çox tədqiqatçı insan kapitalını 

postindustrial cəmiyyətin bütün sərvətlərindən ən dəyərlisi kimi qiymətləndirmişlər. Çünki, demək olar ki, bütün 

ölkələrdə intellektual kapital iqtisadiyyatın artım tempini, ölkədəki elmi texniki tərəqqinin vəziyyətini 

müəyyənləşdirir. Nəticədə cəmiyyətdə təhsil sisteminə, hansı ki, insan kapitalının əsasını təşkil edir marağı artırır. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə, əlverişli biznes mühitinin yaradılmasına, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyasına və insan kapitalının inkişafına dair islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatların uzunmüddətli 

dövrdə həyata keçirilməsi, genişləndirilməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, infrastuktur və onun 

quruluşunun təkmilləşdirilməsi, “elm-təhsil-istehsalat” münasibətlərinin idarə edilməsi üçün sürətli idarəetmə 

mexanizminin yaradılması, həmçinin şirkətlərin beynəlxalq arenaya inteqrasiyası üçün olduqca önəmlidir. Bu 

çalışmada əsasən, analiz, sintez, statistik təhlil və s. kimi metodlardan istifadə edərək postneft mərhələsində 

ölkəmizdə insan kapitalının formalaşması istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Məqalənin nəticəsi olaraq isə insan 

kapitalının inkişafında təhsilin rolu, Azərbaycanda insan kapitalının inkişaf səviyyəsi, ona dövlətin təsiri imkanları, 

insan kapitalına əsaslanaraq iqtisadi inkişafa nail olma dərəcəsi və s. müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər : İnsan Kapitalı, Təhsil, İqtisadi inkişaf, Azərbaycan 

 

Giriş 

Bir insanı istehsal amili kimi müəyyən etmək üçün iqtisadiyyat elmində bir sıra anlayışlar 

vardır. Bunlara “iş gücü”, “insan amili” və “əmək ehtiyatları” kimi anlayışları göstərmək olar. 

Hər bir konsepsiya insanın istehsaldakı rolunu ayrıca əks etdirir. Lakin “insan kapitalı” anlayışı 

fərqlənir. Bu termin ilk dəfə formalaşanda əksər elm adamları üçün qəbuledilməz idi. Çünki, 

onlar maşın səviyyəsinə qədər bir insanın əhəmiyyətinin yüksəlməsini təsəvvür edə bilmirdilər 

(Aras, 2003).  

Fransız iqtisadçı R.Cantillon XVIII əsrdə sahibkarlıq bacarığının şəxsin zərər çəkməyə, risk 

etməyə və gələcəyə baxma istəyinə bağlı olduğunu bildirdi. Ona görə risk etmək istəyən hər kəs 

təşəbbüskardır (Корчагин, 2009). 

mailto:amrahova.sama1996@gmail.com
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Qeyd edək ki, “sahibkarlıq” ifadəsini ilk dəfə müasir mənada işlədən iqtisadçılardan biri də 

Richard Cantillon olmuşdur. Jozef Şumpeter sahibkarlıq fəaliyyətini yenilikçi bir funksiyanın 

mövcudluğunun tanınması ilə əlaqələndirirdi. O, belə ifadə edirdi ki, “Bir təşəbbüskarın əsas 

qabiliyyəti, mövcud istehsal amillərindən onları birləşdirərək yeni bir istehsal amili yaratmaq 

bacarığıdır. Bunun da nəticəsi “yenilik” və ya “innovasiya” olmuşdur” (Базылева, 2012). 

Amerikalı iqtisadçı İ.Kirzner də təşəbbüskarın rolu haqqında düşünmüşdür. O, sahibkarın 

sistemin tənzimlənməsini, bazarların tarazlıq vəziyyətinə gətirilməsini təmin edə biləcəyi bir 

forma gətirməli olduğuna inanırdı. Və nəhayət, Fransız iqtisadçı A.Marshall onsuz da mövcud 

olan üç ənənəvi istehsal amilinə dördüncü bir amil əlavə etdi - təşkilat. O, bir təşəbbüskarın 

vəzifəsinin, müəssisənin istiqamətini diktə edən iş görməkdə əsas qərarlar vermək olduğunu 

müdafiə etdi (Лемановa, 2009). 

Bütün bunlar zaman keçdikcə müəssisənin idarəedilməsində sahibkarın rolu və funksiyaları 

barəsində anlayışı artırdı. Bilik və bacarıqların bir təşkilatın potensialını ortaya qoymağa qadir 

olduğunu və sahibkarın bilik və bacarıqları nə qədər çox olarsa, bu potensialında daha çox 

ortaya çıxacağını qəbul edilmişdi. Məhz buna görə də hər kəsin insan qabiliyyətlərinə, insan 

kapitalına marağı çoxalmışdı, çünki, gələcəkdə yüksək gəlir gətirəcəyini bilirdilər 

(Bayraktutan, 2015). 

A.Smith hesab edirdi ki, faydalı bilik və bacarıqlara yiyələnmək həmişə təhsil və təlimə 

xərclənən xərclərlə, eyni zamanda insanın tərbiyə və təhsili müddətində saxlanılması ilə 

əlaqəlidir. Bu xərclər insanın şəxsiyyətində reallaşır və insan kapitalını yaradır (Смит, 1962).  

Hər bir insana aid olan bilik və bacarıqlar, həm də onların mənsub olduğu ölkənin, cəmiyyətin 

sərvətinin bir hissəsi olur. Əhalisi böyük qabiliyyətlərə malik olan cəmiyyətlər yüksək inkişafa 

nail olur, istehsalda daha az xərclərlə qarşılaşırlar. Bir müddət keçdikdən sonra müəyyən 

qabiliyyət sahibləri maliyyə obyekti kimi çıxış edir. Onlar nəinki, xərcləri bərpa edir, həmçinin 

mənfəət qazandırır (Даниленко, 2009). 

İnsan kapitalının qiymətləndirilməsində Alman filosofu, iqtisadçı Karl Marx da müəyyən qədər 

eyni fikirdə olmuşdur. Karl Marx da insanların bilik və bacarıqlarının cəmiyyətin sərvəti 

olduğunu bildirirdi. Onun yanaşması belə idi ki, əgər iş gücü işçinin öz əlindədirsə və satılırsa, 

satıldıqdan sonra onun dəyəri kapital olacaq. Əgər kapitalist özü işgücünə sahibdirsə, deməli 

yenə kapitaldır. Karl Marxın bu yanaşması konkret bir dövr üçün izah oluna bilər (Беспаев, 

2016). 

Nəzəriyyənin müasir formada rəsmiləşdirilməsindən əvvəl insan kapitalına dair başqa bir 

maraqlı nöqtə, ingilis neoklassiki Alfred Marshallın baxışı idi. Ümumiyyətlə, o, kapitalı qeyri-

maddi, lakin materialla sıx əlaqəli bir şey hesab edirdi. A.Marshalla görə “Heç vaxt kapitalı heç 

bir şeyin fondu kimi qəbul etməməlisən. Buna yalnız bir şey üçün bir fond, yəni bütün digər 

şeyləri təmsil etməli olan pul kimi baxmaq lazımdır” (Маршалл, 2008). 

T.V.Schultz, insan kapitalının gələcək qazanc və ya gələcək məmnuniyyət mənbəyi və ya hər 

ikisi üçün xidmət edən bir kapital forması olduğunu müdafiə etdi. Bu qazancın sahibi insan 
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olur, çünki belə kapital tamamilə insanın özünə məxsusdur. T.Schultz daha sonra nəzəriyyəsini 

belə bir ifadə ilə tamamladı: "Bütün insan qabiliyyətlərini ya fitri, ya da qazanılmış 

xüsusiyyətlər kimi qiymətləndirin... dəyərli olan və uyğun investisiyalarla inkişaf etdirilə bilən 

insan kapitalı olacaq." (Шульц, 1971) 

Azərbaycanda siyasi və maliyyə öhdəlikləri, ailələrin xərcləmələri və gənclər üçün təhsil, 

sağlamlığa və bacarıqlara əlçatanlığın struktura salınmasında dövlət tərəfindən həyata keçirilən 

proqramların oynadığı rolun təhlil edilməsi əsas hədəflərdən biri olmalıdır (Salmanov, 2004). 

İqtisadi inkişafın davamlılığı üçün insan kapitalı kimi fərdin fəaliyyətini maksimuma çatdıracaq 

bilik ilə təchiz edilməsi, yəni təhsillə təchiz olunması gərəklidir. 2025-ci ildə Azərbaycanda 

keçiriləcək “Expo-2025” Ümumdünya Sərgisi “İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi, daha yaxşı 

gələcəyin qurulması” mövzusuna dair təşkil olunacaqdır. Bu sərgidə dünyaca məşhur 

universitetlərin və müəssisələrin üzvləri, tanınmış alimlər, bilim adamları, eyni zamanda, insan 

resurslarını yüksək səviyyədə idarə edən menecerlər iştirak edəcəklər ki, bu da, ölkəmiz üçün 

qarşıdakı illər ərzində təhsil üzrə mühim addımların atılmasını zəruri edir (Muradov and etc, 

2019) 

Metod 

Bu araşdırmanın məqsədi Azərbaycanda insan kapitalının səviyyəsi, insan potensialının 

formalaşmasında  təhsilin rolu, onun inkişaf səviyyəsi, motivəedici öyrənmə yolları və s. aşkar 

etməkdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə uyğun onun metodu və instumentariyası seçilmişdir. 

Azərbaycanda təhsilin təşkilində istifadə edəcəyimiz müqayisə metodu vasitəsiylə əvvəlki 

illərlə müqayisədə son vaxtlar icra edilmiş dövlət proqramlarının, yaradılan sistemin ölkədə 

məşğulluq probleminin həllində, bu istiqamətdə müxtəlif fondların yaranmasında, zəif inkişaf 

etmiş sahələrdə iqtisadiyyatın hansı effektlərinin olduğunu görəcəyik. Analiz və sintez metodu 

vasitəsilə insan kapitalı üçün əlverişli təhsil mövqələrinin aşkarlanması, beynəlxalq təcrübədə, 

eləcə də qonşu ölkələrin təhsil sektorundakı təcrübələrinin təhlili və tətbiqinin gələcəkdə hansı 

effektlərə səbəb olacağını öyrənəcik. Tədqiqat işində müqayisə, iqtisadi statistik təhlil, elmi 

abstraksiya, sistemli təhlil, proqram məqsədli yanaşma kimi tədqiqat üsullarından da istifadə 

olunmuşdur. 

Ölkədə iqtisadiyyatın inkişafında insan kapitalının tədqiq edilməsi əhəmiyyətli rola mənsub 

olduğuna görə, insan kapitalının inkişafı, təkmilləşməsi, cəlb edilməsi, metodologiyası, 

qiymətləndirilməsi, ona investisiyalar prioritet istiqamətləri əhatə edir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış və təsdiq edilmiş 

metodoloji normativ materiallardan, Dünya Bankı, Beynəlxalq İqtisadi Forum, Beynəlxalq 

Valyuta Fondu, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, türk və rus mənşəli məqalələr və s. 

kimi məlumatlardan istifadə olunmuşdur. 

Ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların kompleksliyi və idarəolunması mexanizmləri, habelə 
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onların nəticələri müasir iqtisadi nəzəriyyələrin tələbləri baxımından ətraflı müqayisə edilir, 

iqtisadi nəzəriyyədən kənarlaşmalar, uyğunsuzluqlar və fərqlər aşkarlanır. 

Analiz 

Təhsil işçi qüvvəsinin ixtisaslı olmasında rol oynayan ən vacib amillərdən biridir. Buna görə də 

insan kapitalını araşdıran bir çox tədqiqat ümumiyyətlə təhsilə istiqamətlənməkdə və sözügedən 

çalışmalarda təhsillə insan kapitalı anlayışı bərabər mənalı olaraq işlənməkdədir (Atik, 2006). 

Bir ölkədəki təhsil səviyyəsini təyin edən əsas meyarlar təhsil qeydləri, təhsil səviyyəsi, maddi 

və fiziki göstəricilərlə savadlılıq statusudur (Karagül, 2002). 

İnsan kapitalının təkmilləşdirilməsi prosesində təhsilin rolu danılmazdır. Hazırki dövrdə təhsil 

bütün dünya ölkələrinin iqtisadi və mədəni inkişafının təməlində duran əsas 

göstəricilərindəndir. Məlum məsələdir ki, ölkənin inkişafına təkan verə biləcək istənilən 

sektorda uğur əldə etmək üçün savadlı kadrların gücündən istifadə olunur (Yumuşak, İbrahim ve 

Yusuf, 2002). 

Azərbaycanda təhsil sahəsində işləyənlərin sayına gəldikdə 2019-2020-ci illərdə dövlət ali 

təhsil müəssisələrində professor - müəllim heyətinin say tərkibi 13578 nəfər olmuşdur (Cədvəl 

1).  

Cədvəl 1: Dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə; min 

nəfər) 

 2018/2019  2019/2020 

Ali təhsil müəssisələrində 

professor-müəllim heyətinin sayı 

(əsas heyət) - cəmi  

13477   13578 

onlardan:   

elmi dərəcəsi olanlar:   

elmlər doktoru  1176 1107 

fəlsəfə doktoru 5499  5519 

elmi adı olanlar:   

professor 1078 1039 

dosent 3637 3878 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az/source/education/ 

(21.10.2020) 

http://www.stat.gov.az/source/education/
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Yuxarıda qeyd olunan 13578 nəfərdən elmi dərəcəsi olanların içərisindən 1107 nəfər elmlər 

doktoru, 5519 nəfər fəlsəfə doktoru, elmi adı olanlardan 1039 nəfər professor, 3878 nəfər isə 

dosent olmuşdur. Üfüqi təhli zamanı görürük ki, 2018-2019-cu tədris ilində ali təhsil 

müəssisələrində professor-müəllim heyətinin sayı 13477 nəfər olmuşdusa, 2019-2020-ci tədris 

ilində artaraq 13578 nəfər olmuşdur. Orta ixtisas müəssisələrinin təhlilində görürük ki, orta 

ixtisas müəssisələrində də professor - müəllim heyətinin ümumi sayında artım müşahidə 

edilmiş, yəni ümumi say 2018-2019-cu tədris ilində 5517 olmuşdusa, 2019-2020-ci tədris ilində 

5809 olmuşdur. Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, Ali təhsil müəssisələrində müəllim-professor 

heyətinin say artımı 0,7% olmuşdur. Bu göstərici ölkəmizdə elmə, təhsilə olan marağın artım 

trendində olduğunu əks etdirir. 

Təhsilin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı ən çox gözə çarpan göstəricilərdən biri də 

təhsil müəssisələrini bitirib işləyən şəxslərin təhsil göstəriciləridir. Biz əsas diqqəti bakalavr və 

magistr təhsil pillələrini bitirən mütəxəssislərin ümumi sayından təhsilin səviyyəsi üzrə diplom 

alanların say nisbətinə yönəltmək istəyirik. 

Qrafik 1: Ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin ümumi sayından təhsilin səviyyəsi üzrə diplom 

alanlar (bakalavr, magistr) (min nəfər) 

 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az/source/education/ 

(21.10.2020) 

 

Magistr səviyyəsi üzrə diplom alanların sayında son illərdə ciddi artım müşahidə edilir. Bu da 

keyfiyyətli işçi qüvvəsi bazasının formalaşmsına səbəb olur. Ancaq ən çox sual doğuran 

məsələlərdən biri pandemiya dövründə təhsilin səviyyəsi və nəticələrinin hansı şəkildə təsir 

etməsi ilə bağlıdır. Bu problemin nəticələrini görmək üçün təəssüf ki, bir-neçə il gözləməli 

olacağıq. 
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Sağlamlıq Mushkin (1962), Becker (1964) və Grossman (1999) tərəfindən insan kapitalına dair 

mühüm bir amil olaraq qəbul edilmişdir. Çünki fərdlər həm təhsil ala bilmək, həm də iqtisadi 

fəaliyyətlə məşğul olmaq qabiliyyətinə malik olmaq üçün sağlam olmalıdır. Sağlam bir əhali 

ölkələrin insan kapitalının yığılmasına kömək edən əsas amildir (Kickbusch, 2003). 

Səhiyyə xidmətlərinin inkişafı hazırkı Covid-19 pandemiyası dövründə daha da böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Pandemiyanın bütün ölkə ərazisində yayılması yeni tipli xəstəxanaların 

tikintisi prosesini sürətləndirdi. Çünki xəstəxanalarda olan cari çarpayı sayları koronavirusa 

yoluxan xəstələrin tamamilə yerləşdirilməsi və digər xəstəlikləri olan insanlara xidmət etmək 

üçün kifayət etmirdi.  

Cədvəl 2: Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzvü olan ölkələr üzrə əhalinin xəstəxana  çarpayıları ilə təminatı 

(ilin əvvəlinə, əhalinin hər 10 000 nəfərinə) 

 

 

Xəstəxana çarpayılarının sayı    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Azərbaycan 76 51 47 47 47 49 47 47 45 45 45 

Belarus 111 115 113 113 39 87 86 85 84 84 84 

Ermənistan  37 37 37 40 42 42 42 42 42 … 40 

Qırğızıstan 51 51 50 57 48 47 45 44 43 42 41 

Qazaxıstan 76 72 71 67 63 60 58 56 55 48 52 

Moldova1) 62 62 62 62 58 57 53 53 52 51 68 

Özbəkistan … 48 47 46 44 42 41 41 42 41 ... 

Rusiya 97 94 94 93 91 87 83 82 81 80 80 

Tacikistan 51 50 49 31 47 46 46 46 45 … 43 

Ukrayna 94 94 91 89 88 79 78 74 73 71 ... 

 

1)Dnestr çayının sol sahili və Bender şəhəri üzrə məlumatlar istisna olmaqla 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az/source/healthcare/ 

(02.02.2021) 

 

Yuxarıdakı cədvəldən də görünür ki, Azərbaycan əhalinin hər 10.000 nəfərinə düşən çarpayı 

http://www.stat.gov.az/source/healthcare/
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sayına görə MDB-də 5-ci sıradadır. Bu göstərici o qədər də qənaətbəxş hesab olunmur. Ancaq 

diqqət etsək, görərik ki, bu göstərici 2020-ci ilin əvvəlinə olan göstəricidir. Hansı ki, yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi, 2020-ci il ərzində bir sıra yeni müasir tipli xəstəxanalar tikilərək təhvil 

verilmişdir. 

Digər bir göstərici isə, ölkədə hər 10.000 nəfərə düşən həkimin sayı göstəricisidir. Hansı ki, bu 

göstərici səhiyyə xidmətinin səviyyəsinin təməl göstəricilərindən hesab olunur (Cədvəl 3).  

Cədvəl 3: Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzvü olan ölkələr üzrə əhalinin həkimlər ilə təminatı (ilin əvvəlinə, 

əhalinin hər 10 000 nəfərinə) 

 

 

Həkimlərin sayı    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Azərbaycan 37 37 35 35 35 35 34 33 33 33 32 

Belarus 54 54 51 52 39 41 43 44 44 45 46 

Ermənistan  41 42 41 43 42 43 44 44 44 … 45 

Qırğızıstan 24 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 

Qazaxıstan 38 39 38 38 39 40 40 42 40 40 40 

Moldova1) 36 36 36 36 36 38 37 37 37 36 49 

Özbəkistan … 27 28 27 27 26 26 26 26 27 … 

Rusiya 50 50 51 49 49 49 46 46 48 48 49 

Tacikistan 19 20 21 20 20 21 21 21 21 … 21 

Ukrayna 49 49 49 48 48 44 44 44 44 44 … 

 

1)Dnestr çayının sol sahili və Bender şəhəri üzrə məlumatlar istisna olmaqla 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az/source/healthcare/ 

(02.02.2021) 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycan əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən həkim sayına görə 

MDB-də yalnız Tacikistan və Qırğızıstandan öndədir. İqtisadi inkişafa görə bizə heç bir 

formada yaxınlaşa bilməyən bir sıra ölkələrdə isə, həkim sayı bizim ölkəmizdən daha çoxdur. 

Bu göstərici səhiyyə sistemində mütləq surətdə innovativ dəyişikliklərin həyata keçirilməsinin 

vacibliyini özündə göstərir. 

http://www.stat.gov.az/source/healthcare/
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Nəticə 

İnsan kapitalı investisiyalarının çoxsektorlu xarakterini nəzərə almaqla birlikdə, insan kapitalı 

inkişafı ilə əlaqədar strategiyaların hazırlanması və onların icrası məqsədi ilə qurumlararası işçi 

qrupun formalaşdırılması Azərbaycanda insan kapitalı ilə əlaqədar gündəliyin həyata 

keçirilməsində vacib amillərdən hesab olunur. Ölkəmizdə mövcud resurslar və stimullardan 

istifadə prosesini əngəlləyən qurumların sərt strukturunda departmentalizmlə əlaqədar mövcud 

problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Maliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, 

Təhsil, Səhiyyə və İqtisadiyyat Nazirlikləri belə heyətin təşkilində iştirak etməlidir. 

Azərbaycanda təhsil, sosial müdafiə və səhiyyə sahələrində investisiyaların son zamanlarda 

artırılması prosesi təqdirəlayiq addım hesab edilir. Amma məqsədli nəticələr əldə etmək üçün 

tələb olunan ehtiyatların hesablanması məqsədilə təklif olunan müdaxilə mexanizmlərinin 

dəyəri hesablanmalıdır. Mallara əlavə aksiz vergilərinin tətbiqi ilə daha çox daxili ehtiyatların 

səfərbər olunması, habelə vergi toplanılması prosesi üzrə optimallaşdırılma tədbirləri nəticə 

verə bilər.  

Dəqiq və vaxtında məlumat əldə etmək və əlçatanlıq reallığa əsaslanan siyasətlərin 

hazırlanması, nəticələrin qiymətləndirilməsi, az mənbələrdən ən səmərəli şəkildə istifadə 

edilməsi və insan kapitalının formalaşmasına nəzarət və idarə olunması üçün vacibdir. 

Azərbaycanda sosial sahələrdə məlumat toplama və idarəetmənin gücləndirilməsinə ehtiyac 

var. Məsələn, əmək bazarındakı irəliləyişi (tələb və təklif) qiymətləndirmək üçün ev təsərrüfatı 

anketləri, işçi qüvvəsi anketləri və ticarət anketlərindən daha çox məlumata ehtiyac var. 

Hökumət sosial sahələrdə dövri məlumatların toplanmasına əhəmiyyətli investisiyalar qoysa 

da, siyasətçiləri məlumatlandırmaq üçün az analiz aparılır. 

Azərbaycanın dövlət qurumları insan kapitalının inkişafı hədəflərinə cavab verən, təklif olunan 

müdaxilələrin inkişafında texniki bilik və bacarıqlarda müqayisəli üstünlüklərə sahib olan və 

xarici kapital qoyuluşlarını təşviq etmək üçün maliyyə dəstəyi təmin edən xarici maraqlı 

tərəflərlə strateji ortaqlıqlar qurmağa ehtiyac duya bilər. Dünya Bankı Qrupu belə bir ortaqdır. 

Bankın 2016-2020 maliyyə illərini əhatə edən Azərbaycan üçün Ölkə Əməkdaşlıq Çərçivəsi 

insan kapitalının inkişafını orta müddət üçün prioritet bir investisiya olaraq təyin etmişdir. 

Strateji investisiyaların dünya miqyasında qurulması və həyata keçirilməsindəki geniş 

təcrübəsinə əsaslanaraq, Dünya Bankı Qrupu Azərbaycanda səhiyyə, təhsil və sosial müdafiəyə 

investisiyaların təşviqi üçün lazımi texniki potensialın yaradılması üçün yaxşı yer tutur. Bank 

digər inkişaf tərəfdaşlarını və yerli maraqlı tərəfləri də cəlb edə bilər və bu investisiyalar üçün 

əhəmiyyətli maliyyə mənbələri təmin edə bilər. 

Azərbaycanın İKT sektoru inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsindəki kimi inkişaf etməsə də, insan 

kapitalının formalaşmasını gücləndirəcək texnologiyalar tətbiq etmək potensialına malikdir. 

Məsələn, vahid elektron səhiyyə infrastrukturuna sahib olmaq xidmətlərin keyfiyyətini 

yaxşılaşdıracaq, xərcləri azaldacaq, səhiyyə xidmətlərinin mövcudluğunu artıracaq və standart 

elektron tibbi qeydlərə və rəqəmsal reseptlərə giriş imkanlarını genişləndirəcəkdir. İKT eyni 
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zamanda elektron kitablar, elektron seminarlar, açıq giriş materialları, məsafədən təhsil və veb 

əsaslı imtahanlar vasitəsilə elektron tədris təmin edə, müəllimlər üçün elektron mənbələr və 

həmkarlar üçün fikir mübadiləsi veb saytları yarada bilər. Həmçinin, Azərbaycanın adambaşına 

düşən gəliri nisbətən yüksək olmasına baxmayaraq, əhalinin üçdə birindən azının bank hesabı 

var və əhalinin yalnız dörddə birinin bank kartı var. Bununla birlikdə, mobil pul istifadəsinin 

artırılması ölkədəki maliyyə daxilliyini artıra bilər. Qeyd etmək vacibdir ki, bu sahədə və öz 

daxilində texnologiyanın tətbiqi Azərbaycan rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq və mümkün 

olduğu təqdirdə bərabərsizlikləri azaltmaq üçün potensiala malikdir. 

 

Ədəbiyyatlar 

1. Atik, H. (2006) Beşeri Sermaye, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme, Bursa: Ekin Kitabevi, 1. Baskı,. s.20. 

2. Karagül, M. (2002) Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye’deki Önemi, Afyonkarahisar 

Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No. 37 

3. Маршалл, А. (2008)  Принципы экономической науки. – М.: "Директмедиа Паблишинг".. – С. 12-13. 

4. Смит, А. (1962) Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Изд-во Соцэкгиз.. - С. 100. 

5. Шульц, Т. (1971) Вложения в человеческий капитал: роль образования и научных исследований. М.: 

Свободная пресса. – 23. 

6. Корчагин, Ю. А. (2009) Широкое понятие человеческого капитала.- Воронеж: ЦИРЭ, c.65 

7. Базылева, М.Н. (2012) Человеческий капитал и трудовые отношения/ М.Н. Базылева, Н. И. Базылев. - 

Минск: Мисанта,. 167 с. 

8. Леманова, П.В. (2009) Сущность человеческого капитала на современном этапе развития общества, 

с.26. 

9. Даниленко, Н. Н. (2009) Формирование человеческого капитала/ Н. Н. Даниленко, И. С. Долгополова. 

- Иркутск: Издательство БГУЭП, с.84 

10. Беспаев М.Е. (2016) Человеческий капитал индивида: сущность формирования и развития // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. № 9. с.14 

11. Bayraktutan, Y. (2015) Uluslararası İktisat. Kocaeli: Basın Yazın Yayın Matbaacılık. s.13 

12. Aras, O. (2003) Azerbaycan Ekonomisi ve Dönüşüm Süreci. Bakü: Kafkas Üniversitesi Yayınları. s.12 

13. Salmanov, R. (2004) “Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. s.37 

14. Muradov, A., Hasanli, Y., & Hajiyev, N. (2019). World Market Price of Oil: Impacting Factors and 

Forecasting. Springer. 

15. Yumuşak, İbrahim G. ve Yusuf T., (2002) “Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşeri Kalkınma İndeksi ve 

Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” İktisat Fakültesi Mecmuası, 52: 1, 1-26. 

16. Kickbusch, I. (2003) Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir halk sağlığı ve sağlığı geliştirmeye katkısı. Am J Halk 

Sağlığı 93 (3): 383-8.  

 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=22


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2488 
 

Sığortanın Yaranma və Inkişaf Tarixi 

 

Səma Tanrıverdili 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

sema.tanriverdili@mail.ru 

 

Xülasə 

Sənayeləşmə yoluna qədəm qoymuş ölkələrdə işçilər oxşar şərtlər altında işlədikləri və aldıqları maaşlar heç bir qənaətə 

imkan verə bilmədiyi üçün Almaniyada başlayan sosial sığorta hərəkatını əvvəlcə Avstriya izlədi. Norveç 1905-ci ildə 

xəstəlik sığortasını tətbiq etdi, İsveç 1913-cü ildə qocalıq və əlillik sığortasını, İsveçrə 1911-ci ildə iş qəzası sığortasını, 

İngiltərə 1908-ci ildə qocalıq sığortası, 1911-ci ildə bütün işçilər üçün xəstəlik və əlillik sığortası və dünyada ilk dəfə bəzi 

kateqoriyalı işçilər üçün işsizlik sığortası, Fransa 1910-cu ildə məhdud bir tətbiq ilə yaşlılıq sığortasını tətbiq etdi. 1929-

cu il iqtisadi böhrandan sonrakı illərdə Cənubi Amerika ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada sosial 

sığortalardan istifadə edildi. 

Avropa və digər Qərb ölkələrinə nəzərən ölkəmizdə sığorta sektoru gec formalaşdı. Bununda başlıca səbəbi Azərbaycanın 

Sovet dövlətinin tərkibində uzun müddət qalmasıdır. 1991-ci ildən başlayaraq, ölkəmiz müstəqlliyini qazandı və beləliklə, 

digər sahələrdə olduğu kimi sığorta sahəsi də, inkişaf tempini yaşadı. 

Açar sözlər: müasir dövr, qədim dövr, dığorta, inkişaf, hüquq 

 

Giriş 

Sığortanın yaranma tarixi 

Müasir bazar iqtisadiyyatı, geniş qanuni ticarət normaları sistemi fonunda qarşılıqlı fəaliyyət 

göstərən və vahid bir konsepsiya ilə - bazarla birləşən çoxsaylı müxtəlif sənaye, ticarət, maliyyə 

və informasiya strukturlarından ibarət kompleks bir orqanizmdir. Sığorta, fiziki və hüquqi 

şəxslərin müəyyən hadisələr (sığorta hadisələri) baş verdikdə, onların ödədikləri sığorta 

haqlarından (sığorta haqlarından) əmələ gələn vəsaitlər hesabına əmlak mənafelərinin 

qorunması üçün iqtisadi münasibətdir. Sığorta müqavilələrinin bağlanması və sığorta 

əməliyyatlarının səmərəliliyinin əldə edilməsində maraqlı olan tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyəti 

sığorta bazarında baş verir[1,12-14]. 

Sığorta uzun bir tarixə malikdir və bu müddət ərzində mənfəətdən kommersiya tipinə keçmişdir. 

Sığorta, sənaye münasibətlərinin ayrılmaz hissəsi olan insanlar arasındakı ən qədim sosial-

iqtisadi münasibətlər kateqoriyasıdır. Dünyada sığortaçılığa oxşar ilk tətbiqlər günümüzdən 

təxminən 4000 il əvvəl Babilistanda rastlanılmışdır. Dövrün ticarət mərkəzlərindən olan 

Babilistanda karvan tacirlərinə borc verən sərmayədarlar verdikləri məbləğ qaytarıldıqda 

özlərinə bir miqdar faiz alardılar. Və həmçinin karvan sahibi qarət olunduqda və ya pulu əlindən 

zorla alındıqda borclunun bütün borcunu silərdilər. Bu hadisə daha sonra kral Hamurappi 

tərəfindən qanuniləşdirildi. Hammurabi Qanunlarının ən vacib xüsusiyyəti quldurların 

mailto:sema.tanriverdili@mail.ru
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hücumuna məruz qalan karvanların zərərinin bütün digər karvanlar arasında bölüşdürülməsi idi. 

Bu, quru nəqliyyatında təhlükənin bölüşülməsinin ilk nümunəsi olmuşdur. Daha sonralar isə 

sığorta fəaliyyətinə oxşar hadisələr dəniz ticarətinin inkişaf etdiyi liman şəhərlərində də 

görülmüşdür. Sığortanın ilkin mənası "qorxu" sözü ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə, "sığorta" 

ifadəsi bəzən hər hansı bir işdə dəstək, uğurlar zəmanəti və s. mənasında istifadə olunur. Hal 

hazırda bu termin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak və şəxsi mənafelərinin qorunması vasitəsi 

mənasında getdikcə daha çox istifadə olunur. 

Sığorta sosial-iqtisadi qurum olaraq, sivilizasiyanın meydana gəlməsi və dövlətçiliyin ilk 

əlamətlərinin formalaşması mərhələsində qədim dövrlərdən qaynaqlanan maraqlı bir inkişaf 

tarixinə malikdir. Sığortanın meydana gəlməsindən əvvəl insanları sonradan sığorta adlanan 

müəyyən sosial-iqtisadi münasibətlərə sövq edən obyektiv ilkin şərtlər yaranmışdı. 

Sığorta institutunun formalaşması prosesi kifayət qədər mürəkkəb və bir neçə mərhələdən ibarət 

idi. Təkamül inkişafında insanlar praktik olaraq hər hansı bir təhlükəli təbiət hadisəsini girov 

qoyurdular. Ancaq insanın təbiət qüvvələri, təbii fəlakətlər, müharibələr və digər həyat 

təhlükələri qarşısında acizliyi və eyni zamanda bu təhlükələrin nəticələrini həll etmək istəyi onu 

səyləri və vasitələri birləşdirməyə sövq edir. Bu hal, birincisi, obyektiv, ikincisi, tarixən təbii 

və digər təhlükələrin mənfi nəticələrinə qarşı mübarizəni təşkil etməyin əsas və vacib 

prinsiplərindən birinin qüvvələrin, vasitələrin və kapitalın birləşmə prinsipi olduğuna aid 

edilir[2,85-91]. 

Antik dövrdə - Qədim Yunanıstanda və Romada yaranan, insanı müəyyən dərəcədə dağıdıcı 

təbii qüvvələrin təsirlərindən qoruya biləcək lazımi metodologiyanı inkişaf etdirmək üçün 

səyləri və kapitalı birləşdirərək kollektiv qarşılıqlı fikir ortaya çıxarır. 

Qədim həyat tərzinin xarakterik xüsusiyyəti tək bir fərdin bütövlükdə cəmiyyətdən tam asılılığı 

idi. Bunun səbəbi, o dövrdə mövcud olan dövlətin dövlət qurumlarının hər bir şəxs üçün 

müstəqil mülkiyyət qorunması təmin edəcək qədər inkişaf etməməsidir. Başqa sözlə, fərdin 

qorunmasını təmin edən hər hansı bir kollektiv formasiyanın bir hissəsi olmasaydı, tək başına 

yaşaya bilməzdi. 

Müasir sığortanın ən gözə çarpan prototipinə Roma İmperiyası dövründə rast gəlmək olar. 

Romanın sosial-iqtisadi ehtiyacları dövlət xəzinəsi hesabına xüsusi yaradılmış kolleclər vasitəsi 

ilə ödənilirdi. Kolleclər dövlət tərəfindən müəyyən ictimai-siyasi funksiyaların yerinə 

yetirilməsindən asılı olaraq zərurətdən yaranmışdır. 

O dövrdə mövcud olan Roma hüququ mənbələri, məsələn İmparator Justinian-un məcəllələri, 

ustaların sərəncamları, respublikaçı hüquqşünaslar Mark Manilius, Junius Brutus, Publius 

Mucius Scsevola, Pomponius, Cicero, Gaius, Papian, Paul, Ulpian, XII cədvəl qanunlarında, 

təhlükələrlə mübarizə üçün vətəndaşların kollektiv maraqlarını birləşdirmək üçün aydın və qəti 

prosedurlar mövcud deyildi. Buna görə həqiqi sığortanın yalnız VIII-X əsrlərdə ortaya çıxdığını 

iddia etmək olar.  

Artıq 1250-ci illərdə Venetsiya, Pisa, Floransa və Genuya şəhərlərində tədiyyə əsaslı sığorta 
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növünə ilk dəfə rastlanmışdır.Müasir dövrdəki sığortaya bənzər sığortaya  isə yalnız XIV əsrdə 

təsadüf edilir. Bu dövrdə isə ticarətin ən çox inkişaf etdiyi növü dəniz ticarəti idi. Dəniz ticarəti 

deyildikdə ilk ağla gələn ölkə olan İtaliyada artıq sığorta təminatına ehtiyac hiss edilirdi. Bu 

səbəbdən ötrüdə ilk dəniz sığortası anlayışı məhz İtaliyada yaranmışdır. Genuya şəhərində 

Mayorka limanına gedən “Santa Klara”adlı gəmidə daşınan yükə zəmanət verilməsi məqsədilə 

1347-ci il oktyabrın 23-də ilk sığorta şəhadətnaməsi (polisi) kimi qəbul edilən müqavilə 

hazırlandı. 1424-cü ildə isə elə Genuya şəhərində ilk sığorta şirkəti yaradılmışdır. 1435-ci ildə 

isə ilk sığorta qanunu hesab edilən Barselona Fərmanı elan edildi. 

Dənizdə başlayan və inkişaf edən sığorta sonrakı dövrlərdə həyat sığortası ideyasına səbəb oldu. 

Gəminin və yükünün sığortalanması, kapitanın, sərnişinlərin və heyət üzvlərinin də sığortalana 

biləcəyi fikrini ortaya çıxardı. 17-ci əsrdə bir İtalyan bankir olan Tonti'nin təqdim etdiyi 

"Tontines" adlı sistemdə, müəyyən şəxslər müəyyən bir müddətə müəyyən miqdarda pul 

qoymaq üçün bir araya gəldilər və zamanın sonunda sağ qalanlar aralarında pul paylaşdılar. 

İnsanlarının çoxunu gənc və orta yaşlı insanlar təşkil etdiyinə görə bu şəxslərin daha çox 

yaşayacaqlarına inanılırdı və həmçinin ölən insanların isə maddi zərər görəcəyi düşünülürdü. 

Buna görə də təyin olunan müddətdən əvvəl ölən insanların ailələrinə ölüm riski müqabilində 

olunan ödəniş edilirdi. Və beləliklə həyat sığortasına keçid bu şəkildə başladı. 

Bu tarixi dövrə gəldikdə, sığortanın inkişafının ilk mərhələsindən danışmaq olar. XX əsrin 

əvvəllərindəki ən böyük sığorta tədqiqatçılarından biri. Professor V.R. İdelson, məhz bu 

mərhələdə fərdlərin bilinən itkilərinin bütün qruplar arasında bölüşdürülməsi fikrinin ortaya 

çıxdığına inanırdı. Ancaq sığortanın ikinci əsas elementi - qəsdən yaradılan bir təşkilat - alimə 

görə bu dövrdə hələ yox idi. 

Sığorta risklərin idarə edilməsinin əsas vasitəsi və əvəzedilməz növüdür. Beynəlxalq əməliyyat 

olduğundan sığorta bütün ölkələrin iqtisadi, sosial və siyasi həyatında mühüm rol oynayır. 

Dünya miqyasında iqtisadi artım sığortanın həyatımızda rolunu artırdı.1964-cü ilin iyun ayında 

Birləşmiş Millətlər Ticarət və İnkişaf Konfransının (UNCTAD) ilk iclasında sığortanın iqtisadi 

inkişafdakı rolu rəsmi olaraq tanındı. 

Sığortanın inkişaf mərhələləri 

Sığortanın inkişafının ilkin mərhələsində vətəndaşların şəxsi maraqları praktiki olaraq nəzərə 

alınmırdı, sığorta risklərinin qiymətləndirilməsi, risklərin növləri üzrə müəyyən təhlükələrin 

müəyyənləşdirilməsi və qruplaşdırılması metodlarından istifadə olunmurdu. Müasir sığortaya 

xas olan tarif dərəcəsini və bir çox digər vacib xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmə prinsipinin 

konsepsiyası mövcud deyildi. Nəhayət, erkən sığorta gəlir və ya sığorta fəaliyyətindən gələn 

gəlir mənbəyi kimi qəbul edilmədi. 

Həqiqi sığortanın ilk əlamətləri orta əsrlərdə, vəsaitləri əvvəlcədən təyin olunmuş təhlükəli 

hadisələrin baş verməsi üçün xərclənməli olan nağd pul fondları üçün xüsusi cəmiyyətlər 

yaradılmağa başladıqda görünməyə başladı. Məsələn, məsələn, A. Manes qeyd etdi ki, onsuz 

da XI əsrdə. üzvlərinin dəfni üçün haqq toplayan İngilis gildiyası məlumdur. Danimarkada, 
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gildiya üzvləri, hər hansı gəmi batması və ya yaxalanması halında razılaşma etdi. Məhz bu 

dövrdə, fəaliyyətlərinin nəticələrinə əsasən, statistik məlumatlar əsasında riskləri təsnif edən və 

həqiqi sığorta üçün metodologiya hazırlayan ilk müstəqil təşkilatlar meydana çıxdı.  

Bu, ilk tarixi mərhələni - zamanla XIII-XIV əsrlərin qovşağında olan sığortanın yaranma və 

formalaşma mərhələsini başa vurur. Həmin mərhələdə sığorta işinin təşkili və aparılmasının 

əsas prinsipləri və xüsusiyyətləri formalaşdı və müəyyən edildi, bu da sığortanın daha da 

inkişafına kömək etdi[3,31,35]. 

Cəmiyyətin təhlükəli və qəfil hadisələrdən gələn zərərin kompensasiyasına ehtiyac 

duyduğundan, sığorta işinin təşkili üçün yeni metodların, yəni sığortanın müəyyən bir qanuni 

tənzimləmə əsasında peşəkar səviyyədə həyata keçirilməsinə obyektiv ehtiyac yaranmışdı. Bu 

zamana qədər sığorta münasibətlərini rəsmiləşdirmək üçün hələ bir yol yox idi, sığorta 

müqaviləsi çox nadir hallarda bağlanırdı və standart sığorta forması tətbiq olunmurdu. 

Məhz bu ilkin şərtlərlə sığortanın inkişafında ikinci tarixi mərhələ - sığorta işinin təşkili 

əsaslarının hüquqi tənzimlənməsi mərhələsi başladı. Barselona (1435) və Venesiyada (1468) 

dəniz sığortasını tənzimləyən ilk sığorta qanunlarından bəhs edilməlidir. Bir az sonra, 1549-cu 

ildə Hollandiyada, 1601-ci ildə İngiltərədə, 1681-ci ildə Fransada, 1727-ci ildə Prussiyada və 

1734-cü ildə Hamburqda bir sığorta nizamnaməsi ortaya çıxdı. Onların hamısı orta əsrlərdə 

ticarətin ən geniş yayılmış metodu dəniz ticarəti olduğu üçün əsasən dəniz sığortasını təmin 

edən şərtləri təmin edir və müəyyənləşdirirdi. Bununla birlikdə, təbiət hadisələri (fırtına, 

fırtına), mükəmməl olmayan gəmiqayırma, quldurların davamlı hücumları və 

soyğunçuluqlarına görə ən təhlükəli ticarət növünə aid idi[4,3-5]. 

"Sığorta müqaviləsi" anlayışı ilk dəfə dəniz sığortası yaranarkən ortaya çıxdı. Professor I. 

Stepanov, sığorta müqaviləsinin mərcə təşviq etməməli olduğuna və sığortalının sığortaya 

verilən obyektlə maraqlanmasına inanırdı. Beləliklə, sığorta müqaviləsi riskli hər hansı faizin 

təmin edilməsinin bir yolu halına gəldi. Sığortanın formalaşmasını və onun daha da inkişafını 

şərtləndirən sığorta müqaviləsinin meydana çıxması idi. 

İlk sığorta qurumlarının, sığorta şirkətlərinin ilk nizamnamələrinin və nəhayət, sığorta 

müqaviləsi və sığorta polisinin yaradılması ilə sığortanın inkişafının ikinci mərhələsi başa çatır. 

Üçüncü tarixi mərhələ sığorta işinin inkişafı müxtəlif sığorta növlərinin meydana çıxması ilə 

xarakterizə olunur. Bu mərhələ XVIII-XIX əsrləri əhatə edir. XVII əsrdə İngiltərədə dəniz 

sığorta cəmiyyəti və ilk yanğın sığortası şirkəti quruldu. Eyni zamanda, Fransada XIV Lüdovin 

fərmanı ilə Baş Sığorta Cəmiyyəti yaradıldı. Almaniyada (Hamburg) 1765-ci ildə ilk dəniz 

sığortası səhmdar cəmiyyəti yaradıldı[5,43-46]. 

Eyni tarixi dövrdə yanğın sığortası ilə yanaşı həyat sığortası da inkişaf etməyə başladı. Bu növ 

sığortanın meydana çıxması üçün ilkin şərtlər şəhərlərin böyüməsi, binaların sıx olması, bunun 

nəticəsində şəhər sakinlərinin sayının artması, sıx məskunlaşma yerlərində tez-tez yanğınlar 

olmuşdur. Təsirə məruz qalan əhalinin qorunması zərurəti həyat sığortasının yaranmasına səbəb 

oldu və bu vəziyyətdə sığortaya dövlət səviyyəsində də daxil olmaqla sosial və iqtisadi 
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əhəmiyyət verildi. 

Sığorta işinin inkişafındakı bu tarixi mərhələni haqlı olaraq müasir mərhələyə keçid 

adlandırmaq olar. O, dövrdə sığorta elmi yarandı, beynəlxalq sığorta sığorta fondunun 

təşkilində ifadə olunan həqiqi iqtisadi mahiyyətini qazandı, həm özəl, həm də dövlət sığorta 

formaları meydana çıxdı. 

Azərbaycanda sığorta bank sisteminin ayrılmaz hissəsi olan iqtisadi kateqoriyadır, eyni 

zamanda şəxsi həyatları ilə əlaqəli fövqəladə hallar zamanı maddi yardım göstərmək və maddi 

ziyanı aradan qaldırmaq üçün yaradılan məqsədli fondların yaradılması və istifadəsi prosesidir.  

Azərbaycanda sığorta öz inkişafında əsasən 3 mərhələni keçmişdir: 1917-ci il Oktyabr 

inqilabından əvvəlki dövr, inqilabdan sonrakı dövr (1917-1990-cı illər) və 1990-cı ildən 

başlayaraq müasir dövr. 

Keçmişdə SSRİ-nin tərkibində olan sovet respublikası olan ölkəmizdə XIX əsrlərdə artıq 

iqtisadi münasibətlər yaranmağa başlamışdı. İqtisadiyyatın yaranması ilə birgə sığorta da artıq 

XIX əsrin ikinci yarısında tətbiq edilməyə başladı. Azərbaycanda neftin zənginliyi artıq xarici 

investorları ölkəyə cəlb edir və beləliklə sığortanın inkişafına da təkan verilirdi. Artıq ilk neft 

və gəmiçilik şirkətlərinin yaranması ilə birgə sənaye sektorunda qarşılıqlı sığortalanma 

başlanırdı. Respublikada o dövr üçün sığortanın əsas formalarından biri könüllü sığorta idi. Bu 

dövr üçün sığorta sahəsinin ən çox istifadə edilən növü gəmilərin sığortası idi. Xəzər dənizində 

üzən gəmilərin sığortalanması Rus və İran dəniz ticarəti üçün mühüm idi. 

İngilis "Lloyd" şirkətinin, əsasən dəniz gəmilərinin sığortası üzrə ixtisaslaşmış filialları, 

həmçinin "Rus Lloyd" şirkəti və "Repman və Rust" sığorta evi tərəfindən təmsil olunan 

Almaniyanın "Şimali Alman Lloyd" İngilis şirkətinin iki nümayəndəliyi ", Rusiya və İranın 

sərhəd limanlarına nəql olunan sığorta yükləri ilə məşğul olan şirkətin yanında gəmilərin və 

yüklərin sığortasını həyata keçirən" Alman, Livan Xətti "şirkəti idi. 

1910-cu ildə Bakıda 18 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərirdi. Ən böyük sığorta təşkilatı Rusiya 

Sığorta Şirkəti idi. Bakıdakı sığorta işinin əsasını Xəzər dənizində hərəkət edən gəmilərin 

sığortası təşkil edirdi [6,38-44]. 

1918-1920- ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının hakimiyyəti zamanı bank-

maliyyə-sığorta sisteminin milli mənafelərə uyğun olaraq hazırlanmış layhiələr Sovet 

imperiyasının işğalı ilə birgə ləğv edilmişdi. Azərbaycanda sığortanın yarandığı ilk  dövrlərdə 

Dövlət Bаnкı şöbəsinin uçоt-ssudа коmitəsinin üzvləri: Hаcı Zеynаlаbdın Tаğıyеv, Musа 

Nаğıyеv, Ələkbər Dаdаşоv, Mustаfа Rəsulоv  kimi  ziyalı  sənayeçilər aktiv iştirak edirdilər.  

SSRİ-nin hökmranlığı dövründə dövlət idarəçiləri ümumxalq prinsipi ilə bağlı sığortaya tələbat 

yaratmır və beləliklə sığortanın fəaliyyət dairəsi kolxoz – kooperativ, vətəndaşların şəxsi 

mülkiyyət və onların ailə maraqları ilə məhdudlaşırdı.  

Sovet hakimiyyəti illərində keçmiş SSRİ-nin digər respublikalarında olduğu kimi 

Azərbaycanda da dövlət sığorta sistemi təşkil edildi. İttifaqda Azərbaycan SSR Dövlət Sığortası 
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Baş İdarəsi və SSRİ-nin İnqosstraxın Bakı filialı var idi ki, bu da sığorta işinin inkişafında 

müəyyən rol oynamışdı. 

Ölkədə kooperativ sığorta fəaliyyəti 1931-ci ildə dayandırılmış olan "Tsentrosoyuz" istehlakçı 

kooperativi vasitəsilə həyata keçirildi. Bundan sonra sığorta əməliyyatları Qosstraxın əlində 

cəmləşməyə başladı. 1950-1980-ci illər ərəfəsində sığorta sahəsinin inkişafı yönündə xeyli 

addımlar atılmış və nailiyyətlər ədə edilmişdi. Bu sahə üzrə artıq iqtisadiyyat 

möhkəmlənmiş,sığorta mədəniyyətinin artması ilə birgə elmi-praktiki baza yaranmışdı. 1988-

ci ilin may ayının 26-da “SSRİ-də Kooperasiya haqqında” qanun qəbul edildi. Bu qanuna 

əsasən, kooperativlərə və onların əməkdaşlıq etdiyi kooperativ sığortaqurumları yaratmağa, 

sığortanın qaydasını, növlərini müəyyən etməyə icazə verdildi. 80-ci illərin sonlarına qədər 

respublikada sığorta işi iki sığorta təşkilatının - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta 

Şirkətinin və SSRİ xarici dövlət təşkilatının Bakı şəhərindəki filialının inhisarında idi.  

Azərbaycanda sığorta biznesi 1990-cı ildən sonra müstəqil inkişaf etməyə başladı. 1991-ci ildə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti yaradıldı. 

Bu təşkilatın vəzifəsinə ölkəmizdə sığorta bazarının inkişafının tənzimlənməsi, sığortaçıların, 

sığortalıların və dövlət maraqlarının qorunması, metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi, 

müvafiq normativ sənədlərin hazırlanması və s. bu zamandan başladı [7,3-6]. 

Milli sığorta bazarı 1992-ci ilin əvvəllərindən formalaşmağa başladı. Azərbaycan tarixində ilk 

dəfə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1993-cü ilin yanvarında "Sığorta haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul etdi. 

Hazırda Azərbaycanda sığorta bazarı inkişaf mərhələsini keçir. Sığorta şirkətləri 40-dan çox 

icbari və könüllü sığorta növü təklif edirlər. Ancaq bu hələ yetərli deyil. Müqayisə üçün deyək 

ki, inkişaf etmiş ölkələrdə 300-dən çox müxtəlif sığorta xidmətləri fəaliyyət göstərir. 

1991-ci ildə Azərbaycanda 53 milli, 9 müştərək sığortaçı olmaqla 62 sığorta təşkilatı fəaliyyət 

göstərirdi. Bir çox kommersiya sığorta təşkilatı sığortalıların etimadını qazana bilmədiyi üçün 

33-ü iflas edərək fəaliyyətlərini dayandırdı. 2006-cı ilin əvvəlində Azərbaycanda 29 sığorta 

şirkəti qeydiyyata alındı, bunlardan 22-si özəl, 6-sı qarışıq mülkiyyət forması olan dövlətə 

məxsus kommersiya şirkətləridir[3,23-26]. 

2010-cu ildə şirkətlərin ümumi qənaəti 155,59 milyon manat təşkil etmişdir. 2011-ci ilin 

yanvar-aprel aylarında ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin ümumi mükafatları 66,342 

milyon manat, ödənişlər isə 17,673 (artım 21,71%) milyon manat təşkil etmişdir. 

Metod 

Tədqiqatın metodoloji və nəzəri əsasını klassik siyasi iqtisad müddəaları, iqtisadi nəzəriyyə, 

sosial və iqtisadi sistemlərin idarəetmə nəzəriyyəsi və təşkilatdakı risklərin idarə olunması 

nəzəriyyəsi təşkil edir. 

Tədqiqat zamanı iqtisadiyyatda ənənəvi elmi analiz metodlarından istifadə edilmişdir: 

mücərrəddən konkretə, sadədən kompleksə, ümumidən konkretə doğru hərəkət və s. kimi 
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sosioloji metodlar, tarixi və funksional analiz metodları istifadə olunmuşdur. 

Nəticə 

Dünyada yaranan ən qədim sahələrdən biri də Sığorta sektorudur. Bu gün Qərbin böyük sığorta 

korporasiyaları dünyada sığorta şəbəkəsində ən aktiv şəkildə iştirak edən qurumlardır. 

Ölkəmizdə isə sığorta faəliyyətinin tarixi demək olar kı, iki əsrdən bir miqdar azdır. Məhz bu 

tarix göstəricisinə nəzər yetirdiyimiz zaman dünya ölkələrindən geride qaldığımız aydın 

görsənir. 

Respublikamızda sığorta sektorunun tarixi hələ çox yeni olsa da davamlı inkişaf etməkdə olan 

bu sahəsi son 10 illikdə sürətlə yüksəlməkdədir. Buna misal olaraq, ölkəmizin sığorta bazarında 

inkişaf göstəricisi 2008-ci il üçün 0,8 % təşkil edirdisə, bu göstərici 2016 ildə 19,8% təşkil 

etmişdir. Sığorta haqları 2017-ci il üzrə 150 mln manat keçmişdir, bu isə 2016-cı ilin 

göstəricilərindən 35% çoxdur. İnkişafa doğru gedildiyini göstərən bu göstəriciyə baxmayaraq 

yenədə ölkəmizin yetərli inkişaf etdiyimizi göstərmir. 2020-ci ilin yalnız icbari tibbi sığortanın 

adambaşına düşən məbləği 90 manatdır.İnkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 600 dollardan 

yuxarıdır. Azərbaycan Respublikası MDB ölkələrinə nisbətən daha inkişaf etmiş sığorta 

bazarına malikdir. Buna baxmayaraq, əsas inkişafı zəiflədən problemlər hələ də aradan 

qaldırılmamışdır. Bu problemlərin başlıca səbəbi ölkəmizin sosial-iqtisadi vəziyyətidir. Belə 

bir fikirdə vardır ki, əmlakın dəyəri nə qədər yüksək olarsa, əmlakı itirmək qorxusu o qədər 

yüksək olacaq. Hal- hazırki dövrdə isə sığorta qorumaq dəyəri ilə eyni mənanı kəsb edir.   

Ölkəmiz sığorta bazarına xarici investorların daxil olmaması üçün bir sıra qanunlar tətbiq edir. 

Məhz sadəcə bu qərar aradan qaldırılsa yerli sığorta qurumları kapitallaşar və milli bazarda 

rəqabət artar. Rəqabət inkişafın artmasının əsas səbəbidir.  

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Горевой Е.Д. История развития российского страхового законодательства / Е.Д. Горевой, В.Н. Сусликов 

// Гражданское право : Федеральный научно-практический журнал. - 2012. - № 2.- С. 14-17. 

2. Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность / Л.Т. Ибадова // Государство и право. - 

2007. - №12. - С. 85-91. 

3. Макеров И.В. Формирование правовой основы страхования в России (историко-правовой аспект) / И.В. 

Макеров // История государства и права. - 2012. - № 7. - С. 31 - 35. 

4. Уварова И.Ю. История развития правового регулирования страхования в России / И.Ю. Уварова // 

Электронный архив открытого доступа Белгородского государственного университета. - Белгород, 2013. 

5. Черепанов А. Ю. Развитие трансграничного страхования в дореволюционной России / А.Ю. Черепанов 

// История государства и права: федеральный научно-правовой журнал. - 2011. - № 6. - С. 43-46 . 

6. “Sığorta” Azərbaycan Respublikasının sığorta sahəsini tənzimləyən normativ hüquqi aktları Toplusu, Bakı, 

2012. 

7. N.Xudiyev “Sığorta işi” Müasir kurs, Bakı 2015 

8. D.Bağırov, M.Həsənli “Maliyyə” Bakı 2011 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2495 
 

How The Users of Financial Statements Can Benefit from the 

Implementation of Fair Value Accounting? 

 

Sanan Isagov 

Azerbaijan State University of Economics 

sananisagov@gmail.com   

 

Abstract 

The paper analyzes the implementation and use of fair value accounting from the general perspective of the users 

of financial statements. To give more detailed review and understanding into the implementation of fair value 

accounting, paper analyzes the current usage of fair value accounting both in Azerbaijan and in the developed 

countries of the world. The paper goes deep into the proclamations both for and against fair value accounting and 

analyzes its advantages and disadvantages when compared to the generally used historical cost method. The 

challenges faced by companies while implementing the fair value accounting are examined in the paper and 

possible ways to overcome those challenges are suggested. It argues that since financial services industry is the 

main user of fair value accounting, joint efforts between the regulators and financial markets participants should 

prevail to establish proper guidelines for the usage of fair value accounting. The paper also explains possible ways 

that both internal and external users of financial statements can benefit from the implementation of fair value 

accounting. Exploring the differences between Azerbaijan’s leading companies and world’s leading companies in 

terms of utilization fair value accounting, the paper argues that more prevalent implementation of fair value 

accounting should be urged in order to bring more financial stability to the banking organizations; hence the 

economy itself in Azerbaijan. It is also advisable to explore the potential uses of fair value accounting in terms of 

data and hedging purposes in order to accelerate more sound decision-making in Azerbaijan’s institutions. 

Keywords: fair value, users, accounting, financial institutions. 

 

The Essence and Purpose of Fair Value Accounting 

In today’s dynamic economy and business world adoption of fair value accounting is important, 

given the challenging issue facing regulators, accounting standard setters, and corporations 

themselves. What is Fair Value? How is it determined? Fair value refers to the actual value of 

assets and liabilities, including but not limited to shares, bonds, products, derivatives, real 

estate, and etc. It is determined mainly based on the market price of those assets by adjusting 

the carrying value to current market trends. According to IFRS 13 Fair Value Measurement, 

there are 3 levels to determine the fair value of any asset or liability: 

Level 1 

Level 1 is the quoted values in active markets with similar assets and liabilities. An active 

market is a market where asset and liability transactions are carried out actively and in scale to 

provide continuous details on prices, such as stock markets.  

Level 2 

mailto:sananisagov@gmail.com
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Level 2 factors apply to measurable data in active or passive markets of related products, such 

as 2 office towers in identical regions.  

Level 3 

Fair value is calculated utilizing valuation techniques where values for level 1 and level 2 are 

inaccessible. Level 3 is an unobservable input to be used in cases when markets, such as during 

an economic crisis, are non-existent or illiquid. Fair market valuation becomes highly arbitrary 

at this stage and organizations might have their own statistics tailored to other objective facts 

presented. 

Current Implementation of Fair Value Accounting  

Fair value accounting is implemented mainly in 2 sectors: financial services and agriculture. 

Because of the actuality of the topic, the paper mainly focuses on its implementation in financial 

services industry. 

Implementation of fair value accounting in banking and financial services sector 

The current accounting regulations applicable to banks in the European Union differentiate 

between financial products held for trading purposes (in the trading book) and financial 

instruments expected to be held for maturity purposes (in the banking book). In the trading 

book, the instruments kept are priced at market rates. A benefit\loss is acknowledged in the 

profit and loss account resulting from the revaluation of trading book instruments. Banking 

book instruments, on the other hand, are held at the lowest historical expense and market value 

on the balance sheet. While a loss is passed to the profit and loss account on the banking book 

instrument, unrealized profits are not known and may thus become secret reserves on the 

balance sheet. Consequently, business uncertainties are not taken into consideration in the 

accounting principles for banking books (with the exception of exchange rate risk, where nearly 

all balance sheet products are generally covered by the end-period value) (Philip de Jager, 

2014). 

Implementation of fair value accounting in agriculture sector 

Agriculture is typically distinguished even in advanced Western countries by the predominance 

of small family business units, whereas product variety, expansion, procreation, joint-cost 

circumstances, etc. require significant difficulties in cost measurement. Many farms do not bear 

the expense of accountants with full-time experience or budget for specialized consultancy and 

accounting services. HC (Historical cost) should not be anticipated to be as accurate and 

important as FV in this case. Given these features, for the spread of accounting across the 

industry, FV is a smoother, friendlier, more useful method than HC (Maria Eboli, 2010). FV 

can be implemented more effectively, creates less errors, more comprehensible and promotes 

better decisions. HC gives a less detailed interpretation of the actual situation of the field, 

considering the characteristics of the subjects working in the business, and does not provide any 

useful signals to address data fixation. This entails a higher probability of sub-optimal judgment 
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in contrast (Minyue Dong, 2010). 

Challenges Faced By Companies While Implementing Fair Value Accounting 

Challenges faced by financial institutions 

When we look at the implementation of Fair Value Accounting, it surely brings with itself some 

challenges faced by the companies, regulators, and other parties. The situation that prevailed in 

the recent financial crisis of 2008 clearly showed the need for implementation of fair value 

accounting. The crush of prominent financial institutions such as Lehman Brothers, Bear 

Stearns, Wachovia, and Merrill Lynch all had its own share in not implementing fair value 

accounting in their daily reporting to the FED (Choong-Yuel Yoo, 2017). Had there been 

regulatory obligation to report assets, such as commercialized mortgage backed obligations, in 

their fair values, central banks and regulatory agencies would have a clearer view on what is 

really going on in the assets of the financial institutions, how sound and quality the asset of 

these financial institutions are, and so on. However, in order to define fair value in this sense, 

there are many conceptual challenges faced by regulators, companies, and other users of 

financial statements.   

First thing first, the implementation of fair value accounting requires active secondary market 

for the assets contained in the balance sheets of companies. If there is no active market for the 

exact assets, the market conditions for similar assets with similar risks, credit ratings, industry, 

and volatility can be taken as a base for accounting the fair value (Doron Nissim and Stephen 

Penman, 2007). 

In the emerging markets like Azerbaijan, the challenges with the implementation of fair value 

accounting even deepens with the fact that active secondary market for the financial 

instruments, such as stocks, bonds, derivatives, and etc. are near non-existent. For some of them, 

such as derivatives, even primary market does not exist. In this kind of weak financial markets, 

implementation of fair value accounting is a hurdle to comply with international regulations 

and also protect the health of the banking institutions. 

Another problem faced by the financial institutions is the fact that valuing the assets in adverse 

market conditions is extremely difficult and often result in improper valuation of assets for 

showing the true picture of the company. Specifically writing, in adverse market conditions, 

financial markets become illiquid because of the fact that market participants are reluctant to 

invest into any kind of risky assets but to the government bonds for ensured safety. This way it 

becomes very difficult for the companies to measure the true value of the financial instruments 

in their balances for verification and reporting purposes (Choong-Yuel Yoo, 2017). 

One additional, yet related, challenge faced by the financial institutions while implementing fair 

value accounting is the fact that these institutions find it difficult to find qualified employees 

for their positions of controllers. According to my personal interviews with some of the 

recruiters and related managers of divisions of the prominent financial institutions, it appeared 

that even though these financial institutions find a qualified worker for their Controller and 
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related positions, it is fairly difficult to retain those employees in their controller positions 

because of the fact that those qualified workers are more prone to go for jobs that require more 

advanced and non-routine jobs. 

Challenges faced by agricultural companies 

Agricultural companies face literally the same problems but in a way natural to them. One 

challenge faced by them is the difficulty to attract qualified accountants to account for the fair 

value accounting in their daily needs. Most of the time accountant in this sector are more 

straightforward and traditional rather than active. They mainly lack the necessary trainings to 

implement the fair value accounting in their daily tasks. That’s why lack of the qualified 

workers and difficulty to attract them is one of the main hurdles posed by the fair value 

accounting. 

Other challenge is the cost of preparation of financial statements in accordance with the 

principles of fair value accounting. Since agricultural sector is not the regulated sector as the 

financial sector, there is literally no need to conduct the fair value accounting. It is one of the 

main reasons why agricultural companies are most of the time reluctant to implement the fair 

value accounting in their reporting. Additionally, acquiring the necessary market insights to 

adjust the accounts of the agricultural firms is costly for firms because daily price updates and 

other information are too costly to acquire for the agriculture industry firms. 

Possible ways to overcome those challenges 

Possible ways to address those challenges mentioned above vary based on the challenge itself. 

With regards to the active secondary market, proposals as to how to account for active market 

definition should be prepared and presented to the standard setting bodies. However, this 

proposal requires the cooperation among the stock exchanges, regulators, central banks, banks 

and other financial institutions. Only by this cooperation, clear and mutually acceptable 

definition of the active market can be attained (Wayne R. Landsman, 2017). 

As we know, financial markets, primarily the secondary markets for financial instruments, are 

the main way of obtaining the fair value. As we addressed the case of Azerbaijan in this regard, 

overcoming this challenge itself requires diligent and carefully written strategies. Once again, 

this strategy should be prepared by the Central Bank, regulator, financial institutions, banks, 

Stock exchanges (in our case Baku Stock Exchange), and additionally investors. No party 

should be excepted since financial markets works efficiently and actively only by an active 

participation of these parties. Investor protection strategies should be prepared and investors 

should be ensured with certainty to some extent about the efficiency of regulatory actions are 

in place to protect their investments from fraudulent activities. Education among the students 

should be raised with more of a practical experiences and students should be incentivized to 

participate and benefit from the offerings of the financial markets. Constructive cooperation 

and proper education (both theoretical and practical) can do way better in attaining this goal. If 

we take into account that Strategic Road Map of the Azerbaijani government also defines the 
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efficiency and activeness in the financial markets of the Azerbaijan as one of its top priorities, 

further studies should be done with the above-mentioned participants and experienced 

Azerbaijanis in top banking institutions in the world should be attracted to this process as an 

independent advisor. 

With regards to the challenge of valuation methodologies in adverse market conditions, this 

problem can be most efficiently addressed by the intervention of the regulator. Proper guidelines 

on the crisis situation for valuation methodologies should be prepared and made ready for the 

financial institutions for implementing when necessary conditions for it prevails. Only by the 

intervention of the regulator and its proper guidelines can these institutions be efficiently 

managed and supervised because crisis situation is the main time in which managers and 

executives are more prone to conduct unethical activities for securing their bonuses and place 

in the top management (Wayne R. Landsman, 2017). 

The way to overcome the challenges with the required qualified employees is relatively 

subjective in nature. Depending on which country we are in and which financial institution we 

are talking about, the possible ways differ in their nature. There is no one fits for all in this 

regard. For example, for some institutions and countries it is a matter of just raising the salaries 

and benefits for these positions. For instance, in Azerbaijan job market is not competitive and 

there are more supply of labor than demand. That’s why attracting employees for these kinds 

of positions is relatively easy. However, in countries like the USA and other EU countries job 

market is competitive. Companies are competing for the qualified labor. That’s why salary 

increase may not be sufficient to overcome this challenge. Some innovation with regards to 

daily job responsibilities of the employees may be revised and made more attractive with active 

yet colorful implementation of the fintech solutions in their daily job responsibilities. 

Possible Ways External & Internal Users of Financial Statements Can Benefit From Fair 

Value Accounting 

Fair value reporting, according to standard setting bodies and comprehensive scholarly 

literature, offers the most important information to financial statement users. Fair value 

reporting is intended to increase the accuracy of financial records, resulting in increased value-

relevance of financial information and a greater willingness of capital markets to represent a 

firm's real value. Fair value reporting could maximize the amount of private data released into 

the public sector, resulting in more effective resource distribution and capital formation. (Palea, 

2013) 

The financial management formula currently uses a blend of past expenses and fair values. Fair 

value reporting is here to remain, according to all standard-setters, which will likely become 

the main reporting framework for financial accounting in the future. The new IFRS 9 Financial 

Products, for example, expands the use of fair value for financial instruments, according to this 

perspective. Fair value is expected to make financial statements more important to investors' 

choices, according to the rationale for this option. Investors, lenders, and borrowers, according 
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to the IASB's Conceptual Framework, need details to help them determine the number, timing, 

and volatility of potential net cash inflows to the company. Fair value accounting is intended to 

provide investors with valuable knowledge to forecast a firm's ability to produce those cash 

flows from the current capital base in such a situation. Fair value can play an important role in 

reducing the gap between companies and users, thus improving information efficiency. 

The key goal of financial statements, according to the IASB, is to offer the financial statement 

users information that will assist current and prospective owners, lenders, and other borrowers 

in making choices about supplying capital to the company. As a consequence, one natural 

question to consider when determining the accuracy of fair value knowledge is whether it is 

beneficial to investors. While a wide variety of topics use financial statements, both the FASB 

and the IASB concentrate on the interests of stock market investors. It is because users are 

believed to be the ones that need the most detail from financial reporting, since they are unable 

to obtain information directly from the site. As a result, the interests of users are thought to be 

very reflective of the needs of a broader variety of people. (Palea, 2013) 

Implementation of Fair Value Accounting For Users: Azerbaijan - World Comparison 

Comparing the utilization of fair value accounting in financial services industry is 

straightforward and more credible between Azerbaijan and World since the banks in Azerbaijan 

are required by law to disclose their financial statements annually (The law on Banks, 2004). 

Hence, we have more resources to compare the current usage of fair value accounting in 

Azerbaijan to the world’s developed countries. For comparison purposes I took one of the 

largest banks in Azerbaijan, Pasha Bank and compared its fair value utilization to that of 

Deutsche Bank (Germany), the largest bank in the world. The financial statements of these 

companies will be examined and found out to what extent the largest banks around the globe 

utilize fair value accounting and possible room for the companies in Azerbaijan to utilize fair 

value accounting. Since the financial statements data of 2020 year end for all these banks are 

not available, we are going to take 2019 financial statements as our base for comparison 

purposes for all these banks. 

One thing that is worth to note is that looking at the financial statements of Pasha bank we see 

that securities are not among the main classes of assets. In fact, we can surely say that this Total 

Asset classes of Pasha Bank is a typical, if not the best, representation of an average bank’s 

assets. The banks in Azerbaijan are unfortunately more engaged in lending activities rather than 

investing activities. Investment banking activities are nearly 0, given the current state of Capital 

Markets in Azerbaijan. The securities that banking organizations in Azerbaijan purchase (and 

actually are able to purchase) are predominantly government securities and Central Bank Notes 

of Azerbaijan Republic. Being more prone to lending activities exposes banks to the individual 

risks of the customers. However, in capital and money markets, securities are going through 

several requirements before they can be listed and be ready for trade. That’s why individual 

securities have less credit risk when we compare them with individual loans. That being said, 

this information as well gives external users of financial statements a sense of risk when looking 
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at the balance sheet of the banks because loans are less quality assets compared to securities in 

general. Of course, there are some categories of loans, which are the ones lent to the countries 

or companies with higher credit rating (mostly investment grade countries and companies). 

However, for Azerbaijani banks it is not the case since nearly all of the loans in their portfolios 

are lent to the non-investment grade customers in terms of international credit rating.  

Now let’s look at the Asset breakdown of Pasha Bank and compare its asset composition to 

those of the developed financial institutions. For our own purposes of comparability, the assets 

of the bank are broken down into 4 categories: trading securities, investment securities, 

derivatives, and other assets (which include all the loan portfolios, Property Plant and 

Equipment, and etc.). 

79%

0%

21%

0%

Chart 1. Asset breakdown of Pasha Bank, 2019

Other Assets Trading securities

Investment securities Derivatives
Source: Author's calculations
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According to the audited financial statements of the bank, Pasha Bank has approximately 

AZN1.6 million worth of securities measured at fair value through other comprehensive income 

(Pasha Bank, 2019). Pasha Bank also has an investment banking division, which tries to 

stimulate the investing activities, but unfortunately has not been successful till now in terms of 

negotiating big deals. As we see, Pasha bank also tries to engage in the foreign investing 

activities to the US treasuries and other foreign government bonds, which is good if we consider 

that Bank’s exposure to loan portfolio decreases. Interestingly, bank also enters into derivative 

financial instruments for trading purposes, which obligates the bank to utilize the fair value 

accounting as required by IFRS. Bank enters into foreign forward and swap agreements, which 

has more likelihood to have a strong secondary market. The bank also engages in the 

transactions with options and futures, which are domestic and do not have credible secondary 

market in order to utilize fair value accounting to its full extent. 

So what does it mean for the external users of financial statements? External users in Azerbaijan 

will value the bank’s stability since bank has also an exposure to Financial market instruments 

not just loans. An educated external user who wants to engage in a long-term cooperation with 

a bank requiring huge amount of deposits or current account transactions would definitely 

choose Pasha Bank among others since the bank’s overall asset portfolio seems less risky. It 

gives a closer look at the bank’s assets’ true picture as of today when we compare it to other 

banks in Azerbaijan. On the other hand, Central Bank of Azerbaijan, regulator of financial 

services industry, has more assurance regarding the capital adequacy of Pasha Bank OJSC 

compared to other banks in Azerbaijan since fair value for at least some of the asset classes are 

easy to find and easy to be sure.  
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Chart 2: Securities measured at fair value in Pasha Bank in AZN, 2019

Source: Author's calculations 
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Internal users, i.e. management on the other hand, has more tools to segregate its assets and 

meet the capital adequacy in case of severe financial troubles because measuring the fair value 

of assets such as US Treasuries and derivatives are fairly easy with their strong secondary 

markets. Decision-making process becomes more efficient as well when bank can rely on its 

assets value as their fair value reflecting the bank’s true standing as of today and bank 

management can make more sound decisions in their strategies for development and other 

projects. 

Now for comparison reasons, let’s look at the asset breakdown of Deutsche Bank and how it 

utilizes the Fair Value Accounting. The breakdowns are the same as they were for Pasha Bank. 

The figures all are drawn from the information containing audited financial statements. 

 

As it appears from the breakdown, Deutsche Bank builds more of its portfolios on securities 

rather than loans. It places a significant importance on trading securities and investment 

securities, which were quite low in Pasha bank (near zero in the other banks of Azerbaijan). 

Since more of the assets of these banks are in the securities, it is fair to say that Deutsche Bank 

has more high quality assets. One thing that catches attention when we compare the asset 

breakdown is that derivative securities are vastly utilized in the banks; for instance, 26% of total 

assets in Deutsche Bank (Deutsche Bank, 2019). Are all of these derivatives purchased for 

trading purposes? The answer is no. In sophisticated banks derivatives’ main goals are to serve 

the bank as a hedging instrument. Banks manage their risky assets by purchasing derivatives on 

them. This way, banks gain exposure to the assets that would otherwise may have a deteriorative 

effect on their balance sheet (Lorenz Schneider, 2019). Unfortunately, the banks in Azerbaijan 

do not use derivatives for these purposes, nor is there any market for derivatives. Existence of 

these complex financial instruments in fact helps banks build more efficient internal control 

and risk management in the bank (Ryan McDonough, Argyro Panaretou, and Catherine 

Shakespeare, 2019). This way, banks become more sound  so do the financial markets and 

59%
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Chart 3: Deutsche Bank - asset breakdown, 2019
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economy. Any external user looking at the balance sheet of this bank for valuation purposes or 

cooperation purposes may see easily that most of the assets that the bank gain exposure to are 

high quality assets. They are nearly impossible to fail; if these assets fail, hence these banks, it 

may only be as a result of unexpected financial crisis that deteriorates the world economy in 

itself (Wayne R. Landsman, 2010). So what do the internal users of financial statements gain 

by utilizing fair value accounting vastly in their balance sheet? Is it only for hedging purposes? 

Is it just for High Quality Assets purposes? Isn’t it too costly for them to maintain fair value 

accounting? The answer is again no. The management and staff of the bank gain the most 

valuable resource of the 21st century: Data. By exposing themselves to data nearly every day 

by marking and tracing the movement of their assets daily they get a sense of market 

movements. They gain the valuable asset of feeling the market. It helps these banks, their 

management, and their staff to be knowledgeable about the market and hence, make right 

decision when circumstances appear to do so. That’s why stronger banks got even stronger even 

though pandemic situation hit the economy. For example, if we look at the total assets and net 

income of the large banks in the world, we can clearly see that nearly all of them grew stronger 

even the economies shrank in the world. That’s the one important lesson that the banks in 

Azerbaijan should pay good attention to if they want to follow the success of the large banks. 

In today’s dynamic world, banks in the world compete on the information rather than customer. 

If they have sufficient information, they will also have good customer base which they can 

serve best. That’s why banks in Azerbaijan as well should also engage more in the operations 

in securities market not only in local market but also in the international markets by increasing 

their presence in the assets, increase their asset segregation, and hedge their assets with 

derivatives. Doing so will surely bring with itself more success and more partnerships with 

greatest banks of the world. 

Conclusions and Recommendations 

The article concludes that proper utilization of fair value accounting should bring more insights 

into the attention of the users of financial statements. By providing clearer picture of the firms’ 

current standings today, the utilization of fair value accounting can help company management 

to successfully run the company and make important economic decisions with more credible 

data. It may also help banking organizations to track the market with more information and 

knowledge on hand so that the company management can change the direction of the bank from 

loan-oriented to investment-oriented. This way banks help economies much more, make their 

own standing more healthy, and gain more profits from the data that they collect periodically 

by marking their assets to the market so that they can predict more effectively the movements 

in the market and use that information, data, and instinct in favor of the bank.  

Implementation of fair value accounting can also help external users, such as regulators to 

assess the health of the banking sector since banking sector is crucial to the economy as a whole. 

By having more insight into what the banks’ assets worth as of today, the regulator can take 

remedial measures beforehand in order to protect the banking sector from the expected 
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distresses. Fair value accounting can also eliminate the information deficiencies in the market 

by providing the depositors more information about the health of the bank so that depositors 

can make an informed decision about their future partnership and cooperation with the banks. 
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Müəssisələrdə Mənfəət Menecmentinin Təkmilləşdirilməsi Məsələləri  

 

Sərxan Aslanzadə  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

bm-sarkhan.aslanzada@unec.edu.az 

 

Xülasə 

Covid-19 pandemiyası və qlobal maliyyə bazarlarında baş verən sürətli dəyişikliklər müəssisələr qarşısında  

maliyyə resurslarından daha səmərəli istifadə yollarının tapılmasını zərurətə çevirir. Buna görə də, müəssisələrdə 

mənfəət menecmentinin xarici maliyyələşmə mənbələri ilə səmərəli uzlaşma konteksində təkmilləşdirilməsi 

məqalənin məqsədi kimi qarşıya qoyulmuşdur. Müəssisədə maliyyə menecmenti üzrə qərarların qəbulu sahəsində 

beynəlxalq təcrübə və yerli müəssisələrin timsalında mənfəət menecmentinin sistemli təkmilləşdirilməsi ətraflı 

şəkildə araşdırılmışdır. Məqalənin hazırlanmasında əsas müqayisəli analiz metodu və bunun əsasında digər 

metodlardan istifadə olunmuşdur. Bunlardan əlavə olaraq, məqalədə nəzəri və empirik metodlardan faydalanaraq 

fərqli xüsusiyyətli təhlillər aparılmışdır. Məqalənin analiz hissəsində həmçinin, nəzəri və empirik səviyyələrində 

istifadə olunan sintez, təhlil, deduksiya və induksiya kimi metodlardan faydalanaraq həmin metodlar vasitəsilə 

müəssisələrin mənfəət menecmenti sistemi səmərəli şəkildə təhlil edilmişdir. Böyük 4-lüklərin və digər şirkətlərin 

maliyyə hesabatları, bu şirkətlərdə mənfəət menecmenti və xarici maliyyələşmə üzrə qərarların qəbul 

prosedurlarının əks olunduğu fərqli hesabatlar məqalənin informasiya bazasının əsasını təşkil edir. Xüsusən audit 

üzrə böyük 4-lük şirkətlərinin maliyyə hesabatları üzrə təhlillər müəssisələrin mənfəət menecmenti sisteminin 

araşdırılmasında böyük önəm daşıyır. Müəssisələrdə mənfəət menecmentinin təkmilləşdirilməsi üçün əsas şərt 

olaraq xidmət portfeli diversifikasiyasına nail olunmalıdır. Sonrakı mərhələdə diversifikasiya olunmuş portfel üzrə 

mənfəət və maliyyə menecmenti tənzimləmə sisteminin qurulması daha da asanlaşır. Beynəlxalq səviyyədə bunu 

reallaşdıran şirkətlərdən “böyük 4-lük” nümunəsini ölkəmizdəki şirkətlərə də tətbiq etmək mümkündür. Belə ki, 

yerli müəssisələr başlanğıcdakı ixtisaslaşdıqları xidmət portfellərini uzunmüddətli strateji dövrdə maksimum 

şaxələndirməli və bununla da, səmərəli mənfəət menecmentinə nail olmaq mümkündür. 

Açar sözlər: mənfəət menecmenti, xarici maliyyələşmə, maliyyə dayanıqlığı. 

 

Giriş 

Müəssisələrdə mənfəət menecmenti və xarici maliyyələşmə əsaslı uzlaşma prioriteti müasir 

aktual dövr üçün əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Belə ki, qeyd olunan uzlaşma hər bir 

müəssisə və təşkilat üçün maliyyə dayanıqlığı sisteminin təşkilində zəruri tədbirlərdən ən 

başlıcası hesab edilir. Fərqli aspektlər daxilində müəssisə və şirkətlərin xarici maliyyələşmə 

mənbələrini müxtəlif kredit resursları üzrə təmini hazırda ilk qərar qəbulu elementlərindəndir. 

Bu kimi maliyyə resursu mənbələrinin və xarici maliyyələşmə strukturlarının diversifikasiyası 

istər təşkilat daxili, istərsə də beynəlxalq mövqe cəhətdən başlıca amillərdəndir. Müəssisə daxili 

üzrə fərqli tipli yeni resurs mənbələri yaradılaraq təkmilləşməyə nail olunur. Beynəlxalq mövqe 

cəhətdən isə mahiyyət etibarı ilə eyni nəzərə alınaraq qarşıya qoyulan strateji maliyyə 

məqsədlərinə nail olunma məqsədi və həmin dövr daxilində baş verə biləcək fərqli faktorial 

riskləri minimumlaşdırmaq üçün keçirilmiş mühüm səmərə artırmaq tədbirlərindən hesab edilir.  

mailto:bm-sarkhan.aslanzada@unec.edu.az
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Müxtəlif müəssisə və şirkətlərdə taktiki və strateji bazar mövqelərinə nail olunmaq üçün 

rasional hesab edilən mənbələrdən maliyyə resurs mənbələrinin cəlb edilməsi və onların 

əsasında səmərəli istifadə yollarının tapılması pul axınlarının effektiv idarəsinə daxildir. 

Mənfəət menecmenti obyektivi olaraq, müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyətləri üzrə yəni 

onların gəlir və kapital formalaşdırma əməliyyatlarında istifadəsi bunun əsasında, əlaqədar pul 

münasibətlərinin idarəsi, ümumi şəkildə müəssisənin mənfəət menecmenti və xarici 

maliyyələşmə mənbələrinin uzlaşması və təkmil səviyyədə qurulması proseduru təşkilatın 

maliyyə dayanıqlığının təmini baxımından vaciblik xüsusiyyəti daşıyır. Mənfəət 

menecmentinin müəssisələr üzrə formalaşmış təminat bazası olaraq maliyyə sistemi 

dayanıqlığını idarə edən strukturlar təşkil edir. Mənfəət menecmenti sistemi təşkilat və 

müəssisələrin ümumi sistematik idarəsinin əvəzolunmaz hissəsidir ki, şirkətin maliyyə 

fəaliyyətlərinin idarə strukturu üzrə ümumi təşkilati quruluşuna inteqrasiyasını təmsil edir. 

Bununla da, mənfəət menecmentinin təşkilati strukturlar üzrə formalaşması daxilində 

müəssisənin maliyyə sistemi fəaliyyətinin quruluşu və mənfəət menecmentinin funksiyaları, 

sahəvi diversifikasiya və digər təsiredici amillər mütləq tərzdə nəzərə alınmalıdır.  

Metod 

Məqalənin hazırlanmasında əsas mahiyyət başlıcası etibarı ilə, müqayisəli analiz metodu və 

bunun əsasında digər törəmə qabiliyyətli metodlardan istifadə olunmuşdur. Seçilmiş şirkət 

nümunələri və müxtəlif sektorlara şaxələnən nümunəvi müəssisələr əsasında mənfəət 

menecmenti planlaması, xarici maliyyələşmə mənbələrinin diversifikasiyası, maliyyə 

dayanıqlığına təsir edən amillər və ən başlıcası müəssisələrin xarici maliyyələşmə mənbələrinin 

şirkətin mənfəət menecmenti sistemi arasındakı uzlaşmasının təkmilləşdirmə yolları 

araşdırılmışdır. Məqalədə əsasən sistemləşdirmə, ümumiləşdirmə, qruplaşdırma və bunun 

əsasında da, analiz prosesindən istifadə olunmuşdur. Analiz proseduru müddəti müəssisə 

səviyyəsində mənfəət menecmenti təkmilləşdirmə üsulları, xarici mənbələri üzrə müşahidə 

edilən sahələr, şirkətlərin maliyyə menecmenti təmini baxımından resurs mənbələrinin təhlili, 

xarici maliyyələşmə mənbələri və mənfəət menecmenti arasında əldə olunmuş səmərəli 

uzlaşmanın şirkətin maliyyə dayanıqlığının inkişafına necə təsir qabiliyyətlərinə malik olması 

araşdırılmışdır. İlk növbədə, müqayisə, ölçmə və müşahidə əsaslı empirik metodlardan 

yararlanaraq müxtəlif istiqamətlər əsasında müəssisələrin mənfəət menecmenti sistemi 

fəaliyyətinin səmərəliliyini təmin edə biləcək faktlar əldə olunmuşdur. Sonrasında həmin 

faktlar əsasında nümunə kimi götürülən şirkətlərin mənfəət menecmenti sistemi və öz 

növbəsində həmin sistemin şirkətin xarici maliyyələşmə mənbələri arasındakı uzlaşması 

araşdırılmışdır.  

Analiz 

Müəssisələrdə mənfəət menecmentinin mövcud vəziyyətinin təhlili 

Bu gün demək olar ki, hər müəssisə və təşkilat üzrə mənfəət menecmenti vəziyyətinin təhlili 

aparılarkən onun maliyyə hesabatlarının təhlili, ümumi portfel göstəricilərinin diversifikasiyası, 
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maliyyə resurs mənbələrinin formalaşma mənbələri, xarici maliyyələşmə strukturları və bütün 

bu sadalananlarla əlaqədar olan digər bölmələr mütləq tərzdə araşdırılmalıdır. Müasir aktual 

dövr üçün səmərəli hesab oluna biləcək təkmil səviyyədə mənfəət menecmenti sisteminə sahib 

olan şirkətlər içərisində əhəmiyyətli mövqedə qərarlaşan audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətlərini 

göstərmək olar. Bu “böyük 4-lük” şirkətləri ümumi olaraq tək bir firma tərzində görülsələr də, 

mahiyyət etibarı ilə ortaq bir keyfiyyət standartı, ad və markanı paylaşan mülkiyyət müstəqilliyi 

olan şəbəkəli idarəetmə şaxələrindən ibarətdir. Belə ki, bu təşkilatlar üzrə ümumilikdə 750.000-

dən çox işçi, 150 ölkədən çox faəliyyət dairəsi genişliyi və 148,25 milyard ABŞ dolları ümumi 

gəlir səviyyəsi ilə bu şirkətlər öz sahələrində başlıca mövqedə qərarlaşmışdırlar (Doherty, 

2020).  

Bu firmalar üstünlük mövqeyi cəhətdən bazarda önəmli pillələrdə yerləşirlər. Belə ki, FTSE 

100-ün 92,3% - ni və FTSE 350 şirkət qruplarının 91,5% - dən çox hissəsini məhz bu “böyük 

4-lük” şirkətləri xarici və digər audit yoxlamalarını keçirirlər (Economist, 2019). Lakin buna 

baxmayaraq, bu müəssisələr qrupu gəlir və mənfəətlərinin ümumi hissəsini ənənəvi 

yoxlamalardan deyil, hüquqi, vergi, maliyyə, portfel tənzimlənmələri və müxtəlif tipli digər 

konsaltinq xidmətlərindən əldə edirlər. Xüsusi olaraq onlar içərisində KPMG və EY şirkətlərini 

qeyd etmək olar ki, son illər maliyyə və müxtəlif bank qurumları əsaslı portfel yoxlanması 

məsləhət xidmətlərini verirlər (Statista, 2020).  

Audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətlərinin əsas gəlir və mənfəət mənbələrini, bu sahədə müşahidə 

edilən meylləri ümumilikdə 2 əsas qrupda yerləşdirmək olar (Bloombergquint, 2020): 

1. Konsaltinq xidmətləri  

 Vergi xidmətləri 

 Maliyyə xidmətləri  

 Portfel tənzimlənmələri ilə bağlı xidmətlər 

 Hüquqi xidmətlər 

2. Ənənəvi audit yoxlamaları 

 Yerli və digər tip audit yoxlamaları 

Qeyd olunan konsaltinq xidmətlərindən müasir aktual dövr üçün yeni bir konsepsiya hesab 

oluna biləcək portfel tənzimlənmələri xidmətləridir ki, xüsusi ilə son illər bank sektorunda geniş 

yayılmışdır. Belə ki, bir çox ölkələr üzrə bank sektorunda xüsusilə ipoteka portfelləri üzrə 

tənzimlənmə ehtiyacları artmışdır. Bu sahədə EY şirkəti ilklərdən biri olmuşdur ki, öz 

xidmətləri arasında məhz bu növ konsaltinqi daxil etmişdir. Bununla da, “böyük 4-lük” audit 

şirkətləri müasir dövrdə ənənəvi xidmət konsepsiyasından çıxaraq yeni növ xidmət portfeli 

diversifikasiyasına nail olaraq bir çox müəssisə və təşkilatlara nümunə olmuşdurlar. 

Audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətlərində maliyyə resurslarının formalaşmasının əsas 

mənbələri və bu sahədə müşahidə edilən meyllər 

Böyük 4-lük audit şirkətlərinin istər maliyyə hesabatlarına nəzər saldıqda, istərsə də, mənfəət 

menecmenti planlaması strukturuna baxdıqda aydın olur ki, qlobal kapitalizmlə məşğuliyyəti 
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olan şirkət və müəssisə strukturlarında iş modelləri üzrə dəyişikliklər “böyük 4-lərin” yenidən 

qurulmasında əks olunur. Bu yeni təşkilati mənfəət menecment forması firma və şirkətlərin 

qloballaşan müştərilərinə daha effektiv, həssas, çevik olması və yeni bazarlar üzrə xidmət 

portfeli diversifikasiyasına nail olmağa şərait yaratdı.  

Audit sferası üzrə əsasən bu şirkətlərdən EY və KPMG daha çox ön pillələrdə qərarlaşmış kimi 

görünsələr də istər audit xidməti gəlirləri, istərsə də, konsaltinq və digər xidmət mənfəətləri 

üzrə Deloitte və PwC şirkətləri ön sıralarda yerləşir. Xüsusilə Deloitte şirkətini qeyd etmək 

lazımdır ki, son illər “böyük 4-lük” şirkətləri içərisində önəmli mövqelərdən birində 

qərarlaşmışdır. 

Deloitte əsasında konsaltinq və fərqli xidmətlər əsaslı ümumi gəlir bölməsi aşağıdakı kimidir 

(Deloitte US, 2020):  

 Konsaltinq – 15,7 milyard ABŞ dolları 

 Audit – 8,3 milyard ABŞ dolları 

 Vergi – 7,9 milyard ABŞ dolları 

 Maliyyə xidmətləri – 6,3 milyard ABŞ dolları 

 Digər – 4,8 milyard ABŞ dolları 

Bu xidmətlər içərisində digər tipli qruplaşmada yer alan portfel tənmizlənmələri ilə bağlı 

xidmətlər mənfəət və gəlir mövqeyi cəhətdən nisbətən digərlərindən geri qalsa da, yaxın 

gələcəkdə ön sıralarda qərarlaşacağı proqnozlaşdırılır. Belə ki, müasir dövrdə xidmət portfeli 

diversifikasiya və tənzimlənməsi ilə bağlı konsaltinq xidmətləri çox geniş yayılmışdır. Bunu 

istənilən sahə, bazar, sektor üzrə görmək mümkündür. Hətta son illər bank sektorunda ipoteka 

portfeli tənzimlənməsi ilə bağlı xidmətlər də geniş yayılmışdır. Böyük 4-lük şirkətlərinin də hər 

biri müasir dövrün tələblərinə cavab verərək həmin xidmətlər üzrə imkanlarını təkmilləşdirərək 

səmərəli xidmət portfeli diversifikasiyasına nail olmuşdurlar. Ölkəmizdə də, bu tipli xidməti 

prosedurlar geniş yayılmaqda davam edir. Son illər EY şirkəti bu sahələrdə daha da vacib işlər 

görməkdə davam edir. Audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətləri həmçinin, əvvəllər üçün də xas olan 

siğorta xidmətlərinə də malikdirlər (Hudson, 2018). Belə ki, əmlak və həyat siğortası ilə məşğul 

olan fərqli şirkətlər qrupuna da konsaltinq xidmətləri göstərən bu şirkətlər bu sahədə də önəmli 

dərəcədə ixtisaslaşmışdırlar. Xüsusilə ABŞ qlobal maliyyə böhranı və ipoteka böhranı daxil 

olan zamanlarda bəzi siğorta şirkətləri həyat siğortası ilə bağlı ciddi problemlərlə üzləşmişdilər. 

Lakin, bu 4-lük şirkətləri səviyyəsində xidmətlərdən yararlanan həmin şirkət qrupları qeyd 

olunan dövrü minimum zərərlə bağlamağa nail olmuşdurlar. Məhz, bu hadisələrdən sonra 

“böyük 4-lük” şirkətlərinin nüfuzu daha artmışdır. 

Beynəlxalq əsaslı yerləşmiş həmin böyük 4-lük fərqli orqanların səlahiyyətində dayanmış kimi 

görünsələr də, yaxın qanun üzrə fərdi məlumatlanma ilə mənfəət idarəsi planlamasına təsir 

göstərmək üçün böyük cəhdlər göstərirlər. Məsələn, ABŞ Mühasibat Nəzarət Şurası auditorları 

mütəmadi olaraq dəyişdirməklə bağlı şirkətlərə bildiriş göndərirlər. Böyük 4-lük şirkətləri də 
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həmçinin il ərzində müxtəlif təlim, təcrübə və müxtəlif digər tipli auditorlarını daha da inkişaf 

etdirəcək tədbirləri görürlər. Belə ki, hər il ortalama olaraq Deloitte 3 milyon, PwC 2,7 milyon, 

EY 2,2 milyon və KPMG 1,5 milyon ABŞ dolları vəsait xərcləməklə bu şirkətlər daim inkişaf 

strategiyası əsasında öz auditorlarının mövqelərini qoruyurlar (Aubin, 2019). 

ABŞ-da PCAOB tərəfindən aparılan yoxlamalarda aydın olur ki, 2019 – cu il başlanğıcından 

2020 – ci il sonunadək olan dövr ərzində bu 4-lük şirkətlərinin gəlir və mənfəət analizinə əsasən 

sadəcə 31% - i audit yoxlamalarından əldə olunduğu məlum olmuşdur. Bununla da həmin 

şirkətlər qrupu üzrə hər il qeyri-audit gəlirləri üzrə mütəmadi 1,9 milyard ABŞ dolları mənfəət 

artımı müşahidə olunmuşdur (Audit analytics, 2020). Sənayenin konsentrasiyası və ara sıra 

möhkəm hesab oluna biləcək uğursuzluqların ardınca gündəm məsələlərindən biri olaraq 

sənaye quruluşlu müəssisə modellərini ərsəyə gətirdi. Bunun əsasında böyük 4-lüyün əlavə 

firmalar üzrə daxil edilməsini məhdudlaşdıran element ondan ibarətdir ki, bazarda autsayder 

qismində qərarlaşan bəzi firmalar müəyyən qədər səmərəli yerli və beynəlxalq xarakterdə ola 

biləcək tənzimləmələri yoxlama səlahiyyətində ola bilərlər ki, bu da onların qarşısını ala bilər. 

Böyük 4-lük müəssisələri bu firmalar əsaslı beynəmiləl səviyyədə fəaliyyətlərinin 

qurulmasında fərqli maneələr qura bilər ki, həmin hal analoji firmalara görə elə də müsbət hal 

sayılmaz. Ümumilikdə son 10 ili nəzərə aldıqda 4-lük şirkətlərindən Deloitte ortalama 1,7% 

gəlir və mənfəət irəliləyişləri hər il mütəmadi olaraq bunun üzərində reallaşır. 2020 – ci ildə 

qlobal bazar üzrə olan audit yoxlamalarının 67% - i həcmində olan hissəsini “böyük 4 – lük” 

şirkətləri öz mövqelərində qorumağı bacarmışdırlar və qlobal konsaltinq xidmətlərinin də 

önəmli hissəsinə sahib olmuşdurlar (Richardson, 2020). Ümumilikdə bu şirkətlərin cari hesab 

oluna biləcək gəlir və mənfəətlərinə gəldikdə isə 47,5 milyard ABŞ dolları ilə Deloitte şirkəti 

ön sırada qərarlaşır. Bu şirkətin 2016 – cı ildən bəri yeritdiyi düzgün mənfəət menecmenti 

strategiyası ilə bağlıdır. Belə ki, Deloitte 2000 – ci illərin başlanğıcında gəlir və mənfəətlərinin 

böyük bir hissəsini ənənəvi audit yoxlamalarından əldə edirdi. Amma firma aktual zamanın 

dövri təkliflərini əvvəldən bilərək zamanında planlama sistemi qərarı vermişdir. Öncəki 

planlama məqsədi olaraq 2015 – ci ilə mənfəətlərinin səmərəli gəlir idarəsi xarakteri olaraq 

52% səviyyəsində bölməsi konsaltinq və fərqli istinadlardan yararlanmaq, 2020 – ci ilə 

gəlindikdə isə 70% həcmini konsaltinq və digər xidmətlərdən əldə etməyi nəzərə almışdırlar. 

Həmin planlama vizyonlarının elementləri zamanında əldə olmalarının ilk məğzlərindən əsası 

budur ki, xidmət portfeli diversifikasiyasını hansı ki, bu mövcud bazarın əsas tələblərindən 

biridir, vaxtından əvvəl görərək maksimum elastikliklə həssas davranaraq ümumi mənfəət 

menecmenti planlamasında uğurlu uzunmüddətli strategiyalarını reallaşdırmışdırlar.  

Şirkətlərdə mənfəət menecmentinin maliyyə dayanıqlığına təsiri 

Bir çox təşkilat və müəssisə üzrə mənfəət menecmenti rəhbərliyi müəssisənin düzgün strateji 

maliyyə dayanıqlığına nail olma və xarici maliyyələşmə mənbələri ilə mənfəət menecmenti 

sistemi arasındakı əsaslı quruluşda yerləşən mənbələrə daxil edilməlidir. Məhz, bu mərhələdən 

sonra uzunmüddətli fəaliyyət strategiyalarını əhatə edəcək qərarlar qəbul edilə bilər ki, yekun 

şirkətin ümumi mənfəət menecmenti sisteminin hər bir elastik bazar davranışları müəssisənin 
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maliyyə dayanıqlığına özünün birbaşa təsiri ilə nəticəvi əlamətdə səciyyələnir (Hendriks, 

2015). 

Maliyyə dayanıqlığına təsir aspektindən nəzər salındıqda təkmil səviyyədə mənfəət 

menecmenti planlaması qərarlarının nəticəvi möqeyi cəhətdən müəssisənin maliyyə 

dayanıqlığına təsir ilə yekunlaşması üçün başlıca amillərdən biri xidmət portfellərinin 

maksimum diversifikasiyası səviyyəsinə çatmalıdır (Hendriks, 2018). Həmin aktual səmərədə 

fərqli beynəlxalq əsaslı olan müəssisələr qrupu reallaşdırmışdırlar. Ancaq səmərəli tərzdə onu 

gerçəkləşdirən və yarandığı dövri müddətdən müxtəlif sektorlar əsaslı yüksək diversifikasiyaya 

“böyük 4-lük” şirkətləri nail olmuşdurlar: 

 

Cədvəl 1: Audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətlərinin xidmət portfeli diversifikasiyası 

Deloitte PwC KPMG EY 

Konsaltinq – 65% Vergi xidmətləri – 67% 
Maliyyə xidmətləri – 

57% 
Konsaltinq – 71% 

Audit – 12% 
Portfel tənzimlənməsi 

üzrə xidmətlər – 11% 
Konsaltinq – 24% Vergi xidmətləri – 9% 

Vergi xidmətləri – 8% Konsaltinq – 9% Audit – 8% Audit – 8% 

Maliyyə xidmətləri – 7% Audit – 6% Siğorta – 5% 
Portfel tənzimlənməsi 

üzrə xidmətlər – 6% 

Portfel tənzimlənməsi 

üzrə xidmətlər – 5% 
Siğorta – 5% Vergi xidmətləri – 4% Maliyyə xidmətləri – 5% 

Siğorta – 3% Maliyyə xidmətləri – 2% 
Portfel tənzimlənməsi 

üzrə xidmətlər – 2% 
Siğorta – 1% 

Mənbə: Frumkin, 2020 

 

Cədvəldən də aydın olur ki, audit üzrə “böyük 4 – lük” şirkətlərinin hər biri portfel 

tənzimlənməsi xidmətləri və müxtəlif siğorta məsləhəti xidmətləri də yerləşir ki, yenilənən 

bazar təklifləri fonunda öz mövqeyini qoruyur. 

Gəlirliyin və dolayısı ilə də, mənfəət menecmenti sistemi fəaliyyətinin təkmil səviyyəyə 

çatdırılması ilə müəssisənin maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsi fərqli mexanizmlər 

üzərindən reallaşdırıla bilər. Belə ki, bu yanaşma mexanizmlərinin xidmət portfeli üzrə 

diversifikasiya metodologiyası fərqli tərzdə yerinə yetirilə bilər. Lakin, ümumi xarakterli 

çərçivədə ifadə olunsa obyektyönlü struktur daxilində 3 qrupla təsnifləşdirmək olar ki, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2512 
 

müəssisənin mənfəət menecmenti və xarici maliyyələşmə mənbələrinin, həmçinin, xidmət 

portfeli diversifikasiyasına nail olmaqla şirkət maliyyə dayanıqlığına birbaşa təsirlərini 

səciyyələndirir (Grant, 2019):  

 Mövcud potensiallar və struktiv portfel əsaslı maksimum fərqdə olan xidmət 

imkanlarının yaradılması 

 Risk səviyyələri üzrə mənfəət menecmenti planlamasının 

proqnozlaşdırmalarının təkmil səviyyədə qurulması 

 Sfera seçimləri daxilində maliyyə dayanıqlığına təsir edə biləcək riskləri 

minimumlaşdırmaqda mənfəət menecmenti planlamasının strateji prinsiplərinin 

reallaşdırılması 

Ümumilikdə sadalanan prinsip elementləri sferasında mənfəət menecmenti sisteminin 

qurulması ilə müəssisənin maliyyə dayanıqlığına əsaslanır. Bütün bu struktiv elementlərin 

reallaşması ilə müəssisənin gəlir və xərc planlaması üzrə proqnozlaşmaları daha da, səmərəli 

olur (Herman, 2018). 

“Böyük 4-lük” şirkətləri də mənfəət menecmenti sisteminin maliyyə dayanıqlığına təsirləri 

baxımından səmərəli mövqelərdən birində qərarlaşır. Belə ki, bu şirkətlər qrupu yeritdiyi uğurlu 

mənfəət menecmenti planlaması siyasəti nəticəsində hətta digər sahələr üzrə olan müəssisə və 

təşkilatlar da onların uğurlu maliyyə dayanıqlığına nail olma vizyonları ilə bağlı konsaltinq 

xidmətlərindən belə yararlanmışdırlar. Bunun nəticəsində də, maliyyə resurs mənbələrinin 

idarəsi, səmərəli mənfəət menecmenti sistemini təkmilləşdirdilər (Klein, 2019). 

Ümumilikdə “böyük 4-lük” şirkətləri maliyyə dayanıqlığının təmini aspektindən, mənfəət 

menecmenti planlaması quruluşundan və xarici maliyyələşmə mənbələrinin diversifikasiyası 

strukturundan ibarətdirlər. Belə ki, onlar içərisində xüsusilə EY şirkətini qeyd etmək olar ki, 

son illər xidmət portfeli diversifikasiyasını uğurla reallaşdıraraq önəmli nəaliyyətlərə müvəffəq 

olmuşdurlar. Qloballaşan tələbləri fonunda öz xidmət strukturu sferasını getdikcə şaxələnən 

quruluşda reallaşdırmışdırlar. Hətta bank sektorları üzrə portfel tənzimlənmələrinin aparılması, 

xüsusilə ipoteka portfellərinin kəskin düzənlənməyə ehtiyacı olduğu bir dövrdə bu xidmətin 

irəliləməsinə gətirmişdir. Əsas mövqe etibarı ilə maliyyə dayanıqlığının möhkəmlənməsinə 

şərait yaradılmışdır (Raphley, 2017). 

Audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətlərinin mənfəət menecmenti planlamasına nəzər saldıqda 

rahatlıqla görmək olur ki, qeyri-audit gəlirləri üstünlük təşkil edir (Statista, 2020). Belə ki, əsas 

gəlir və mənfəət mövqeyi cəhətdən konsaltinqə yönələn bu şirkətlər qrupu getdikcə daha da 

şaxələnmiş xidmət strukturları üzrə maliyyə resurs mənbələrini reallaşdırmağa çalışırlar. Bunu 

ilk olaraq potensial sferalar üzrə nisbi araşdırma və analizlər yerinə yetirmişdirlər. 
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Cədvəl 2: Audit üzrə “böyük 4-lük” şirkətlərinin sahəvi gəlir bölünmələri, mlrd ABŞ dolları 

Sahələr PwC Deloitte KPMG EY 

Konsaltinq        16                   15,7 12 14,9 

Maliyyə xidmətləri        5,8                   6,3 3,5 7 

Vergi xidmətləri        3,5                   7,9 4,1 2,5 

Audit        9,2                   8,3 6,2 8,1 

Portfel tənzimlənməsi xidmətləri        3,9                     2 2,3 1,4 

Siğorta        2,6                   2,8 0,9 1,1 

Mənbə: Forbes, 2020 

 

Yuxarıdakı sahəvi bölünmələr üzrə böyük 4-lüyün gəlir statistikasına nəzər saldıqda aydın 

şəkildə görmək mümkündür ki, qeyri-audit gəlirləri bu şirkətlərin hər biri üçün keçərli mövqedə 

qərarlaşmışdır. Belə ki, bu şirkətlər bir neçə il əvvəl dövrünə nəzər saldıqda, əsasən, ənənəvi 

audit yoxlamalarından məxsusi gəlirlər əldə edirdilər. Yerinə yetirilən düzgün mənfəət 

menecmenti planlaması, uzunmüddətli strateji məqsəd planlamaları, xarici maliyyələşmə 

mənbələrinin səmərəliliyi, güclü maliyyə dayanıqlığı sistemi və bu şirkətlərin mənfəət 

menecmenti ilə xarici maliyyələşmə mənbələrinin uzlaşmasının təkmil səviyyədə qurulması 

reallaşdırılmışdır. 

Ümumilikdə bu şirkətlər qrupu üzrə və digər sahəvi sektorlarda fəaliyyətdə olan müəssisələr 

aspektində nəzər saldıqda, mənfəət menecmenti sistemi düzgün səciyyələndirilmişdir. Belə ki, 

müəssisələrdə mənfəət menecmentinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinin əsas nəticəvi 

obyektində də məhz bu struktiv element dayanır. Müəssisələrdə dayanıqlı maliyyə sisteminin 

və düzgün mənfəət menecmenti planlamasının qurulması məqsədi də elə bundan ibarətdir. Bu 

qeyd olunan xarakterli elementləri reallaşdıraraq müəssisələr sahəvi mövqeyindən asılı 

olmayaraq uzunmüddətli fəaliyyət quruluşuna malik ola bilərlər. Xarici finansal mənbələr üzrə 

istər, maliyyələşmə mənbələri istərsə də, maliyyə resurslarının formalaşma meyllərinin struktiv 

şaxələri biruzə olunur. Belə ki, həmin əsasda qərarlaşan mənfəət idarəetməsi mövqelərinin hər 

biri məxsusi olaraq ona uyğun qurulubdur ki, müəssisə və təşkilatlarda səmərəli mənfəət 

menecmenti sistemi reallaşsın bunun timsalında da gəlir və xərc mövqeyi cəhətdən praktiki 

üstün hesab oluna biləcək yerlərdə qərarlaşa bilsinlər. Bütün bu faktorlar əsasında səmərəli 

mənfəət menecmenti sistemi qurmaq mümkündür.  

Nəticə 

Məqalədə əsas nəticəvi mövqe olaraq müəssisələrdə mənfəət menecmenti məsələlərinin təkmil 

səviyyədə qurulması ilə yanaşı şirkətlərin xarici maliyyələşmə sahələrinin fərqli nisbətləri ilə 
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dayanıqlı mənfəət quruluşları da vacib sırada yerləşir. Belə ki, müəssisə səviyyəsində səmərəli 

xidmət portfeli diversifikasiyası və bunun fonunda da təkmil səviyyədə mənfəət menecmenti 

planlamasına yeni aspektlər gətirilə bilər. Bunlardan əlavə struktiv xarakterli elementlər 

daxilində beynəmiləl standartlara hesablanan təkmil mənfəət idarəsi quruluşunun təşkili də 

təhlillərin nəticəvi strukturunda yerləşir. Qeyd olunduğu əsasda təşkilatlarda səmərəli 

quruluşda olan mənfəət idarəsinin təşkili və bunun təsiri ilə xarici maliyyələşmə mənbələrinin 

səmərəli idarəçiliyi, müəssisənin mənfəət menecmenti quruluşu və beynəlxalq səviyyədə 

reallaşır.  

Ümumilikdə, təşkilatda mənfəət idarəsi quruluşunun yetərliliyi ilə fəaliyyət xarakterləri struktiv 

elementlərini şərtləndirən təşkilatın zəruri məhsul portfeli diversifikasiyası, maliyyə resurs 

mənbələrinin təşkili, fərqli sektor və bölmələr üzrə inkişafı, mənfəət menecmenti sistemi 

idarəetməsi tərəfindən reallaşdırılan fərqli stimullaşdırma tədbirləri ilə əlaqəlidir. Bunun 

nəticəvi mövqeyi olaraq da, reallaşdırılan hər bir əlaqə müəssisənin mənfəət menecmenti 

sisteminin, xarici maliyyələşmə mənbələrinin, maliyyə dayanıqlığı strukturunun və dolayısı ilə 

də, maliyyə quruluş sahələri əsaslı bilinən xarakterik sektor əməliyyatları meyllərinin 

təkmilləşməsinə yeniliyi göstərəcəkdir. Ümumi səmərəli uyğunlaşmada firmanın finansal 

xarakterli sektorlu aspektləri ilə vergidən sonrakı gəlirin səmərəli quruluşunun saxlanması, 

sonuncu sektorların aspektində uzlaşmasının həcmi, mənfəət idarəsi elementləri strukturunda 

xərc səlahiyyətlərinin və müxtəlif mənbələrdə limitlərin dəqiqləşdirilməsi əməliyyatlarının bir 

çoxu təşkilatda təkmil mənfəət idarəsi quruluşu səmərəliliyinə, həmçinin müəyyən çərçivə üzrə 

beynəmiləl maliyyələşmə quruluşlarının strukturuna analoji səmərəli təsiri ilə nəticələnir. 

Beləliklə, təşkilatlar əsaslı mənfəət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ən optimal 

qərar xidmət portfellərinin diversifikasiyasına nail olunmaqdır. Bunun nəticəsində də 

müəssisələrin maliyyə və mənfəət menecmenti sisteminin təkmilləşməsinə dolayısı ilə də, 

xarici maliyyələşmə mənbələri ilə uzlaşmasına gətirib çıxarır. 
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və Qloballaşan Dünyada Rəqabət Siyasəti 
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Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti 

sevilabdullayeva@live.com 

 

Xülasə 

Ölkəmizin müasir investisiya siyasətinin əsas xüsusiyyətlərindən biri iqtisadiyyatın neftdən aslılığını tamamilə 

azaldılması və neftdən gələn gəlirdən qeyri-neft sektoruna investisya şəklində yönləndirilməsi yolu ilə bu sektorun 

yüksək inkişafına nail olmaqdır. Yüksək artım sürətinə baxmayaraq, qeyri-neft sektoruna yönəlmiş Birbaşa Xarici 

İnvestisiyanın mövcud potensialdan hələ də aşağı olaraq qalır. 

Daha yüksək nəticəni görmək üçün mövcud istehsala müasir və innovasiyon yanaşma onların istehsal gücünü 

artırma və ETT-nin son nailiyyətlərindən istifadə etməklə yeni istehsal müəssisələri yaratmaqdır.  

Ölkədə məhkəmə-hüquq islahatlarının sürətləndirilməsi, qanunun aliliyinin təmin edilməsi xarici investorların 

biznes təşəbbüslərinin genişlənməsinə təkan verə bilər. Yeni artım yanaşmasının effektivliyinin təmin edilməsi 

üçün iqtisadi siyasətin və iqtisadi siyasət quruculuğu prosesinin və icrası mexanizmlərinin daha da 

təkmilləşdirilməsinə və müasirləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bunun üçün aşağıdakı islahatlar tələb olunur:  

● Fiskal siyasətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi. Yeni iqtisadi yanaşmada fiskal siyasətin dominantlığını 

azaltmaqla ötürücülüyün yüksəldilməsi mühüm istiqamətlərdən biridir. Region ölkələr əsas ticarət tərəfdaşları ilə 

müqayisədə rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi büdcənin vergitutma bazasının da 

genişləndirilməsini dəstəkləyə bilər. Bu istiqamətdə təxirə salınmadan optimal, rəqabətqabiliyyətli biznes və 

investisiya imkanlarının genişlənməsinə imkan verən çərçivənin qurulması məsələsinə baxıla bilər. Digər tərəfdən, 

fiskal idarəetmənin texnokratik çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi baxımından kontr–tsiklik fiskal qaydaların tətbiqi, 

şəffaflıq və hesabatlılığın, dövlət investisiyalarının idarə edilməsinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi əsas 

prioritetlərdəndir.  

● Pul-məzənnə siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 

Ölkələr arasındakı BXİ cəlb edilməsi üçün gedən rəqabət həmçinin son onilliklərdə xüsusilə hiss edilir Bu 

mövzular bir çox ölkələrin iqtisadiyyatının və dövlət siyasətinin BXİ üçün cəlbediciliyini təmin edən amillərin 

müəyyənləşdirilməsi məsələsi həm xalis elmi tədqiqatların, həm də beynəlxalq təşkilatların və milli hökumətlərin 

praktiki araşdırmalarının daima diqqət mərkəzində olan əsas mövzulardandır. 

Açar sözlər: Birbaşa Xarici İnvestisiya, Rəqabət, Beynəlxalq Ticarət, İqtisadiyyat 

 

Giriş  

Məlumdur ki, iqtisadi nəzəriyyyələrdə də əks olunduğu kimi ölkədə resurslar nə qədər məhdud 

olarsa,  ondan daha səmərəli istifadə edilməsi meyarı həmişə aktual olur. Dövlət müstəqilliyinin 

bərpasının ilk illərində ölkəmizin müharibə şəraitində olması, Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri və keçmiş İttifaq 
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respublikaları  arasında ticarət əlaqələrinin zəifləməsi, nəticədə sosial-iqtisadi vəziyyətin 

pisləşməsi ilə xarakterizə olundu.  Dərin iqtisadi islahatlar, keçid və bərpa dövründə 1994-cü 

ildə 13 şirkətdən ibarət beynəlxalq konsorsiumla Azəri-Çıraq-Günəşli neft yataqlarının 

işlənməsinə dair ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu və birbaşa təşəbbüskarlığı 

ilə imzalanmış “Əsrin Müqaviləsi”nin ilkin iqtisadi səmərəsi özünü göstərməyə başladı. 

Xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunması yolu ilə milli iqtisadiyyatı yenidən dirçəldilməsi 

bu gün də şahidi olduğumuz ölkəmiz üçün çox mühüm və gələcək üçün planlaşdırılımış strateji 

addım idi. Təbii ki, həmin dövrdə Azərbaycanın investisiya siyasətində  əsas rol oynayan BXİ-

lar daha çox neft sektoruna cəlb olunurdu. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatına 

qoyulan investisiyaların həcmi milyard dollarlarla ölçülür (Нешитой А.С, 2012).  

Bu məqalədə son illərdə sahibkarlığın inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin 

yaradılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində sənayenin inkişafı sahəsində 

əldə edilmiş uğurlar və prespektivlər haqqında bəhs ediləcək. Belə ki, bir sıra sənaye 

müəssisələri bərpa edilmiş, Bakı şəhərində və regionlarda müxtəlif sənaye və yüksək 

texnologiyalar parkları yaradılmış, sənayenin inkişafının maliyyəlşdirilməsi üçün bir sıra 

inkişaf institutları formalaşdırılmışdır. Sənayeyə dəstək tədbirlərinin əsas məqsədi sənaye 

müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq və onların beynəlxalq bazarlara çıxışını 

asanlaşdıracaq potensiala qovuşmalarını təmin etməkdən ibarətdir. 

Dünya təcrübəsində sənayeyə dəstək tədbirləri investisiyaların təşviqi və iş mühitinin 

yaxşılaşdırılması, beynəlxalq ticarət və ixracın təşviqi, bacarıqların artırılması və insan 

resurslarının inkişafı, infrastrukturun qurulması, xüsusi iqtisadi zonalar, sənaye parkları və 

sənaye klasterlərinin yaradılması, regionların inkişafı, sektorlara xüsusi yanaşma, 

texnologiyaların transferinin dəstəklənməsi və innovasiyaların təşviqini əhatə edir (Muradov 

and Hajiyev, 2014). 

Bundan əlavə Azərbaycan Respublikasında da özəl sektorun inkişafı naminə bir çox işlər 

görülmüşdür. Bu işlərin əsas məqsədi Azərbaycanda rəqabət mühiti yaratmaq və inkişaf 

etdirməkdir. Maliyyə sektoru ilə real sektor arasında tarazlığın yaradılması üçün rəqabət 

qabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişafı vacib məsələlərdən biridir. Həmçinin rəqabət qabiliyyətli 

iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə ölkədə yerli məhsul və xidmətlərin stimullaşdırılması eyni 

zamanda iqtisadiyyatın inkişafı deməkdir.  

Metod  

Tədqiqat işində nəzəri metodlarla yanaşı investisiya siyasəti və rəqabətin əhəmiyyəti 

göstərilmişdir. Son illərdə Azərbaycan respublikası iqtisadi artım tempinə görə ön siralarda yer 

almaqdadır.  

Biznesin fəaliyyətinin asanlığının əsas göstəricisi Dünya Bankı Qrupu tərəfindən hər il 

qiymətləndirilən, özəl sektorun fəaliyyətinə yardım edən qayda və normalara əsaslanan “Doing 

Business” hesabatıdır. Bu hesabata əsasən, son illər ərzində Azərbaycanda biznesin təşkili 

asanlaşmışdır. 
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Doing Business hesabatının təhlili bir çox faydalı məlumatları açıqlayır: Azərbaycan hesabatda 

sahibkarlıq fəaliyyətinə başlama, əmlakın qeydiyyatı, investorların hüquqlarının qorunması, 

vergilərin ödənilməsi və müqavilələrin icrası kimi göstəricilər üzrə qənaətbəxş mövqedədir. Bu 

nəticələr göstərir ki, həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən ölkə Prezidentinin son sərəncamları 

sayəsində Azərbaycanda bir çox sahədə islahatlar dünya standartlarına uyğun reallaşdırılır.  

Daha əvvəllər daim inkişafda olan neft sektoru hesabına əldə edilmiş gəlirlər infrastrukturun 

müasirləşməsinə, qeyri-neft sektorunun, eləcə də sənaye sahələrinin inkişafına yatırım 

edilmişdir. 16 mart 2016-cı il tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına müvafiq olaraq iqtisadiyyat və 

milli iqtisadiyyatın11 sektoru üzrə ümumilikdə 12 strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Göstərilən 

planlar qısa, orta və uzunmüddəti dövrləri əhatə etməklə 3 hissəyə bölünmüşdür. Bunlar 

tədbirlər planı və inkişaf strategiyası, uzunmüddətli baxış və hədəf baxışdan ibarətdir 

(Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi. 2016). 

Hazırda dünya ölkələrində pandemiya səbəbindən iqtisadiyyatda yaranan qeyri-sabitlik istər 

inkişaf etmiş ölkələri, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələri ciddi təşvişə salmış və iqtisadi 

inkişfa nail olmaq üçün bir sıra tədbirlər görməyə sövq edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

hesablamalarına görə, pandemiya nəticəsində qlobal iqtisadiyyat 2020-ci ildə 3 faiz, Orta Şərq 

və Mərkəzi Asiyanın neft ixrac edən ölkələrinin iqtisadiyyatı isə 3,9 faiz azalacağı halda, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı cəmi 2,2 faiz kiçiləcək. Orta Şərq və Mərkəzi Asiyanın neft-qaz ixrac 

edən 11 ölkəsinin içərisində Azərbaycan iqtisadiyyatı pandemiyadan ən az zərər çəkənlərin ilk 

üçlüyündədir. 

 Qeyri-neft sektorunun inkişafının əsas məqsədi iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması 

və onların beynəlxalq bazarlara çıxışının asanlaşdırılması üçün mövcud potensiala 

çatdırılmasına nail olmaqdır. Sənayeyə dəstək tədbirləri dünya təcrübəsində iş mühitinin 

yaxşılaşdırılması və investisiyalar, ixracın təşviqi və beynəlxalq ticarət, insan resurllarına 

diqqət, regionların inkişafı, xüsusi iqtisadi zonalar, sənaye parkları və klasterlərinin 

yaradılması, sektorlara xüsusi yanaşma, texnologiya transferlərinin dəstəklənməsi və 

innovasiyaların inkişafını təmin etməkdir (G.A.Əzizova, 2014). 

Analiz  

Qeyri-neft sektoruna əlavə investisiya qoyuluşları 2025-ci ilədək və ondan sonrakı dövrdə daha 

rəqabətli iqtisadiyyatın vacib hərəkətverici qüvvəsi olacaqdır. Bu səbəbdən gələcəkdə sənaye 

və xidmət sektorlarına birbaşa xarici investisiyalar daha geniş miqyasda cəlb ediləcəkdir. 

Texnologiya, bacarıqlar və qlobal dəyər zəncirlərinə çıxış təklif edən iri xarici şirkətlərin qeyri-

neft sektoruna investisiya yatırımı Azərbaycanın qlobal iqtisadi xəritədə yerini 

möhkəmləndirəcəkdir. Azərbaycana xarici investorlar strateji olaraq üç aspekt üzrə cəlb 

ediləcəkdir: son dərəcə cəlbedici investisiya imkanlarının yaradılması (məsələn, müasir 

infrastruktura malik sənaye parkları); aparıcı beynəlxalq şirkətlərə məqsədyönlü çıxış; mövcud 

və gələcək investorlar üçün birinci sinif xidmətlər. 

Ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi kimi çıxış edən yanacaq-energetika sənayesi və neft emalı 
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sahələri xarakterizə olunur. Neft-qaz sənayesi 1994- cü ildən etibarən beynəlxalq konsorsiumla 

Azəri-Çıraq-Günəşli neft yataqlarının işlənməsinə dair  “Əsrin müqaviləsi” adı ilə tarixə düşüb, 

ölkəmiz üçün çox əhəmiyyət daşıyan müqavilə imzalanmışdır. Bu müqavilə ölkəmiz üçün 

olduqca önəmli yeni neft sazişlərinin imzalanmasına, dünya birliyində etibarlı tərəfdaş, ölkə 

kimi təqdim olunmasına böyük töhvə vermişdir. 2006-cı ildə BakıTbilisi-Ceyhan boru 

kəmərinin rəsmi açılışı olmuş və Azərbaycan qlobal səviyyədə iqtisadi əlaqələri 

yaxşılaşdırmaqla, neft-qaz istehsalı və ticarətinin davamlılığını təmin etmişdir (N.Sabiroğlu, 

2012). Bu illər ərzində neft gəlirləri tikinti, xidmət, dövlət idarəetməsi, müdafiə və sosial 

təminat kimi bir sıra digər sektorların da inkişafına birbaşa yol açmaqla ölkəyə tərəqqi 

gətirmişdir. İqtisadi artım prosesinin mühüm mərhələsini uğurla reallaşdırmağa imkan verən 

iqtisadi 9 Dünya İqtisadi Forumunun “2016–2017-ci illər üzrə qlobal rəqabətlilik hesabatı”na 

əsasən12 artım modeli sayəsində iqtisadiyyat 6 dəfə böyümüş, adambaşına düşən milli gəlir 5 

dəfədən çox artmışdır. 2010-cu ilədək iqtisadi artımın əsas hərəkətverici amili ənənəvi neft 

sektoru olsa da, 2010-2014-cü illərdə artıma əsas töhfə qeyri-neft sektorlarından 

formalaşmışdır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2014-cü ildə qeyri-neft 

sektorunda 6,9 faiz, tikinti sektorunda 8,8 faiz, xidmət sektorunda 7,6 faiz artım qeydə 

alınmışdır. Bu sektorların ÜDM-dəki paylarının təhlili göstərir ki, təbii ehtiyatlar 2014-cü ildə 

iqtisadi artıma 37 faiz töhfə vermiş, ikinci yerdə isə 14 faizlik templə tikinti sektoru olmuşdur. 

2014-cü il üzrə iqtisadi artımın sektorlar üzrə təhlili göstərir ki, aktiv dövlət kapitalizmi 

nəticəsində qeyri-neft ÜDM-in 80 faizə yaxın hissəsi, məşğulluğun isə 60 faizə qədər hissəsi 

qeyri-ticari sektorda istehsal edilmişdir. Qeyri-neft ÜDM-də qeyriticari sektorlar olan sosial və 

digər xidmətlər 28 faiz, tikinti sektoru 21 faiz, ticarət sektoru 13 faiz, nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 7 faiz təşkil edir (şəkil 3). Bu dövrdə qeyri-neft ÜDM-in cəmi 8 faizi qeyri-neft 

sənayesinin hesabına formalaşmışdır. 2014- cü ildə kənd təsərrüfatı sahəsində yaradılmış əlavə 

dəyər ÜDM-in 6 faizini təşkil etsə də, ölkə üzrə məşğul əhalinin 36,7 faizi bu sahənin payına  

düşmüşdür. Kənd təsərrüfatında yüksək məşğulluq göstəricisi mülkiyyətində pay torpaqları 

olanların məşğul əhali kimi nəzərə alınmaları hesabına olmuşdur. İqtisadiyyatın strukturunda 

aktiv dövlət kapitalizminin digər təsiri özünü özəl sektorun dövlətin investisiya fəaliyyəti ilə 

rəqabətə girməsinin rentabelli olmamasında göstərir (M.C. Atakişiyev , R.N.Nurəliyeva , 

N.H.Abbasova, 2012). Bunun da nəticəsində özəl təşəbbüskarlığın daralması baş verir. Bu 

mənada, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin iqtisadiyyata töhfəsini nəzərə almasaq, 

iqtisadiyyatda özəl sektorun payının yüksəldilməsi mühüm çağırış olaraq qalır. 

 

Cədvəl 1  Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar (faktiki qiymətlərlə), milyon manat 

Göstərici 2017 2018 2019 

Bütün sənaye  (mln.manat) 10,610.1 8,497.2 9,258.0 

xarici investisiyalar  (mln.manat) 6,989.5 3,993.1 4,411.3 

javascript:;
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Mədənçıxarma sənayesi  (mln.manat) 8,428.9 5,702.3 5,670.5 

xarici investisiyalar  (mln.manat) 6,288.9 3,498.7 3,443.8 

Emal sənayesi  (mln.manat) 652.6 1,431.9 2,466.4 

xarici investisiyalar  (mln.manat) 32.0 25.6 798.0 

Qida məhsullarının istehsalı  (mln.manat) 125.5 196.6 140.4 

xarici investisiyalar  (mln.manat) 32.0 16.5 13.0 

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı  (mln.manat) 30.7 36.9 1,430.1 

xarici investisiyalar  (mln.manat) 0.0 0.0 778.0 

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri  (mln.manat) 23.7 73.3 28.0 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı  (mln.manat) 870.5 602.9 490.0 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı  (mln.manat) 658.1 760.1 631.1 

 

Mənbə: www.stat.gov.az  Son yenilənmə: 30.12.2020 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2019-cu ildə ölkədə emal sənayesi  sahələrinə 

investisiya qoyuluşu 2017-ci ilə nisbətən 4 dəfəyədək artmışdır. Bu göstərici Rezin və plastik 

kütlə məmulatlarının istehsalı  üzrə də izlənilir. Neft sənayesində göstəricilərin nisbətən aşağı 

olması bu sahədə reallaşdırılan investisiya layihələrinin istismar mərhələsinə daxil olması ilə 

bağlıdır. Əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması istiqamətində aparılan islahatların 

nəticəsində Azərbaycan aparıcı beynəlxalq nüfuzlu hesabatlarda öz mövqeyini gücləndirir. Belə 

ki, hər il Dünya Bankı tərəfindən dərc edilən “Doing Business 2018” hesabatında 8 pillə 

irəliləyən Azərbaycan 190 ölkə arasında 57-mövqeyə yüksəlmişdir, Avropa və Mərkəzi 

Asiyada 4 və daha çox islahat aparan 3 ölkədən biri olub. Həmçinin Dünya İqtisadi Forumu 

tərəfindən nəşr olunan və rəqabətqabiliyyətlilik üzrə ən geniş qiymətləndirmə hesab olunan 

“Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda ölkəmizin mövqeyi ötən ilə nisbətən 2 pillə yaxşılaşaraq 35-

ci yerə yüksəlib və 2009-cu ildən MDB məkanında liderlik mövqeyini qoruyub saxlayır ( Dünya 

Bankının “Doing Business” adlı hesabatı, 2016). 

Nəticə  

Tədqiqatın yekunu olaraq aşağıdakı nəticələr əldə olunmuşdur: Dövlətin investisiyanın mövcud 

siyasətinin, onun fəaiyyətinin müəyyənləşdirilməsində kənd təsərrüfatı, emal sənayesi və su 

təchizatı tullantıların təmizlənməsi və emalı  sahələrinə daha çox üstünlük verilməlidir. 

Xüsusilə Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi şanlı qələbəmizdən sonra 

http://www.stat.gov.az/


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2521 
 

Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlarımızda yeni inkişaf mərhələsi başlayır. Növbəti 

illərdə kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşarının artırıması müşahidə ediləcək. Bu sahənin 

inkişaf etdirilməsi üçün lazimi şərtlərin formalaşdırılması sənayenin bu və ya digər sahələrin  

inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir. Çünki kənd təsərrüfatı sənayesi yüngül və yeyinti 

sənayesinin də əsas xammal mənbəyidir. Kənd təsərrüfatı sənayesinin inkişafı birbaşa olaraq 

yüngül və yeyinti sənaye sahələrinin da inkişafına müsbət təsir göstərir. Sonda isə sadalamış 

olduğumuz bütün sahələr investisiya səmərəliliyi artırırılmasına, emal sənayesi sahələrinin 

beynəlxalq rəqabətliliyin artmasına gətirib çıxarır. Həmçinin, qeyri-neft sektorunun inkişaf 

prioritetlərinə uyğun olaraq idxalı əvəzləyici və ixracyönümlü xarici investisyaların axınının 

stimullaşdırılması, qeyri-neft ixracının həcminin artırılması və yeni bazarlara çıxışların təmin 

olunmasıdır.  

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi vacibdir: 

Sxem 1. Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əsas vəzifələr 

 

Mənbə : müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

Eyni zamanda ölkənin qeyri-neft sektoruna cəlb edilən BXİ-nin artırılması üçün Azərbaycanda 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi islahatlara ehtiyac vardır. Bu 

islahatlar təkcə vergi güzəştlərinin və subsidiyaların genişləndirilməsinə deyil, ilk növbədə, 

investorlar üçün daha həssas olan məsələləri əhatə etməlidir. Bu məsələlər sırasına aiddir:  

 xüsusilə dövlət idarəetməsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması ; 

 mülkiyyət hüququnun qorunmasının təmin edilməsi; 

 müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin qurulması; 

 hüquqi və tənzimləyici mühitin yaxşılaşdırılması; 

 BXİ-nin cəlb edilməsi üzrə hökumətin vahid siyasətinin hazırlanması və qəbul edilməsi;  

Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əsas istiqamətlərin 
müəyyənləşdirilməsi

Yüksək əlavə dəyəri olan xarici investisiyaların həcminin artırılması və trukturunun 
təkmilləşdirilməsi

İnvestisiya mühitinin cəlbediciliyini yüksəldən kreativ iqtisadiyyatın inkişaf 
etdirilməsi

Maliyyə bazarı vasitəsi ilə investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşdirilməsi

dövlət və özəl sektor arasındakı investisiya əməkdaşlığını inkişaf etdirilməsi

https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F%C4%B1n_%C9%99traf%C4%B1nda_Erm%C9%99nistan_i%C5%9F%C4%9Fal%C4%B1_alt%C4%B1nda_olan_Az%C9%99rbaycan_%C9%99razil%C9%99ri
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 “Rəqabət Məcəlləsi”nin, “Xarici investitisiyaların qorunması haqqında” yeni qanunun 

qəbul edilməsi və s. 

Beləliklə, Azərbaycanın regionları üçün investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri sadalananlar 

hesab edilə bilər: - investisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsi, 

investisiya siyasətinin müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq prioritetləşdirilməsi, 

ölkənin regionlarında investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin daha da gücləndirilməsi, 

insan kapitalına, infrastruktura qoyulan investisiyaların prioritetliyinin təmin edilməsi, 

regionlarda ixracyönümlü və əlavə dəyərin xüsusi çəkisi yüksək olan sahələrə yerli və xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə stimullaşdırıcı tədbirlərin sürətləndirilməsi. Dövlət 

qeyri-neft sektorunun inkişafı prioritet istiqamətlərdən biri kimi dövlət proqramlarını,  

Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyasını həyata keçirməklə bir daha ölkədəki 

investisiya mühitini yaxşılaşdırılacaqdır. Buna misal olaraq artıq gündəmdə olan azad edilmiş 

ərazilərdə qurulacaq  müştərək yüksək texnologiyalar parklarının yaradılması və “smart-city”, 

“smart-village”, – yəni, “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında qurulacaq layihələri 

göstərmək olar. 

Bu, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə imzalanan “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-

2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda da öz əksini tapıb. 
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Xülasə 

Azərbaycanın yüksək əlverişli coğrafi mövqeyi, iqtisadi potensialı və digər müxtəlif amillər ölkəmizin geosiyasi 

gücünü  artırmaqdadır. Respublikamız Davos Dünya İqtisadi Forumunun nüfuzlu üzvlərindən birinə 

çevrilməkdədir və mütəmadi olaraq ölkəmiz hər il bu forumda təmsil olunur. DİF bizə hər il dünyada gedən iqtisadi 

meyillər barəsində ətraflı.ş çoxşaxəli məlumat əldə etməyə köməklik edir. Azərbaycan 2007-ci ildən etibarən bu 

forumun geniş toplantılarında fəal iştirak etmkdədir. DİF ölkəmizin reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə təqdim 

etmək üçün əhəmiyyətli bir platformadır. DİF-in Azərbaycan qarşısında qoyduğu islahatların davamlı şəkildə 

aparılması nəticəsində xarici investorların cəlb olunmasında böyük imkanlar yaranmışdır. 2016-ci ildən etibarən 

isə Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə  strateji yol xəritələri hazırlanmış, struktur və kadr islahatları reallaşdırılmış, 

respublikamızın biznes mühitinin yaxşılaşması üçün ciddi addımlar atılmışdır. Həmçinin kiçik və orta 

müəssisələrin, innovasiya istiqamətlərinin qüvvətləndirilməsi, bununla yanaşı yüksək və orta texnologiyalara sahib 

yeni innovativ şirkətlərin yaranması, start-up layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət 

qabiliyyətliyinin yüksəlməsində xüsusi yol oynayacaqdır.  Ümumiyyətlə ölkəmiz son illər ərzində yüksək inkişafa 

nail olmuş və demək olar ki, bütün indikatorlar üzrə artım tempinə sahibdir. Bu indikatorlar üzrə artım tempi 

ölkəmizdə rəqabət qabiliyyətlilik mühitinə ciddi, yüksək təsir göstərməkdədir. Çox kiçik bir miqdarda olmaqla 

yanaşı bəzi indikatorlarda keçən illərə nisbətən azalma çüşahidə olunmuşdur. Bu azalmalar əsasən son dövrlərdə 

dünya və ölkəmizdə baş verən qlobal proseslərdən qaynaqlanmaqdadır. Lakin biz əminik ki, rebpublika rəhbərliyi 

tərəfindən aparılan beynəlxalq standartlara uyğun yüksək innovasiyalı islahatlar əticəsində azalma baş verən 

indikatorlar üzrə də qısa bir müddət ərzində artım tempinə nail olunacaqdır. Həmçinin biz çalışmalıyıq ki, DİF-in 

ölkəmiz qarşısında qoyduğu zamanın tələbləri ilə uyğunlaşan məqsədləri reallaşdıraq. 

Açar sözlər : Beynəlxalq rəqabət qabiliyyətlilik, Dünya İqtisadi Forumu, Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətlilik. 

 

Giriş  

Ilk dəfə M.Porterin başçılığı altında “Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi” və “Biznes rəqabət 

qabiliyyətlilik indeksi” ni birləşdirməklə 2008 –ci ildən etibarən “Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik 

İndeksi” nin hesablanması metodikası yaradılmışdı. Bu indeks ölkələrin milli iqtisadiyyatının 

təmin edə biləcəyi məhsuldarlıq səviyyəsinin determinantları əsasında hesablanır. Bu 

hesablamada Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksini DİF əsasən iqtisadi artımı təyin edən 111 

makroiqtisadi, sosial və s. meyardan istifadə edərək hesablayır.  Bunlar əsasən 3 subindeks və 

hesablanması üçün 12 indikatordan ibarətdir. Bunlar: Baza şərtləri – institutlar, infrastruktur, 

makroiqtisadi mühit, səhiyyə və ibtidai təhsil, effektivliyi artıran şərtlər – ali təhsil və peşə 

hazırlığı, əmtəə bazarının effektivliyi, əmək bazarının effektivliyi, maliyyə bazarının yetkinliyi, 

mailto:s.aliyeva07@mail.ru
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texnoloji hazırlıq, bazarın ölçüsü, İnnovasiyalar və biznes mühiti – innovasiyalar, biznesin 

yetkinliyidir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün  bu indekslər mövcud rəqabət üstünlüklərinin 

qorunmasının önəmli olmağı ilə yanaşı yeni və yüksək texnologiyalara əsaslanan, biliklərin 

iqtisadiyyatı kimi innovasiyalı iqtisadiyyatın tətbiqini reallaşdırmaq üçün bizə böyük imkanlar 

yaradır. DIF reytinqləri bizə innovasiyalı iqtisadiyyatın tətbiqinin yalnız  makroiqtisadi 

göstəricilər hesabına etmək mümkün olmayacağını göstərir. Burada rəqabət qabiliyyətliliyə 

təsir edən bütün amillərin yalnız tarazlı və kompleks şəkildə yaxşılaşdırılması ilə biz bu yolda 

uğurlu bir zəminə nail ola bilərik. Azərbaycan milli iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyinin 

əsas artım amilləri  kimi müasir infrastrukturun yaradılması və təkmilləşdirilməsi, bunun əsas 

tərkib hissəsi olmaqla bərabər dövlət tənzimləməsinin əsas instrumentlərinin müasir dünya 

standartları səviyyəsinə gətirilməsi, inkişaf etdirilməsi bizə bu prosesin inkişafı üçün kömək 

edəcəkdir. Son zamanlarda dövlətin milli iqtisadiyyatın aparıcı sektorları üzrə hazırlanan 

strateji yol xəritələri bizə iqtisadi inkişaf əsasında rəqabət qabiliyyətliliyin, sosial rifahın və 

inklüzivliyin artırılmasında böyük kömək edəcəkdir. Azərbaycanın müasir qlobal çağırışlara 

cavab verən investisiyaların cəlb edilməsi ilə azad rəqabət mühitinin, beynəlxalq bazarlara 

çıxışın və insan kapitalının daim inkişafına nail olaraq dünya iqtisadiyyatında öz yerini 

gücləndirməklə, əhalinin ortalamsı nəzərə alinmaqla yüksək gəlirli ölkələr sırasına daxil bilər. 

Burada biz xüsusi ilə qeyd etməliyik ki, hazırlanan Strateji Yol Xəritəsləri qəbul edilməsi ilə 

birlikdə, onun həyata keçirilməsi yolunda  dövlət qurumlarının öz fəaliyyətlərini daha düzgün 

proqramlar əsasında reallaşdırmağa kömək edəcəkdir. Bu sənəddə reallaşdırılmağa çalışılan 

layihələrin həyata keçirilməsindən əvvəl ilk öncə texniki-iqtisadi əsaslandırma aparmalı və hər 

bir yeni təşəbbüs üzrə müvafiq dövlət qurumları cavabdehlik daşımalıdır. 

Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətliliyinin formalaşması – Davos Forumu 

Dünya İqtisadi Forumu ictimai təşkilatlar, biznes adamlarını və siyasətçiləri eyni masa 

ətrafında toplayan, dünyada baş verən iqtisadi, ictimai-siyasi proseslərin və dünyanın 

müvafiq zaman ərzində iqtisadi gündəliyin müzakirə olunduğu əsas platformalardır. 

DİF dünyada gedən iqtisadi meyillər haqqında ətraflı məlumat əldə etməyə köməklik 

edir. Azərbaycan 2007-ci ildən başlayaraq Davosda bu Forumun İllik Toplantısında 

iştirak edir. Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycan reallıqlarını beynəlxalq ictimaiyyətə 

təqdim etmək üçün gözəl bir platforma rolunu oynayır. İslahatların davamlı şəkildə 

aparılmaası Azərbaucana xarici investisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradır. Həyata 

keçirilən islahatlar nəticəsində 2007 - 2019-cu illərin müqayisəsini aparsaq ölkə 

iqtisadiyyatının 80 faiz,  qeyri-neft sektorunun həcminin 2,1 dəfə, strateji valyuta 

ehtiyatlarının təxminən 13 dəfə artmasını müşahidə edə bilərik, bununla yanaşı 

Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsinin təxminən 4 dəfədən çox,  əsas problemlərdən biri 

olan işsizlik səviyyəsinin isə 4,9 faiz azaldığını görəcəyik.  Bu illər ərzində Azərbaycan 

“Doing Business 2009” və “Doing Business 2019” hesabatları üzrə dünyanın islahatçı 

ölkələri arasında lider mövqe  tutmuşdur. 2007-ci ildən bu yana ölkəmizə təxminən 111 

milyard ABŞ dollarından çox xarici investisiya yatırılıb. Bu iqtisadiyyatımızın bütün 

sahələrində önəmli irəliləyişə səbəb olub. Davos İqtisadi Forumunun “Qlobal 
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Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycanın mövqeyi 2006-2007-ci illərdə 64-cü yerdə, 

2017-2018-ci ildə 137 ölkə arasında 35-ci yerə kimi yüksəlmişdir, 2019-cu ildə isə 

“Əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi” üzrə 2-ci yerdə,“Əcnəbi işçilərin işə qəbulunun 

asanlığı” və “Hökumət tənzimləməsinin yükü” üzrə isə 3 -cü yerdə, “Hökumətin 

dəyişməyə cavabdehliyi” üzrə 5-ci, “Biznesə başlama üçün tələb olunan günlərin sayı” 

üzrə 8-ci yer və “Hökumətin uzunmüddətli strategiyası” üzrə isə 10 -cu yerdə mövqe 

tutmuşdur(İ.Əliyev DİF “Strateji baxış:Avrasiya 22 yanvar 2020).Həmin hesabatda 

həm də Azərbaycanın 2019-cu il üzrə 141 ölkə arasında “Dəmir yolu xidmətlərinin 

səmərəliliyində” 11-ci, “Hava yolları xidmətlərinin səmərəliliyiində” 12-ci, “Dəniz 

limanları xidmətlərinin səmərəliliyində” 25-ci və nəhayət “Yolların keyfiyyəti”də 27-

ci yeri tutmuşdur. Xarici və yerli investisiyaların cəlb olunması ilə ölkənin nəqliyyat 

və yol infrastrukturunun əhəmiyyətli inkişafı baş verib. Lakin nəqliyyat 

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi yalnız kapital hesabına deyil eyni zamanda 

əməkdaşlıq da böyük rol oynayıb. DİF çərçivəsində Azərbaycanın əməkdaşlığı Şimal-

Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin önəmli aktoruna, beynəlxalq nəqliyyat 

qovşağına çevrilmişdir. 2016-ci ildən etibarən Azərbaycan iqtisadiyyat və onun əsas 

sektorları üzrə strateji yol xəritələri hazırlanmış, kadr və struktur islahatları 

reallaşdırılmış, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşması məqsədilə ciddi addımlar həyata 

keçirilmişdir(Annual report 2018-2019 10 september 2019). Bu addımlar nəticədə 

Azərbaycan “Doing Business 2020” hesabatı üzrə 191 ölkə arasında 34-cü yer 

tutmuşdur, burada “Kreditin əlçatanlığı” üzrə 1-ci, “Biznesə başlama” 9-cu yer, 

“Müqavilələrin icrası” üzrə isə 28-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bunun bərabərində 

Azərbaycanın Dünya İqtisadi Forumu ilə əməkdaşlığı konseptində 2019 -cu ildə ölkəmiz 

ilə Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasında əməkdaşlıq sənədi 

imzalanmışdır. Bu əməkdaşlıq dünyada baş verən müsbət trendlərin və inkişaf etmiş 

ölkələrin qabaqcıl təcrübələrinin ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatına transformasiyasına 

imkan verəcəkdir (World Bank Doing Business 2020).Azərbaycan Dünya İqtisadi 

Forumu ilə əməkdaşlığının səmərəli əlaqələr üzrə qiymətləndirilməsinə, inkişaf 

etdirilməsinə və daha da irəli səviyyəyə çatdırılması üçün göstərilən səylərin 

dəstəklənməsində bundan sonrada qərarlı şəkildə davam edəcəkdir. Davos 2020-nin 

prioritetləri əsasında 6 planetar problem irəli sürmüşdür. Bunlar: dünyanın ekoloji təlatümləri, 

iqtisadi inkişafın sabitliyinin təmin olunması, mövcud texnoloji problemlər, bəşəriyyət in 

nüvəsini təşkil edən insan faktoru, geosiyasi münaqişələrin həlli yollarına baxış və sənaye 

inqilabı ilə bağlı problemlərdi.  Ekoloji mövzu ilə bağlı problrmlər böyük biznes layihələrinin 

əsas fikirlərinə çevrilmişdir, bunlar mövcud iqlim dəyişiklikləri riski qarşısında səfərbərliyi, 

biomüxtəlifliklə bağlı mühafizə tədbirlərinin təsir dairəsini meşələrin dərinlikləri və okeanların 

dibinə yetişməsini təmin etməkdir. İqtisadiyyatla bağlı fikirlər isə uzunmüddətli borc 

öhdəliklərini aradan qaldırmaq və dünya iqtisadiyyatını onun əhatə dairəsini miqyasını 

genişləndirməyə imkan verən sabitlikdə saxlamaqdır. Texnoloji problemlərə münasibətdə isə  4 

- cü sənaye inqilabı texnologiyasının tətbiqi üzrə qlobal konsensusa və bununla yanaşı 
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“texnoloji müharibələrdən yayınmağa necə reallaşdıra bilərik. İnsan və cəmiyyət faktoru üzrə 

əsas məqsəd növbəti onillikdə insanı necə yaşatmaqla bağlı qarşıda duran çətinliklərin aradan 

qaldırılmasıdır(WEF The Global Competitiveness Report 2020).Geosiyasi mövzuda 

müzakirələr nəticəsində planetin qaynar nöqtələrində baş verən münaqişələrin həll yolların 

formalaşdırmağa, qarşı tərəfi sülh mövqeyinə gətirməyə nəzərdə tutulur. Sənaye sahəsində 

danışıqlar ayrı-ayrı sahibkarlıq fəaliyyətlərinin inkişafını təmin edən, biznes sahələrini 

formalaşdırmaq, dünyada siyasi situasiyalara məruz qalmış, texniki dəyişikliklərlə müəssisələrə 

bütün maraqlı tərəflərin artan gözləntiləri fonunda mövcud münasibət sistemini 

müəyyənləşdirməyə hesablanacaq. Dünya İqtisadi Forumu, Davosdakı İllik Toplantının 2021-

ci ilin əvvəlində keçirilməsinə qərar verdi. Qərar asanlıqla alınmadı, çünki COVID-19 

dövründən sonrakı dövrdə "Böyük Sıfırlama" nı formalaşdırmaq üçün dünya liderlərinin ortaq 

bir araya gəlməsi zərurəti olduqca aktualdır. Həmçinin mütəxəssislərdən gələn təkliflər budur 

ki, DİF yanvar ayında bunun reallaşdırılması çox çətin olacaqdır. Yanvar ayında DİF, rəqəmsal 

olaraq yüksək səviyyəli “Davos Dialoqları” nı toplamış və burada qlobal liderlər 2021-ci ildə 

dünyanı nə gözləyəcəyi ilə bağlı fikirlərini bölüşmüşdülər. Yenidənqurulan İllik İclasın tarixləri 

və yeri ilə bağlı təfərrüatlar Forumda iştirak edən və ev sahibliyi edənlərin sağlamlığı və 

təhlükəsizliyinə zəmanət vermək üçün bütün mövcud olan vəziyyəti qiymətləndirdikdən sonra 

paylaşılacaqdır. DİF öz tərəfdaşlarını, seçicilərini qlobal, regional və işgüzar problemlərin həlli 

üçün birgə fəaliyyətlərə cəlb etməyə davam edir. Fevral ayından etibarən, pandemiyanın 

yayılma tempinin artması DİF – in  COVID Fəaliyyət Platformasına iş üzrə  hökumət və 

vətəndaş cəmiyyətindən təxminən 1800 təşkilat qatıldı(The Davos Agenda 2021 25-29 January 

2021). Yanvarın 21-24-də İsveçrənin Davos şəhərində 50-ci Dünya İqtisadi Forumu (WEF) 

təşkil edilmişdir. Forumda təxminən 117 ölkədən 3 min siyasətçi, iş adamı, akademik və qeyri-

hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin qatılmışdır. DİF "Birgə və davamlı dünyanın maraqlı 

tərəfləri" mövzusu çərçivəsində keçiriləcək 400-dən çox açıq və qapalı iclas keçirilmişdir. 

Burada 50-dən çox ölkə ən yüksək səviyyədə (Prezident və Baş Nazir) təmsil olunur ( DİF 2 

may 2021). 
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( https://tradingeconomics.com/azerbaijan/competitiveness-index) 

COVID-19 pandemiyası nəticəsində dərinləşən iqtisadi tənəzzülün bir çox sosial – iqtisadi 

fəsadları davam edir.Pandemiyanın başlamasından bəri, inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş 

iqtisadiyyatların əksəriyyətində işsizlik nisbəti sürətlə artdı. Bunun nəticəsində yoxsulluq 

səviyyəsi sürətlə yenidən artmağa. COVID-19-un səbəb olduğu iqtisadi və sağlamlıq 

böhranının 2020-ci ildə 88 milyon ilə 115 milyon arasında daha çox insanın həddindən artıq 

yoxsulluq səviyyəsinə  sürükləyəcəyi təxmin edilir. 2021-ci il üçün qlobal iqtisadi vəziyyət həm 

pandemiyaya, həm də hökumətlərin bu situasiyadan çıxış effektivliyinə çox bağlıdır. Qlobal 

Rəqabətlilik İndeksi (GCI), cəmiyyətin ehtiyacları və texnoloji inkişaflarla birlikdə irəliləməyə  

davam etdi.2018-ci ildən etibarən başlanan Qlobal Rəqabətlilik İndeksi 4.0, məhsuldarlıq 

amillərinin geniş spektrinə daha çox diqqət ayırır. Daha uzun müddətdə böyüməni sürdürmək, 

işləyən cəmiyyətləri yaratmaq və ətraf mühiti yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra önəmli tədbirlər 

həyata keçirilmişdir(WEF Annual Meeting 21-24January 2020). Azərbaycanın milli rəqabət 

qabiliyyətlilik strategiyasının digər zəruri istiqaməti innovasiyalardır. Azərbaycanın beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində innovasiyaların rolu olduqca  çox əhəmiyyətlidir. 

Biz həm də bilirik ki, dünya ölkələri üzrə  rəqabət qabiliyyətliliyin ən vacib göstəricilərindən 

biri innovasiyalardır. Ölkəmizdə 2015-2020-ci illər üzrə sənaye inkişafına dair Dövlət 

Proqramında sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və innovasiyaların xüsusi həcmi 

göstərilmişdir. Bu səbəbdən  ölkəyə sənaye dəstək tətbirləri kimi həyata keçirilən innovativ 

tədbirlər sırasına  xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye klasterləri, sənaye parklarının yaradılması , 

texnologiya transferi, ölkədə  regionlar üzrə spesifik sektorlara xüsusi şəkildə həyata keçirilən  

innovativ tətbirlər  sırasına daxil ediliblər. Bununla birlikdə kiçik və orta müəssisələrin, 

firmaların  innovasiya istiqamətlərinin gücləndirilməsi, eləcə də  yüksək və orta texnologiyalara 

sahib yeni innovativ şirkətlərin yaranması , start-up layihələrinin  inkişafı Azərbaycan 

iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətli mövqeyinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli yol 

oynayacaqdır. Ölkəmizdə innovasiya yönümlü bir iqtisadiyyatın inkişafı üçün görülən işlərdən 

biri də 2016-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Yüksək Texnologiyalar 

Parkı  istifadəyə verilməsidir.Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılmasının əsas məqsədi isə 

ölkədə elmi tətqiqatların aparılması , müasir texnoloji, elmi nailiyyətlərə əsalanan  texnologiya, 

innovasiya sahələrinin genişləndirilməsidir. Biz həmçinin bilirik ki, ölkəmizdə bir çox müasir 

innovasiya kompleksinin yaradılması nəzərdə tutulub.Bunlara misal olaraq Sumqayıtda Yüksək 

Texnologiyalar Parkı ilə yanaşı Mingəçevir şəhərində də  Mingəçevir Yüksək Texnologiya 

Parkı yaradılıb. Eyni zamanda Pirallahı adasında da Yüksək Texnologiyalar parkının istifadəsi 

üçün 50 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Həmçinin investorları cəlb etmək məqsədilə, dövlət 

tərəfindən 7 il müddətində torpaq vergisindən , mənfəət vergisindən, ƏDV- dən azad edilmə 

kimi güzəştlər və  eləcədə konsaltinq, təlim proqramları və s. kimi xidmətlər göstərilir.  

Texnoparklarda yaradılacaq prioritet  sahələrə  aşağıdakılar daxildir: mobil texnologiyalar, 

informasiya texnologiyaları, robototexnika və mexanika, kosmos və telekommunikasiya , enerji 

səmərəliyi tədqiqatı, alternativ və bərpa olunan enerji,  e-biznes, animasiya qrafikaları, 

biotexnologiya, LED texnologiyalar, proqram mühəndisliyi və tibbi proqram təminatının həll 
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yolları( AMEA 2016). Bununla yanaşı ölkəmizdə Start-up layihələrinin həyata keçirilməsinə 

çox böyük diqqət ayrılmışdır. Bu məqsədlə Respublikamızda innovativ ideyaların biznesə 

çevrilməsi məqsədilə “Start-up Azərbaycan” Layihəsi və ADİU - nun İnnovativ Biznes 

İnkubatoru formalaşmış yeni mexanizmlərdir. Bununla birlikdə  ölkəmizdə Broker - Dövlət 

Mexanizminin    həyata keçirilməsi və başlanılması innovasiya təşviqi üçün çox böyük 

addımdır. Burada “fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər”  və  “innovativ ideya sahibi olan şəxslər” 

xüsusi yeri vardır. Bu iki mexanizm arasında fəaliyətin əlaqələndirilməsi və innovasiyaların 

tətbiqinin sürətləndirilməsi funksiyasını daşıyan əsas həlledici orqan kimi dövləti qeyd 

etməliyik. Dövlət insanlar tərəfindən innovativ ideyalar ortaya çıxarıla bilməsi üçün sərfəli bir 

mühit yaratmalıdır. Bu sərfəli mühitin yaradılması üçün dövlət maddi –texniki baza ilə təminatı, 

elmi-tədqiqat mərkəzləri yaradılması və onların fəaliyyətinin gücləndirilməsi, beynəlxalq  

informasiya mərkəzlərinə insanların azad bir  şəkildə çıxışının təmin edilməsi, elmi tətqiqat 

mərkəzləri, institutları ilə sıx əlaqələrin qurulmasına yarımçı olmalıdır. Dövlət innovativ 

ideyaları sahiblərindən və ya qurumlardan  müəyyən ödəniş qarşılığında təşviq etməlidir ki, 

onların bu innovativ ideyalarını pulsuz bir sahibkarlara  təklif edə bilsin. Nəticədə sahibkar yeni 

bir innovativ məhsul və ya xidmətin istehsalına başlamalı,onun sərbəst bir şəkildə bazara 

çıxarılmasına  hazırlanmalıdır. Həmçinin bazarda istehlakçılar tərəfindən gələn tənqid və 

təklifləri analiz etməli və innovasiyalar üzərində müəyyən bir dəyişikliklər edilib yeni 

innovasiyalar modeli qurmalıdırlar. Həyata keçiriləcək bu prosesin əsas məqsədi ölkədə 

innovasiya prosesinin stimullaşdırılması ilə yanaşı innovasiyayönümlü bir iqtisadiyyata keçidin 

təmin olunmasıdır. Bütün bu dediklərimizin nəticəsində belə bir fikrə gəlmək olarki, ölkə 

iqtisadiyyatının hərtərəfli , şaxələndirilmiş  şəkildə inkişafı  üçün innovasiyalar olduqca vacib 

bir amilə çevrilmişdir. Azərbaycanda innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın həyata keçirilməsində 

əsas səbəb milli iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və dünya 

təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına duyulan ehtiyacdır. Bizim əsas hədəfimiz 

uzunmüddətli prespektivdə ölkəmizdə dinamik şəkildə  sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını 

həyata keçirə bilməkdir. Bu səbəbdən Azərbaycanın innovasiya potensiyalı düzgün bir şəkildə 

qiymətləndirilməlidir. İnsan kapitalı inkişaf etdirilməli, müasir bilik və nanotexnologiyalar 

əsasında  istehsal qurulmalı,  dünya bazarında rəqabətə davamlı məhsul və xidmətlər istehsal 

olunmalı,  əmək və maliyyə ehtiyatları artırılmalı,qeyri – neft sektoru inkişaf etdirilməli,sənaye 

parkları, sənaye klasterləri, regionlar üzrə xüsusi iqtisadi zonlar yaradılmalı,  Qlobal 

Rəqabətqabiliyyətlilik İndexsində ölkənin innovasiya indikatorları üzrə  payı  təhlil olunmalıdı 

( Prof. R.T.Həsənov “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” Bakı, 2017). 

Azərbaycanın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinin mövcud vəziyyətinin təhlili 

Təhlilə başlamazdan əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın Qlobal 

Rəqabətqabiliyyətlilik indeksi hesablanarkən  ölkəmiz amillər mərhələsindən investisiyalar 

mərhələsinə keçən ölkə kimi götürülüb. 

Cədvəl 1 – də   2016- 2019- ci  illərdə Azərbaycanın  Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik  

İndeksləri digər MDB ölkələri ilə müqayisəli şəkildə verilmişdir.  
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Cədvəl 1 

2016-2019 – ci illərdə MDB ölkələrinin “Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı”nda 

mövqelər 

İllər 2016-2017 2017-2018 2019 

Dövlətlər Bal Yer Bal Yer Bal Yer 

Azərbaycan 4.6 37/138 4.7 35/137 63 58/141 

Rusiya Federasiyası 4.5 43/138 4.6 38/137 67 43 

Ukrayna 4.0 85/138 4.1 81/137 57 85 

Moldova 3.9 100/138 4.0 89/137 57 86 

Gürgüstan 4.3 59/138 4.3 67/137 61 74 

Ermənistan 4.1 79/138 4.2 73/137 61 69 

Qazaxıstan 4.4 53/138 4.3 57/137 63 55 

Qırğız Respublikası 3.7 111/138 3.9 102/137 54 96 

Tacikistan 4.1 77/138 4.1 79/137 52 104 

(https://www.weforum.org/) 

Qeyd etmək istərdim ki, 2019-ci ilə kimi göstəricilər 5 ballı şkala ilə qiymətləndirilirdi, artıq 

2019 – cu ildən bu göstəricilər 100 ballıq şkala ilə qiymətləndirilir. Cədvəl 1-dən göründüyü 

kimi 2016-2017-ci illər göstəricilərinə əsasən Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətliliyi əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəlmiş və  ölkəmiz 138 ölkə içərisində  4,6 balla 37-ci yeri tutmuşdur ki, bu da 

MDB ölkələri içərisində ən yüksək mövqedir.  MDB ölkələri  içərisində rəqabət 

qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycandan sonra gələn Rusiya Federasiyası  4,5 balla 43-cü 

mövqedə qərarlaşmışdır. 2017-2018-ci illər ərzində  ölkəmiz daha da  rəqabət qabiliyyətlilik 

mövqeyini gücləndirmişdir. Cədvəldən də göründüyü kimi 137 ölkə içərisində  4,7 balla  35-ci 

yerdə olmuşdur. Bu nəticə ilə Azərbaycan yenə də MDB ölkələri arasında öz liderlik mövqeyini  

saxlamışdır. Rusiya Federasiyası  38-ci yerdə, MDB ölkələri arasında isə ikinci, Qazaxıstan isə 

4,3 balla  57-ci mövqedədir, yəni üçüncü yerdədir(https://www.weforum.org/reports/the-

global-competitveness-report-2017-2018).  
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Cədvəl 2 

Azərbaycanın 2016-2019-ci  illərdə “Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik indeksinin 

hesablanmasında istifadə olunan  əsas indikatorlar üzrə göstəriciləri 

 İllər 2016-2017 2017-2018 2019 

 İndikatorlar Bal Yer Bal Yer Bal Yer 

1 İnstitutlar 4.2 48/138 4.6 33/137 58.5 49/141 

2 İnfrastruktur 4.3 55 4.5 51 77.4 38 

3 Makroiqtisadi  mühit 5.2 39 4.8 65 55.1 73 

4 Səhiyyə və ibtidai təhsil 5.7 75 5.7 74 68.9 98 

5 Ali təhsil və peşə hazırlığı 4.2 78 4.5 68 69.8 48 

6 Əmtəə bazarının effektivliyi 4.5 50 4.8 31 64.3 23 

7 Əmək bazarının effektivliyi 4.8 26 5.0 17 69.4 21 

8 Maliyyə bazarının inkişaf səviyyəsi 4.5 97 3.8 79 55.4 96 

9 Texnoloji hazırlıq 4.5 55 4.6 56 55.1 73 

10 Bazarın ölçüsü 3.9 63 4.0 63 54.0 67 

11 Biznes şəraiti 4.0 60 4.4 40 71.5 23 

12 İnnovasiyalar 3.6 44 4.0 33 38.3 68 

Cədvəl 2-də  Azərbaycanın  2016-2019- ci illərdə Qlobal Rərabətqabiliyyətlilik 

İndekslərinin hesablanmasında istifadə olunan əsas indikatorlar üzrə göstəricilər  qeyd 

olunmuşdur (https://www.weforum.org/).  

Cədvəldən də göründüyü kimi, “effektivliyi artıran  şərtlər “ subindeksinə daxil     olan 

indikatorlardan, “Ali təhsil və peşə hazırlığı”, “Əmtəə bazarının  effektivliyi”, “Əmək bazarının 

effektivliyi”, “Maliyyə bazarının  inkişaf səviyyəsi”, “Marketinq ölçüsü” Azərbaycanın rəqabət 

qabiliyyətliliyinin yüksəlməsində böyük əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda qeyd oluna bilər ki, 

daima artan templə inkişaf olub  və bunlarda ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin  artırılmasına   

müsbət təsirini göstərir. Buna misal olaraq, “Maliyyə bazarının  inkişaf  səviyyəsi” indikatoruna 

baxsaq çox yüksək  səviyyədə inkişafa, artıma nail olunduğunu görə bilərik. 2016-2017-ci ildə 

97-ci, 2017-2018- ci ildə isə 79-cu yerdə qərarlaşmışdır. Eyni zamanda  digər indikatorlar  üzrə 

də  yüksək inkişafı müşahidə edə bilərik. Bunlar arasında yalnız “Texnoloji hazırlıq” indikatoru 

üzrə kiçik bir geriləmə müşahidə edilmişdir.  Biz 2016-2019 –ci illər ərzində  “Baza şərtləri” 
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subindeksinə  daxil olan “Makroiqtisadi mühit”  indikatorunda   ciddi  şəkildə geriləmə 

olduğunu görürük. Belə ki, 2016-2017-cı ildə 39, 2017-2018 – ci ildə isə 65- ci yerdə  

qərarlaşmışdır. Bu nəticəyə gəlirik ki, bu indikator üzrə  yüksək bir geriləmə baş verib. Biz 

indikatorların düzgün şəkildə müəyyən olunması üçün Azərbaycanın  göstəricilərini daha ətraflı 

təhlil etməliyik.    Bu meyarlardan bir qrupuna görə ölkənin mövqeyi kifayət qədər yüksəkdir 

və  2016-2019-cu  illər ərzində  ciddi dəyişiklik müşahidə olunmur.  Meyarlar üzrə ölkənin 

mövqeyində əhəmiyyətli dərəcədə həm mənfi həm də  müsbət dinamika müşahidə olunur.    

Dördüncü qrup meyarlar  üzrə əksinə, mənfi dinamika mövcuddur.   Daha bir qrup meyarlar 

üzrə ölkənin mövqeyində 2016-cı ilə qədər nisbətən irəliləyiş müşahidə olunsa da daha 

sonradan bu meyarlar üzrə mövqe əsaslı bir şəkildə geriləmişdi. Indi isə bu indikadorlara daxil 

olan sahələrə illər üzrə üzrə ayrılıqda müqayisə aparlıyıq. Əvvəlcə  “İnstitutlar”  indikatoruna 

daxil olan alt sahələrə baxaq və hər birinin hansi meyara daxil oluduğu araşdıraq. Birinci qrup 

meyarlara daxil olan sahələr “ İnstitutlar” indikatorunun içərisində “Siyasətçilərə ictimai inam”, 

hansi ki,illər üzrə 47-ci, 35-ci və 20-ci yerdə qərarlaşmışdır.Ölkənin mövqeyinin aşağı olduğu, 

yekun rəqabət qabiliyyətliliyini aşağı salan və 2016-2019-cu  illərdə ciddi dəyişikliyin 

müşahidə olunmadığı meyarlar “İnfrastruktur” indikatoruna daxil olan “Elektrik təchizatının 

keyfiyyəti”dir ki, lakin son illərdə  Panemiya ilə birlikdə Azərbaycanın enerjiyə olan tələbatında 

və bununla yanaşı Energetika infrastukturunda ciddi bəzi dəyişikliklərə rast gəlinmişdir.  

(https://www.weforum.org/reports2016-2017). “Səhiyyə və ilk təhsil” – indikatoruna daxil olan 

göstəricilərin yüksək dəyərləndirilməsi üçün tələb olunan şərtlərin inkişaf etdirilməsi vacibdir. 

Əsas məqamlardan biri olan icbari sağlamlıq sığortasının tətbiq edilməsi, cəmiyyətin rifahının 

yüksəldilməsində xüsusi rol oynayır. Cəmiyyətdə intensiv artım göstəricisi olan “Uşaq ölümü”-

nün qarşısının alınması üçün müxtəlif sosial tədbirlər planının hazırlanması və ya həyata 

keçirilməsi önəmli faktorlardandır. Cəmiyyətin əsas prioritetlərindən olan  "Ali təhsil və peşə 

hazırlığı” indikatoruna daxil olan artırılması üçün tələb olunan əsas məqamlardan biri xarici 

müəllim mübadiləsinin artırılması və bu sahədə yeni prosedurların təhsil sisteminə əlavə 

edilməsidir. Ümumiyyətlə ölkəmiz bu üç il ərzində çox böyük bir inkişaf yolu keçdiyindən 

demək olar ki, bütün  indikatorlar üzrə yüksək artım tempinə nail olmuşdur. Diqqət yetirsək,  

xüsusən də “İnstitutlar” indikatoruna daxil olan əksər sahələrdə yüksək artım olmuşdur. Bunlar 

arasında yalnız “Biznesin  cinayətkarlıq və zorakılıq ilə bağlı xərcləri”ndə kiçik bir azalma 

müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda “İnfrasturuktur” indikatoruna da daxil olan bir çox 

sahələrdə artım tempi qarşılaşılmışdır. Xüsusən də “Hava nəqliyyatı  infrasturukturunun  

keyfiyyəti”, “Yolların keyfiyyəti”, “Mobil telefon istifadəçilərinin sayı” sahələrində ciddi 

irəliləmə görə bilərik. “Makroiqtisadi mühit” indikatorunda son illər ərzində ölkədə  inflyasiya 

müşahidə olunduğuna görə  ciddi şəkildə geriləmə olduğu  görülür. Qlobal 

rəqabətqabiliyyətlilik hesabatına baxsaq görərik ki , 2016-2017- ci illər ərzində 81-ci yerdə 

ancaq ki 2017-2018- ci illər hesabatında  127 ci yerə  qalxmışdır. Bu da ciddi şəkildə geriləmə 

olduğunu göstərir. Həmçinin ölkənin  “Kredit  reytinqi”ndə də  geriləmə var. “Səhiyyə və  

ibtidai təhsil ” indikatorunlarının əksər sahələrində yüksək inkişaf vardır. Misal olaraq demək 

olarki , “İbtidai təhsilin keyfiyyəti”, “İbtidai təhsillə əhatə olunma”, “Malyariyanın  biznesə 
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təsiri”, “Malyariyaya yoluxma halları” və s. yüksək artım var. Eyni zamanda qeyd etmək olar 

ki, bəzi sahələr var onlarda müəyyən geriləmələr var. Bunlar  “Vərəmin biznesə təsiri”, “QİCS-

ə yoluxma halları” kimi geriləmə olan sahələrdi. Respublikamızın Qlobal Rəqabət  

qabiliyyətlilik hesabatına diqqət yetirsək bizim amillər mərhələsindən investisiyalar 

mərhələsinə keçməkdə olan ölkə kimi götürüldüyümüz və belə dövlətlər üçün Qlobal Rəqabət 

qabiliyyətlilik indeksinin hesablanmasında “Baza şərtləri” subindeksinin payının 60% 

olduğuna  nəzər sala bilərik (https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-

report-2017). Ancaq “Baza şərtləri”ndəki pay 2016-2019 – cu illərdə kəskin şəkildə azalmışdır. 

“Ali təhsil və peşə hazırlığı”  indikatorlarına   diqqət ayırsaq, orada  “Məktəblərdə internetə 

çıxış imkanları”, “Orta təsillə əhatə olunma”, “Ali təhsillə əhatə olunma” daima yüksəlişdədir. 

Riyaziyyat  və  dəqiq elmin tədris keyfiyyəti”, “Tədqiqat və peşə hazırlığı xidmətləri”, 

”Personalın  ixtisasının artırılması” digərlərinə nisbətən  arxa  sıralarda qərarlaşır. Ölkəmizin 

bu sahələrdə artıma nail olması qarşısına qoyduğu əsas məsələlərdəndir. Strateji yol xəritəsində 

və Dövlətin innovasiya siyasətində bu barədə geniş məlumat verilir. Avrasiyanın rəqabət 

qabiliyyəti reytinqində Rusiya Federasiyası (43-cü), ardından Qazaxıstan (55-ci) və 

Azərbaycan (58-ci) gəlir, hər ikisi 2018-ci ilə görə göstəricilərini yaxşılaşdırırlar. Maliyyə 

inkişafına və innovasiya qabiliyyətinə diqqət yetirmək bölgənin daha yüksək 

rəqabətqabiliyyətli göstəricilər əldə etməsinə kömək edəcək və prosesi struktur dəyişikliyinə 

doğru irəliləyir. Azərbaycan, Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən dərc olunan 2019-cu il üçün 

Qlobal Rəqabətlilik İndeksində 11 pilləyə qalxdı (Azərbaycan DİF-in rəqabət reytinqində 

09.10.2019).Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan hazırkı araşdırmada 62,7 bal toplayaraq 58-ci 

yerdədir (2,7 bal əlavə edib). Ermənistan 69-cu (61.3 xal) mövqedə, Gürcüstan 74-cü yerdədir 

(60.6 xal). Reytinqə Sinqapur başçılıq edir. İlk beşliyə ABŞ, Hong Kong (Çin), Hollandiya və 

İsveçrə də daxildir. Siyahıda ümumilikdə 141 iqtisadiyyat təmsil olunur. 12 göstəriciyə 

əsaslanan Qlobal Rəqabətlilik İndeksi ölkələrin dördüncü sənaye inqilabına hazırlığını ölçür. 

Reytinqlərin ilk yarısında Azərbaycanın olması "əmək bazarı" (2018-ci ildə 21-yə qarşı 40-cı 

yer), "işgüzar dinamizm" (2018-ci ildə 23-ə qarşı 31), "qida bazarı" (23-ə qarşı) kimi 

göstəricilərlə qeyd olunur. 37), "infrastruktur" (38-ə qarşı 46 yer), "bacarıq" (48-ə qarşı 54 

yerə), "dövlət qurumları" (49-a qarşı 58), "bazar miqyası" (67-ə qarşı 65), "yenilikçi potensial 

"(68 yer qarşı 71). Azərbaycan “İKT potensialı” (2018-ci ildə 69-a qarşı 73), “maliyyə sistemi” 

(keçən il olduğu kimi 96-cı yer) və Səhiyyə (98-ə qarşı 98), “makroiqtisadi stabillik "(103-cü 

yer 126-cı yerə qarşı). Ölkədəki aşağı inflyasiya və xarici borc səviyyəsinin aşağı olması 

Azərbaycanın "makroiqtisadi sabitlik" göstəricisi üzrə nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına kömək 

etmişdir(https://qafqazinfo.az/news/detail/davos-2020-ve-azerbaycan).  

Nəticə  

Azərbaycan iqtisadiyyatının təkmilləşdirilməsi vəzifələrindən biri milli rəqabət 

qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və bunun əsas tərkib hissəsi kimi ölkədə, dünya standartlarına 

cavab verən infrastrukturunun yaradılması təmin edilməlidir. Dünya İqtisadi Forumunun 

(WEF) son zamanlarda indeks göstəricilərinin dinamikası Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün həm 
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mövcud rəqabət üstünlüklərinin saxlanmasının önəmli olduğu qədər, həm də yeni, yüksək 

texnologiyalı, “biliklərin iqtisadiyyatı”-na dayandırılan innovasiyalı iqtisadiyyatın tətbiqi ilə 

daha yüksək üstünlüklər gətirmişdir. Bununla milli iqtisadi təhlükəsizliyimizin qorunmasi üçün 

mümkün olan hər şeyi etməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət 

qabiliyyətliliyinin səviyyəsi ümumi milli məhsulun (ÜMM) hər vahidinin istehsalına xərclənən 

resursların (milli sərvətin elementlərinin) həcminin müəyyən etməklə hesablanır. Bu situasiya 

respublikamızda milli və regional rəqabət üstünlüklərinin mövcudluğundan irəli gəlir. DİF – in 

rəqabət qabiliyyətinə görə ölkəmizin yüksək dəyərləndirilməsi və Azərbaycanı bir neçə yer irəli 

çəkməsi ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların uğurlu nəticəsi ilə tam əlaqədardır. Davos 

Forumunun müxtəlif illərdə olan hesabatlarında fərqli indekslər üzrə ölkəmizlə bağlı hər hansı 

sahədə geriləmələr var idisə, artıq strateji yol xəritələrin icrası həmin sahələrin də inkişaf 

etməsinə şərait yaratmalıdı. Bu gün Dünya İqtisadi Forumunun son hesabatlarında Azərbaycan 

iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksək qiymətləndirildiyinə nəzər sala bilərik. Təbii 

ki, respublikamızın beynəlxalq hesabatlarda yüksək yerlərdə qərarlaşması bizi sevindirir: Çünki 

bu hesabatlardakı nəticələr rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə daxili və 

xarici investorların marağını daha da artırır, bu da ölkə iqtisadiyyatının sürətlənməsinə böyük 

imkanlar yaradır. Bu göstəricilər təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının reallığıdır. Bilindiyi kimi, 

bu cür beynəlxalq hesabatlarda ölkə iqtisadiyyatlarında “biznes üçün ən çox problem hesab 

olunan amillər” adlı və çox verimli hesab olunan  anket tədqiqatları da qeyd olunur. 

Azərbaycanda biznes üçün problem olan ənənəvi amillər son zamanlarda respublikamızda baş 

verən islahatlar nəticəsində getdikcə ortadan qalxmağa başlanmışdır, bunu bizı ölkə biznes 

dairələri arasında aparılan sorğunun cari il nəticələri göstərir. Bütün bunları nəzərə alaraq 

qarşıdakı illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi aparıcı parametrləri üzrə inkişaf potensialı 

olduqca yüksəkdir. Gələcək illərdə xüsusilə də Azərbaycan iqtisadiyyatının  “qlobal rəqabətlilik 

indeksi”ni mühüm dərəcədə yüksəltməsi bunu  “Qlobal rəqabətlilik hesabatı”nın terminləri ilə 

desək, “faktora əsaslanan” iqtisadiyyatlardan “səmərəliliyə əsaslanan” iqtisadiyyatlara keçidin 

əhəmiyyətli dərəcədə sürətlənməsinə gətirib çıxaracaqdır. 
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İş Məmnuniyyəti və Ona Təsir Edən Faktorlar 
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Xülasə 

İş məmnuniyyəti işçinin iş mühitində maddi və mənəvi məmnunluğunu təmin edərək həm özü, həm də təşkilatı 

üçün bir hədəf halına gəlmişdir. İşçi məmnuniyyətinin təmin edilməsi hər hansı bir təşkilat üçün ən vacib məqsəd 

hesab etmək olar, çünki bu, işçilərin ümumi məhsuldarlığı, təşkilatın gəlirliliyi və müştəri məmnuniyyəti ilə sıx 

bağlıdır. Belə ki, heç bir təşkilat işçilərini məmnun etmədən öz məqsədinə çata bilməz. 

İş məmnuniyyəti işçilərin işlədikləri yerdə xoşbəxt və məmnun olmaları, işdəki istək və tələblərinin qarşılanması 

kimi izah edilə bilər. Son illərdə işçi məmnuniyyətinin təmin edilməsi istər özəl, istərsə də dövlət sektorlarında 

əhəmiyyətli bir məsələyə çevrilmişdir. Bu əhəmiyyət işçilərin təşkilata verdiyi faydalar çərçivəsində düşünülsə, 

daha da vacib hala gəlir. Çünki işindən məmnun qalan bir heyət gördüyü işi ən yaxşı şəkildə edəcək, iş performansı 

və səmərəliliyi artacaqdır. İşçilərin gözləntiləri və ehtiyacları nə qədər çox qarşılansa, onlar işlərinə daha çox 

müsbət münasibət bəsləyərlər. Bu fikirlərə əsaslanaraq məqalədə iş məmnuniyyəti konsepsiyası, əhəmiyyəti və iş 

məmnuniyyətinə təsir göstərən amillər araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: iş məmnuniyyəti, işçi, təşkilat, faktorlar 

 

Giriş 

Müasir qloballaşan iqtisadi şəraitdə işçilərin iş məmnuniyyətinin təmin edilməsi hər bir təşkilat 

üçün mühüm məsələlərdən biridir. Fərdi və təşkilati nəticələr baxımından iş məmnuniyyətinin 

əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Hazırki dövrdə insan resurslarını ən vacib kapitallardan biri 

hesab edən təşkilatlar işçi məmnuniyyətinin təmin edilməsi üçün bütün təşkilati imkanları ilə 

böyük səy göstərirlər. 

Davamlı rəqabət üstünlüyü əldə etməyi hədəfləyən təşkilatlar üçün insan amili çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, təşkilatların məqsəd və hədəflərinə nail olması işçilərinin 

səmərəliliyindən asılıdır. İşçilər isə yalnız işlərində xoşbəxt olduqları təqdirdə məhsuldar ola 

bilərlər. Bu səbəbdən xoşbəxt işçilərə sahib olmaq istəyən təşkilatlar işçilərini iş yerlərində 

məmnun etməyi bacarmalıdırlar (Rençber, 2014). 

Müəssisələr üçün işçilərinin çalışdıqları yerdən və işlərindən məmnun qalmalarını təmin etmək 

mal və ya xidmət istehsal etmək qədər vacibdir. Yüksək səviyyədə işçi məmnuniyyəti 

davamiyyətsizlik və işçi dövriyyəsi kimi təşkilati problemləri azaldır. İşdən məmnunluq həm 

də fərdin məhsuldarlığını artıraraq müəssisələrin mövcud rəqabət qabiliyyətliliyinə köməklik 

göstərir. Buna görə də müəssisələr işçi məmnuniyyətinin təmin edilməsi məsələsinə xüsusi 

diqqət yetirməli, işçilərinin işdən məmnunluğuna təsir edən amilləri müəyyənləşdirməli və 

mailto:sevinjhhuseynova@gmail.com
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həmin amilləri yaxşılaşdırmaq üçün səy göstərməlidirlər. 

İş Məmnuniyyəti Anlayışı 

İş həyatın vacib bir hissəsidir. İşçilər təxminən 25-30 il müddətində, günlərinin əhəmiyyətli bir 

hissəsini işdə keçirirlər. Bu səbəbdən işçinin işindən məmnun olması onun psixoloji və fiziki 

sağlamlığı baxımından son dərəcədə əhəmiyyətlidir. Tarix boyu işçini inkişaf etdirərək onun iş 

məmnuniyyətini artırmaq səyləri prioritet bir məsələ olmuşdur. Fərdin bilik və bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsi onun həm iş, həm də özəl həyatını daha mənalı edəcək və özünü dəyərli hiss 

etdirəcəkdir (Telman və Ünsal, 2004).  

İş ilə insan arasındakı münasibətdən irəli gələn "iş məmnuniyyəti" konsepsiyası təşkilati 

davranış elmi ilə məşğul olan tədqiqatçılar tərəfindən ən çox araşdırılan mövzulardan biri 

olmuşdur və buna görə də ədəbiyyatlarda onunla bağlı müxtəlif təriflər mövcuddur: 

İş məmnuniyyətinin ən məşhur tərifi Locke tərəfindən verilmişdir. O, iş məmnuniyyətinin 

idraki, təsiredici və qiymətləndirici reaksiyaları və ya münasibətləri əhatə etdiyini ifadə edən 

ərtaflı bir tərif verir və bunu “birinin işini və ya iş təcrübəsini qiymətləndirməsindən yaranan 

xoş və ya pozitiv bir emosional vəziyyət” olduğunu bildirir (Luthans, 2010). 

Paul E. Spector (1997)  qeyd edir ki, iş məmnuniyyəti sadəcə insanların öz işlərinə və işlərinin 

fərqli aspektlərinə olan münasibətidir. Bu işçilərin işlərini nə dərəcədə sevdiyi (iş 

məmnuniyyəti) və ya sevmədiyidir (iş narazılığı). Ümumilikdə nəzərdən keçirildikdə iş 

məmnuniyyəti münasibət dəyişkənidir. 

Armstronga (2014) görə, iş məmnuniyyəti insanların işlərinə olan münasibət və hissləri olaraq 

təyin edilə bilər. İşə qarşı müsbət və xoş münasibət işdən məmnunluğu, işə qarşı mənfi və 

xoşagəlməz münasibətlər isə iş narazılığını göstərir. 

Hoppock iş məmnuniyyətini işçilərin işlərindən məmnun və ya xoşbəxt olduqlarını etiraf 

etməyə təşviq edən psixoloji, fizioloji və ətraf mühit şərtlərinin bütöv bir məcmusu olaraq təyin 

etmişdir. Lawler və Porter isə qeyd etmişdir ki, iş məmnuniyyəti işçinin işini və ya iş həyatını 

qiymətləndirərkən aldığı zövq və ya hiss etdiyi müsbət emosional vəziyyətdir (Rençber, 2014) 

 Nəticə etibarilə tədqiqatçılar mövzuya fərqli bucaqlardan yanaşmağa çalışmışlar. Lakin ümumi 

olaraq nəzərdən keçirildikdə təriflərin bir-birinə bənzədiyi görülür. 

İş məmnuniyyəti haqqında edilən araşdırmaların ən böyük başlanğıclarından biri Hottorn 

(Hawthorne) tədqiqatları idi. 1924-1933 illərdə aparılmış bu tədqiqatlar Harvard Biznes 

Məktəbindən Elton Mayoya aiddir. O, müxtəlif iş şərtlərinin (ən çox işıqlandırma) işçilərin 

məhsuldarlığı üzərində təsirlərini araşdırmaq istədi. Nəticədə bu araşdırmalar iş şəraitindəki 

yeni dəyişikliklərin məhsuldarlığı müvəqqəti artırdığını göstərdi və Hottorn effekti adlandırıldı. 

Sonradan məlum oldu ki, bu artım əslində yeni şərtlərdən deyil, müşahidə olunma biliklərindən 

qaynaqlanır. Bu tədqiqatlar insanların maaşdan başqa məqsədlər üçün çalışdıqlarına dair güclü 

dəlillər təqdim etdi və bu da öz növbəsində tədqiqatçılar üçün iş məmnuniyyətinə təsir edən 

digər amilləri araşdırmalarına yol açdı (Rambabu, 2019). 
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1930-cu illərin ortalarında, Hottorn tədqiqatlarının tamamlanmasından cəmi iki il sonra, 

Hoppock iş məmnuniyyəti haqqında ilk intensiv araşdırmanı nəşr etdirdi. Bu tədqiqat daha çox 

mürəkkəb bir yanaşmadan iş məmnuniyyəti məsələsinə toxundu. Hoppock, iş məmnuniyyətinə 

yorğunluq, monotonluq, iş şəraiti, nəzarət və nailiyyət kimi müstəqil dəyişənlərin təsir etdiyini 

bildirdi (Frazier, 2005). 

Nəzəri təhlillər iş məmnuniyyətinin konseptual olaraq çox dar olduğunu tənqid etsə də, iş 

məmnuniyyətinin ümumiyyətlə qəbul edilmiş üç ölçüsü vardır:  

1. İş məmnuniyyəti işin vəziyyətinə olan emosional bir cavabdır. Beləliklə, o görülə bilməz; 

yalnız ondan nəticə çıxarmaq olar.  

2. İş məmnuniyyəti nəticələrin gözləntiləri nə dərəcədə doğrultduğu və ya üstələdiyi ilə 

müəyyən edilir. Məsələn, təşkilat daxilində bir qrup işçi şöbədəki digərlərindən daha çox 

çalışdıqlarını, lakin daha az mükafat aldıqlarını düşünərlərsə, yəqin ki, işlərinə, müdirlərinə və 

ya iş yoldaşlarına qarşı mənfi münasibət bəsləyəcək və narazılıq yaranacaq. Digər tərəfdən, 

özlərinə qarşı çox yaxşı münasibət göstərildiyini və ədalətli maaş aldıqlarını düşünərlərsə, işə 

qarşı müsbət münasibət bəsləyəcək və işdən məmnun qalacaqlar.  

3. İş məmnuniyyəti bir neçə əlaqəli münasibətləri təmsil edir. İllər ərzində bir işin ən vacib 

xüsusiyyətlərini təmsil edən beş iş ölçüsü müəyyən edilmişdir: işin özü, maaş, karyera 

imkanları, nəzarət və iş yoldaşları. Bu beş ölçü çox illər əvvəl hazırlanmış və iş məmnuniyyətini 

ölçmək üçün geniş istifadə edilmişdir (Luthans, 2010). 

İş Məmnuniyyətinin Əhəmiyyəti 

İş məmnuniyyəti təşkilati davranışda ən vacib və ən çox öyrənilən mövzulardan biridir. Bunun 

səbəbi isə işçinin işindən məmnun olub-olmamasının təkcə işçi üçün deyil, həm də həmkarlar, 

menecerlər, qruplar, komandalar və bütövlükdə təşkilat üçün nəticələrinin olmasıdır. Ona görə 

də təşkilatlar iş məmnuniyyətinin vacibliyini dərk etməli və işçilərinin işdən məmnunluq 

səviyyəsini yüksəltmək çalışmalıdır. 

Menecerlər işçilərinin iş məmnuniyyəti ilə bağlı məsələyə əsasən üç səbəbdən yanaşırlar.  

Birincisi, məmnun olmayan işçi işdən qaçır və mümkün qədər işdən ayrılmağın, başqa işə 

keçməyin yollarını axtarır.  Bu da təşkilata böyük ziyan vurur. Məmnun işçilər isə işə vaxtında 

gəlirlər və davamiyyətləri yüksək olur. Bundan əlavə, belə işçilərin işdən çıxmaq istəyi çox 

aşağıdır. Bu fenomen araşdırmalar ilə də sübut edilmişdir. 

İş məmnuniyyəti yüksək olan şəxs daha sağlamdır və daha uzun yaşayır. Edilən tədqiqatlar 

göstərmişdir ki, məmnun olmayan işçilər tez-tez xəstələnirlər, xüsusilə də baş ağrısı və ürək 

xəstəlikləri daha çox müşahidə olunur. Yüksək iş məmnuniyyəti səviyyəsinə malik olan 

insanlar isə həkimə daha az müraciət edir və daha az xəstəlik vərəqəsi alırlar. Bu da təşkilat ın 

sağlamlıqla əlaqəli xərclərində bir azalma təmin edir. 

Sonuncu səbəb isə yüksək iş məmnuniyyətinə sahib olan şəxslərin məmnunluğunu iş xaricinə 

də daşıması və əks etdirməsidir. Belə ki, məmnun işçilər həm iş yerində, həm də ictimai 

mühitdə, ailə həyatında müsbət davranışını davam etdirir.  Belə insanlar həyata və ətraf mühitə 
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qarşı müsbət münasibət bəsləyirlər.  Həyata daha dinamik və daha nikbin baxırlar.  Digər 

tərəfdən, məmnun olmayan işçilər həm iş yerlərində, həm də sosial həyatlarında 

problemlidirlər. Menecerlərə görə məmnun olan işçi qüvvəsi iş yerində yüksək məhsuldarlıq, 

sağlam və pozitiv bir həyat və xoşbəxtlik gətirir (Özkalp və Kırel, 2003). 

Yüksək motivasiyalı və işindən məmnun olan işçilər daha yüksək mənəviyyata sahib olurlar ki, 

bu da onların iş yerindəki faydalarını artırır. Yüksək işçi mənəviyyatının işçilər üzərindəki 

müsbət təsirlərini aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

 Əhvalı yaxşı olan işçilər vəzifələrini böyük enerji və həvəslə yerinə yetirirlər. 

 İşçilər daha çox işləməyə hazırdırlar. 

 İşçilər iş yerinin çətin vəziyyətlərində fövqəladə səylər göstərirlər. 

 İşçilər qayda və qanunlara riayət edir və nizam-intizamlıdırlar. 

 İşçilər iş yerinin hədəfləri istiqamətində çalışırlar. 

 İşçilərin rəhbərlərinə və iş yerinə olan bağlılığı artır. 

 Yüksək mənəviyyat, işçi dövriyyəsinin sürətini və davamiyyətsizliyi azaldır və işçi 

qüvvəsi xərcləri də azalır (Akşit Aşık, 2010). 

Ümumi olaraq, işçi məmnuniyyətinin təmin edilməsi təşkilatın bir çox cəhətdən güclənməsinə 

kömək edir və bunlara daxildir:  

 Aşağı işçi dövriyyəsi 

 Daha yüksək məhsuldarlıq 

 Aşağı davamiyyətsizlik 

 Təşkilati bağlılıq 

 Yüksək gəlirlilik 

İş Məmnuniyyətinə Təsir Göstərən Faktorlar 

Menecerlər təşkilatlarında çalışan işçilərinin yüksək iş məmnuniyyətinə sahib olmasını 

istəyirlər. Bu səbəbdən iş məmnuniyyətini təmin etmək və artırmaq üçün təşkilati imkanlarına 

və təcrübələrinə uyğun bir səy göstərirlər. Fərdi və təşkilati hədəflərə çatmaqda vacib bir amil 

olan iş məmnuniyyətini təmin etmək və artırmaq üçün ilk növbədə iş məmnuniyyətinə təsir 

edən faktorlar haqqında sağlam bir məlumata sahibi olmaq lazımdır. İşçilərin işdən məmnunluq 

səviyyəsinə təsir edən bir çox faktorlardan bəhs olunsa da, ədəbiyyatlarda onları adətən fərdi və 

təşkilati faktorlar olaraq iki qrupa ayırırlar. 

Fərdi faktorlar 

İşçinin genetik oriyentasiyası, ailə faktoru, aldığı təhsil, dəyər mühakimələri, iş həyatı təcrübəsi, 

sosial quruluş və ətrafı iş məmnuniyyəti üzərində mühüm rol oynayır. Bu şəxsi xüsusiyyətlər 

hər bir işçini digər işçilərdən fərqləndirir. Eyni zamanda, insanın həyat tərzini də 

müəyyənləşdirən bu fərdi amillər gözləntilərin ödənilməsinə və işçinin təşkilata münasibətinə 

müsbət və ya mənfi təsir göstərir (Akıncı, 2002).  
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Gənc işçilərin yaşlı işçilərlə müqayisədə iş məmnuniyyəti səviyyəsinin daha aşağı olduğunu 

göstərən bir çox araşdırmalar mövcuddur. Gənc yaşda təcrübəsizlik, təcrübə çatışmazlığı, 

həddindən artıq gözləntilər və s. bu səbəbdən iş məmnuniyyəti aşağı ola bilər. Herzberq iş 

məmnuniyyəti ilə yaş arasındakı əlaqəni U şəklində bir əyri ilə izah etmişdi. İş həyatına erkən 

başlayan insanlarda işdən məmnunluq yüksək olduğu halda, 30 yaşa doğru azalmağa başlayır, 

yaş artdıqca və iş həyatının sonuna doğru yaxınlaşdıqca isə yenidən artır. Lakin bu əlaqənin 

tədqiqatın aparıldığı nəsil üçün keçərli olduğu bildirilmişdir (Özaydın və Özdemir, 2014). 

Mottaz fərqli yaş qrupları ilə iş məmnuniyyəti arasındakı əlaqəni araşdırmış, nəticədə gənc 

işçilərin daxili motivasiyaya böyük əhəmiyyət verdikləri və bu səbəbdən yaşı daha böyük olan 

işçilərə nisbətdə iş dəyişdirməyin daha əyləncəli olduğu düşüncələrini aşkar etmişdir. Yaşı daha 

böyük olan işçilərin xarici motivasiya faktorlarına daha çox əhəmiyyət verdikləri və buna görə 

əmək haqqı artımı və iş yerindən təmin edilən fürsətlər nəticəsində iş məmnuniyyətinin artdığı 

bildirilir. Luthans və Thomas’ın araşdırmalarına əsasən yaşlı işçilərin işdən narazı qalmasına 

səbəb olan amillərin texnologiyadakı dəyişikliklər, istehsal və performans ölçüləri və həddindən 

artıq iş yüküdür. Həmçinin yaşlı işçilərin texnologiyadakı inkişaflara daha çətin uyğunlaşmağı 

və dəyişikliyə müqavimət göstərməsi də iş məmnuniyyətini azaldır. 

İşçilərin cinsiyyəti işə münasibətlərinin formalaşmasında və iş mühitinin qiymətləndirilməsində 

fərqliliklər yarada bilər. Belə ki, Clark qadınlar və kişilərin iş məmnuniyyəti arasındakı fərqləri 

araşdırmış və nəticədə qadınların iş məmnuniyyətinin kişilərinkindən daha yüksək olduğunu 

iddia etmişdir. Centres və Bugental  tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, qadınların iş 

məmnuniyyətinin kişilərdən daha yüksək olması qadınların işlə əlaqəli sosial faktorlara daha 

çox əhəmiyyət verməsidir. Digər tərəfdən, kişi işçilərin özlərini daha yaxşı ifadə etmək və iş 

həyatında özünü göstərmək üçün daha çox fürsət olması onların iş məmnuniyyətini artırır. 

Karyera həyatındakı maneələr, digər tərəfdən, qadınların ev və ailə vəzifələri ilə ziddiyyəti də 

qadınların iş məmnuniyyətinin azalmasında böyük təsiri olduğu düşünülür. Həmçinin başqa bir 

araşdırmaya görə isə şərtlər bərabər olduqda qadın və kişi işçilər arasında iş məmnuniyyətində 

heç bir fərq olmadığı görülür (Akşit Aşık, 2010).  

Evli və ya subay olmaq ilə iş məmnuniyyəti arasındakı münasibətlər araşdırıldıqda, evli 

insanların subaylardan daha yüksək iş məmnuniyyətinə sahib olduğu iddia edilmişdir. Evli 

insanların daha çox məmnun olmasının səbəbi ailə həyatındakı məmnuniyyətin işə təsiri ola 

bilər və ya evliliyin işçilərin işlə əlaqəli gözləntilərini dəyişdirməsindən qaynaqlana bilər 

(Telman ve Ünsal, 2004). Araşdırmalara görə evli işçilər daha az davamiyyətsizlik göstərir, 

işdən çıxma meyli azdır və subay işçilərə nisbətdə iş məmnuniyyəti daha yüksəkdir. 

İş məmnuniyyətinə təsir edən fərdi amillərdən biri də təhsil səviyyəsidir. Burada vacib olan 

məqam bilik, iş dəyərləri, təşkilati gözləntilər və işin təmin etdiyi şərait və imkanlar kimi amillər 

arasında bir tarazlıq tapmaqdır. İşçilər təhsil səviyyəsinə və təcrübəsinə uyğun vəzifələr tuta 

bilmədikdə özlərini bədbəxt hiss edir və iş məmnuniyyəti səviyyəsi aşağı olur. Araşdırmalara 

görə, bəzi işlərdə ali təhsilli işçilərin orta məktəb və kollec təhsili alan işçilərdən daha az iş 

məmnunniyyətinə sahib olduğu bildirilir (İncir, 1990). 
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İşçinin xidmət müddəti artdıqca gözləntilərində bir azalma baş verir və buna görə məmnuniyət 

səviyyəsində bir artım müşahidə olunur. İş məmnuniyyəti ilə eyni işdə qalma müddəti 

arasındakı əlaqə olduqca mürəkkəbdir. Fərdlər ilk işə başladıqlarında məmnunluqları yüksək 

olur və bu məmnuniyyətin işdə müəyyən bir müddət sonra azaldığı müşahidə olunur. Bunun 

səbəbi böyük ehtimalla, ilk dəfə işə qəbul olunanların qeyri-real gözləntiləri ilə əlaqədardır. 

Şəxs işdə müəyyən bir müddət keçdikdən sonra gözləntilərinin reallaşmadığını gördükdə isə iş 

məmnuniyyəti azalır (Özaydın və Özdemir, 2014). 

İşçilərin fərqli şəxsiyyətləri var və məmnuniyyət səviyyəsinə işçinin şəxsiyyəti qərar verir. Bir 

insanın düşüncə prosesi və qavrayışı şəxsiyyətinə görə dəyişir. Beləliklə, şəxsiyyət insanların 

işləri barədə düşünmək və ya hiss etmək üçün vacib bir həlledicidir. Fərdlərin şəxsiyyəti iş 

barədə düşüncələrinə müsbət və ya mənfi olmasına təsir göstərir. Həyata müsbət yanaşan 

insanlar işlərinə də müsbət münasibət bəsləyərlər (George & Jones, 2012). 

Təşkilati faktorlar 

Bir çoxlarının fikrincə, işin özü iş məmnuniyyətinə təsiri baxımından böyük əhəmiyyətə malik 

faktordur.  İşin bir neçə ölçüsü iş məmnuniyyəti ilə əlaqələndirilir. Bir fərdin işləyərkən sahib 

olduğu sərbəstlik və işindən əldə etdiyi nəticə iş məmnuniyyəti ilə bir-birinə çox güclü bağlıdır.  

Fərdin işləyərkən təkbaşına qərar verə bilmə və təşəbbüs göstərmək hüququ varsa, bu fərdin iş 

məmnuniyyətinə müsbət təsir göstərir. Etdiyi işin maraqlı olması, bunu edərkən özünü pozitiv 

hiss etməsi, işin darıxdırıcı olmaması və fərdə status verməsi də işçinin iş məmnuniyyəti 

səviyyəsini  artırır (Janićijević, Kovačević, Petrović, 2015). 

Əmək haqqı iş məmnuniyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən mürəkkəb və çoxölçülü bir 

amil hesab olunur. Əmək haqqı insanlara əsas ehtiyaclarını ödəməyə kömək etməklə yanaşı, 

yüksək səviyyəli ehtiyacların ödənilməsində də təsirli rol oynayır. İşçilər əmək haqqını təşkilata 

verdikləri töhfələrin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsi kimi başa düşürlər. Fərdin əmək 

haqqından başqa əldə etdiyi əlavə ödənişlər də vacibdir, lakin əmək haqqı qədər təsirli deyil. 

Şübhəsiz ki, bunun bir səbəbi əksər işçilərin əlavə ödənişlərdən nə qədər faydalandıqlarını 

bilməmələridir (Luthans, 2010). İşçi göstərdiyi səyin nəticəsində əldə etdiyi əmək haqqını 

başqalarının göstərdiyi səy və əldə etdiyi əmək haqqı ilə müqayisə etdikdə, bu müqayisəni 

ədalətli olaraq qəbul etsə məmnunluq əldə ediləcək; ancaq ədalətsiz olduğunu qəbul etsə, 

narazılıq yaranacaqdır. Buna görə də, səylərinə və təcrübələrinə görə əmək haqlarının ədalətsiz 

olduğunu düşünən işçilər arasında narazılığın əsas səbəbi əmək haqqı olacaqdır. Göründüyü 

kimi, burada məmnuniyyətə təsir edən amil əmək haqqının səviyyəsindən daha çox əmək 

haqqının ədalətli olaraq qəbul edilməsidir (Üçüncü, 2016). 

Karyera imkanı işçiləri işə təşviq edən vacib amillərdən biridir. İşə yeni başlayan birisi 

karyerasında yüksəlmə imkanının olmadığını düşünərsə və maaşının artmayacağını hiss edərsə, 

bütün göstərdiyi səyin lazımsız olduğuna inanaraq işə qarşı mənfi münasibət bəsləyə bilər və 

bu da, nəticədə işçinin narazılığına və şikayətinə səbəb olar. Təşviq fərdlərə inkişaf etmə imkanı 

verməklə yanaşı, eyni zamanda şəxsin işlə bağlı məsuliyyətlərini və sosial statusunu da artırır. 
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İşçilərin təşviq sistemlərinin ədalətli şəkildə tətbiq olunduğuna inamları, onların işlərindən 

məmnunluq səviyyələrini də artıracaqdır (Ergüney, 2006). 

İşçilərin rəhbərləri ilə olan münasibətləri də iş məmnuniyyətinə təsir göstərən faktorlar 

arasındadır. Rəhbərlik üslubu ikiyə ayrılır: Birincisi işçiyə istiqamətlənmişdir. Başqa sözlə 

desək, rəhbər işçi ilə şəxsi münasibət quraraq onların problemləri və rifahı ilə yaxından 

maraqlanır.  Burada rəhbər işçinin iş həyatını izləyir, məsləhətlər verir və onun digər insanlarla 

münasibətlərini tənzimləyir.  ABŞ-da aparılan araşdırmalara əsasən işçilər ümumilikdə 

rəhbərlərinin bu üslubda rəhbərlik etmədiklərindən şikayətçidirlər.  İkinci növ rəhbərlik isə 

işçilərin bir sıra qərarlarda iştirakına imkan verən bir rəhbərlik üslubdur.  Bu cür yanaşma 

işçilərə müsbət təsir göstərərək onların iş məmnuniyyətini artırır. Tədqiqatlar nəticəsində iştirak 

mühiti yaradan bir rəhbərlik üslubunun, işçilərin qərarlarda birbaşa iştirak etməsinə imkan 

verən bir sistemdən daha təsirli bir iş məmnuniyyəti təmin etdiyi ortaya çıxmışdır (Özkalp və 

Kırel, 2003).  

İşdən məmnunluq səviyyəsi işçilərin həmkarları ilə olan münasibətlərindən də asılıdır. Səmimi 

və dəstəkləyici iş yoldaşları olan işçilərin iş məmnuniyyəti daha yüksək olacaqdır. Komanda/iş 

yoldaşları işçiyə dəstək, məsləhət verirsə və işlə əlaqədar müxtəlif köməklik göstərirsə, belə bir 

mühit işçilərin iş məmnuniyyətinə öz müsbət təsirini göstərər. Həmkarlar öz işlərinə və təşkilata 

qarşı müsbət münasibət göstərirsə, işçi də işindən razı qalacaqdır. Eynilə, işçi qrupu təşkilatda 

daha yüksək bir status qazandıqda, bu işçilərin məmnunluq səviyyəsi yüksək olacaqdır (George 

& Zakariyya, 2018). 

İş mühitinin şərtləri və ya iş şəraiti də iş məmnuniyyətinə təsir göstərən faktorlardan biridir. 

İşıq, səs, rütubət, temperatur, istifadə olunan rənglər, iş avadanlıqlarının kifayət qədər 

mövcudluğu, istifadə olunan alət və maşınların psixoteknika baxımından uyğunluğu və bu kimi 

ətraf mühit şərtləri fərdlərin motivasiya səviyyəsini təsir göstərir. Bundan əlavə, işçilərin 

əksəriyyəti iş yerlərinin evlərinə yaxın, işlədikləri binaların yeni, təmiz, işləri üçün yaxşı və 

faydalı alət və avadanlıqlar istəyirlər. Bunlar həm işçinin məhsuldarlığı, həm də iş 

məmnuniyyəti üçün zəruri sayılır. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, iş şəraitinin 

məhsuldarlığa təsirlərinin araşdırıldığı Hottorn təcrübələrində texniki və fiziki şərtlərin nəzarət 

olunduğu mühitlərdə məhsuldarlığın artdığı və eyni zamanda fiziki şərtlərin nəzarət edilmədiyi 

yerlərdə də məhsuldarlığın artdığı müşahidə edilmişdi. Bunun səbəblərini də qrup 

formalaşması, dostluq, güclü sevgi əlaqələri və idarəetmə davranışlarının müsbət olması kimi 

izah etdilər. Qısaca desək, iş şəraitində fiziki şərtlər qədər qeyri-fiziki şərtlər də vacib rol 

oynayır. Bütün bu şərtlərin yaxşı olması iş məmnuniyyətinə və məhsuldarlığa müsbət təsir 

göstərir (Nergiz və Yılmaz, 2016). 

 Nəticə 

Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi və rəqabətin gedərək artdığı bir mühitdə təşkilatların 

həyatda qalması və uğur qazanması sahib olduqları resurslardan ən effektiv şəkildə istifadə 

etməyindən asılıdır. Təşkilatın ən vacib resursu isə işçilərdir. Onların performansı və 
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səmərəliliyi müəssisələrin uğurlarına təsir göstərən əsas amillər sırasına daxildir. İşçilərin 

yüksək performans göstərmək və səmərəli işləmək qabiliyyəti isə işlərindən məmnun 

qalmalarından asılıdır. 

İş məmnuniyyəti işçinin işini, iş mühitini və iş həyatını qiymətləndirməsi nəticəsində ortaya 

çıxan emosional reaksiyadır. İş məmnuniyyətinin nəticələri işçilərin fiziki və zehni 

sağlamlığına, təşkilatın səmərəliliyinə, cəmiyyətin inkişafı və hüzuruna təsir etməsi baxımından 

olduqca vacibdir. İşçinin ümumi olaraq iş məmnuniyyəti bir çox faktorun kombinasiyasının 

nəticəsidir. İş məmnuniyyətinin nəticələri həm işçiyə, həm də şirkətə təsir göstərir. İş 

məmnuniyyəti yüksək olan bir işçi işini sevərək edəcək, özünü bu işə həsr edəcək, performans 

göstəricisi və məhsuldarlığı artacaqdır. Bu qurumlarda müvəffəqiyyəti təmin edəcəkdir. İşindən 

məmnun olmayan işçi isə işindən soyuyacaq, işə gəlmək istəməyəcək və hətta işini tərk etməli 

olacaqdır. Bununla da təşkilatlarda kadr itkisi baş verəcəkdir. Bir ixtisaslı işçinin təşkilat 

tərəfindən hansı çətinliklərlə yetişdirildiyini nəzərə alsaq, bu itkinin dərəcəsi artacaqdır. Bütün 

bu səbəblər iş məmnuniyyəti anlayışının vacib bir element olduğunu göstərir. 

İş məmnuniyyətinə təsir edən bir çox sayda fərqli faktorları fərdi və təşkilati faktorlar olaraq iki 

qrupa ayırmaq mümkündür. İşçilərin yaşı, cinsiyyəti, ailə vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, iş təcrübəsi 

və şəxsiyyəti fərdi faktorlar sırasına daxildir. İş məmnuniyyətinə təsir göstərən təşkilati 

faktorlar isə işin özü, əmək haqqı, karyera imkanları, idarəetmə üslubu, həmkarlar və əmək 

şəraitindən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu faktorlar fərdən fərdə də fərqlilik 

göstərir. 

Təşkilatlar işçilərin iş məmnuniyyətini təmin etmək üçün bütün lazımi amilləri təmin etməlidir. 

Buna nail olmaq üçün rəhbərlərin tək tərəfli qərarlar qəbul etməkdənsə, bütün işçilərlə ortaq 

qərarlar qəbul etmələri və işçilər arasında məlumat mübadiləsini təmin etmələri vacibdir. Əmək 

haqqının müəyyənləşdirilməsində fərdlərin performanslarını nəzərə almaq, karyera inkişafına 

paralel olaraq təhsil imkanları təmin etmək və onların nailiyyətlərini mükafatlandırmaq da iş 

məmnuniyyətinin təmin edilməsində nəzərə alınmalı olan digər amillərdir.  

 

Ədəbiyyat Siyahısı 

1. Rençber, İ. (2014). Insan Kaynakları Yönetimi uygulamaları. Iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 127 s. 

2. Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. Epsilon Yayıncılık, 262 s. 

3. Luthans, F. (2010). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach. 12th edition, McGraw-Hill/Irwin, 

574 p. 

4. Spector, P. E. (1997). Job  Satisfaction : Application,  Assessment, Causes, and Consequences. Sage 

Publications, 104 p. 

5. Armstrong, M. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, 13th 

edition, 880 pages. 

6. Rambabu, D. (2019). “Job Satisfaction. Mental Health Among Teacher Educators”. Lulu Publication, 152 p. 

7. Frazier, P. (2005). “Job Satisfaction of International Educators”, Boca Raton. Florida: Dissertation.com. 

8. Özkalp, E.ve Kırel, Ç. (2003). Örgütsel Davranış. TC. Anadolu Üniversitesi yayını, 296 s. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2543 
 

9. Akşit, Aşık, N. (2010). Çalışanların iş doyumunu etkeleyen. bireysel ve örgütsel faktorler ile sonuçlarına 

ilişкin. kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi, sayı: 467, s 31-51. 

10. Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler. 5 yıldızlı konaklama 

işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4), s 1-25. 

11. İncir, G. (1990). Çalışanların İş Doyumu Üzerinde Bir İnceleme. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları 

12. Özaydın, M. M. ve Özdemir, Ö. (2014). Çalışanların bireysel özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkileri. Bir 

kamu bankası örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), s 251-281. 

13. George, J. M. & Jones, G. R. (2012). Understanding and Managing Organizational Behavior. 6th edition, 

Pearson Education. Inc., Prentice Hall, 644 p. 

14. Janićijević, N., Kovačević, P., Petrović, I. (2015). Identifying organizational factors of job satisfaction. The 

case of one Serbian company. Economic Annals. Volume LX, No. 205, pp 73-104 

15. Üçüncü, K. (2016). İş tatmini ve motivasyon. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 67 s. 

16. Ergüney, Ö. (2006). Ücret tatmininin işgören tatminini ile ilişkisi & bir uygulama. İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 118 s. 

17. Nergiz, E. ve Yılmaz, F. (2016). Çalışanların iş tatmininin performanslarına etkisi. Atatürk havalimanı 

gümrüksüz satış işletmesi örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayi:14, s 50-79. 

18. George, E. & Zakariyya, K. A. (2018). Psychological Empowerment & Job Satisfaction. In The Banking 

Sector. Palgrave Pivot Springer International Publishing, 184 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2544 
 

Исследование Влияния Поведенеческих Финансов на Финансовый 

Рынок 

 

Сеидсамин Сеидхарраф 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

samin.herraf@outlook.com 

 

Аннотация 

В данной статье представлен новый подход в анализе рынков капитала, а именно поведенческих финансов.  

Поведенческие финансы - это изучение влияния психологических факторов на эволюцию финансовых 

рынков.  Финансовые инвесторы - это люди с очень разнообразным количеством отклонений от 

рационального поведения, что является причиной того, что существует множество эффектов, которые 

объясняют рыночные аномалии.  Классические финансы предполагают, что инвесторы рациональны, и они 

сосредоточены, чтобы выбрать эффективный портфель, который означает, включая комбинацию классов 

активов, выбранных таким образом, как для достижения максимально возможной доходности в течение 

длительного времени, в соответствии с условиями допустимого уровня  риск.  Парадигма поведенческой 

финансирования предполагает, что инвестиционное решение влияет на большую долю психологических и 

эмоциональных факторов. Мы часто слышим, что поведенческие финансы - это не что иное, как сборник 

историй о таких иррациональных людях, которых когнитивные и эмоциональные ошибки соблазнили 

глупым поведением, которые покупают более роскошные дома, чем они могут себе позволить, с большей 

ипотечной ссудой, чем они могут вынести. Мы часто слышим, что поведенческим финансам не хватает 

единой структуры стандартных финансов. Нас спрашивают: какова ваша теория построения портфеля? Где 

ваша теория ценообразования на активы? Тем не менее, сегодняшние стандартные финансы больше не 

унифицированы, потому что открылись большие трещины между теорией, которую они принимают, и 

доказательствами. 

Ключевые слова: поведенческие финансы, финансовые рынки, психологические факторы 

 

Введение 

Поведенческие финансы - это относительно недавняя и высокая парадигма, которая 

обеспечивает интересную альтернативу классическим финансам.  Психологические 

принципы поведенческого финансирования включают в себя среди других 

эвристических и предвзятости, чрезмерное сопровеждение, эмоцию и социальные силы.  

Очень важный шаг для инвестора - понять его финансовую личность.  Другими словами, 

в позиции инвесторов жизненно важно понять, почему вы принимаете определенные 

финансовые решения или как вы, вероятно, будете реагировать в общих условиях 

неопределенности.  Эта форма анализа полезна в попытке понять, как вы можете 

отказаться от иррациональных компонентов инвестиционных решений, пока все еще 

удовлетворяют ваши индивидуальные предпочтения и требования (Б. И. Алехин, 2020).   

mailto:samin.herraf@outlook.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2545 
 

Поведенческие финансы обеспечивают другую перспективу, очень сложную и 

нетрадиционную.  Парадигма поведенческой финансирования предполагает, что 

инвестиционное решение влияет на большую долю психологических и эмоциональных 

факторов.  Человеческая эмоциональная сложность включает в себя следующие 

первичные чувства: страх, панику, беспокойство, зависть, эйфория, жадность, 

удовлетворение, амбиция или тщеславие.  Очень вероятно, что все эти эмоции мешают 

определенным пропорциям в принятии решений финансовых инвестиций.  Помимо 

риторического нюанса вопроса, очевидные недостатки финансовых рынок заставляют 

нас задуматься, является ли классическая финансовая теория не просто нереалистичным 

и неполным решением комплексной и постоянно меняющейся проблемы.  Большинство 

аномалий финансового рынка не могут быть объяснены с использованием традиционных 

моделей.  Поведенческие финансы легко объясняет, почему человек принял конкретное 

решение, но не нашел так легко объяснения о том, как будут будущие решения.  

Классическое финансирование имеет в качестве краеугольного камня эффективные 

рынки гипотезы, в соответствии с которыми, поскольку у каждого есть доступ к той же 

информации, невозможно регулярно выигрывать рынок, потому что цены на акции, на 

самом деле, эффективны. Рынок, в котором цены всегда «полностью отражают» 

доступную информацию, называется эффективным. 

Поведенческие Эффективные Рынки 

Эффективная гипотеза рынка находится в центре стандартных финансов, и поскольку 

все обсуждают финансах для обычных людей, многие опровергают влияние 

поведенческих финансов.  Действительно, многие считают, что опровержение 

эффективной гипотезы на рынке является наиболее важным вкладом поведенческих 

финансов.  Этот вопрос становится запутанным, однако, когда обсуждения не могут 

различать двумя версиями эффективных рынков и соответствующих эффективных 

рыночных гипотез - цена - равна эффективной гипотезе рынка и эффективной рыночной 

гипотезы в трудах.  И остается загадкой, почему так много инвесторов считают, что 

рынки легко победить.  Как стандартные финансы, так и поведенческие финансы 

предоставляют доказательства, указывающие цену - равны эффективному рыночной 

гипотезе рынка, но их доказательства в целом поддерживают труднодоступную 

эффективную гипотезу рынка.  Поведенческие финансы также объясняют, почему 

многие инвесторы считают, что рынки легко победить, когда на самом деле их трудно 

победить.  Внутренняя ценность инвестиций является нынешняя стоимость его 

ожидаемых будущих платежей, таких как дивиденды, сближение ожидаемой 

доходностью, определяемой правильной моделью ценообразования активов.  

Трудолюбивые эффектные рынки - это рынки, в которых некоторые инвесторы могут 

последовательно побить рынок, зарабатывать доходы со временем, но большинство не в 

состоянии сделать это.  
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Эффективные рынки и информация 

Юджин Фама представил термин «эффективные рынки» в середине 1960-х годов.  В 2013 

году он был награжден Нобелевской премией по экономике в значительной степени за 

его работу по рыночной эффективности.  Фама определил рыночную эффективность в 

статье 1965 года «Случайные колебания цен на фондовом рынке» «Другими словами, на 

эффективный рынок в любой момент вовремя, фактическая цена безопасности будет 

хорошей оценкой своей ценности».  Это соответствует эффективным рынкам.  

Стоимость акции оценивается на основе информации об этом запасе.  Но как мы 

классифицируем информацию?  Фама классифицировал информацию на три категории 

и определил три соответствующих формы эффективной гипотезы рынка.  Слабая форма 

является утверждением о том, что цена каждого акции равна его ценности, причем 

ценность основана на информации о прошлых ценах, подкатегории общественной 

информации.  Получильная форма- это утверждение о том, что цена каждого акции равна 

его ценности, причем значение основано на полной пандертиве общественной 

информации.  И сильная форма - это утверждение о том, что цена каждого акции равна 

его ценности, где ценность основана на категории всей информации, частной, а также 

общественности. Эффективная гипотеза рынка поставляется в соответствующем наборе 

трех форм.  Слабая форма является утверждением, что инвесторы усердно побили рынок 

последовательно, используя информацию о прошлых ценах.  Полусильная форма - это 

утверждение, что инвесторы находят трудно побить рынок последовательно через 

публичную информацию.  И прочная форма - это утверждение, что инвесторы трудно 

преодолеть рынок последовательно, используя любую информацию, публичную или 

частную информацию.  Позже, в 1991 году, Фама описал эффективные рынки, поскольку 

цены, в которых цены всегда полностью отражают доступную информацию. Мы можем 

уточнить различия путем классификации информации в три группы: исключительно 

доступная информация, узко доступная информация и широко доступная информация.  

Градация информации могут быть сделаны более идеальным, такие как отличение узко 

доступной информации от очень узкой доступной информации.  Исключительно 

доступная информация - это доступная только одному человеку, как генеральный 

директор компании.  Узкодоступная информация - это информация, доступная только 

для нескольких, таких как члены Совета директоров компании, аналитики, помимо 

компании и читателей специализированных публикаций, таких как наблюдатели за 

процентными ставками. В общем понимании информация направленная на узкую 

аудиторию инвестиционных  профессионалов.  Широко доступная информация 

включает, например, информацию, опубликованную в основных газетах, таких как Wall 

Street Journal, направленная на широкую аудиторию.  Как показано на Рисунок 1, люди, 

обладающие исключительно доступной информацией, также обладают узкой и широкой 

доступной информацией. Границы между широко доступной, узкодоступной и 

исключительно доступной информацией перерисовывают границу между 

«общедоступной» и «частной информацией» в классификации Фама. Эти границы также 
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отделяют типичных инвесторов-любителей, которые обладают только общедоступной 

информацией, от типичных профессиональных инвесторов, которые также обладают 

ограниченно доступной информацией, а иногда даже исключительно доступной 

информацией. 

Рисунок 1. Три уровня информации 

 

Исчочник: Ю. Ф. Фама, (1991). Эффективные рынки капитала: II 

Ценностная эффективность, пропорциональная эффективность и направленная 

эффективность 

Формула для расчета стоимости акции проста, не более чем формула для текущей 

стоимости будущих дивидендов. Потенциально мы можем подтвердить или 

опровергнуть гипотезу эффективности стоимости, поместив рядом цены акций и 

стоимость акций, рассчитанные по этой формуле, и наблюдая, одинаковы ли они, 

подтверждая гипотезу эффективности стоимости, или разные, опровергая эту гипотезу. 

Однако точных расчетов стоимости не существует, потому что нет точных оценок 

будущих дивидендов. Расхождения между ценами на акции и оценками стоимости акций 

могут указывать на то, что рынки неэффективны с точки зрения стоимости или что 

расчеты стоимости неточны. В качестве альтернативы мы можем искать доказательства, 

опровергающие гипотезу эффективности стоимости. Неспособность найти 

доказательства, опровергающие гипотезу ценностной эффективности, будет составлять 

доказательства, подтверждающие эту гипотезу (Sewell, M., 2010). 

Как показано на Рисунке 2, экономически эффективные рынки находятся на вершине 

трехуровневой пирамиды. Внизу пирамиды находятся «ориентированно эффективные» 

рынки, где информация, указывающая на изменение стоимости акции, постоянно 

сопровождается изменением цены акции в направлении, согласующемся с этой 

информацией. Положительная информация, указывающая на рост стоимости акции, 

постоянно сопровождается увеличением цены акции. Отрицательная информация, 
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указывающая на снижение стоимости акции, постоянно сопровождается снижением 

цены акции. И отсутствие информации, указывающей на изменение стоимости акции, 

или информации, не указывающей на изменение стоимости акции, постоянно 

сопровождается отсутствием изменения цены акции. 

Рисунок 2. Три уровня эффективности рынка 

 

Источник: Создано автором 

 

Поведенческие Финансы - Оригинальный Подход к Рынкам Капитала 

В области современных финансов за последние десятилетия отмечен значительный 

прогресс. Поведенческие финансы - это новый подход к рынкам капитала, играющий 

важную роль в процессе принятия финансовых решений. Принятие решений, связанных 

с поведенческими финансами, можно определить как процесс выбора конкретной 

инвестиционной альтернативы из ряда альтернатив. Это действие, которое следует после 

надлежащей оценки всех альтернатив. 

В 1960-х годах когнитивная психология начала проливать больше света на мозг как на 

устройство обработки информации (в отличие от бихевиористских моделей). Психологи 

в этой области, такие как Уорд Эдвардс, Амос Тверски и Дэниел Канеман, начали 

сравнивать свои когнитивные модели принятия решений в условиях риска и 

неопределенности с экономическими моделями рационального поведения. В 

математической психологии давно проявляется интерес к транзитивности предпочтения 

и к тому, какой вид шкалы измерения представляет собой полезность. В 1979 году 

Канеман и Тверски написали «Теорию перспектив: анализ принятия решений в условиях 

риска», важную статью, в которой использовалась когнитивная психология для 

объяснения различных расхождений в процессе принятия экономических решений с 

неоклассической теорией. Согласно Сьюэллу, поведенческие финансы - это 
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исследование влияния психологии на поведение финансовых практиков и последующее 

влияние на рынки. Барберис и Талер считают, что поведенческие финансы состоят из 

двух строительных блоков: ограничения на арбитраж, который утверждает, что 

рациональным трейдерам может быть трудно исправить дислокации, вызванные менее 

рациональными трейдерами, и психологией, которая каталогизирует виды отклонений 

от полной рациональности. Фромлет в 2001-ом году предложил следующее определение: 

«поведенческие финансы тесно сочетают индивидуальное поведение и рыночные 

явления и используют знания, взятые как из психологической области, так и из 

финансовой теории». Однако, прежде всего, поведенческие финансы следует понимать 

как полностью развивающуюся область, имеющую серьезные последствия для 

направления инвестиционного процесса. Другими словами, поведенческие финансы - это 

парадигма широкого видения, которая пытается понять и спрогнозировать финансовые 

рынки на основе психологических и эмоциональных последствий. 

По мнению некоторых исследователей, поведенческие финансы определяют 

особенности интерпретации и действий, основанные на данных для организованных 

инвестиционных решений отдельными лицами. По мнению Талера, поведенческие 

финансы определяют, что некоторые из экономических факторов иногда могут не 

учитывать рациональность на основе предположения, и Олсен также говорит, что 

поведенческие финансы - это психологический процесс принятия решений при 

распознавании и прогнозировании финансовых рынков (Чернова Г. В., Болдырева Н. Б, 

2019). 

Строго говоря, поведенческие финансы представляют собой область исследований, 

которая пытается понять и объяснить, как рассуждения или когнитивные ошибки влияют 

на решения инвесторов и цены на фондовом рынке. Таким образом, поведенческие 

финансы объединяют принципы из областей индивидуальной и социальной психологии 

с классической финансовой теорией, чтобы понять и подчеркнуть эффективность 

фондовых рынков. Следовательно, сфера поведенческих финансов обобщается по сути 

для объяснения аномалий финансового рынка на основе изучения поведения инвесторов 

и процесса принятия решений. Образно говоря, поведенческие финансы - это 

альтернативное решение трудностей, с которыми сталкивается классическая теория при 

объяснении определенных финансовых явлений. В глубоком противоречии с 

классической парадигмой поведенческие финансы предполагают, что инвесторы могут 

быть иррациональными в своей реакции на новую информацию и инвестиционные 

решения (С. Ю. Богатырев, 2018). 

В этих условиях для рациональных трейдеров может быть сложно, а то и невозможно 

исправить неверное ценообразование, вызвавшее нерациональными инвесторами из-за 

существующих лимитов арбитража. Фактически, ограничения теории арбитража 

демонстрируют, что если иррациональные трейдеры вызывают отклонения от 
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фундаментальной ценности, рациональные трейдеры часто будут бессильны что-либо с 

этим поделать. 

По мнению некоторых специалистов, таких как Шефрин, в поведенческих финансах и 

экономике преобладают три темы: 

a) Эвристика: инвесторы часто принимают решения на основе приблизительных 

практических правил, не полагаясь на логические рассуждения. 

b) Фрейминг: набор анекдотов и стереотипов, которые составляют ментальные 

эмоциональные фильтры, на которые люди полагаются, чтобы понять события и 

отреагировать на них. 

c) Неэффективность рынка: эта конкретная характеристика включает неправильное 

ценообразование, нерациональное принятие решений и аномалии доходности. 

Эмоциональная сложность человека включает следующие основные чувства: страх, 

панику, тревогу, зависть, эйфорию, жадность, удовлетворение, амбиции или тщеславие. 

Весьма вероятно, что все эти эмоции в определенных пропорциях вмешиваются в 

принятие решения о финансовых инвестициях. По словам Тилсона, существует 

несколько чрезвычайно разнообразных распространенных психических ошибок, таких 

как: 

a) Самоуверенность 

b) Проецирование ближайшего прошлого в далекое будущее 

c) Стадоподобное поведение (социальное доказательство), движимое желанием 

быть частью толпы или предположением, что толпа всеведуща 

d) Непонимание случайности, которое относится к видению несуществующих 

закономерностей. 

e) Предвзятость в отношении приверженности и последовательности 

f) Страх перемен, приводящий к сильной предвзятости в пользу статус-кво. 

g) «Привязка» к нерелевантным данным 

h) Позволить эмоциональным связям преобладать над разумом 

i) Страх неопределенности 

j) Обретение уверенности 

k) Бездействие из-за обилия привлекательных вариантов 

l) Страх принять неверное решение и почувствовать себя глупо (отвращение к 

сожалениям) 

m) Игнорирование важных данных и чрезмерное внимание к менее важным; делать 

выводы из ограниченного размера выборки 

n) Нежелание признавать ошибки 

Поведенческие финансы обеспечивают связь между финансовой теорией и 

практическим инвестиционным анализом, чтобы предоставить средства для понимания 

сложных ситуаций на финансовом рынке. Фактически, основная идея состоит в том, 

чтобы найти объяснение рыночной неэффективности, такой как: неправильное 
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ценообразование, нерациональное принятие инвестиционных решений и аномалии 

доходности (Meir Statman, 2019). 

Влияние информационной асимметрии, психологических, социологических и 

демографических структур может представлять до определенного уровня адекватный 

ответ на аномалии финансового рынка. Инвесторы отличаются друг от друга в 

зависимости от множества факторов, таких как: социально-экономическое положение, 

финансовый контекст, уровень образования, религия, возраст, пол, традиции, этническая 

принадлежность, семейное положение и т. д. Они формируют ожидания и убеждения, 

которые в значительной степени влияют на их инвестиционные решения. Оптимальное 

инвестиционное решение не может быть достигнуто, если инвестор игнорирует влияние 

всех этих факторов. 

Парадигма поведенческих финансов, ориентированная на когнитивную психологию, 

предполагает что процесс принятия инвестиционных решений может быть успешно 

проанализирован с помощью следующих переменных: самоуверенность, стадный 

комплекс, чрезмерная реакция, консерватизм, предвзятые идеи, чрезмерный оптимизм, 

репрезентативность, иррациональность или рациональный образ мышления и влияние 

медиа каналов. 

Заключение 

Поведенческие финансы представляют революцию в финансовой теории.  Сочетание 

финансовой теории с другими социальными науками привела к появлению 

поведенческих финансов.  Это относительно молодая и многообещающая область 

современного финансирования, которое зарегистрировало замечательный прогресс в 

последние десятилетия.  Поведенческие финансы подчеркивают психологический край 

процесс принятия решений в инвестировании, при сильном противоречии к гипотезе 

эффективных рынков.  Наиболее важной проблемой, касающейся эффективной теории 

рынка, заключается в том, что невозможно превзойти рынок на долгосрочной 

перспективе.  Эффективный рынок капитала характеризуется тем, что любая 

информация доступна всем инвесторам или участникам рынка, поэтому цены на акции 

всегда включают и отражают всю соответствующую информацию.  Благодаря этому 

вопросу цена акций должна отражать знания и ожидания всех инвесторов или 

участников рынка.  Это уверенность в том, что невозможно отделить личность инвестора 

и инвестиционные решения, которые он может сделать.   

Таким образом, нельзя игнорировать важность понимания индивидуального 

финансового поведения инвесторов капитала.  Нет необходимости принимать обширные 

психологические предположения, чтобы понять, что инвестиционное решение не 

сосредоточится строго на финансовой теории.  Инвесторы, как любители, так и 

профессионалы, делают свой выбор таким образом, что нельзя считать абсолютно 

рациональным.  Существуют неоспоримые аргументы в пользу обеих теорий, так как оба 
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представляют определенные пределы.  Поведенческие финансы не являются идеальной 

заменой классической парадигмы финансирования, но это альтернативное решение 

трудностей, с которыми сталкивается традиционная теория при объяснении 

определенных финансовых явлений.  Вероятно, единственная неоспоримая правда 

заключается в том, что финансовые рынки чрезвычайно сложны и непредсказуемы 

полагать, что мы можем совершенно понять их механизм. 
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Özet 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerine atfedilen nitelikleri ve toplumun cinsiyet rolleri üzerine algılarını da içeren 

sosyal temsil; gerçekliği adlandırma, anlamlandırma ve sınıflandırmayı mümkün kılar. Fikirler, metaforlar ve 

imgeler ağı olan ve duyguları, tutumları ve yargıları içeren sosyal temsiller; kültürün etkisi ile nesilden nesile 

aktarılan toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyet stereotipleri ve bunların doğurduğu olumsuz sonuçları 

anlamlandırmayı mümkün kılar. Çalışmada, cinsiyetçi ideolojinin temsiller yoluyla ürettiği gerçekler üzerine 

odaklanarak, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında gelişen kadın temsili ve algısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada; temsil, sosyal temsil, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet stereotiplerine kavramsal olarak açıklık 

getirilmekte, ardından kuram, örnek ve araştırmalara yer verilmektedir. İkincil verilerin kullanıldığı çalışmada, 

literatür taraması yöntemi ile veriler elde edilmiş ve irdelenmiştir. Biyolojik cinsiyetin çok daha ötesinde olan 

toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında, doğuştan gelen biyolojik cinsiyetin farkında olarak, niteliklerin bir biyolojik 

cinsiyetin tüm temsillerine atfedilemez olduğu, kullanılan veri toplama yöntemleri ile derlenip, ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, biyolojik cinsiyete dayalı ayrımcılığa dikkat çekerek, toplumda cinsiyetlere 

atfedilen rollerin yarattığı ayrımcı basma kalıplar ve cinsiyet rollerinin doğurduğu olumsuz sonuçları en aza 

indirmek ve daha eşit bir toplumsal düzen oluşturmak için bireysel sorumluluklar almanın gerekliliği ortaya 

koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: sosyal temsil, temsil, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsiyet stereotipleri 

 

Giriş 

Hall’a göre temsil, belli bir kültüre sahip bireyler arasındaki ortak anlamların, bu anlamların 

üretiminin ve değiş tokuş sürecinin temel noktasıdır. (Hall, 2003; aktaran Söğüt, 2019, s. 16). 

Hall, ayrıca temsil ve anlam ilişkisine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Hall’e göre temsil 

kavramı, anlamı inşa eden bir yapı olarak ele alınmalıdır. 

Temsil, gerçeklik hakkında bir iddiada bulunmayı içerse dahi gerçekliğin aynısı değildir. 

Temsillerin belirli görme şekillerini inşa etme iddiası, temsillerin gerçeklik ile ilişkisinin 

sorgulanmasını gerektirmekle birlikte temsil sürecine yeniden sunmak veya yeniden göstermek 

anlamları atfedilmiştir. 

mailto:ecekaymaz07@gmail.com
mailto:mimhalis@gmail.com
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Sosyal temsillerin bir topluluğa ait bireylerin gündelik konuşma ve eylemleri sırasında birlikte 

yapılandırdıkları sosyal bir olgu olduğu yaygın bir görüştür. Temel olarak sosyal temsiller, 

bireyin dünyayı anlama ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmaktadırlar. Bütün temsillerin 

amacı tanıdık olmayanı tanıdık yapmaktır. Bilginin sosyal biçimleri olan sosyal temsiller 

aracılığıyla soyut ve anlaşılmaz kavramsal ifadeler daha anlaşılabilir hale dönüşürler 

(Cirhinlioğlu, Aktaş, ve Özkan, 2006). Sosyal temsiller, bir sosyal grup için, sözlü ve açık 

davranışlarla ifade edilen düşünceler ve duyguların bütünü olarak ele alınabilir (Wagner vd., 

1999; aktaran Cirhinlioğlu, Aktaş ve Özkan, 2006). Sosyal temsiller, fikirler, metaforlar ve 

imgeler ağıdır; duyguları, tutumları ve yargıları içerir (Moscovici, 2000, s. 153). Sosyal 

temsiller, birbiriyle çelişen düşünceler ile dolu olabilirler; mantıklı ve tutarlı düşünce kalıpları 

olarak görülmemelidir. 

Sosyal temsiller bireylere yaşadıkları belirli deneyimler hakkında diğerlerinin ne düşündüğüne 

ilişkin bilgi verirler. Böylece sosyal temsiller, sosyal gerçekliğimizi adlandırmamızı, 

sınıflandırmamızı ve tartışmamızı mümkün kılar. Paylaşılan temsiller birbirimizi anlamamıza 

yardım eder ve nesnelere anlam vermek için inançlarımızı, fikirlerimizi ve tutumlarımızı 

şekillendirir. Bunun sonucu olarak bireyler iletişim esnasında gerçeği yeniden yapılandırır ve 

ortak olarak yeniden yapılandırılmış gerçeğe göre de davranışlarını düzenlerler (Moscovici, 

1984). 

Martin Bauer ve George Gaskell, sosyal temsilleri oluşturma sürecinin zamansal bir bağlamda 

sunulması gerektiğine vurgu yapar. Yeni sosyal temsillerin daha eskilere bağlı olduğu 

savunulur (Bauer, Gaskel, 1999). Buradan yola çıkarak, sosyal temsillerin bir tarihi olduğu, 

buna göre bir geleceği olacağı ve sosyal temsillerin bir değişim nesneleri olduğu söylenebilir. 

Yeni sosyal temsiller ortaya çıktıkça daha eskileri sosyal anlamlarını yitirebilir ve unutulmaya 

yüz tutabilir. 

Temsil ile ilgili çalışmalarda ideoloji kavramının da önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

İdeoloji ise temsiller yoluyla sunulmak istenen gerçekliği topluma kabul ettirmekten geçer.  

Özetle sosyal temsiller, dünyayı anlama ve anlamlandırma imkanı sağlayan bilişsel bir olgu 

olup bu kuramın esas önermesi sosyal ve psikolojik boyutun birbiri ile azımsanmayacak ölçüde 

de bağlı olduğudur. 

Tarih boyunca üretilmiş olan sayısız üründen biri olan toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeği 

kadınlık ve erkeklik diye tanımlanan rol ve statüler ile özdeşleştirmektir. Toplumsal cinsiyet, 

biyolojik olarak doğuştan gelen kimlik ile bedenlere manevi anlamlar yüklenerek, kadın ve 

erkeği kültürel anlamda tanımlamaktır. Bu ayrım, kadına karşı pek çok eşitsizliğin ortaya 

çıkmasına da zemin oluşturmaktadır.  

Baştan biyolojik kabullerin karşısında yer alanlar için bir insanın dişil ve erilden çıkıp kadın ve 

erkeğe dönüşmesi biyolojiyle değil, tamamen toplumsal kültürel gelişmelerle ilgilidir. 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik ayrımdan çok daha öte ve geniştir (Bingöl, 2014, s. 113). “Bireyin 

biyolojik cinsiyetinin doğrudan bir sonucu olmak zorunda değildir” (Giddens, 2012, s. 505). 
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Cinsiyet; biyolojik anlamda kadın ve erkek arasındaki farklılıklar iken, toplumsal cinsiyet, 

sosyal ve kültürel değerlerle cinsiyete dair kimliklerdir. Cinsiyet kavramı, biyolojiyle alakalı 

bir kavram olduğundan sabit ve değişmezdir, toplumsal cinsiyet kavramı ise kültüre bağlı olarak 

ele alındığından toplumlara göre değişkenlik gösterebilir. Cinsiyet, biyolojik bir kavramdır. 

Cinsel fizyolojiye uygun olarak her kültürde tanımlanan cinsiyetle ilgili normlar vardır. Bu 

kültür temelli normlar biyolojik cinsiyete bağlı olan davranışları tanımlar (Segal, 2003, s. 3). 

“Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım, biyolojik olarak dünyaya gelen kadın ve 

erkeğe yönelik olarak toplumsal rollerin verilmesiyle belirlenmektedir” (Bhasin, 2003; aktaran 

Akkaş, 2019, s. 100).   

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Stereotipler 

Rol kavramının toplumsal cinsiyet için anlamı, “erkek” ya da “kadın” olarak kişinin cinsiyetiyle 

ilgili belirli rolleri canlandırmasıdır. Bu açıdan toplumsal cinsiyet, farklı toplumsal beklentilere 

cevap vermesi bakımından önemlidir. Yani, kadın ve erkeğin davranışlarının farklılığına işaret 

eder (Cornell, 1987, s. 84). 

İşlevselci görüşe göre, toplumsal düzenin temel güvencesi ve toplumsal dengenin temel kaynağı 

olarak “aile” kabul edilmektedir. Bu amaçla, gelişmekte olan ve gelişmiş/sanayileşmiş 

toplumları gözlemleyen yapısal-işlevselciler, düzenin sürekliliğinde cinsiyet rolü 

farklılaşmasının gerekli olduğunu ileri sürerler (Erdoğan, 2008, s. 127). 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü; bir kadın ve erkeğin nasıl davranacağı, nasıl 

düşüneceği ve nasıl hareket edeceğine ilişkin beklentileri ortaya koyan, yani kadın ve erkeği 

sosyal olarak yapılandıran özellikleri belirlemektedir (Akın ve Demirel, 2003, s.74; Üner, 2008, 

s. 6; Powell ve Greenhaus, 2010, s. 1012).  

Toplumsal cinsiyetin kadın ve erkek ayrımı her kültürün değerlendirme biçimine göre 

değişmektedir. Toplum, bireylere doğdukları andan itibaren rolleri, davranışları ve kültürü bir 

paket halinde yüklemektedir. Bu durum bireyin toplumsal cinsiyeti öğrenmesi ve 

benimsemesidir. Toplumsal cinsiyet kavramı genellikle erkeklerin egemenliğine hizmet 

etmektedir (Akkaş, 2019, s. 100) 

Farklı bir anlatımla, insanlar bir cinsiyet ile doğarlar fakat yaşadıkları toplum yapısı, kültür 

özellikleri ve ebeveyn tutumu ile toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun roller çerçevesinde 

yetiştirilip, sahip oldukları cinsiyete uygun kalıpları öğrenerek yetişkin olurlar. Bulundukları 

toplumsal çevrenin dayattığı ve onlardan beklediği rolleri kazanan kız ve erkek çocuklar bu yol 

ile toplumsal cinsiyet kimliklerini edinirler. En temel örnek olarak, henüz doğmamış bir bebeğin 

cinsiyeti öğrenildiği anda, erkekse mavi, kız ise  pembe renk ile özdeşleşmesi ve doğduğu andan 

itibaren kalıplaşmış erkek ve kız algısını oluşturan bu renklere maruz kalarak yetişmesi 

gösterilebilir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal cinsiyet kavramını ve bu kavramın getirdiği 

eşitsizliği, ataerkil aile yapısının dayattığı toplumsal rol ve gelenekler oluşturmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet kavramı, bireyin yaşadığı sosyal çevre tarafından belirlenerek, cinsiyete dair 
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roller biçer. Bir örnekle açıklamak gerekirse; ülkemizde özellikle de Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde erkek çocuğunun doğumu büyük bir sevinçle kutlanırken, kız çocuğunun doğumu 

bir burukluk, yas durumu yaşanmasına sebep olmaktadır. Erkek çocuklarına daha fazla sevgi 

ve ilgi gösterilirken, kız çocukları bu anlamda geri planda tutulmaktadır (Akkaş, 2019, s. 105). 

Cinsiyet rollerinin tarihsel kökenine baktığımızda, pek çok sosyal bilimci, kadın-erkek 

ayrımcılığının temelini işbölümü sürecinin başlamasında bulmuşlardır (Vatandaş, 2007, s. 35). 

Tarihsel süreçte de erkekler avcılık ve toplayıcılık ile uğraşarak, ailenin ihtiyaç duyacağı 

malzemeyi sağlama sorumluluğunu alırken, kadın yaşam alanlarını oluşturma, düzenleme, 

temizleme, pişirme, doyurma ve çocuk bakımı gibi sorumlulukları üstlenmiştir. Günümüz 

toplumlarına baktığımızda da kadınlar için ev ile ilgili işleri yürütme ve çocuk bakımı gibi işler 

ön plana çıkarken, erkekler için iş rolleri aile rollerinden daha önemli hale gelmektedir (Powell, 

Greenhaus, 2010, s. 1012). Geçen uzun yıllar kadın ve erkeğin toplumsal düzende ayrışan 

rollerini temelde değiştirmemiş olup, günümüz koşullarına göre yalnızca yeniden 

şekillendirmiştir. 

Cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınların ve erkeklerin paylaştıkları işleri tanımlarken aynı 

zamanda kadın ve erkek arasındaki güç ilişkilerine gönderi yapmakta ve bu güç ilişkilerini 

yeniden üretmektedir. Bu iş bölümü hem toplumda hem ev içinde hangi işi kim yapar gibi bir 

ayrıma karşılık gelmektedir. Fakat bu iş bölümü, aynı zamanda kadınlara ve erkeklere farklı 

yetenekler, davranışlar ve istekler veren fikirleri, faaliyetleri ve temsil edilmeyi kapsayan geniş 

bir yelpazeyi içerir (Agarwal, 1994). 

Toplumsal cinsiyete dayanarak erkek ve kadına biçilen değerler, rol ve kalıplar hiyerarşik 

olarak erkeğin ‘üstte ve önde’ bulunması suretiyle ayrıştırıcıdır. Kadın, toplumsal olarak 

belirlenmiş cinsiyetinden ötürü erkekten ayrı, ötede, öteki olarak tutulmaktadır. Kadınlık, 

erkeklik statülerinin imkân ve izin verdiği ölçüde erkek egemen kültür tarafından oluşturulmuş 

bir kurgudur (Bingöl, 2014, s. 113). 

Toplumsal cinsiyet ayrımı temelinde incelenecek en somut örnek olarak kadınların iş hayatına 

katılımını ele almak, günümüz Türkiye’sinde toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliği de tüm 

netliği ile ortaya sermektedir.  

2017 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir rapor, 

üye ülkelerde kadınların işgücüne katılımının yüzde 33,6 ile en düşük olduğu ülkenin Türkiye 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu raporu destekleyecek bir araştırma da Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmıştır. Bu rapora göre ise, Temmuz 2019 verilerine göre 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %34,5 iken, bu oran erkeklerde %71,8'dir.  

Kadınların işgücüne katılımları ve çalışma durumları dışında da kadının içinde bulunduğu 

durumu özetleyen pek çok gösterge mevcuttur. Örneğin 2012 yılı verilerine göre Türkiye'de her 

100 kadından en az 36'sı birlikte olduğu kişi veya kişiler tarafından şiddete maruz kalmıştır 

(OKA, 2012, s. 86). Bu verilere karşın, 2010 senesinde yapılan başka bir araştırmada her 100 

kadının 70.5'inin evliliklerinden memnun olduğu, kadınların %53'ünün mutlu, %7,6'sının ise 
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mutsuz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmada kadınların mutluluk kaynakları 

sorgulandığında ise, kadınların %65,9'u tüm ailesini, %19,3'ü çocuklarını, %1,6'sı ise kendisini 

mutluluk kaynağı olarak görmektedir (TÜİK, 2010, s. 74, 76, 80). Bu verilerden de görüleceği 

üzere, toplumsal cinsiyet rolleri kadınlar tarafından da benimsenmiş olup, kadınlar kendisine 

atfedilen kalıp yargıların ve dayatılan davranış biçimlerinin etkisindedir.  

Bu raporlardan elde edilen sonuçlara da bakıldığında ataerkil düzen, geleneksel aile yapısı ve 

erkeğinin; kadın için, başta çalışma ve eğitim hayatı olmak üzere pek çok konuda söz sahibi 

olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Stereotip kavramı; bireyin kendisinin ve yaşadığı sosyal çevrenin inşa ettiği imgeler ve zihinsel 

süreçlerdir. İnsanları birtakım türlere tiplere bölmeyi ve onları belirli özelliklerle etiketlemeyi 

ifade etmektedir. Bu sebeple stereotipler; basmakalıp fikirler, klişeler, etiketler, şablonlar, algı 

kalıpları ve tek tipleştirmelerdir (Yapıcı, 2016; aktaran Akkaş, 2019, s. 110).  

 Cinsiyet stereotiplerini; kadın ve erkeğin yalnızca bu gruplara ait olmalarından dolayı sahip 

oldukları düşünülen özellikler ve toplumda kendilerine biçilen roller şeklinde tanımlayabiliriz 

(Demir, 2020, s. 275-276). 

Cinsiyet stereotipleri, içinde bulunulan kültüre bağlı oluşan/gelişen cinsiyet rolleri ile 

oluşmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri başlığında da değinilen, toplumdaki kadın ve erkek 

rolleri ile bu rollere atfedilen görevler, sorumluluklar ve işbölümü cinsiyet stereotiplerinin de 

ortaya çıkmasına veya gelişmesine sebep olmuştur. Cinsiyet rollerine uygun geliştirilen bu 

stereotipler cinsiyet ayrımındaki eşitsizliğin bir nevi meşru hale gelmesine sebep olurken, bu 

sistemin de devamlı hale gelmesine destek olmaktadır. 

Tarih boyunca insanlar, kadın ve erkek imajı hakkında kişisel özellikleri ve yaşından bağımsız 

olarak yalnızca bir cinsiyeti ve bu cinsiyetin tüm temsilcilerini kapsayan basmakalıp düşünce 

kalıpları ve önyargılar geliştirdiler.  

Bu açıdan stereotiplerin önyargıların bilişsel kısmını; önyargıların ise ayrımcılığın en önemli 

gerekçelerini oluşturduğunu söyleyerek bir şablon ortaya koymak gerekirse; bir sosyal gruba 

veya üyelerine ilişkin hafızamında beliren tablo diğer deyişle genellikle rasyonel bir temeli 

olmayan, genellemeye dayalı düşünceler stereotipi; bu kalıp yargılar üzerine eklenen olumlu ya 

da olumsuz duygular sonucunda geliştirdiğimiz zihinsel tutum önyargıyı oluşturacaktır (Demir, 

2020, s. 273). 

Kadın ve erkek stereotipleri ile ilgili yapılmış olan bir çalışma ile toplumda kadın ve erkek 

temsilini somutlaştıracak olursak; I. Broverman (Broverman ve diğerleri, 1972) araştırmasında, 

gençlerden tipik bir erkeği ve tipik bir kadını karakterize etmelerini istedi. Çalışma sonucu 

olarak ise, her iki cinsiyete ait farklı nitelikler ortaya koyuldu. 

 

Çalışma sonucunda, araştırmaya katılanların verdiği yanıtlara göre “erkek”ler; agresif, 

girişimci, baskın, bağımsız, analitik zekaya sahip, kolay karar veren, kendi kendine yetebilen 
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niteliklere sahip bulundu. “Kadın”lara ise; kibar, narin, yumuşak, sakin, zayıf, duygusal, 

hayalperest ve bağımlı nitelikleri atfedildi. 

J. Williams ve D. Best’in (1990), 25 ülkeden deneklerin erkekleri ve kadınları karakterize etmek 

için kişilik özelliklerini tanımlamalarını istedikleri bir çalışmanın sonucuna göre ise; erkekler 

genel olarak güçlü, bağımsız, saldırgan, baskın, aktif, cesur, duygusuz, kaba, ilerici ve bilge 

olarak tanımlanırken; kadınlardan ise, bağımlı, sakin, zayıf, korkulu, duygusal, hassas, nazik, 

hayalperest ve batıl inançlı olarak bahsedilmiştir.  

Aynı zamanda, bazı ülkelerde, kadın ve erkek tanımlarının kendine has özellikleri de 

bulunmaktadır. Bazı ülkelerde cinsiyet ayrımı daha belirginken bazılarında erkek ve kadın 

temsilleri birbirine daha yakındır. Bir kısım ülkede ise çoğunluğun aksine, erkeklerin tanımı 

daha olumsuz olmuştur. 

Yapılan bu çalışmalar ve sonuçları ele alındığında, erkek ve kadının sosyal temsilleri, toplum 

içindeki rol ve bu rollerin stereotiplerinde basmakalıp fikirler ve geçmişten gelen yargıların 

olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda ise; erkek ve kadın rollerinin ve 

temsillerinin, toplumsal rolleri belirleyen unsurlarda olduğu gibi yaşanılan toplumun yapısı ve 

kültürün etkisi ile şekillendiğini de görebiliriz. 

Kadın ve erkek cinsiyet rollerinin stereotipleri evrimsel açıdan incelendiğinde de, eş 

seçiminden, iş yaşamına kadar, yapılan bu çalışmaları destekler nitelikte sonuçlara ulaşıldığı 

söylenebilir. Kadınlar, yavrularına iyi bakım verebilecek, güçlü ve başarılı erkek seçmeye 

yatkınken; erkekler, yavrularının kendinden olduğuna emin olamadıklarından, kendilerine bağlı 

ve sadakatli eş seçmeye yatkındırlar. Bu yüzden erkekler evrimsel olarak başarılı ve güçlü 

olmak zorunda kalmıştır. Kadınların ise daha ilişkisel baktığı anlaşılabilir bir olgudur. Bugün 

iş yaşamına baktığımızda yöneticilerin büyük oranla erkek  olduğunu görmekteyiz, değişen 

cinsiyet normlarına rağmen getirdiğimiz evrimsel özelliklerin de varlığını devam ettirdiği 

kaçınılmaz bir gerçektir. Mevcut yapıda yönetici pozisyonunda çalışan bireylerin kişilik 

özellikleri incelendiğinde ise, evrimsel olarak ‘erkek temsili’ ile özdeşleşmekte olduğu; risk 

almayı seven, başarılı, güçlü ve yarışmacı özellikleri ile ön plana çıktıkları görülmektedir. 

Cinsiyet stereotiplerinin olumsuz rolleri 

Son yıllarda kadın ve erkek cinsiyet rollerinin yalnızca kadınların değil, erkeklerin de gelişimini 

sınırladığı ve engellediği yönünde düşünceler savunulmaya başlamıştır. Erkek ve kadın cinsiyet 

rollerinin, doğası gereği farklılaştırılmaması gerektiği ve toplumsal roller sonucu ortaya çıkan 

cinsiyet kalıp yargılarının, geleneksel cinsiyet rollerinin benimsenmesi ve sürekli hale 

gelmesinde büyük bir neden olduğu görüşü vardır. Bireylerin, toplumun dayattığı rolleri ve bu 

rollere atfedilen nitelikleri barındırmaması toplumda önemli problemlere sebep olmaktadır. 

Erkeksi ve kadınsı olarak nitelendirilen davranış biçimlerinin dışında davranan, başka bir 

ifadeyle cinsiyete ait rolleri, davranış kalıplarını yerine getiremeyen bireyler, toplum tarafından 

reddedilme korkusu yaşamakta ve bu endişeler bireyler üzerinde bir baskı unsuru 

oluşturmaktadır. 
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Cinsiyet stereotipleri genel anlamda daha çok kadınlar açısından olumsuz sonuçlar doğursa da 

erkekler için de pek çok zararlı sonucu beraberinde getirmektedir. Örneğin; erkeklerin ordularda 

kadınlara nazaran daha aktif rol almaları aynı zamanda savaşlarda daha fazla ölüm tehlikesiyle 

karşı karşıya kalmaları sonucunu da doğurmaktadır. Buna ek olarak, erkeklerin -toplumlarda 

erkeklere atfedilen özelliklerin daha üstün kabul edilmesinden dolayı- kendilerine ilişkin 

stereotiplerden uzaklaşmalarının daha zor olduğu görülmektedir (Demir, 2020, s. 280). 

Sonuç 

Cinsiyet stereotipleri, cinsiyet rollerinin sürekliliğini sağlayarak ve geçmişten gelen kadın ile 

erkek temsillerinin yıkılmasını önleyerek değişime engel olmaktadır. Nesillerdir devam eden 

bu döngüyü yani kadın ve erkeğin toplumsal rolleri ile sosyal temsillerini değiştirmeye çalışmak 

bu rollerin dağılımını cinsiyetler arasında eşitliği sağlayarak mümkün olacaktır. Kadına yönelik 

ayrımcı dili terk etmek ile başlayacak bu süreç, pek çok toplumda mevcut olan “kadın” 

temsilinde olumlu bir değişime öncülük edebilir. 

Bu döngüyü kırmanın, diğer bir deyişle değişimi sağlamanın tek yolu ise stereotiplerin hızlıca 

yok olmasını sağlamaya çalışmaktan değil, bu eşitliğin sağlanmasında adeta birer engel haline 

gelen stereotipleri bir kenara bırakarak toplumsal rollerin dağılımı açısından cinsiyetler 

arasında eşitliği sağlamaktan geçmelidir (Demir, 2020, s. 278). 

Kadın ve erkeğin doğuştan gelen biyolojik farklılıkları kabul edilmekle birlikte, farklı bir 

cinsiyet temsili inşa eden rol ve davranış kalıplarındaki zincirler kırılarak, erkek egemenliğinin 

hüküm sürdüğü, erkeğin lider kadının ise yardımcı rollerde temsil edildiği, kadının yalnızca 

cinsiyetinden ötürü ikinci plana atıldığı toplum yapılarının değişebileceği bir gerçektir. 

Toplumsal cinsiyet rollerinin ve bu rollere özgü davranış kalıplarının en başta aile ve daha sonra 

toplumda öğrenildiğini düşündüğümüzde, yeni nesiller yetiştirecek her bireyin eğitim ile bu 

basmakalıp yargılardan vazgeçebileceği böylece kültürel aktarıma dayanan bu davranış 

biçimlerinin nesilden nesile daha eşitlikçi bir yapıya dönüşebileceği düşünülmektedir. 
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Xülasə 

Məqalədə idarəetmənin tam şəkildə avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunan idarəetmə sistem modelləri 

araşdırılmış, dövlət və yerli özünü idarəetmə formaları öyrənilmiş,  ölkəmizdə elektron bələdiyyə anlayışı, elektron 

hökümətin qurulması və tətbiqi istiqamətləri müəyyən olunmuşdur. Rəqəmsal texnologiyaların müasir cəmiyyətin 

həyatının bütün sahələrinə aktiv nüfuz etməsi ilə əlaqədardır.  Azərbaycan  da daxil olmaqla dünya ölkələrinin iş 

dünyası, analitik və elmi-metodiki inkişaf tələb edən yeni dünya iqtisadiyyatının inkişaf etməkdə olan rəqəmsal 

məkanında rəqabətçi mövqelər əldə etmək üçün iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması və rəqəmsal çevrilmə proseslərinin 

sürətləndirilməsinin zəruriliyini dərk etdilər.   

Rəqəmsal iqtisadiyyat, uzun müddətli bir perspektiv üçün mikro, mezo, makro səviyyələrin sosial-iqtisadi 

sistemlərinin inkişaf etdirəcəyi vektoru təyin edir ki, bu da tədqiqat və rəqəmsal transformasiya proseslərinin 

hərtərəfli təhlilini tələb edir. Nəzəri müddəaların işlənib hazırlanmasına, xidmət inteqrasiyası potensialından 

istifadəyə əsaslanan sosial-iqtisadi sistemlərin rəqəmsal çevrilməsini idarə etmək üçün metodologiyanın və tətbiqi 

vasitələrin inkişafına daxil edilmiş, iqtisadiyyatın xidmətinə töhfə verən perspektivli bir iqtisadi qurum kimi mikro 

səviyyədə, iqtisadi fəaliyyətin bir növü kimi mikro səviyyədə  rəqəmsal platformaların yaradılması və inkişafına 

əsaslanan xidmət rəqəmsal ekosistemlərinin formalaşmasıdır. 

Texnoloji innovasiya , bazarda təqdim olunan yeni təkmilləşdirilmiş məhsul və ya xidmət şəklində təcəssüm 

etdirilmiş yeniliyin son nəticəsidir. Yenilik bazarda və ya istehsal prosesində tətbiq olunarsa, həyata keçirilmiş 

sayılır. Texnoloji innovasiya, təkmilləşdirilmiş məhsul və ya xidmət, proses, istehsal üsulu və ya xidmətlərin 

göstərilməsi şəklində təcəssüm etdirilmiş və ya praktikada istifadə olunan hər hansı bir yeniliyin inkişafı kimi 

iqtisadi effekt verən yenilikçi fəaliyyətin nəticəsidir. 

Açar sözlər: İş modelləri, internet, texnoloji sistem, inteqrasiya, Elektron hökumət, informasiya, rəqəmsal 

infrastruktur.  

 

Giriş  

Rəqəmsal texnologiyaların müasir cəmiyyətin həyatının bütün sahələrinə aktiv nüfuz etməsi ilə 

əlaqədardır.  Azərbaycan  da daxil olmaqla dünya ölkələrinin iş dünyası, analitik və elmi-

metodiki inkişaf tələb edən yeni dünya iqtisadiyyatının inkişaf etməkdə olan rəqəmsal 

məkanında rəqabətçi mövqelər əldə etmək üçün iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması və rəqəmsal 

çevrilmə proseslərinin sürətləndirilməsinin zəruriliyini dərk etdilər.  (Quliyev, 2016: 591).   

Rəqəmsal iqtisadiyyat, uzun müddətli bir perspektiv üçün mikro, mezo, makro səviyyələrin 

sosial-iqtisadi sistemlərinin inkişaf etdirəcəyi vektoru təyin edir ki, bu da tədqiqat və rəqəmsal 
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transformasiya proseslərinin hərtərəfli təhlilini tələb edir.  Əvvəllər fərdi innovasiya şirkətlər 

üçün prioritet olan rəqəmsal çevrilmə bu gün böyük bir fenomen halına gəldi və əlaqəli layihələr 

təkcə ayrı-ayrı şirkətlərin deyil, bölgələrin və ölkələrin də uğuru üçün vacibdir.  Eyni zamanda, 

bu çevrilmənin özü sosial-iqtisadi sistemlərin xidmət meyli ilə sıx əlaqəlidir və əsasən onun 

əsasında həyata keçirilir.  Üstəlik, bu əlaqə və həyata keçirilmə mexanizmi kifayət qədər 

öyrənilməmiş qalır, bu da onun müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə olunması 

üçün alətlərin inkişafına ehtiyac olduğunu müəyyənləşdirir.  Rus və xarici praktikanın təhlili, 

eləcə də nəzəri tədqiqatlar göstərir ki, sosial-iqtisadi sistemlərin xidmət və rəqəmsal çevrilməsi 

rəqəmsal xidmət ekosistemlərini təşkil edən iqtisadi, sosial və texnoloji prosesləri birləşdirən 

rəqəmsal platformalar əsasında həyata keçirilir.  

(https://testmyprep.com/subject/investment/innovative-strategy-of-enterprisedevelopment) 

Bu baxımdan iqtisadiyyatda yeni bir qurum, xidmət sektorunda yeni bir iş quruluşu kateqoriyası 

- mütərəqqi iqtisadi inkişafda rolu əhəmiyyətli dərəcədə artan xidmət inteqratorları, lakin 

fəaliyyət mexanizmləri, idarəetmə metodları, digər təsərrüfat subyektləri ilə şəbəkə xidməti 

qarşılıqlı əlaqəsi meydana çıxır.  habelə bir çox digər məsələlər kifayət qədər araşdırılmamış 

qalır ki, bu da praktikada şirkətlərin - xidmət inteqratorlarının inkişafına mane olur. (Hüseynov, 

2017: 590).  

Metod 

İnkişaf etmiş ölkələrin postinustrial iqtisadiyyata və informasiya cəmiyyətinə keçid prosesində 

əsas komponenti informasiya sənayesi olan iqtisadiyyatın informasiya sektoru formalaşmışdır. 

Bəşəriyyətin sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçməsi, sənaye texnoloji 

əsasından məlumat cəmiyyətinə keçməsi ilə xarakterizə olunur. 

İnformasiya sənayesində malların istehsalında yaradıcı iş üstünlük təşkil edir. İnsan zəkası əsas 

istehsal gücünə çevrilir, bunun sayəsində intellektual məhsul yaranır, yəni yaradıcı əməyin 

məhsulu bir məlumatdır, maddi məhsul deyil. 

Bir insanın iqtisadiyyatda rolu və yeri kökündən dəyişir. Yaradıcı (yaradıcı) insan əsas istehsal 

gücünə çevrilir, çünki informasiya iqtisadiyyatının əsas mənbəyi olan yalnız yeni bilik və 

məlumat istehsal edə bilər. Beləliklə, sənaye iqtisadiyyatı informasiya iqtisadiyyatı ilə əvəzlənir 

(Muradov and etc, 2018). 

İnformasiya iqtisadiyyatında perspektivli sahələrdən biri şəbəkə iqtisadiyyatı və ya İnternet 

iqtisadiyyatıdır (virtual iqtisadiyyat). İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının 

inkişafı İnternetdə iqtisadi fəaliyyət üçün bir mühit yaratdı və qlobal İnternet infrastrukturunun 

inkişafı və İnternetin kommersiyalaşdırılması, işləmə tərzində dəyişikliklərə və şəbəkə 

iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan elektron bazarın yaranmasına səbəb oldu. (Hüseynov, 

2017: 590).  

Şəbəkə iqtisadiyyatı - elektron şəbəkələr (rəqəmsal telekommunikasiya) istifadə edərək həyata 

keçirilən iqtisadi fəaliyyət. Şəbəkə iqtisadiyyatı texnoloji baxımdan hüquqi və fiziki şəxslərin 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83
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birgə fəaliyyətlər barədə bir-birləri ilə əlaqə qura biləcəyi bir mühitdir. 

Şəbəkə iqtisadiyyatı İnternetin informasiya və kommunikasiya mühitində birgə fəaliyyətin 

bütün iştirakçıları arasında üfüqi (birbaşa) uzunmüddətli əlaqələrə əsaslanan iqtisadi (iqtisadi) 

fəaliyyətdir. 

Bu bazar və iqtisadi fəaliyyətin mərkəzləşdirilmiş idarəetmə formasından fərqlənən yeni bir 

idarəetmə formasıdır. Şəbəkə iqtisadiyyatı yalnız kompüter şəbəkələrində mövcud ola bilər.  

Əsas komponenti elektron ticarət olan elektron biznes üçün əsasdır . 

Miqyasına görə milli olan sənaye iqtisadiyyatından fərqli olaraq, şəbəkə iqtisadiyyatı qlobal 

xarakter daşıyır və bu tədarükçülərin, müştərilərin, tərəfdaşların və rəqiblərin sayını xeyli 

genişləndirir. Bu gün İnternetdə ticarət fəaliyyəti hər kəs üçün əlçatan oldu. Məsələn, malların 

vasitəçilər vasitəsilə deyil, birbaşa İnternetdə istehlakçılara satılması yeni bir iş modelidir. 

Hər bir ölkədə informasiya sənayesinin inkişafı bir çox amillərdən asılıdır, lakin əsas 

göstəricilər bunlardır: telekomunikasiyaya qoyulan investisiyaların həcmi, eyni zamanda 

informasiya sənayesində kompüterlərin istifadəsinin miqdarı və keyfiyyəti və İnternetə çıxışı 

olan istifadəçilərin sayı. (Məmmədova, 2016: 301).  

Araşdırma Modeli 

Təqdim olunan yanaşmaların (sektor və obyekt) qüsurlarını nəzərə alaraq, iqtisadiyyatın qeyri-

maddi sferasını sərhədlərini mümkün qədər dəqiq göstərəcək şəkildə təyin etməyə çalışacağıq.  

Qeyri-maddi sferanın tərifi tərkibinə yalnız istehsal münasibətlərini deyil, həm də çoxalma 

prosesinin qalan mərhələlərində, ilk növbədə bölüşdürmə və mübadilə zamanı yaranan 

münasibətləri də daxil etməlidir.  Eyni zamanda, bu tərif maddi-maddi xarakterə malik olan 

münasibətləri də istisna etməlidir.  Əlavə olaraq, qeyri-maddi sferanın sərhədlərini 

aydınlaşdırarkən, eyni zamanda müasir iqtisadi elmin mövzusunu təşkil edən bu kateqoriyalar 

olduğundan qaynaq və ehtiyacları da nəzərə almaq lazımdır.  (Şahbazov, Məmmədov, Həsənov, 

2015: 1000).   

Resursları təsnif edərkən müxtəlif müəlliflər təbii, əmək, kapital (maliyyə və maddi-istehsal 

daxil olmaqla), təşəbbüskar (intellektual-təşkilati), informasiya ehtiyatlarını ayırırlar.  Fərq 

etmək asandır ki, ilk növbədə intellektual və informasiya mənbələri (sahibkarlıq, məlumat) 

qeyri-maddi sahə ilə birbaşa əlaqəlidir, eyni zamanda ənənəvi mənbələr (əmək, kapital və hətta 

təbii ehtiyatlar) qeyri-maddi hissələrə sahib ola bilər.  Əgər resursları deyil, istehsal amillərini, 

yəni birbaşa istehsalda iştirak edən mənbələri nəzərə alsaq, onda qeyri-maddi komponenti 

müəyyənləşdirmək daha çətin olacaqdır.  Özülündə istehsal amillərinin hər biri həm maddi, həm 

də qeyri-maddi komponentləri özündə cəmləşdirir.  Məsələn, əmək bir tərəfdən fiziki enerji 

istehlakını və işçilərin sərf etdikləri vaxtı təmsil edir.  

(https://testmyprep.com/subject/investment/innovative-strategy-of-enterprisedevelopment) 

Digər tərəfdən, işçilərin əməyinin nəticələri, eyni zamanda, məlumat xarakteri daşıyan və buna 

görə də istehsal amili kimi əməyin qeyri-maddi komponentləri olan bacarıq, bilik və səriştələri 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83
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ilə müəyyən edilir.  Başqa sözlə, istehsal amilləri müxtəlif maddi və qeyri-maddi 

komponentlərin birləşməsi ilə xarakterizə olunur.  Bu iki qaynaq qrupu və müvafiq istehsal 

amilləri ənənəvi və intellektual-məlumatverici də adlandırıla bilər. 

Rəqəmsal bərabərsizlik problemini çətinləşdirən amillər nəzərə alınmaqla, yəni: inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə maddi yaşayış səviyyəsinin aşağı olması;  bu ölkələrin müasir rabitə 

infrastrukturundan geri qalması; əhalinin təhsil səviyyəsinin aşağı olması və nəticədə İKT-nin 

inkişafı və istifadəsi üçün lazımi ixtisaslı mütəxəssislərin olmaması;  dil barı, bu nəticəyə gələ 

bilərik ki, yaxın illərdə informasiya cəmiyyəti bəzi ölkələr üçün, digərləri üçün isə yalnız inkişaf 

təlimatı üçün bir reallığa çevriləcək.  Beləliklə, rəqəmsal bərabərsizlik problemi digər 

bərabərsizlik növlərinin - iqtisadi, sosial və mədəni olaraq dərinləşməsinə səbəb olacaqdır 

(Rüstəmli, 2016: 106). 

Şəbəkə kommunikasiyalarının inkişafından qaynaqlanan sosial dəyişiklikləri proqnozlaşdıran 

Qərb tədqiqatçılarına görə, gözləniləndir: 

 məlumatların yayılma sürəti səbəbindən əyalətdə, bölgədə baş verən siyasi, iqtisadi, 

dini və mədəni dəyişikliklərin sürətinin sürətlənməsi; 

 bütün növ məlumatların ötürülməsinin və asanlığının məlumatları təhrif etmək 

cazibəsinə səbəb olması ilə əlaqədar etibarlılığın azalması;  bundan da müəllif hüquqlarına 

uyğunluq problemi yaranır; 

 kompüter cinayətləri imkanlarının genişləndirilməsi; 

 televiziya tamaşaçısının azalması, ancaq radiostansiyaların populyarlığının artması;   

 qəzetlər həm oxucu ifşasını, həm də qazancını itirir 

 reklam verənlər; 

 adi bir vətəndaşın həyatı haqqında fərdi və fərdi azadlığın itirilməsinə gətirib 

çıxaracaq.   

 ünsiyyət bacarıqlarına sahib olan və əmək bazarında rəqabətə davamlı olanlar ilə 

cəmiyyətdə ayrı bir sosial qrup təşkil edəcək fərdlərin yeni təcrid formasının yaranmasına səbəb 

ola biləcək bu cür bacarıqlara sahib olmayan insanlar arasındakı uçurumun dərinləşdirilməsi; 

 evdə fərdi kompüterlərdən istifadə edən işçilərin sayının artması həm nəqliyyat 

xərclərinin azalmasına, həm sosial sabitliyin artmasına. 

İnformasiya inqilabının siyasi sahəyə təsirinin xüsusiyyətlərini təhlil edərək qeyd etmək olar ki, 

informasiya-kommunikasiya inqilabı nəticəsində ortaya çıxan siyasi əhəmiyyətli problemlər 

çox fərqli və daxili ziddiyyətlidir.  Beləliklə, elektron ticarətin sürətli inkişafı və bununla 

əlaqədar milyonlarla yeni iş yerinin yaranması iqtisadiyyatın ənənəvi dövlət tənzimlənməsi 

alətləri ilə ziddiyyət təşkil edir.  Virtual məkanda seçim azadlığının və özünü həyata keçirməyin 

nəticəsi cəmiyyətin mənəvi əsaslarının tənəzzülü idi.  Bu və digər problemlər qlobal rabitənin 

siyasi ölçüsünü, siyasi tənzimləmə, kompleks ictimai qərarlar, milli və dövlətlərarası səviyyədə 

ictimai və dövlət qurumlarının birgə səyləri sahəsində yeni yanaşmalar tələb etdikləri dərəcədə 

xarakterizə edir. 
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Analiz 

Texnoloji innovasiya , bazarda təqdim olunan yeni təkmilləşdirilmiş məhsul və ya xidmət 

şəklində təcəssüm etdirilmiş yeniliyin son nəticəsidir. Yenilik bazarda və ya istehsal prosesində 

tətbiq olunarsa, həyata keçirilmiş sayılır. 

Sənayedə və xidmətlərdə iki növ texnoloji innovasiya mövcuddur: məhsul və proses. 

Sənayedə aşağıdakı təriflər ayrılır. (Tağıyev, 2018: 366).   

1. Məhsul yeniliyi-texnoloji cəhətdən yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsulların hazırlanması və 

tətbiqini əhatə edir. Yeni məhsulun tətbiqi, nəzərdə tutulan tətbiq sahəsi, funksional 

xüsusiyyətləri, xüsusiyyətləri, konstruksiyası və ya istifadə olunmuş material və komponentləri 

əvvəllər buraxılmış məhsullardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirən bir məhsula aiddirsə, 

radikal məhsul yeniliyi kimi müəyyən edilir. Bu cür yeniliklər tamamilə yeni texnologiyalara 

və ya yeni tətbiqində mövcud texnologiyaların birləşməsinə əsaslana bilər. Bir məhsulun 

texnoloji yaxşılaşdırılması (artan məhsul yeniliyi) daha səmərəli komponentlər və materialların 

istifadəsi ilə keyfiyyəti və ya dəyəri xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış onsuz 

da mövcud olan bir məhsulu təsir edir, (Məmmədova, 2016: 301).    

2. Proses yeniliyi, məhsul ötürmə metodları da daxil olmaqla texnoloji cəhətdən yeni və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış istehsal üsullarının inkişaf etdirilməsidir. Bu tip 

yeniliklər yeni istehsal avadanlıqlarının istifadəsinə, istehsal prosesinin təşkili və ya onların 

birləşməsinin yeni üsullarına, həmçinin tədqiqat və inkişaf nəticələrinin istifadəsinə əsaslana 

bilər.  

Xidmət sektorunda bu yeniliklər qrupu üçün aşağıdakı təriflər tətbiq olunur 

(https://anau.am/en/about-us/2319-2018-05-23-07-56-52): 

 Məhsul yeniliyi, prinsipial olaraq yeni xidmətlərin inkişafı və həyata keçirilməsini, yeni 

funksiyalar, xüsusiyyətlər əlavə edilməklə mövcud xidmətlərin yaxşılaşdırılmasını, xidmətlərin 

göstərilməsində (məsələn, səmərəliliyi və ya sürəti baxımından) əhəmiyyətli inkişafları əhatə 

edir. 

 Proses yeniliyi texnoloji cəhətdən yeni və əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş istehsal  

xidmət təqdimetmə metodlarının işlənib hazırlanmasını əhatə edir (Məmmədova N. 2016: 

s.301). 

Proses yeniliyinin ölçülməsi yeni və ya xeyli yaxşılaşdırılmış mal və xidmətlər istehsalı 

metodlarını, maddi və texniki tədarükün istehsal üsullarını, mal və xidmətlərin tədarükünü, 

texniki xidmət və təmir, tədarük əməliyyatları, mühasibat və kompüter kimi köməkçi 

fəaliyyətdəki metodları vurğulayaraq fərqli bir şəkildə həyata keçirilir. (Şahbazov K.A., 

Məmmədov, Həsənov, 2015: 1000).  

Proses yenilikləri, bir qayda olaraq, məhsul vahidinə görə məhsulların, xidmətlərin ötürülməsi, 

istehsalın keyfiyyətinin, istehsal səmərəliliyinin artırılması və ya təşkilatda mövcud olan 

məhsulların ötürülməsi üçün istehsal xərclərini və ya fəaliyyətləri azaltmaq məqsədi daşıyır, 

https://anau.am/en/about-us/2319-2018-05-23-07-56-52
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eyni zamanda texnoloji cəhətdən yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsulların, xidmətlərin istehsalı 

və ötürülməsi üçün də nəzərdə tutula bilər. ənənəvi istehsal üsulları ilə istehsal oluna və ya 

təmin edilə bilməyən (Cədvəl 1.). 

Cədvəl 1: Proses yeniliyi 

Təzahür sahəsi Obyektlər Nümunələr 

Malların və 

xidmətlərin istehsalının 

yeni və ya əhəmiyyətli 

dərəcədə 

təkmilləşdirilmiş 

metodları 

İstehsal prosesindəki 

dəyişikliklər;əsas istehsalda yeni 

istehsal avadanlıqlarının və (və ya) 

proqram təminatlarının istifadəsi; mal 

və ya xidmət istehsalında yeni 

texnologiyaların tətbiqi 

Yeni avtomatlaşdırılmış 

avadanlıqların istismara verilməsi; 

məhsulun inkişafı üçün 

kompüter dəstəkli dizayn sisteminin 

quraşdırılması 

Malların və 

xidmətlərin tədarükü, 

təchizatı üçün yeni və 

ya əhəmiyyətli 

dərəcədə 

təkmilləşdirilmiş 

istehsal üsulları 

Müəssisədə logistika sisteminin 

təkmilləşdirilməsi; resurslar tapmaq, 

təşkilat daxilində tədarük paylamaq və 

hazır məhsullar çatdırmaq üçün yeni 

istehsal avadanlıqları və / və ya 

proqram təminatı; maddi-texniki 

təchizat sahəsində yeni 

texnologiyaların tətbiqi; əhəmiyyətli 

dəyişikliklər məhsul və xidmətlərin 

satışı proseslərində 

Barkodlara və ya aktiv radio 

identifikasiyasına (RFID) əsaslanan 

mal izləmə sistemlərinin tətbiqi; 

xammal tədarükündə transmodal və ya 

intermodal nəqliyyatın təşkili və 

materiallar;istehsal olunan məhsullar 

üçün istehlakçı sifarişlərinin verilməsi 

üçün İnternet xidmətinin yaradılması 

Yeni və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşdırılmış dəstək 

fəaliyyətləri metodları 

(təmir və təmir, rabitə 

və s.) 

Malların, işlərin, xidmətlərin 

istehsalı ilə birbaşa əlaqəli olmayan, 

lakin istehsal prosesinin təmin 

edilməsinə yönəlmiş köməkçi 

fəaliyyətlərdə yeni və ya əhəmiyyətli 

dərəcədə təkmilləşdirilmiş 

texnologiyaların, istehsal 

avadanlıqlarının və (və ya) proqram 

təminatlarının istifadəsi 

Planlaşdırılmış profilaktik təmir 

zamanı maşın və avadanlıqların 

vəziyyətinin diaqnozu üçün proseslərin 

avtomatlaşdırılması; bir korporativ 

universitetin təşkili; korporativ 

informasiya sistemlərinin 

təkmilləşdirilməsi 

Mənbə: https://huseynovablog.files.wordpress.com/2016/06/innov_15.pdf 

 

Məhsul yeniliyi, texnoloji cəhətdən yeni və əhəmiyyətli dərəcədə texnoloji cəhətdən inkişaf 

etmiş məhsulların işlənib hazırlanmasını əhatə edir. Bunlar əsas etibarilə yeni texnologiyalara, 

mövcud texnologiyaların istifadəsinə və ya birləşməsinə və ya tədqiqat və inkişaf nəticələrinin 

istifadəsinə əsaslana bilər. Bununla birlikdə, müəssisə üçün yeni ola bilər, lakin bazar üçün 
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mütləq yeni deyil. Yenilikçi məhsulların daxili və ya başqa bir yerdə inkişaf etdirilməsinin də 

əhəmiyyəti yoxdur. Məhsul yeniliklərinin növləri cədvəldə təqdim olunur.   (Tağıyev A.H., 

Əmirov, 2017: 312).  

Cədvəl 2: Məhsul yeniliklərinin növləri 

Yeniliklər İnnovasiyanın xüsusiyyətləri Nümunələr 

Texnoloji 

cəhətdən 

yeni məhsul 

Texnoloji xüsusiyyətləri (funksional xüsusiyyətləri, 

dizaynı, əlavə əməliyyatlar, habelə istifadə olunan 

materialların və komponentlərin tərkibi) və ya nəzərdə 

tutulan istifadə tamamilə yeni olan və ya əvvəllər 

müəssisənin istehsal etdiyi oxşar məhsullardan 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən istehsalda 

mənimsənilmiş məhsul 

Telefon - simsiz 

telefon; kompüter (mainframe) - 

fərdi kompüter - 

laptop; közərmə lampası - enerji 

qənaətli floresan lampa 

Texnoloji 

cəhətdən 

inkişaf etmiş 

məhsul 

Keyfiyyət xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırıldığı, istehsalın 

iqtisadi səmərəliliyinin daha yüksək səmərəli 

komponentlərdən və ya materiallardan istifadə 

edilməklə, bir və ya daha çox texniki alt sistemdə qismən 

dəyişikliklərlə (mürəkkəb məhsullar üçün) artırıldığı 

əvvəllər buraxılmış məhsul 

Yeni nəsil prosessora əsaslanan 

fərdi kompüter (Pentium I, 

Pentium II, Pentium III 

...); mexaniki saatlar - kvars 

(elektron) saatlar; 

yağlı boya (qurutma yağı 

əsasında) - nitroenamels (selüloz 

nitrat əsasında) 

Mənbə: https://huseynovablog.files.wordpress.com/2016/06/innov_15.pdf 

 

İnnovasiya statistikasında təşkilati və idarəetmə dəyişikliklərinin müşahidəsi 2001-ci ildən bəri 

aparılır. Əvvəlcə tədqiqatın məqsədi qurumun son üç ildə həyata keçirdiyi təşkilati yeniliklər  

idi. 2006-cı ildən bəri beynəlxalq təcrübəyə tətbiq olunan yenilikçi fəaliyyətin məcmu 

səviyyəsinin göstəricisini hesablamaq üçün Azərbaycanda təşkilati yeniliklərin ölçülməsi 

metodologiyası hesabat ili üçün innovativ fəaliyyətin hesablanması üçün vahid bir sistemə 

gətirilmişdir. (Qasımzadə, 2016: 489).  

Texnoloji innovasiya, təkmilləşdirilmiş məhsul və ya xidmət, proses, istehsal üsulu və ya 

xidmətlərin göstərilməsi şəklində təcəssüm etdirilmiş və ya praktikada istifadə olunan hər hansı 

bir yeniliyin inkişafı kimi iqtisadi effekt verən yenilikçi fəaliyyətin nəticəsidir. Texnoloji 

innovasiyaların növləri Şəkil 4-də müzakirə olunur. 

(https://www.academia.edu/9022183/%C4%B0NNOVAS%C4%B0YA_%C6%) 

Sənayedə və xidmətlərdə iki növ texnoloji yenilik mövcuddur - məhsul və proses. Bunların 

hamısı satılan məhsulların həcmini artırmaq, əməliyyat xərclərini azaltmaq və nəticədə şirkətin 

https://huseynovablog.files.wordpress.com/2016/06/innov_15.pdf
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xalis gəlirini artırmaq məqsədi daşıyır. (https://az.f-chain.com/ru/azerbaijan-improves-in-

global-innovation-index2018-rating/) 

Nəticə 

Beləliklə, qlobal e-biznes həm fərdi müəssisələrin, həm sənayelərin, həm də bütün ölkələrin 

rəqabət qabiliyyətinin səviyyəsini artıra biləcək iş görmək üçün perspektivli bir istiqamətdir.  

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə iqtisadiyyat 

daim “real” dan “elektron” a keçərək davamlı olaraq əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır.  

Qlobal e-ticarət bazarının inkişafı bu yolda əldə olunan mühüm nailiyyətlərdən biridir.   

Qlobal e-biznesin yaxşı perspektivləri var;  gələcək inkişafı üçün müxtəlif ölkələrdə biznesin 

və iqtisadiyyatın dövlət sektorlarının koordinasiya olunmuş bir siyasəti, eyni zamanda elektron 

biznesin inkişafında lider ölkələrin uğurlu təcrübələrindən istifadə nəzərə alınaraq elektron 

platformaların və marketinq həllərinin səmərəliliyinin artırılması üçün yenilikçi yanaşmaların 

hazırlanması tələb olunur. Azərbaycanda e-ticarət bazarının inkişafında müsbət bir tendensiya 

var, qlobal bazarda potensialının tam açıqlanmasına mane olan bir sıra problemlər var.   

Elektron kommersiya bazarının inkişafı üçün effektiv strategiyanın hazırlanması, texniki 

məsələlərin həlli, əhalinin onlayn ticarətə inamının artırılması, logistika mexanizmlərinin və 

poçt xidmətlərinin, habelə ödəniş sistemlərinin optimallaşdırılması daxili elektron kommersiya 

bazarının inkişaf səviyyəsini artıracaqdır.E-biznesin inkişafının səmərəliliyi məlumatlarla 

təsdiqlənir.  xərcləri azaltmaq və inteqrasiya edilmiş dəyər zəncirlərinin formalaşdırılması yolu 

ilə sahibkarlıq subyektlərinin gəlirliliyinin artması barədə.  Dünyada və xüsusən də 

Azərbaycanda elektron biznesin inkişafı prosesləri, sahibkarlıq subyektlərinin elektron mühitə 

keçid istiqamətində sabit bir tendensiyanı əks etdirir. 
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Summary 

Technological developments in the 21st century have created a continuity transition in the world and started the 

information age. Thus, information has become one of the most important factors for businesses. Improved sales 

and production methods, increasing competition and decreasing profitability have led managers to use accounting 

data more efficiently. The requirement for the accuracy and pervasiveness of expected accounting data has 

inevitably led to the use of accounting information systems. 

Information technology plays an important role in making decisions that businesses will use to gain competitive 

advantage in their decisions. Thanks to information systems and accounting information systems, more accurate 

information is provided to managers in a rapid manner. In this study, the accounting information system used by a 

manufactoring company in the Kyiv region has been analyzed within the framework of accounting purposes and 

it has been tried to give information about the benefits it provides to the accommodation business. 

Keywords: Accounting Information System, manufactoring companies, technological development. 
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Xülasə 

Müasir mərhələdə müəssisələrin fəaliyyətinin ən vacib sahələrindən biri beynəlxalq marketinq strategiyasının 

müəyyənləşdirilməsidir. Bu strategiyanın tətbiq edilməsi ilə yerli müəssisələr xarici iqtisadi fəaliyyətdə müəyyən 

fəallıq və uğurlar əldə edirlər. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, marketinq istehsal ilə əlaqəli ixrac-idxal 

əməliyyatlarının strateji planlaşdırılmasının üzvi bir hissəsidir. İnkişaf etmiş  ölkələr öz marketinq siyasətini xarici 

iqtisadi əlaqələrə inteqrasiya etmiş və onu kapitalın dövriyyəsi və idarəetmə ilə əlaqələndirmişlər. Biznes planlarını 

tərtib edərkən mövcud daxili və xarici bazarın marketinq araşdırması və orada olan tələblərin müəyyənləşdirilməsi 

vacibdir (Сафарова Е.В. 2017: 255 стр).  Hazırda müxtəlif ölkələrdə xarici ticarət əlaqələri idarəetməsi və 

imkanları hələ də çox yüksəkdir və əlaqələrin prioritetləri qarşılıqlı fayda və qeyri-rəsmi tənzimləmə prinsiplərinə 

əsaslanır. Beynəlxalq marketinq fəaliyyətində dərinə enmək strategiyasının məqsədi ən qısa müddətdə xarici 

bazara çıxmaqdır. Yerləşmək, rəqibləri aradan qaldırmaq və ya potensial rəqiblərin bu bazara girməsinin qarşısını 

almaq burada başlıca hədəflərdəndir. Xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi və inkişafı üçün beynəlxalq 

təcrübənin dərinləşməsinin əsası elmi təhlildir. Ticarət əlaqələrinin dayanıqlı sistemi qarşılaşılan çətinliklərin 

öhdəsindən gəlməkdir (Şəkərəliyev A.Ş. 2013: s.258). Münasibətlərin tənzimlənməsi və yaxşılaşdırılması üçün 

müvafiq təklifin hazırlanması nəzəri, metodoloji və praktiki inkişaf üçün xüsusilə vacibdir. Yaranan problemlərin 

həllində yeni təklif  olunan həllər və beynəlxalq marketinqdə artan strategiya qərarları vardır. 

Açar sözlər : Beynəlxalq marketinq, Xarici ticarət, Marketinq strategiyaları. 

 

Giriş 
Xarici təcrübədə marketinq sahəsindəki xarici iqtisadi fəaliyyətə beynəlxalq marketinq 

deyilir. 60-cı illərdə bu sahənin meydana gəlməsinin və inkişafı prosesinin  obyektiv əsasını 

beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşdirilməsi (ixtisaslaşma) prosesi, müxtəlif ölkələrdə 

malların istehsalı və istehlakı üçün şərtlərin intensivləşdirilməsi təşkil etmişdir.  

Dünya bazarlarında rəqabətin daha da kəskinləşməsi ilə xarakterizə olunan cəmiyyətin 

həyatının iqtisadi sahəsinin müasir inkişaf şəraitində həm texnoloji, həm də təşkilati istehsal 

modelləri, həddindən artıq məlumata doyma və ümumilikdə iqtisadi fəaliyyət daha da 

mürəkkəb və şaxəlidir. Həmçinin, dünya iqtisadiyyatının daha da beynəlmiləlləşməsi, 

beynəlxalq ticarətin genişlənməsi, kapital və işçi qüvvəsinin daha dinamik və kütləvi hərəkəti 
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sayəsində marketinqin beynəlxalq aspektləri əhəmiyyətli dərəcədə yenilənir (Акулич И.Л. 

2016: 544 стр). 

Beynəlxalq marketinq fəaliyyətləri beynəlxalq ticarətlə başlayır. Beynəlxalq ticarət tarixini 

nəzərə alsaq, İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl yarandığını anlaya bilərik. II Dünya 

Müharibəsindən sonra iqtisadi böyümə və ticarətdə dünya səviyyəsində bir artım oldu. 

Beynəlxalq marketinq ilk olaraq, yüksək sənaye ölkələri arasında baş vermişdir. 1950-1960-cı 

illər Amerika əməliyyatlarının böyüməsi və genişlənməsi ilə yadda qaldı. 1970-80-ci illərdə 

Avropa və Yaponiyada şirkətlər böyüməyə və genişlənməyə başladılar. 1990-cı illərdə artıq Çin 

və Hindistan inkişaf etməkdə olan bazarlar yaradırdı. Bazar fəaliyyətinin beynəlxalq miqyasda 

yenidən qurulması üçün zəruri ilkin şərtlər əvvəlki dövrdə effektiv bir korporativ idarəetmə 

sistemi və milli bazarlarda rəqabət vasitəsi kimi effektivliyini sübut edən marketinq prinsipləri 

əsasında formalaşdırıldı (Axundov Ş.Ə. 2013: s.591). 

Beynəlxalq marketinqin inkişafının səbəbləri dörd əsas başlıq altında ümumiləşdirilə bilər: 

daxili bazarda doyma, qlobal rəqabət, qlobal əməkdaşlığa ehtiyac və internet şəbəkəsinin 

inkişafı:  

1. Daxili bazarda doyma: Daxili bazarda məmnunluğun əldə edilməsi bazarın doyma   

dərəcəsindən asılıdır.  

2. Qlobal rəqabət: Rəqabətin qlobal bir mühitə keçməsi daxili bazarlarda rəqabətin  

artmasına və sərhədyanı bazarlara keçməyə səbəb oldmuşdu.  

3. Qlobal əməkdaşlığa ehtiyac: Qlobal rəqabət qlobal əməkdaşlıqları da bir araya 

gətirmişdir.  

4. İnternet şəbəkəsinin inkişafı: İnternetlə elektron ticarətin inkişafı əsas struktur  

dəyişikliklərinə səbəb oldu. Bu gün onlayn ticarət dünya ticarətinin 45% -ni təşkil edir. 

Bu gün yalnız internetdə fəaliyyət göstərən rəqəmsal mağazalar və müəssisələr var. 

Amazon.com ilk çıxdıqda, bir çox insan bunun uzunömürlü olmayacağını və 5-10 ildən 

sonra dayandırılacağı fikrini müdafiə etmişdir. Ancaq bu gün amazon.com ən gəlirli və 

ən sürətli böyüyən müəssisələrdən biridir.  

Beynəlxalq bazarlara açmağı planlaşdıran əməliyyatlar, onları bazara çıxarmaq və məhsullarını, 

xidmətlərini, qiymət, saxlama və paylama sistemlərini müştəri tələbləri və ehtiyacları 

çərçivəsində inkişaf etdirə bilmək üçün yeni marketinq strategiyaları inkişaf etdirir (Mehmet K. 

2019: 456 p). Beynəlxalq bazarın qərarından sonra müştəri mərkəzli bir mədəniyyətə sahib 

olmaq lazımdır. Müştəri mərkəzli bir mədəniyyətə sahib olmaq üçün “İstehsal etdiyimi satıram” 

yanaşması, “İstədiyimi təklif etməliyəm” yanaşması və tətbiqləri bu istiqamətdə yenidən 

gözdən keçirilməli və qurulmalıdır.  

Beynəlxalq marketinq fəaliyyətini həyata keçirəcək müəssisələr aşağıdakı beş sahədə qərar 

qəbul etmə ilə qarşılaşırlar (Mehmet K. 2019: 456 p):  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2573 
 

1. “Beynəlxalq marketinq qərarı” şirkətin öz resurslarının xarici marketinqlə məşğul 

olmaq üçün kifayət qədər cəlbedici olub olmadığına qərar verməkdir.  

2.  “Bazar seçimi qərarı” hansı xarici bazara girəcəyini müəyyənləşdirir.  

3.  “Giriş və əməliyyat qərarları” cəlbedici xarici bazara çıxmağın yollarını və firmanın  

    necə fəaliyyət göstərməsini müəyyənləşdirir.  

5. “Marketinq karması qərarı” həmin bazar üçün məhsul, qiymət, paylama və təşviqin  

uyğun birləşməsini yaradır.  

6. “Marketinq təşkilatçılığı qərarı” firmaya beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətində ən uyğun  

nəzarət mexanizmini yaratmağa və təmin etməyə imkan verir.  

Yaşanan inkişaf və tətbiq edilən yeniliklər ölkələr arasındakı sərhədlərin itməsi, nəqliyyat və 

rabitə texnologiyasındakı inkişaf, müəssisələrin məhsullarını xarici bazarlara satmaq xaricində 

də strategiya hazırlamalarını və həyata keçirmələrini zəruri etdi. İndi xarici bazarlarda uğur 

qazanmaq üçün müəssisələrin xarici bazarlardakı fəaliyyətlər haqqında məlumat sahibi 

olmaları, ixrac etdikləri ölkələrdə istehlakçı ehtiyaclarını tanımaları, tətbiq olunan siyasət və 

strategiyaları bilmələri, bir sözlə bütün ətraf mühitə diqqət yetirmələri lazımdır (Levitt T. 2014: 

56 p). Bu, beynəlxalq marketinqin müəssisələr üçün nə qədər vacib olduğunu izah edir.  

Metod 

Beynəlxalq marketinq strategiyası - şirkətlərin maddi və maliyyə imkanlarının, həmçinin 

istehsal edilən məhsulların və təklif edilən xidmətlərin bazardakı vəziyyətə uyğunlaşdırılması, 

başqa sözlə firmanın daxili strukturunun xarici mühitlə optimal şəkildə uyğunlaşdırılması və 

birbaşa əlaqələndirməsi vasitəsilə reallaşdırılır. Şirkətlərin strategiyası müxtəlif ola bilər. 

Burada əsas məqam hər bir əmtəəyə və hər bazara uyğun olan strategiyanın seçilməsi və vahid 

funksiyaların icra edilməsindən ibarətdir. 

Bu günə qədər beynəlxalq marketinq sahəsində mövcud olan və potensial risklər bir çox 

akademik və tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif perspektivlərdən öyrənilmişdir ki, bu da 

marketinq strategiyalarının bir çox təsnifatının mövcudluğunu izah edir. Digər sahələrdə 

marketinq növləri funksional xüsusiyyətlərinə görə təsnif edilir.Marketinq sahəsi üçün 

səciyyəvi olan bütün risklər şirkətlərin daxili bazarında, müəyyən bir ölkə və ya müəyyən bir 

bölgədə inkişaf strategiyasına uyğundur.  

Bu işin məqsədi ayrı-ayrı şirkətlərin və ya firmaların xarici bazarlarda mal satmağa yönəldiyi 

zaman xarici iqtisadi fəaliyyətdə beynəlxalq marketinqin tərkibini, məqsədlərini, prinsiplərini 

və metodlarını   açıqlamaqdır. Sözügedən məqsəddən yola çıxaraq, aşağıdakı vəzifələri 

müəyyənləşdirmək olar: 

1. beynəlxalq marketinqin təşkilinin mahiyyətinin və xüsusiyyətlərinin açıqlanması; 

2. beynəlxalq marketinqdə satış strategiyalarının təhlili; 
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3. beynəlxalq marketinqdə satışın təşviqi vasitələrinin öyrənilməsi; 

4. şirkətlərin təşkilati və hüquqi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması; 

5. mal və xidmətlər ixrac edilərkən istifadə edilən strategiyaların öyrənilməsi. 

Araşdırma Modeli 

Tədqiqatın məqsədi beynəlxalq marketinq fəaliyyəti olan müəssisələrin qarşılaşdıqları 

çətinlikləri bilmək və həlli istiqamətlərini başa düşməkdir. Yaşanan inkişaf və tətbiq edilən 

yeniliklər ölkələr arasındakı sərhədlərin itməsi, nəqliyyat və rabitə texnologiyasındakı inkişaf, 

müəssisələrin məhsullarını xarici bazarlara satmaq xaricində də strategiya hazırlamalarını və 

həyata keçirmələrini zəruri etdi. Marketinq funksiyaları qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq 

üçün marketinq prosesində icra edilən ixtisaslaşmış fəaliyyət növləri və ya bu fəaliyyətlərin 

məcmusudur (Dadaşov İ.Ş. 2016: s.621). İndi xarici bazarlarda uğur qazanmaq üçün 

müəssisələrin xarici bazarlardakı fəaliyyətlər haqqında məlumat sahibi olmaları, ixrac etdikləri 

ölkələrdə istehlakçı ehtiyaclarını tanımaları, tətbiq olunan siyasət və strategiyaları bilmələri, bir 

sözlə bütün ətraf mühitə diqqət yetirmələri lazımdır. Bu, beynəlxalq marketinqin müəssisələr 

üçün nə qədər vacib olduğunu izah edir.  

Analiz 

Beynəlxalq marketinqin idarə edilməsi zamanı obyekt rolunda şirkətlər, alıcılar və vahid bazar 

çıxış edir (Cemal Y. 2016: s.631). Beynəlxalq bazarlara açılmağı planlaşdıran əməliyyatlar, 

onları bazara çıxarmaq və məhsullarını, xidmətlərini, qiymət, saxlama və paylama sistemlərini 

müştəri tələbləri və ehtiyacları çərçivəsində inkişaf etdirə bilmək üçün yeni marketinq 

strategiyaları inkişaf etdirir. Beynəlxalq bazarın qərarından sonra müştəri mərkəzli bir 

mədəniyyətə sahib olmaq lazımdır. Müştəri mərkəzli bir mədəniyyətə sahib olmaq üçün 

“İstehsal etdiyimi satıram” yanaşması, “İstədiyimi təklif etməliyəm” yanaşması və tətbiqləri bu 

istiqamətdə yenidən gözdən keçirilməli və qurulmalıdır. Marketinq baxımından, bir 

müəssisənin mövcudluğu üçün bir sıra şərtlər yaradan ətraf mühit amillərindən bu və ya digər 

dərəcədə asılı ola bilər. Marketinqin ilkin konseptual baxışı mərhələsində onsuz da ətraf mühit 

amillərinin təsiri aydın şəkildə əks olunmalıdır (Keegan W.J. 2012: p.90). 

Beynəlxalq bazarlara tətbiq olunan ümumi qayda budur ki, firma tərəfindən mövcud bazara 

intensiv giriş istənilirsə, fərqli və məqbul üstünlüklərə sahib olmaq lazımdır. Bu üstünlüklərə 

aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, üstün məhsul və ya üstün paylama xidməti daxildir. Bu nöqtədə 

şirkət beynəlxalq satışlarla beynəlxalq marketinq arasındakı fərqə diqqət yetirməlidir. 

Beynəlxalq satışlar məhsula diqqət yetirən və satışa önəm verən köhnə marketinq anlayışlarına 

bənzəyir, beynəlxalq marketinq isə istehlakçıya, bütün ətraf mühitə və strateji idarəetməyə 

yönəlmiş strateji marketinq konsepsiyalarına bənzəyir. Hedonik təsir, alış-veriş yüksək 

dərəcədə həzz gətirəndə özünü göstərir və bu da maraq dərəcəsini artırır. Bir baxımdan, 

şirkətlərin marketinq fəaliyyətini stimullaşdırır (Sandhusen R.L. 2012: p.559). Beynəlxalq 

Marketinq fəaliyyətlərində iştiraklarına görə firmalar dörd əsas qrupa bölünə bilər. Bunlar tam 

hüquqlu daxili bazar yönümlü müəssisələr, xarici fəaliyyətlərini fasiləsiz davam etdirən, 
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beynəlxalq marketinq fəaliyyətlərini davamlı və müntəzəm davam etdirən və qlobal miqyasda 

marketinq fəaliyyətlərinə davam edən müəssisələrdir (Məmmədov A.T. 2017: s.336). 

 

Şəkil 1: Konsentrasiya və Zaman baxımından beynəlxalq fəaliyyətlər 

Mənbə : http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/uluslararasipazarlama.pdf  (12.03.2021) 

 

Müxtəlif ölkələrdə tədqiqatlar göstərir ki, bir çox şirkətlər və firmalar marketinq strategiyasının 

tətbiq edilməsi ilə xarici bazara zamanla çıxır və mərhələli şəkildə həmin bazarı öyrənərək 

mənimsəyirlər. Burada risklərin yaşanmaması üçün firma daxili ilə xarici bazar arasındakı fərqi 

nəzərə almaqla, baş verə biləcək və potensial riskləri minimuma endirməyə çalışmalıdır. 

Nümunə olaraq, İsveç şirkətlərini göstərmək olar. İsveç şirkətləri və firmaları xarici bazara 

çıxmaq istiqamətində və seçimlərin edilməsində qərar qəbul etməyi idarəetmə elminin vacib bir 

sahəsi hesab edirlər. Onlar düşünürlər ki, şirkətlər xarici bazara çıxmadan öncə bir tərəfdən 

həmin xarici bazarda mövcud yeni mədəniyyət sahələri ilə, bazarın strukturu, prinsipləri və 

orada hökm sürən situasiyalarla, digər tərəfdən öyrənilməyən və daha mürəkkəb xarici 

əməliyyatlarla yaxından tanış olmalıdır. İqtisadi amillər firma məhsullarının istehlakının 

dinamikası və quruluşu kimi xarakterizə edilə bilər; ölkənin (bölgənin) iqtisadi 

vəziyyəti; istehlakın dinamikası və quruluşu; vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti; ölkənin 

maliyyə, valyuta, kredit vəziyyəti və s. buraya daxildir (Сафарова Е.В. 2017: c.255).  

mailto:http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/uluslararasipazarlama.pdf
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Qeyd edilməlidir ki, iqtisadi nöqteyi - nəzərdən şirkətlərin eyni müddət çərçivəsində bir neçə 

ölkənin bazarına çıxması və bu bazar sferasının hər birinə dərindən daxil olmaqla, orada 

möhkəmlənməsi çox əlverişli hesab edilir. Lakin önəmli məqamdır ki, praktikada bunu 

reallaşdırmaq hər zaman mümkün deyildir. Müxtəlif şirkətlər bir neçə ölkənin bazarına daxil 

olmaq haqqında qərar müəyyənləşdirərkən, mütləq bilməlidir ki, həmin yeni bazarlara nüfuz 

edə bilmək üçün tələb edilən məsrəflər yüksək ola bilər. 

Şirkətlərin yeni bazara uyğunlaşdırılması, kommunikasiya vasitələrinə sərf ediləcək xərclərin 

miqdarı, bazarı müəyyənləşdirilmiş ölkədə əhalinin artım səviyyəsi, yaş quruluşu, əldə edilən 

gəlirlərin hansı meyllə inkişaf etməsi baş verəbiləcək risklərin qarşısının öncədən alınması üçün 

vacibdir (Dadaşov İ.Ş. 2016: s.621). Bundan başqa həmin bazarlara nüfuz etmək üçün dövlət 

orqanları tərəfindən maneələrin olub - olmaması, bu bazarlarda hansı xarici kompaniyaların 

fəaliyyət göstərməsi, onların rəqabətqabiliyyətlilik dərəcəsi və s. təhlil edilməlidir. 

Şirkətlər hər şeydən öncə müəyyənləşdirməlidir ki, özünün potensial bazarı kimi hansı ölkələr 

təyin edilməlidir. Bu zaman hər bir ölkənin cazibədarlıq dərəcəsi onun təsərrüfat strukturu, 

firmanın göndərəcəyi əmtəələrin növü, orada yaşayan əhalinin sayı və gəlirlilik səviyyəsi, 

ölkədə xarici mühitin mövcud siyasi, hüquqi, sosial, texnoloji və s. Kimi amillərindən asılı 

şəkildə müəyyənləşdirilməlidir. Şirkətlərin və firmaların xarici bazardakı fəaliyyəti və onun 

müvəffəqiyyətlilik dərəcəsi məhz bu amillərdən asılı şəkildə reallaşdırılacaqdır (Сафарова Е.В. 

2017: 255 стр.). 

Müxtəlif şirkətlər özünün potensial bazarı olaraq gördüyü və beynəlxalq marketinq 

strategiyasını reallaşdıracağı ölkələri aşağıdakı kriteriyalara əsasən qruplaşdıra bilər: daxil 

olacağı bazarın cazibədarlığı (sabitliyi, dinamikası, həcmi, tutumu və s.), şirkətin rəqabət 

üstünlüyü və potensial risklər. 

“İnternational Hough” şirkətinin bu sahədə atdığı növbəti addımı, mümkün mənfəət göstəricisi 

və potensial risklər arasındakı fərq nisbətini qiymətləndirmək məqsədilə reallaşdırdığı maliyyə 

təhlili olmuşdur. Göründüyü kimi, xarici bazarların təhlil edilməsi və seçilməsi əsasında 

beynəlxalq marketinq tədqiqatları dayanır. Bir qayda olaraq, bu tədqiqatlar sənədlərin təhlili və 

ekspert qiymətləri əsasında həyata keçirilir. Bu vəziyyətdə zəruri məlumatların böyük bir 

hissəsi sənəd mənbələrindən, həmçinin elektron resurslardan, yetərli olmayan qismi isə xarici 

bazarlara bələd olan ixracçılardan əldə oluna bilər (Tütüncüoğlu İ., 2019: 287 p). 

Müasir beynəlxalq marketinq konsepsiyasına əsasən, beynəlxalq sferaya çıxmaq üçün uğurlu 

təşəbbüs və strategiya planlaşdırması hər milli bazarın iqtisadi, mədəni və hüquqi aspektlərini 

nəzərə almalıdır. Qeyd edilməlidir ki, beynəlxalq marketinq ənənəvi marketinq ilə müqayisədə 

olduqca mürəkkəbdir. Məsələn, burada ən yaxşı ehtimalda, xarici valyuta ilə hesablaşmalarla 

bağlı olan müxtəlif növ risklər, qiymət, nəqliyyat riski, ödəmə və ya malların çatdırılma 

şərtlərinə əməl edilməməsi riski və s. vardır. Həmçinin, dünya ticarətində özünü göstərən 

gömrük rəsmiləşdirmələri və digər amillərlə əlaqəli çətinliklər istisna edilə bilməz.  

Beləliklə, beynəlxalq marketinq, risk dərəcəsini minimuma endirməklə yanaşı, qlobal 

https://muhaz.org/seriya-statej-v3.html
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bazarlarda qeyri-müəyyənliyi də azaltmaqla əməliyyatların gəlirliliyini artırırki, bu da 

ümumiyyətlə milli bazarlardan daha yüksəkdir. 

Son illərdə şirkətlər də öz səylərində daha şəffaf və insancıl olmaq məcburiyyətindədirlər. 

İstehlakçılar və müəssisələr, xeyriyyəçi və etik inanclarına uyğun olaraq iş görməyə başladılar. 

Əvvəllər təşkilatlar öz təməllərini fəaliyyətlərindən ayırırdılarsa, indi qurumun məqsədi 

cəmiyyətimizin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitimizə qayğının olmasıdır. Başlanğıcda tətbiq 

edilən aşağı qiymət tətbiq etmə strategiyası, başqa sözlə “bazarı ələ keçirmək” və ya “yüksək 

bazar payı əldə etmək” adlandırılan strategiya xüsusilə effektivdir (Lətifov C. 2018: s.156).   

Ancaq pandemiya və bununla bağlı karantin dövrü, heç gözləmədiyimiz bir transformasiyaya 

gətirib çıxardı. Bir vaxtlar e-ticarəti qəbul etməkdən çəkinən istehlakçılar ona axın etdi. Tədbir 

məkanları, restoranlar və kinoteatrlar kimi sosial yerlər fəaliyyətini dayandırdı - bir çoxu 

tamamilə bağlanmağa məcbur oldu. Pandemiya başlayandan bəri startupların 70% -dən çoxu 

tam işçi müqavilələrini ləğv etməli olur. Startupların 40 %-dan çoxunda yalnız bir-üç aylıq 

əməliyyatlar üçün kifayət qədər pul var. ÜDM 2020-ci ildə 5,2 % azaldı və bu, son on ildəki ən 

dərin qlobal tənəzzülə çevrildi. 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, pandemiya, sosial uzaqlaşma, istehlakçı və iş fəaliyyətindəki 

dəyişikliklər səbəbindən hazırda pozulmayan bir neçə sahə var. Bunlar: 

1.Polad sənayesində pərakəndə satışın dayandırıldığı və e-ticarət anbarlarının sifariş  

  artımının hamısını sürətləndirdiyini görüldü. 

2.Məktəb sənayesində məktəblər onlayn rejimə keçdiyindən bütün satışlarını birbaşa  

  istehlakçılara yönəlməli oldu. 

3.Restoran sənayesində restoranları, kafeləri bağladılar və yalnız satış çatdırılma vasitəsilə  

  həyata  keçdi və s. 

Baş verən bütün dəyişikliklər firmaların fəaliyyətində nə qədər mənfi nəticələr göstərsə də, 

bununla yanaşı bəzi müəssisələr fəaliyyətlərini dəyişdirmək üçün bu fürsətdən istifadə etdilər. 

Belə ki: 

1.Ehtiyacı olanlara ehtiyac duyulan təchizat və qazanc bağışlamaq üçün bir xeyriyyə  

  modelinin qəbul edilməsi. 

2.Evdə işləyən, qida və tədarük məhsullarına ehtiyac duyulan bir əhalidən faydalanmaq  

  üçün işlərin dəyişdirilməsi. 

3.Tələbatı pərakəndə planlaşdırma konsepsiyasından rəqəmsal konsepsiyaya - onlayn  

  planlaşdırma, e-ticarət və çatdırılma seçimləri ilə dəyişdirmək üçün marketinqin inkişafı. 

4.Sanitariya təchizatı və fərdi qoruyucu avadanlıqlar təmin etmək üçün istehsalın  
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  dəyişdirilməsi. 

5.Sosial təmasın azaldılması üçün açıq iş sahələrinin təhlükəsiz məsafəli və xüsusi, bölmə  

  bölmələri olan boşluqlara çevrilməsi. 

Qrafik 1: Covid-19 səbəbiylə sahələrin fəaliyyətinin artımı və ya azalması 

 

Mənbə: https://neilpatel.com/blog/coronavirus/ (13.04.2021) 

Nəticə 

Tədqiqatın nəticəsində məlum olan faktlardan biri də odur ki, beynəlxalq marketinq 

fəaliyyətinin uğurla həyata keçirilməsindən məsul olan bütün yüksək və orta səviyyəli firmalar 

müxtəlif xüsusi keyfiyyətlərə malik olmalıdırlar. Hər şeydən əvvəl marketinq haqqında 

möhkəm bir bilik, başqa sözlə, marketinq anlayışları və texnikaları haqqında tam məlumat 

sahibi olmaq və peşəkarlarla çalışmaq son dərəcə vacibdir. Çünki bugünkü texnoloji inkişaf və 

şiddətli rəqabət nəticəsində həll edilməsi lazım olan problemlər ümumiyyətlə istehsala deyil, 

marketinqə əsaslanır. 

Bundan əlavə, ölkələrin mədəniyyətləri arasındakı fərqlər, satılan mal və xidmətlər və 

marketinq metodlarını təsir edir. Bu səbəbdən hər bir ölkənin ənənələri, adətləri, münasibətləri, 

vərdişləri və davranışları, əhalinin inkişafı və bölgüsü, irqi, sosial təbəqələri, ailə sistemləri, 

sosial dəyərləri və normaları xüsusilə beynəlxalq marketinq sahəsində araşdırılmalıdır. 

Menecerlər müxtəlif mədəni iş mühitlərində idarəetmə və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf 

etdirməli və marketinq fəaliyyətlərini və fərqli ölkələrin bazarlarında həyata keçiriləcək 

strategiyalarını bu ölkənin spesifik şərtlərinə uyğunlaşdırmalıdırlar. 

Nəhayət, bu tədqiqatın nəticələrini nəzərə alaraq, gələcək elmi tədqiqatlar üçün bir çox 

istiqamət formalaşdırmaq olar. Birincisi, fərqli bölgələrdə və ya fərqli ölkələrdə əldə edilmiş 

nəticələri təsdiqləmək üçün bu tədqiqatı müəyyən zaman intervalında təkrarlamaq səmərəli 

https://neilpatel.com/blog/coronavirus/
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olardı. İkinci bir cəhət, tapıntıların müvəqqəti sabitliyini məhdudlaşdırmamaq üçün uzununa bir 

araşdırma ehtiva edilə bilər. Üçüncüsü, gələcək bir araşdırma hər bir quruluş üçün daha çox 

ölçmə göstəricilərini əhatə edə bilər. Misal olaraq; xüsusilə bu işdə əhəmiyyətsiz olan daxili 

faktor, təşkilati quruluş və firma demoqrafiyası kimi daha çox göstəricilərin əlavə edilməsi ilə 

tədqiqat mövzusu yenidən sınaqdan keçirilə bilər. Bundan əlavə, gələcək tədqiqatlar modelin 

izahedici gücünü artırmaq üçün daha geniş konseptuallaşdırmalar daxil etməyə çalışa bilər. 

Nəhayət, həm az təcrübəli həm də təcrübəli firmalardan ibarət olan homojen bir nümunədə, 

beynəlxalq təcrübənin moderator kimi rolunu araşdırmaq və modelin gözlənildiyi kimi 

işləyəcəyini araşdırmaq çox dəyərli ola bilər. Bir firma daha çox beynəlxalq təcrübə qazandıqca, 

bazardakı vacib fərqləri başa düşməsi və buna görə daha da böyüməsi müşahidə edilir. Bu iş 

beynəlxalq marketinqdə uyğunlaşma strategiyaları ilə ixracat performansı arasındakı əlaqəni 

vurğulayır. Bu işdə təklif olunan və təsdiqlənmiş konseptual çərçivənin gələcək tədqiqatlar 

üçün zəmin yaradacağına ümid edilir. 

 

Ədəbiyyat  

1. Şəkərəliyev A.Ş. (2013), “Dünya İqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”, Bakı, “Elm” 258 səh.  

2. Məmmədov A.T. (2017), “Marketinq əsasları”, Bakı, “Səda” 336 səh. 

3. Kotler P., Keller K.L. (2012), ”Marketing Managment”, New Jersey: Prentice Hall, 657 p. 

4. Levitt T. (2014), Globalization of markets, McKinsey Quarterly. 56 p.  

5. Tütüncüoğlu İ. (2019), Uluslararası Pazarlamada Bir Tutundurma Aracı Olarak Fuar ve Sergilere Katılımın 

Dış Ticaret Şirketleri Açısından Önemi. Izmir. 287 p. 

6. Cemal Y. (2016), “Temel Pazarlama İlkeleri”, AdımYayıncılık, Ankara, 531 s. 

7. Акулич И.Л. (2016), Международный маркетинг : учеб. пособие / И.Л. Акулич. - Мн. :Выш. шк. 544 

стр.  

8. Mehmet K. (2019), (prof.dr.) “Uluslararası Pazarlama Yönetimi”, Beta Basım Yayım. 456 p. 

9. Özyaşar H. (2017), Uluslararası Pazarlamada Çevresel Faktörlerden Kültürün Yeni Ürünün Kabulüne Etkisi. 

Yüksek Lisans. İstanbul. 455 p. 

10. Сафарова Е.В. (2017), Основы маркетинга. ISBN 978-5-222-11334-9 - Ростов н/Д: Феникс, 255 стр. 

11. Lətifov C. (2018), “Strateji marketinq”, ekspress kurs, 2-ci nəşri, Bakı, “Nicat” 156 səh. 

12. Dadaşov İ.Ş. (2016), “Real bazar iqtisadiyyatının atributları”, Bakı, “Azərnəşr” 321 səh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.sale/marketing-mejdunarodnyiy/mejdunarodnyiy-marketing-ucheb-posobie-akulich.html
https://lib.sale/marketing-mejdunarodnyiy/mejdunarodnyiy-marketing-ucheb-posobie-akulich.html


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2580 
 

 

 

 

 

Çalışma Hayatında Dezavantajlı Grup Olarak Kadınlar 

                                                                                                      

Sümeyya Akyıldız 

Muhsin Halis 

Kocaeli Üniversitesi 

Sumeyyee.9441@gmail.com 

 

Özet 

Kadınların çalışma hayatına katılımları toplumsal değer yargıları, aile yapısındaki farklılıklar, kadınların medeni 

durumu, eğitim durumu, yaş faktörü, eş ve çocuk faktörü, kayıt dışı istihdam dolayısıyla çeşitli engellerle ve 

eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Karşılaştıkları bu engeller ve eşitsizlikler kadınların çalışma hayatına 

dezavantajlı olarak başlamalarına ve erkeklerin gerisinde kalmalarına neden olmaktadır.  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları geçmişten günümüze kadar artış göstermiş olsa da hala istenilen 

seviyeye ulaşamamıştır. Yapılan bu çalışmada da kadınları çalışma hayatına iten ya da onları çalışma hayatından 

alıkoyan faktörlerle birlikte karşılaştıkları iş bulma, ücret ve terfilerindeki ayrım ve eşitsizlikler incelenecektir. 

Çalışmanın amacı kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları cinsiyetçi ayrımı, haksızlıkları ve sorunları ortaya 

koymaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda literatür taraması yapılmış ve yayınlanan TÜİK verileri de 

kullanılarak elde edilen bulgular doğrultusunda analiz yapılmıştır. Bulgular kadınların ücret, işe alınma, işten 

çıkarılma ve terfilerinde erkeklere oranla ayrımcılığa daha fazla maruz kaldıklarını göstermiştir. Ayrıca kadınların 

medeni durumu, çocuk sahibi olmaları ve ev içi sorumlulukları da önemli sorunlar arasında görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Çalışma hayatı, İşgücü, Dezavantaj 

 

Giriş 

Geleneksel değer ve yargılar çerçevesinde işgücü piyasası kadın emeğini kolay vazgeçilen ve 

değersiz hale getiren süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde de hala devam eden bu 

süreç Covid-19 salgını sebebiyle pandemi sürecinde de kendisini göstererek durumun daha da 

kötü hale gelmesine kadınların hem işlerini kaybetmelerine hem de ev içindeki görev ve 

sorumluluklarının daha da artmasına neden olmuştur. 

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan kadınlar tarihin her döneminde çalışma 

hayatında kendilerine yer edinmişlerdir. İlkel çağlarda toplayıcılık görevini birlikte üstlenen 

kadın ve erkek avcılık faaliyetinin çıkması ve bu görevi erkeğin üstlenmesiyle birlikte 

toplayıcılık görevi kadının görevi olarak görülmüştür. Üstlendiği bu görevin yanında yaralıların 

bakımı, çocukların bakımı ve yiyeceklerin hazırlanması gibi işlerde kadınların görevi olmuştur 
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(Ozankaya; 1984). 

Yaşanan tarım devrimiyle birlikte üretimde kendine yer bulan kadın yaşanan gelişmeler ve 

değişimler karşısında yine istediği konuma ulaşamamıştır. Yaşanan değişiklikler yapılan 

faaliyetlerde fiziksel gücün önemini arttırarak kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin kendini 

daha çok göstermesine ve kadının geri planda kalmasına neden olmuştur (Altan; 1994). Sanayi 

devrimi ise kadınlar için bir dönüm noktası olmuştur. Kadınlar sanayi devrimiyle birlikte ücret 

karşılığı çalışan ‘işçi’ konumuna gelmiştir. Kendilerini gösterme fırsatı bulup geleneksel 

rollerin dışına çıkmayı başaran kadınlar çalışma hayatında kendilerine yer bulmalarına karşılık 

kapitalist düzenin hakim olduğu çalışma hayatında çok uzun saatler çalışarak, düşük ücretler 

kazanmışlardır. 

Kadınlar için diğer bir dönüm noktası ise II. Dünya Savaşıdır. Erkeklerin büyük çoğunluğunun 

savaşa gitmesiyle birlikte kadın çalışanlara olan ihtiyaç artmıştır ve erkek işgücüyle 

doldurulamayan alanlar kadın işgücüyle doldurulmuştur. Yaşanan bu gelişme sonucunda ise 

kadınların çalışma hayatındaki sayılarında önemli bir artış meydana gelmiştir.  

Kadınlar yaşanan gelişmelerle birlikte çalışma hayatında kendilerine daha çok yer bulmuş 

olsalar da hiçbir zaman emeklerinin karşılığını tam olarak alamamış ve erkeklerin gerisinde 

kalmışlardır. Birçok alanda erkeklerden daha başarılı olan kadınlar çalışma hayatında hem karşı 

cins hem de hemcinsleri tarafından birçok etik dışı davranışa maruz kalmış ve çeşitli 

eşitsizliklerle baş etmek durumunda kalmışlardır. Yapılan bu çalışmada da kadın işgücünün 

ülke ekonomisindeki mevcut durumu istatistiklerle incelenerek kadınların maruz kaldıkları 

eşitsizliklerle durum tespiti yapılacaktır.  

Türkiye’de Kadın İşgücünü Belirleyen Faktörler 

Eğitim Durumu 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlarda ilki 

ve en önemlisi kadınların eğitim durumudur. TÜİK’in açıklamış olduğu 2018 verilerine göre 

son on yılda okuma-yazma bilmeyen kadınların oranı %14,7’de %6,1’e gerilemiştir. Okur-

yazarlık oranı günümüze kadar artış göstermiş olsa da ülkemizde hala birçok kadın okuma-

yazma bilmemektedir. 

İşin gerektirdiği niteliklere sahip olmak işgücüne katılımda önemli bir yer tutmaktadır. 

Kadınların eğitim düzeylerinin artması işgücüne katılım oranlarını da etkilemektedir. TÜİK’in 

2019 yılında açıklamış olduğu verilere göre ilköğretim düzeyindeki kadınların işgücüne katılım 

oranları yüzde 34,1, lise düzeyinde yüzde 30,9 ve yükseköğrenim düzeyinde ise yüzde 70,5 

olarak açıklanmıştır. Bu oran erkeklerde; ilköğretim düzeyinde yüzde 93,8, lise düzeyinde 

yüzde 23,5 ve yükseköğrenim düzeyinde ise yüzde 86 olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü 

üzere eğitim durumu erkeklerde işgücüne katılım oranını çok fazla etkilemezken söz konusu 

kadınlar olduğunda tam tersi bir etki yaratarak işgücünü belirleyici bir etki yaratmıştır. Bu 

durum açıklanan istihdam oranlarında da durumu değiştirmemiştir. İlköğretim düzeyindeki 

kadının istihdam oranı yüzde 26,5 iken bu durum erkeklerde yüzde 78,2 olarak gözlemlenmiştir. 
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Yükseköğrenim düzeyinde ise kadınlarda yüzde 57,7 olarak açıklanan oranlar erkeklerde yüzde 

78,2 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde işgücü açısından dezavantajlı grup içinde yer alan ve eğitime 

daha fazla ihtiyaç duyan kadınlar eğitim imkanlarından erkeklere nazaran daha az 

faydalanmaktadır. Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte eğitim anlamında olumlu 

gelişmeler yaşanmasına karşılık hala kadınlar erkeklerin gerisinde yer almakta ve ihtiyaç 

duyduğu olanaklara erişmede zorluklar yaşamaktadır. 

Medeni Durum 

Geleneksel toplumlarda erkeklere evin geçimi gibi ekonomik görevler yüklenirken kadınlara 

ise ev işleri, çocukların bakımı gibi ev içi bakım görevleri yüklenmiştir. Kadının evlenmesiyle 

birlikte bu rolleri daha fazla üstlenmesi ve kendisine görev edinmesi nedeniyle iş hayatından 

uzaklaştığı görülmüştür. Yapılan bir araştırmaya göre yüklendikleri bu görevlerden bunalan 

kadınların oranı yüzde 50 iken bu oranın çalışan kadınlarda yüzde 63’e yükseldiği görülmüştür. 

Gözlemlenen bu yüksek oranlar kadınların hem bitmek bilmeyen ev işleri hem de çalışma 

hayatını yürütmeye çalışırken ne kadar yorulduğunu ve etkilendiğini bize göstermektedir. 

Evli erkek ve kadınların işgücüne katılım oranlarına bakıldığında; evliliğin kadınlarda işgücüne 

katılım oranını düşürdüğü, erkeklerde ise tam tersi bu oranı yükselttiği görülmüştür. Ayrıca evli 

kadınların hiç evlenmemiş ya da boşanmış olan kadınlara oranla işgücüne katılımlarının daha 

düşük olduğu görülmüştür. Çocukların bakımını annelerin üstlenmesi, erkeklerin çocuk 

bakımında çok fazla bir etkisinin olmaması, kreş ve bakım evlerinin azlığı ve kreş maliyetlerinin 

yüksek olması da kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran başlıca nedenler arasındadır. Ayrıca 

işverenlerin kadınların ev ve iş dengesini kuramayacağı ve işlerine adapte olmada sorun 

yaşayacakları gibi olumsuz düşünceleri yüzünden kadın çalışanları tercih etmek istememeleri 

de kadın çalışanları olumsuz etkileyen faktörler arasındadır (Uzkurt;2019). 

Aile Yapısı 

Aile, emek piyasasına farklı bireylerin kazandırılması ve bu kişilerin gerçekleştirdikleri, ortaya 

koydukları işler doğrultusunda kendini değiştirdiği için kişiler ve toplum arasında önemli bir 

görevi üstlenmektedir. Aile yapısı bireylerin olaylara karşı davranış ve tutumları ile bakış 

açılarındaki farklılığın ana kaynağıdır. Aile yapısı, kadınların çalışma hayatına katılıp 

katılmayacakları, katılacaklarsa da ne gibi işlerde çalışacakları ve kimlerle çalışacakları gibi 

faktörlerin hepsini yakından ilgilendirmektedir. Bu bakımdan da aile yapısının kadınların 

çalışma hayatına olan etkisi azımsanmayacak derecededir.  

Türkiye’de çalışan kadınlar üzerine yapılan araştırmaların ortak özelliklerinden bir tanesi 

erkeklerin kadınların çalışma hayatına dahil olmalarını istememeleridir. Erkeğin eşine ya da 

kızına çalışması için izin vermesi durumunda topluma karşı olan saygınlığını kaybedeceği ve 

toplumun, erkeğin eşine ya da kızına bakamadığı için çalışmasına izin verdiğini düşünecekleri 

gibi gereksiz önyargıları kadınları çalışma hayatından alıkoymaktadır. Kadınların asli görevinin 

ev işleri ve çocuk bakımı olduğu, kadınların çalışmasının gelenek ve göreneklerimize uygun 
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olmadığı, çalışma ortamının kadınlar için uygun olmadığı ve çalışan kadınların çocuklarının 

mağdur olacağı gibi görüşlerde kadınların çalışmasının önündeki engellerdendir. Ayrıca 

kadınların çalışmaya başladıktan sonrada ev işlerindeki yüklerinin hafiflememesi, evde 

dayanışma ve yardımlaşmanın olmaması yüzünden kadınların ev ve iş arasındaki dengeyi 

sağlamakta zorlanmaları da kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran nedenlerdendir. 

 Kadınların Yaş Faktörü      

Kadınların yaş faktörü de çalışma hayatlarını etkileyen önemli etkenlerdir birisidir. Yaş 

gruplarına göre kadınların iş hayatına katılma oranları da farklılık göstermektedir. Bazı yaş 

gruplarında yüksek olan oranların bazı yaş gruplarında ise düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Örneğin; zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılmış olması ve kadınların yükseköğrenim 

görmelerinin yaygınlık kazanması nedeniyle 15-24 yaş grubundaki kadınların iş gücüne katılım 

oranları düşük olarak gözlemlenmiştir. 20-45 yaş grubundaki kadınların iş gücüne katılım 

oranlarının ise evlilik yaşının yükselmesi, eğitim seviyesindeki artış ve çocuk sayısının 

azalmasıyla birlikte yükselişte olduğu gözlemlenmiştir. 45 yaş ve üstü kadınlarda ise sağlık 

sorunlarının baş göstermesi ve emeklilik yaşının gelmesiyle birlikte oranlarda düşüş olduğu 

görülmüştür (Biçerli ve Özer; 2003). 

Kayıt Dışı İstihdam 

Ülkemizde kayıt dışı istihdamın negatif olarak etkilediği tarafların başında kadınlar 

gelmektedir. Kayıt dışı çalışan kadınlar sosyal güvenlik haklarından eksik kalarak 

yararlanmaları gereken bu haklardan mahrum kalmaktadırlar. Çok uzun saatler çalışmalarına 

karşılık aldıkları ücretlerde oldukça düşüktür. Hem bu haklardan yoksun kalan hem de emeğinin 

karşılığını alamayan kadınlar bunun sonucu olarak çalışma hayatına katılmak 

istememektedirler.    

TÜİK’in yayınladığı 2017 verilerine göre kadınların toplam istihdam içindeki kayıt dışı kalma 

oranları yüzde 44 iken bu oran erkeklerde daha düşük seyrederek yüzde 29 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kadınların kazandığı paranın ek gelir olarak algılanması ve evin geçimini erkek 

sağlamalı görüşü kayıt dışı istihdamın alt yapısını oluşturmaktadır. Kayıt dışı istihdam 

oranlarına sektörel olarak baktığımızda ise en yüksek oranların tarım sektöründe olduğu 

gözlemlenmiştir. Bunu sırasıyla sanayi ve hizmet sektörü takip etmiştir. Tarım sektöründe 

kadınların kayıt dışı istihdam oranları yüzde 92 iken eğitim seviyesindeki artışla birlikte sanayi 

ve hizmet sektöründe de kayıt dışı kalma oranlarında düşme yaşanmıştır. Sanayi sektöründe 

kadınların kayıt dışı kalma oranı yüzde 31, hizmet sektöründe ise yüzde 22 olarak etkisini 

göstermiştir. 

Çalışma Hayatında Kadınların Karşılaşmış Oldukları Eşitsizlikler 

Çalışma hayatında cinsiyete yönelik yapılan eşitsizlikler ve ayrımcılıklar üzerine en çok 

konuşulan ve araştırma yapılan konular arasında yer almaktadır. Araştırmaların sonucu her iki 

cins içinde yapılan eşitsizliklerin çalışma hayatında ciddi problemlere yol açtığıdır. Bundan en 

çok etkilenen tarafta tarihin her döneminde kadınlar olmuştur. İşlerin kadın ve erkek işi olarak 
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ayrılması, işverenlerin ön yargıları ve düşünce yapısındaki farklılıklar bu ayrımın daha da 

belirginleşmesine neden olmuştur(Hartman;1976). 

Yaşanan bu eşitsizlik ve ayrımcılıklar pandemi döneminde de daha fazla artarak kadınlar 

aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Ev içi mesaisi ve kadına karşı şiddetin artmasıyla birlikte 

kadınlar erkekler oranla daha fazla istihdam kaybı yaşamışlardır. Yapılan araştırmaya göre 

pandemi sürecinde kadınların yüzde 50’si işsiz kalırken bu oran erkeklerde yüzde 42 olarak 

gözlemlenmiştir. Kadınlar çalışma hayatında bunun gibi birçok eşitsizlikle baş etmek 

durumundadır. Yeni çalışan alımı olacağı zaman küçük çocuğu olan kadınların işe 

alınmamaları, işten çıkarılma durumlarında ilk sırada kadın çalışanların yer alması, daha fazla 

emek ve mesai harcasalar bile erkeklerden daha düşük ücreti kadınların alması, terfi ve 

yöneticiliği hak eden eğitim seviyesi yüksek kadınların hedefledikleri konuma ulaşamamaları 

kadınların çalışma hayatında en çok karşılaştıkları eşitsizliklerdendir.  

Ücretlendirmede Eşitsizlik 

1951 yılında Uluslararası Çalışma Örgütünce kadın ve erkek çalışanlar için eşit işe eşit ücret 

ilkesi kabul edilmiştir (Uygur;1999). Çıkartılan yasalarda kadın ve erkeğin eşit ücret alması 

yönündedir. Ancak kadınlar erkek çalışanlarla eşit olarak ilerleme sağlasalar bile aldıkları 

ücret erkeklerden düşük olmaktadır (Stuckford;2004).  

TÜİK ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 

eşit işi yapan kadın ve erkek arasındaki ücret farkı %15.6 olarak açıklanmıştır. Ayrıca çalışma 

hayatına yeni başlayanlar ve 40’lı yaşlar arasındaki ücret eşitsizliği arasında farklılık 

gözlemlenmiştir. Çalışma hayatının başlangıcında %3.8 olan ücret farkları 40’lı yaşlardan sonra 

%25.9 a kadar yükselmekte ve büyük bir artış göstermektedir. Ücret eşitsizliği aynı zamanda 

yüksek okul ve üzeri eğitimlerde %15.8 iken bu oran ilköğretim ve altı kadın ve erkek çalışanlar 

arasında daha fazla kendini göstermiş %38.6 olarak belirlenmiştir. Kayıtlı ve kayıt dışı 

çalışanlarda da durum değişmemiş kayıtlı çalışan kadın ve erkek arasındaki ücret farkı %11.5 

olarak gözlenirken kayıt dışı çalışanlarda ise %24.2 olarak belirlenmiştir. Çocuk sahibi olan ve 

olmayan kadınlar arasında yapılan araştırmaya göre ise aradaki ücret farkı %11 olarak 

açıklanmış ve çocuğu olan kadınların olmayan kadınlara oranla daha az ücret aldıkları 

gözlemlenmiştir (Sputniknews).  

Araştırmalarda gösteriyor ki kadınlar erkeklerden daha eğitimli ve daha başarılı olsalar dahi 

emeklerinin karşılığını alamayıp sırf kadın oldukları için ücret eşitsizliğine maruz 

kalmaktadırlar. Ücret eşitsizlikleri yasal olmamasına karşılık varlığını sürdürmektedir. 

İş Bulmada Eşitsizlik 

Kadınlar iş bulmada erkeklere oranla daha fazla zorlanmaktadırlar. Kadınların çalışma 

hayatında yaşadıkları eşitsizlikler iş bulmada da kendini göstermektedir. Kadınların genellikle 

fiziksel güç gerektiren işlerde çalışamayacağı düşüncesi bu eşitsizliği tetiklemektedir 

(Mayatürk;2006). İş görüşmelerinde kadınlara medeni durumundan, kaç çocuk isteyip 

istemediğinden, ne zaman evleneceğinden, kocasının fikirlerinden, çocuğa kimin bakacağından 
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ya da ev ve iş dengesini nasıl sağlayacağı gibi sorular yöneltilmektedir. Çünkü işverenlere göre 

bu etkenlerin hepsi kadınların yapacağı işi doğrudan etkilemektedir.  

Sonuç olarak kadın bekar ya da evli olsun iş bulma konusunda erkeklere kıyasla daha fazla 

zorlanmaktadır. Bekar kadınların evli kadınlara oranla iş bulması daha kolaydır. Çünkü 

işverenlerin evli kadınlara karşı önyargılı tutum ve davranışları iş bulmada onları daha fazla 

zora sokmakta ve yapılan eşitsizliğin daha da artmasına neden olmaktadır. 

Yükseltilmede Eşitsizlik 

Gelişen ve değişen dünyamızda kadınların konumlarında olumlu anlamda değişimler yaşanmış 

ve kadınlar çalışma hayatına daha fazla katılmıştır. Ancak çok iyi eğitim görmelerine rağmen 

erkeklerin gerisinde kalmıştır (Aytaç ve diğerleri;2002). Kadınlar hedefledikleri konuma 

ulaşamayarak görülmez engeller olarak nitelendirilen “Cam Tavan” sendromuyla karşı karşıya 

kalmışlardır. Cam tavan devlette, şirketlerde ve eğitim kurumlarında yüksek mevkilere gelmeyi 

arzulayan bunu için çaba gösteren kadınların karşılaştıkları engellerdir (Aycan;2004). Wirth 

cam tavana neden olan etmenler olarak; Erkeklerin kadınlara koyduğu engeller, kişinin kendine 

koyduğu engeller, kadınların anne ve eş rolünü benimsemesi, cinsiyete dayalı ayrımcılık, 

öğrenilmiş çaresizlik ve kadınlara hemcinsleri tarafından koyulan engelleri göstermiştir.  

Tüm bu etmenler yüzünden günümüzde kadınlar eğitimli ve deneyimli olsalar bile yönetim 

görevinde daha az görev almaktadırlar. AB istatistik ofisinin (Eurostat) yaptığı araştırma 

sonuçları da bunu kanıtlar niteliktedir. 2019 yılında yapılan çalışmaya göre Türkiye %11 kadın 

yönetici oranıyla 34 ülkeye kıyasla sıralamanın en sonlarında yer almıştır. Kadınların üst düzey 

yönetici oranı en yüksek olan ülke ise %33.8 oranla Romanya olarak açıklanmıştır. Yine 

TÜİK‘in yapmış olduğu kadın ve erkek yönetici oranları araştırmasına göre ise yönetici 

pozisyonundaki erkeklerin oranı %83.3 olarak açıklanırken bu oran kadınlarda %16.7 olarak 

açıklanmıştır. Yapılan araştırmalarda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin hangi boyutta 

olduğu gözler önüne sermektedir. 

Sonuç 

Günümüzde kadınların çalışma hayatına olan ilgi ve istekleri artmış ve kadınların çalışma 

hayatına daha fazla girmesiyle birlikte karşılaştıkları zorluklarda beraberinde gelmiştir. 

Kadınların istihdam oranındaki artışlar ne yazık ki aldıkları ücret, çalışma hayatı ve işlerinde 

yükselme gibi alanlara yansımayarak onları yasal güvencesi olmayan, çok fazla emek sarf 

ettikleri fakat düşük ücret aldıkları statüsüz işlerde çalışmalarına sebebiyet vermiştir.  

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımını belirleyen faktörler arasında eğitim, medeni durum, 

aile yapısı, kadınların yaş faktörü ve kayıt dışı istihdam gösterilmiştir. Bu faktörlerin hepsi 

kadınları çalışma hayatına iten ya da onları çalışma hayatından alıkoyan faktörlerdir. Toplum 

tarafından kadına biçilen ev işleri, çocuk bakımı görevler ise kadınların çalışma hayatını 

olumsuz etkileyen faktörlerdir. Çalışma hayatına girmiş olsa da kadının annelik ve eş rolünün 

değişmemiş olması, çocuk bakımı ve ev işlerinde erkeğin kadına destek olmayıp yükünü 

hafifletmemesi de kadınları zora sokan durumlardır. Kadınlar çalışma hayatında işe alım ve 
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terfilerde çeşitli engellerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İşverenler evli oldukları için kadınları 

ayrıma tabii tutmaktadırlar ev ve iş arasındaki dengeyi kuramayacakları, çocuk doğduktan sonra 

doğum iznine çıkacak olmaları ya da işi bırakarak kısa süreli çalışacağı düşüncesi ile erkekleri 

kadınlara tercih etmektedirler. Sırf bu yüzden hakkettikleri terfiyi de alamayan kadınlar çalışma 

hayatında görünmez bu engeller ile savaşmak zorunda kalıp hakkettikleri konuma 

erişememektedirler. Kadınlar bu ayrımcılık ve eşitsizliklerle baş etmeye çalışırken diğer yandan 

cinsel taciz ve mobinge de maruz kalmaktadırlar yapılan araştırmalar kadınların erkeklere 

oranla daha fazla cinsel taciz ve mobinge uğradıklarını göstermiştir. Cinsel taciz ve mobing e 

maruz kalan kadınlar iş tatmininde düşüklük, performans kaybı, işlerini kaybetme ve 

kariyerlerinde gerileme gibi olumsuz neticelerle çalışma hayatından uzaklaşırlar.  

Çalışma hayatında kadınların büyük çoğunluğu sırf kadın oldukları için yöneticilerin negatif ve 

olumsuz tavırları ile karşılaşırlar erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen aynı haklardan 

yararlanamamakla birlikte haksızlıklar ve eşitsizliklerle baş etmek durumunda kalırlar. 

Kendilerini korumasız ve güvensiz hisseden kadınlar çalışma hayatına dezavantajlı olarak 

başlayarak erkeklerin gerisinde kalıp baskılara maruz kalırlar  

Türkiye’de kadınların çalışma hayatına ilişkin yapılan araştırmaların hepsi bize göstermektedir 

ki kadınların çalışma hayatında yer alması ve konumu hiçbir zaman istenilen oranda olmamıştır. 

Kadın tarihin her döneminde istediği ve hakkettiği saygıyı görememiş dezavantajlı grup olarak 

karşımıza çıkmıştır. İstediğimiz ise hem çalışma hayatında hem de gündelik hayatta kadın ve 

erkeğin eşit konuma gelmesi ve değer görmesidir.           
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Xülasə 

Tarixən uşaq hüquqlarına, hətta uşaqlarına özlərinə münasibət fərqli olmuşdur. İnsanların müxtəlif dövrlərdə həm 

öz övladlarına, həm də ümumiyyətlə, “uşaq”, “uşaq hüququ” anlayışına münasibətinin fərqliliyi yalnız cəmiyyətin 

ümumi intellektual səviyyəsi və onda hökmran olan mənəvi dəyərlərdən deyil, eyni zamanda mövcud iqtisadi 

münasibətlərdən, ictimai-iqtisadi formasiyadan da asılı olmuşdur. Məqalə müxtəlif iqtisadi-ictimai dövrlərdə 

uşaqların cəmiyyətdəki mövqeyi və rolu, həmçinin formalaşan yeni iqtisadi münasibətlərin mövcud ənənələrə və 

cəmiyyətdə kök salmış dəyərlərə təsirindən bəhs edir. Günümüzdə uşaqlara münasibətin və uşaq hüquqlarına 

münasibətdə formalaşmış və adi qəbul olunan fikirlərin müasir dövrdə hakim iqtisadi münasibətlərlə birbaşa 

əlaqəsi vardır. Bu gün cəmiyyətdə formalaşmış “uşaq” anlayışı və uşaqlara münasibət fonunda tarixən müxtəlif 

dövrlərdə mövcud olan “uşaq” anlayışını və uşaqlara münasibəti dərk etmək asan deyil. Lakin müvafiq dövrlərin 

mənbələrinə istinad etməklə, bununla bağlı müəyyən təsəvvür formalaşdırmaq mümkündür. Mövzu üzrə aparılan 

araşdırmalardan bu qənaətə gəlmək mümkündür ki, uşaq öz valideynlərinin və nəslinin yetirməsi olmaqdan daha 

çox, yaşadığı, böyüdüyü cəmiyyətin, orda mövcud olan iqtisadi sistemin, rifahın, yaxud yoxsulluğun, iqtisadi 

münasibətlərin formalaşdırdığı dəyərlərin məhsuludur. Məqalədə Avropa ölkələrində müxtəlif iqtisadi-ictimai 

formasiyalarda uşaqlara münasibəti geniş araşdırılmaqla yanaşı, kapitalizm cəmiyyətinin həqiqətləri və kapitalist 

münasibətlər fonunda “xoşbəxt uşaq” formulunun nədən ibarət olduğu aydınlıq tapır. 

Açar sözlər: uşaq hüquqları, iqtisadi münasibətlər, fabrik, məktəb. 

 

Uşaqların İqtisadi Proseslərdəki İştirakına Tarixi Baxış 

Orta əsrlər dövrünün araşdırmaçıları uşaqları iki istiqamətdə xarakterizə edirlər: potensial əmək 

qüvvəsi və ya torpağın varisi. Əlbəttə, uşaqlara yatırım etmək dönüşü çox gec gələn gəlir idi. 

Belə bir “yatırım” uşağın altı və ya yeddi yaşına qədər mümkün idi. Bu yaşa çatdıqda ən böyük 

uşaq evdə və ya torpaqda kiçik də olsa, lazımlı işlər görməyə, özündən kiçik bacı-qardaşlarının 

qayğısına qalmağa, heyvan otarmağa və ya qarğıdalının üstündən quşları qovmağa başlayırdı 

(Vassberg, 1983) Artıq yeniyetməlik illərində uşaqlar böyüklərlə bərabər şəkildə əmək töhfəsi 

verirdilər (Cunningham, 1990). Kənd təsərrüfatı işlərinin mövsümi olduğunu nəzərə alsaq, 

bütün il ərzində uşaqlar üçün yerinə yetirilməli olan işlərin olmasını düşünmək çətindir; buna 

görə də məktəb daha çox qış aylarında olurdu, çünki bu mövsümdə uşaqların ailə təsərüfatına 

töhfə verməsi mümkün olmurdu.  
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Proto sənayeləşmə dövrünə gəldikdə, ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, kənd sənayesinin 

nikah yaşına və uşaqların roluna təsir etdiyini danmaq olmaz. Gənc cütlük ayrıca evə və ya 

təsərrüfata malik olduqdan sonra – hansı ki, bu minimal kapital tələb edirdi – istədikləri zaman 

evlənə bilərdilər. Təbii olaraq, nikahın ardından uşaqlar gəlirdi və valideynlərin işlədiyi 

fermada və ya təsərrüfatda böyüyəcək bu uşaqların sayına heç bir məhdudiyyət yox idi. Bu 

uşaqlar kiçik yaşlardan sənaye işlərində bacardıqları işləri görürdülər. 

Bonn yaxınlığında 13-cü əsrdə tapılmış arxeoloji dəlillərə əsasən, qazanlar üzərində uşaqların 

əl izlərinə rast gəlinmişdir ki, bu da İngiltərəyə, Skandinaviyaya və Polşaya ixrac olunmaq üçün 

yenicə hazırlanan həmin qazanların qurumaq üçün xüsusi yerə məhz uşaqlar tərəfindən 

daşındığını göstərir (J.M.Baart, 1990). Kənd sənayesinin inkişafı, eyni zamanda uşaqlar üçün 

də mühüm əhəmiyyət daşıyırdı, çünki onların iqtisadi faydalılığını artırırdı. 

Artıq 18-ci əsrin sonlarında sənayeləşmə yüngül sənayenin məkanını evdən fabriklərə daşımağa 

başladı və uşaqlara əmək qüvvəsinin əsas komponentlərindən biri kimi baxmaq tamamilə təbii 

hala çevrildi. Demək olmaz ki, ailə sənayeləşmənin təzyiqi altında dağılmağa başlayırdı; əksinə, 

ailə həyatda qalmaq üçün daha mərkəzi mexanizmə çevrilirdi. Çünki ailə təkcə ev demək 

deyildi, məhz onun sayəsində işləmək mümkün olurdu, belə ki, ilkin sənaye işləri ailə 

strukturunun ətrafında formalaşırdı. Ailə strategiyası bir çox ailələrə övladlarını fabrikdə 

işləməyə göndərməkdən başqa seçim qoymurdu. Belçika ailələrinin sorğusu zamanı məlum 

olmuşdu ki, 1853-cü ildə ailə gəlirlərinin 22 faizi, 1891-ci ildə isə 31 faizi uşaqların payına 

düşürdü (Alter, 1984). Uşaqların fabriklərdə işləməsi nəticədə bütün Avropa dövlətlərində 

məsələyə dövlətin müdaxiləsinə gətirib çıxardı. Təəccüblü deyil ki, fabriklərdə uşaq əməyi 

uşaqlığı əmək qüvvəsi olmaqdan çıxarıb, məktəblərə göndərən, yeganə olmasa da, aparıcı 

amillərdən biri olmuşdur. 

16-cı əsrdə dinin təsiri altında, 18-ci əsrdə isə üstün olan dünyəvi təsirlərlə məktəblərin 

imkanlarının artırılması və dərslərdə iştirakın məcburi edilməsi istiqamətində çox böyük və bir 

çox hallarda uğurlu addımlar atılmışdır. Bir qayda olaraq, kəndlərə nisbətən şəhərlərdə, 

kəndlərdə, dağlıq ərazilərə nisbətən düzənlik ərazilərdə yaşayanlar, yaxud qızlara nisbətən 

oğlanlar daha çox məktəblərə gedirdilər. Məsələn, Skandinaviyada kənd ərazilərində, demək 

olar ki, məktəb yox idi. Cins fərqləri də məyusedici idi: Almaniyanın Brandeburq 

hersoqluğunda 16-cı əsrin əvvəllərində 55 məktəbli oğlan və yalnız dörd məktəbli qız var idi 

(Cunnigham, 1995). 

Məktəblərdə təhsil ilkin müasir dövrdə Avropada aşağı təbəqənin övladlarına nə verə bilərdi? 

Birincisi, dini təhsil. Bu, 16-cı əsrdə məktəblərin əsasının qoyulmasının əsas səbəbi idi və 

əslində, elə buna tələbat da var idi. Valideynlərin övladlarını məktəbə göndərməsinin ikinci 

səbəbi isə dünyəvi idi: məktəblərdə oxumaq öyrədilirdi və bu bacarıq həyati əhəmiyyətli idi. 

Üçüncü səbəb isə məktəblərdə uşaqların yaxşı qayğısına qalma xidməti idi. 

Məktəbdə təhsil üçün ödəniş ailə iqtisadiyyatı üçün məktəbdə təhsilin mənfi xüsusiyyətlərindən 

biri idi. Baxmayaraq ki, bu və ya digər növdə xeyriyyə ianələrinin hesabına bir neçə pulsuz 
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məktəblər fəaliyyət göstərirdi, əsas etibarilə, uşaqların məktəbdə təhsil alması üçün valideynlər 

ödəniş etməli idilər (Houston, 1988). 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, məktəblərdə təhsil fasilələrlə və qeyri-müntəzəm olurdu. Kənd 

yerlərində məktəblər yalnız qış ayları ərzində, yaxud daha az olurdu. 17-ci əsrdə Hollandiya və 

Belçikada, 18-ci əsrdə isə Norveçdə tədris ili 10 həftədən artıq olmurdu. 

Uşaq Əsri 

19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərindəki fikir tarixində uşaq hüquqları dövlətin uşaqların 

həyatında getdikcə artan rolu ilə üst-üstə düşürdü. Belə ki, yalnız dövlətin vasitəsilə bu hüquqlar 

qüvvəyə minə bilərdi. Əgər uşağın olmalı olduğu yerlər ev və məktəb idisə, məhz dövlət onun, 

həqiqətən də, müəyyən ad altında evdə və məktəbdə olmasını təmin etməli idi. Yeni müəyyən 

olunmuş bu uşaq hüquqlarının bütün müdafiəsi və təminatı dövlətin 20-ci əsrin sərt şərtləri 

daxilində sosial bacarığa malik olan cəmiyyətin reproduksiyasının təmin olunması üzrə geniş 

məqsədlərinə uyğun gəlirdi. Bu dövr üçün uşağın maraqları və dövlətin maraqları eyniləşirdi 

və mərkəzində uşağın dayandığı siyasətdən dövlət yalnız qazana bilərdi. 

Dövlətin bütün uşaqlar qarşısında onlara lazımi uşaqlıq təmin etmək öhdəliyi getdikcə daha 

israrlı şəkildə ifadə olunurdu. 1920-ci illərdə yazdığı tarix dərsliyində Lilian Nouls (Lilian 

Knowles) dövlətin artan roluna işarə edərək bildirirdi: “Fabrikdə işləməyə qoyulan 

məhdudiyyət uşaq üçün dövlət təhsili ilə nəticələndi və həm təhsilin, həm də uşaqlara yardım 

üçün müəyyən edilmiş qoruyucu tədbirlərin miqyası hər gün genişlənməkdədir.” (Knowles, 

1921). Bununla yanaşı, uşaqlığın həqiqi təbiətini açmaq üçün axtarışlar davam edirdi, çünki 

uşaqlarla bağlı uğurlu siyasət getdikcə daha çox elmdən “asılı” vəziyyətə gəlirdi. 

Əsrin əvvəllərində ən təcili vəzifə uşaqların sağ qalmasını təmin etməkdən ibarət idi. Qeyd 

etmək lazımdır ki, orta əsrlər boyunca uşaq ölümü səviyyəsi yüksək olmuş və 19-cu əsrin ikinci 

yarısına qədər, demək olar ki, dəyişməz qalmışdır. Kobud bir ümumiləşdirmə etsək, təxminən 

dörd və ya beş uşaqdan biri bir yaşına çatmamış vəfat edirdi. 1600-1749-cu illər ərzində 

İngiltərədə, ehtimal olunur ki, körpə ölümlərinin göstəricisi 250 və 340 arasında olmuşdur (hər 

doğulan və bir yaşına qədər olan 1000 uşaqdan). 17-ci əsrin son rübündə Fransada bu göstərici 

200 və 400 arasında olmuşdur. Böyük şəhərlərdə sağ qalmaq şansları kiçik qəsəbələrə nisbətən 

daha çox idi (Kamen, 1984; Razzel, 1993) 18-ci əsrin ikinci yarısında İsveçdə orta illik körpə 

ölümü həddi dəqiq olaraq, 1000 nəfər üçün 200 idi (Mitchell, 1981). 

Uşağın bir yaşından sonra ölüm ehtimalı azalırdı, bununla belə, uşaqlar hələ də həddən çox zəif 

olurdular. Bəzi ərazilərdə uşaqların təxminən yarısı 10 yaşına çatmırdı. Uşaq ölümləri bütün 

digər ölümləri üstələyirdi; məsələn Florensiyada 17-ci əsrin 2-ci yarısında bütün ölümlərin 

təxminən üçdə ikisini beş yaşdan az olan uşaqların ölümü təşkil edirdi (Mols, 1974). 

 20-ci əsrin lap əvvəllərindən bu səviyyə müntəzəm şəkildə enməyə başladı. Ən başda 1000 sağ 

doğulan uşağa 100-250 arası ölüm halı var idisə, 1950-ci illərdə bu rəqəm 20 və 50-yə, 1975-ci 

ildən isə bəzi Avropa ölkələri üçün 20-dən az, çox az qismində 30-dan çox olan həddə enmişdi 

(Mitchell, 1981). Bu eniş özlüyündə 20-ci əsri uşaqlığın bütün tarixindən fərqləndirir və bunun 
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əhəmiyyətini heç də azaltmaq olmaz. 20-ci əsrin ortalarına yaxın körpə ölümü çox az valideynin 

qarşılaşacağı bir hal idi, halbuki əvvəlki əsrlərdə bu, çox az valideynin xoşbəxtlikdən 

üzləşməyəcəyi hal ola bilərdi. Bu, o demək deyildi ki, onlar bu ölümləri biganəliklə 

qarşılayırdılar, əksinə əvvəlki dövrlərdə də valideynlər bu məsələyə kədərlə yanaşırdılar. 

Mahiyyətin dəyişməsi ondan ibarət idi ki, artıq valideynlər haqlı olaraq ehtimal edirdilər ki, 

onların dünyaya gətirdiyi övladlar yetkinlik yaşına qədər sağ qala biləcəklər və nəticədə ailə 

planlanması anlayışı yeni məna kəsb etməyə başladı. Heç təəccüblü deyil ki, körpə ölümlərində 

azalma doğumun kəskin azalmasına səbəb oldu. 20-ci əsr uşaqlarının, əvvəlki əsrlərdəki 

uşaqlardan fərqli olaraq, az bacı-qardaşları olurdu və həmin bacı-qardaşlar yaş etibarilə bir-

birinə yaxın olurdular, halbuki daha öncəki əsrlərdə bacı və qardaş arasında 20 ilə qədər yaş 

fərqi olurdu, çünki bu illər ərzində digər bacı-qardaşlar vəfat edirdilər. 

Körpə ölümlərində eniş o qədər nəzərəçarpan idi ki, onların səbəblərini müəyyənləşdirmək 

getdikcə asanlaşırdı. 1802-ci ildə Parisdə xüsusi uşaq xəstəxanası açıldıqdan sonra bu dalğanın 

ardı 1840-ci ildə Almaniyada, 1852-ci ildə Londonda və 1850-ci illərin ortalarında Nyu York 

və Filadelfiyada gəldi. Lakin bu ilk xəstəxanalar, əsas etibarilə, izolyasiya xəstəxanaları idi və 

yalnız əsrin sonuna doğru, xüsusən, 1890-cı ildə difteriyaya qarşı zərdabın təkmilləşdirilməsi 

ilə xüsusi müalicəyə doğru irəliləyişlər baş verdi. Parisdə 1879-cu ildə, Berlində isə 1894-cü 

ildə pediatriya kafedraları yaranmağa başladı. 1888-ci ildə Amerika Pediatriya Cəmiyyəti 

yaradıldı və pediatrlar xəstəxanalarda gördükləri işlər sayəsində pediatriyanın, ümumiyyətlə, 

tibbin bir qolu olmasına şübhə edənlərə əksini sübut etmək imkanlarına malik oldular. 

Amerikada növbəti mərhələ yalnız pediatrlar üçün təcrübə proqramlarının təkmilləşirilməsi 

oldu və pediatrların sayı 1914-cü ildə 138 idisə, 1955-ci ildə 6567, 1966-cı ildə isə bundan iki 

dəfə çox idi (Weindling, 1992). 

Uşaqlığın başa düşülməsinə doğru elmin töhfələri ənənəvi tibbin qarşısını kəsməyə başladı. 

Ümumiyyətlə isə elm üç istiqamətdə həlledici rola malik oldu. Birincisi, onun sayəsində 

uşaqların düşüncəsini anlamaq mümkün oldu: məsələn, onlar, bioloji olaraq, öz ana dillərində 

danışmaq üçün proqramlaşdırılıblar, yoxsa onlar öyrədilir? Onlar necə öyrənirlər? Bu suallar 

insanlıq üçün bütövlükdə çox mühüm idi, lakin onlar, ilk növbədə, uşaqlarla əlaqədar olaraq 

öyrənilməyə başladı. 1877-ci ildə ingilis jurnalı “Mind” İppolit Taynenin (Hippolyte Taine) 

“Uşaqlar tərəfindən dilin öyrənilməsi” və Çarlz Darvinin “Körpənin bioqrafik eskizi” 

məqalələrini çap etdi. İkincisi, elm uşaqların fikirləri ilə yanaşı, onların instinktlərini anlamağa 

yardım etdi. 19-cu əsrdə bu, çox geniş araşdırma sahəsinə çevrildi; bu vaxta qədər uşaqların 

məsumluğu ideyası onların daxili pisliklərinin olması ideyasını tamamilə üstələmişdi, halbuki 

elmin ortaya çıxardıqları heç də məsumluq nəzəriyyəsi ilə uyğunluq təşkil etmirdi. 19-cu əsr 

psixiatrları heç də məsum olmayan davranışlar sərgiləyən uşaqlarla rastlaşır və bunları təsvir 

edirdilər, lakin onlar bu pozğunluqların irsən alınması, yaxud uşaq tərbiyəsində müəyyən 

təşəbbüskar amilin olması barədə tərəddüd edirdilər. Onların normal yetişkənlik konsepsiyası 

da mövcud deyildi. Məhz Freydin uşaq əsrinə birmənalı olmayan töhfəsi iddia edirdi ki, hər bir 

uşaq daxili cinsəlliyə malikdir və bu, özünü körpəlikdən bəri müəyyən yollarla büruzə verir.  
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Bir tərəfdən, Freyd uşağın məsumluğu ideyasını dağıtdı, belə ki, 19-cu əsrdə məsumluq və 

qeyri-cinsəllik (aseksuallıq) bir-birinə sıx bağlı idi. Lakin körpənin cinsi instinktlərinin onun 

təbiətinin bir hissəsi olmasını iddia etmək də eynilə mümkün idi; məsumluq o zaman yox olurdu 

ki, böyüklər cinsi oyuncaq və həzz üçün uşaqlardan istifadə etmiş olsunlar. Beş yaşlı Hans adlı 

uşaqdan başqa, Freyd yalnız yetkin xəstələrlə ünsiyyətdə olurdu və onun yetkin insanlarda 

uşaqlıqdan alınmış travmaları, xüsusilə böyüklər tərəfindən uşağın cinsəlliyi ilə düzgün rəftar 

edilməməsi məsələlərini izləmək bacarığı gətirib ona çıxardı ki, valideyn olmaq nə məntiqlə, 

nə də ənənələrlə həll edilə bilməyən çətinliklərdən ibarət bir öhdəlik şəkli almağa başladı. 

Valideynlərin mütəxəssis tövsiyəsinə ehtiyacı yarandı və bu ehtiyac artıqlaması ilə qarşılandı. 

Bu mütəxəssislərin əksəriyyəti tibbi təhsilə malik olurdular. 

Üçüncüsü, toplanmış amillər mütəxəssisləri uşağın daxilində cinayətkarlığa meylliyi və onun 

mənşəyini axtarmağa sövq etdi. Əvvəllər mühitin və yoxsulluğun səbəbkar olduğu hesab olunan 

cinayətkarlığın psixoloji mənşəyi görülməyə başladı. “Problemli uşaq” diqqət mərkəzində idi, 

lakin tezliklə bəlli oldu ki, elə “problemli uşaqlar” var ki, heç də potensial cinayətkar deyillər, 

lakin elə emosinal və ya davranış simptomları göstərirlər ki, onlarla nə valideynləri, nə də 

müəllimləri bacara bilirlər. Uşaq Məsləhət Klinikaları – 1942-ci ilə qədər ABŞ-da 62 ədəd belə 

müəssisə fəaliyyət göstərirdi – belə problemli uşaqlar və onların qəyyumlarına psixiatrlar, 

psixoloqlar və sosial işçilərdən ibarət komandalar vasitəsilə yardım təklif edirdi. Uşaq qayğı 

mərkəzləri üzrə təşəbbüslər bir ölkənin sərhədləri daxilində qalmır və digər şəhərlərdə də eyni 

təşəbbüslər göstərilirdi. 1907-ci ildə Londonda və 1910-cu ildə Parisdə “Məktəb Gigiyenası” 

üzrə beynəlxalq konfranslar təşkil olunmuşdur. 

Beynəlxalq elmi şəbəkələrlə yanaşı, uşaqlıq məsələsi milli və beynəlxalq siyasətdə də aktual 

idi. Uşaqlıqla bağlı problemlər qaldırılır və bu, əksər hallarda müvafiq olaraq dövlətin, könüllü 

təşkilatların, ailənin və ya fərdin bu məsələdə rolları barədə qızğın müzakirələrə gətirib 

çıxarırdı. İslahatçılar üçün bu, birmənalı olaraq qəbul edilirdi ki, uşaqlar layiqli uşaqlıq yaşamaq 

üçün onların həddən artıq tez əmək bazarına daxil olmasının qarşısı alınmalıdır. Gördüyümüz 

kimi, 19-cu əsrin sonlarına doğru, demək olar ki, bütün dövlətlər uşaq əməyini qadağan edən, 

yaxud məhdudlaşdıran qanunlar qəbul etmişdilər. Əgər məktəbdə icbari olaraq təhsil almaq və 

dərslərdə iştirak etmək məhz uşağa aid idisə, bu halda uşaqlığın müddəti məktəbi bitirmə yaşına 

görə müəyyən olunurdu. Məsələn, Böyük Britaniyada icbari məktəb 1880-ci ildən Birinci 

Dünya Müharibəsinədək 10 yaşa qədər, 1914-cü ildə 14 yaşa, 1944-cü ildə 15 yaşa və 1972-ci 

ildə 16 yaşa qədər davam edirdi. 20-ci əsrin ortalarına doğru Avropanın böyük qismində bütün 

uşaqlar məktəbə beş və yeddi yaşlar arasındakı yaşlarda başlayır və 14 yaşına qədər məktəbdə 

oxuması tələb olunurdu. 

1960-70-ci illərdə sosial elmlər yüksəliş yaşadığı zaman uşaq hüquqları üzrə konsepsiyalar da 

irəli sürülməyə başlandı. Yuxarıda adı çəkilən Ariesin "Uşaqlıq əsri" əsəri, ilk növbədə, sosial 

tarix fənni, habelə digər sahələrdə çox mühüm təsirə malik olmuşdur. Bu, uşaqlığın tarixinin 

ilk geniş tədqiqatı idi. Bu əsər uşaqlığın xüsusi xarakterinin qiymətləndirilməsi və müdafiə 

olunması üçün siyasi və intellektual təzyiqlərin mövcudluğu şəraitində yazılmışdı.Onun ilk 
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olması da nüfuzlu olmasına təsirsiz keçməmişdir. Uşaqlığın əxlaqi, sosial, hüquqi və siyasi 

nəzəriyyələr əsasında müzakirəsi zamanı Ariesin tezisinə fundamental və ümumqəbul olunmuş 

həqiqət qismində daim müraciət olunur. Bundan əlavə, Lloyd de Mausenin “Uşaqlığın tarixi” 

(“The History of Childhood” 1974), Edward Shorterin “Müasir Ailənin Yaranması” (The 

Making of the Modern Family” (1975), Lawrence Stonenin “1500-1800-ci illərdə İngiltərədə 

ailə, cinsəllik və ailə” (The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800”; 1977) əsərləri 

uşaqlıq və uşaqlığın tarixinə 1970-ci illərə xas yanaşmanı əks etdirən başlıca kitablar oldular. 

19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrdə baş verən bütün bu sürətli irəliləyişlər uşaqların həyatına necə təsir 

edirdi? Onların böyük əksəriyyəti üçün 20-ci əsrin ilk yarısının əsas dəyişikliyi ondan ibarət idi 

ki, uşaqlar iqtisadiyyat daxilində istehsalçı rollarını tamamilə itirməyə və getdikcə daha çox 

istehlakçı kimi yeni rol almağa başladılar. Bu, o demək deyil ki, əvvəllər uşaqlar yalnız ailə 

təsərrüfatına daxil etdikləri qazanc payına görə qiymətləndirilirdi; daha dəqiqi, bu pay bir 

norma olaraq qəbul olunurdu. Bu aradan götürüldükdən sonra valideynlər uşaqların yeni 

“dəyər”inə alışmalı oldular. Nəticə etibarilə, valideynlər daha az sayda övlad istəməyə, lakin 

onları fərdi olaraq daha çox qiymətləndirməyə başladılar. Bu qiymətləndirmə artıq əvvəllər 

olduğu kimi, iqtisadi-emosional səbəblərdən deyil, yalnız emosional səbəblərdən idi. Bundan 

daha əhəmiyyətlisi isə, onlar əsas xərc mənbəyinə çevrilməyə başladılar, belə ki, övladlarına 

özlərininkindən daha yaxşı uşaqlıq bəxş etmək istəyən valideynlər onlar üçün heç bir xərci 

əhəmiyyətli hesab etmirdilər (Seabrook, 1982). 

Uşaq Əsrinin Sonu  

20-ci əsrin ikinci yarısında uşaq əsri mənzərəsi solmağa başladı. Bu, ona görə deyildi ki, 

insanlar uşaqlığı artıq əhəmiyyətsiz hesab edirdilər, tamamilə əksinə; onlar uşaqlıq adlı xəritədə 

ərazinin toxunulmazlığını qorumanın mümkünlüyünü şübhə altına almağa başladılar, çünki 

müdaxilə hədələri hər tərəfdən gəlirdi və artıq uşaqlığı heç nə xilas edə bilməzdi. Nəticədə 

uşaqlar özləri yad məxluqlara çevrildilər və bəşəriyyətin ümidi və xilası olmaq əvəzinə, onu 

hədələyən varlıqlara çevrildilər (Cunningham, 1995). 

Neil Postmanın 1982-ci ildə yazdığı simptomatik “Uşaqlığın yox olması” mətni məhz bu 

fikirlərdən qaynaqlanır. Kaliforniyadan yazan Postman qeyd edir ki, artıq sırf uşaqlara məxsus 

olan oyunlar, yeməklər və geyimlər yoxdur. Uşaqlar böyüklərə hörmət bəsləmir, onlar cinayət 

statistkalarında ayrıca yer tutur, hər şeydən əvvəl isə onlar həya hissindən – xüsusilə cinsi 

məsələlərdə məhrum olublar. Qeyd olunan bu məsələlər Postmanın uşaqlıq nəzəriyyəsinin 

başlıca amilləridir. Onun fikirlərindən iki maraq nöqtəsi əxz etmək mümkündür. Birincisi, onun 

"yaxşı uşaqlıq" adlandırdığı məfhumun əsasında azadlıq və xoşbəxtlik deyil, yaxşı davranış, 

böyüklərə hörmət və yetkinlik dövrü üçün vacib olacaq bacarıqların əldə olunması dayanır. 

İkincisi, televiziya sadəcə kommunikasiya vasitəsi deyil, onun mahiyyətində uşağı istehlakçıya 

çevirən kommersializm (maliyyəçilik) dayanır. Əslində, uşaqların kommunikasiya vasitələri 

səbəbindən pozula bilməsi ehtimalı hər zaman hədə olmuşdur: Viktoriya əsrində düşünülürdü 

ki, uşaqların ucuz yumoristik və macəra kitablarını oxuması onların pozulmasına səbəb ola 

bilər. Lakin vizual mədəniyyət daha qorxulu hesab olunur və bütün 20-ci əsr boyunca filmlərin 
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uşaqları pozacağı barədə ümumi qorxu hökm sürürdü. Amma filmlər senzura oluna bilir və 

olunur da, üstəlik insanların baxa biləcəyi xüsusi kateqoriya filmlər üçün yaş məhdudiyyətləri 

də qoyulur. Lakin televiziya və video təsvirlərin digərləri kimi nəzarətdə saxlanması mümkün 

deyildir. Əsas qorxu uşaqların onların yaşlarına uyğun olmayan cinsəllik və zorakılıq səhnələri 

ilə qarşılaşması ehtimalı ilə bağlıdır (Cunnigham, 1995). 

Hələ İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl uşaqların əhəmiyyətli alıcılıq gücü ilə müəyyən bir 

bazar formalaşmışdı. Ən böyük gəlir isə film və cizgi filmi, həmçinin onların qəhrəmanları ilə 

bağlı məhsulların satışından əldə olunurdu. 1933-cü ilə qədər “Disney” şirkəti, əsas etibarilə, 

məşhur cizgi film qəhrəmanlarının modellərinin satışından 10 milyon dollardan çox qazanc əldə 

etmişdi (Kline, 1993). 

Televiziyanın yaranması marketinq məhsulları üçün o həddə qədər imkan yaratdı ki, artıq məhz 

marketinq imkanları uşaqların televiziyasının forma və məzmununa çevrildi. Stefen Klaynın 

qeyd etdiyi kimi, "Televiziya uşaqları öz izləyicisinə çevirdi ki, onu bazara cəlb edə bilsin.” 

Artıq 1980-ci illərin sonuna doğru “Disney” müəssisələri cizgi və fantastik filmlərin bütün 

dünyada lisenziyalaşdırılmasından 3.44 milyard dollar əldə edirdi; ABŞ-ın lisenziyalaşdırılmış 

cizgi qəhrəmanlarının oyuncaqları üçün bütöv bazarı 8.2 milyard dollar olmaqla, həmin 

oyuncaqlar bütün oyuncaq bazarının 70 faizə yaxınını təşkil edirdi (Kline, 1993). Artıq 21-ci 

əsrdə - 2019-cu ildə “Walt Disney” şirkətinin illik gəliri 65 milyard ABŞ dollarını keçmişdir. 
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Mənbə: www.statista.com/statistics/273555/global-revenue-of-the-walt-disney-company  

 

Övladlarına emosional bağlarla bağlanan valideynlər onların ehtiyaclarını qarşılamağa və 

bunun üçün istənilən məbləği xərcləməyə hazır idilər.  

Bundan əlavə, uşaqlar hüquqlar əldə etməyə başladılar ki, bu, onları böyüklərə daha da 

yaxınlaşdırdı. Gördüyümüz kimi, insanlar ilk dəfə olaraq uşaq hüquqlarını tələb etdikləri zaman 

onların nəzərdə tutduqları bu hüquqlar uşaqların mühafizə edilməsinə yönəlmişdi. 1989-cu il 

tarixli BMT Uşaq Konvensiyası yalnız uşağın qorunmasına təminat vermir, habelə onun 

həyatına təsir edəcək istənilən qərarda eşidilmək hüququnu nəzərdə tutur. Bəzi milli 

qanunvericiliklərdə, məsələn ABŞ-da və İngiltərədə uşaqların öz valideynlərini məhkəməyə 

vermək hüququ vardır və bu da uşaqlar və valideynlər arasında güc tarazlığındakı dəyişikliyin 

iqtisadi və emosional sferalardan daha uzağa getdiyini göstərməkdədir. 

Beləliklə, uşaq əsri yarandığı zaman görülə bilməyən bir nəticə ilə sona yaxınlaşmışdır. 20-ci 

əsrin əvvəllərində uşaqlıq mənzərəsinin mahiyyəti uşaqların gücsüz və asılı olmasında idi; yaxşı 

valideyn olmaq uşaqlığı qorumaq və onu mümkün qədər uzatmaqdan ibarət idi. 20-ci əsrin 

ikinci yarısında baş verənlər isə valideynin dominantlığını azaltdı və uşaqlar böyüklərin 

dünyasına daha tez daxil olmağı tələb etdilər və bunu əldə etdilər; onlar özləri öz uşaqlıqlarını 

son yeniyetməlik illərinə qədər uzatmaq istəmədilər. Bu, sanki orta əsrlərdə - nə zaman ki, 

uşaqlıq ən çoxu 14 yaşdan artıq davam etmirdi – mövcud tarixi  normanı təkrarladı; fərq isə 

həmin əsrlərdə 14 yaşlı şəxsin iqtisadi cəhətdən məhsuldar olduğu halda, 20-ci əsrin 

sonrlarında, həmçinin yaşadığımız 21-ci əsrdə eyni yaşda şəxsin məhsuldar (qazanc əldə edə 

bilən) yaşına hələ ən azı iki və hətta daha çox il qalmaqdadır. Heç də təsadüfi deyildir ki, 

“yeniyetməlik” dövrü valideynlərlə uşaqlar arasında, əsas etibarilə, münaqişələr dövrü kimi 

yadda qalır. 

Beləliklə, 21-ci əsrin üçüncü onilliyində bu zamana qədər hələ də cavabı tam verilməmiş sualla 

üz-üzəyik. Kimdir uşaq? Gələcəyə edilən yatırım, yoxsa dönüşü olmayan xərc mənbəyi? 
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Abstract 

In a market economy, the main aim of activities of enterprise are obtain profit. Increasing income and profits is 

amount task of any organization. There is a huge range of possibilities through which the company can increase 

its profits. The state in a modern economic and legal society determines content of production costs by economic 

components, types and items of calculation from the point of view of their full reflection in the accounting data. 

With all this, financial accounting for production products will be provide the entrepreneur valid information on 

production costs, which will allow manage the value of products and market prices. Analyzing cost components 

and trying to increase profits the enterprise reduces the cost of the components of the cost of topics there by 

reducing costs. In order to reduce production costs and there is a need to analyze the cost of production investigate 

credentials containing information about the costs of production. The topic is explore methods of auditing costs 

and cost accounting methods, as well as develop recommendations for improving of production quality and cost 

of quality to bring to life the search for more optimal and perfect ways accounting and auditing of costs. In this 

paper, we will focus on cost analysis methods, how they affect product quality, and the importance of auditing in 

the development of it. 

Keywords: Cost, income, contract, Azerbaijan economy 

 

Introduction 

Cost is a calculation of the amount of different resources used for the manufacture of goods or 

the provision of services in monetary terms. Cost classification is the structure of the products 

of cost into logical categories. For a particular reason, objects should be identified by one 

feature without ambiguity. Cost auditing verify Cost Accounting Records; for example: Cost 

Accounts-prepared by accountant, Cost Reports-prepared to managers, Cost Statements-

prepared for budgeting process, Cost Data –necessary for preparing statements and reports and 

Costing Techniques. Cost Auditing review these records to ensure they are in line with the 

principles, plans, procedures, and objectives of cost accounting. 

The main tasks of the dissertation also arose from the main objectives of it as discussed below: 

- To review and analyze theories and empirical findings in the area so that accounting auditing 

and cost analysis and improving cost analysis of it can be understood in a more in-depth way.  

mailto:tamara.yaqublu@mail.ru
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- To apply the obtained in-depth knowledge from theories and empirical findings to the 

company selected. This will allow to evaluate the profitability of the company. 

- To use a average model of cost analysis of the company identifies activities in an organization 

and assigns the cost of each activity. 

-To use cost of quality for determination of the efficiency 

- To develop a feasible and well thought-out recommendations for NaxSteel in terms of 

improving its product quality. 

The theory of is cost elements in production, cost audit methods, methods cost analysis and its 

optimization related to the production quality. Several theoretical and methodological 

foundations will be relied on for the completion of the study. First of all, the approaches to 

managerial-cost accounting and cost analysis will be reviewed and these approaches and 

prepositions constitute the theoretical foundation of the research.  

Main Part 

The information base of the research comes from theories of accounting auditing and cost 

analysis to ensure product quality especially used  cost of quality and average costing system 

as discussed above. Theories are mainly based on ratio analysis and the analysis of managerial 

accounting reports. Empirical studies also have been used in putting the research together 

meaning that the previous research in the same area have been referred to for the construction 

of the approach of the study. 

Data 

Research data will be secondary and will be obtained from the website of the company. 

Financial reports of the firm will be used to calculate relevant indicators for the assessment of 

financial stability. Data will be obtained for the last years. These  years will be evaluated in 

order to obtain insights into the production process of the company and the data for the last 

years will also constitute the basis of forecasts.  

Reserarch Strategy and Methods 

There will be qualitative, quantitative and descriptive methods. The development of these 

methods will vary according to the chapters. The first chapter was more theoretical based, so 

there will be descriptive and qualitative (partially) methods. 

Descriptive methods is more identifying the characteristics of the cost accounting, cost auditing. 

Theoretical foundations of the formation of costs, the main components and elements that form 

the cost-manufactured products, examine the legal justification for the correlation costs of 

production costs and cost, factors of its governing laws and regulations. Types and 

characteristics of costs, methodology and objectives of auditing and of it is included in our 

papers.  

Cost Accounting is a method of accounting wherein all the costs involved in performing any 
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process, project or product are noted and analyzed. Such analysis helps the management in 

taking strategic decisions. 

 

Costs and Cost Classification 

Cost Classification refers to a complete and transparent idea of separation of expenses in the 

different sector as like manufacturing cost, product cost, sunk cost, variable cost, direct cost, 

and indirect cost etc. Classifications of cost are a vital part of a company. It is almost impossible 

to operate a business without understanding it properly. 

Types of Costs 

The costs associated with any business process can vary due to volatility associated with 

fluctuations in business performance in the short term. 

The following classification of financial behavior clearly illustrates the above statement: 

Fixed costs: The costs, which practically do not affect temporary changes in trade activities, 

known as permanent costs. This includes rent, depreciation, rent, salary and so on 

Variable costs: The costs that are proportional to the change in the volume of production orother 

business activity, called variable costs. Raw materials, packaging, commission sales, salaries, 

etc. include in variable costs. 

Semi-variable costs: The costs that moderately affect the change in business activity, are known 

semi-variable costs. It includes energy consumption, maintenance costs, control costs control 

costs and so on. include in semi-variable costs. 

Costing Methods 

Average Costing method -It is assumed that the cost of inventory is based on the average cost 

of the goods available for sale during the period. The average cost is computed by dividing the 

total cost of goods available for sale by the total units available for sale. This gives a weighted-

average unit cost that is applied to the units in the ending inventory. Assume that both beginning 

inventory and beginning inventory cost are known. From them the cost per unit of beginning 

inventory can be calculated. During the year, multiple purchases are made. Each time, purchase 

costs are added to beginning inventory cost to get cost of current inventory. Similarly, the 

number of units bought is added to beginning inventory to get current goods available for sale. 

After each purchase, cost of current inventory is divided by current goods available for sale to 

get current cost per unit on goods. 

Cost Auditing 

Cost Audit has been defined by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) of 

Landon as “the verification of cost accounts and a check on the adherence to the cost accounting 

plan. 
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Cost auditing is a critical analysis performed for the following purposes: 

-Checking the reliability of cost accounts; 

-Make sure the cost account plan is followed 

 Cost Auditing Objectives 

Cost audits by external auditors set the standard for management effectiveness; indirectly 

contributes to an increase in the level of use of material labor and other resources. For the state: 

helps to accurately determine production costs. Thus, spending control helps the government. 

make intelligent decisions about whether a particular industry / sector needs tariff protection. 

The government helps the government to settle these supplementary and supplementary 

agreements entered into by the government without any difficulty. Employees of verified firms 

can take full advantage of a company's financial audit by examining costs, accounting, expense 

reports, expense reports, expense information, spending methods, and reviewing these records. 

to ensure that expenditures are consistent with accounting principles, plans, procedures and 

objectives.  

A cost audit helps to identify areas of error, fraud and misappropriation of accounting 

documents that reduce the company's inefficiency. It can help management, shareholders, 

government, clients and accountants in the following ways: Cost auditing uncovers errors, fraud 

and misappropriation and therefore improves efficiency. Companies are more cautious about 

keeping financial information when cost audits are mandatory. 

The Cost audit should be economically based on how to get access to the most paid channels. 

It ensures that every rupee invested in capital brings the optimum return and calculates the best 

investment planning results between different functions and aspects. Cost audit of financial, 

physical, human resources, etc. Measures parameters that indicate effective use efficiency. 

“Cost audit” is not the day-to-day job of reviewing or approving financial statements and related 

documents. "Cost audit" identifies weaknesses in the internal operations of a company and 

identifies the benefits for senior management and other agencies to take appropriate action. 

Cost audit is a widespread center and is widely used today. With the growth of various 

businesses and the expansion of the firm, cost audits have become an integral part of the audit. 

A cost audit enables management to make more informed decisions about pricing, policy 

formulation, decision making and control. A cost audit is designed to ensure the accuracy of 

management's payroll. Cost audits focus on performance appraisal and shareholders in general. 

Potential Issues 

1. Implementation of Methods: 

The specifics of accounting in this area and the influence of industry specifics on the accounting 

are considered. The paper presents the factors and mechanisms for stimulating the development 

of this sector of the economy. The importance of which is determined by its scale, the number 
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of people employed in the industry, the volume of exports and imports, the amount of tax 

revenues and what part it takes in GDP. The overwhelming majority of enterprises are city-

forming. The results of their activities and financial position have a significant impact on the 

level of development of the social sphere in the region. 

When calculating the cost of products obtained as a result of complex processing of raw 

materials,the following cost allocation methods are used. The cost elimination method is the 

simplest. Its use implies that one of the products obtained in this production (redistribution) is 

considered the main one, and all the others are considered incidental. The method itself is that 

the cost of production is excluded from the total cost of production, and the total cost is 

considered the cost of the main product. This method is used only when there is a pronounced 

main product and a small proportion of by-products. For example, when dressing iron ore, 

crushed stone and sand, etc. received along the way are excluded. 

The cost allocation method is used in cases when, during the complex processing of raw 

materials, several main independent types of products are simultaneously obtained and there 

are no by-products. In this method, for each of them, an economically justified conversion factor 

should be established, normalized according to the coefficients, the production of all types of 

products for the manufacture of one conditional product, and the total costs should be 

distributed by product type. Conversion factors for certain types of products are set in 

proportion to the average cost of production from homogeneous raw materials, and in the 

absence of these data, in proportion to the wholesale prices for the products received or in other 

ways provided by the instructions. 

 

2. Valuation 

Contents of operation         Debit Credit 

Costs related to the main production          20 10,60,70,69 

All general expenses          26 10,60,70,69 

The actual cost of products has been generated          43 20,26 

Business expenses          44 60,70,69 

Selling expenses are written off as sales reduction          90 44 

Cost accounting is carried out by product and type of work, with the division of direct costs by 

elements, and indirect costs - by items with their preliminary grouping by elements, which 

makes it possible to determine the elemental composition of costs for the enterprise as a whole. 

In the complex combined production of non-ferrous metallurgy, production costs are accounted 
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for by type or process of work (redistribution). 

The expenses of enterprises for the production of products are made up of the cost of consumed 

raw materials, materials, fuel, energy, depreciation of fixed assets, depreciation of tools and 

components, consumption of spare parts, labor costs of employees of the enterprise, and other 

expenses. To calculate the sum of all expenses of an enterprise, they must be reduced to a 

common unit of measurement, that is, presented in monetary terms. This indicator is cost. 

Cost Accounting 

Planning and accounting of production costs are carried out in accordance with the marginal 

method, in which the cost of production of each subsequent workshop is made up of the costs 

incurred and the cost of semi-finished products. Semi-finished products themselves, when 

transferred from store to store, are accounted for on account 21 "Semi-finished products of our 

own production" and are reflected in the calculation of the recipient's store for the goods of the 

same name. 

Semi-finished products of their own production, consumed at their enterprise, are accounted for 

and transferred for further processing at the cost of the workshop. It, in turn, is determined 

jointly taking into account the work in progress, as well as by-products associated with the 

calculated semi-finished products, with the addition of general organizational costs. All costs 

of the enterprise included in the cost of production are accounted for by the main cost elements. 

They cannot be decomposed into their component parts at the enterprise and are calculated 

regardless of where they are produced - in the main workshop, at a factory or in a warehouse, 

and what is their production purpose.  

The costs of raw materials, materials, fuel and other items of labor expended in the production 

process are calculated based on the cost of purchasing material resources and their delivery to 

the warehouses of enterprises. The cost of raw materials and materials is included in the cost. 

The cost price includes the labor costs of all production personnel. These deductions are made 

at rates established by the state as a percentage of wages. Due to the deductions, benefits for 

temporary disability and other social expenses are paid. The entire amount of the company's 

expenses in the planning period is reflected in the consolidated estimate of the cost of 

production by economic elements. Manufacturing cost estimates are the most common metric 

to ensure that a plan is cost-related to other plans. 

The estimated production costs are the sum of the costs of all main and auxiliary workshops, 

management services and services that are included in the enterprise. Includes all costs of the 

enterprise both for the production of marketable products and for costs associated with the 

implementation of non-industrial services and work at the enterprise. 

The amount of costs, according to estimates, usually exceeds the planned costs for gross output, 

since the enterprise may have costs that are not related to the production of gross output at all 

or may be included in its cost in the next planned periods. Therefore, to determine the cost of 

gross production, it is necessary to deduct from the amount of costs according to the estimate 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2603 
 

the costs of performing work and services that are not included in the gross output of the 

enterprise, and take into account the change in deferred costs. 

Quality of Cost 

Cost quality is a methodology used to determine and measure where and how much of an 

organization's resources are used to protect and prevent product quality, as opposed to costs 

incurred as a result of failures internal and external. Cost of quality is affected by 2 factors: 

CoQ = CoGQ + CoPQ 

CoGQ- The Cost of Good Quality 

CoPQ- Cost of Poor Quality 

CoQ  (The Cost of Quality) cover all costs connected with the quality of the goods, from the 

cost of safety for the reduction or removal of defects, to the cost of maintaining systems for the 

preservation of quality, to the cost of internal and external accidents. The effective use and 

application of the quality cost methodology allows an organization to accurately measure the 

amount of resources used to cover quality and substandard costs. With this valuable 

information, an organization can determine where to allocate resources to improve product 

quality and results. 

CoQ  (The Cost of Quality) divided 4 group: 

(CoGQ) The Cost of Good Quality: 

Prevention Costs- Costs from activities aimed at minimizing refusals. These may include, but 

are not limited to:  

-Set up Specifications  of Product  

-Improvement of  (QMS)-a Quality Management System  

-Testing of New Product and Improvement of it 

-Proper Employee Training 

-Planning of Quality  

Appraisal Costs- The cost of maintaining an acceptable level of product quality. Valuation costs 

may include, but are not limited to, the following: 

 -Incoming Material Inspections 

 -Assessments of Suppliers  

 -Check Fixtures 

 -Quality  of Auditing 

 -Controls of Process  
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(CoPQ) The Cost of Poor Quality: 

Internal Failures-Associated costs with flaws detected before the good or service hits the 

consumer. Internal defects which include, but are not limited to the following cases. 

-Excessive crumb 

-Product works again 

-Waste from poorly designed processes 

-Car accident due to improper maintenance 

-Failure analysis costs 

External Failures- defects discovered after the purchaser has received the product or service 

related costs associated. Some External failures may include, but unlimited to, the following 

examples. 

Efficiency of Industry  

The efficiency of the enterprises of the metallurgical industry largely depends on how the main 

production assets assigned to them, material and labor resources allocated to them are used.The 

share of material costs in the prime cost of ferrous metallurgy products on average exceeds 

70%, and in some industries it is even higher. Consequently, the effective use of equipment and 

other active components of fixed assets, reduction of downtime, intensification of production 

and technological processes will increase production and thereby reduce its cost.   

The Assessment of Cost Audit 

Methodology for assessing the reliability of the internal control system of a commercial 

organization used by an audit organization in the course of the assignment. The issues of 

organizing a general model of internal control, in comparison with which commercial 

organizations can check their own control system, are considered. Also, the analysis of methods 

for assessing the quality of the work of commercial organizations, proposed by specialists in 

the field of the internal control system. Based on the analysis of methods for assessing the 

internal control system, which allows timely identification of shortcomings in the organization's 

work, assess and reduce the risks of information distortion. 

The control system is a component of the organization's management system. A reliable system 

of internal control over the achievement of the goals that the organization pursues in the 

implementation of its activities. An effective internal control system allows you to identify, 

eliminate or minimize the risk of distortion. The system is organized and monitored by 

authorities and managed by the organization. 

The model includes the following goals: strategic goals (high-level goals that correspond to the 

activities of the organization), operational goals (efficient use of resources), goals in the field 

of preparing reliable reporting, goals in the field of legal compliance. 
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Internal Control Sysyem Assessment Checklist 

Direction of assessment Assessment in the 

current period,% 

Assessment in the 

previous period,% 

 Monitoring the effectiveness of the accounting direction from 5 to 95 from 5 to 95 

Control of the correctness of incoming information from 5 to 95 from 5 to 95 

    Control of the timeliness and completeness of the 

reflection of primary data in the accounting and the 

process of their processing 

from 5 to 95 from 5 to 95 

Control over ensuring economic and information 

security 

from 5 to 95 from 5 to 95 

Control over the implementation of current and strategic 

tasks 

from 5 to 95 from 5 to 95 

 

Classification of indicators for assessing the efficiency of the organization's internal control 

system 

up to 20% There is no internal control system in the organization, which is a gross 

violation 

from 21% 

to 30% 

 

Low level of efficiency of internal control, which can lead to negative 

consequences. Control is carried out in part, not in all significant areas. 

from 31% 

to 60%  

Average level of internal control efficiency. Minor violations have been 

identified that can be quickly corrected. 

Over 61% Control is at a high level, the company's activities comply with the approved 

goals, norms, ethics and other documents.x 

 

Each question in the test is assessed with a certain number of points, then the total amount of 
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points is transferred to the final assessment indicator. Based on the classification of the final 

assessment indicators, a conclusion is made about the effectiveness of the system. 

Based on the results of assessing the effectiveness of the control system, the auditors draw up a 

memo addressed to the head of the organization, draw up the results of the audit in a report 

along with the violations identified and recommendations for their elimination. 

Conclusions and Recommendations 

Any serious effort to improve quality must take into account the costs associated with obtaining 

quality, because these days this is not enough to meet customer requirements, it must be done 

at the lowest possible cost. Management and designers need tools, models and techniques for 

development and decision making and planning with reduced product quality costs to ensure 

high quality products to create value for the organization in the current work environment. To 

improve (optimize) the quality and cost of the quality, a kind of ant colony algorithm called the 

minimum and maximum ant system was applied. The current research has at least one aspect 

of innovation. Internationally, no research has been conducted on the relationship between 

quality and quality costs. 

Cost is commonly defined as the cost of producing a product or a service, with various 

approaches to cost accounting being discussed, and a new paradigm is the managerial 

accounting information management. There is a direct link between value and organizational 

performance. In this regard, efficiency contributions refer to the ability to convert results into 

lowest costs.  Sources of value are perceived as a result of consumption and are sacrificed to 

increase core value. In this context, it is necessary to eliminate and increase value in parallel 

with the elimination of added value in order to waste resources and finances. It should also 

control that the actions needed to improve and complete the quality of service are added to the 

organization's activities. 

After revenue, cost is play key role in any business. All organizations finally want to reduce 

their costs in order to optimize shareholder wealth and create value. The cost of a specific 

product or service is usually calculated by listing its characteristics. You can't reduce costs 

without losing features and deadlines. You cannot upgrade features without additional cost. 

Everyone want to control the cost factor because it is easy way to see the impact bottom-line 

profitability.  

Cost quality is a methodology used to determine and measure where and how much of an 

organization's resources are used to protect and prevent product quality, as opposed to costs 

incurred as a result of failures internal and external.  
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Abstract 

The formation of the financial market is possible through economic and legal reforms and the creation of market 

infrastructure. At a time when savings and investments are made by different people, the emergence of a 

mechanism that ensures the conversion of savings into investments is becoming a topical issue. The financial 

market and its constituent elements, by performing the function of this mechanism, ensure the effective 

redistribution of capital resources between the subjects of economic activity. Despite the fact that the securities 

market is so important for the economy in modern times and the state is carrying out large-scale reforms, there is 

still a lack of information about it in our country.In the case of derivative financial instruments, a stock market 

participant works not with the fictitious capital (shares, bonds) itself, but with a document authorizing the purchase 

and sale of this capital. Derivative financial instruments are a type of contract that gives the right to conduct 

transactions with classical securities (first-tier securities): options, futures contracts, warrants, etc. Their main 

purpose is to insure the holder of the document against losses in the stock market game, as well as to protect it in 

the face of inflation and economic instability. 

Keywords: stock market, financial, economic, risk, income 

 

Introduction 

The importance of solving practical and theoretical problems based on positive international 

experience for the development of financial instruments in our country has determined the 

relevance of the research topic, justified a number of important tasks and objectives. 

Analysis 

The Economic Nature and Conceptual Framework of the Stock Market 

In the 16th century in the Netherlands and in the 18th century in the United States, merchants 

bought and sold certain products and contracts with each other in ports where there was trade. 

These operations were moved to certain physical locations over time. Later, the interest of the 

parties to the purchase and sale of these places increased and the number of these places 

gradually increased. To reduce this density, the method of entering places with membership 

was applied. Non-members began to operate through potential members. Thus, the foundations 

of today's stock market and stock market mediation were laid. 

 

mailto:tabriz.aliyev@yahoo.com
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As a result of this process, the stock markets emerged as member-created and non-profit 

organizations. The stock markets, which have been operating for nearly three centuries, began 

to change in the early 1990s. Meeting the needs of the membership system has allowed the 

system to continue uninterrupted for so long. However, technological developments towards 

the end of the 20th century, globalized economies and competitive markets have led to a change 

in the functioning of stock exchanges and their gradual transformation into a profit-oriented 

structure (Fathullina L.I, 2020: p.225). 

Stock markets can be called an organized market where buyers and sellers face. In other words, 

stock markets are legal entities that have the authority to set and disclose the prices formed, 

allowing the purchase and sale of securities and other capital market instruments accepted for 

use in the markets in a reliable and stable manner in accordance with certain rules. Shares, 

bonds, etc. in exchange operations. Investment instruments such as are exchanged between the 

parties in accordance with certain rules. There is no need for the buyer and seller to come face 

to face during this time. The parties pass their orders to the intermediaries in accordance with 

the transactions they want to carry out, and thus the purchase and sale transactions are carried 

out. All these transactions, 

Application Features of Financial Instruments in the Stock Market 

Although derivative financial instruments have appeared in the recent past, their use has been 

found throughout history, and these instruments have a very ancient history. The first derivative 

contracts date back to BC. It was inscribed on clay tablets in Mesopotamia in 1750. In addition, 

the first operations in this field are said to have been used in ancient Greece by the famous 

mathematician Thales (624-546 BC). Thales is said to have a successful revenue and price 

forecast thanks to rain and climate models. These treaties, the oldest known derivative 

instruments, are also included in the works of Aristotle (Feldman, AB, 2018). 

There is evidence that option contracts were traded in semi-organized markets in England and 

the Netherlands in the 17th century. In the 17th century, rice markets in the Yodoya and Dojima 

prefectures of Japan began to operate under rice contracts based on "rice tickets. (Feldman, AB, 

2018). 

In the 19th century, regular subsidiary exchanges began to operate in cities such as Chicago, 

Frankfurt and London. Market players have been constantly updating their modern versions of 

these tools, and over time, derivative tools markets have sprung up in many parts of the world. 

The global value of derivatives exceeds $ 700 trillion. Assuming that the national income of the 

United States, the world's largest economy, is $ 14 trillion, it is possible to better understand 

the level of derivatives. Although the growth of derivatives slowed down after the crisis of 

2007-2008, it returned to its previous level in the following years. As of June 2014, the total 

value of derivatives operating in over-the-counter markets was $ 683 trillion (John C. 

Hull.,2019). 
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A derivative financial instrument is a contract that establishes the right to buy, sell or exchange 

any asset. Assets include securities, commodities, currencies, financial indices, etc. can be 

considered. According to another definition, instruments whose value is directly related to the 

value of another financial asset or commodity in question are called derivative financial 

instruments. For example; If there is a change in the value of a product, there will be a change 

in the contract for that product. Here are some features of derivative financial instruments: 

hedging, investment and arbitration. Through these features, the risks in spot markets are 

predetermined in derivative markets and these risks are prevented. There are 4 types of 

derivative financial instruments: futures, forward, option and swap. 

Forward contracts are contracts in which the sale of a fixed asset is carried out at a future date 

based on a predetermined price. Under these agreements, the seller must deliver the underlying 

asset at a future date to meet previously specified requirements. The buyer must pay the amount 

due within the specified period and receive the asset in question. 

Forward contracts are traded mainly between large corporate companies. In addition, this 

transaction is specific to the parties. Forward contracts also reduce the risk of default. The risk 

of default can be considered as the risk of default by a party. These contracts are mainly related 

to stocks, exchange rates, commodities and interest rates. 

These derivatives are traded in over-the-counter markets. Forward contracts are often confused 

with futures contracts. However, one of the most distinctive features is the sale of futures 

contracts in organized markets (John C. Hull.,2019). 

Contracts in futures and options markets are called futures contracts. According to another 

definition, futures contracts are the sale of a good or any financial instrument at a future date at 

a price agreed today. Futures contracts clearly state more subtle details, such as the quality or 

quantity of the underlying asset. In addition, the contract is terminated with physical delivery 

or cash payment within the specified period. Because futures contracts are traded on the stock 

exchange, the standards are clearly regulated. Unlike forward contracts, these agreements are 

not specific to the parties. In addition, futures contracts completely eliminate the risk of default. 

However, this risk can be avoided by using collateral accounts in futures contracts (Sokurenko 

A.P, 2019) 

Contracts that are not obligated to buy or sell at the time specified in the contract are called 

option contracts. Option contracts give the right to buy or sell a fixed asset at a later date at a 

predetermined price. The main difference between these contracts and futures and forward 

contracts is the lack of a purchase obligation. This means that there is no right to withdraw in 

option contracts. This right is known to investors at the time the contract is bought or sold. 

 There are two types of option contracts: 

 Purchase (call) 

 Sales (put) (Kim, K.2019: p.313) 
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An option holder has the right to exercise the right to buy or sell when he deems it necessary. 

You also have the right not to use this option if you do not need it. The seller of the option must 

fulfill its obligations based on the decisions of the buyer. The reason the buyer has this right is 

the premium paid to the seller for the option contract (Mammadov and etc, 2016). 

Swap contracts are the name given to derivative instruments created by both parties to change 

the cash flows that will occur in certain periods under pre-determined conditions. These 

contracts are mainly divided into two groups: interest swaps and money swaps. 

Interest swap agreements have the property of exchanging a fixed-interest debt for a variable-

interest debt. In money swap agreements, the national currency and interest can be exchanged 

if the parties need different currencies. 

Swap contracts, like other derivatives, can be used for hedging and speculative purposes. In 

addition, the company may use this method to adapt to changing financial conditions and project 

conditions in order to regulate cash flow (Robert W. Kolb, 2018). 

Derivative financial instruments 

Derivative financial instruments are secondary securities. 

Options and futures have significant primary and secondary markets and are key elements for 

trading in fictitious capital. 

1. Options 

An option gives its holder the right to buy and sell a specified number of shares at a fixed rate 

(performance price) in the future from the person who wrote the option without the obligation 

to perform the transaction at a certain date or time (American option). 

Under the terms of the agreement, the seller of the option is obliged to make a deal with the 

owner of the option, even if it is not convenient for him on the stock exchange. For this, he 

receives an appropriate fee from the option holder.There are fixed (traded on the options 

exchange) and non-fixed (over-the-counter) options (Leeson, N, 2020). 

2. Call-option 

Call option is an option to receive a certain amount of shares from the person who wrote the 

option. During its realization, the share purchase price is Roe = R0 + P, where R0 is the 

execution price, P is the paid premium. Refusal to exercise the option R0> Rm, where Rm is 

the total market price of the shares. 

Example 1. After 90 days, an option was obtained to purchase shares at the price of R0 = 510 

manat per share. The paid premium is P = 5 manats per share. 

If after 90 days the share price is Rm = 530 manats, then R0 <Rm (510 <530). Therefore, the 

option is realized at the rate of Roe = R0 + Р = 510 + 5 = 515 manat per share. The income of 
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the buyer of the option is -515 (execution of the option) + 530 (sale of shares at the market rate) 

= 15 manat per share. 

If after 90 days the share price is Rm = 500 manat, then the condition of refusal to exercise the 

option will be fulfilled R0> Rm (510> 500). Therefore, the option will not work. The loss of 

the buyer of the option is equal to the amount of the premium paid, ie 5 manat per share. 

3. Put-option 

Put-option ("put-option") - an option to sell a certain amount of shares to the person who wrote 

the option. During its realization, the selling rate is Roe = R0- P, where R0 is the execution 

price, P is the paid premium. The terms of the waiver are R0 <Rm, where Rm is the total market 

price of the shares. 

Example 2. After 90 days, shares worth R0 = 570 manat were purchased for sale. The paid 

premium is P = 5 manats per share. If after 90 days the share price is Rm = 550 manat, then 

R0> Rm (570> 550). Therefore, the sale price of the option shares is realized at the rate of Roe 

= R0-P = 570-5 = 565 manat per share. The income of the buyer of the option is -550 (purchase 

of shares at market price) + 565 (execution of the option) = 15 manat per share. 

If after 90 days the share price will be Rm = 580 manat, then the condition of renunciation of 

the option will be fulfilled R0 <Rm (570 <580). Therefore, the option will not work. The loss 

of the buyer of the option is equal to the amount of the premium paid, ie 5 manat per share. 

4. Rack 

Rack is a transaction in which a player buys and sells both call and put options at the same 

shares at the same execution prices and at the same maturity. 

Example 3.The player sells the same shares with a call-option with a premium of 5 to 350 manat 

per share, and a put-option with a premium of 7 to 350 manat per share. The options are valid 

for 60 days. The joint income from the sale of options is 5 + 7 = 12 manat per share. 

If after 60 days the share price is 340 manat, then the buyer of the put option will want to execute 

it. The seller of options will buy shares from him for 350 manat, and will sell at the current 

exchange rate of 340 manat on the stock market. Option seller's income 12-350 + 340 = 2 manats 

(per share) 

If after 60 days the share price is 380 manat, then the buyer of the call-option will want to 

execute it. The seller of the options will buy the shares from one of the stock markets for 380 

manats and sell them for 350 manats. The income of the seller of the option is 12-380 + 350 = 

-18 manats (per share), ie in this case the seller of the option will lose. The more the exchange 

rate changes to one side or the other, the more detrimental it is for the option seller. 
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The buyer of the rack predicts significant changes in the share price of a particular firm, but is 

not sure about the direction of this change (decrease or increase). Therefore, he hopes to make 

a profit from the implementation of one of the options. 

Example 4. The player receives a call-option from 5 to 350 manat for 1 share for the same 

shares, and a put-option from 7 to 350 manat for 1 share. The options are valid for 90 days. The 

buyer of the options paid 5 + 7 = 12 manats per share. 

If after 90 days the share price is 354 manat, the buyer of the options will perform a call-option, 

pay 350 manat per share and sell them at the current exchange rate of -354 manat. The income 

of the buyer of options is -12-350 + 354 = -8 manat (per share), ie in this case the buyer of 

options will suffer. If after 90 days the share price is 326 manat, the buyer of options will buy 

shares at the current rate of 326 manat on the stock market and will perform the put-option at 

350 manat per share. The income of the buyer of options is -12-326 + 350 = 12 manats (per 

share). The more the exchange rate changes to one side or the other, the more profitable this 

option is for the buyer. 

5. Strenql 

Strangl is the buying and selling of call and put options on the same shares with the same 

maturity but different execution prices. 

Example 5.Call - the execution price of the option is 350 manat per share, premium is 3 manat. 

The execution price of the put option on the same shares is 320 manat per share, the premium 

is 7 manat. The options are valid for 60 days. 

If after 60 days the share price is 340 manat, then the buyer of the options will refuse to exercise 

them. Its damage will be equal to the amount of the paid bonus, ie 3 + 7 = 10 manats. 

If after 60 days the share price is 370 manat, then the buyer of options will execute the call-

option. Its income - 350 (execution of call-option) +370 (sale of shares on the stock market) - 

10 (paid premium) = 10 manat per share. 

Simultaneous purchase and sale of two different options on the same shares serves as a means 

of insuring against financial losses and a source of income from transactions. 

6. Spread 

Spreads are transactions with options in which the player's income consists of the difference 

between the rewards, ie the premium received for the sold option and the premium paid for the 

received option. 

Example 6.The bull player hopes that the stock price will rise. He receives a call-option with 

an execution price of AZN 500 per share and a premium of AZN 5 per share. At the same time, 

the player sells such a call-option with an execution price of 550 manat per share and a premium 

of 7 manat. The execution period of the options is 90 days later. 
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The initial investment in the implementation of the spread is 7-5 = 2 manat per share. 

If after 90 days the share price is 560 manat, then both options will be implemented. The player 

will buy shares for 500 manats and will have to sell them for 550 manats. Its income will be 

550-500 + 2 = 52 manat per share. 

If after 90 days the share price is 540 manat, the option with a price of 550 manat will not be 

realized. The player will exercise an option with a price of AZN 500 per share. The player's 

income will be -500 (execution of the option) +540 (sale of shares on the stock market) + 2 = 

42 manat per share. 

If after 90 days the share price is 490 manat, then the options will not be exercised. The player's 

income will be 2 manat per share. Other possible spreads are investigated in a similar way. 

7. Warrants 

A stock warrant (or simply a warrant) is a call-option written by a firm for its shares. Typically, 

warrants are issued for a longer period of time (for example, 5 years or more) than typical call 

options. Indefinite warrants are also issued. Warrants, like American options, can usually be 

executed before they expire, but for some of them, a certain initial period must elapse before 

the possible payment. 

What distinguishes a warrant from a call-option is the limited number of warrants. A limited 

number of warrants are always issued, and their number decreases as the warrants are executed. 

The call option can appear at any time when two people want to create it. Execution of the call-

option does not affect the firm much more than transactions with its shares in the secondary 

market. Execution of the warrant has a certain effect on the condition of the enterprise; it 

receives more funds, the number of issued shares increases and the number of warrants 

decreases. Warrants are traded on major stock exchanges and over-the-counter markets (Oliver 

F.A 2019). 

8. Certificates 

Certificates are call-options issued by an enterprise for its shares. They give shareholders the 

right to subscribe to a new issue of ordinary shares before their public offering. Each share in 

circulation receives a certificate. One share is bought for a certain amount of money equal to 

the number of cards + subscription price. The subscription price for new shares is usually set 

below the market price of the shares at the time of issue (Roger G. Clarke 2019). 

Certificates are usually short-term (2-10 weeks from the date of issue) and are in free circulation 

until their execution. Until a certain date, the old shares are sold together with the certificates, 

ie the buyer of the shares also receives them if the certificates are issued. After this date, the 

shares are sold without a license and at a lower price. Sometimes certificates of popular shares 

are sold on the stock exchange, and in other cases on the over-the-counter market. The 

certificates are not protected from the division of shares and the payment of dividends in shares. 
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9. Futures 

A futures contract (short for futures) is a contract for the purchase of a certain batch of products 

at a price that satisfies both parties at the time of the transaction, and the product itself is 

provided by the seller after a long time. Futures are secondary securities traded on the stock 

market. 

Those who buy and sell futures contracts can be called hedgers and speculators. Hedgers are 

mainly involved in futures transactions to reduce risk, as they either produce or use the asset as 

part of their business. Speculators, on the other hand, enter into futures contracts in order to 

make a profit in the short term. 

The main products on which futures contracts are concluded are wheat, precious and non-

ferrous metals, oil and oil products. The purpose of futures transactions is to insure against 

financial losses due to unfavorable market conditions (hedging), as well as to increase income 

as a result of speculative transactions on the stock exchange. Trading in futures allows you to 

reduce the risk of financial losses in the event of sharp fluctuations in prices, reduce the amount 

of the reserve fund needed to cover losses, accelerate the return of advance capital in cash, 

reduce working costs (Robert W. Kolb, 2018). 

The object of concluding futures contracts in the stock market are unsecured securities - that is, 

securities that do not actually belong to the seller, borrowed from a third party with a collateral 

of 40-60%. 

Example 7. The player enters into a futures contract for the sale of unsecured shares at a rate of 

500 manat per share. If the share price falls to 300 manat on the date of realization, the player 

buys shares and earns 500-300 = 200 manat per share. 

If the share price rises to 800 manat by the date of realization, the player's loss is 800-500 = 300 

manat per share. 

It is clear that, in fact, transactions with financial instruments are more complex and diverse 

than those described. They have a number of features and nuances that can only be understood 

in practice. 

Conclusions and Recommendations 

As a result, the investor who acquires a derivative financial instrument acquires, not directly 

the financial instrument itself, but a contract that establishes its right to buy or sell in the future 

on pre-determined terms. In this regard, derivative financial instruments are contracts that 

establish the right to buy, sell or exchange any underlying asset (currencies, securities, 

commodities and other similar financial instruments) on predetermined terms. 

We can make the following suggestions on the subject:  

- The problems of taxation in the securities markets should be improved in the direction of the 

relevant institutions and tax incentives should be developed, referring to the world practice of 
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creating an optimal world to increase investment. 

- The legal and organizational review of stock exchanges should be improved in accordance 

with international practice, a new trading system should be implemented with the intention of 

expanding the trading opportunities of the main and derivative financial instruments, as well as 

simplified securities registration and accounting schemes. 

- The field of stock trading should be established with the desire to expand small and medium-

sized businesses and encourage this investor to increase funding opportunities in the stock 

market.  

- Establishment of an important regulatory framework governing the activities of investment 

companies and the promotion of their activities. At the same time, improving the legislation 

governing the activities of the financial market. 
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Azərbaycanda Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf İstiqamətləri 

 

Təranə İsmayılova  
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Xülasə 

Müasir dövrümüzdə yeni iqtisadi münasibətlərə keçid şəraitində mükəmməl bazar mühitinin yaradılmasının 

başlıca amillərindən biri sahibkarlığın formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsidir. Hər bir sahibkar öz mənfəətini 

maksimallaşdırmağa çalışır. Onun maddi sərvəti işinin, yaxud firmasının gətirdiyi gəlirdən asılıdır. Özü üçün 

mənfəət əldə edərək sahibkar həm də cəmiyyətə zəruri olan mal və xidmətlər istehsal edir, yeni bazarlar, yeni iş 

yerləri yaradır və mövcud olanları saxlayır, başqalarının yaratdığı mal və xidmətlərin istehlakçısı kimi çıxış edir 

və müvafiq vergilər ödəyir. Deməli, ölkədə, gəlir əldə etməyə cəhd edən sahibkar nə qədər çox olarsa, cəmiyyətdə 

bir o qədər varlı olar. Cəmiyyətdə sahibkarkarların fəaliyyətinin genişlənməsi həm iqtisadi fəallığı artırır həm də 

bazarda rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb olur. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 

sahibkarlıq ölkənin ümumi sosial-iqtisadi vəziyyətinə əlverişli təsir göstərir. İqtisadiyyatın dövlət sektorunun 

alternativi kimi çıxış edərək, o, rəqabət mühitinin formalaşmasına səbəb olur, əlavə iş yerləri yaradır və beləliklə 

də, cəmiyyətdə sosial gərginliyi azaldır.Sosial gərginliyin azaldılması sahibkarlıq fəaliyyətinə müsbət cəhətdən 

yardımçı olur.Cəmiyyətdə istər kiçik istərsı dı iri sahibkarlıq fəakiyyətinin genişlənməsi bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində cəmiyyət üzvlərinin bazara olan tələbatını qarşılamağa imkan verir. 

Açar sözlər: biznes münasibətləri, sahibkarlıq, rəqabətqabiliyyətli 

  

Respublikamızda biznes münasibətlərinin inkişafı kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə 

yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı üçün öz potensialından səmərəli 

istifadə etməyə imkan verir. ASK-nın sahələri arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsində biznes 

münasibətlərinin rolu və əhəmiyyəti barədə xarici ölkələrin müsbət təcrübəsi vardır.  

Əvvəlki dövrlər ərzində sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən proses və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

bağlı qaydalar xeyli müasirləşmiş və dəyişmiş, sahibkarlığa dövlətin maliyyə dəstəyi 

mexanizmi işə salınmış, ölkədə ixrac rüsumları ləğv edilmiş, idxalda rüsumların 15%-lik 

maksimal həddi müəyyən edilmişdir. Son illərdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

vəsaitlərindən istifadə etmə prosesində  müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin imzaladığı Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə" və "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları" təsdiq edilmişdir. Bu qaydalara əsasən, 

sahibkarlara verilən və nəzərdə tutulmuş  kreditlərin müəyyən güzəştlə verilməsi və məbləği 

artırılmış, faiz dərəcələri 7-dən 6-ya endirilmiş və müraciətlərə baxılma müddətləri 25 gün 

müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin ümumi həcmi 

artmışdır. Bununla iş adamlarının kreditlərə çıxış imkanları daha da artmışdır. 
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Bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun olaraq ölkə iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlığın 

inkişafı prosesi davam etmişdir. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

müəyyənləşdirilməsi meyarlarının yeni hədləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Sahibkarlara, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına ticarətin müasir metod və 

texnologiyalarından istifadəsində dəstək olacaq "elektron ticarət" veb-portalının və ölkənin 

elektron iqtisadi xəritəsinin yaradılması işləri həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmışdır[Kiçik və orta 

sahibkarlıq sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı]. Agentlik ölkədə kiçik və orta biznesin inkişafını dəstəkləyən, KOB subyektlərinə bir 

sıra xidmətlər göstərən publik hüquqi şəxsdir və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət 

göstərir. Agentliyin fəaliyyətinin məqsədi KOB-ların fəaliyyətinin tənzimlənməsində iştirak 

etmək, bu sahədə beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan və müasir tələblərə cavab verən 

səmərəli əlaqələndirmə mexanizminin tətbiqi yolu ilə KOB subyektlərinin ölkə iqtisadiyyatında 

rolunu möhkəmləndirmək, regionlarda sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaratmaq, bu 

sahəyə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə nail olmaqdır.  

Dövlət başçısının 26 iyun 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə Agentlik Azərbaycan Respublikasının 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi adlandırılıb, eləcə də Agentliyin Nizamnaməsi və 

strukturu təsdiq edilib.[Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin 

təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı]  

Bütün dünyada iqtisadiyyatın əsas inkişaf lokomotivi olaraq kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) 

qəbul edilir. KOS iqtisadi fəallığın, məşğulluğun təmin olunmasında, ən əsası isə orta təbəqənin 

formalaşmasında həlledici söz sahibi hesab olunur. Bu baxımdan da Azərbaycanda kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafı çoxdan zərurətə çevrilib. 

Hökumət bu sahədə inkişafa nail olmaq üçün müxtəlif addımlar atır. Prezidentin fərmanı ilə 

2017-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 

(KOBİA) yaradılıb. Mikro, kiçik və orta biznesin (KOB) inkişafının dəstəklənməsi, ölkə 

iqtisadiyyatında kiçik və orta biznesin (KOB) rolunun artırılması, onların maraqlarının müdafiə 

edilməsi, KOB-lara vahid məkan prinsipi ilə xidmətlərin göstərilməsi, dövlət və özəl 

qurumların bu sahədə fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi qurumun başlıca fəaliyyət 

istiqamətlərindəndir. Bir sözlə deyə bilərik ki, Agentlik kiçik və orta biznesin yaradılmasından 

başlayaraq, onun fəaliyyətinin bütün mərhələlərində mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və 

göstərdiyi xidmətlər çərçivəsində KOB-lara dəstək olur, dövlət qurumları ilə KOB subyektləri 

arasında körpü rolunu oynayır. Artıq bir sıra dəstək mexanizmləri sahibkarların xidmətinə 

verilib, müxtəlif layihələr həyata keçirilib: “Hazırda ölkə üzrə yaradılmaqda olan ”Kiçik və Orta 

Biznesin Dostu", qısa desək, “KOB Dostu” belə mexanizmlərdəndir. Hazırda ölkəmizin 12 

rayon və şəhərində 14 “KOB Dostu” mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri və Agentliyin 

göstərdiyi dəstək tədbirləri sayəsində sahibkarlara xidmət göstərir. KOB dostları fəaliyyət 
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göstərdiyi yerlərdə mikro, kiçik və orta sahibkarlara onların təşəbbüslərinin, potensial 

imkanlarının müəyyən edilməsi və reallaşdırılması, yeni KOB subyektlərinin yaradılması və 

inkişafının bütün mərhələlərində, həm  də sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində 

dəstək olur. Ümumilikdə ölkənin 10 iqtisadi rayonu üzrə 60 “KOB Dostu”ndan ibarət şəbəkənin 

yaradılması nəzərdə tutulmuşdur". 

KOB-lar üçün yeni dəstək mexanizmlərinin və modellərinin yaradılması ilə bərabər, Agentliyin 

fəaliyyətinin digər istiqaməti müvafiq sahədə qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi 

prosesində KOB maraqları baxımından çıxış etməkdir: “Bu sahədə Agentliyin təklifləri 

əsasında ”Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında" Qanun layihəsi, KOB-lara müxtəlif 

dəstək tədbirlərinin göstərilməsini nəzərdə tutan normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanıb, 

Vergi Məcəlləsinə KOB-lar üçün yeni güzəştləri nəzərdə tutan dəyişikliklər edilmişdir. 

Sahibkarlıq subyektlərinin yeni bölgü meyarlarının təsdiq edilməsi, KOB-ların kommunal 

xidmətlərə qoşulma proseslərinin sadələşdirilməsi, dövlət satınalmaları haqqında 

qanunvericiliyə mütərəqqi dəyişikliklərin edilməsi də KOB sektorunun inkişafı istiqamətində 

atılmış önəmli addımlardandır". Bundan başqa, KOBİA müəyyən sərgilərdə mikro və kiçik 

sahibkarların iştirakına dəstək olur. Eyni zamanda KOBİA-nın dəstəyi və təşkilatçılığı ilə 

“Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almaniya-

Azərbaycan birgə proqramı” çərçivəsində sahibkar və menecerlər Almaniyaya təlim, həm də 

istehsal müəssisələrinə təcrübəyə göndərilir. Dövlət başçısının Agentliyin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi ilə bağlı fərmanında KOB-ların inkişafı məqsədilə bir sıra yeni mexanizmlərin 

formalaşdırılması nəzərdə tutulur: “Bunlardan biri də kiçik və orta biznes evlərinin (KOB 

evləri) və ”e-KOB evi" portalının yaradılmasıdır. KOB evlərində sahibkarlıq subyektləri öz 

bizneslərinin planlaşdırılmasından başlayaraq biznesin idarə edilməsinin bütün mərhələlərində 

ehtiyac duyulan xidmətləri əldə edə biləcəklər. Burada biznesi planla, biznesə başla, biznesi 

inkişaf etdir kimi 5 biznes prosesi üzrə 30-dan artıq dövlət qurumunun 100-dən çox “G2B” 

(dövlət-biznes) və özəl qurumların 1000-dən artıq “B2B” (biznes-biznes) xidmətləri əlaqəli 

olaraq təşkil olunacaqdır. KOB evlərində bank, sığorta, notariat, məsləhət, hüquqi yardım və 

sahibkarların biznes fəaliyyəti çərçivəsində ehtiyac duyduğu başqa xidmətlər də təklif 

ediləcəkdir. Hazırda elektron formada vahid platforma üzərindən xidmətlərin göstərilməsini 

təmin edəcək “e-KOB evi” portalının yaradılması istiqamətində də müvafiq işlər aparılır". 

Azərbaycanda hazırda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri dövlətin dəstək 

mexanizmlərindən, o cümlədən güzəştli kreditlərdən istifadə edir. Bu kreditlər İqtisadiyyat 

Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitləri hesabına verilir: “KOB-ların 

maliyyə resurslarına çıxışının genişləndirilməsi, onların yüksək keyfiyyətli maliyyə xidmətləri 

ilə təmin edilməsi digər mühüm inkişaf istiqamətləri ilə yanaşı, prioritetlərimiz sırasındadır. 

KOB subyektlərinin maliyyələşməsi ilə bağlı olaraq, mövcud mexanizmlərin 

optimallaşdırılması, mövcud mexanizmlərə əlavə kimi yeni və innovativ maliyyə 
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mexanizmlərinin hazırlanması üzərində iş aparılır. Hazırda əsas hədəflərdən biri KOB inkişaf 

fondlarının yaradılmasıdır. Bu fondların əsas məqsədi sahibkarların güzəştli maliyyə 

resurslarından istifadəsini genişləndirən təşəbbüsləri gerçəkləşdirmək, startapların və KOB 

subyektlərinin maliyyə resurslarına (kreditlərə, investisiyalara, qrantlara) çıxışının 

genişləndirilməsinə dəstək verməkdir. Onu da qeyd edək ki, KOB subyektlərinin maliyyə 

resurslarına çıxışlarının genişləndirilməsi, onların maliyyə savadlılığının artırılması məqsədilə 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasının birgə əməkdaşlıq etməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə müvafiq 

qurumlar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Niyyət Protokolu da imzalanmışdır. Eləcə də, 

fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində Agentlik mikro, kiçik və orta sahibkarlara informasiya, 

məsləhət, təlim-tədris, dövlət strukturları ilə əlaqələndirmə kimi istiqamətlərdə müxtəlif 

xidmətlər göstərmiş, dəstək tədbirləri həyata keçirmiş, sahibkarların hüquq və maraqlarının 

müdafiəsi istiqamətində zəruri işlər görmüşdür[.Hüseynli İ.Q 17 mart 2004]. 

İqtisadi addımlar idarəetmə islahatları ilə tamamlanmalıdır. İqtisadi sahədə həyata keçirilən 

tədbirlərlə yanaşı, KOB-ların inkişafı üçün idarəetmədə də addımlar atılmalıdır. İdarəetmədə 

bir dəyişiklik olmasa iqtisadiyyatda verilən qərarların effektivliyi aşağı olur. Qanunvericilik 

sahəsində isə vergi və gömrük qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Birinci 

növbədə, oyun qaydalarının tez-tez dəyişdirilməsinə son qoyulmalıdır. Belə ki, son 3 il ərzində 

vergi qanunvericiliyinə 400-dən çox əlavə və dəyişiklik həyata keçirilib. Bu isə, kiçik və orta 

sahibkarların fəaliyyətinə ciddi çətinliklər yaradır. Hər yeni qaydaya adaptasiya olmaq xeyli 

vaxt aparır, eyni zamanda sahibkarlar uzunmüddətli dövr üçün öz bizneslərinin planlaşmasını 

aparmaqda çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda gömrük rüsumlarında konkretləşmə aparılmalıdır: 

“Gömrük rüsumları 0-15 faiz koridorunda dəyişir. Bu koridorun tamamilə azaldılmasına, 1 və 

ya 2 pilləli rüsum tətbiqinə keçilməsinə ehtiyac vardır. İqtisadi problemlərdən biri də biznesin, 

xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlığın uzunmüddətli və aşağı faizli kreditlərə çıxış imkanlarının 

məhdud olmasıdır. Əgər kredit faizləri çox yüksək, eyni zamanda kredit şərtləri də ağır olarsa, 

belə vəziyyətdə kiçik və orta sahibkarlar uzunmüddətli planlar qura bilmirlər. Kredit ən yaxşı 

halda 5 illiyə verilir, faizlər yüksək olur, nəticədə isə aylıq ödənişlər böyük məbləğlərdə ifadə 

olunur. Xüsusilə, aqrar sektorda çalışan sahibkarların qısamüddətli və bahalı kreditlərlə hansısa 

biznes layihəsini həyata keçirməsi mümkün deyildir. Məsələn, çayçılıqla məşğul olan iş adamı 

çay kollarını əkdiyi sahədən 5-6 ildən sonra məhsul götürə bildiyi halda, kredit ona ən çoxu 5 

il müddətinə təklif olunur. Bu, əlbəttə ki, heç bir halda əlverişli sayıla bilməz. Bunun qarşısını 

almaq üçün kiçik və orta sahibkarların uzunmüddətli və daha aşağı faizli kreditlərə əlçatanlığını 

artırmaq lazımdır. Belə sahibkarlar üçün xüsusi kredit rejimləri də tətbiq oluna bilər. 

“Sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədilə xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların 

maliyyələşdirdikləri proqramların (layihələrin) əlaqələndirilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2 iyul 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə xarici dövlətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların Azərbaycan Respublikasında mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi 

məqsədilə kredit, texniki yardım və ya qrant formasında maliyyələşdirdikləri proqramlar 
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(layihələr) Agentlik ilə birlikdə həyata keçirilir. [Sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədilə xarici 

dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların maliyyələşdirdikləri proqramların (layihələrin) əlaqələndirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı]  

“Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin rəqabətqabiliyyətli istehsalının 

stimullaşdırılması məqsədilə daxili bazar araşdırmalarına dövlət dəstəyi göstərilməsi 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 may 2019-cu 

il tarixli Fərmanına əsasən, dəstək tədbirlərinin təşkilini və dəstək məbləğinin ödənilməsini 

Agentlik həyata keçirir. [Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin rəqabətqabiliyyətli istehsalının 

stimullaşdırılması məqsədilə daxili bazar araşdırmalarına dövlət dəstəyi göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.]   

Agentlik Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 

Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş istiqamətlərdə aşağıdakı fəaliyyəti həyata keçirir: [Azərbaycan 

Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasi Prezidentinin Fərmani]  

• mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında 

və tənzimlənməsində iştirak edir; 

• müvafiq sahədə sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata 

keçirir; 

• müvafiq sahədə dövlət qurumlarının sahibkarlara vahid məkanda daha keyfiyyətli, 

rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyaları tətbiq etməklə xidmət (o cümlədən zəruri səyyar 

xidmətlər) göstərmələrini təmin edir; 

• kiçik və orta biznes evlərində (KOB evlərində), kiçik və orta biznesin inkişafı 

mərkəzlərində, Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzində, kiçik və orta biznesin 

inkişafı fondlarında göstərilən xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və 

rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə nəzarət edir; 

• KOB evlərində hər bir xidmətin qanuna uyğun olaraq həyata keçirilməsinə, keyfiyyətinə 

və şəffaflığına dair qiymətləndirmələr aparılmasını təmin edir; 

• dövlət qurumlarının sahibkarlara göstərdikləri hər bir xidməti təhlil edib 

qiymətləndirərək, onların elektron formada həyata keçirilməsi üçün müvafiq proqram 

təminatının, informasiya sistemlərinin, məlumat bazalarının və xidmətlər reyestrinin 

yaradılması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görür; 

• müvafiq sahədə əlverişli biznes mühitinin yaradılması üçün tədbirlər görür 

• beynəlxalq təcrübənin tətbiqi imkanlarının araşdırılması məqsədilə beynəlxalq 

təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları ilə və investorlarla əməkdaşlıq etmək, 

xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək və s. 

“Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 
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nömrəli Fərmanı aqrar sektorun inkişafının prioritet hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi, aqrar 

sektorda institusional strukturun və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və innovativ dəyişikliklərə 

təkan verən yeni mərhələyə keçid üçün əsas yaratmışdır. Aqrar islahatların müasir mərhələsində 

aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi bu sahədə həyata keçirilən 

kompleks tədbirlərin davam etdirilməsini şərtləndirir. 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri 

Sahibkarlıq subyeklərində əsas makroiqtisadi göstəriciləri nəzərdən keçirək. 

Cədvəl 1. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtisadi gostəriciləri 

Göstəricilər 

2019 

Cəmi 

O cümlədən 

Mikro Kiçik Orta 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 11071,7 4900,8 1423,2 4747,7 

İşçilərin sayı, min nəfər 332,2 40,2 85,1 206,9 

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 531,0 332,5 437,0 624,6 

Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat 3422,2 515,5 494,2 2412,5 

Məhsul buraxlışı, milyon manat 19386,7 7523,8 2553,8 9309,1 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2019-cu ildə mikro və orta sahibkarlıq subyektlərində yaradılmış 

əlavə dəyər üstünlük təşkil etmişdir. İşçilərin sayı  və əsas kapitala yönəldilmiş vəsait isə orta 

sahibkarlıq subyektində daha çox olmuşdur. 

Biznes münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi yüksək rəqabətli ərzaq bazarının formalaşması və 

inkişafına, sahələrarası sosial-iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli təsir 

göstərir. Biznes münasibətlərinin dinamik və effektiv inkişafı onun maliyyə-kredit 

infrastrukturunun inkişafını da zəruri edir.[V.M.Niftullayev.Bakı, 2004, səh177]. Biznes 

münasibətlərinin maliyyə-kredit infrastrukturu təkrar istehsal prosesinin normal yerinə 

yetirilməsi üçün zəruri maliyyə resurslarının formalaşması üzrə funksiyaların reallaşdırılmasına 

əsaslanan institutların məcmusudur. Azərbaycan iqtisadiyyatında sahibkarlıq subyektlərinin 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Bunu aşağıdakı cədvəldən görmək olar. 
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Cədvəl 2. Ölkə iqtisadiyyatında mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı, faizlə 

Göstəricilər 

2019 

Cəmi 

o cümlədən 

Mikro Kiçik Orta 

Əlavə dəyər 14,9 6,6 1,9 6,4 

qeyri neft-qaz sektoru üzrə 24,6 11,0 3,2 10,4 

İşçilərin sayı 43,7 5,3 11,2 27,2 

qeyri neft-qaz sektoru üzrə 53,6 6,7 16,7 30,2 

Əsas kapitala investisiyalar 21,0 3,2 3,0 14,8 

qeyri neft-qaz sektoru üzrə 27,0 4,1 3,9 19,0 

Məhsul buraxlışında payı 23,3 9,0 3,1 11,2 

qeyri neft-qaz sektoru üzrə 40,7 16,3 5,3 19,1 

 

Cədvəldən göründüyü kimi ölkə iqtisadiyyatında sahibkarlıq subyektlərində çalışanların payı 

43,7%, əsas kapitala investisiyalar isə 21% təşkil etmişdir.[www.az.stat.orq]. Aqrar islahatlar 

yalnız mülkiyyətçilər və sahibkarlar sinfinin yaradılmasına deyil, həm də kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı, tədarükü, bölgüsü prosesində iqtisadi əlaqələrin əsaslı surətdə yenidən 

qurulmasına gətirib çıxarmışdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahələrarası əlaqələrin idarə 

olunması, sosial-iqtisadi və ictimai xarakterli fəaliyyətin bütün növləri və formaları üçün 

əlverişli şərait yaradır. Son illərdə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu artım həm də məhsuldarlığın yüksəldilməsi və 

intensiv amillər hesabına təmin edilmişdir. [Yaqubov S.M., Sadıqov M.M.,Əliyev Ə.İ. Bakı, 2001, 

səh.98]. 

“Agriculture Management and İnvestment Company” şirkəti ölkədə istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının perspektivli bazarlara çıxmaq imkanlarını təmin etmək üçün 

beynəlxalq sertifikatların verilməsini təmin edir. Həm də, kiçik və orta səviyyəli fermerlərin 

məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılmasını təmin etmək, məhsulların paketlənməsi, 

brendləşdirilməsi və “Made in Azerbaijan” markası ilə satışının təşkil edilməsi nəzərdə tutulan 

fəaliyyət sahələrindəndir. Hal-hazırda dünyada orqanik və bio məhsulların populyarlığı 

artmaqdadır. Elə bu səbəbdən də, ölkəmizdə yetişdirilən təbii-orqanik məhsulların istehsalının 

artırılması, yerli istehlakçılarımıza təqdim edilməsi, daha sonra isə digər dövlətlərə ixrac 

həcminin artırılması istiqamətində fəaliyyət göstərilir.[Hüseynli İ.Q. Bakı, 2009, səh.112]. 
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Hazırda həm yerli investorlar və həm də xarici investorlar üçün əlverişli biznes mühiti 

yaradılmışdır. Bir məsələni xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, qabaqcıl sənaye ölkələrinin biznes 

mühiti nə qədər liberal olsa da rəqabətlilik səviyyəsi o qədər aqressiv və güzəştsizdir. Lakin 

ölkəmizdəki biznes mühiti hələ yeni-yeni dirçəlməyə başlayır və yeni rəqabətədavamlı 

bizneslərin qurulması üçün olduqca əlverişlidir. Məhz buna görə ölkəmizə sərmayə yatırmağa 

dəyər. [.https://bizplus.az/ ]. 

Azərbaycanda yaxşı biznes mühiti və reytinq üçün Komissiya fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə "Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə 

Komissiya haqqında əsasnamə" təsdiq edilmişdir.[А.О.Баинов, И.Н.Шапкин Москва 2003, стр.143]. 

Əsasnamədə qeyd edilmişdir ki, Komissiya sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin 

edəcək və rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes mühitinin yaradılması, ölkənin investisiya 

cəlbediciliyinin artırılması, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin 

yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə və bu istiqamətdə digər 

zəruri tədbirlərin görülməsinə dair təkliflərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak 

edən kollegial orqandır. Komissiyanın vəzifələri aşağıdakılardır: 

-biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması və bu sahədə mütərəqqi tənzimləmə 

və hüquqtətbiqetmə praktikasına nail olmaq üçün təkliflər irəli sürmək; 

-ölkədə rəqabət mühitinin vəziyyətinin təhlil olunması, sahibkarlığın inkişafı və onun rəqabət 

qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsini təmin edəcək rəqabət mühitinin formalaşması, inkişafı 

sahəsində dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər verilməsi; 

-əlverişli təşviqedici mühit yaradılmasına xidmət edən iqtisadi alətlərin əhatə dairəsini 

genişləndirməklə biznesin davamlılığının artırılması barədə təkliflər vermək; 

-beynəlxalq inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda 

Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması üçün təkliflər vermək; 

-iqtisadi sahədə münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşdirilməsi 

üçün təkliflər vermək; 

-Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin səmərəliliyinin artırılması və beynəlxalq 

reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin yaxşılaşdırılması sahəsində dövlət orqanlarının və 

qurumlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək [http://marja.az/news/]. 

Kənd təsərrüfatını tənzimləyən qurumların fəaliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətinin 

reallaşdırılması Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və tabeliyindəki qurumların strateji inkişaf 

planının hazırlanmasına, nazirliyin rayon (şəhər) idarələrinin potensialının gücləndirilməsinə 

xidmət edəcəkdir. Digər istiqamət kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi 

siyasətinin inkişaf məqsədlərinə əsaslanaraq təkmilləşdirilməsini hədəfləyir. Strateji hədəfin 

sonuncu istiqaməti isə aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

sisteminin qurulması məqsədini daşıyır. Bu prioritet çərçivəsində isə aqrar siyasətin 

nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə hesabatlar hazırlanacaq, “Fermer 
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Təsərrüfatları Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi”nin fəaliyyəti 

təkmilləşdiriləcəkdir.[Н.К.Сирополис Москва. 2002]. 

Respublikamızda aqrobiznesin inkişafına dəstək infrastrukturu kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsal sahələrinə və əsas ticarət marşrutlarına yaxın ərazidə yerləşən, mərkəzləşmiş, 

genişmiqyaslı və ixracyönümlü aqroparkların, aqrobiznes inkubatorlarının və startapların 

yaradılmasına əsaslanır. Azərbaycanda bir neçə aqropark yaratmaqla infrastruktura dövlət 

tərəfindən ayrılan investisiyaların səmərəliliyini artırmaq, logistika qovşağında 

rəqabətədavamlılığı gücləndirmək, qida sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

sahələrinə müxtəlif investorları cəlb etmək və s. bu kimi müxtəlif məqsədlərə nail olmaq 

mümkündür. Azərbaycanda aqropark və aqrobiznes inkubatorları yaratmaqla emal edilmiş və 

ya edilməmiş mövcud ixrac məhsullarının istehsalını artırmaq və emalını təşviq etmək, eləcə 

də ənənəvi bitkiçilik məhsullarının istehsalını və həm də idxalı əvəz edən məhsulların istehsalını 

canlandırmaq olar. Belə aqroparklar, aqrobiznes inkubatorları və startaplar şəbəkəsi aqrar 

sahədə klaster yanaşmasını tətbiq etmək imkanlarını artırır[Алиев Г.А., Баку, 2002 стр.57]. 

Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına dövlət dəstəyi siyasətinin inkişafı əsasında təkmilləşdirilməsi və ÜTT 

tələblərinə uyğunlaşdırılması da önəmlidir. Belə strateji hədəfə nail olmaq üçün 

müəyyənləşdirilmiş prioritetlərdən birincisi əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması 

üçün tədbirlərin davam etdirilməsi ilə bağlıdır. Belə mühitdə aqrar sahədə lisenziya, icazə və 

sertifikatların verilməsi daha da təkmilləşdiriləcək, haqsız rəqabət meyillərinin qarşısı alınacaq 

və antiinhisar nəzarəti gücləndiriləcəkdir. Digər prioritet elektron kənd təsərrüfatının 

yaradılması, qeydiyyatın aparılması, uçot və statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi 

məsələlərini əhatə edəcəkdir. Beləliklə Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu Sistemi 

yaradılacaq, “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sisteminin qurulması başa çatacaq, 

subsidiyaların verilməsinin bu sistem vasitəsilə idarə edilməsi təşkil olunacaq və digər müvafiq 

işlər görüləcəkdir [V.Qasımlı, 2014]. 

Respublikamızda aqrobiznes daha çox modernizasiya olunmaqla ümumi iqtisadi məqsədlərə 

töhfə verəcəkdir. Sənayeləşmə aqrobiznesin modernizasiyası və rəqabətqabiliyyətinin 

yüksəldilməsinə xidmət etməklə Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsini və postneft 

dövrünə hazırlanmasını təmin edəcəkdir. 
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Xülasə 

Günümüz dünyasını artıq internetsiz təsəvvür etmək artıq demək olar ki, mümkünsüz hala gəlmişdir. İnternetdə 

baş verən bu dəyişikliklər özü özlüyündə Veb 2.0 texnologiyasının inkişafına gətirib çıxarmışdır. Bu 

texnologiyalardan ən sürətli və önəmlisi isə sosial media olmuşdur. Sosial media dedikdə burada insanların özlərini 

sərbəst şəkildə ifadə edə bildikləri və digər iştirakçılar ilə daimi ünsiyyətdə qala biləcəkləri yeni nəsil məcra başa 

düşülür. Sosial media marketinqi isə bu istehlakçılar interaktiv qatılımlarına əsaslanan bir marketinq növüdür. 

Şirkətlər üçün sosial mediada bir xidmət və ya məhsulun istehlakçılar tərəfindən hansı həcmdə və nə tərzdə 

danışıldığı çox böyük önəm daşımaqdadır. Bu səbəbdən, sosial mediadakı istehlakçı davranışlarını araşdırmaq 

vacib hala gəlmişdir. Araşdırmanın nəzəri hissəsində sosial medianın istehlakçı davranışlarına təsiri, sosial media, 

sosial media marketinqi ilə əlaqədar olan ədəbiyyat araşdırması olmuşdur. Analiz hissəsində isə sosial media 

istifadəçiləri tərəfindən doldurulmuş anket sorğusundan istifadə edilmiş və nəticələr SPSS 24.0 proqramı ilə analiz 

olunmuşdur. Nəticə olaraq isə sosial medianın istehlakçı davranışlarına təsir etdiyi ortaya çıxmışdı 

Açar sözlər:  Sosial media, İstehlakçı davranışı, İstehlakçı davranışının idarə olunması, Sosial media marketinqi 

 

Giriş 

Həyatımız hər sahəsində internet və yeni texnologiyalar ilə qarşılaşırıq və təbii olaraq bu 

yeniliklərə uyğunlaşmağa çalışırıq. Marketinq sahəsidə özü özlüyündə yeniliklərə açıq olan bir 

elm sahəsidir. İstehlakçılar sosial media vasitələrinin bir çox xüsusiyyətlərindən istifadə edə 

bilərlər. Belə ki, bir məhsul və xidmət ilə əlaqəli yazılı və vizual məzmunu bloglar vasitəsi ilə 

izləyə bilən istehlakçılar şərh yazaraq bu məzmuna töhfə verə bilər və ya bu məzmunu yazan 

yada yaradan bir blogger ola bilər. Twitter, Facebook və Instagram kimi sosial media 

saytlarındakı müəssisələrin və ya markaların profil səhifələrini izləyə, onlar haqqında məlumat 

ala və təkbətək ünsiyyət qura bilərlər. Bir məhsul və ya xidmət satın almadan əvvəl və ya sonra, 

digər istehlakçılarla fikir mübadiləsi aparan istehlakçılar və onlayn qruplardakı və sosial 

şəbəkələrdəki əlaqələri bu şərhlərdən və paylaşımlardan təsirlənə bilər və mümkün alışlarını 

fərqləndirə bilər (Binbaşıoğlu, 1991). YouTube və ya bənzər media paylaşma saytlarında 

məhsul tanıtım videosuna baxaraq, istifadə məlumatlarını artıra bilən istehlakçılar, Facebook 

kimi sosial şəbəkə saytlarındakı fan səhifələrinə abunə olaraq da müəssisələrin və ya markaların 

kampaniyalarında iştirak edə bilərlər (Clow və Baack, 2018). Bu inkişaflar sosial media 

vasitələrinin istehlakçıların məhsullar və ya xidmətlər, markalar və ya müəssisələrlə 

ünsiyyətində bir əlaqə nöqtəsinə çevrildiyini göstərir. 

İnternet texnologiyası qlobal bir anlayış olduğu üçün bütün müəssisələr marketinq 
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fəaliyyətlərini dəyişdirdilər. İnternetin müəssisələrə təqdim etdiyi üstünlüklər sayəsində e-

ticarət və sosial media vasitələri müəssisələrin satış etmək imkanlarını böyük ölçüdə artırdı. 

(Sin ve Khalil, 2012). Sosial medianın "insanların ünsiyyət qurma, məlumat alma, əylənmə, 

ünsiyyət və vaxt keçirmə kimi istəklərinə qarşılıqlı təsir ölçüsü ilə cavab verən bir vasitə 

olduğunu və bu gün insanlarının ən sürətli və əhatəli şəkildə fərdiləşdirilə biləcəyi həmçinin 

gələcək üçün ən ümidverici vasitə olduğunu" müdafiə etmişdir.(Hazar, 2011). Sosial media 

marketinq fəaliyyətləri üç fərqli kateqoriyada analiz edilə bilər. İctimaiyyətlə əlaqələr, məzmun 

istehsalı marketinqi və viral mesajlaşma kimi ifadə edilən bu kateqoriyalar, sosial media 

marketinqi çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərin məqsədi kimi də qəbul edilə bilər. 

(Miletsky, 2010) 

Müəssisələrin sosial mediada müsbət şərh alması və müəssisənin populyarlığını artırması üçün 

müştərilərin istək və arzularına xitab etməlidirlər (Bulunmaz, 2011). 

Bundan başqa sosial media marketinq startegiyalarına nəzər sala bilərik belə ki, ən yaxşı 

şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün müəssisələrin marketinq fəaliyyətlərini ən çox bir və ya iki 

fərqli platformada aparması tövsiyə olunur. Ən uyğun platformaları seçdikdən sonra bu 

platformalara uyğun sosial media strategiyaları hazırlanır. Sosial media marketinqində 

strategiyaları beş fərqli başlıq altında toplanmışdır: Real zamanlı marketinq, Video 

marketinqi, İnteraktiv bloqlar, İstehlakçı şərhləri və Viral marketinq. (Clow və Baack, 2018) 

 2020-ci ilin Oktyabr ayına olan statistikaya nəzər salsaq, açıq aydın şəkildə Qrafik 1-dən görə 

bilərik ki, elektronik cihaza sahib olan demək olar ki, hər kəs artıq sosial mediadan istifadə edir. 

2020-ci ilin Oktyabr ayı üçün olan Qrafik 1-də öz əksini tapmış statistik məlumatlar sosial 

media platformalarındakı aktiv istifadəçi sayını və dünya üzrə ən populyar olan sosial media 

platformalarını göstərir.Dünyada ən çox aktiv istifadəçi sayına sahib olan və bu mənada ən 

populyar olduğu deyilə bilən sosial media platforması təxminən 2,7 milyard aktiv istifadəçi sayı 

ilə Facebook-dur. Növbəti sıralarda isə 2 milyard aktiv istifadəçi sayı ilə 2-ci və 3-cü yeri 

Whatsapp və Youtube bölüşür.  

Qrafik 1. Dünya üzərində aktiv sosial media istifadəçi sayları (milyon) 

 

Mənbə:https://www.statista.com/statistics/272014/global-socialnetworks-ranked-by-number-of-users/  
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(26.12.2020) 

Dünya əhalisinin sayının Dekabr ayı 2020-ci tarixinə olan statistikasına nəzər salsaq, bu 

rəqəmin təxminən 7,8 milyard olduğunu görmüş olarıq, belə olduğu təqdirdə 7,8 milyard dünya 

əhalisinin 2,7 milyardı aktiv sosial mediadan istifadə edirsə mövzunun aktuallığını və 

müəssisələr üçün çox qiymətli olduğunu anlamış olarıq. 

İstehlakçı davranışına toxunmadan öncə istehlakçı anlayışının qısa bir açıqlamasına nəzər 

yetirməliyik. Belə ki, mal və xidmətlər alan və istifadə edən insanlara müştəri və ya istehlakçı 

deyilir. "Müştəri", "istehlakçı" və "alıcı" kimi anlayışlar çox vaxt qarışdırılır vəya bir-birinin 

əvəzinə istifadə olunur. Müştəri dedikdə bir iş yerindən davamlı olaraq bir xidmət alan və ya 

eyni markanı alan bir istehlakçıdır" (İslamoğlu, 2003). Başqa tərifə əsasən isə müəyyən bir 

mağazadan və ya şirkətdən müntəzəm alış-veriş edən şəxsdir” (Odabaşı və Barış, 2018) 

İstehlakçı davranışı dedikdə bir insanın xüsusilə iqtisadi məhsullar və xidmətlər almaq və 

bunlarla əlaqəli fəaliyyətlərini satın alma və istifadə qərarlarından ibarət olan bir prosedurdur 

(Binbaşıoğlu, 1991).Bu anlayışları birbirindən ayıran əsas faktor isə satınalma tərzidir. 

Müntəzəm aralıqlarla müəyyən bir markanın məhsul və ya xidmətini satın alan şəxs o markanın 

müştərisi olaraq qəbul edilməkdədir. İstehlakçı, şəxsi istəklər və ehtiyacları üçün marketinq 

komponentlərini alan və ya satın alma qabiliyyətinə sahib olan real bir şəxsdir (Karabulut, 

1989). İstehlakçı anlayışı isə daha böyük bir məfhum olub bir məhsul və ya xidməti satın alan 

və ya satınalma qabiliyyətinə sahib olan alıcıları əhatə etməkdədir. Belə ki, müştəri və istehlakçı 

arasındakı əlaqəni bir cümlə ilə qısa şəkildə göstərmək yerinə düşəcəkdir. Hər müştəri bir 

istehlakçıdır amma hər istehlakçı müştəri deyildir. İstehlakçı davranışının əsasını isə insan 

davranışı təşkil edir. Hər duyğu, düşüncə və ya hərəkət insan davranışının bir hissəsidir 

(Odabaşı & Barış, 2018) 

İstehlak prosesi həyatımızın hər sahəsində yer aldığına görə bu prosesə səbəb olan davranışları 

bilməmiz vacib bir amildir. İstehlak prosesinə yön verən şirkət və müəssisələr üçündə istehlakçı 

davranışı bilmək artan rəqabət şəraitində digər markalardan önə çıxmaq üçün istehlakçılar 

istəklərini bilmək və buna uyğun olaraq marketinq strategiyası hazırlamaq önəmlidir(Karabulut, 

1989).  İstehlakçı davranışı dedikdə insanların və qrupların öz ehtiyyacları və ya tələblərini 

ödəmək üçün keçmiş təcrübə və fikirlərinə əsaslanaraq məhsulu seçmə, məhsulu və ya xidməti 

satınalma, istifadə etmə və əldən çıxarmaq kimi olan prosesləri əhatə etməsidir. Bir başqa tərifə 

əsasən isə istehlakçı davranışı, fərdlərin bir iqtisadi dəyərə sahib olan məhsul və ya xidməti 

müəyyən bir dəyər qarşılığında satın alması və istifadəsi zamanı qəbul etdiyi qərarlar olaraq 

tanımlanmaqdadır (Bulunmaz, 2011). 

İstehlakçı davranışları bir proses olaraq ortaya çıxır və yalnızca istehlakın baş verdiyi an da 

deyil, istehlak prosesi bitdikdən sonra da istehlakçı ilə əlaqələrin qorunub saxlanılmasından 

ibarətdir. İstehsalçılar yeni müştəriləri qazanmaqla yanaşı mövcud müştəriləri yenidən istehlaka 

təşviq etmənin maliyyə cəhətdən daha xərcli olduğunu başa düşərək istehlakı qısa bir proses 

olaraq görmürlər (İslamoğlu, 2003). İstehlakçıların sosial ehtiyyaclarının  qarşılanması vacib 
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məqamlardan biridir. Sosial ehtiyyacların qarşılanması üçün alış-veriş mərkəzləri 

istehlakçıların vaxtlarının keçirdiyi yerlər olaraq qarşımıza çıxır və buda birbaşa olaraq sosial 

istehlakın sosial ehtiyyacları nəzərə alaraq bu kimi ehtiyyacların təmin olunmasındakı önəmini 

ön plana çıxarır. İstehlakçılara bir çox fərqli sahədə istehlak imkanları təklif edən alış-veriş 

mərkəzləri istehlakçıların gözlərində sosial bir mıkan olmağı planlayırlar. Alış-veriş mərkəzləri 

yemək, içki və kinoteatr kimi birbirindən fərqli sahələrdə istehlak imkanı təqdim etməsi 

istehlakçıların sosial məqsədli bir istehlak prosesinə daxil olmasını təmin edir.  

İstehlak prosesinin son mərhələsi olan istehlakçılar, prosesi sonlandıran şəxsə və ya qurumlara 

verilən adlardır, həmçinin istehlakçı, istehsal olunan məhsulları və ya göstərilən xidmətləri bir 

dəyər üçün alan şəxsdir. İstehlakçı konsepsiyalarına nəzər salsaq burada son istehlakçı 

konsepsiyası, ticari istehlakçı konsepsiyası və qlobal istehlakçı olaraq ayıra bilərik. Günümüzdə 

ən çox qarşılaşdığımız istehlakçılara son istehlakçılar aiddir. Son istehlakçılar ağırlıqlı olaraq 

ədəd ilə satınalmanı həyata keçirirlər. İstehsal olunan məhsul və ya ximdətlərin ən sonunda yer 

alan istehlakçılar daha sonra aldıqları məhsulu istehsal və ya marketinq fəaliyyətinə aid etməyən 

şəxslərdir. Ticari istehlakçılar əsasən qurumlar və təşkilatlar arası baş verən ticarət əlaqələrində 

qaynaqlanaraq meydana gəlir və əsas etibari ilə pərakəndə satış yerinə topdan satış əməliyyatları 

həyata keçirirlər. Qlobal istehlakçılar isə günümüzdə internet texnologiyasının inkişafı ilə artıq 

çox sürətli bir şəkildə artım göstərir. Belə ki, qlobal markalar yaratdıqları strategiyalarla eyni 

məhsulları mədəniyyətləri bir-biri ilə uyğunlaşmayan ölkələrə də satırlar. İstehsal etdikləri 

məhsulları bütün mədəniyyətlərin dəyərləri nəzərə alınaraq istehsal edirlər və ya satış etmək 

istədikləri mədəniyyətə xas olan dəyərlər nəzərə alınaraq eyni məhsulu fərqli bir şəkildə təqdim 

edirlər. Buna əlavə olaraq, internet xüsusən sosial media dünyanın istənilən nöqtəsindəki 

istehlakçılara çatmağı asanlaşdırır və fiziki mağazaların zəruriliyini aradan qaldıran internet 

sayəsində istehsalçılar kiçik müəssisələr olsa da qlobal marka olaraq formalaşması daha da 

asanlaşır. Bu da özü-özlüyündə qlobal istehlakçıların artmasına səbəb olur.Bir istehlakçının 

ehtiyyacının fərqinə varması ilə başlayan bu proses ehtiyyacını qarşılamaq üçün axırıncı 

mərhələyə qədər davam edən prosesdəki davranışların toplamı istehlakçı davranışı olaraq 

tanımlanır. İstehsalçılar tərəfindən istehlakçı davranışının bilinməsi, istehlakçını tanımaq və 

buna uyğun istiqamətləndirmə aparmaq istehsalçı şirkət üçün böyük faydalar təmin edə bilər.  

İstehlakçı davranışına aid olan bir neçə fərziyyə və xüsusiyyətlərə nəzər salaq:  

 İstehlakçı davranışı dinamik bir prosedurdur və ehtiyyacın yaranması, seçim etmək, 

satın alma və istifadə etmə mərhələlərini əhatə edir. 

 İstehlakçı davranışı satın almadan əvvəl, satın alma zamanını və satınalma sonrası bir 

sıra fəaliyyətləri əhatə edir.  

 İstehlakçı davranışının quruluşu mürəkkəbdir və zamanla dəyişir. 

 İstehlakçı davranışı ətraf mühit faktorlarından təsirlənir. 

 İstehlakçı davranışı hər şəxsə görə fərqlilik göstərməkdədir. 
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İstehlakçıların mütəmadi olaraq istifadə etdikləri sosial medianında sözsüz ki, istehlakçı 

davranışları üzərində böyük bir təsir gücünə malik olduğu dalınmaz bir gerçəklikdir. Sosial 

media istehlakçıların satın alma davranışlarındakı qərar vermə mərhələsininin müddətini 

dəyişdirməklə bu prosesi müəssisələrin nəzarət edə bilməyəcəyi yeni bir faktor əlavə etmiş olur. 

Sosial mediada istehlakçılar həm digər istifadəçilərə təsir edir həm də digər istifadəçilərdən 

təsirlənirlər. Bu baxımdan sosial medianın istehlakçı davranışına təsir etdiyini söyləmək 

mümkündür. Ümumiyyətlə, sosial media vasitələrinin istehlak yönümlü davranışları üzərində 

təsiri üç yerə ayrılır.  

• İstehlaka təsir edən davranışlar (ağızdan ağıza müsbət və mənfi ünsiyyət) 

• İstehlak haqqında başqalarının düşüncələrindən təsirlənən davranışlar (məhsullar 

haqqında məlumat axtarmaq, dostların düşüncələrini soruşmaq) 

• İstehlakçılar ilə satın almanın qərar vermə nöqtəsində və firmalara şikayət, 

məmnuniyyətsizlik və məmnuniyyəti dilə gətirmə mövzusunda sosial medianı bir ünsiyyət 

vasitəsi olaraq istifadə etmək.  

Bu anlamda istehlakçı davranışlarına təsir edən demoqrafik, psixoloji və sosial-mədəni və s. 

faktorları sosial mediadakı təsirləri ilə birlikdə ələ alınacaqdır. 

Sosial media ifadəsindəki sosial kəliməsi texnologiyadan kənar olaraq insanların bir-biri ilə 

ünsiyyət qurduğu, fikir, düşüncə və hisslərini başqaları ilə bölüşdüyü mühiti vurğulamaqdadır. 

Sosial medianın nə sualından ziyadə necə, niyə və kimlər arasında sualları üzərində 

fokuslanması sosial medianı özündən əvvəlki olan texnologiyalardan ayırmaqdadır. Bu səbəbə 

görə sosial media istifadəçiləri üçün digər istifadəçilərin nə paylaşdıqları və bu paylaşımları 

kimlər ilə birlikdə etdikləri önəmlidir. Çünki bu paylaşımların dolayı və ya birbaşa olaraq digər 

sosial media istifadəçilərinin düşüncələrini təsir etmək potensialı vardır.  

İstifadəçilər sosial media vasitələrində özləri, ətraf mühiti, dostları, istifadə etdikləri məhsullar 

və yaşamış olduqları təcrübələr kimi fərqli mövzularda paylaşımlar etməkdədirlər. Bu 

paylaşımları əksər hissəsi məhsul, xidmət və ya marka ilə əlaqədar olan paylaşımlardan ibarət 

olmaqdadır. Bu da istehlakçıların istehlakçı kimliyi ilə sosial mediada varlıqlarını davam 

etdirdiklərini ortaya qoymaqdadır. Bu baxımdan sosial medianın geniş xalq kütləsi tərəfindən 

mənimsənildiyini və alış davranışını həmçinin istehlakçı tələbinə təsir edən əhəmiyyətli bir 

faktora çevrildiyini söyləmək mümkündür. Əlavə olaraq, sosial medianın bir fenomen halına 

gəldiyini və istehlakçının yaradıcılıq qabiliyyətini və bazarda söz sahibi olmasını təmin edən 

yeni bir məcra olduğu nəzərə çarpmaqdadır. İstehlakçının güclənməsi sayəsində artıq ənənəvi 

və köhnə marketinq anlayışları istehlakçı davranışına təsir edən əsas təsirlər olaraq güclərini 

itirməyə başlamışdır. Əlavə olaraq, amerikan istehlakçıları üzərində aparılan bir araşdırmaya 

əsasən istehlakçıların %62-si istehlakçılar tərəfindən yaradılmış olan məhsul rəylərini 

oxuduqlarını bildirərkən, %98-lik qismi isə bu kimi rəylərin güvənilir olduğunu və %80-lik 

qismi isə oxuduqları bu kimi rəylərin onların satın alma niyyətlərini dəyişdirdiyini beləliklə, bu 

kimi rəylərin birbaşa olaraq istehlakçı tələbinə təsir etdiyini görmüş oluruq. Artıq milyon 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2632 
 

dollarlıq qiymətə malik olan televizor reklamları istehlakçı tələbinə təsir edən öncül faktor 

olmaqdan çıxmış və onun yerinə keçmiş olan sosial media vasitələri ilə məhsul və xidmətlərdən 

bəhs edən istifadəçilər isə əsas həlledici faktor rolunu oynamağa başlamışdır. 

Tədqiqat Metodu 

Tədqiqat nəticəsində əldə edilən datalar SPSS 24.0 statistik proqramı vasitəsilə təhlil edilmişdir. 

İlk öncə təhlilin etibarlılıq testi üçün Cronbach Alpha dəyərindən istifadə edilmişdir. Həmçinin 

frekans analizi istifadə olunmuşdur. 

Məlumatların Təhlili 

Tədqiqatımda Cronbach Alpha testi edilmiş və testin nəticəsi olaraq isə 0,934 olaraq təyin 

olunmuşdur. Testin nəticəsinə əsasən isə Cronbach Alpha statistik metodunun güvənirliyinin 

yüksək səviyyədə olduğunu görmüş olarıq.  

Qrafik 2. İştirakçıların yaş aralıqları 

 

Mənbə: Mənbə: Anket sorğusuna əsasən müəllifin hesablamaları 

 

Qrafik 2-ə nəzər salsaq aydın bir şəkildə görmüş olarıq ki, bizim sorğuda iştirak edənlərin 

əksəriyyətini yaş aralığı 16-25 yaş arası olan təbəqə təşkil etməkdədir. Gənclərin xüsusən bizim 

sorğuda üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəblərində biri isə ondan ibarətdir ki, bizim hədəf 

kütləmiz sosial media istifadəçiləri olduğu üçün və bildiyimiz kimi sosial mediadan daha çox 

yeni və gənc nəsil istifadə etdiyinə görə burada yaranmış olan 72,6%-lik digər yaş qruplarından 

olan bariz üstünlüyü bu dediyimiz məlumatın təsdiqini bir daha sübut etmiş olur. Növbəti olaraq 

isə 26-35 yaş qrupundan olan iştirakçıların üstünlük təşkil etdiyini görürük belə ki, anket 

iştirakçılarının 21,5%-ni təşkil edən 26-35 yaş qrupu ikinci ən böyük qrup olaraq bölünmüşdür. 

Buradan o nəticəyə gələ bilərik ki, gənc nəsildən sonra sosial media istifadə edən qismin 

xüsusən orta yaş təbəqəsinə aiddir. Sonuncu olaraq isə 36-45 və 46- və daha çox yaşa sahib 

olanların anket sorğuda iştiraklarının digərləri ilə müqayisədə çox aşağı olduqlarını 

görməkdəyik belə ki, uyğun olaraq 2,7% və 3,2% olaraq bölünmüşdür.  

 

72.6%

21.5%
16-25

26-35
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46 - və daha çox
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Qrafik 3. İştirakçıların sosial media seçimləri 

 

Mənbə: Mənbə: Anket sorğusuna əsasən müəllifin hesablamaları 

 

Qrafik 3-ə nəzər salarkən bizim sorğuda iştirak edənlərin daha çox Instagram sosial media 

platformasından istifadə etdiyini görmüş oluruq və buda 39,8% olaraq bizim sorğuda liderlik 

etməkdədir. Bundan ziyadə, anket sorğu iştirakçılarının 32,7%-lik göstərici ilə ikinci sırada 

Youtube sosial media platforması öz yerini almışdır və bu iki sosial media platforması Youtube 

və Instagram digər sosial media platformalarında aşkar bir şəkildə fərqlənərək ikisi birlikdə 

toplam faizin 72,5%-ini təşkil etməkdədir. Növbəti olaraq dünyada ən çox istifadə olunan sosial 

media platforması olan Facebook öz yerini almışdır və bizim sorğuda isə 19,1%-lik göstərici 

ilə üçüncü ən çox aktiv şəkildə istifadə olunan sosial media platforması olaraq qərarlaşmışdır. 

Bundan başqa, Linkedin, Twitter və Pinterest sosial media məcralarından istifadə uyğun olaraq 

2,8%, 3,7% və 1,9% təşkil etməkdədir. Anketdən əldə edilmiş məlumatlara əsasən iştirakçıların 

8,4%-lik qismi bu 3 sosial media platformasından ən çox istifadə amma və lakin 91,7% lik 

qisim isə xüsusən Instagram, Youtube və Facebook-dan istifadə edirlər. 

Nəticə 

Tədqiqatın nəticəsi olaraq sosial medianın istehlakçı davranışlarına təsiri xüsusən satınalma 

davranışına təsiri böyükdür. Bundan başqa sosial media istifadəsinin xüsusən Instagram sosial 

media vasitəsi olaraq şirkətlər və müəsisələr üçün sosial media marketinqi keçirmələri üçün 

optimal seçim ola bilər. Əlavə olaraq isə sosial media marketinqi ilə məşğul şəxslər demoqrafik 

göstəriciləri göz önünə alaraq xüsusən gənc nəslin diqqətini çəkə biləcək mövzularda 

paylaşımlar etməsi onun dolayı yol istehlakçı davranışına təsir edib uzun müddətli zamanda 

satışların artırılmasına və şirkətin mənfəətli bir şəkildə işləməsinə dəstək olmuş olar.  

 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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Abstract:  

The initial study followed the line of mainstream economics, where the Chinese central government took the 

initiative to continuously deregulate in a macro-level effort to create an environment suitable for doing business. 

Local governments were then encouraged to compete with each other for economic growth data with the next 

county or city, resulting in a federal-like system. All of this has contributed to the flourishing of entrepreneurship 

in China (Jin et al., 2005), but this preliminary study does not reveal the long-term evolution of entrepreneurship 

in China. More importantly, it fails to explain what is happening to entrepreneurship in state-owned enterprises, 

the main component of the Chinese economy. The entrepreneurs of state-owned enterprises are agents of the 

government, but the issues involved are far more complex than the principal-agent problem. In fact, not only have 

Chinese SOEs not been eliminated in the wave of marketization, but they are thriving. Subsequent research has 

delved into these issues  (Li Xinchun & Hu Ji, 2000), and has been summarized as the New Structural Economics  

(Lin, 1997; R. Liu, 2019). On the other hand, the study of private enterprises has been intensifying, and how private 

entrepreneurs flourished under such conditions, under the pressure of the ideology of public ownership and the 

oppression of the privileges of state-owned enterprises. These studies are increasingly moving away from the rosy 

visions of neoclassical economics and toward Chinese reality. China's private entrepreneurs try to keep a low 

profile, pursue fast-profit industries, avoid discussing politics, actively associate themselves with high-ranking 

officials, and even actively disguise their firms as foreign or state-owned enterprises. This is the entrepreneurial 

spirit of the Chinese, who builds, in interaction with local officials. 

Keywords: state-owned enterprises, Local governments, entrepreneurship, private enterprise, Civilian-run 

enterprise, Deng Xiaoping, CNKI, social environment 
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Ölkəmizdə Turizm Xidmətləri Marketinqinin Müasir Vəziyyətinin Təhlili 

və Qiymətləndirilməsi 
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tofig.mammedovv@gmail.com    

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda turizm xidmətləri bazarının mövcud vəziyyətinin təhlili aparılmış və ölkə olan turizm 

xidmətləri bazarının marketinq yanaşmaları ətraflı şəkildə təhlil edilmişdir.  

İqtisadi baxımdan turizm dünya təsərrüfatının aparıcı və ən dinamik sahələrindən biridir. Bu sürətli artım tempi ilə 

o, yüzilliyin iqtisadi fenomeni kimi qəbul edilmişdir. Turizm iqtisadi cəhətən inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan 

bir çox dünya ölkələrinin fundamental əsasıdır. Turizm marketinqi birbaşa və ya müxtəlif agentliklər və media 

vasitəsi ilə turistlərə turistik yerlərin və xidmət növlərinin çatdırılması və səyahət həvəsinin artırılması prosesidir. 

Turizm marketinqinin əsas məqsədi insanların diqqətini müəyyən bir yerə cəlb etməkdir. 

Beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya olunan Azərbaycan turizm bazarı yüksək potensiala malikdir və onun tam 

reallaşdırılmasına nail olmaq prioritet məsələlərdən biridir. Bu problemlərin həll edilməsi turizm sənayesinə dövlət 

dəstəyinin olmasını, onun inkişaf etdirilməsində böyük şirkətlərin, turizm obyektlərinin, otellərin, restoranların 

fəaliyyətinin məqsədəuyğun şəkildə qurulmasını, müvafiq proqramların həyata keçirilməsini, həmçinin turizm 

bazarının dərin və hərtərəfli təhlili və monitorinqinin aparılmasını, onun fəaliyyət xüsusiyyətlərinin aşkar 

edilməsini, rəqabətqabliyyətliyinin qiymətləndirilməsini, perspektiv inkişaf istiqamətlərinin proqnozlaşdırılmasını 

və s. tələb edir. Deməli, müasir dövrdə ölkənin turizm bazarının cari vəziyyətinin və perspektiv inkişaf 

istiqamətlərinin statistik qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədqiqat nəticəsində əldə olunan rəy və təkliflər regionlarda turizmin inkişaf etdirilməsi, turizm müəssisələrində 

marketinq strategiyasının hazırlanması zamanı istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: Turizm xidmətləri,  rəqabətqabiliyyətlilik, bazar iqtisadiyyatı, inkişaf istiqamətləri. 

 

Giriş  

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanda turizm xidmətləri marketinqinin müasir vəziyyətinin 

ətraflı şəkildə təhlilinin aparılması və qiymətləndirilməsidir. Tədqiqat məqsədinə çatmaq üçün 

turizm xidməti bazarının sosial-iqtisadi əhəmiyyətini araşdırmaq, turizm xidməti bazarının 

formalaşması və inkişafı amillərini təsnifatlaşdırmaq, turizm xidməti bazarının statistik 

öyrənilməsinin əhəmiyyətini araşdırmaq və statistikanın vəzifələrini müəyyənləşdirmək,  

turizm xidməti bazarının statistik təhlilinin informasiya bazasını və onun statistik göstəricilər 

sistemini araşdırmaq, Ölkənin turuzm xidməti bazarının cari vəziyyətini statistik təhlil etmək 

kimi vəzifələr qoyulmuşdur. 

Turrizm bazarının nəzəri və metodoloji məsələlərinə çoxlu sayda elmi-tədqiqatlar həsr 
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olunmuşdur. Lakin müasir dövrdə turizm bazarının fəaliyyət miqyasının genişlənməsi, ona təsir 

edən endogen və ekzogen amillərin sayının artması yeni yanaşma əsasında turizm bazarının 

statistik tədqiqini və eyni zamanda bu sahə statistikasının beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Müasir dövrdə qeyd edilən problemin bir çox tərəflərinin tədqiq 

edilməməsi mövzunun seçilməsinə əsas vermişdir. 

Metod 

Tədqiqatın nəzəri metodoloji əsasını ölkəmizin və xarici ölkələrin iqtisadçı alimlərinin və 

marketşünaslarının turizmlə bağlı elmi əsərləri təşkil edir. Məqalənin yazılması zamanı 

müqayisə, müşahidə, sistemli təhlil, kompleks yanaşma, həmçinin iqtisadi təhlilin digər üsul və 

vasitələrindən istifadə edilmişdir. Tədqiqat zamanı Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin, 

digər müvafiq müəssisə və təşkilatların materiallarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat işinin təhlili zamanı GİZİT, sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə 

olunmuşdur. Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından da istifadə olunmuşdur. 

Belə ki, induksiya metodu ilə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəlillər toplanmış, araşdırılmış və 

sistemləşdirilmişdir. Sintez metodu, daha detallı bir araşdırma məqsədi ilə fərdi elementləri 

bütöv hala gətirmək üçün istifadə olunmuşdur. Bu metod təhlil metodu ilə olduqca sıx 

əlaqəlidir, çünki hər zaman fərdi analiz nəticələrini özündə cəmləyən əsas element kimi 

mövcuddur. 

Araşdırma Modeli 

Marketinq konsepsiyasının reallaşdırılmasının əsas məqsədi - bazar tələblərindən irəli gələrək 

turizm şirkətinin idarə edilməsi, istehlakçılar üçün dəyər kəsb edən turizm məhsulunu onlara 

lazım olan vaxtda və məkanda təklif etməkdir. Bunun üçün isə turizm müəssisəsi idarəetmə 

qərarları üçün zəruri olan informasiyaya malik olmalıdır. (Bilalov, 2015) 

İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə bir sıra daxili və xarici amillər təsir edir. Bu amillərin 

təsirini öyrənmək, bazardakı qeyri-müəyyənlik səviyyəsini və riskləri azaltmaq üçün turizm 

müəssisəsi bazardakı situasiya haqqında etibarlı, hərtərəfli və aktual məlumatlar əldə etməlidir. 

Peşəkarcasına həyata keçirilən marketinq tədqiqatları turizm müəssisəsinə öz bazar imkanlarını 

obyektiv qiymətləndirməyə və daha səmərəli və az riskli fəaliyyət istiqamətlərini seçməyə 

imkan verir (Vonq, 2012). 

Turizm marketinqi turizm tələbinin xüsusiyyətləri, bazar araşdırmaları, tələb proqnozları və 

seçim prosesini nəzərə alaraq turizm məhsulunun bazara yaxşı yerləşdirilməsini təmin etmək 

üçün maksimum mənfəət əldə edən bir turizm stansiyası və ya turizm biznesi hədəfinə uyğun 

olaraq qərarlar qəbul etməyə qarşı bir idarəetmə fəlsəfəsidir. Xüsusilə son illər ərzində turizm 

və turistik məhsullara maraq artmışdır. ( Hacıyeva,2013). 

Marketinq tədqiqatları deyəndə marketinq qərarlarının qəbul edilməsi zamanı zəruri olan 

məlumatların toplanılması, emalı və təhlili başa düşülür. Marketinq tədqiqatlarının müxtəlif 

vəzifələri mövcuddur: - potensial müştərilərin tapılması; -onların tələbatlarının hərtərəfli 
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öyrənilməsi; -məqsəd bazarında cari müşahidələrin aparılması; -bazarın uzunmüddətli inkişaf 

təmayüllərinin proqnozlaşdırılması və s (Xeyirxəbərov,2015). 

Turizm marketinqi birbaşa və ya müxtəlif agentliklər və media vasitəsi ilə turistlərə turistik 

yerlərin və xidmət növlərinin çatdırılması və səyahət həvəsinin artırılması prosesidir. Turizm 

marketinqinə gəldikdə dəqiq, qısa və sürətli bir hərəkət edə bilmək üçün çox diqqətli çalışmaq 

lazım olduğunu bildirməliyəm. Otellər, şəhərlər, görməli yerlər, konqres mərkəzləri, işgüzar 

səyahət zamanı faydalı ola biləcək nöqtələr kimi müxtəlif təyinat yerlərini diqqət çəkmədən 

satmaq mümkün deyil (Əhmədov, 2015). 

Turizm bazarında aparılan marketinq tədqiqatının mərhələlərini aşağıdakı kimi təsvir etmək 

olar:  

1.Problemin müəyyən edilməsi, tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi;  

2.İnformasiya mənbələrinin seçimi;  

3.İnformasiyanın toplanması;  

4.İnformasiyanın təhlili;  

5.Tədqiqatın nəticələrinin təqdimatı   

Turizm sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün marketinq tədqiqatının keçirilməsini 

tələb edən problemlərə aiddir: -seqmentləşdirmənin amillərinin tədqiqi; -bazar potensialının 

müəyyən edilməsi; -məqsəd bazarlarının müəyyən edilməsi və istehlakçıların həyat tərzinin 

öyrənilməsi; -turizm məhsulunun tədqiqi; -irəliləmə büdcəsinin tədqiqi və s. Marketinq 

tədqiqatının başlanğıc nöqtəsi onun məqsəd və vəzifələrinin formalaşdırılmasıdır. Bu məqsəd 

və vəzifələr şirkətin müəyyən dövrdə qarşısında duran problemin spesifikliyindən asılı olaraq 

formalaşır. (Əhmədov, 2015). 

Turizmdə marketinqin ümumi məqsədi bir səyahət şirkəti qarşısında duran vəzifələrin icrası, 

məlumatların toplanması, təhlili, nəticələr barədə hesabat verilməsi və sonrakı istifadəsinin 

sistematik izlənməsi adlandırıla bilər. Bir səyahət agentliyinin marketinq hədəfləri təxminən üç 

sinifə bölünə bilər: 

- uzunmüddətli dövrdə mənfəəti artırmaq, müştərilərin yeni seqmentlərini cəlb etmək, 

satışları yaxşılaşdırmaq, rəqiblərlə münasibətdə bazar mövqeyini möhkəmləndirmək üçün 

qaynayan iqtisadi; 

- bir şirkətin, bölgənin və ya müəyyən bir sahənin cəlbediciliyinin artırılması və imicinin 

yaxşılaşdırılmasından ibarət olan nüfuzlu, bu da öz növbəsində böyük bir müştəri axını təmin 

edir; 

- əhalini az gəlirlə təmin edən xidmətlərin mövcudluğu baxımından nəzərə alınan sosial, 

kiçik sahibkarlığın genişlənməsinə təkan verir (Xeyirxəbərov, 2015). 

Analiz 
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Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün bütün imkanlar, o cümlədən əlverişli coğrafi vəziyyət, 

zəngin maddi-tarixi dəyərlər, rəngarəng mənzərələr, uçuz əmək ehtiyatları və s. vardır. Ötən 

dövr ərzində Ölkənin turizm sənayesinin inkişafına müsbət dinamika xas olmuşdur ki, bu da bir 

sıra problemlərin həll edilməsində müəyyən rol oynamışdır. (Xeyirxəbərov, 2015) 

2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,1 faiz artaraq 5095,0 min 

nəfər olmuşdur. Ölkə vətəndaşlarının 36,7 faizi İrana, 28,7 faizi Gürcüstana, 17,6 faizi Rusiya 

Federasiyasına, 11,5 faizi Türkiyəyə, 5,5 faizi isə digər ölkələrə getmişdir. Gedənlərin 64,0 

faizini kişilər, 36,0 faizini qadınlar təşkil etmişdir ( Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsi [AR], 2016). 

Cari ilin yanvar-noyabr aylarında xarici ölkələrə səfər etmiş Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının 82,5 faizi dəmir yolu və avtomobil, 16,8 faizi hava, 0,7 faizi isə su 

nəqliyyatından istifadə etmişdir (Əhmədov, 2015). 

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyət digər ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycanın da turizm sektoruna təsirsiz ötüşməmiş, mart ayından başlayaraq bu sahədə ciddi 

tənəzzülə səbəb olmuşdur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən 2020-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarında Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən 686,3 min və ya əvvəlki ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 3,5 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 

Cədvəl 1: Səyahət agentlikləri və turoperatorların əsas göstəriciləri 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Səyahət agentlikləri və 

turoperatorların sayı, vahid 170 197 218 243 272 339 374 432 

İşçilərin sayı, nəfər 1730 1729 1 794 1 586 1 838 1 891 2074 2205 

Səyahət agentlikləri və 

turoperatorların əldə etdiyi 

gəlir, min manat 27121,5 29600,9 

31 

107,1 36 482,2 36 758,3 

41034,

2 

56 

439,4 

63363,

8 

Məhsul (xidmət) 

istehsalına çəkilən xərclər, 

min manat 23540,8 25292,5 

27 

018,1 30 811,6 29 101,8 

36734,

6 

46 

085,1 

50400,

0 

Satılmış turizm 

yollayışlarının sayı, ədəd 62866 65448 66 233 44 615 36 978 44 066 

49 

992 63885 

ölkə daxilində səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına 5121 7078 6 990 4 695 5 842 5 850 7 390 7 501 
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ölkədən kənarda səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına 52378 53 771 54 900 38 002 24 368 31 612 

36 

463 44 915 

Azərbaycan ərazisində 

səyahət etmək üçün 

əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərə 5367 4 599 4 343 1 918 6 768 6 604 6 139 11 469 

Satılmış turizm 

yollayışlarının dəyəri, min 

manat 40693,2 42892,3 

44 

820,3 33 474,7 33 466,5 

54612,

2 

66 

570,7 

78 

132,2 

ölkə daxilində səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına 3147,4 2747,9 2 764,0 4 039,7 3 932,2 

5 

608,40 

6 

979,3 7 071,8 

ölkədən kənarda səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına 33652,3 36991,0 

39 

708,5 28 622,7 23 893,5 

37 

718,80 

47 

108,8 

50 

771,4 

Azərbaycan ərazisində 

səyahət etmək üçün 

əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərə 3893,4 3153,4 2 347,8 812,3 5 640,9 

11285,

0 

12 

482,6 

20 

289,0 

Qəbul edilmiş və 

göndərilmiş turistlərin sayı, 

nəfər 101431 104 764 

101 

406 73 527 63 543 77 587 

83 

722 99 507 

Mənbə: (ARDSK, 2016) 

Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

ilə qonşu dövlətlər arasında dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın əksər 

ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq olunması cari ilin 

aprel-sentyabr aylarında ölkəmizə gələnlərin sayında kəskin azalmaya səbəb olmuş və baş 

tutmuş səfərlər əsas etibarilə qeyri-turizm məqsədilə həyata keçirilmişdir. 

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında xarici ölkələrə səfər edən Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının 76,7 faizi dəmir yolu və avtomobil, 20,8 faizi hava, 2,5 faizi isə dəniz 

nəqliyyatından istifadə etmişdir. (Abadov, 2014). 
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Cədvəl 2: Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin əsas göstəriciləri 

  2006 2016 2017 2018 2019 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayı, vahid  285 548 563 596 642 

Birdəfəlik tutum, yer 24 706 40 042 41 611 46 693 49 980 

Nömrələrin sayı, vahid 11 403 20 330 20 778 22 192 23 865 

Gecələmələr üçün çarpayı-sutka təqdim 

edilmişdir, vahid 1 115 013 2 125 266 2 590 641 3 002 959 3 345 285 

o cümlədən:    

ölkə vətəndaşlarına  557 698 719 002 886 187 952 949 1 104 412 

xarici vətəndaşlara  557 315 1 406 264 1 704 454 2 050 010 2 240 873 

Yerləşdirilmiş şəxslərin sayı- cəmi, nəfər 291 617 1 122 068 1 414 708 1 749 475 1 919 765 

o cümlədən:    

ölkə vətəndaşları 141 081 345 284 433 476 515 083 603 026 

xarici vətəndaşlar 150 536 776 784 981 232 1 234 392 1 316 739 

İşçilərin sayı, nəfər 4 338 9 838 10 015 11 407 12 481 

Müəssisələrin istismarından daxil olan 

gəlir, min manatla 74 342,4 240 112,7 284 453,9 359 453,0 450 188,5 

Müəssisələrin istismar xərcləri, min 

manatla  50 012,0 204 852,3 222 192,9 277 680,5 308 342,5 

Büdcəyə ödənilmiş ƏDV və digər vergilər, 

min manatla 9 445,9 38 525,7 39 040,6 33 323,1 42 252,5 

Mənbə: (ARDSK, 2016) 

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyət digər ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycanın da turizm sektoruna təsirsiz ötüşməmiş, 2020-ci ilin mart ayından başlayaraq bu 

sahədə ciddi tənəzzül davam etmişdir. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə qonşu dövlətlər arasında dövlət sərhədində 

məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə 

müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq olunması ilə əlaqədar turizm infrastrukturunun əsas 

elementlərindən olan mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin göstəricilərində 
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geriləmə qeydə alınmış, 2020-ci ildə ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin 

sayı 2019-cu illə müqayisədə 3,3 dəfə azalaraq 999,8 min olmuşdur (ARDSK, 2016) 

Şəkil 1. 2019 - cu ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin strukturu, 

faizlə 

 

Mənbə: (ARDSK, 2016) 

Beləliklə, araşdırmadan görünür ki, ölkədə turizmin inkişafını xarakterizə edən göstəriclərin 

dinamikasında davamlı olaraq artım müşahdə edilmişdir. Perspektivdə Ölkənin tuirizm 

potensialından daha yüksək səviyyədə istifadə edilməsinə istiqamətlərnmiş işlərin 

sürətləndirilməsi və genişləndirilməsi bu göstəricilərin daha da artmasınba müsbət təsir göstərə 

bilər. Fikrimizcə, qeyd olunan problemlərin həlli Azərbaycanı dünyanın qabaqcıl turizm 

mərkəzlərindən birinı çevirməklə, ölkənin iqtisadi inkişafına güclü təkan verə bilər (Abadov, 

2014). 

Turizm sahəsində marketinq turizm xidmətləri bazarının subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqə 

prosesi, marketinq alətləri və texnologiyaları sisteminin tətbiqi ilə onlar üçün tələbin 

yaradılması, saxlanılması və ödənilməsi prosesidir (Qurbanov, 2014). 

Turizm sosial-iqtisadi bir fenomen olaraq iqtisadi münasibətlərin bazar aspektlərini və 

cəmiyyətin inkişafının sosial yönümlü hədəflərini birləşdirir. Hazırda turizm dünya 

iqtisadiyyatının ən dinamik inkişaf edən və yüksək gəlirli sahəsidir. Turist fəaliyyəti ərazilərin 

sosial-mədəni inkişafında, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək edən bir amil kimi 

qəbul edilə bilər ( Hacıyeva, 2013). 

Turizm xidmətləri bazarının tutumu çox böyükdür. Təqdim olunan xidmətlərin 

şaxələndirilməsində, turizm məhsulları və xidmətləri bazarında fəaliyyət göstərən dövlətlə 

31.4

68.6

Ölkə Vətəndaşarı 

Əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmuyn şəxlər
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ticarət subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsində özünü göstərən turizmin 

inkişafı, bunu milli və regional səviyyədə böyüməni stimullaşdıran bir vasitə kimi qəbul etməyə 

imkan verir. iqtisadiyyatın səviyyələri (Xeyirxəbərov, 2015). 

Turizm kompleksi, turizm xidmətləri bazarının özünəməxsusluqlarını əks etdirən, müəyyən bir 

spesifikliyi qoruyub saxlayan digər fəaliyyət sahələri ilə birlikdə fəaliyyət göstərir 

(Abadov,2007). 

Azərbaycandakı turizm sektorunun GİZT təhlilinə aşağıdakı cədvəldə baxa bilərik.  

Cədvəl 3. Azərbaycanda turizm sektorunun GİZT təhlili 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

Azərbaycan ərazisinin qədim tarixə, zəngin mədəni 

abidələrə, əlverişli coğrafi mövqeyə, cəlbedici təbiətə, 

folklora malik olması və müxtəlif dinlərin qovşağında 

yerləşməsi;  

konfrans zalları, mehmanxanalar və digər müvafiq 

xidmət infrastrukturlarının olması;  

turizmin inkişafına dövlət dəstəyinin olması;  

coğrafi məkan baxımından uyğun mövqedə yerləşməsi 

– Asiya, Avropa və Yaxın Şərq regionuna yaxın 

olması;  

irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 

təcrübənin olması;  

qeyri-neft sektorunun inkişafında turizm sektorunun 

dövlət tərəfindən prioritet sektorlardan biri kimi 

müəyyən edilməsi. 

turizm sahəsində kadr hazırlığının keyfiyyət və 

kəmiyyət baxımından əmək bazarının tələblərinə tam 

cavab verməməsi;  

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çatışmazlıqların olması;  

turizm müəssisələrinin əsasən Bakı şəhərində 

təmərküzləşməsi;  

ölkənin regionlarında turizm informasiya 

mərkəzlərinin az olması;  

regionlara səyahətin əsasən avtomobil yolu ilə 

mümkünlüyü (dəmir və su yolu infrastrukturunun, 

eləcə də uçuşların yetərli olmaması);  

regionlarda xarici dillərdə sərbəst danışanların sayının 

nisbətən az olması;  

ölkə tanıtımının yetərincə təşkil olunmaması;  

ölkəyə gələn xarici vətəndaşlara sərhəd-buraxılış 

məntəqələrində sürətli keçidin tam təmin edilməməsi;  

turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması üçün statistik 

məlumat bazasının kifayət etməməsi;  

ölkəyə gələn xarici turistlərin məmnunluq 

səviyyəsinin ölçülməsi məqsədilə mütəmadi şəkildə 

monitorinqlərin keçirilməməsi. 

İmkanlar Təhlükələr 

Işçi heyətinin peşəkarlığının artırılması; 

Yeni turizm xidmətlərinin yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi; 

Xarici və yerli turistlər üçün səyahət imkanlarının 

daha da asanlaşdırılması; 

Ölkənin geosiyasi mpvqeyindən asılı olaraq yarana 

biləcək xarici təhlükələr. 

Inkişaf etməkdə olan iaşə və restoran sektorunun 

çatışmazlıqlarının təhlükəli vəziyyətlər yaratması. 
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Ölkənin Naftalan nefti və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yerləşən duz dağı kimi dəyərli 

sərvətlərə sahib olması; 

Dövlət – özəl tərəfdaşlığı vasitəsilə özəl sektorun 

turizm sektoruna dəstəyi; 

Günü gündən artan restoran və otel şəbəkələri. 

Restoran və iaşə sektorunun xidmət sahəsinin inkişaf 

etməsi; 

Yeni təcrübələrin Azərbaycanın xidmət sektoruna 

tətbiq olunması. 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 

2025-ci ilədək strateji baxış Bakının tamamilə əsas turizm məkanına çevrilməsinə, ölkə üzrə 

turizm potensialının reallaşdırılmasına, turizm sənayesinin inkişafı məqsədilə əlverişli mühitin 

və infrastrukturun formalaşdırılmasına, eləcə də turistlərin məmnunluq səviyyəsinin 

artırılmasına nail olmaqdır. 

Nəticə 

Azərbaycanlı turistlərin əsas prioritetlərini müəyyənləşdirmək üçün 285 respondent arasında 

anket hazırlanmış və sorğu keçirilmişdir. Anketdən əldə edilən məlumatlar turizm 

agentliklərinin marketinq strategiyasının inkişafına kömək edə bilər. Təhlillərə əsaslanaraq 

potensial turistlərə marketinq təsirinin effektivliyini artırmağa yönəlmiş aşağıdakı həlləri təklif 

edə bilərik: 

1. Anketə görə, respondentlərin əksəriyyəti ailələri ilə səyahət etməyi üstün tuturlar, buna görə 

də milli bazar üçün turizm təklifi formalaşdırarkən ailə tur paketlərinin hazırlanmasına xüsusi 

diqqət yetirilməlidir; 

2. Səyahətin məqsədinə görə, respondentlərimiz üçün əyləncə və turizm ən üstünlüklü olduğu 

ortaya çıxdı, buna görə də ən cəlbedici marketinq təklifi bu hədəfləri əks etdirməlidir; 

3. Respondentlərimiz xarici səyahət üçün daha yüksək məbləğ xərcləməyə hazırdırlar, lakin 

minimum məbləği daxili səyahətə xərcləməyi planlaşdırırlar, burada əsas səbəb narazılıqda və 

milli turizm yerlərinin fəaliyyətinin aşağı qiymətləndirilməsindədir; 

4. Ən çox seçilən turizm növü çimərlik turizmi və təbiətə - meşəyə və dağlara səyahətdir. Turist 

şirkətləri bu turizm növlərinin populyarlığını nəzərə alaraq təkliflərini hazırlamalıdırlar; 

5. Turist istehlakçılarının davranışlarına təsirli təsir göstərmək üçün turizm yerlərində 

marketinq kompleksi inkişaf etdirmək lazımdır; 

6. Turizm marketinq kompleksinin əsas elementi - turizm məhsulu fərqli xüsusiyyətlərə malik 

olan və istehlakçı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən nadir təklifi özündə cəmləşdirməlidir; 

7. İndiki mərhələdə turizm xidmətləri istehlakçılarına təsirli təsir göstərməyin şərtlərindən biri, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2645 
 

potensial müştərilərin bütün istək və istəklərinə aydın şəkildə inkişaf etmiş bir sistem ilə ifadəli 

və mənalı bir internet saytının olmasıdır; 

8. Turizm müəssisələrində marketinq fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istehlakçı sədaqət 

proqramları yaratmağa yönəlmiş marketinq məlumat bazaları və CRM sistemlərinin 

yaradılması tövsiyə olunur. 
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Biznes Prosesi və Onun İnformasiya Texnologiyaları ilə Uyğunlaşdırılması  

 

Toğrul Hüseynov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

togrulhuseynov@yahoo.com 

 

Xülasə 

Son on il ərzində informasiya texnologiyaları (İT) bizneslərdə də struktur dəyişikliyinə gətirib çıxaran, əməyin 

şəraitində və xarakterində dəyişikliklərə səbəb olan, iqtisadi və sosial çevrilmə prosesinin əsasını təşkil edən 

iqtisadi dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Böyük miqyasda qloballaşma prosesləri və rəqabətin 

artması bütün ölkələrdə firmalara yeni İT əsaslı strategiyaları və iş təcrübələrini tətbiq etməyə məcbur edir. 

İnformasiya texnologiyaları insan həyatının bütün sahələrinə təsir göstərmişdir. Bu, informasiya ehtiyaclarının 

ümumi artımının və informasiya xidmətlərinin inkişafının nəticəsidir. Buna görə, müəssisənin uğurlu fəaliyyəti  

etibarlı məlumat əldə etmədən mümkün deyildir. Yeni reallıqlar yeni prioritetləri nəzərdə tutur və yeni idarəetmə 

metodlarını tələb edir. Müasir dövrdə kommersiya fəaliyyətinə innovasiyaların və yeniliklərin tətbiq olunması bu 

fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı səmərəliliyin artırılmasına, kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə 

və görülən işlərin daha effektiv nəticələrə malik olmasına müsbət təsir edir. Kommersiya fəaliyyətinə yeniliklərin 

tətbiqi yeni texnika və texnologiyalardan geniş istifadə olunmasına əsaslanır. İT vasitəsi ilə biznesin bütün formal 

və qeyri-formal prosesləri təyin edilir. İT funksiyası şirkətin məlumat bazasını yalnız əldə saxlamır, həmçinin 

bölüşdürür və istifadə edilməsinə şərait yaradır. Bütün bunlar göstərir ki, biznesin İT uyğunlaşması biznesin başa 

düşülməsini daha da asanlaşdırır. 

Açar sözlər: Biznes prosesi, informasiya texnologiyaları, uyğunlaşdırma, idarəetmə 

 

Giriş 

Müasir dövrdə, xüsusilə XXI əsrin əvvəllərindən informasiya texnologiyaları cəmiyyətin və 

iqtisadiyyatın inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Onun əhatə dairəsi dövlət 

orqanlarını, sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsili, mədəniyyəti, bütövlükdə insanların həyat 

tərzinə çevrilmişdir. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr İT-nın yaratdığı 

üstünlüklərdən yüksək səviyyədə faydalanır, iqtisadi sahədə böyük uğurlara imza atırlar. Dövlət 

və qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə asan uyğunlaşması, E-biznes, E-

bankçılıq, E-təhsil kimi layihələrin həyata keçirilməsi də daxil olmaqla informasiya 

cəmiyyətinə keçidin realllaşdırılması və inkişafını təmin etmək mərhələsindəyik. 

Son on il ərzində informasiya texnologiyaları (İT) bizneslərdə də struktur dəyişikliyinə gətirib 

çıxaran, əməyin şəraitində və xarakterində dəyişikliklərə səbəb olan, iqtisadi və sosial çevrilmə 

prosesinin əsasını təşkil edən iqtisadi dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. 

Böyük miqyasda qloballaşma prosesləri və rəqabətin artması bütün ölkələrdə firmalara yeni İT 

əsaslı strategiyaları və iş təcrübələrini tətbiq etməyə məcbur edir. İnformasiya texnologiyaları 

insan həyatının bütün sahələrinə təsir göstərmişdir. Bu, informasiya ehtiyaclarının ümumi 

mailto:togrulhuseynov@yahoo.com
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artımının və informasiya xidmətlərinin inkişafının nəticəsidir. Buna görə, müəssisənin uğurlu 

fəaliyyəti etibarlı məlumat əldə etmədən mümkün deyildir. Yeni reallıqlar yeni prioritetləri 

nəzərdə tutur və yeni idarəetmə metodlarını tələb edir. Müasir dövrdə kommersiya fəaliyyətinə 

innovasiyaların və yeniliklərin tətbiq olunması bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı 

səmərəliliyin artırılmasına, kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə və görülən işlərin 

daha effektiv nəticələrə malik olmasına müsbət təsir edir. Kommersiya fəaliyyətinə yeniliklərin 

tətbiqi yeni texnika və texnologiyalardan geniş istifadə olunmasına əsaslanır.  

Bildiyimiz kimi, İT hər bir şirkət üçün əsas biznes funksiyasını həyata keçirir və İT-yə yatırılan 

investisiyanın gələcəkdə yüksək gəlir gətirəcəyi gözlənilir. İT-nin müəssisələrdə, təşkilatlarda 

tətbiqinin aşağdakı üstünlükləri vardır: 

1. Qiymətin azaldılması 

2. İşin standartlaşdırılması 

3. Məhsuldarlığın artırılması 

4. Əlaqələrin genişləndirilməsi 

5. Risk idarəsinin genişləndirilməsi 

6. Yeni biznes strategiyasının yaradılması    

İT vasitəsi ilə biznesin bütün formal və qeyri-formal prosesləri təyin edilir. İT funksiyası 

şirkətin məlumat bazasını yalnız əldə saxlamır, həmçinin bölüşdürür və istifadə edilməsinə 

şərait yaradır. Bütün bunlar göstərir ki, biznesin İT uyğunlaşması biznesin başa düşülməsini 

daha da asanlaşdırır. İT tətbiq edilməzdən əvvəl əsas müəyyən etmək lazımdır ki, şirkətin nəyi 

var və ən əsası şirkət hansı işləri görür. Şirkətin uğurunun əsas səbəbi onun işinin düzgün təhlil 

edilməsidir. Təhlil mərhələsinin əsas faktorları aşağıdakılardır: 

1. Təşkilatın hüdudları 

2. Rolu və məsuliyyəti 

3. Təşkilatdakı formal proseslər 

4. Təşkilatdakı qeyri-formal proseslər 

5. Bazar 

6. Məhsul və xidmət 

7. Əsas alıcılar 

8. Əsas satıcılar 

9. Əsas biznes iştirakçıları 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2648 
 

Biznes prosesi anlayışı 

Biznes prosesi daxili və xarici müştərilər üçün xüsusi məhsul yaratmaq məqsədi güdən əlaqəli 

işlər və ya tapşırıqlar qrupudur.  

Biznes proses müəyyən bir nəticəyə nail olmaq məqsədi ilə bir-biri ilə əlaqəli bir sıra funksiya 

və fəaliyyətlərdən meydana gəlir. Bu proses nəticəsində əldə edilən gəlir şirkətin daxili və xarici 

müştəriləri üçün dəyər yaratmalı və onlar tərəfindən yararlı qəbul edilməlidir. Reallaşdırılan 

funksiyalar şirkətin birdən çox departamenti tərəfindən və ya biri tərəfindən icra edilir. Bu 

funksiyaların icrası gedişində departamentlər bir-biri ilə resurs, maliyyə, informasiya 

mübadiləsi edirlər. Bir növ öz aralarında məntiqi bir bağ yaradırlar. Bir sıra funksiya və 

vəzifələr sıra ilə yerinə yetirilir, buna ardıcıl əlaqəli vəzifələr deyilir. Bəziləri isə eyni zamanda 

gerçəkləşdirilir ki, bunlar isə paralel vəzifələr olaraq adlandırılır. İş prosesləri tək bir təşkilat 

içərisində reallaşdırıldığı kimi, bəzən birdən çox təşkilatı da əhatə edə bilər. Birinci növdən 

proseslərə təşkilati, ikinci növdən proseslərə təşkilatlar arası biznes prosesləri adı verilir. Proses 

yanaşması, Adam Smitin iş bölgüsü və Frederick Taylorun optimallaşdırılmış vəzifə 

yanaşmalarının əksinə olaraq, görüləcək işi bir sistem olaraq ələ alır. Bu yanaşmada vəzifələrin 

bir-birindən müstəqil olaraq tək-tək optimallaşdırılması yerinə, prosesin bütününün 

performansının optimallaşdırılması hədəflənir (Muradov and etc, 2018). 

Biznesi bir proses olaraq təyin etmək onun görmə qabiliyyətini artırır və nəzarətini asanlaşdırır. 

Gərəksiz və ya təkrarlanan işlərin bitməsinə, israfın qarşısını almağa, proses performansını 

yaxşılaşdırmağa və tədricən optimallaşdırmağa imkan verir. 

Biznes prosesi misiya məqsədi ilə başlayır və biznes məqsədinin əldə olunması ilə başa çatır. 

Proses yönümlü təşkilatlar struktur bölmələri arasında baryerləri aradan qaldırır və funksional 

siloslardan yayınmağa çalışırlar. Biznes prosesləri tez-tez vizual olaraq xüsusi meyarlar və ya 

qərar nöqtələri olan bir sıra tapşırıqları əks etdirən bir sxem ilə təsvir olunur. İş prosesinin 

xəritələşdirilməsi və ya modelləşdirilməsi müəyyən proseslərin qrafiklər və qrafiklər vasitəsilə 

digərlərinə şəkilli şəkildə necə axdığını göstərir. 

Biznes prosesin idarə edilməsi üsulları  

Biznes Prosesinin idarə edilməsi (BPM), Sənaye İnqilabından bəri təşkilati fəaliyyətlə bağlı ilk 

müzakirələrə əsaslanan yeni ideyalar əsasında təşkilati əməliyyatların idarə edilməsi və 

dəyişdirilməsi üçün hərtərəfli bir sistemdir. Son on ildə performansın yaxşılaşdırılması 

istiqamətindəki addım, müasir biznes proseslərinin idarə olunması yolu ilə sona qədər biznes 

proseslərini idarə edərək iş performansını idarə etmək üçün inteqrasiya olunmuş bir sistem 

təqdim etdi. Bir çox təşkilat, əməliyyatlarının bəzi aspektlərinin kəskin dəyişmə ilə xarakterizə 

olunduğunu görür, çünki hər hansı bir yaxşı müəyyən edilmiş xüsusi işləmə metodu yoxdur. 

Bu, xüsusilə məhsulun inkişafı və ya müştəri ilə münasibətlərin idarə edilməsi kimi kiçik 

həcmli, yaradıcı proseslər üçün özünü doğruldur. 

Geniş tətbiqinə və təsirli nəticələrinə baxmayaraq, BPM hələ tam yayılmamışdır. BPM tətbiq 

edən şirkətlər belə hələ də müəyyən qədər natamamdır və bir çox biznes və sənaye növləri buna 
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hələ də başlamamışdır. Təəccüblü deyil ki, Biznes Prosesi Prosesi İdarəetməsinin insanlara, 

təşkilatlara və iqtisadiyyatlara təsiri, hələ də bir prosesi öz prosesi ətrafında idarə etməkdə 

problem yaşayır. Gələcək üçün çətinlikləri müəyyənləşdirən bu tip nümunələr bunlardır: 

İdarəetmə quruluşu və məsuliyyət, İT dəstəyi, şirkətlərarası proseslər, standartlar, proses 

strategiyaları və sənaye quruluşu. Bu makro sualların xaricində, proses idarəçiliyinin əsas 

aspektləri belə (proseslərin dizaynı, metrikanın yaxşılaşdırılması, təlimçilərin və digər hər kəsin 

təkmilləşdirilməsi) kök salmış problemlər var. Görüləsi çox iş var. Bununla birlikdə, bu 

problemlərin həlli olmadan belə, proses idarəçiliyinin gələcəkyönümlü aparıldığı aydındır və 

idarəetmə həqiqətən proses çağındadır. 

Ümumilikdə, Biznes Prosesi İdarəetməsi, müəssisələrdəki sıxlıq və yavaşlıqları aradan 

qaldıraraq ümumi iş səmərəliliyində əhəmiyyətli bir artımı təmin edir. Biznes Prosesi 

İdarəetməsində tətbiq olunan proses yönümlü həllər ilə menecerlərin və işçilərin bir-biri ilə və 

məlumatlarla uyğun şəkildə və sürətli bir şəkildə işləmələrini təmin edir. Beləliklə; 

 Manual əməliyyatlar və proseslər aradan qaldırılır 

 Proseslərin izlənməsi daha asan və daha sürətli həyata keçirilir 

 Səhvlər azalır, işlərin tamamlanması sürətlənir 

 Biznes proseslərindəki problemlər böyümədən həll edilir 

Biznes prosesi idarəetməsini asanlaşdırmaq üçün müasir tətbiq 

İnkişaf Platformalarından istifadə etmək müasir tətbiqetmə platformaları, konfiqurasiya edilə 

bilən alətlər, mənbələr və yenidən istifadə edilə bilən komponentlər vasitəsilə inkişafdan 

mürəkkəbliyi götürür. Bu yolla, komanda biznes proseslərini modelləşdirmək və həyata 

keçirmək üçün fərqli addımlar barədə düşünmədən, yerləşmiş iş axını mühərriki ilə minimal 

səylə sadə və ya kompleks BPM həllərini sürətlə yarada və ya dəyişdirə bilər. 

Ənənəvi BPM üsulları əvəzinə müasir bir tətbiqetmə platforması istifadə etməyin üstünlükləri:  

 Daxili maneələri ləğv edərkən və müştərinin təcrübəsini əngəlləyən alətləri əvəz 

edərkən həqiqi ehtiyaclarına cavab verən müştəriyə yönəlmiş proseslər yaratmağa 

imkan verir; 

 Rəqəmsal prosesləri ənənəvi inkişaf metodlarından 10 qat daha sürətli qurmaqda və 

təqdim etməkdə kömək edir. Bu şəkildə, prosesləri aylar (və ya illər) əvəzinə günlərlə 

yaratmaq və istifadə etmək mümkün olur. Bununla yanaşı, prosesin səmərəliliyi 

sayəsində sürətlə uyğunlaşmaq və davamlı dəyişiklik imkanı verir; 

 Yeni biznes prosesləri və modellərini sınaqdan keçirməkdə, onları ölçməkdə, asanlıqla 

minimum canlı proseslər yaratmaqda və davamlı inkişafa dəstək verməkdə fikirlər 

formalaşdırmaqda yardımçı olur. 
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İnformasiya texnologiyaları son illərdə biznes proseslərinin yerinə yetirilməsində ən vacib 

inkişaf ola bilər. Prosesə həssas informasiya sistemləri, insanları, texnologiyaları və məlumat 

mənbələrini əhatə edən biznes proseslərini idarə edən və həyata keçirən informasiya 

sistemləridir (Dumas, 2005). Xüsusi bir İnformasiya texnologiyaları növü olaraq biznes prosesi 

idarəetmə sistemləri, funksiyalar və təşkilatlar arasında xüsusi iş qaydalarına uyğun olaraq 

həyata keçirilən məntiqi proses axınlarının həyata keçirilməsinə imkan verir (van der Aalst, van 

Hee 2002). Müəssisə mənbəyi planlaşdırma sistemləri, müəyyən iş funksiyaları və iqtisadi 

sektorlar üçün xüsusi iş ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilən ümumi həllər təqdim edir (Esteves, 

Bohorquez 2007). Müəssisə məzmunlu idarəetmə sistemləri, biznes proseslərində hər növ 

məlumatların yaradılmasını, saxlanılmasını, alınmasını və saxlanmasını dəstəkləyir 

(Grahlmann et al. 2012). Əməliyyat sistemləri ilə yanaşı analitik sistemlər də BPM-də mühüm 

rol oynayır.  

İnformasiya texnologiyalarının mahiyyəti və tətbiqi istiqamətləri 

XX əsrin son 10 illiyini əhatə edən dövr qlobal inkişaf prosesində dönüm nöqtəsi hesab olunur. 

19-cu əsrin sənaye inqilabı və 20-ci əsrin elmi inqilabı bilik yönümlü iqtisadiyyatın yaranması 

üçün şərait yaratdı. Hal-hazırda baş verən dəyişikliklər maşının ixtirası və bundan sonra buxar 

mühərrikinin kəşf olunmasından sonra baş verən proseslərlə müqayisə olunacaq həddədir. 

Buxar maşınları, dlm tamamilə ortadan qalxmasına, ümumiyyətlə yeni sahələrin , məhsulların 

və xidmətlərin yaranmasına və ən əsası, müəssisələrə daha səmərəli işləmək və fəaliyyətlərini 

diversifikasiya etmək imkanı vermişdir. Bu dəyişikliklər hər zaman texnoloji dəyişikliklərdən 

ilk təsirlənmiş sektorlardan, iqtisadiyyatın qalan sektorlarına texnoloji yeniliklərin yayılması 

üçün uzunmüddətli, hətta 10 illikləri tələb edən məhsuldarlığın artmasına səbəb olmuşdur. Elmi 

və innovasiya fəaliyyəti, təhsil, iqtisadiyyatın elm yönümlü və informasiya texnologiyaları, və 

cəmiyyətin təsirinin gücləndirilməsi nəticəsində ümumiyyətlə, fəaliyyətlərin keyfiyyətcə yeni 

xüsusiyyətli mexanizmləri əldə edilir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları iqtisadi 

və sosisal dəyişilmə prosesinin əsasını təşkil edir, yeni iqtisadiyyatın əmələ gəlməsində 

həlledici rol oynayır və bütövlükdə iqtisadiyyatın və müəssissələrin fəaliyyət mexanizmlərinin 

dəyişilməsində əsas forma hesab edilir. Bəşəriyyət öz elmi ilə müasir dünyada sosial, iqtisadi 

və mədəni inkişafın əsas mühərriki olaraq, həmçinin öz inkişafının da yeni və innovativ 

mərhələsinə qədəm qoydu, istehsalın daha çox əhəmiyyətli və vacib olan resursuna çevrildi. 

İnformasiya, bilik və şəbəkələr arasında gedən dəyişmələr və qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə baş 

verən makro və mikroiqtisadi dəyişikliklər seriyası bir çox tədqiqatçıların - “Yeni iqtisadiyyat” 

, “ İnformasiya iqtisadiyyati” , “ Elm üzərində qurulmuş iqtisadiyyat” , “ Şəbəkə iqtisadiyyati” 

kimi terminlər yaratmasına təkan verdi. Bilik iqtisadiyyatı bizim fikrimizcə, sənaye və post-

sənaye cəmiyyətinin iqtisadiyyatından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, burada isə, ilk növbədə 

elmi tədqiqatlar və inkişafının, patentlərin, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin idarəetmə və digər 

təcrübələrinin , nou-hau və məlumatların nəticəsi kimi elm tutumlu aktivlər ön plana çıxır. 
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Biznesdə İnformasiya Texnologiyalarından istifadə 

Son illər ərzində texnologiya iqtisadiyyatda, xüsusilə də biznes sahəsində partlayışa səbəb oldu. 

Texnologiya sayəsində bir çox ənənəvi iş modeli və konsepsiyası inqilab edilmişdir. 

Texnologiya bizə işlərə yeni bir baxış bucağı və hazırda etdiyimiz işlərə yeni bir baxış tərzi ilə 

yanaşma imkanı verdi. Texnologiya həm də biznes prosesimizdə daha çox səmərəlilik verdi. 

Texnologiyanın biznes üçün həlledici olduğu bəzi sahələrə satış nöqtələri sistemləri, 

idarəetmədə İKT-nin istifadəsi, mühasibat uçotu sistemləri və gündəlik iş fəaliyyətinin digər 

mürəkkəb məqamları daxildir. Zamanında inqilabi olan bir kalkulyator qədər sadə bir şey də 

texnologiya sayəsində meydana gəldi. Tapşırıqları əl ilə yerinə yetirməyə qayıtdığınızı təsəvvür 

etmək çətindir. Təxminən bizi 100 il əvvələ aparır. 

İT uyğunlaşmasının faydaları 

Texnologiya, istehsal dostu dizayndan məhsul keyfiyyətinə, istehsal prosesi dəyərindən 

zəmanət xidmətinin səmərəliliyinə qədər olan spektrdə davamlı korporativ inkişaf amilinin əsas 

konsepsiyasıdır. Bununla birlikdə, texnologiya rəhbərliyi texnologiyanın əldə edilməsi və 

saxlanılması deyil. Texnologiya menecmenti, geniş mənada, müəssisənin texnoloji yönümlü 

idarəetməsidir. 

Texnologiya İdarəetməsinə iki fərqli yanaşma var. Birinci yanaşma, texnologiyanı möhkəm 

əsasda planlaşdırma, koordinasiya və istiqamətləndirməyi özündə cəmləşdirən mikro 

yanaşmadır, digəri isə daha çox makro, texnoloji proqnozlaşdırma, texnoloji planlaşdırma, 

müəyyənləşdirmə, tətbiqetmə və ölkə daxilində elmi-texnoloji siyasətlə əlaqəli bütün 

fəaliyyətləri araşdırmaqdır. 

• Mikro yanaşmada, yəni möhkəm əsaslarla işləyən texnologiya rəhbərliyində əsas 

məqsəd iş imkanlarını maksimum dərəcədə artırmaq üçün texniki imkanlarla ən optimal şəkildə 

planlaşdırmaq, təşkil etmək və koordinasiya etməklə idarəetmə fəaliyyətlərini həyata 

keçirməkdir.  

• Makro yanaşmada, texnoloji rəhbərliyi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf hədəflərinə uyğun 

olaraq, elmi-texnoloji planlaşdırma, siyasət müəyyənləşdirmə, texnoloji investisiyalar və 

texnoloji infrastrukturla əlaqəli fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi ilə məşğul olur. 

Texnologiya strategiyası ilə texnoloji vəziyyət müəyyənləşdirilir və inkişaf etmiş texnologiya 

səviyyəsinə necə gediləcəyi müəyyənləşdirilir. İnnovasiyanın necə edilməli olduğunu araşdıran 

bu konsepsiyada təcrübədən öyrənilənləri tətbiq edərək müvəffəqiyyət əldə etməyə çalışılır. 

Texnoloji Strategiyası 4 Əsas başlıqda cəmlənir; 

• Texnoloji liderliyin həyata keçirilməsi 

• Texnologiya alınması (hansı texnologiya inkişaf etdiriləcək və ya seçiləcək) 

• Texnologiyanın qorunması 

• Texnologiyanın dayandırılması 
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Texnologiyanın öyrənilməsi və kommersiyalaşdırılması uyğunlaşma prosesi kimi tərif edilə 

bilər. Əldə olunan texnologiya əvvəlcə iş daxilində adaptasiya edilməli və daha sonra 

kommersiyalaşdırılmalıdır. Bu gün texnologiya köhnəni və mövcudluğu fərqləndirdiyindən 

fərqli yanaşmalara məruz qalır. Bu yanaşmalar digər dəyişikliklərdə olduğu kimi əsasən 

mühafizəkar və ya inqilabi xarakter daşıyır. Texnologiyaların aşağıda göstərilən paylanmaya 

görə uyğunlaşdırılması təklif olunur (Everett Rogers və Geoffrey Moore tərəfindən 

texnologiyaların adaptasiya ömrü). 

Buna uyğun olaraq, yenilik nəzəriyyəçilərindən biri olan Everett Rogers, Texnologiyanın Qəbul 

Həyatını 5 əsas qrupa böldü. 

- Yenilikçi texnologiya həvəskarları (Innovators) 

- Erkən mənimsəyən azlıq (Early Adopters) 

- Erkən mənimsəyən çoxluq (Early Majority) 

- Gec mənimsəyən çoxluq (Late Majority) 

- Gec mənimsəmək məcburiyyətində olanlar (Laggards) 

Proses səviyyəli strateji uyğunlaşmanın təhlili 

İnformasiya texnologiyalarınin strateji rolu, müəssisələrin rəqibləri üzərində üstünlük 

qazanmasına imkan verəcək məhsul, xidmət və səriştələrin inkişafında informasiya 

texnologiyalarınin və texnologiyalarının istifadəsini əhatə edir. Bu, müəssisənin strategiyalarını 

və rəqiblərinə qarşı mövqeyini dəstəkləyən strateji informasiya texnologiyalarınin 

konsepsiyasını ortaya qoyur. Strateji informasiya texnologiyaları, iş strategiyalarının 

hazırlanması və həyata keçirilməsi zamanı məlumatdan, məlumatın çevrilməsindən və / və ya 

məlumatdan istifadə edən vasitələr kimi müəyyən edilir (Earl, Michael J. 2003). 

İnformasiya texnologiyaları ədəbiyyatı araşdırıldıqda ümumiyyətlə iki növ strateji informasiya 

sisteminin olduğu bildirilir (Kini, Ranjan B. 2003: p.42). 

1. Müəyyən bir iş sahəsindəki bir sıra yeni informasiya texnologiyalarından irəli gələn 

yaradıcılıq ideyaları nəticəsində yaradılmış, biznesə xas olan və digərlərindən fərqli sistemlər.  

2. Hal-hazırda geniş yayılmış sistemlərdir, lakin strateji dəyəri istifadə qaydalarından 

asılıdır. 

İnformasiya texnologiyaları rəqabət üstünlüyü qazanmaq, səmərəliliyi və performansı artırmaq, 

idarəetmə və təşkilatda yeni metodlar inkişaf etdirmək və yeni iş sahələri yaratmaq üçün 

müəssisələrdə strateji olaraq istifadə edilə bilər (Peppard, 2003).  

Lakin keçmişdə müəssisələr strateji informasiya texnologiyalarınin əhəmiyyətini dərk edə 

bilmirdilər və bu məsələnin əhəmiyyətini dərk edən az sayda müəssisə strateji informasiya 

texnologiyaları sayəsində rəqiblərini qabaqlamağı bacardı. Bunlara misal olaraq, American 

Airlines-in onlayn sifariş sistemi SABRE və Merrill Lynch tərəfindən müştəriləri üçün inkişaf 
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etdirilən nağd pul idarəetmə sistemidir. Bu gün strateji informasiya texnologiyalarınin 

əhəmiyyətini müəssisələr daha yaxşı başa düşürlər. Bu vəziyyət ənənəvi informasiya 

texnologiyalarınin yoxa çıxdığını və ya tamamilə yoxa çıxmalı olduğunu göstərmir, əksinə 

strateji informasiya texnologiyalarındən daha çox ənənəvi texnologiyaların tamamlayıcı və 

dəstəkçisi kimi istifadə olunur. Buna baxmayaraq, ənənəvi informasiya texnologiyaları ilə 

strateji informasiya texnologiyaları arasındakı fərqləri qeyd etmək faydalıdır (Peppard, 2003). 

Cədvəl 1: Strateji İnformasiya Texnologiyaları ilə Ənənəvi İnformasiya Texnologiyaları 

arasındakı fərqlər 

Strateji İnformasiya Texnologiyaları Ənənəvi İnformasiya Texnologiyaları 

Müştərilər və tədarükçülər kimi qeyri-iş 

amillərinə daha çox diqqət yetirir. 

Daxili proseslərə diqqət yetirir. 

Daha yaxşı məhsul və xidmətlər ilə dəyər 

yaratmağa kömək edir. 

Xərclərin azaldılmasına daha çox kömək 

edir. 

Faydalar strateji tərəfdaşlıqlar yolu ilə iş, 

müştərilər, təchizatçılar və hətta rəqiblərlə 

paylaşıla bilər. 

Yerli fayda təmin edir. Paylaşım söz 

mövzusu deyil. 

Müştəri ehtiyaclarını başa düşməyə və 

problemlərə həll yollarını tapmağa qadirdir. 

Ticarətdəki problemlərlə məşğul olur. 

İnnovasiyalar iş sahəsinin tələbləri nəzərə 

alınaraq aşkarlanır. 

Yalnız texnologiya yönümlü inkişaf var. 

Mənbə: Joe, PEPPARD,IT Strategy for Business, Pitman Publishing, New York, 2003. 

 

Göründüyü kimi strateji informasiya texnologiyaları ənənəvi sistemlərlə müqayisədə bir çox 

sahələrdə müəssisələrə daha çox elastiklik verir, müştərilər və təchizatçılarla əlaqələrini 

sürətləndirir və yeni iş sahələri tapmalarına kömək edə bilər. Bu istiqamətdə, məlumat 

texnologiyalarıni strategiyalarına uyğun inkişaf etdirmək və strategiyalarını hazırlayarkən və 

tətbiq edərkən məlumat texnologiyalarınin təmin edə biləcəyi üstünlüklərdən faydalanmaq 

müəssisələr üçün çox faydalı olacaqdır. 

Müəssisələrdə informasiya texnologiyalarınin inkişafının ən vacib mərhələlərindən biri olan 

strateji informasiya texnologiyalarınin planlaşdırılmasında, informasiya sisteminin strateji 

parametrləri müəssisənin strategiyası, hədəfləri, missiyası və vəzifələri nəzərə alınmaqla 

müəyyənləşdirilir. Strateji informasiya texnologiyaları planlaşdırılmasında, ilk növbədə, 

sistemin quruluşu və hansı məqsədlə işləyəcəyi müəyyənləşdirilir. Bundan əlavə, istifadə 
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ediləcək informasiya texnologiyalarına görə bir təsnifat aparılır (Soyuer, Haluk, 2010).  

Strateji informasiya texnologiyaları planlaşdırma mərhələsi müəssisənin cari və gələcək 

ehtiyaclarına ən yaxşı şəkildə xidmət edəcək informasiya sistemi tətbiqetmələrinin seçilməsini 

əhatə edir (Lederer, Albert L., Vijay S. 2008: p.23). 

Strateji informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə rəqabət üstünlüyü qazanmaq istəyən müəssisələr 

strateji informasiya texnologiyalarınin planlaşdırma mərhələsinə xüsusi diqqət yetirməli və 

məlumat sisteminin strateji parametrləri müəssisənin ümumi strategiyası və hədəflərinə uyğun 

olaraq müəyyənləşdirilməlidir. 

Müəssisələrdəki strateji informasiya texnologiyalarınin planlaşdırılmasının məqsədlərinə 

baxarkən bunlar dörd əsas başlıq altında qruplaşdırıla bilər (Segars, Albert H., Grover, 2008).  

Bu hədəflərə çatmaqla, müəssisələr təsirli bir informasiya texnologiyaları idarəedilməsini təmin 

edə bilərlər. 

1. Adaptasiya: 

Uğurlu informasiya texnologiyaları planlaşdırması üçün informasiya strategiyası ilə 

biznes strategiyası arasında sıx əlaqə olmalıdır. Belə bir adaptasiya üçün informasiya 

texnologiyaları ilə əlaqəli menecerlərin müəssisənin məqsədlərini yaxşı başa düşməsi, 

məlumatlandırma texnologiyaları ilə əlaqəli hədəfləri müəssisənin strategiyasındakı 

dəyişikliklərə uyğun olaraq dəyişdirməsi, qarşılıqlı əlaqə qurması lazımdır. yüksək menecerlər 

ilə informasiya texnologiyaları menecerləri arasındakı əlaqələr və təşkilatdakı məlumat 

texnologiyaları funksiyasının əhəmiyyətini anlamaq. 

2. Təhlil: 

İnformasiya texnologiyalarınin planlaşdırılması prosesində sözügedən menecerlərin yaxşı 

bir təhlil aparmaları və istifadə edilən əməliyyatlar, proseslər və metodlar əsasında təşkilat içi 

əməliyyatlarını ətraflı öyrənmək üçün səy göstərmələri lazımdır. Bunun üçün tətbiqetmələrin 

və verilənlər bazalarının iş funksiyaları arasında inteqrasiyasını təmin edəcək bir quruluş 

yaradılmalıdır. Ümumiyyətlə, təsirli bir analiz nəticəsində məlumatın təşkilatda necə istifadə 

edildiyi və yaxşılaşdırılması lazım olan kritik sahələrin ortaya qoyulduğu başa düşülür. 

3. Əməkdaşlıq 

Ticarət daxilində informasiya texnologiyalarınin planlaşdırılması və tətbiqi sahəsində 

əməkdaşlığın təmin edilməsi, strateji informasiya texnologiyaları planlarının həyata 

keçirilməsində yarana biləcək problemləri azaldacaqdır. İnkişaf prioritetləri, tətbiqetmə 

proqramları və əməkdaşlığın təmin edilməsində idarəetmə məsuliyyəti sahələrində ümumi bir 

razılığın əldə edilməsi lazımdır.  

4. Bacarıqların inkişafı: 

Strateji informasiya texnologiyaları planlaşdırmasının zamanla iş daxilində necə 

uyğunlaşdırıldığı da vacibdir, strateji informasiya texnologiyalarınin müvəffəq olması üçün işi 
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dəstəkləmək üçün tələb olunan əsas səlahiyyətləri inkişaf etdirməlidir. Strateji informasiya 

texnologiyaları planlaşdırması daxilində planlaşdırma təcrübəsi ilə gələn təşkilati öyrənmə 

nəticəsində, informasiya texnologiyaları ilə iş strategiyaları arasında uyğunlaşma, müəssisə 

daxilində əməliyyatların və texnologiyaların təhlilinə və anlaşılmasına imkan verən, 

informasiya texnologiyaları menecerləri ilə iş birliyini artıran rəqabət mühiti və gözlənilməz 

təşkilati / ətraf mühit şərtlərinə uyğunlaşma imkanı verən səlahiyyətlər ilə əlaqəli hadisələri və 

problemləri proqnozlaşdıran istifadəçi qrupları inkişaf etdirilməlidir. 

Bu gün artan dəyişiklik sürəti, kritik bir amil olan informasiyaların idarə edilməsinə diqqət 

yetirməyi zəruri etdi. İnformasiyalardan fərqli bir məna və məzmuna sahib olan və gizli və açıq 

olaraq təsnif edilən informasiyaların idarə edilməsinin zəruriliyi, təşkilatların məlumat 

idarəetmə infrastrukturu və prosesləri qurması və “İnformasiya menecmenti” intizamının 

inkişafı üçün zəmin yaratdı. İndi müasir müəssisələrdə informasiya, rəqabət üstünlüyü təmin 

edən bir biznes quruluşu; informasiya menecmenti, digər tərəfdən, müəssisələrin öz korporativ 

məlumatlarını yaratdıqları bir biznes prosesi kimi qəbul edilir. Xüsusilə informasiya 

texnologiyalarındakı sürətli dəyişikliklər zəruri biliklərə əsaslanan yeni bir iqtisadiyyat yaratdı. 

İndi informasiya müəssisələrin sahib olduğu ən dəyərli istehsal amilinə çevrildi. İstifadə 

edildikdə və paylaşıldıqda artan və müəssisələrə rəqabət gücü verən bir istehsal faktoru olan 

məlumatların idarə edilməsi də zərurətə çevrilir. Hər bir müəssisə məlumatları bir şəkildə idarə 

etməyə çalışır. Təşkilatlar informasiya ehtiyatlarını müəyyənləşdirdikdə və onlardan səmərəli 

və effektiv istifadə etməyə başladıqda, müştərilərin tələb və təkliflərinə daha sürətli cavab verən 

bir xidmət anlayışı ilə dəyər yaradan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində və daha yaxşı 

səviyyəyə aparılmasında rəqabət üstünlüyünə sahib ola bilərlər. Məlumat menecmenti, 

təşkilatdakı fərdlərin iş məqsədlərinə çatmaq üçün birlikdə çalışaraq məlumat yaratmağı, 

paylaşmağı və tətbiq etmələrini təmin edən bir metod olaraq ortaya çıxır. 

Rəqabət üstünlüyü yaratmaq və ya saxlamaq, xərcləri azaltmaq və səmərəliliyi artırmaq 

şirkətlər üçün ən vacib problemlərdən biridir. Bu məqsədə çatmaq üçün ilkin metodlardan biri 

də təşkilatlarda biznes prosesinin necə aparıldığı, işçilərin necə idarə olunduğu və proseslərin 

təkmilləşdirildiyi barədə fərqli bir perspektiv tələb edən prosesin idarə edilməsidir. 

İnformasiya idarəetmə proseslərindən biri olan məlumat saxlamasının müəssisələrə strateji 

üstünlüklər verdiyini nəzərə alsaq, bu şöbədəki ən yüksək münasibətlərin də bu ölçü ilə əlaqəli 

olması normal bir vəziyyət kimi qəbul edilə bilər. Xüsusilə əməliyyat bazarında, məlumat işçilər 

tərəfindən proses axını üçün ən vacib amil olaraq görülür. İşçilərin proseslərin işində ikincil 

məlumatların istifadəsini görməsi və proses axınını təmin etmək üçün tərəddüd etmədən lazımi 

məlumatlardan istifadə etməsi lazım olduğu ortaya çıxır. Təşkilatın ehtiyac duyduğu 

məlumatları müxtəlif mənbələrdən biznesə gətirmək, bu məlumatları düzgün tutmaq və işçilərlə 

bölüşmək və lazım olan məlumatları lazımi yerdə və saatda istifadə etmək də gözlənilən fayda 

və üstünlükləri təmin edir. Texnoloji infrastrukturun tələb olunan məlumatların vaxtında və 

uyğun istifadəsini təmin etmək üçün kifayət etməsi qaçılmaz bir həqiqətdir.  

Nəticə etibarilə, bilik idarəçiliyi bir biznes funksiyası deyil, bir müddət kimi başa düşülməlidir. 
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Bilik idarəetməsini bir iş funksiyası kimi təşkil etmək, məlumatların istehsalı, saxlanması, 

bölüşdürülməsi və istifadəsinin ləngiməsində, məhdudlaşdırılmasında və ya hətta qarşısının 

alınmasında rol oynaya bilən məhdud sayda insanın inhisarına məlumat vermək deməkdir. Bu 

səbəbdən, bütün təşkilat daxilində istehsal, saxlama, yaymaq və istifadə etmək üçün açıq olan 

təşkilati mədəniyyətin bir hissəsi kimi məlumat idarəetməsini iş axınlarını asanlaşdıran və 

davamlı inkişafları proseslərlə inteqrasiya olunmuş şəkildə dəstəkləyən bir şəkildə həyata 

keçirmək lazımdır. 

Nəticə və Təkliflər 

İnformasiya texnologiyaları və biznes dünyasını uyğunlaşdırma konsepsiyası, texnologiya 

tərəfi və biznes mütəxəssislərinin uğurlu xidmət təqdimatını dəstəkləmək üçün həqiqətən 

birlikdə çalışmaq üçün bilik, bacarıq və ünsiyyət boşluqlarını aradan qaldıra bilməməsindən 

qaynaqlanır. Uyğunlaşma, korporativ mədəniyyət kimi hamar və yumşaq səslənə bilər, lakin 

bəzi İT və biznes mütəxəssisləri bunun İT ilə biznesin uyğunlaşdırılması üçün yanlış bir 

yanaşma olduğunu söyləyirlər. Yaxşı, bəs bu harmoniya haqqında necə düşünməliyik? İT və 

biznes sahəsinin tək və ya vəhdət şəklində işlədiyini və hansı formanın daha çox fayda 

verdiyini düşünək. Əsas odur ki, İT və biznes tərəfdaşları birlikdə çalışanda hər ikisi daha çox 

şey əldə edəcəkdir. Ən uğurlu təşkilat, hər bir işçinin daha ağıllı işləyə bilməsi üçün mövcud 

bacarıq və mənbələrdən ən yaxşısını istifadə edərək vahid bir komanda qurmağa cəhd 

etməlidir. Bunun nəticəsində də, biznes prosesin İT ilə uyğunlaşdırılması daha da asanlaşacaq 

və bu da öz növbəsində bir sıra üstünlüklərə səbəb olacaq. Bu uyğunlaşmanı aparmaq hər 2 

sahə üzrə müəyyənlər addımlar ataraq həyata keçə bilər: 

-  İT xərclərinin azalması (İT xərclərinin ən azı 10% -i biznes məqsədlərinə fayda 

verməyəcək) 

- Əməkdaşlığın artması 

- Problemli bölgələrdə idarəetməni tam əldə tutmaq 

- İnvestisiyaların dəqiq tənzimlənməsi ilə investisiya gəlirliyini artırmaq 

- Bazara sürətlə daxil olmaq 

- Çevik olmaq üçün bütün struktur bölmələrin sinxronizasiya edilməsi 

- Davamlı fəaliyyəti və işçi məlumatlarını artırmaq 

- Qoyulmuş strategiyaya nail olmaq 

- Hər sahədə daha dolğun və dəqiq qərarlar vermək: infrastruktur dizaynı, tətbiqetmə 

dövrü, planlaşdırma və büdcə, marketinq və satış, xarici qaynaq, işçilər, ortaqlıqlar və satıcılar 

və s. 

Bütün bu üstünlüklər ən yaxşı müştəri təcrübəsi ilə nəticələnir və nəticədə gəlir səviyyəsini də 

artırır. 
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Summary 

In this study, it is aimed to give information about the scope and usage of Stock Standards in general accounting 

standards that arise as a result of the need to use a common financial reporting language in the international arena. 

For this purpose, an explanation has been made about the International Accounting Standards (IAS) 2 Stock 

standard usage scope and applications. 

In order for the financial statements obtained from the accounting system to fulfill the expected function for 

information users, to reflect the business activities accurately and reliably, to express similar events in common 

and to be comparable, financial transactions must be reflected in the financial statements and measured using the 

same accounting standards worldwide. 

Therefore, accounting standards can be defined as a set of rules that guide accounting practices and determine a 

specific order for the preparation of financial statements. Different international accounting and financial reporting 

practices result in different operating results that are difficult to explain internationally. Therefore, the 

approximation of the different accounting standards applied and the creation of a globally accepted set of 

International Financial Reporting Standards (IFRS) emerge at this point. 

In the first part of the study, general information about International Accounting Standards is given, its historical 

development, importance and objectives are explained. In the second part, explanations about the IAS 2 Inventories 

standard are made, information on inventory definition, inventory management, stock control and its importance, 

and inventory cost calculation methods are given. In the last section, the purchasing costs, conversion costs, end 

of period stock costs of inventories are explained with examples. 

Keywords: IAS, Accounting, Inventories. 
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Xülasə 

Respublikamızda bazar münasibətlərinin formalaşması və sürətli inkişafı iqtisadiyyatın yeni sahələrinin yaranması 

ilə nəticələnmişdir. Həmin sahələrdən biri də sığortadır. Milli iqtisadiyyatın dinamik inkişaf edən sahəsi olmaqla 

sığorta vətəndaş və sahibkarlar arasında iqtisadi-sosial münasibətləri səciyyələndirir. Sığorta bazarına xas olan 

müsbət tendensiyalar fonunda sığorta bazarının və sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün zəruri 

hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu onunla izah olunur ki, praktikada sığorta sahəsində potensial 

və faktiki sığorta istehlakçılarının məlumatlılıq səviyyəsi aşağıdır, həmin məsələlərin mahiyyəti ilə bağlı sığorta 

münasibətləri iştirakçıları arasında konsensus yoxdur. Məqalədə bu problemlərin həlli istiqamətində düzgün 

idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi məqsədi ilə sığorta təşkilatlarında uçot-analitik sistemin mövcud vəziyətini 

qiymətləndirməklə onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri nəzərdən keçirilmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığorta fəaliyyəti bir sahibkarlıq obyekti kimi nəinki gəlirlər hesabına xərclərin 

örtülməsi, eyni zamanda müəyyən mənfəət yaradılmasını nəzərdə tutur. Lakin sığorta şirkətləri eyni sosial 

mahiyyət daşıdığından onlar yüksək mənfəət ardınca qaçmamalıdırlar. İkinci tərəfdən sığorta təşkilatlarında 

yaranan mənfəət şərti xarakter daşıyır. Çünki sığorta sistemində mənfəət yaradılmır, ancaq bölüşdürülür. Məhz 

buna görə də sığorta sistemində mənfəət dedikdə müsbət maliyyə nəticələri başa düşülür. Sığorta şirkətləri nəinki 

sığorta fəaliyyətindən, eyni zamanda qeyri-sığorta fəaliyyətindən mənfəət əldə edə bilərlər. Yəni sığorta 

ehtiyatlarını öz xüsusi vəsaitlərini investisiyaya yönəldə bilərlər. Onu da qeyd edək ki,sığortaçının sığorta 

fəaliyyətinin məqsədi yalnız böyük sosial mahiyyət kəsb edən xidmət göstərilməsindən ,investisiya fəaliyyətinin 

məqsədinin isə ancaq mənfəət əldə edilməsindən ibarət olmayaraq onlar arasında qarşılıqı əlaqə vardır. Belə ki,bir 

tərəfdən əgər investisiya fəaliyyətinin mənbəyi kimi mənfəət çıxış edirsə,digər tərəfdən investisiya fəaliyyətindən 

əldə edilən mənfəət sığorta əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsinə yönəldilə bilinər.  

Açar sözlər: sığorta təşkilatları, maliyyə, gəlir, xərc, təhlil 

 

Giriş  

Sığorta iqtisadiyyatın dinamik inkişaf edən və perspektivli bir sahəsi olmaqla vətəndaşların və 

sahibkarlıq subyektlərinin sosial və iqtisadi vəziyyəti ilə sıx əlaqəlidir. Bazarın sürətli inkişafı, 

rəqabət və təşəbbüskarlıq riskinin artması bu, nisbətən gənc iqtisadi münasibətlər sisteminə 

aşkar tələbatı müəyyənləşdirir. Zaman keçdikcə sığortanın əhatə dairəsinə ehtiyac getdikcə 

daha kəskin şəkildə hiss olunur və nəticədə bazar iqtisadiyyatının zəruri institutu kimi sığortanın 

rolu artır. Son  illərdə yeni ixtisaslaşmış normativ sənədlərin qəbul edilməsi tənzimləyici 

orqanlar tərəfindən sığortanın əhəmiyyətinin tanınmasını səciyyələndirir. 

Sığorta bazarının və bu sahədə fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarının gələcək inkişafı, onların 

fəaliyyətinin səmərəliliyi idarəetmə qərarları qəbul etmək üçün mühasibat sistemində yaradılan 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2660 
 

və istifadə olunan məlumatların keyfiyyətindən çox asılıdır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

iqtisadiyyatın sığorta sektorundakı təşkilatların sığorta əməliyyatlarından gəlir və xərclərin 

uçotunun mövcud vəziyyəti həm idarəetmənin inzibati bloklarının və həmçinin də sığorta 

sahəsində formalaşmış mühasibat məlumatlarının maliyyə hesabatının müxtəlif istifadəçilərinin 

informasiya ehtiyaclarını hələ də kifayət qədər təmin etmir. Deyilənlərə rəğmən, sözü gedən 

problemlər tam tədqiq edilməmiş, ölkəmizin sığorta şirkətlərində gəlir və xərclərin uçotunun 

maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğunlaşdırılması problemləri bu sahədə yeni 

tədqiqat işlərinin aparılmasını zəruri etmişdir (Xankişiyev, 2006). 

Metod 

Maliyyə nəticəsi bir qayda olaraq müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekununu ifadə 

edir. Sığortada maliyyə nəticəsi ənənəvi olaraq müəyyən dövr ərzində gəlir və xərclərin 

müqayisə olunmasına əsasən təyin edilir.Yəni maliyyə nəticəsi sığorta xidmətlərinin 

realizəsindən əldə olunan gəlir ilə bu dövr ərzində həyata keçirilən xərclər arasında olan fərq 

şəklində təyin edilir.Bu üsul sığortaçıların gəlirinə vergi qoyulması üçün nəzərdə tutulan 

maliyyə nəticələrinin hesablanmasına tətbiq olunur.  

Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin maliyyə nəticələri mütləq və nisbi göstəricilərinin geniş 

dairəsinin təhlili və onların dərindən öyrənilməsi vasitəsilə tədqiq oluna bilər.  

Faktiki nəticələrin planlaşdırılmış nəticələr ilə müqayisə olunması maliyyə büdcə planının tərtib 

olunması vasitəsilə təyin edilir. Büdcə göstəricilərinin icra olunması sığorta təşkilatlarının 

daxili auditorlarının tədqiqat obyektidir.  

Mütləq göstəricilərə təqdim olunmuş xidmətlərin həcmi üzrə göstəriciləri aid etmək olar. 

Məsələn (Xankişiyev, 2006): 

1. İmzalanmış müqavilələrin sayı.Sığorta çantası və sığorta dairəsinin əhatə olunması 

səviyyəsinin,sığorta xidmətlərinə olan tələbatın, sığorta təşkilatının sığorta bazarındakı yerinin 

xarakteristikası üçün tətbiq olunur, məlumatlar dinamika üzrə tədqiq olunur.  

2. Sığorta təminatının ödənilməsi.İcra olunmuş məsuliyyətin və sığorta təşkilatının ödəniş 

qabiliyyətinin həqiqi səviyyəsini xarakterizə edir. O hesabat ilinin faktiki zərərlilik 

səviyyəsindən asılıdır. Bu zaman faktiki ödənişlərin planlı ödənişlərdən kənara çıxması və 

kənara çıxmanın səbəbləri tədqiq olunur.  

3. Sığorta olunmuş obyektlərin sığorta məbləği. Sığorta məbləğini ifadə etməklə sığortaçılar 

tərəfindən qəbul olunan məsuliyyətin həcmini xarakterizə edir.  

4. Daxil olan sığorta tədiyyələrinin (mükafatlarının) həcmi.Sığorta təşkilatı tərəfindən 

təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan cari maliyyə vəsaitlərinin 

ölçüsünü ifadə edir.Dinamika üzrə, növlər üzrə nəzərdən keçirilir. Mükafatın artım tempi 

müəssisələrin ödəniş artımından asılı olaraq tədqiq edilir,səbəb və amillər araşdırılır.  

5. Gəlir və xərclərin həcmi.Dinamika üzrə nəzərdən keçirilir. Artımın tərkibi, strukturu və 

amilləri dərindən tədqiq edilir.  
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6. Sığorta ehtiyatlarının həcmi.Sığorta təşkilatının ödəniş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi 

üçün tətbiq edilir. Onların dinamikası, tərkibi, məsuliyyətinin strukturu nəzərdən keçirilir.  

Maliyyə nəticələrini xarakterizə edən nisbi göstəricilər daha müxtəlifdirlər. Bunlara aiddir:  

1. Rentabellik.Sığorta təşkilatı və onun müxtəlif sığorta növləri üzrə hesablanır.Sığorta 

təşkilatının rentabelliyi balans mənfəətinin nizamnamə kapitalına və ya sığorta fəaliyyəti üzrə 

xərclərin məbləğinə olan nisbətlə hesablanır.Sığorta növü üzrə rentabellik sığortanın müvafiq 

növünə əsasən əldə edilən gəlirin sığorta məbləğinə və ya sığortanın bu növü üzrə daim olan 

sığorta haqlarının məbləğinə olan nisbətlə müəyyən edilir. Sığorta təşkilatının rentabelliyi 

həmçinin sığorta ilə əlaqədar olmayan fəaliyyətin nəticələrinin uçota alınması vasitəsi ilə təyin 

olunur. Aktivlərin rentabelliyi xalis gəlirin aktivlərin orta illik məbləğinə olan nisbətinə əsasən 

hesablanır.İnvestisiyaların rentabelliyi investisiya gəlirinin sığorta ehtiyatlarının məbləğinə 

bölünməsi vasitəsilə hesablanır.  

2. Sığorta növü üzrə olan ödənişlərin normativləri.Tarifdə qeyd olunmuş ödənişlərin 

normativləri ilə toplanmış sığorta mükafatları üzrə faktiki ödənişlər kimi müəyyən edilən faktiki 

səviyyənin müqayisə edilməsi ilə öyrənilir.  

3. Xərclərin səviyyəsi. Sığorta təşkilatlarının xərcləri toplanmış sığorta ödənişlərinin həcmi ilə 

müqayisə edilir. Zərərlilik əmsalı sığorta ödənişləri və xərclərin toplanmış ödəniş məbləğinə 

olan nisbəti vasitəsilə müəyyən edilir. Əlavə xərclərin səviyyəsi ödənişli komissiyon haqlarının 

sığorta ödənişlərinin ümumi məbləğinə olan nisbəti kimi ifadə olunur.  

4. Gəlir. Qeyri-sığorta fəaliyyətindən əldə edilən gəlirin sığorta fəaliyyətindən əldə edilən gəlir 

ilə müqayisə edilməsi.  

Sığorta təşkilatının mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı sığortaçının balansına daxil olan və 

il ərzində nəşr olunan hesabat formasıdır. Bu mühasibat sənədlərində əks olunan məlumatlar 

maraqlı şəxslərin hər biri üçün lazımdır. Bu məlumatların sadə və aydın olması sığorta 

müdafiəsinin sosial xüsusiyyətinə əsaslanır və müştərilər üçün sığorta kompaniyasının maliyyə 

vəziyyəti haqqında zəruri məlumatların əldə edilməsinə şərait yaradır. Bəzi sığortaçılar nəşr 

edilmiş maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən reklam məqsədi ilə istifadə 

edirlər. 

Araşdırma Modeli 

Sığorta təşkilatları digər sahibkarlıq strukturları kimi öz fəaliyyətlərindən müəyyən gəlir əldə 

etməlidirlər. Sığortaçı tərəfindən sığorta və qanunvericilik ilə qadağan edilməmiş digər 

fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə etdiyi vəsait üzrə toplanmış məbləğ sığortaçının 

gəliri adlanır.  

Müasir təcrübədə sığortaçıların gəlirinə aşağıdakılar aid edirlər (Kərimov, 2000): 

- Sığorta mədaxili;  

- Sığorta fəaliyyətindən əldə olunan digər gəlirlər;  

- Digər fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlirlər.  
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Sığorta mədaxili aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur (Kərimov A.Ə. 2000): 

- Sığorta müqaviləsinə əsasən sığorta haqları üzrə gəlir, sığorta ödənişlərini ,sığorta ehtiyatına 

daxil edilən hesablaşmaları və yenidənsığortaya təqdim edilən müqavilə üzrə sığorta haqlarını 

nəzərə almaqla yenidənsığorta;  

- Sığorta ehtiyatlarının qaytarılma məbləği;  

- Komissiyon mükafatlar və tantyemalar;  

- Yenidənsığortaçılar tərəfindən sığorta ödənişləri üzrə payların ödənilməsi;  

- İTS üzrə işlərin həyata keçirilməsinə yönəldilən vəsaitlərin qənaəti.  

Sığorta fəaliyyətindən əldə olunan digər gəlirlərə aşağıdakılar daxildir:  

- Sığorta ehtiyatları və digər vəsaitlərin yerləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlər  

- Depo mükafatlarına hesablanan faizlərin məbləği;  

- Reqressin məbləği;  

- Sair gəlirlər.  

Digər fəaliyyətlərdən əldə olunan sair gəlirlərə aşağıdakılar daxildir (Məmmədov, 1997): 

- Əsas fondlar və digər aktivlərin realizəsindən əldə olunan gəlir;  

- İcarə haqqı;  

- Debitor borclar üzrə məbləğ;  

- Hesabdan silinən kreditor borclar;  

- Qanunvericilik ilə qadağan olunmamış fəaliyyətdən əldə olunan digər gəlirlər. “Sığorta 

fəaliyyəti haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaçının bank, istehsal 

və ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olması qadağan edilmişdir. Rəsmi təsnifatın əsasında 

sığortaçının gəlirlərinin qruplaşmasının müxtəlif variantlarını təklif etmək mümkündür.  

Gəlirlərin mənbəyindən asılı olaraq, sığorta təşkilatlarının gəlirlərini şərti olaraq 3 qrupa 

bölürlər (Kərimov, 2000): 

1) sığorta əməliyyatlarından əldə olunan gəlirlər;  

2) investisiya fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər;  

3) sığorta əməliyyatları ilə əlaqədar olmayan fəaliyyət növlərindən əldə olunan gəlirlər.  

Sığorta əməliyyatlarından əldə olunan gəlirlər. Bu gəlirlər sığortaçının gəlir bazasını və eləcə 

də sığorta büdcəsinin təşkilinin əsas şərtlərini tamamlayan mühüm mənbələrdən biridir. Bu 

gəlirlərin tərkibinə aşağıdakılar daxildir:  

- sığorta mükafatları :  

1) birbaşa sığorta üzrə sığorta mükafatları ;  
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2) birgə sığorta qaydasına uyğun olaraq əldə edilən sığorta mükafatları ;  

3) yenidən sığorta qaydalarına uyğun olaraq əldə edilən sığorta mükafatları.  

- yenidən sığorta üzrə alınan məbləğlər;  

- komission broker mükafatları.  

Sığorta əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlərin mərkəzi elementini sığorta tədiyyələri təşkil 

edir.Sığorta tədiyyəsi sığorta xidmətinin satış qiyməti hesab olunur.  

Sığortaçı tərəfindən sığorta tədiyyələrinin toplanması bir sıra obyektiv amillər ilə müəyyən 

olunur. Bunlara bazar şəraiti, inflyasiyanın sürəti, qanunvericilik və normativ baza, vergi 

qoyuluşu sistemi, sığorta bazarının inhisarlaşma səviyyəsi, ssuda faizlərinin dinamikası 

,dövlətin sosial müdafiəsinin inkişaf səviyyəsi və s. aid etmək olar. Bunların təsiri sığorta 

kompaniyasına daxil olan sığorta tədiyyələrinin axınını artırır və yaxud da azaldır (Həsənli, 

2006). 

Analiz 

Müasir sığorta bazarı maliyyə sistemindəki mühüm əlaqələrdən biri kimi yerləşmişdir və ölkədə 

sosial inkişafı təmin edən investisiya mənbələrinin konsolidasiyasına kömək edən əsas 

vasitədir. Sığorta hadisəsi zamanı bütün riskləri öz üzərinə götürən sığorta qurumlarının köməyi 

ilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, sığorta, sığortaçının yaratdığı vəsaitlər hesabına gözlənilməz 

sığorta hadisələri baş verdikdə fiziki və hüquqi şəxslərin maraqlarını qorumaq üçün iqtisadi 

münasibətlərin bir növüdür (Məmmədov, 1997). 

Sığorta tərəflərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən olunduğu qanuni bir əməliyyatdır. Sığortalı, 

zərərin əvəzini ödəmək hüququna və sığorta xidmətinə görə ödəmə öhdəliyinə malikdir. 

Sığortaçı sığorta şərtlərinə cavab verən ziyanı ödəməyə borcludur, sığorta xidmətinin qiymətini 

almaq hüququna malikdir. Sığorta bazarında, maliyyə bazarının müəyyən bir seqmenti olaraq 

alqı-satqı obyekti sığorta xidmətləri, maliyyə alətləri isə bu sığorta xidmətləri ilə əlaqəli 

müqavilələrdir (müqavilələr). Sığorta bazarının maliyyə alətləri onun üzərində dövriyyədə olan 

müxtəlif maliyyə sənədlərini təmsil edir, onların köməyi ilə sığorta əməliyyatları aparılır.  

Sığorta təşkilatının məqsədi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sığorta və digər fəaliyyətlərin 

həyata keçirilməsi nəticəsində müəyyən gəlir əldə etməkdir. Maliyyə nəticəsi gəlir və xərclər 

arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Sığorta təşkilatlarının sahə xüsusiyyətlərindən və 

strategiyasından asılı olaraq gəlirlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır (Xudiyev, 1993): 

 sığorta fəaliyyətindən əldə edilən gəlir; 

 investisiyalardan gələn gəlir; 

 əməliyyat gəliri; 

 digər gəlirlər. 

Sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları (töhfələr) sığorta fəaliyyətindən gəlir 

kimi təsnif edilir. İqtisadi mahiyyətinə görə sığorta haqları xidmət satışından əldə edilən 
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gəlirdir. Sığorta fəaliyyətindən əldə olunan gəlirə zərərlərin payına görə təzminat şəklində 

gəlirlər, habelə əvvəlki dövrlərdə çıxılan sığorta ehtiyatlarının qaytarılması məbləği daxildir. 

Sığorta təşkilatı özü vasitəçi rolunu oynaya, bununla da, komissiya və mükafat ala bilər (faizlə 

mənfəət komissiyası). 

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə olunan gəlir birbaşa sığorta ilə əlaqəli deyil və aktivlərə 

investisiya mənbəyi rolunu oynayır. Struktura sığorta ehtiyatlarının və kapitalın 

yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir daxildir (Балашова, Липкина, Балашова, 2015: 21-23). 

Əməliyyat və digər gəlirlər həm sığorta prosesi, həm də sığorta xidmətlərinin göstərilməsi ilə 

əlaqəli olmayan digər fəaliyyətlərlə əlaqələndirilə bilər. Birinci qrupa təkrarsığorta riskləri üzrə 

mükafat anbarına hesablanmış faizlər, xidmətlər göstərdikləri üçün ödənişlər, cərimələr və 

müqavilələrin şərtlərinin pozulmasına görə cərimələr daxildir. İkinci qrupa əsas vəsaitlərin və 

qeyri-maddi aktivlərin satışından və digər daxilolmalardan əmlakdan istifadə üçün icarə 

şəklində gəlir daxildir . 

Sığorta şirkətlərinin xərcləri sığorta xidmətlərinin dəyərini təşkil edir və aşağıdakı kimi 

qruplaşdırıla bilər (Bağırov, 2006): 

 sığorta fəaliyyətindən gələn xərclər; 

 investisiya fəaliyyətindən gələn xərclər; 

 inzibati xərclər; 

 əməliyyat xərcləri; 

 sığorta ilə əlaqəli olmayan digər xərclər (fövqəladə xərclər, zərərlərin ödənilməsi).  

Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərin strukturuna sığorta ehtiyatlarına 

ayırmaların məbləği, sığorta müqavilələri üzrə sığorta ödənişləri, birgə sığorta və təkrarsığorta, 

sığorta haqları, əmək haqqı və mükafatlar, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən sığorta 

xidmətlərinin göstərilməsi üçün ödəniş xərcləri daxildir  (Xankişiyev, Abdullayev, 2004) 

İnvestisiya xərclərinə investisiya obyektlərinin idarə olunması və satışı ilə bağlı bütün xərclər 

daxildir. İdarəetmə xərcləri sığorta, təkrarsığorta və təkrarsığorta əməliyyatları ilə əlaqəli deyil. 

Bunlara inzibati və idarəetmə heyəti xərcləri, səyahət və qonaqpərvərlik xərcləri, könüllü 

sığortanın xərcləri, ümumi iş xərcləri, amortizasiya ayırmaları, üçüncü şəxslərin xidmətlərinə 

görə xərclər və s aid edilir. Təhlilə görə hər bir fəaliyyət növü kontekstində sığorta şirkətinin 

gəlir və xərclərinin təhlili ilə başlamaq daha məqsədəuyğundur. Şirkətin sığorta fəaliyyətindən 

gəlir və xərclər haqqında məlumatlar 1 saylı cədvəldə təqdim edilmişdir. 
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Cədvəl 1. Sığorta şirkətinin gəlir və xərclərinin tərkibinin təhlili 

 

İndeks 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Mütləq dəyişiklik (+, -) Nisbi dəyişiklik,% 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Sığorta haqları 52,54 58,49 80,47 +5,95 +21,98 11,32 37,58 

Təkrarsığortada yaranan 

xalis xərclər 

28,14 30,1 44,63 +1,96 +14,53 6,97 48,3 

Sığorta əməliyyatlarının 

aparılması xərcləri 

13,43 14,14 18,29 +0,71 +4,15 5,27 29,35 

Sığorta mükafatı ayır-

maları 

0,48 0,57 1,13 +0,09 +0,56 18,75 98,25 

Həyat sığortası və digər 

gəlirlər 

 

1,1 

 

1,52 

 

2,09 

 

+0,42 

 

+0,57 

 

38,18 

 

37,5 

Həyat sığortası xaricində 

sığortaya aid digər xərclər 

 

2,1 

 

2,3 

 

2,39 

 

+0,2 

 

+0,09 

 

9,52 

 

3,91 

Sığorta  fəaliyyətindən 

çıxılan xərclər və çıxılan 

ümumi gəlir 

 

9,49 

 

12,89 

 

16,13 

 

+3,4 

 

+3,24 

 

35,83 

 

25,14 

Mənbə: Cədvəl Alfa Sığorta SC-nin 2016-2018-ci illər üzrə “Mənfəət və zərər və məcmu gəlirlər haqqında 

hesabat”ın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 1-in təhlili göstərir ki, sığorta fəaliyyətlərindən əldə olunan gəlirlər hər il artmağa 

meyllidir. 2017-ci ildə, əvvəlki ilə nisbətən gəlirlər 3,4 milyard rubl, 2018-ci ildə isə 3,24 

milyard rubl artdı. və ya 25,14% həcmindədir. Gəlirin artmasına səbəb təhlil olunan dövrdə 

53,16% artan həyat sığortası xaricində sığorta üzrə sığorta haqlarının artmasıdır. 

Sığorta təşkilatının iqtisadiyyatı, digər hər hansı bir sahibkarlıq quruluşu kimi, sığorta 

fəaliyyətinin nəticəsi və gəlirlərinin pul şəklində bərabərləşdirmə prinsiplərinə və onun həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar xərclərə əsaslanır. Gəlir və xərclərin müqayisəsi sığorta təşkilatının 

səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan verir. Müqayisənin müsbət dəyəri, sığortalılar və 

müxtəlif tərəflər qarşısında öhdəliklərin zəmanətli icrası, sığorta təşkilatının davamlı inkişafı 

üçün vəsaitin əsası və mənbəyi olan sığorta təşkilatlarının mənfəətini göstərir (Xankişiyev, 

Abdullayev, 2004) 

İqtisadi nəzəriyyədə gəlir anlayışı geniş mənada nəzərdən keçirilir. Sığortaçının gəliri, sığorta 

və qanunla qadağan olunmayan digər fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi nəticəsində hesablarına 
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daxil olan pul vəsaitlərinin məcmu məbləğidir. Öz növbəsində, fəaliyyət göstərdiyi müddətdə 

sığortaçı həm sığortanın təmin edilməsi ilə, həm də digər fəaliyyətlərlə əlaqədar müəyyən 

xərclərə məruz qalır. Mühasibat uçotuna dair normativ sənədlərdə daha sərt gəlir və xərc 

anlayışları tətbiq edilmiş və strukturları formalaşma növləri və istiqamətləri ilə müəyyən 

edilmişdir (Xudiyev N.N. 2003). 

Sığorta təşkilatının əsas fəaliyyətinin mövzusu, bağlanmış sığorta (əsas), birgə sığorta və 

təkrarsığorta müqavilələri çərçivəsində sığorta xidmətləri göstərməkdir. Bu baxımdan, bir 

sığorta təşkilatının adi fəaliyyətindən əldə olunan gəlir, ilk növbədə, bu sığorta əməliyyatları 

növlərindən sığorta haqları daxilolmaları hesab olunur. Sığortaçının əsas xərc maddəsi 

bağlanmış sığorta, təkrarsığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə sığorta hadisələri baş 

verdikdə sığorta tələblərinin və ya sığorta məbləğlərinin ödənilməsidir (Xankişiyev, 2005) 

Nəticə 

Müasir Azərbaycan sığorta bazarı dövrümüzün tələbləri, ehtiyacları və bütövlükdə dünya 

maliyyə sistemində baş verən pozitiv dəyişikliklərin təsiri nəticəsində intensiv sürətlə inkişaf 

etməkdədir.  

Qeyd edək ki, son illər ərzində ölkəmizdə milli sığorta bazarının strukturlaşması prosesi,onun 

kapitallaşma səviyyəsi daha yüksək templərlə təmin edilmişdir. Sığorta sisteminin inkişafını 

xarakterizə edən sığorta tədiyyələrinin ÜDM-yə nisbəti-makroiqtisadi göstəricisi 0,75%-dək 

yüksəlmişdir. Sığorta mükafatlarının artım tempi ÜDM-nin artım tempi ilə korrelyasion əlaqədə 

olub, hər il orta hesabla 25-30% təşkil etmişdir.  

Sığorta təşkilatlarının maliyyə təhlükəsizlyini təmin etmək məqsədilə sığorta təşkilatlarının 

nizamnamə kapitalının miqdarı artırılmışdır. Belə ki, 2011-ci ildə sığortaçılar üçün 3 mln. 

manat, təkrarsığortaçılar üçün 6 mln.manat; 2012-ci ildə uyğun olaraq 4 və 8 mln. manat; 2013-

cu ildə isə 5 və 10 mln. manat müəyyənləşdirilmişdir.  

Bundan başqa 2009-cu il yanvarın 1-dən etibarən sığorta və təkrarsığorta təşkilatlarının 

mənfəətinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilən hissəsi mənfəət vergisindən azad 

edilmişdir. Bütün tədbirlər sığorta təşkilatlarının ödəmə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi və 

həmin şirkətlərin kapitallaşma səviyyəsinin artırılması məqsədi daşıyır.  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq respublikamızda sığorta hələ də inkişaf edən bazarın ayrılmaz 

tərkib hissəsinə çevrilməmişdir. Belə ki, aparılan tədqiqatlar göstərirr ki, ölkədə sığorta 

bazarının potensialının cəmi 5-10% -dən istifadə edilir. Bunun müəyyən səbəbləri vardır:  

Təhlil göstərir ki,respublikada sığorta bazarının inkişafını ləngidən əsas amil sığorta 

şirkətlərinin xüsusi vəsaitlərinin, eləcə də mövcud ehtiyatlarının sığorta bazarının real 

tələbatlarına cavab verməməsidir. Nəticədə sığortaçılar iri risklərin sığortalanmasını qəbul 

etmək, məsuliyyətin xeyli hissəsini öz üzərinə götürmək iqtidarında deyillər. Buna görə də onlar 

böyük miqdarda maliyyə resurslarını xaricə təkrarsığortaya verməyə məcbur olurlar.  

İkinci mühüm amil isə müəssisə və təşkilatların kifayət qədər tədiyyə qabiliyyətliliyinin və 
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sərbəst vəsaitlərinin olmamasıdır.Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, sahibkarliq subyektlərinin 

tədiyyə qabiliyyəti artdıqca onların sığortaya ayrılan xərcləri də üstün sürətlə artır. Digər 

tərəfdən hazırda Azərbaycan Respublikasında əhalinin orta təbəqəsi hələ formalaşmamışdır. 

İqtisadi cəhətdən İEÖ-in təcrübəsi göstərir ki, məhz əhalinin bu təbəqəsi sığorta xidmətlərindən 

istifadədə daha çox maraqlıdır. Onlar üçün sığorta əmlak maraqlarının və stabilliyin qorunması 

alətidir ki, bu da son nəticədə cəmiyyətdə stabilliyin təmin edilməsinə imkan verir.  

Üçüncü amil isə psixoloji məqamın mövcud olmasıdır. Qeyd edək ki,hazırda sığorta çoxları 

üçün dərk edilmiş tələbat, sosial və əmlak stabilliyinin həlli üsulu deyildir.  

Ümumiyyətlə, respublikamızda sığorta sisteminin inkişafı və onun dünya sığorta sisteminə 

inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilməlidir:  

- ölkənin sığorta şirkətlərinin sığorta, maliyyə və investisiya fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri 

müəyyən edilməli və milli sığortaçıların vergiyə cəlbetmə qaydalarının təkmilləşdirilməsi yolu 

ilə sığorta resurslarının hərəkətinin səmərəli dövlət tənzimlənməsi mexanizminin işlənib 

hazırlanması,  

- beynəlxalq sığorta münasibətlərinin və dünya sığorta bazarının qloballaşması meyllərinin 

təhlili əsasında milli sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinin amili kimi təkrarsığorta 

institutunun inkişaf prespektivlərinin müəyyənləşdirilməsi,  

- lisenziyalaşdırma və cari nəzarət funksiyalarının bir-birindən ayrılması, eləcə də sığorta, 

investisiya və təkrarsığorta fəaliyyətinə dövlət zəmanəti verilməsini nəzərdə tutan Milli Sığorta 

Ehtiyatlarını yaradılması,  

- Milli sığorta təşkilatalarının maliyyə strategiyası,planlaşdırılması və büdcələşdirilməsi 

sisteminin işlənib hazırlanması, uçot və hesabatın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ,  

- beynəlxalq sığorta və sığorta nəzarəti təşkilatları ilə inteqrasiyanın dərinləşməsi üçün 

tədbirlərin görülməsi,  

- sığorta ehtiyatlarının və nizamnamə kapitalarının investisiyaya yönəldilməsinin artımı və 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi,  

- sığorta təşkilatlarında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə və səviyyədə daxili audit 

yoxlamalarının aparılmasının təmin edilməsi,  

- sığorta ödənişlərinin vaxtında verilməsi, dəymiş zərərin düzgün müəyyən edilməsi,sığorta 

təşkilatlarında süründürməçiliyə yol verilməməsi üçün radikal tədbirlərin görülməsi,  

- əhali arasında sığorta sahəsində maarifləndirmə işlərinin aparılması,  

- sığorta şirkətlərinə lisenziyanın müddətsiz verilməsi.  

- ipoteka kreditinin inkişafı üçün ipoteka sığortasının həyata keçirilməsi məqsədilə lazımi 

tədbirlərin görülməsinin sürətləndirilməsi,  

- icbari sığorta növləri üzrə fəaliyyətin aparılmasında inhisarçılığa yol verilməməsi,özəl 

şirkətlərin də iştirakına əlverişli şəraitin yaradılması,  

- sığorta bazarını inkişaf etdirmək məqsədilə Azərbaycanın Beynəlxalq Sığorta Nəzarəti 

Assosiasiyasına üzv qəbul edilməsi və bu yolla xarici təcrübənin öyrənilməsinə daha əlverişli 

şəraitin yaradılması,  
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- Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Yaşıl Kart bürosuna tam hüquqlu üzvlüyü ilə 

əlaqədar təşkilati məsələlərin həll edilməsi,  

- Vergi Məcəlləsinin və sosial sığorta ayırmalarının sığorta fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsi,  

- sığorta sahəsində əhalinin stimullaşdırılması məqsədilə Vergi Məcəlləsində vergi 

güzəştlərinin nəzərdə tutulması,  

- milli təkrarsığorta şirkətlərinin yaradılması,  

- milli sığorta bazarının inkişafı məqsədilə xaricdən təkrarsığortaya risklər qəbul edilməsi 

praktikasına başlanması,  

- əhalinin sığorta sahəsində maarifləndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə kütləvi 

informasiya vasitələri ilə təbliğat və izahat işlərinin daha intensiv aparılması.  

- sığorta işi üzrə tədris mərkəzlərinin yaradılması,  

- mütəxəssislər tərəfindən sığorta sahəsi üzrə elmi tədqiqat işlərinin müdafiə edilməsi, 

Azərbaycan dilində sığortaya dair dərsliklərin, metodiki vəsaitləri və digər dərs vəsaitlərinin 

hazırlanması, tədris istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi,  

- sığorta, sığorta-broker fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması prosedurlarının dəqiqləşdirilməsini, 

sadələşdirilməsini, şəffaflığın artırılmasını, lisenziya verilməsinin sığorta fəaliyyəti ilə məşğul 

olanlara təzyiq vasitəsinə çevrilməsini istisna edən mexanizmlər yaradılmasının təmin edilməsi. 

 

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Bağırov D.A. (2006) “Vergi nəzarəti”. dərslik. Bakı, 412 səh.  

2. Həsənli M.X. və başqaları (2006). “Maliyyə”. Bakı.  

3. Xankişiyev B.A. (2006) “Sığorta fəaliyyətinin əsasları”. Bakı, 274 səh.  

4. Xankişiyev B.A. (2005) “Sığorta hamı üçün”. Bakı, 73 səh. 

5. Xankişiyev B.A., Abdullayev P.N. (2004) “Sığorta işi”. Dərs vəsaiti. Bakı, 185 səh.  

6. Xudiyev N.N. (1993) “Dövlət sığortası və sığorta münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi”. Bakı.  

7. Xudiyev N.N. (2003) “Sığorta işi”. Bakı.  

8. Kərimov A.Ə. (2000) “Sığorta (sığortaçının stolüstü kitabı)”. Bakı.   

9. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması 

Qaydaları”. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Q-01 saylı 30.01.2017– ci il tarixli qərarı. 

10. Məmmədov S.M. (1997) “Maliyyə”. Bakı.  

11. Müslümоv S.Y., Kazımоv R.N. (2011). “Maliyyə təhlili”. Dərslik. Bakı. CBS, 312 səh. 

12. Балашова И.В. (2017) Влияние прямых и косвенных факторов на денежные потоки 

предприятия. В книге: Наука XXI века: проблемы, перспективы, информационное обеспечение 

Сборник научных трудов по материалам XV региональной научной конференции. Cоставители 

Т.А. Щербатова, З.И. Воронцова. c.24-31.  



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2669 
 

13. Балашова И.В., Липкина А.В. (2015) Денежная форма стоимости в страховании. В сборнике: 

Проблемы социальноэкономического развития регионов. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 

c.41-43.  

14. Балашова И.В., Липкина А.В. (2015) Реализация мер по развитию финансового рынка России. 

В сборнике: Проблемы социально-экономического развития регионов. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур 

Альбертович. c.39-41.  

15. Балашова И.В., Липкина А.В., Балашова Е.С. (2015) Инновационная реструктуризация как 

инструмент адаптации экономической системы. В сборнике: Проблемы развития современной 

науки Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный 

редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. c.21-23. 

16. Рысьмятов А.З., Балашова И.В., Дьяков А.А. Экономические циклы и кризисы как часть 

механизма поиска баланса между инновациями и стабильностью. Сборник научных трудов 

Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2015. Т. 1. № 

8. c.970-973.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2670 
 

Covid-19 Pandemiyası Dövründə Dövlət Qurumlarında İnsan Resursları 

Siyasəti 

 

Törə Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

tora.aliyeva97@bk.ru 

 

Xülasə 

2020-ci ilin mart ayında Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya elan edilən və dünya ölkələrinin sosial-

iqtisadi həyatına təsir edən yeni növ Koronavirus infeksiyası əmək fəaliyyətinə də xüsusilə təsir etmişdir. Dövlət 

qurumlarının funksiyalarından olan vətəndaşlara xidmət etmək funksiyası ilə sosial məsafənin fərdlər arasında 

qorunması anlayışı prinsip olaraq qarşı-qarşıya gəlmişdir. Dövlət orqanlarında xidmətlərin göstərilməsi və işin 

davam etməsi dünya ölkələrində hələ də gündəmdədir. Covid-19 pandemiyası ilə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi 

prosesi və qurumlardakı iş şəraiti karantin dövrünə uyğunlaşmağa məcburdur. Buradakı əsas məqsəd həm işçilərin 

, həm də vətəndaşların sağlamlığını qorumaqdır. Qlobal epidemiya məsafədən iş təcrübəsini, o cümlədən işçilərlə 

işə götürənlər arasındakı münasibətlərə təsir etdi. Çevik iş modeli hesab edilən məsafədən işin qurumlar və 

müəssisələr tərəfindən qəbul edildiyi görülür.  Müasir qurumlarda və orqanlarda işçilər öz vəzifə funksiyalarını 

hər yerdən və tam olaraq yerinə yetirməsi üçün lazımi texnoloji infrastruktura malik olmalıdır.  Xüsusi karantin 

rejimi dövründə dövlət xidmətlərinə olan tələbin dəyişməz qalması dövlət xidmətlərinin göstərilməsində 

rəqəmsallıqda yaranan artışa səbəb olmuşdur. Dövlət qurumlarında iş fəaliyyətinin dəyişməsi və karantin rejiminə 

uyğunlaşması bu qurumlarda insan resursları siyasəti yanaşmasına təsir etmişdir. İnsan resursları siyasətindəki 

artan elastiklik və sosial təsirlərə uyğunlaşma postpandemiya dövründə də davam ediləcəyi gözlənilir. 

Açar sözlər : dövlət qulluqçuları, Covid-19, insan resursları, dövlət qurumu 

 

Covid-19 Pandemiyasının Ölkələrin Siyasətində Yer Alması  

2019-cu ilin dekabr ayında Çində Vuhan əyalətində başlayan və 11 mart 2020-ci il tarixində 

Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya elan edilən yeni növ koronavirus xəstəliyi həm 

dövlət , həm özəl sektorda iş həyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Dəyişən institusional 

proseslərə əlavə olaraq insanların gündəlik əmək fəaliyyətində, iş həyatında, sosial davranışında 

bəzi dəyişikliklərin olduğunu qeyd etməliyik. ( Güngörer, 2020 )  

İş həyatına və dövlətin funksiyalarına təsirini nəzərə alaraq ölkələr təkcə səhiyyə sahəsində 

deyil, eyni zamanda sosial- hüquqi  perspektivdə də tədbirlər almağa davam edir. (Serçemeli , 

2020) Azərbaycan Respublikasında fevralın 27-də koronavirus pandemiyasının səbəb ola 

biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi üçün 

Nazirlər Kabineti nəzdində operativ qərargah yaradıldı. ( 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_koronavirus_pandemiyas%C4%B1_202

0, 2020)  

Bu infeksiyanın pandemiya elan edilməsindən etibarən ötən 1 il ərzində bir sıra tədbirlər 
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görülmüşdür və  Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il mart ayı üçün statistik göstəricilərə 

görə 11000-dən çox aktiv koronavirus xəstəsi vardır . Azərbaycan Respublikasında bölgələr 

üzrə koronavirus pandemiyasına yoluxma halları Qrafik 1-dəki kimi göstərilmişdir . 

Qrafik 1. Azərbaycan Respublikasında Covid-19 infeksiyasına yoluxma halları 

 

Mənbə : https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet, 2021 

Qrafik 1-dən də göründüyü kimi, yoluxmaların yarıdan çoxu Bakı üzrədir və 52,9 faiz yoluxma 

məhz Bakıda qeydə alınmışdır. Azərbaycan Respublikasında 2018-cu ilin statistik 

məlumatlarına əsasən, Bakıda dövlət qulluğu vəzifəsi tutmuş şəxslər 12710 nəfər olmuşdur. 

Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, həmin ildə dövlət qulluğu vəzifələrini tutmuş şəxslərin 

Respublika üzrə ümumi sayı isə 29127 nəfər olmuşdur. Bu da Bakı üzrə dövlət qulluğuna qəbul 

edilən şəxslərin Respublika üzrə payda 43,6 faiz təşkil etdiyi deməkdir. Bu göstəriciləri nəzərə 

alsaq qurumlarda fəaliyyət göstərən şəxslərin sağlamlığının qorunması üçün məhdudiyyətlərin 

olması vacibdir. ( Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi Dövlət Qulluqçuları 

Statistik Məcmuə, 2020 ) 

Covid-19 pandemiyası dövründə uzaqdan iş 

Karantin rejimində iş həyatındakı proqnozlaşdırılan dəyişikliklərlə yanaşı gözlənilməz 

dəyişikliklər də baş verdi . Uzun illərdir operativ qaydada fəaliyyət göstərən qurumlar distant 

iş və ya uzaqdan fəaliyyət göstərməyə başladılar. Tələb olunan sosial məsafəni təmin etmək 

üçün müəyyən bir müddət ərzində onlayn-uzaqdan işləyən sistemlərdən istifadə etməklə 

rəqəmsal iş vasitəsilə iş və iş proseslərini həyata keçirmək lazımdır. ( Balcı və Çetin , 2020 ) 

https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet
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Distant iş zamanı bütün qurumların fəaliyyətində rəqəmsallaşmanın sürəti artmışdır ki, bu da 

normal dövrdəki sürətdən daha çox oldu. Eyni zamanda işçilərin texnoloji biliklərini artması 

sürəti artmışdır. Rəqəmsallaşma dövlət qurumlarına müraicətlərdə və əlyetərlilikdə ciddi 

dərəcədə artım göstərmişdir. (Gül H., 2017), 

Evdə işləmək, COVID-19-un baş verməsi ilə ortaya çıxan yeni bir konsepsiya və informasiya 

kommunikasiya sistemi tərəfindən dəstəklənən iş mədəniyyətinə çevik tapşırıq əsaslı bir 

yanaşmadır.(Kirpik, 2020) Xüsusilə dövlət sektorunda pandemiya dövründə işləmək prinsipləri 

düzgün ölçülməlidir. Çünki özəl sektordan fərqli olaraq dövlət qurumlarının məqsədi “mənfəət” 

deyil, vətəndaşlara xidmət göstərməkdir. Buna görə də dövlət qurumlarının fəaliyyəti 

dayanıqlılığı və xidmətlərin davamlılığı təmin etməlidir. Bəzi araşdırmalarda COVID-19 

pandemiyasının evdən fəaliyyət göstərən insan resurslarının işçi qüvvəsini genişləndirə biləcəyi 

göstərilir. Bu, yalnız karantin müddəti üçün müvəqqəti bir metod kimi deyil, həm də 

normallaşma dövrü üçün qalıcı bir insan resursları idarəetmə sistemidir. (Kirpik, 2020) 

Azərbaycan Respublikasında bu dövrdə qəbul edilmiş qərarlar 

Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər Kabineti 31 mart 2020-ci ildə qəbul edilmiş  122 nömrəli 

qərarına əsasən , Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilmiş xüsusi karantin dövründə 

dövlət orqanlarının və qurumlarında rəhbərləri və zəruri halda işçiləri işə cəlb edildi. Bu 

orqanların siyahısında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası,  Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi,  , 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi , Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının 

Müdafiə Nazirliyi , Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi , Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ,  Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi , Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi,  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi,  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və s. kimi qurumların adı 

var. 

Dövlət qulluqçularının işə qəbul prosesində Dövlət İmtahan Mərkəzi fəaliyyəti xüsusi iş 

rejimində olmuş və  dövlət qulluğu vəzifələrinə namizədlərlə müsahibələrin internet vasitəsilə 

onlayn keçirilməsi üçün xüsusi proqram təminatı işləyib hazırlamışdır. (http://dim.gov.az/mass-

media/5379/, 2020) Özəl sektorun təcrübəsində də xüsusilə karantin dövründə sınanılan “online 

işə qəbul” müsahibələrinin özünü doğrultduğunu qeyd etməliyik . Eyni zamanda bu dövrdə işə 

qəbul prosesində rəqəmsallaşma və süni intellekt vasitələrinin istifadəsi artmışdır. 
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin İqtisadiyyat, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 2021-

ci il büdcə zərfi ilə bağlı keçirilən iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil 

Babayev bildirib ki, pandemiya dövründə dövlət orqanlarında çalışanların 80%-i işə çıxmasa 

da, onlara əməkhaqqıları ödənilib.( https://apa.az/az/maliyye_xeberleri/Nazir-Pandemiya-

dovrund-dovlt-orqanlarinda-calisanlarin-80percent-i-is-cixmasa-da-onlara-maas-odnilib-

621150, 2021) 

Uzaqdan İş Zamanı Diqqət Edilməli Əsas Məqamlar 

Distant fəaliyyət göstərmək işçilərin əmək funksiyalarında bir sıra dəyişikliklərə səbəb 

olmuşdur ki, bu dəyişiklikləri və əhəmiyyətini ənənəvi işdən daha çox artıran məqamları 

aşağıdakı kimi sıralamaq olar 

Texnoloji infrastrktur və texnoloji biliklər 

İşin davamlılığını təmin etmək üçün lazımi iş alətləri qismən evə köçürülməli və ya bəzi 

sistemlər evlə birləşdirilməlidir. Texnoloji infrastrukturun evdə işləmək üçün lazımi avadanlıq 

və rəqəmsal vasitələrin (kompüter, telefon, kamera, mikrofon, qulaqlıq, printer, skaner, modem 

və s.) Təmin edilməlidir.  

Vaxtın idarə olunması və məkan 

Vaxt amili qurumlar üçün bir performans amilidir və vaxtdan səmərəli istifadə etməyi 

hədəfləyir. İstər işdə, istərsə də evdə işləyərək vaxtı səmərəli idarə etmək vacibdir. Məkan amili 

isə ev və iş mühitinin bir-birinə qarışması və evin iqtisadi fəaliyyətə çevrilməsi ev işi modelinin 

digər iş modellərindən fərqləndiyi vacib məqamlardan biridir. Evdə digər ailə üzvləri tərəfindən 

yaradılan iş sahəsinin məxfiliyinin təmin edilməsinin çətinliyi, evdəki iş mühitini  düzəltməyin 

həmişə mümkün olmaması, fasilə vaxtı və iş zamanı sərf etdiyi yer dövr, idarə olunmalı olan 

ev işləmə modelinin elementləri arasındadır. (Göktepe, 2020) 

Bundan əlavə, COVID-19 pandemiyasında işçilərinə dəstək vermək üçün bəzi özəl 

müəssisələrin praktikasını dövlət orqanlarında tətbiq etmək adekvat addım olardı;  

• Məsələn, bir sıra müəssisələr işçiləri, həyat yoldaşları və uşaqları və birinci dərəcəli 

qohumları üçün onlayn tibbi məsləhət xidmətləri göstərilməsi xidmətini işə salıb. 

• Evdən işləmək üçün xüsusi standartlar qəbul edilmuşdur və bu çərçivədə video mesajlar, 

video zənglərdən tez-tez istifadə olunur. 

Eyni zamanda UNICEF-in 30.03.2020 tarixində yayımlanan "COVID-19 bütün dünyaya təsir 

edərkən işləyən ailələr üçün daha çox dəstəyə ehtiyac var" adlı işində (URL-13); COVID-19 

böhranı qarşısında, məşğulluq və gəlirin qorunması tədbirləri, ailə üzvlərinə qulluq üçün 

ödənişli məzuniyyət, çevik iş tənzimləmələri və keyfiyyətli təcili uşaq baxımı daxil olmaqla 

qəbul ediləcək ailə dostu siyasət və tətbiqlər kritik bir dəyişiklik yarada bilər və bu tədbirlərin 

işçilərə kömək edəcəyi və uşaqlarını qoruya biləcəyi, onlara qayğı göstərə biləcəyi, işçilərin 

məhsuldarlığını və təhlükəsizlik hissini də artıra biləcəyi ifadə edildi. 
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Rəqəmsallaşma 

Fərdi, təşkilati, sosial və qlobal səviyyələrdə  və bütün sektorlarda baş verən inkişaf etməkdə 

olan sosial-texniki proses olaraq təyin olunur. Rəqəmsallaşma müxtəlif kompleks 

texnologiyalardan ibarətdir, bunlardan bəziləri hələ inkişaf və istifadənin ilkin mərhələsindədir. 

İş və iş yeri kontekstində mövcud rəqəmsallaşma, uzaqdan giriş və iş birliyini asanlaşdırmaq 

üçün fərqli platformalarda bulud hesablama və tənzimləmə vasitələrinin və internet əsaslı 

tətbiqlərin artan istifadəsinə işarə edir.  

Qlobal pandemiyanın başlanğıcından bəri rəqəmsallaşma sürəti artdı və müəssisələr tərəfindən 

rəqəmsal texnologiyalardan istifadə evdə işləməyə davam edənlər üçün daha çox imkanlar 

yaratdı. Rəqəmləşdirmə hazırda məşğulluq və iş yerlərinin təşkili yolunda ciddi dəyişikliklərə 

səbəb olur və bacarıq tələbləri, əmək standartları və işçilərin rifahı üçün böyük nəticələrə səbəb 

ola bilər . (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf, 2020) 

Elektron hökumət tətbiqetmələrini yalnız xidmətin göstərilməsində informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi kimi düşünmək düzgün deyil. Xidmətlərin təqdim 

edilməsinə əlavə olaraq elektron hökumət tətbiqləri, insan resurslarının, iş proseslərinin və 

xidmətdən yararlanan vətəndaşların potensialının maksimum səviyyəyə çatdırılmasını da əhatə 

edən anlayış dəyişikliyini təmsil edir. 

Azərbaycan Respublikasında son illərdə bu istiqamətdə bir çox işlər aparılmışdır. 2020-ci ildə 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən dərc olunan “Elektron Hökumətin İnkişafı İndeksi”nə 

əsasən Azərbaycan yüksək qrupa aid edilən 69 ölkə arasından 13-cü yerdə, okeanlara çıxışı 

olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında isə ilk üçlükdə yer alıb.( https://www.e-

gov.az/az/news/read/770, 2021) 

Ünsiyyət 

Koronavirus pandemiyası dövründə uzaqdan iş zamanı  şəffaflığı təşviq etmək üçün normal 

şəkildə elektron ünsiyyətə çox güvənir. Bu çətinliklər zaman keçdikcə daha da güclənir, çünki 

komanda üzvləri bir-birlərindən daha uzun müddət çalışdıqda ayrılıq və peşəkar təcrid səviyyəsi 

artır. İşçilər elektron ünsiyyət qurarkən həmkarları ilə daha az məlumat paylaşdıqları və bəzi 

hallarda aldıqları məlumatları şərh etməkdə və anlamaqda çətinlik çəkdikləri üçün komandalar 

arasındakı əməkdaşlıq yavaş yavaş azalır. İşçilər və menecerlər təsirli ünsiyyət və mesajlarının 

aydınlığını təmin etmək üçün daha çox səy göstərməli və davamlı məlumat axını təmin 

etməlidirlər.  

Tam zamanlı uzaqdan işlə əlaqəli real sosial təcridetmə riski nəzərə alınmaqla, uzaq işçilərin 

rəhbərləri, həmkarları və bütövlükdə təşkilatla əlaqə saxlamalarına kömək etmək üçün hər cür 

səy göstərilməlidir. Buna görə bir çox təşkilat işçilər üçün qeyri-rəsmi əlaqə imkanları təklif 

edir və ya artırır.  (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf, 2020) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf
https://www.e-gov.az/az/news/read/770
https://www.e-gov.az/az/news/read/770
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf
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Rotasiya və mobillik 

Dövlət qulluqçularının potensialından səmərəli istifadə üçün onların hərəkətliliyi təmin 

edilməlidir. Rotasiya həm də qurumlar üçün  böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkədaxili bəzi 

regionlara giriş-çıxışın məhdudlaşdığını nəzərə alsaq, həmin regionlara rotasiya edilməzdən 

əvvəl risklər düzgün dəyərləndirilməlidir. Xüsusilə epidemiya riski və lokal dəyərləndirilməsi 

düzgün olmalıdır.  Belə bir iş həyatına uyğunlaşan, bəziləri periodik tapşırıqları olan, bəziləri - 

bəzən uzun, bəzən qısa müddətli səfərləri olan işçilər, səyahət qadağaları və koronavirusun 

səbəb olduğu məhdudiyyətlər nəticəsində fəaliyyətlərini yenidən müəyyənləşdirməlidirlər. 

Bundan sonra qurumların hərəkətlilik proqramlarında, rotasiyalarında və səyahət siyasətlərində 

bu cür riskləri qiymətləndirmək baxımından artan bir həssaslıq göstərəcəyini və işçilərin peşə 

və şirkət seçimləri mərhələsində daha dərin qiymətləndirmələr aparacağını düşünə bilərik.  

(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human-capital/covid-19-

calisanlara-ve-calisma-hayatina-olasi-etkileri.pdf) 

Cədvəl 1.  Uzaqdan işin işəgötürənlər və işçilər üçün üstünlükləri 

İşəgötürənlər tərəfindən üstünlükləri;  

• Peşəkar işçilərin qurumda əməkdaşlığının davam etdirməsi ; 

• Geniş əmək bazarından faydalanmaq ; 

• Məhsuldarlığı artırmaq ; 

• Dayanıqlılığı təmin etmək ;   

• Vətəndaş məmnuniyyətini artırmaq ; 

• Qurum imicini yeniləmək ; 

• İş yerlərindən daha səmərəli istifadə etmək ; 

• Kirayə və nəqliyyat kimi bəzi xərclərdə azalma nəticəsində xərclərdə azalma,  

• Elastiklik və işçi məmnuniyyətinin artması.  

İşçilər tərəfindən üstünlükləri 

 • Nəqliyyat və geyim xərclərindəki azalma,  

• Zaman qənaəti,  

• İşlə əlaqədar stresin azalması,  

• İş yerindən müstəqil işləmək bacarığı,  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human-capital/covid-19-calisanlara-ve-calisma-hayatina-olasi-etkileri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human-capital/covid-19-calisanlara-ve-calisma-hayatina-olasi-etkileri.pdf
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• İş və ailə məsuliyyətlərini tarazlaşdırmaq imkanı kimi qəbul edilir.  

Mənbə : https://www.karel.com.tr/sites/default/files/belge/doc/ucap/karel_makale_uzaktan_calisma_ver.1.0.pdf, , 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı evdən işləməyi -  İşin öz evində və ya işəgötürənin iş yeri olmayan 

başqa bir yerdə davam etməsi kimi bildirir. Bu iş formasında ödəniləcək haqq, istehsal olunan 

məhsul və xidmətlər üçün nə ediləcəyi işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir. ( Kıçır B., 2020) 

Beynəlxalq Təcrübədən Nümunələr 

Covid-19 pandemiyası dövründə dövlət orqanlarında kadrların fəaliyyətinə diqqət etsək 

xüsusilə səhiyyə sektorunun əməkdaşlarının fəaliyyətində operativləşmə qeyd edilmişdir. 

Türkiyə Cümhuriyyətində   koronavirus tədbirləri çərçivəsində epidemiyadan qorunmaq üçün 

Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Nazirliyi tərəfindən 13 Mart 2020-ci il tarixli sənəd 

yayımlandı. Bu sənədlə Nazirliyin mərkəzi və əyalət təşkilatı və bağlı təşkilatlarından Səhiyyə 

Nazirliyinin koronavirus riskinə qarşı tövsiyə etdiyi 14 qaydaya dəqiq əməl etmələri tələb 

edildi. Bu qaydalar çərçivəsində nazirlik daxilində işçilər və xidmət binaları , o cümlədən,  

ümumi istifadə sahələri üçün bəzi gigiyena qaydaları və məlumatları ilə əlaqədar açıqlamalar 

verilmişdir.   

Eyni zamanda Türkiyə Cümhuriyyətində COVID-19 altında Dövlət İşçiləri üçün Əlavə 

Tədbirlər haqqında 2020/4 saylı Prezident Sərəncamı 22 Mart 2020-ci il tarixdə nəşr olundu. 

Bu sənəddə dövlət müəssisələrində və təşkilatlarda işləyənlər üçün uzaq iş və rotasiya işi kimi 

çevik işləmək qərara alınıb. Bu çərçivədə növbədə olan işçilər gəlmədikləri günlərdə inzibati 

məzuniyyətdə sayılırlar. İşə cəlb olunma üsulundan asılı olmayaraq, inzibati işçilər və dövlət 

müəssisələrində və qurumlarında vəzifə tutanlar istisna olmaqla, 60 yaşı tamam olanlar və 

Səhiyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi xroniki xəstəlikləri olanlar inzibati məzuniyyətə 

çıxarılıblar.  

Eyni zamanda şəxsi heyət rəhbərin icazəsi olmadan iş yerini tərk etməyəcək və xidmətlərinə 

ehtiyacı olanlar çağırılan kimi vəzifələrinə qayıdacaqlar. Dövlət qurumları və təşkilatları 

tərəfindən bütün personalın maskalardan, iş yerlərindən, yemək salonlarından, servislərdən və 

sosial sahələrdən istifadə etmələrini, bu ərazilərin və ictimai nəqliyyat vasitələrinin 

dezinfeksiya edilməsini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür.  

İngiltərə təcrübəsində isə dövlət qulluqçusunun sosial vəziyyəti çoxkomponentli mexanizmdir. 

Covid-19 pandemiyası dövründə  İngiltərə Maliyyə Naziri pandemiya səbəbindən dövlət 

qulluqçularının maaşlarına 3.1 dərəcə artım ediləcəyini açıqlamışdır. 

(Https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltere-de-900-bin-kamu-calisaninin-maasina-zam-

yapilacak/1917616,2020) Bu açıqlama iqtisadiyyatın daraldığı və işsizliyin artdığı dövrdə belə 

dövlət qulluqçularına və dövlət işçilərinə göstərilən diqqətin nümunəsidir. 

Pandemiya dövründə, İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı tərəfindən ölkələrin dövlət 

qurumlarında işləmə qabiliyyətlərinin karantin şərtlərinə uyğunlaşa bilməsi üçün layihə planları 

hazırlanmışdır.Bu layihəyə görə, ölkələrin və bölgələrin evdən işlərə uyğunlaşma qabiliyyətinin 

https://www.karel.com.tr/sites/default/files/belge/doc/ucap/karel_makale_uzaktan_calisma_ver.1.0.pdf
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qiymətləndirilməsi müxtəlif peşələrdə yerinə yetirilən və iki mərhələdə qurulmuş tapşırıqların 

müxtəlifliyinə əsaslanır:  

 İlk addım hər peşəni tələb olunan tapşırıqlara görə təsnif etmək və bu tapşırıqların 

uzaqdan yerinə yetirilmə dərəcəsini nəzərə almaqdır. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, 

bəzi peşələri evdən icra etmək və bəzi dövlət xidmətlərini uzaqdan təmin etmək 

mümkün deyil. 

 İkinci addım, müxtəlif peşələrin coğrafi bölgüsünün işçi qüvvəsi anketlərindən əldə 

edilən məlumatlarla qiymətləndirilməsini və ilk mərhələdə həyata keçirilmiş təsnifatla 

uyğunluğu əhatə edir.  

İki məlumat dəstinin birləşdirilməsi evdə vəzifələrini yerinə yetirə biləcək işçilərin sayını 

bölgədəki ümumi məşğulluğun payı olaraq qiymətləndirməyə imkan verir. Bu işə görə, uzaqdan 

işləmək potensialı ölkələr arasında və daxilində çox dəyişdi. Məsələn, Lüksemburqdakı 

işlərin% 50'si Türkiyədə potensial olaraq evdə edilə bilər, yalnız% 21-i edildiyi ortaya çıxdı. 

(Yılmaz Y.,2020) 

Nəticələr   

Postpandemiya dövründə əmək fəaliyyətinin əvvəlki dövrdəki kimi olmasını gözləmək olmaz . 

Belə ki, Covid-19 pandemiyası və xüsusi karantin rejimi iş yeri, qurum və əmək şəraiti 

anlayışlarına və iş konsepsiyasına yeni yanaşma gətirdi. Bundan sonrakı dövrdə sosial məsafə 

anlayışı iş mühitində qəbul edilə bilən və prioritet məsələ kimi qəbul ediləcəkdir. Elektron 

xidmətlərin göstərilməsindəki artım tələbi  həm vətəndaşların informasiya kommunikasiya 

texnolgiyaları biliklərinin artımına səbəb olub, həm də işçilərdə məlumatlılıq səviyyəsini 

artırmışdır. 
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Xülasə 

Məqalədə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə uçotu mühasibat (maliyyə) hesabatını tərtib etmək məqsədilə lazım 

olan informasiyaların əldə edilməsinə istiqamətlənməlidir və qanunvericiliyə, MU üzrə əsasnamələrə və başqa 

normativ sənədlərə müvafiq olaraq həyata keçirilməlidir. Bazar iqtisadiyyatının hərəkətliliyini və dinamizmini 

təmin edən və onun əsas elementlərindən biri hesab edilən sərbəst rəqabətin formalaşmasında və inkişafında xüsusi 

olaraq əhəmiyyətlidir. İqtisadiyyatın bazar sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir tənzimləmə siyasəti 

həyata keçirən hökumətimiz, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması və inkişafı məqsədilə bir sıra 

məqsədyönlü və sistemli tədbirlər həyata keçirir.  

Maliyyə uçotu dedikdə uçot informasiyasının bir hissəsi başa düşülür, onda müəssisənin maliyyə vəziyyətinin 

fəaliyyəti haqqında məlumatlar əks olunur. Bu məlumatlar maliyyə hesabatının sənədlərində ümumiləşdirilir. MU-

nun yeni hesablar planının tətbiqi ilə bağlı olaraq AR-nın müəssisələrində və təşkilatlarında MU-nun 

metodologiyasında və təşkilində köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Bir tərəfdən, qeyri-maddi aktivlərin və maliyyə 

qoyuluşlarının yeni növləri, başqa tərəfdən isə xüsusi kapitalın yeni tərkibini təşkil edən yeni təsərrüfat 

əməliyyatları (lizinq, veksel və b.) meydana çıxmışdır. 

Uçot məlumatlarının xarakterindən və əldə edilməsi üsulundan asılı olaraq, təsərrüfat uçotunun müxtəlif növləri -

statistika, operativ və mühasibat (maliyyə və idarə etmə) uçotu tətbiq olunur. Bu uçot növləri idarə etmədə mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdiyindən onların geniş xarakterizə olunması günün ən vacib məsələsi olmalıdır. 

Məqalənin əsas məhdudiyyəti kimi onu göstərə bilərik ki, həm mühasibat (maliyyə) uçotunun təşkilinin 

metodologiyasında, həmdə maliyyə hesabatının tərkibində olan bu və başqa dəyişikliklər, bizim fıkrimizcə, kifayət 

qədər dəlillərə əsaslanaraq maliyyə uçotu üzrə dərs vəsaitinin dərc olunmasını vacib edir. 

Açar sözlər: kiçik və orta sahibkarlıq, biznes infrastrukturu, maliyyə bazarı, davamlı inkişaf. 

 

Giriş 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın təşkilati strukturlarının inkişafı məqsədilə sahibkarlıq 

subyektlərinin maraqlarına tam cavab verəcək əlverişli şəraitin yaradılması zərurəti ilə 

müəyyən olunur. Kiçik və orta sahibkarlığın yüksək səviyyədə inkişaf etməsi inkişaf etmiş 

bazar ölkələrinin sosial-iqtisadi sisteminin mühüm tərkib hissəsidir ki, burada kiçik və orta 

sahibkarlıq ümumi daxili məhsulun strukturunu və keyfiyyətini, iqtisadi artım tempini 

müəyyənləşdirir.  

MU (maliyyə, idarə etmə) sahəsində təsərrüfat subyektlərinin imkanları genişlənmişdir. Onlara 

təsərrüfatın qüvvədə olan qaydalarından və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq MU-nun konkret 

mailto:turalbayramov59@gmail.com
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metodikalarını, formalarını, aparılması texnikasını və təşkilini müstəqil müəyyən edərək, 

özünün uçot siyasətini işləyib hazırlamaq hüququ təqdim edilmişdir. Onlar istehsalat 

ehtiyatlarını istehsal xərclərinə aid edən zaman onların qiymətləndirilməsi metodlarını, 

məhsulların maya dəyərinin hesablanması metodlarını və üsullarını özləri seçirlər. Bu 

baxımdan, kiçik və orta sahibkarlığın təşkilati strukturunun idarə edilməsinin öyrənilməsi, 

müasir şəraitdə onun idarə olunması mexanizminin hazırlanması Azərbaycan iqtisadiyyatının 

əsas sahələrinin daha yüksək göstəricilərinə nail olmaq məqsədilə yüksək aktuallığı ilə 

xarakterizə olunur. 

Biznes Strukturunun Formalaşmasının Normativ Mahiyyəti 

Bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfatın səmərəli idarə olunması, istehsal tapşırıqlarının 

yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi və təsərrüfatçılıqla məşğul olan subyektlərin (hüquqi 

şəxslərin) lazım olan məlumatlarla təmin edilməsi təsərrüfat fəaliyyətinə müşahidənin təşkilini 

tələb edir. Bu müşahidə təsərrüfat uçotunun köməkliyi ilə yerinə yetirilir (Bayramov, 

Hüseynəliyev, 2018: 43). 

Uçot məlumatlarının xarakterindən və əldə edilməsi üsulundan asılı olaraq, təsərrüfat uçotunun 

müxtəlif növləri -statistika, operativ və mühasibat (maliyyə və idarə etmə) uçotu tətbiq olunur. 

Bu uçot növləri idarə etmədə mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən onların geniş xarakterizə 

olunması günün ən vacib məsələsi olmalıdır. Statistika öz xarakterinə əsasən icra hakimiyyəti 

və başqa qanunverici və idarə etmə orqanlarını zəruri iqtisadi, siyasi, mədəni və s. 

informasiyalarla təmin edir, həm kiçik və orta sahibkarlığın, həmdə ayrı-ayrı s ahələrin və 

ümumilikdə ölkənin makroiqtisadi inkişafına lazım olan qarşılıqlı əlaqələri və uyğunluqları 

öyrənir, təbii, əmək və maddi resursların və onların bölgələr, sahələr və bütövlükdə ölkə üzrə 

istifadə edilməsinin uçotunu təşkil edir. 

Mühasibat (maliyyə) uçotu mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ölkə ərazisində yerləşən 

bütün hüquqi şəxslər tərəfindən aparılmalıdır.  

Mühasibat (maliyyə) uçotunun obyektlərinə aşağıdakılar daxildir (Vəliyev, Abdullayev, 

Mirzəyev, 2018: 58): 

a) təşkilatın əmlakı (əsas vəsaitlər, istehsalat ehtiyatları, qeyri- maddi aktivlər, maliyyə 

qoyuluşları);  

b) xüsusi kapital (nizamnamə kapitalı, əlavə kapital, ehtiyat kapitalı, xüsusi təyinatlı fondlar, 

ehtiyatlar, mənfəət);  

c) başqa təşkilatlar tərəfindən olan borclar (debitor borcları) və kənar təşkilatlar tərəfindən olan 

borclar (debitor borcları) və kənar təşkilatlara və fiziki şəxslərə olan öhdəliklər 

(borclar,bankların kreditləri, kreditor borcu);  

d) əmlak və öhdəliklərin tərkibində dəyişikliklər əmələ gətirən təsərrüfat əməliyyatları. 

Əməliyyatlar təsərrüfat həyatının faktları hesab olunur. Onlar ikitərəfli, bir-birindən asılı 

olmayan partnyorlar arasında (misal üçün, alqı-satqı zamanı) və birtərəfli baş verə bilər (təbii 

fəlakətdən olan itkilər, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və i.a.)  
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Müəssisənin Uçot Siyasəti Haqqında 

Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin uçot siyasəti haqqında Əsasnamə “MU barəsində AR-

nın qanunu”nun 4-cü maddəsinə əsasən uçot aparmağa borclu olan bütün müəssisələrin uçot 

siyasətinin formalaşmasının əsaslarını və açıqlanmasını müəyyən edir.  

Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrin uçot siyasəti haqqında Əsasnamə AR-da MU sisteminin 

tənzimlənməsi məqsədilə yaradılmış hüquq normativ sənədlərdən biridir və bu sahədə 

yaradılmış hüquqi normativ sənədləri nəzərə almaq ilə MU sisteminin tənzimlənməsinin ən 

ümumi əlaqə formalarını özündə əks etdirir.  

Bu Əsasnamə “MU haqqında AR qanunu”na və qüvvədə olan başqa MU standartlarına 

əsaslanaraq, kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrində MU-nun aparılması üsullarının ən ümumi 

əlaqə formalarından bəhs edir. MU-nun aparılması üsullarına qruplaşdırma və təsərrüfat 

fəaliyyəti faktlarının qiymətləndirilməsi, aktivlərin dəyərinin ödənilməsi metodları, sənədlərin 

dövriyyəsinin təşkili üsulları, inventarizasiya qaydaları, MU hesablanma tətbiqi üsulları, uçot 

registrləri sistemi, məlumatların araşdırılması və başqa müvafiq üsullar, metodlar aiddir 

(Петрович, 2012: 142).  

Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin uçot siyasəti onun rəhbəri tərəfindən formalaşır. Kiçik 

və orta sahibkarlıq müəssisəsinin rəhbəri uçot siyasətini formalaşdırarkən bu Əsasnaməni və 

MU sistemini tənzimləyən başqa hüquqi normativ sənədlərin tələblərinə əməl edir.  

Uçot siyasətinin formalaşmasında əsasən aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  

a) Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin öz əmlakını və öhdəliklərini başqa müəssisələrin 

əmlakından və öhdəliklərindən ayırır;  

b) Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin uzun müddət fasiləsiz işinə, onun gələcək inkişafına, 

əmlak və öhdəliklərinə, həmçinin borclarının vaxtlı-vaxtında ödənilməsinə təminat verir;  

c) Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin uçot siyasətini Azərbaycan Respublikasının MU 

sistemini tənzimləyən qanunverici sənədlərə uyğun olaraq hesabat ili üçün qəbul edir; 

d) Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin gəlir və xərclərini hesabat dövrünə düzgün aid 

etməli, bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl olaraq uçot registr- lərində düzgün xronoloji 

qeydiyyatını təmin etməli, mövcud əmlakın, öhdəliklərin, kapitalın, hesablaşmaların və başqa 

sərvətlərin inventarizasiyasmın nəticələrini uçotda tam və düzgün əks etdirməlidir.  

Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin uçot siyasəti əsasən aşağıdakıları özündə əks etdirir;  

- Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalın, dövriyyə 

vəsaitlərinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindəki təsərrüfat 

əməliyyatlarının natural göstəricilər əsasında, pul ifadəsində, fasiləsiz, başdan-başa 

sənədləşdirilmiş və mühasibat registrlərində qarşılıqlı əlaqədə, mühasibat hesablarında ikili 

yazılış üsulu ilə heç bir istisnaya yol vermədən düzgün yığılması və qaydaya salınması sistemini 

təmin edir;  
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- Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin rəhbəri MU-nun təşkili formasını, sənəd dövriyyəsi 

qaydasını və uçot məlumatlarının texnologiyasını təmin edir, daxili uçot və hesabat sistemini 

işləyib hazırlayır, MU-nun məqsədini həyata keçirmək məqsədilə vacib olan təsənüfat 

əməliyyatları üzərində nəzarət qaydasını, sənədlərə imza etmək hüququ olanları və s. müəyyən 

edir;  

- Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin ilkin uçot sənədlərində məzmunu qeyd edilən 

təsərrüfat əməliyyatlarını uçot və hesabatda əks etdirən zaman onun iqtisadi məzmununun 

mənaca qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünü təmin edərək, onların uçot siyasətində 

kommersiya sirri kimi qorunub saxlanmasını tələb edir; 

- Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin maliyyə nəticələrim fornıalaşdıran zaman potensial 

zərərin, və ya öhdəliyin son dərəcə mənfəətə və aktivə çevrilərək, uçot və hesabatda əksini 

tapması məqsədilə böyük hazırlıq işini ehtiyatlılığı təmin edir;  

- Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin hər dəfə analitik uçot məlumatları ilə tutuşduraraq MU 

və hesabatın düzgünlüyünü yoxlayır.  

Uçot siyasətinin formalaşması zamanı MU-nun təşkili və aparılması (daxili uçot və hesabat 

qaydalarının yaradılması), inventarizasiya qaydası, əmlak və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi 

üsulları, fondlar və ehtiyatlann yaradılması, satışdan gələn gəlirin müəyyən edilməsi, ilkin uçot 

formalannm təşkili, rüblük, aylıq və illik hesabatların hazırlanması və s. işlərin görülməsi 

barədə müəssisə rəhbəri daxili qərarlar, əmrlər, qaydalar və s. hazırlayır (Fərhadi, 2017: 77). 

Nağd pul vəsaitinin mövcudluğunun saxlanması və onun köməyi ilə hesablaşmaların aparılması 

məqsədilə hər bir kiçik və orta sahibkarlıq müəssisədə, təşkilatda, və ya idarədə kassa 

formalaşdırılır. İri müəssisələrdə kassanın ayrı-ayrı bölmələrdə yerləşən filialı ola bilər. Kassa 

əməliyyatlanmn həyata keçirilməsi qaydası AR Mərkəzi Bankının (ARMB) 6 aprel 1993-cü 

ildə təsdiq etdiyi “Xalq təsərrüfatında kassa əməliyyatlarının aparılması qaydaları” ilə 

reqlamentləşdirilir. Kassa, məxsusi avadanlıqlaşdırılmış, siqnalizasiyası olan, kənar şəxslərin 

daxil olmasına imkan verməyən qurğularla quraşdırılmış, pulların və qiymətli kağızların 

saxlanmasından ötrü yanmayan metal şkaflarla təchiz olunmuş qapalı otaqlardan ibarətdir. 

Əməliyyatın aparılması zamanı kassanın qapıları daxili tərəfdən bağlı olmalıdır. Kassanın işi 

və münasibətləri olmayan şəxslərin oraya daxil olması qadağan olunur (Sahibkarlıq fəaliyyəti 

haqqında AR-nın Qanunu. 1996).  

Pul Vəsaitlərinin və Hesablaşma Əməliyyatları Uçotunun Mahiyyəti  

Hesablaşmalar 2  formada; bank sistemi ilə nağdsız köçürmələr yolu ilə, və ya nağd pulla ödəmə 

şəklində (nağdsız və nağd hesablaşmalar) başa çatır (Переверзев, Лунева, 2017: 102).  

Pulları mühafizə etmək və nağdsız hesablaşmaları həyata keçirmək məqsədilə hər bir 

müəssisəyə onun yerləşdiyi ərazidə hesablaşma və başqa zəruri hesablar açılır. Bank vasitəsi ilə 

kassa- hesablaşma əməliyyatlarının aparılması, birliklərin (müəssisələrin) maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyəti üzərində hərtərəfli nəzarətin təşkil olunması təmin olunur. “AR-da banklar və bank 

fəaliyyəti haqqında” 14 iyun 1996-cı il tarixli 123 - IQ saylı AR Qanununa müvafiq olaraq, 
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ölkəmizin bank sistemi Mərkəzi Bank və kommersiya bankları sistemindən ibarətdir (Dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında AR-nın Qanunu. 2001). 

Bank, kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrə, xüsusilə onların müəyyən etdiyi əmək haqqı 

fondlarına, ezamiyyət və təsərrüfat xərclərinin limitlərinə nəzarəti təmin edir, vergilər, rüsumlar 

və s. ödənişlər üzrə kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrin dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının 

vaxtında aparılmasını, mal göndərənlərin hesabnamələrinin və ödəmə tələbnamələrinin 

ödənilməsini izləyir, müəyyən təminatla müxtəlif məqsədlər məqsədilə müəssisələrə sudalar 

verir və müəyyən edilmiş müddətdə həmin ssudaların qaytarılmasını müşahidə edir.  

Nağdsız köçürmələr yolu ilə ödəmələrin bank vasitəsilə aparılması hesablaşmaların əsas 

forması hesab olunur. Bu formanın köməyi ilə təkcə malgöndərənlərlə onlardan daxil olan 

maddi qiymətlilərə görə və ya malalanlarla onlara göndərilmiş və ya buraxılmış məhsullara, 

yerinə yetirilmiş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə görə hesablaşmalar deyil, həmdə vergilər üzrə 

büdcə ilə, müxtəlif debitorlarla və kreditorlarla, özünün sahə idarə etmə orqanı ilə, trest 

(idarədaxili hesablaşmalar), törəmə və ana müəssisələrlə, həmkarlar təşkilatı ilə, əmək haqqının 

əmanət bankı vasitəsi ilə verilməsi hallarında onlarla hesablaşmalar və bir sıra başqa 

hesablaşmalar həyata keçirilir.  

Nisbətən kiçik məbləğlərdə olan pul vəsaitləri əməyin ödənilməsi üzrə işçilərlə nağd 

hesablaşmalar (Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrdə əmək haqqının əmanət bankı vasitəsilə 

ödənilməsinə keçirilməməsi ilə onun ödənilməsi, təhtəl hesab şəxslərə təhtəl hesab məbləğin 

verilməsi, nağd pulla satılan qiymətlilərə görə qalıq pulun qaytarılması) məqsədilə istifadə 

olunur.  

Bu baxımdan belə vəsaitlər kassada saxlanılır və orada onun dövriyyəsi təşkil olunur. Pul 

vəsaitləri bütün hesablaşmalarda əsas vasitəçi hesab olunduğundan, onun makroiqtisadi 

səviyyədə normal dövriyyəsini, bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyətin tələb edilən səviyyədə 

aparılmasını və s. zəruri işlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə bütün 

hesablaşmaları düzgün və vaxtında yerinə yetirmək lazımdır. Bununla birlikdə hesablaşma 

əməliyyatlanmn səmərəliliyi, pul vəsaitləri və hesablaşma əməliyyatları MU-nun vəziyyətindən 

asılı olduğundan, onun aparılması və təşkilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Hesablaşma Hesabı üzrə Əməliyyatlann Uçotu  

Mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər öz pul vəsaitlərini (kassaya 

qoyulmuş nağd pul istisna olmaqla) bankda açılmış hesablaşma hesabında saxlayırlar. Hesabı 

açmaq məqsədilə həyata keçirilən işlər ARMB İdarə Heyətinin 1 noyabr 1997-ci il tarixli 19 

saylı protokolu ilə təsdiq edilmiş “AR-nın kredit təşkilatlannda hesablaşma, cari və başqa 

hesabların açılması qaydaları” ilə tənzimlənir (AR-da kiçik və orta sahibkarlıq (qanunlar, 

normativ sənədlər, analitik materiallar). 2000). Hesablaşma hesabı açmaq məqsədilə hər bir 

kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsi ona xidmət edən banka: hesab açmaq məqsədilə təyin 

edilmiş formada ərizə; kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin notarial kontoru tərəfindən təsdiq 

edilmiş nizamnaməsinin və təsis müqaviləsinin surətlərini; kiçik və orta sahibkarlıq 
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müəssisəsinin notarial kontoru tərəfindən təsdiq edilmiş qeydiyyat şəhadətnaməsinin surəti; 

kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməsi haqqında 

vergi orqanının arayışı; ödəyici kimi AR Sosial Müdafiə Fondunda qeydə alınması haqqında 

sənədin surəti, təsdiq edilmiş formada kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsinin rəhbəri, rəhbərin 

müavini və baş mühasibin imzalarının notarial kontor tərəfindən təsdiq edilmiş nümunəsi və 

möhürün şəkli olan kart və i.a. sənədlər təqdim edir. Rəhbər, və ya baş mühasibin dəyişməsi 

baş verəcək hallarda təşkilat sözügedən dəyişikliyi təsdiq edən sənədləri banka təqdim edir 

(Fərhadi, 2017).  

Təşkilatın ölkənin başqa bölgəsində filialı, və ya nümayəndəliyi olan hallarda birincilər 

sonunculann adına onların yerləşdiyi ərazidə subhesablaşma, və ya cari hesab aça bilərlər. 

Bunun üçün təşkilat banka subhesab, və ya cari hesab açmaq haqqında baş verən əməliyyatın 

xarakteri və hesab üzərində sərəncam vermək hüququna malik olan şəxs göstərilməklə 

xahişnamə təqdim edir. Xahişnamə təşkilatın rəhbəri və baş mühasibi tərəfindən imza olunur 

və möhürlə təsdiqlənir.  

Hesablaşma hesabına alıcılara satılmış olan hazır məhsula, mallara, materiallara, əsas vəsait 

obyektlərinə və başqa dəyərlilərə görə ödənilən satış pulu, eləcədə deponentləşdirilmiş əmək 

haqqı daxil olur. Hesabdan, təşkilatın aldığı dəyərlilərə görə malgöndərənlərə, ssudalar üzrə 

banklara və başqa hüquqi şəxslərə olan borclar köçürülür, büdcə qarşısında olan öhdəliklər 

ödənilir, əmək haqqını, ezamiyyət, təsərrüfat və nümayəndəlik xərclərinə və başqa məqsədlərə 

pul vermək məqsədilə nağd pul köçürülür (Петрович, 2012: 132).  

AR-nın Mərkəzi Bankı müştərinin bankdakı hesabından vəsaitin silinməsi məqsədilə aşağıdakı 

qaydalar təyin etmişdir (AR-da Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı 

(sənədlər toplusu). 2001):  

- pul vəsaitinin kredit təşkilatı tərəfindən silinməsi müştərinin sərəncamına əsasən həyata 

keçirilir;  

- hesabda olan pul vəsaitinin müştərinin sərəncamı olmadan silinməsinə ancaq məhkəmənin 

qərarına, eləcədə təyin edilmiş qanunvericiliyə uyğun hallarda icazə verilir.  

Hesaba təqdim edilən bütün tələbləri ödəmək məqsədilə müştərinin hesablaşma və cari 

hesabından pul vəsaitinin kifayət qədər mövcudluğu şəraitində onların hesabdan silinməsi 

qanunvericilikdə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa silinməyə dair hesab sahibinin sərəncamı 

və başqa sənədlər daxil olduqca həyata keçirilir (Fərhadi, 2017).  

Hesaba təqdim olunan bütün tələbləri təmin etmək məqsədilə ondakı pul vəsaitinin çatışmaması 

hallarında vəsaitin silinməsi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir: birinci növbədə həyat 

şəraitinin və səhhətin pozulmasına görə dəymiş ziyanın, həmçinin, alimentin tutulması ilə bağlı 

məsələnin ödənilməsi haqqında tələbatın təmin edilməsi məqsədilə icra sənədi ilə hesabdan 

köçürülməsi, və ya verilməsi nəzərdə tutulan silinmələr həyata keçirilir (I qrup); ikinci növbədə, 

əmək müqaviləsi, o cümlədən kontraktla işləyən şəxslərə əməyin ödənilməsi və birdəfəlik 

müavinatm verilməsi, eləcədə müəlliflik müqaviləsilə mükafatın ödənilməsi üzrə 
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hesablaşmaların aparılması məqsədilə pul vəsaitinin köçürülməsini, və ya ödənilməsini nəzərdə 

tutan icra sənədlərinin silinməsi aparılır (II qrup); üçüncü növbədə büdcə və qeyri-büdcə 

fondlarına ödənişlərin aparılmasını nəzərdə tutan ödəmə sənədləri silinir (III qrup); dördüncü 

növbədə başqa pul tələbatlarının ödənilməsini nəzərdə tutan icra sənədlərinin silinməsi yerinə 

yetirilir (IV qrup); beşinci növbədə təqvim növbəliliyi qaydasında başqa ödəniş sənədləri silinir 

(V qrup) (Bayramov, Hüseynəliyev, 2018).  

İlk tələb edilən kimi vəsaitin silinməsi sənədlərin daxil olması, və ya ödəniş vaxtının çatması 

anında həyata keçirilir. 

Xarici Valyuta Əməliyyatlarının Uçotu  

Azərbaycan kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətilə bağlı valyuta 

əməliyyatları “Valyuta tənzimi haqqında” 21 oktyabr 1994- cü il tarixli, 911 saylı AR Qanunu 

ilə nizama salmır (AR-da kiçik və orta sahibkarlıq (qanunlar, normativ sənədlər, analitik 

materiallar). 2000).  

Xarici valyutada pul vəsaitlərinin uçotu  “Valyuta hesabı”nda uçota alınır. Xarici təşkilatlarla 

qarşılıqlı kommersiya münasibətlərindən asılı olaraq hər bir konkret xarici valyuta üçün valyuta 

hesabı açılır. “Valyuta hesabı” üçün aşağıdakı subhesablar açılır:  

1. “Tranzit valyuta hesabı”;  

2. “Xaricdə olan valyuta hesabı”.  

“Valyuta hesabı” üzrə pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətinin uçotu maliyyə nazirliyinin 

20 oktyabr 1996-cı ilə İ-94 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş konkret xarici valyuta və manatla 

aparılır. Məbləğin manatla müəyyən edilməsi əməliyyatın baş verdiyi tarixə respublika MB-ın 

məzənnəsi üzrə xarici valyutanın məbləğinin yenidən hesablanması ilə həyata keçirilir (AR-da 

rəqabətin qorunması və təbii inhisarların tənzimlənməsi: qanunlar, normativ sənədlər, analitik 

materiallar. 2000). 

Xarici alıcıya respublika təşkilatlarından göndərilmiş ixrac mallarına görə (vəsaitin daxil 

olduğu tarixə) tranzit valyuta hesabına borc daxil olan zaman “Tranzit vayuta” subhesabının 

debetinə  “Malalan və sifarişçilərlə hesablaşmalar”“ hesabının “Xarici malalanlarla 

hesablaşmaları” subhesabmın kreditinə xarici mal- göndərənlərdən idxal olunan mallara görə 

onlara vəsait köçürüldükdə isə ödənilən məbləğin (cari valyuta hesabından silinən gününə) 

“Mal göndərənlər və podratçılarla hesablaşmaları) hesabının debetinə “Cari valyuta” hesabı 

subhesabının kreditinə yazılış verilir.  

Xarici valyutaların məzənnəsi hər gün dəyişdiyindən məzənnə fərqinin mühasibat uçotunda əks 

etdirilməsi zəruriyyəti meydana çıxır. Bu cür məzənnə fərqi həm məzənnə dəyişdikcə, həmdə 

MB-ın məzənnəsi üzrə hesabat tərtib edilən zaman hesablarda yazılışlar apanhr. Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli 16-3/36, İqtisadiyyat 

Nazirliyinin 6 noyabr 1995-ci il tarixli 04/1-198, Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin 5 noyabr 

1995-ci il tarixli 04-05/309 və Dövlət Statistika Komitəsinin 24 oktyabr 1995-ci il tarixli 8-71 
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saylı izahat məktubu ilə hazırlanmış “Sahibkarlıq müəssisələrində xarici valyuta vəsaitlərinin 

məzənnə fərqinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi qaydalarına müvafiq olaraq valyuta 

hesabları və valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqləri “Gələcək dövrlərin gəlirləri” 

hesabında əks etdirilir (Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında AR-nın Qanunu. 2001). 

Qəbul olunmuş uçot siyasətindən asılı olaraq müəyyən edilən məzənnə fərqi baş verdikcə 

“Mənfəət və zərərlər” hesabına, və ya  il ərzində  “Gələcək dövrlərin gəlirləri” hesabında 

toplanılan məbləği sonradan  “Mənfəət və zərərlər” hesabına yazmaqla silinir.  

Nəticə və Təkliflər 

Məqalənin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, kiçik və orta sahibkarlıq, respublikamızda kiçik 

və orta sahibkarlığın mühasibat (maliyyə) uçotunun və vergi sisteminin inkişaf tarixinin hazırki 

mərhələsində yığım və vergilər üzrə uyğun hesablaşmalarda müəyyən bir problemlər meydana 

çıxmaqdadır. Belə ki, mövcud hesablaşmalara kiçik və orta sahibkarlığın mühasibat (MUBS) 

uçotu sisteminin hazırda mövcud olan tələblərinin müvafiq vergi ödənişlərinin göstərici və 

dəyərlərinin hesablanması üzrə Vergi Qanunvericiliyi (VM) müddəalarına müvafiq gəlməməsi 

məhz bu problemin əsas mənbəyi hesab olunur. 

Kiçik və orta sahibkarlığın vergi məcəlləsi müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin faktlarını ardıcıl 

qaydada davamlı olaraq əks etdirməyi həyata keçirmək məqsədi ilə təşkil olunmalıdır. Kiçik və 

orta sahibkarlığın vergi məcəlləsinin rasional formada sistemini qurub formalaşdırmaq 

məqsədilə iqtisadi fəaliyyətinin faktlarını qeydiyyata almaq, kiçik və orta sahibkarlığın MU-

nun prinsiplərini olduqca maksimum şəkildə uyğunlaşdırmaq kiçik və orta sahibkarlığın vergi 

və uçot qaydalarının formalaşdırılmasından ötrü səy göstərmək labüddür.  

Müəssisələrdə mühasibat-maliyyə xidmətlərinin daxilində kiçik və orta sahibkarlığın vergi 

məcəlləsi sisteminin təşkil edilməsinə və həyata keçirilməsinə mükəlləf məxsusi statuslu bölmə 

yaradılmalıdır. Beləliklədə, uçotun bu sahəsi ilə bağlı mühasibat-maliyyə xidmətinin peşəkar 

ixtisaslı mütəxəssisləri cavabdeh olmalıdılar. Əks halda ayrı-ayrılıqda hər iki uçot sisteminin 

təşkil edilməsi heç bir halda məqsədə uyğun deyildir (Дирлов, 2015).  

Məqalədə əldə edilmiş elmi nəticələr, mövzu ilə bağlı olan tədqiqat işlərində istifadə edilməsi 

və dünya iqtisadiyyatı, beynəlxalq sahibkarlıq münasibətlər, təşkilatlar və başqaları üzrə təlim 

kurslarının hazırlanması məqsədilə tövsiyə edilə bilər.  
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Xülasə 

Törəmə maliyyə alətləri halında fond bazarının iştirakçısı fiktiv kapitalın (səhmlər, istiqrazlar)özü ilə deyil, bu 

kapitalın alqı-satqısı üzrə əməliyyat aparmaq hüququ verən sənədlə işləyir. Törəmə maliyyə alətləri – klassik 

qiymətli kağızlarla (birinci dərəcəli qiymətli kağızlar) əməliyyatlar aparmaq hüququ verən müqavilə növüdür: 

opsionlar, fyuçers müqavilələri, varrantlar və s. Onların əsas təyinatı – sənəd sahibini birja oyununda zərərdən 

sığortalamaq, eləcə də inflyasiya və iqtisadi qeyri-stabillik şəraitində onun müdafiəsini təmin etməkdir. Maliyyə 

alətlərinin tətbiqinin tərəqqisi bəzi meyarlardan asılıdır: dövlət orqanlarının işindən, qanunvericilik bazasından, 

hüquqi və fiziki şəxslərin fəallığından.Hazırda maliyyə bazarlarında təşkilatı işlər görülmüş, bazarın infrastrukturu 

sıfırdan başlayaraq qurulmuş, dünya təcrübəsinə müvafiq olan və beynəlxalq maliyyə qurumlarının mütəxəssisləri  

tərəfindən qiymətləndirilən yüksək səviyyədə normativ-hüquqi bazar formalaşdırılmışdır. Burda məqsəd bazarda 

müşahidə edilən bütün proseslərin şəffaflığını təmin etmək və əlavə olaraq qiymətli kağızlar bazarında riskləri 

minimum səviyyəyə endirməkdir. Maliyyə alətlərininin  tənzimlənməsini zəruri edən səbəblərdən biri də iqtisadi 

sistemin dəyişməzliyi və təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Satış mərkəzində ödəmələrin və hesablaşmaların zamanında 

həyata keçirilməsi yaxud biraz gecikdirilməsi milyonlarla vəsaitin əldən getməsi deməkdir. Hesablaşma sisteminin 

və ödəniş sisteminin çevikliyi, təhlükəsizliyi və etibarlılığı üçün dövlət vacib sistemlər ərsəyə gətirir və onun işini 

birbaşa və dolayı tənzimləyir. 

Keywords: maliyyə, alət, iqtisadi, risk, gəlir 

 

Giriş 

Ölkəmizdə maliyyə alətlərinin tərəqqi etməsi məqsədilə müsbət beynəlxalq təcrübə əsas 

götürülməklə praktiki və nəzəri məsələlərin həllinin vacibliyi tədqiqat mövzusunun aktuallığını 

müəyyənləşdirmiş, onun bir sıra mühüm  vəzifə və məqsədlərini əsaslandırmışdır. 

Analysis 

Törəmə maliyyə alətləri – ikinci dərəcəli qiymətli kağızlardır.Opsion və fyuçerslər sanballı 

birincili və ikincili bazarlara malikdirlər və fiktiv kapitalla əməliyyatlar aparmaq üçün əsas 

elementlər sayılırlar. 

1. Opsionlar 

Opsion öz sahibinə müqavilədə fiksə olunmuş məzənnə üzrə (icra qiyməti) müəyyən miqdarda 

səhmləri gələcəkdə müəyyən tarixə ya da müəyyən vaxt ərzində (Amerika opsionu)bu 

sövdələşməni həyata keçirmək mükəlləfiyyəti olmadan opsionu yazan şəxsdən almaq və satmaq 

hüququ verir. 

mailto:tural_qehremenzade@yahoo.co.uk
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Opsionun satıcısı müqavilənin şərtlərinə əsasən opsionun sahibi ilə sövdələşməni hətta fond 

birjasında özü üçün əlverişli olmayan vəziyyətdə də həyata keçirməyə borcludur. Bunun üçün 

o, opsion sahibindən müvafiq haqq (mükafat) alır. Qiyməti təyin olunmuş (opsion birjasında 

tədavüldə olurlar) və təyin olunmamış (birjadankənar dövriyyədə realizasiya olunurlar) 

opsionlar ayırd edilir. 

2. Call-opsion 

Call – opsion (“koll-opsion”) – opsionu yazmış şəxsdən müəyyən miqdarda səhmlərin alınması 

üçün olan opsiondur. Onun reallaşması zamanı səhmlərin alınma məzənnəsi Roe=R0+P, burada 

R0 – icra qiyməti, P – ödənilmiş mükafatdır. Opsionun reallaşmasından imtina R0>Rm, burada 

Rm – səhmlərin toplam bazar qiymətidir. 

Misal 1. 90 gün sonra hər səhmə görə R0= 510 manat qiymətlə səhm alınması üçün opsion əldə 

edilmişdir. Ödənilmiş mükafat hər səhmə görə P= 5 manatdur. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi Rm=530 manat olarsa, o zaman R0 < Rm (510 < 530). 

Buna görə də opsion səhmlərin hər səhmə görə Roe = R0 + Р= 510 + 5 = 515 manat 

məzənnəsində reallaşır. Opsionun alıcısının gəliri -515 (opsionun icrası)+ 530 (səhmlərin bazar 

məzənnəsi ilə satışı)= hər səhmə görə 15 manat təşkil edir. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi Rm=500 manat olarsa, o zaman opsionun 

reallaşdırılmasından imtina şərti yerinə yetiriləcək R0 > Rm (510 > 500). Buna görə də opsion 

baş tutmayacaq. Opsionun alıcısının ziyanı ödənilmiş mükafatın ölçüsünə, yəni hər səhm üzrə 

5 manata bərabərdir. 

3. Put-opsion 

Put-opsion(«put-opsion») —opsionu yazmış şəxsə müəyyən miqdarda səhm satmaq üçün olan 

opsiondur. Onun reallaşması zamanı satış məzənnəsi Roe= R0- P, burada R0 – icra qiyməti, P 

– ödənilmiş mükafatdır. Opsionun reallaşmasından imtina şərtləri R0 < Rm, burada Rm – 

səhmlərin toplam bazar qiymətidir. 

Misal 2. 90 gün sonra satış üçün hər səhmə görə R0=570 manat qiymətinə səhmlər əldə 

edilmişdir. Ödənilmiş mükafat hər səhmə görə P= 5 manatdur. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi Rm= 550 manat olarsa, o zaman R0 > Rm (570 > 550). 

Buna görə də opsion səhmlərin satış məzənnəsinin hər səhmə görə Roe= R0-P=570-5=565 

manat məzənnəsində reallaşır. Opsionun alıcısının gəliri -550 (səhmlərin bazar qiyməti ilə 

alışı)+ 565 (opsionun icrası) = hər səhm üzrə 15 manat təşkil edir. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi Rm= 580 manat olacaqsa, bu zaman opsionun 

reallaşmasından imtina şərti icra olunacaq R0 < Rm (570 < 580). Ona görə də opsion baş 

tutmayacaq. Opsionun alıcısının ziyanı ödənilmiş mükafatın ölçüsünə, yəni hər səhm üzrə 5 

manata bərabərdir. 
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4. Stellaj 

Stellaj- oyunçunun eyni zamanda həm call, həm də put opsionlarını eyni səhmlərə eyni icra 

qiymətlərilə və müqavilələrin eyni bitmə müddətilə alıb-satdığı əməliyyatdır. 

Misal 3. Oyunçu eyni səhmlərə 1 səhmə görə mükafatı 5 manatdan 350 manata call-opsion, və 

1 səhmə görə mükafatı 7 manatdan 350 manata put-opsion satır. Opsionların icra müddəti 60 

gün sonradır. Opsionların satışından müştərək gəlir hər səhmə görə 5+7=12 manatdır. 

Əgər 60 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 340 manat təşkil edərsə, o zaman put-opsionun alıcısı 

onu icra etmək istəyəcək. Opsionların satıcısı ondan səhmləri biri 350 manat qiymətinə alacaq, 

və fond bazarında cari məzənnə – 340 manatdan satacaq. Opsion satıcısının gəliri 12-350+340= 

2 manat (hər səhmə) 

Əgər 60 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 380 manat olarsa, o zaman call-opsionun alıcısı onu 

icra emək istəyəcək. Opsionların satıcısı səhmləri fond bazarından biri 380 manata alıb ona 350 

manatdan satacaq.Opsionun satıcısının gəliri 12-380+350= -18 manat(hər səhmə), yəni bu 

halda opsionun satıcısı ziyana uğrayacaq. 

Məzənnə bu və ya digər tərəfə nə qədər çox dəyişirsə, bu opsion satıcısı üçün bir o qədər 

ziyanlıdır. 

Stellajın alıcısı konkret firmanın səhmlərinin məzənnəsinin əhəmiyyətli dəyişmələrini 

proqnozlaşdırır, lakin bu dəyişikliyin istiqamətindən əmin deyildir(azalma və ya artma). Ona 

görə də o, opsionlardan birinin icrası nəticəsində gəlir əldə etməyə ümid edir. 

Misal 4. Oyunçu eyni səhmlərə 1 səhmə görə mükafatı 5 manatdan 350 manata call-opsion, və 

1 səhmə görə mükafatı 7 manatdan 350 manata put-opsion əldə edir. Opsionların icra müddəti 

90 gün sonradır. Opsionların alıcısı hər səhmə görə 5+7=12 manat ödəmişdir. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 354 manat təşkil edərsə, opsionların alıcısı call-opsionu 

icra edərək, hər səhmə 350 manat ödəyib onları fond bazarında cari məzənnə -354 manatdan 

satacaq. Opsionların alıcısının gəliri -12-350+354=-8 manat (hər səhmə), yəni bu halda 

opsionların alıcısı ziyana uğrayacaq. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 326 manat təşkil edərsə, opsionların alıcısı fond 

bazarında cari məzənnə ilə səhmləri 326 manatdan alacaq və put-opsionu hər səhmə 350 

manatdan icra edəcək. Opsionların alıcısının gəliri -12-326+350=12 manat (hər səhmə) 

Məzənnə bu və ya digər tərəfə nə qədər çox dəyişirsə, bu opsion alıcısı üçün bir o qədər 

gəlirlidir. 

5. Strenql 

Strenql —call və put opsionlarının eyni səhmlərə eyni bitmə müddətilə, lakin fərqli icra 

qiymətlərilə alqı-satqısıdır. 
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Misal 5. Call – opsionun icra qiyməti hər səhmə 350 manat, mükafat 3 manat. Eyni səhmlərə 

put-opsionun icra qiyməti hər səhmə 320 manat, mükafat 7 manat. Opsionların icra müddəti 60 

gün sonradır. 

Əgər 60 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 340 manat olarsa, o zaman opsionların alıcısı onların 

icrasından imtina edəcəkdir. Onun ziyanı ödənmiş mükafatın həcminə, yəni 3+7=10 manata 

bərabər olacaqdır. 

Əgər 60 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 370 manat olarsa, o zaman opsionların alıcısı call-

opsionu icra edəcəkdir. Onun gəliri – 350 (call-opsionun icrası)+370 (səhmlərin fond bazarında 

satışı) – 10 (ödənmiş mükafat)= hər səhmə 10 manat olacaqdır. 

İki müxtəlif opsionun eyni səhmlərə eyni vaxtda alınıb satılması maliyyə itkilərindən sığorta 

vasitəsi və sövdələşmələrdən gəlir əldə edilməsi mənbəyi rolunu oynayır. 

6. Spred 

Spred – opsionlarla elə əməliyyatlardır ki, bu zaman oyunçunun gəliri mükafatlar arasındakı , 

yəni satılmış opsiona görə alınmış mükafatla alınmış opsiona görə ödənmiş mükafat arasındakı 

fərqdən ibarət olur. 

Misal 6. “Öküz” oyunçu səhmlərin məzənnəsinin qalxacağına ümid edir. O, hər səhm üzrə icra 

qiyməti 500 manat və mükafat 5 manat olmaqla call-opsion əldə edir. Eyni zamanda oyunçu 

belə bir call-opsionu hər səhm üzrə icra qiyməti 550 manat və mükafat 7 manat olmaqla 

satır.Opsionların icra müddəti 90 gün sonradır. 

Spredin icrasına ilkin yatırım hər səhmə 7-5=2 manat. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 560 manat təşkil edərsə, o zaman hər iki opsion icra 

olunacaq. Oyunçu səhmləri biri 500 manatdan alacaq və 550 manatdan satmağa məcbur olacaq. 

Onun gəliri 550-500+2= hər səhmə 52 manat olacaq. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 540 manat olarsa , icra qiyməti 550 manat olan opsion 

reallaşmayacaq. Oyunçu hər səhmə icra qiyməti 500 manat olan opsionu icra edəcək. 

Oyunçunun gəliri -500 (opsionun icrası)+540 (fond bazarında səhmlərin satışı)+2=hər səhmə 

42 manat olacaq. 

Əgər 90 gün sonra səhmlərin məzənnəsi 490 manat olarsa, bu zaman opsionlar icra 

olunmayacaq. Oyunçunun gəliri hər səhmə 2 manat təşkil edəcək. 

Digər mümkün spredlər də analoji olaraq araşdırılır. 

7. Varrantlar 

Səhm üçün varrant ( və ya sadəcə varrant) – firmanın öz səhmləri üçün yazdığı call-opsiondur. 

Adətən, varrantlar tipik call-opsionlara nisbətən daha uzun müddətə (məsələn, 5 il və daha çox) 

emitasiya olunur. Eləcə də müddətsiz varrantlar da buraxılır. Varrantlar adətən, Amerika 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2692 
 

opsionları kimi müddəti bitmədən də icra oluna bilərlər, lakin onların bəziləri üzrə mümkün 

ödəmə anınadək müəyyən ilkin müddət keçməlidir. 

Varrantın call-opsiondan fərqləndirici cəhəti – varrantların məhdud miqdarda olmasıdır. 

Həmişə məhdud sayda varrant buraxılır və onların sayı varrantlar icra olunduqca azalır. Call-

opsion isə iki şəxsin onu yaratmaq istədiyi istənilən zaman meydana çıxa bilər. Call-opsionun 

icrası firmaya ikincili bazarda onun səhmlərilə əməliyyatlardan çox təsir etmir.Varrantın icrası 

müəssisənin vəziyyətinə müəyyən effektlə təsir edir; o, daha çox vəsait əldə edir,buraxılan 

səhmlərin sayı artır və varrantların sayı azalır (Mammadov and etc, 2016). 

Varrantların alqı-satqısı əsas fond birjalarında və birjadankənar bazarlarda aparılır. 

8. Vəsiqələr 

Vəsiqələr – müəssisə tərəfindən öz səhmləri üçün buraxılmış call-opsionlardır. Onlar 

səhmdarlara adi səhmlərin yeni emissiyasına onların açıq yerləşdirilməsindən öncə abunə 

olmaq hüququ verir. Dövriyyədə olan hər bir səhm bir vəsiqə alır. Bir səhm müəyyən sayda 

vəsiqə+ abunə qiymətinə bərabər pul məbləğinə alınır. Yeni səhmlərə abunə qiyməti adətən 

buraxılma anına səhmlərin bazar məzənnəsindən aşağı təyin edilir (Самоховец, М.П., 2019). 

Vəsiqələr adətən qısamüddətli olur (emissiya anından 2-10 həftə müddətinə) və onların icra 

müddətinə qədər sərbəst dövriyyədə olurlar. Müəyyən tarixədək köhnə səhmlər vəsiqələrlə 

birgə satılır, yəni səhmlərin alıcısı həm də vəsiqələr buraxılırsa onları da əldə edir.Bu tarixdən 

sonra səhmlər vəsiqəsiz və daha aşağı qiymətə satılır. Bəzən səhmlərin populyar buraxılışlarına 

vəsiqələr birjada, digər hallarda isə birjadankənar bazarda satılır (Осадчая. И.М., 2019). 

Vəsiqələr səhmlərin bölünməsi və dividendlərin səhmlərlə ödənilməsindən müdafiə 

olunmayıblar. 

9. Fyuçerslər 

Fyuçers müqaviləsi (qısaca fyuçers) – müəyyən məhsul partiyasının sövdələşmə anında hər iki 

tərəfi qane edən qiymətlə alınması üçün müqavilədir, məhsul özü isə satıcı tərəfindən kifayət 

qədər uzun müddət sonra təqdim olunur. Fyuçers – fond bazarında sövdələşmə obyekti olan 

ikinci dərəcəli qiymətli kağızdır (Рахимов, Т.Р., 2019). 

Fyuçers müqavilələrini alıb-satan şəxsləri hecerlər və spekulyantlar adlandırmaq olar. Hecerlər 

əsasən riskin azaldılması üçün fyuçers sövdələşmələrində iştirak edirlər, belə ki, onlar aktivi öz 

biznesləri çərçivəsində ya istehsal, ya da istifadə edirlər. Spekulyantlar isə qısa müddət ərzində 

gəlir əldə etmək məqsədilə fyuçers müqvilələri bağlayırlar. 

Fyuçers müqavilələrinin bağlandığı əsas məhsullar buğda, qiymətli və rəngli metallar, neft və 

neft məhsullarıdır. 

Fyuçers sövdələşmələrinin məqsədi bazarda əlverişsiz konyunktura ilə əlaqədar maliyyə 

itkilərindən sığortalama(hecinq), eləcə də birjada spekulyativ əməliyyatlar nəticəsində gəlirin 

artırılmasıdır. Fyuçerslərlə ticarət qiymətlərin kəskin dəyişmələri zamanı maliyyə itkiləri riskini 
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azaltmağa, zərərləri ödəmək üçün lazım olan ehtiyat fondunun həcmini azaltmağa, avans 

kapitalının nəğd-pul formasında qaytarılmasını sürətləndirməyə, dövriyyə məsrəflərini 

azaltmağa imkan verir (Миллер, Р.Л., 2017). 

Fond bazarında fyuçers müqavilələrinin bağlanma obyekti təminatsız qiymətli kağızlar – yəni, 

faktiki olaraq satıcıya məxsus olmayan, üçüncü şəxsdən 40-60% girovla borca alınan qiymətli 

kağızlardır (Alexander B., 2018). 

Misal 7. Oyunçu hər səhmə 500 manat omaqla təminatsız səhm satışına fyuçers müqaviləsi 

bağlayır. 

Əgər reallaşma tarixinə səhmlərin məzənnəsi 300 manatadək enirsə, oyunçu səhmləri alır və 

hər səhmə 500-300=200 manat gəlir əldə edir. 

Əgər reallaşma tarixinə səhmlərin məzənnəsi 800 manatadək qalxırsa, oyunçunun ziyanı hər 

səhmə 800-500=300 manatdır. 

Aydındır ki, həqiqətdə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar göstərilmiş təsvirlərə nisbətən daha 

mürəkkəb və müxtəlifdirlər. Onlar yalnız təcrübədə anlaşılan bir sıra xüsusiyyətlərə və 

nüanslara malikdirlər (Самоховец, М.П., 2019) 

Maliyyə alətlərinin Azərbaycanda tətbiqinin əsas prespektivliyi 

Maliyyə alətlərinin tətbiqinin tərəqqisi bəzi meyarlardan asılıdır: dövlət orqanlarının işindən, 

qanunvericilik bazasından, hüquqi və fiziki şəxslərin fəallığından (Kara,A.H., Orak, M.,2018). 

Hazırda maliyyə bazarlarında təşkilatı işlər görülmüş, bazarın infrastrukturu sıfırdan başlayaraq 

qurulmuş, dünya təcrübəsinə müvafiq olan və beynəlxalq maliyyə qurumlarının mütəxəssisləri  

tərəfindən qiymətləndirilən yüksək səviyyədə normativ-hüquqi bazar formalaşdırılmışdır. 

Burda məqsəd bazarda müşahidə edilən bütün proseslərin şəffaflığını təmin etmək və əlavə 

olaraq qiymətli kağızlar bazarında riskləri minimum səviyyəyə endirməkdir (Abbasbəyli, M.A. 

, Məmmədov, Z.F.,2018). 

Maliyyə alətlərinin əsas inkişaf modelləri - əsasən maliyyə vasitəçilərinin xarakterik 

xüsusiyyətindən ( bank və yaxud qeyri-bank xarakterli ) asılı olaraq sənədlər bazarının 3 modeli 

vardır: 

1. Qeyri bank modeli (ABŞ) – burda vasitəçilər vəzifəsində sənədlər üzrə qeyri-bank 

təşkilatları çıxış edir. 

2. Bank modeli (Almaniya) – burda vasitəçilər vəzifəsində banklar özünü göstərir. 

3. Qarışıq model (Yaponiya) – burda isə vasitəçilər vəzifəsində həm banklar, həm də qeyri – 

bank qurumları çıxış edir. 

Maliyyə alətlərinin tənzimlənməsi istiqamətləsi aşağıdakılardır: 

1. Bazarın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. 

2. Bazarın peşəkar iştirakçılar tərəfindən tənzimlənməsi. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2694 
 

Maliyyə alətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri isə aşağıdakılardır: 

 Bazarın tərəqqisi üzrə dövlət proqramının tətbiqi. 

 Həm peşəkar iştirakçılar, həm də, müştərilər üçün qiymətli kağızlar bazarının 

təhlükəsizliyinin təmin olunması. 

 Bazar barəsində açıq məlumat sisteminin ərsəyə gətirilməsi və bazar iştirakçıları hesabına 

məlumatın məcburi şəkildə açıqlanmasına nəzarət edilməsi. 

Maliyyə bazarlarının dövlət hesabına tənzimlənməsi və  idarə olunması metodlarının əsas 

prespektiv yönləri aşağıdakılardır (Məmmədov Y. Ə., 2016): 

 Maliyyə bazarlarında qiymətli kağızların buraxılışı və emissiya prospektlərinin qeydiyyatı. 

 Maliyyə bazarının peşəkar nümayəndələrinin fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması. 

 İnvestisiya təsisatlarının mütəxəssislərinin attestasiyası. 

 İnvestorların risklərdən sığortalanması. 

 Emitentlərin bazardakı maliyyə durumuna auditor və reytinq nəzarəti. 

 Bazarda fond prosedurlarının keçirilməsinə nəzarət. 

 Mübadilə və ya klirinq korporasiyalarının qeydiyyatı və fəaliyyətinə nəzarət. 

 Maliyyə bazarında qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq məlumatın açıqlanması və 

nəşr edilməsi. 

Qiymətli kağızlar bazarının özünütənzimləmə təşkilatları əsas olaraq 3 yerə bölünür. 

 Assosiasiya.  

 Həmkarlar ittifaqı. 

 Peşəkar ictimai təşkilatlar. 

Maliyyə  bazarının özünü tənzimləmə qurumlarının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

 Bazarın peşəkar iştirakçılarının əhəmiyyətli peşəkar fəaliyyəti üçün şəraitin təmin olunması. 

 Bazarda investorların və digər iştirakçıların maraqlarının qorunması. 

Ən sonda vurğulamaq istərdimki qiymətli kağızlar bazarına aid informasiya çoxluğunun və 

peşəkar hazırlığın artırılması bu inkişaf prosesində çox böyük rol oynayır. 

Səhmdar cəmiyyətləri özlərinin fəaliyyətini səhm satışlarından formalaşmış nizamnamə 

kapitalı üzərindən yerinə yetirirlər. Bu isə onu nəzərdə tutur ki, səhmlərin həyata keçməsi üçün 

səhm bazarı ilə qiymətli kağızlar bazarının olması vacibdir. Hal-hazırda Respublikamızın 

maliyyə bazarında xarici investorlar mühüm yer tutur ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının inkişaf 

etdirilməsində ən önəmli amillərdən biri hesab olunur. 

Ölkəmizdə maliyyə bazarında peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün kapital bazarlarına 

aid marifləndirici təlim və məsləhət kursları yaradılmalı, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları 

həmçinin, maliyyə vasitəçiləri və emitentlər üçün özəl təlim proqramları tədris edilməlidir 

(Ataşov B. X., Novruzov N. A., İbrahimov E. Ə.2016).  

Kredit bazarının nizamlanması kontekstində dövlət başçımız İ.Əliyev 2019-cu il fevral ayının 
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28-də “AR-da fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həll edilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər 

barəsində” sərəncam imzalamışdır. Sərəncam kontekstində banklar üçün hazırlanan siyahı üzrə 

vaxtı ötən kredit borcuna sahib fiziki şəxslərə müasir güzəştli kredit sazişi imzalanması fikrini 

irəli sürmələri, fiziki şəxslərin vaxtı ötən kredit borclarının restrukturizasiya ediləcəyini əsas 

götürərək, 1 ay ərzində bu kreditlərə hesablanmış faizlərin ləğv edilməsini və məhkəmədəki 

işlərin yenidən çağırılmasını, həmçinin borcları restrukturizasiya edilmiş fiziki şəxslərin borc 

yükünün azaldılmasını həyata keçirən başqa tədbirlər görülmüşdür (Abbasbəyli, M.A. , 

Məmmədov, Z.F., (2018). 

VB-da həyata keçirilən əməliyyatlara xarici valyutanın alınması və satılması üzrə sözləşmələr 

daxildir. Valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin əlverişlilik dərəcəsini müəyyən 

edərkən alqı-satqı obyekti olan ölkədaxili valyuta ilə xarici valyuta arasında müsbət nisbətin 

əsas götürülməsi tələb edilir. Onagörə ki, VM-nin səviyyəsinə əsasən maliyyə ticarətinin 

subyektləri xarici ticarət və dövlətlərarası kredit, maliyyə vəsaitlərinin beynəlxalq hərəkəti, 

beynəlxalq turizmin tərəqqisi ilə əlaqədar ölkədaxili valyutaların alqı-satqı əməliyyatları 

aparılır. 

Xarici valyutalarla əməliyyatlar həyata keçirmək üçün icazəsi olan bankların hesabına 

sahibkarlıq subyektləri valyuta əməliyyatları aparırlar. Bu banklar öz müştərilərinin və xarici 

bankların müxbirlərinin fərqli ödəniş tapşırıqlarını icra edirlər. Modern valyuta ticarətinin 

tərəqqisində valyuta birjaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də bütün ölkələrdə MB-

nın vacib struktur hissəsi olan valyuta birjalarının yeni dövrün tələblərinə müvafiq şəkildə 

yaradılmasının böyük faydası vardır. 

Sığorta fəaliyyətinin dövlət nizamlanması komponentərinə saziş, müqavilə və rəqabəti 

məhdudlaşdırmaq üçün sığorta şirkətlərinin fəaliyyətinin dayandırılması və o cümlədən, başqa 

iştirakçıların da bazara girişinin istisna olunması yaxud limitləndirilməsi aiddir. Süni yolla 

tariflərin dəyişdirilməsi, sığorta növünün şərtləri barəsində qeyri-obyektiv informasiya təqdim 

etməklə sığortaçını yaxud rəqiblərini aldatmaq kimi rəqabətin üsullarından sui-istifadə etmək 

də qadağandır (Məmmədov Y. Ə., 2016). 

Sığorta bazarının dövlət tənzimlənməsini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 

Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirirdi. O, aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirdi: sığorta 

təşkilatlarını lisenziyalaşdırır, həmin lisenziyaları geri alır və ləğv edirdi; sığortalıların maliyyə 

fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirirdi; sığorta sahəsində metodiki və normativ sənədləri 

hazırlayırdı. Son vaxtlar dünyada baş verən iqtisadi proseslər ölkədə qiymətli kağızlar 

bazarının, investisiya fondunun, bank və sığorta fəaliyyəti sahələrinin, habelə ödəniş 

sistemlərinin fəaliyyətinin çevikliyinin və şəffaflığının təmin olunmasını, həmçinin bu sahədə 

tənzimləmə və nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini, eləcə də ictimai nəzarət sisteminin 

yaradılmasını zəruri edir. 

Sığorta bazarının inkişafını təmin edən başlıca amillər kimi ölkənin iqtisadi vəziyyətini, 

əhalinin gəlirlərini, sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyini və ödəmə qabiliyyətinə malik 
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olmasını (nizamnamə kapitalı, sığorta ehtiyatları, xüsusi təminatı və təkrar sığorta sistemi), 

göstərilən sığorta xidmətlərinin səviyyəsini və çeşidini (sığorta növləri), savadlı mütəxəssislərin 

olmasını, sığorta qarşılıqlı əlaqələrini qaydaya salan qanunvericilik bazasını, sığorta sektorunda 

zəngin təcrübəyə sahib dövlətlərin təcrübəsinin daxili bazara inteqrasiyasını, o cümlədən, 

bazarın dövlət nizamlanması, həmçinin inhisarçılığa əngəl olunması və sağlam rəqabət 

mühitinin formalaşdırılmasını vurğulamaq lazımdır (Gül, E., Eking, A., 2016). 

Sığorta sahəsi üzrə tənzimləmə və nəzarət mexanizmi risklərin doğru şəkildə dəyərləndirilməsi 

və nəzarət tədbirlərinin görülməsi imkanlarını məhdudlaşdırır. Son olaraq, sığorta sahəsində 

effektiv idarəetmə və daxili nəzarət sisteminin yaradılması üçün bir sıra çətinliklər ortaya çıxır. 

Sığorta bazarı nümayəndələrinin fəaliyyətlərinin gedişinə nəzarət mexanizmi sektorun bu 

fəaliyyətinin aktiv prinsiplər əsasında dəyərləndirilməsinə yox, daha çox qanunvericiliyin 

istəklərinə uyğunluğunun nəzərdən keçirilməsinə istiqamətlənmişdir. Sığorta bazarı 

nümayəndələrinə dair kapital tələbləri bazar nümayəndələrinin risk profilinə oxşar olmalıdır. 

İnkişaf etmiş dünya təcrübəsində tənzimləmə "Solvency II" standartları üzrə təyin edilir ki, 

burada resursların ərsəyə gətirilməsi və kapitalın müəyyən edilməsi riskəsaslı yanaşmalar üzrə 

baş verir və "Solvency II" standartlarına keçid hər hansısa bir dövrdə həyata keçirilir.  

Azərbaycanda tənzimləyici funksiyasını nəinki dövlət orqanları, habelə qeyri-dövlət strukturları 

və təşkilatlar, o cümlədən, maliyyə bazarlarının peşəkar iştirakçılarının birlikləri də (ittifaqlar 

və assosiasiyalar) yerinə yetirir. Lakin onların rolu inkişaf etmiş bazar ölkələrində olduğu kimi 

o qədər də geniş deyildir. Bu kimi ittifaq və assosiasiyalar maliyyə bazarının müxtəlif 

seqmentlərində peşəkar iştirakçıların könüllü qeyri-kommersiya birlikləridir ki, onlar da 

özünütənzimləyici əsaslarla, lakin fəaliyyətində qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət 

göstərirlər. Azərbaycanın maliyyə bazarlarının beynəlxalq inkişaf səviyyəsinə 

yaxşılaşdırılmasına imkan verən strateji istiqamətlər əsasən investorların maliyyə institutlarına 

və təşkilatlara etimadının yüksəldilməsi, maliyyə riskinin səviyyəsinin azaldılması, 

qiymətqoymanın və s. təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bu prioritetlərin reallaşdırılması isə 

aşağıdakı vəzifələrin həlli yolu ilə təmin edilə bilər (Eroğlu, İ., 2017):  

-innovasiya bazası əsasında iqtisadiyyatın sabit və uzunmüddətli inkişafı;  

-əmanətçilərin, sığortalanmış şəxsin və investorların hüquqlarının müdafiəsi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi;  

-bank, sığorta və maliyyə xarakterli digər qeyri-dövlət sisteminin xidmətlərinə etimadın 

möhkəmləndirilməsi;  

-əhalinin əmanətlərinin cəlb edilməsinin stimullaşdırıcı sisteminin yaradılması;  

-maliyyə bazarının inkişafının səmərəli mexanizminin yaradılması;  

-maliyyə bazarında qeyri-vicdanlı rəqabət amillərinin vaxtında aşkar edilməsi və ona qarşı 

səmərəli əks-təsir göstərən sistemin hazırlanması;  

-xarici maliyyə təşkilatlarının Azərbaycan maliyyə bazarlarına mərhələlər üzrə buraxılması 
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imkanlarının tədricən genişləndirilməsi (Məmmədov Z.F.2013). 

Hazırda birjanın təşkilinin müxtəlif təşkilati forması mövcuddur. Birja əsasən assosiasiya, 

səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır, ya da ictimai-hüquqi institut kimi fəaliyyət göstərir. 

Fond birjası nəinki ticarət, həm də qiymətli kağızlar bazarının tədqiqat və informasiya 

mərkəzidir. Bütün ölkələrin qanunvericiliyi fond birjasını qiymətli kağızlar bazarında baş verən 

tədqiqat prosesi ilə məşğul olmağa sövq edir. Ona görə də, bütün iri fond birjalarında xüsusi 

elmi-informasiya şöbələri vardır. Son illərdə birjaların rolunun zəifləməsi qiymətli kağızlarla 

ticarətdə onun əhəmiyyətini dəyişmir, çünki birjanın özündə kapitalın təmərküzləşməsi və 

mərkəzləşməsi saxlanılır, onun əməliyyatlarının kompüterləşdirilməsi səviyyəsi artır, 

informasiyanın toplanması, çatdırılması və işlənməsinin forma və metodları 

təkmilləşdirilir.Gələcəkdə fond birjasının təşkili səviyyəsini yüksəltmək, investorların 

müdafiəsinin fəaliyyət göstərən sistemini yaratmaq, birjanın dövlət tənzimlənməsini 

təkmilləşdirmək, inkişaf etmiş ölkələrin fond birjaları ilə əlaqəni genişləndirmək lazımdır. 

Maliyyə bazarı nümayəndələrinin imkanlarının artırılması AR üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan 

məsələ idi. Maliyyə sahəsinin peşəkar mütəxəssisləri və maliyyə xidmətləri istehlakçılarının 

vacib bilik və bacarıqları azdır. Bilik və bacarıqların inkişaf etdirikməsi maliyyə sisteminin 

sürətli tərəqqisinə, uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin olunmasına stimul verə bilər. 

AR-da maliyyə sektoru üzrə ixtisaslaşan ali təhsil mərkəzləri və fərqli təlim mərkəzləri vardır. 

Bu təhsil mərkəzləri maliyyə sahəsində fəaiyyət göstərən mütəxəssislərin baza biliklərini 

yaradır. Bundan başqa, tənzimləyici təşkilatlar və bazar iştirakçıları mütəxəssislərin bilik və 

bacarıqlarının mütəmadi olaraq tərəqqi etdirilməsinə təkan edir. Qanunvericiliyə əsasən məsul 

əməkdaşlarının və maliyyə institutlarının inzibatçılarının dövlət  attestasiyasından keçməsi 

lazımdır. Bu təşkilatlar və özəl təlim mərkəzləri maliyyə sahəsinin peşəkar mütəxəssisləri üçün 

dəyirmi masalar, təlimlər, protokollarla əlaqədar təqdimatlar və müzakirələr keçirilər. Beləliklə, 

maliyyə sahəsi üzrə insanların bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, maliyyə təhsilinin vəziyyətə 

və sahənib xüsusi tələblərinə uyğun olması vacibdir (Philip B., Alex E., Itay G 2018). 

AR-da maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının bərpası və maliyyə savadlılığının 

artırılması ilə əlaqədar bəzi işlər görülmüşdür. Bunun üçün institusional islahatlar yeridilmiş, 

istehlakçıların hüquqlarının müdafiə mexanizmlərinin yaradılmasında və ölkə əhalisinin 

maarifləndirilməsində irəliləyişlər əldə edilmişdir. Maliyyə xidmətləri sahəsinin tərəqqisi, 

maliyyə vasitəçiliyinin dərinləşməsi, maliyyə sahəsi və istehlakçılar arasında münasibətin 

yaxşılaşması maliyyə xidmətləri istehlakçılarının maraqlarının qorunub saxlanmasını və 

maliyyə savadlılığının inkişafını vacib edir. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə edilməsinin 

əsas məqsədləri bunlardır (Ataşov B. X., Novruzov N. A., İbrahimov E. Ə.2016). 

 -maliyyə məhsulları üzrə konkret və aydın informasiyaların təqdim olunması və 

müqayisəliliyin çoxaldılması;  

- aidiyyəti təşkilatların fəaliyyətinə əsasən bank sisteminin əlverişliliyinin çoxaldılması və 

dayanıqlı iqtisadi tərəqqinin təmin olunması;  
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- istehlakçıların maliyyə savadının, bu haqda bilik səviyyəsinin və bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsi yolu il ölkə əhalisinin maliyyə xidmətlərindən istifadə prosesinin sürətləndirilməsi;  

-   ədalətli bazar prinsiplərinin tətbiq edilməsi və rəqabətin artması;  

- proaktiv nəzarət ilə istehlakçıların maliyyə itkilərinin azaldılması yaxud ləğv edilməsi.  

AR-da istehlakçıların hüquqlarının müdafiə edilməsi üzrə sadaladığımız istiqamətlərdə bəzi 

tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məsuliyyətli kreditləşmə üzrə tələblər tətbiq olunmuş, həmçinin 

kredit üçün müraciət prosesi və kreditin şərtləri haqda informasiyaların müştərilərə ötürülməsi 

tələbi təyin olunnmuşdir. Bundan başqa, banklardan borcalan şəxsin kredit üzrə xərclərini 

əhatələyən faktiki illik faiz dərəcəsini (FİFD) elan etmək lazım gəlir. O cümlədən, müştərilərin 

şikayət etmək hüquqları təyin olunmuş və şikayətlərə baxılması normaları tətbiq olunmuşdur. 

Tələblərə görə banklar hər zaman maliyyə hesabatlarını ictimaiyyətə elan etməlidirlər. Maliyyə 

savadlılığı üzrə vəsaitlərin səfərbər olunması, həyata keçirilən işlərin əlverişliliyinin artırılması 

üçün aidiyyəti qurumların işlərinin koordinasiyasına tələb vardır. 

Nəticə və təkliflər 

1.Nəticə etibarı ilə,  törəmə maliyyə alətini almış investor həmin maliyyə alətinin birbaşa olaraq 

özünü deyil, onun əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş şərtlərlə gələcəkdə alış və ya satış hüququnu 

təsbit edən müqaviləsini əldə etmiş olur. Bu baxımdan törəmə maliyyə alətləri hər hansı baza 

aktivini (valyutalar, qiymətli kağızlar, əmtəə və bu kimi digər maliyyə alətləri) əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş şərtlərlə almaq, satmaq və ya dəyişdirmək hüququnu təsbit edən 

müqavilədir (Abbasov A.H., 2017). 

2.Respublikamızda ümumilikdə maliyyə bazarlarına marağın az olmasından qiymətli kağızların 

satın alınması və məlumat təminatı üstün dərəcəyə çatdırılmalıdır  ki bu fəaliyyəti 

stimullaşdırmaq mümkün olsun, həm də investorlar investisiyanın qiymətli kağızlar üzrə riski 

və yaradacağı mənfəət barədə tam məlumatı almağı təmin olunmalıdır.  

3.Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılması fərqli  şərtlər ilə və müxtəlif investor təbəqələrindən 

ötrü təmin olunmalıdır.  

4.İnvestisiyaların artırılmasından ötrü optimal aləmin yaradılması üzrə dünya praktikasına 

istinadən qiymətli kağızlar bazarılarında vergitutma problemləri uyğun qurumlar 

istiqamətindən təkmilləşdirilməli və vergi güzəştləri hazırlanmalıdır (Abbasbəyli, M.A. , 

Məmmədov, Z.F.,2018). 

5.Maliyyə hesabatının şəffaflığı təmin olunmalı, bu məqsəd ilə maliyyə bazarındaməlumat 

bazasının məlumatının şərh olunması ilə əlaqədar tədbirləri reallaşdırılmalı və kutləvi formada 

bu sektorda kadr hazırlığı aparılmalıdır  
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Abstract 

The spread of covid-19 in 2020 had a devastating effect in the world market sentiment as it grossly affected the 

demand for oil. The global crude oil price dropped sharply thereby affecting the global economy. The world fiscal 

situation is seriously affected by the prolonged disruption of economic activity due to the pandemic, coupled with 

the fall of oil prices and the decline in demand for oil products posed by quarantine and self-isolation measures. 

Based on previous studies, this paper comprehensively reviews the response caused by the shock of the covid-19 

pandemic on the oil price and its major effect in determining the global oil price in 2021. In October 2020, 

worldwide crude oil prices in United States Dollar averaged USD 40 per barrel and are expected to stay at that 

price by the end of 2020, but to reach USD 47 per barrel in 2021, according to the Short Term Energy Forecast 

from the United States Energy Information Administration (EIA). On the other hand, in 2021, there are several 

analyst who do not see the rising global price of crude oil. Some claim that crude oil would hit considerably less 

than USD 30 per barrel of crude oil. This study provides a reliable basics for understanding the effect of the 

pandemic on crude oil price and a framework for future research. 

Keywords: Crude Oil; Oil Price; Covid-19; Oil & Gas; Per Barrel 

 

Introduction 

The pandemic called covid-19 has influenced all the industries quite significantly, but the one 

that was hit the most is probably oil and gas industry. The spread of this virus has compelled 

many oil and gas companies to either stop or decrease the pace of their operations, having a 

tremendous effect on oil production and refining [1]. Oil and gas industry is grappling with 

plummeting demand, employee safety and business stability. The petroleum sphere is 

encountering its third significant devastation in 12 years. As soon as two previous shocks were 

over, the industry recovered from that devastating effect and was back.  

However, we are having a quite different situation this time. A lot oil and gas companies 

globally are suffering from exceedingly low liquidity, which could probably result in their 

incapacity to cover their debt [2].  Thus, a potential wave of bankruptcies of cash-strapped 

companies is expected. Nowadays, not only does the crisis affects this industry in terms of 

production rate, but it also makes price deteriorate to the degree, which is unforeseen to experts 

in this largely prominent domain [1]. In all likelihood, the biggest and most substantial impact 

of the coronavirus pandemic on the refining market has been the drop in crude oil prices in a 

short amount of time. 
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To consider the actual prices, on January 1, 2020, the price of a barrel of crude was traded in 

United State Dollar for USD 67.05 on the National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations(NASDAQ) in New York but by March 15, 2020, this price plummeted to USD 30 

per barrel [2]. Oil majors have been hit hard - market capitalization is now only 51% of what it 

was in early 2020. Previous crises in the oil and gas sector did not experiences this financial 

and structural woes. Today, with prices hitting 30-year lows and increasing pressure from 

society, leaders feel that change is inevitable. The covid-19 crisis is enabling the change of this 

industry to go much faster and in an unprecedented way. At its current course and pace, the 

industry could enter an era of intense competition, rapid response to technology supply, constant 

declining demand, investor skepticism, and increased public and government pressures on 

climate and environmental impact. On the other hand, if the energy affordability is taken into 

consideration, we should not take the imperativeness of oil and gas for granted. Thus, the issue 

of how to create value in the next forthcoming norm is absolutely and undeniably fundamental 

for the sake of further progress [3]. 

For the past 12 years, it has become quite clear that the prices of oil are volatile to the degree 

of unpredictability. Any alteration in the environment, stock market or relationships between 

oil and gas giants of the world might easily affect the price and the way this fossil fuel is 

perceived. Not only has this been proved by scientist, it also manifested itself through crises, 

that happened to be the main shapers of petroleum industry (Muradov and etc, 2019). 

This paper predominantly reviews the major indicator of global oil price in 2021 with a deep 

analysis of the global oil and gas domain with the influence of coronavirus pandemic on the 

industry, including industry statistics, market value and sectors of industry. The significance of 

the paper will be useful to oil field operators, industry experts and researchers. 

Trends that supports a bearish global price of crude oil 

Compared to the previous trends of decline in oil price before 2020, the sharp fall in oil price 

from April 14th, 2020 was unexpected (Fig. 1 and 2). This was as a result of the covid-19 

pandemic that affected the world, keeping us contained in our homes. Since then, the prices of 

commodities such as raw materials, agricultural products and metals has been affected 

dramatically [4]. The World Bank in its April Commodity Markets Outlook reported “The 

global economic shock of the covid-19 pandemic has driven most commodity prices down and 

is expected to result in substantially lower prices over 2020” [4]. On the contrary, oil price was 

in range of USD 12.41 per barrel to USD 38.96 per barrel (Organization of Petroleum Exporting 

Countries, OPEC basket) from March 10th, 2020 to June 29th, 2020. As the effect of the 

pandemic began to wane off and lockdown and restrictions lifted, the oil price began to bullish 

a bit but has been relatively low compared to times before the pandemic. 
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Fig 1 Line graph representation for weekly brent, OPEC basket, and WTI crude oil prices from December 

30, 2019 to November 9, 2020 (in USD per barrel) [5] 

 

Fig. 2 Bar chart representation for weekly brent, OPEC basket, and WTI crude oil prices from December 

30, 2019 to November 9, 2020 (in USD per barrel) [5] 
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Underlying demand and supply conditions for oil determine long-run trends in prices, but short-

run movements in market sentiment and expectations can play a major role in driving price 

fluctuations [6]. With the increased in covid-19 cases plummeting around the world and also 

fear of a new lockdown, global oil price plunged to its lowest price since period of the pandemic 

[7]. OPEC basket, Brent crude, and West Texas Intermediate (WTI) bearish but later regained 

it ground after a while. Though, this has not eliminated the fear that crude oil price may still 

decline. The head of oil markets at Rystad Energy, BjornarTonhaugen has emphasized that “oil 

demand will lose ground as a result of the new lockdowns, with road fuel taking a significant 

hit as transport will be curtailed to minimum again and prices will naturally decline on this grim 

prospects” [8]. In order to better lay emphasis on the effect of covid-19 as one of the determinant 

of crude oil price in 2021, this section presents a brief analysis on other factors that have always 

influenced the price of crude oil before the pandemic.  

OPEC Member Countries 

These are made of petroleum exporting nations that comes together in order to unify the global 

price of crude oil solidly in the international market. As at the 2020 flagship publication (Annual 

Statistical Bulletin) of the OPEC, the member countries are made up of 13 nations. These 

nations include: Nigeria, Gabon, Angola, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Iraq, 

Venezuela, Saudi Arabia, Algeria, Libya, the Islamic Republic of Iran, United Arab Emirates 

and Kuwait. Their mission is “to coordinate and unify the petroleum polices of its member 

countries and ensure the stabilization of oil markets in order to secure an efficient, economic 

and regular supply of petroleum to consumers, a steady income to producers, and a fair return 

on capital for those investing in the petroleum industry” [9]. OPEC member countries holds 

about 79.4% of the world crude oil reserve [10]. Fig. 3 shows OPEC share of the world oil. The 

OPEC are very powerful in determining the price of crude oil due to its member nations having 

a considerable amount of the world oil reserve. OPEC initially vowed to keep the price of crude 

oil above USD 100 per barrel, but with the advent of technology for producing unconventional 

reserves such as the application of hydraulic fracturing in the United States (U.S.), oil price fell 

to below USD 100. 
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Fig. 3 OPEC share of world crude oil reserve, 2018 [11] 

Non OPEC Member Countries 

This makes up some of the world’s biggest oil producing nations like the U.S., Russia, Canada, 

and China. According to the United States Energy Information Administration (EIA) database 

for 2019, the U.S. produces of 15 billion barrel of crude oil per day which makes up over 19% 

of the total world oil and is the highest in the world [12]. The high production level of crude oil 

by most non OPEC member countries than that of some of OPEC member countries have made 

them dominant in the league of oil producing nations. This made most of OPEC member 

countries relegated to oil importers irrespective of their production capabilities, thereby making 

them an ineffective participant in determining global oil price because of limited capacity to 

export. Also, the increased production of unconventional reserves aided by horizontal drilling 

and hydraulic fracturing has given non OPEC member countries like United State of America 

and Canada an increased market share, making them a major determinant of global oil price. 

United States Dollar Strength 

At the Bretton Woods conference in 1944 which created the International Monetary Fund (IMF) 

and International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). The IMF was charged 

with the maintenance of a system of fixed exchange rates centered on the USD and gold [13]. 

Under the Bretton Woods System, gold was the basis for the USD and other currencies were 

pegged to the USD value [14]. Though the Bretton Wood System collapsed in the 1970s, it 

created an influence in the currency for international trade and exchange aided by the 

development of World Bank and IMF. This implies that the value of dollar have a major impact 
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on the price of oil. Therefore, a weak dollar will increase the global price of oil and a stronger 

dollar will decrease the global price of crude oil. 

Demand & Supply 

The theory of demand and supply supports that, a higher demand will infuriate a higher price 

while a higher supply will trigger a lower price. Conversely, the lower the demand the lower 

the price while the lower the supply the higher the price. Starting from the mid-2014 to January 

2015, petroleum price fell worldwide. The fundamental reason for this decline in world 

petroleum prices in 2014 was an oversupply of petroleum compared to demand [15]. However, 

some school of thought believe that demand for oil is not influenced by the price for oil. For 

example if you own a car and drive to work, your demand for oil does not change much because 

of the increase in price. Even if the price is low and you live close to your place of work, will 

not move to a farther apartment and buys a car because the price of oil is low. Although, the 

price of oil could influence the price of an air ticket and even the economic standard of a nation. 

Production Cost 

Production cost is another important factor that can influence the price of crude oil [16]. Oil 

from shallow wells are relatively easier to exploit compared those from deeper or extended 

reach wells. Another reasonable comparison is the oil extracted from the Middle East (light 

crude) which is cheaper to produce compared to Canadian oil (heavy crude). The breakeven 

price of crude oil includes production cost, exploring or finding cost, oil well development cost, 

transportation cost, and selling and general administration expenses [17]. The U.S. oil 

production directly affects the price of oil as a result of its oversupply paved by the exploitation 

of its shales reserves. A decreased in production will decrease the supply and increase the price. 

Oil price may likely increase if the U.S. reduces its production because low price of crude oil 

discourages oil companies from investing in new projects. 

Impact of Interest Rate 

An increase in interest rate could increase production cost which have a damping effect on the 

economy [18] as it reduces the standard of living and lessen the needs that requires the use of 

crude oil. In most scenario when a nation’s economy isn’t thriving, the government reduces its 

interest rate in order to allow companies borrow and also allow the circulation of money within 

its economy which then drives the demand for oil. Then, later increases the interest rate bits by 

bits as the economy begins to thrive. However, this phenomenon has a mixed reaction as some 

school of thought believe that interest rate have a negligible effect in determining the price of 

global oil price. 

Alternative Energy Resource 

The increasing awareness of alternative energy sources such as renewables is dwindling the 

global reliance on crude oil [19]. In the first quarters of 2020, global use of renewable energy 

in all sectors increased by 1.5% relative to the first quarters of 2019 [20]. Renewables accounted 
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for at least 70% of total capacity expansion in almost all regions in 2019, other than in Africa 

(2gigawatts) and the Middle East, where they represent 52% and 26% of net additions 

respectively [21]. This could result in a lower crude oil price because supply of crude oil will 

still be high. Also, pledges by governments of different nations to stop the use of fossil energy 

in the future is a supporting factor. Nevertheless, in the event of a decreasing demand for oil, it 

is most likely that OPEC member and non-member countries will streamline production in order 

to keep crude oil price at a profitable margin. 

Market Speculations 

Market speculations about the future could affect global oil price because the price of oil is set 

on the future market [22]. For example, Joe Biden during the U.S. presidential debate proposed 

a motion to legally prohibit hydraulic fracturing in the U.S. and diversify to renewable energy 

sources. If this ban happens, the demand for oil will drop substantially thereby affecting the 

price at which it will be sold. Conversely, an increase in hydraulic fracturing operations could 

see oil prices plummeting higher. 

Government Policies and Natural Phenomenon 

Politics and natural phenomenon are an intrinsic factor that can affect the global price of crude 

oil.  In 2011, the flooding at the Mississippi river affected the price of gasoline [23].  Cable 

News Network – business, financial and personal finance news (CNNMoney) reported that the 

flooding at the river drives up gas prices over fears that refineries could become inundated [24]. 

The covid-19 pandemic is another disaster that affected the prices of crude oil. But, unlike 

almost other previous disaster which tend to increase the price of oil, the covid-19 created a 

shock in demand. Due to border closure, quarantine and isolation measures so as to contain the 

virus, many flights (local and international) and vehicular movements was restricted. As a result 

of these, the price of crude oil fell due to very low demand making oil producing countries to 

lower their daily crude oil production rate. 

Impact of Covid-19 on the Oil and Gas Sector 

The current reduced demand forecasts range from 65 million barrel per day to 80 million barrel 

per day, resulting in 20-35 million barrel per day of excess production (International Energy 

Agency, IEA estimates drop of 29 Million barrel per day). Unused production was relegated to 

storage in view of the reduction in demand and the lack of supply measures. The amount of 

unabated supply, however, has also meant that global storage capacity was near to the point of 

saturation. From the beginning of March 2020, wide range of crude deposited on offshore ships 

rose by 70%, whereas onshore availability was valued at 85% [25]. 

However some of the indirect steps taken for the economy as a whole have primarily helped the 

oil and gas sector, such as credit facilities, missed fiscal deadlines, employee compensation, etc. 

[26]. In certain nations, for example, in particular relief initiatives, policymakers have singled 

out the oil and gas industry.  
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Argentina: Provides authority for export purposes for production operations related to oil and 

gas blocks, refining and/or refinery plants, along with oil and gas, energy, fuels and Liquefied 

Petroleum Gas(LPG) shipping, distribution and downstream market.' 

Australia: The deferral of regulatory fees placed on exploration license holders was one of the 

indirect relief initiatives. 

Brazil: The Oil & Gas Agency released regulations that soften regulatory conditions and 

provide for all contracts to prolong the discovery period for nine months. 

Canada: The federal government gave CAD 1.7 billion [approximately USD 1.26 billion] in 

financing unique to the oil and gas sector to facilitate the abandonment and reclamation 

commitments of industry across Canada (recognizing both the environmental and immediate 

job growth effects of this program), as well as CAD 750 million of loans for methane investment 

and elimination of greenhouse gas emissions. 

Mexico: The Mexican government declared economic and financial assistance specifically to 

the profitable state-owned enterprise Mexican Petroleum, known as PEMEX, which requires 

capital injection to relieve the financial condition of PEMEX [26] 

The U.S.: In addition to policies of a general nature, the US government has also taken industry-

specific steps, such as the elimination in royalty paid by certain corporations to extract oil and 

gas on federal lands by the Bureau of Land Management (BLM) and the relaxing of some 

environmental restrictions and enforcement by the Environmental Protection Agency (EPA) to 

the degree that certain standards are not met [26]. 

Prediction of the Oil Production and Global Oil price in 2021 

Global oil demand is set to decrease more quickly than originally expected and the vaccine is 

unlikely to significantly increase usage until well into next year according to the IEA report. As 

stated by U.S. drug manufacturer Pfizer's argument that the covid-19 vaccine trials have 

produced positive outcomes. Because of this results we can say that it will cause many changes 

in financial markets all over the world, especially sectors which directly relates oil industry.  

But the IEA, which advises Western governments on their energy policy, said that this trend 

meant nothing to the near-term aspirations of crude oil production. This is particularly obvious 

considering the expansion in instances of covid-19 over the U.S. and Europe, where an 

assortment of significant economies have a total or fractional public lockout back set up [27]. 

"In any case, it is extremely in front of timetable to know how and when antibodies will allow 

ordinary life to proceed. For the present, our assessments don't anticipate a gigantic impact in 

the essential part of 2021," it said.IEA decided to decrease its increasing of demand prediction 

by 400 thousand barrel per day to a dropping of 8.8 million perday. Consumption will get more 

rapidly than the IEA accepted a month back, yet just at a humble movement. The IEA expects 

oil interest to rise by 5.8 million barrel for every day in 2021, differentiated and a foreseen 

augmentation of 5.5 million barrel for each day in its report a month prior. The IEA said: "In 

accordance with the poor previous data and the refreshment of Covid-19 in U.S. and Europe 
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gave us direction to modify our short-term world needs aspect by 400 thousand barrel per day 

starting from September 2020, 1.2 million barrel per day at the end of 2020 and 700 thousand 

barrel per day in first period of 2021." [28] 

Crude oil term contracts were down around one percent on the day, with Brent crude 

approximately USD 43.42 a barrel, but WTI crude possibilities traded around USD 41.11 per 

barrel. The colossal abatements searched after essentially come from more wealthy countries 

which are the members of OECD. Demand from developing business sectors will be the key 

reason over the general pickup in worldwide consumption, the IEA said, basically because of 

increasing in China and India. It expressed: "In 2020, overall oil demand will become 91.3 

million barrel, in contracts, this is 8.8 million. barrel for each day lower than last year and 

underneath the typical level for 2013. In 2021, solicitation will recover by 5.8 million barrel for 

every day to 97.1 million barrel for each day, around 3 million barrel for every day underneath 

the pre-covid level in 2019." [29] Other position forecasters have been similarly pessimistic. 

Due to The OPEC in its monthly market report that it expected oil needs to decrease its very 

low amount since 2013 for this year. However the aspect for needs for road transportation fuels 

like diesel and jet fuel, gasoline and heating oil is unstable, but procurement of oil is increasing. 

The IEA checks overall yield could climb by 1 million barrel for every day in November alone, 

as U.S. deftly recovers, following a movement of storms, and as creation in Libya rises. Yield 

from producers outside of the coalition of the OPEC and their associates also called OPEC+ 

will fall by 1.3 million barrel for every day in 2020. It will climb by 200 thousand barrel for 

every the very first moment year from now. US deftly will fall by 600 thousand barrel for every 

day this year and by 655 thousand barrel for each day in 2021.  "Temporarily, the helpless 

viewpoint for request and rising creation in certain nations; for instance, Libya (creation has 

expanded to 1 million barrel for each day from just 100,000 barrel for every day in August), 

Iraq and the U.S. (recuperating from storm disturbances), recommend that the current essentials 

are too powerless to even consider offering firm help to costs. Actual rough costs stay beneath 

prospects and this is a sign that markets are very much provided," stated by IEA. In generally 

crude oil  expenses were demonstrated approximately USD 40 per barrel in October and it is 

extended  till the end of 2020 with  keeping same cost and it will increase approximately till 

USD 47 per barrel in 2021, as shown by the U.S. EIA's  Short-Term Energy Estimation  [30]. 

Oil costs started strong in 2020, averaging USD 64 per barrel in January. However, they plunged 

in the resulting quarter, closing as low as around USD 19 per barrel universally and – USD 37 

per barrel in the U.S. in April. Costs found the center estimation of USD 41 per barrel in 

September, down USD 4 per barrel from the ordinary expense in August. The covid-19 

pandemic has fundamentally decreased overall demand of oil. At the beginning of January , 

many authorities from different governments restricted their oil needs. A drop famous from the 

pandemic was exacerbated by a smoothly abundance.OPEC had been keeping an agreement for 

stabilizing oil production until 31 March, 2020 . At the OPEC meeting on March 6, 2020, Russia 

declared that it will effectively not sustain formation as of beginning of April. No one required 

the movement of oil in light of the fact that there was not generally any spot to store it. The cost 
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of a barrel of oil tumbled to –USD 37.62 on April 20. On April 12 in this year, OPEC and Russia 

decided to decrease the cost of assistance. That sent costs again into the positive changing [31]. 

Two crude oil assessments are benchmarks for other oil costs. Firstly, WTI and secondly, North 

Sea Brent. WTI is known from the U.S. also, is the benchmark for U.S. oil costs. Brent of North 

Sea crude is benchmark in Northwest Europe at global oil prices. The EIA figures that WTI will 

average USD 38.24 per barrel through the finish of 2020 and USD 44.24 per barrel in 

2021Because of the U.S. over supply, the cost of a barrel WTI oil will be less than the cost of 

Brent [32]. 

According to the World Bank semi-annual Commodity Markets Outlook report, energy costs 

influenced  the most among goods during the pandemic , and specially  oil prices , and it is not 

expected  to increase very much in 2021 either, approximately it will be USD 44 a barrel. World 

Bank also says, however, metal and agricultural goods have already fulfilled losses for covid-

19, but oil prices will not be same in pre-pandemic levels at least till 2022. Although straight 

production decreases, the improvement in oil prices has diverted recently among concerns about 

refreshed covid-19 cases and their influence on oil consumption. In 2021, oil demand in almost 

all over the world will still become lower than in 2019, except in China, and as a conclusion, 

oil prices won't change much greater than nowadays' levels in the low USD 40s [33]. 

In compliance with the expectations of oil to sellat approximately USD 44 per barrel in 2021 is 

higher than expected norm of USD 41 a barrel in 2020. The designed 2021 quota will still be 

importantly lower than the 2019's oil price level of USD 61 per barrel.Additionally, OPEC+ 

members have important levels of reserve production ability, which decrease the probability of 

precisely greater prices in the near term.But due to the forecasters natural gas prices, although, 

are seen increasing in 2021 as consumption redeems at line with global economy. Like many 

other predictors, the World Bank analyses the risks for oil warped to the disadvantage. For 

needs, the pandemic is the greatest risk, while the coming back of Libyan production is a risk 

for oil costs on the procurement side. [34] A potential face may be OPEC+ not easing the 

incisions starting from January as designed , but increased cuts at effective levels may be 

politically hard to succeed, like other oil producers in the agreement had their own revenues 

impact hard by the oil cost crash and the pandemic. And one of the most important reasons is 

the global market slowdown. The EIA's global oil demand is forecast to hit 92.9 million barrel 

per day in 2020. Starting from 2019, this is approximately 8.6 million barrel per day. It 

anticipates that request should be increment by 5.9 million barrel per day in 2021[31]. 

Conclusion 

Global oil demand may decline more rapidly than initially expected and the vaccine is unlikely 

to substantially raise use of oil until well into next year. This study has critically evaluated the 

response caused by the shock of the covid-19 pandemic on the oil price and its major effect in 

determining the global oil price in 2021. Due to this results we can say that:  
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 It will cause many changes in 2021 financial markets all over the world, especially sectors 

which directly relates to the oil and gas industry.  

 Oil prices for the last quarter of 2020 is held back as nations recover slowly from the effect 

of the pandemic. As the oil industry heals, different analyst predicts that there is a possibility 

of oil price averaging above USD 50 per barrel by the fourth quarter of 2021.  

 Conversely, there are some analyst that do not see the rising global price of crude oil in 

2021. Walletinvestor’s believe the crude oil may bearish significantly to less than USD 30 

per barrel Longforecast.com has a strong believe that WTI will close at USD 38.89 per 

barrel by the end of December 2021.  

 The IEA expects oil interest to rise by 5.8 million barrel for every day in 2021, differentiated 

and a foreseen augmentation of 5.5 million barrel for each day in its report a month prior.  
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İdarəetmə Fəaliyyətlərinin Təşkil Olunmasında İnformasiya 
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Xülasə 

Məqalədə idarəetmə fəaliyyətlərini təmin etmək üçün texnologiyalar araşdırılmış, informasiya texnologiyaları 

idarəetməsinin ümumi xüsusiyyətləri öyrənilmiş, dövlət orqanlarında İKT tətbiqinin qiymətləndirilməsi 

aparılmışdır. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin 

səmərəliliyinin artırılması üçün institusional əsaslar qoyulmuş, İKT-yə əsaslanan idarələrarası məlumat 

mübadiləsinin təşkili, əhalinin və təşkilatın fəaliyyət barədə məlumat əldə etməsini təmin etmək sahəsində əsas 

yanaşma və həll yolları formalaşdırılmış və təcrübədə sınaqdan keçirilmişdir. Əsrin əvvəllərində başlayan 

informasiya cəmiyyətinə keçid tədricən fərqli siyasi və hüquqi ənənələri olan ölkələri əhatə edir. Təzahürünün 

bütün milli xüsusiyyətləri ilə bunun qlobal bir proses olduğu və bu səbəbdən müəyyən ümumi 

qanunauyğunluqları olduğu aydın olur. 

İKT istifadəsinə əsaslanan inzibati proseslərin yaxşılaşdırılması üçün vahid tələblərin olmaması, bu sahədə 

departament proqramlarının formalaşdırılmasına vahid yanaşmalar, habelə onların yerinə yetirilməsinin 

keyfiyyətinə nəzarət sistemi, İKT-nin tətbiqindən lazımi qayıtmazlığa gətirib çıxarır və büdcə vəsaitlərinin bu 

məqsədlər üçün xərclənməsinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.  

Məqalənin araşdırılması problemini həll etmək üçün keçmişin və bu günün mütəfəkkirlərinin əsərlərindən, dövri 

mətbuat materiallarından, statistik istinad nəşrlərindən, mütəxəssislərin Azərbaycan Respublikasındakı 

informasiyalaşdırma problemlərinə dair praktik tədqiqatlarından da istifadə edilmişdir. idarəetmə insanların 

birlikdə çalışmaq istədikləri yerdə meydana gəlir. Tarixən bir insanın sosial varlıq kimi formalaşması prosesində 

meydana gəlmişdir. İqtisadiyyatın idarə olunmasının qarşısında duran vəzifələr müasir hesablama texnikası 

vasitələri tətbiq etmədədən yerinə yetirmək olmaz. İdarəetmə informasiyasının dönmədən artan həcmi öz 

növbəsində müvafiq işçilərin informasiya yükünün artmasına səbəb olur və işlənmənin avtomatlaşdırılması 

səviyyəsinin yüksəldilməsinin zəruri edir. 

Açar sözlər: İnformasiya, İdarəetmə fəaliyyəti, İKT, infrastruktur, Məlumat mübadiləsi, inkişaf pirioritləri. 

 

Giriş  
İnformasiya texnologiyalarının istifadəsi və inkişafı zərurəti ilə bağlı bir neçə əsas meyl 

müəyyən edilə bilər. Birincisi, məmurların qarşılıqlı əlaqə qurduğu mürəkkəb və qeyri-

müəyyən mühitin artan mürəkkəbliyi, əvvəllər açıqlanmayan bir çox problemin ortaya 

çıxmasına kömək edir. Bundan əlavə, informasiya axınlarında ciddi artımla bu cür problemlər 

çoxölçülü olur və dövlət tənzimləməsinin və təsirinin müxtəlif metod və mexanizmlərinə 
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ehtiyac duyulur. İkincisi, getdikcə daha “inkişaf etmiş” və məlumatlı hala gələn vətəndaş 

cəmiyyətinin sosial-mədəni çevrilmələrinin ortaya çıxması, dövlət məmurlarının fəaliyyəti 

üçün yeni, daha yüksək tələblərə səbəb olur. Üçüncüsü, yeni informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının istifadəsinin asanlığı və rahatlığı (xüsusən Apple, Samsung və s. gəlişi ilə) 

vətəndaşların bir-biri ilə və dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini dəyişdirdi. Hal-

hazırda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının yarısından çoxu ən azı bir media-sosial 

veb saytında (Facebook, Youtube) iştirak edir, davamlı mesajlaşma, sosial şəbəkələr və digər 

vasitələrlə ünsiyyət üçün internet xidmətlərindən istifadə edir (İsmayıl, 2017: 196).  

Müasir cəmiyyətin bütün sahələri işlənilməli olan məlumat axınları ilə doludur və cəmiyyətə 

bu və ya digər formada nüfuz edir. Bu səbəbdən həm informasiya texnologiyaları olmadan həm 

də enerji, nəqliyyat və kimyəvi texnologiyalar olmadan cəmiyyət normal fəaliyyət göstərə 

bilməz. Dövlət idarələrində tətbiqi üçün informasiya texnologiyalarındakı inkişaflarla işləməyi 

öyrənmək vacibdir. Tədqiq olunan mövzunun aktuallığı budur. Məqalənin məqsədi dövlət 

idarələrində tətbiq edilən informasiya texnologiyalarını öyrənmək və onların inkişaf 

prespektivləri üzrə təkliflər hazırlamaqdır. 

Metod 

Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından da istifadə olunmuşdur. Belə ki, 

induksiya metodu ilə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəlillər toplanmış, araşdırılmış və 

sistemləşdirilmişdir. Sintez metodu, daha detallı bir araşdırma məqsədi ilə fərdi elementləri 

bütöv hala gətirmək üçün istifadə olunmuşdur. Məqalənin, hər bir mərhələsində həm ümumi 

sintez metodları və elmi analiz, həmçinin məntiqi analiz, iqtisadi-statistik metod, müqayisə və 

təsnifat metodları, həm də ekspert qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilmişdir.  

İstehsalın idarə edilməsi prosesində dövr edən informasiyanın öyrənilməsi onun tədqiqinin 

ümumi metodlarına əsaslanır (Qasımova, 2017: 194).  

Şəkil 1:  İnformasiyanın tətbiq edilmə aspektləri 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Praqmatik analiz idarəetmə üçün istifadə olunan məlumatların faydalılığını müəyyənləşdirmək, 

nəzarət tədbirlərini inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan mesajların praktik əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirmək məqsədilə aparılır. 

İnformasiya üç aspekdə tədqiq edilir 

praqmatik semantik sintaksis
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Semantik analiz, məlumatları ayrı-ayrı elementlərin semantik məzmunu baxımından 

öyrənməyə, sistemə daxil olan mesajların birmənalı tanınması ilə dil yazışmalarının yollarını 

(insan dili, kompüter dili) tapmağa imkan verir (Şıxəliyev, 2017: 238). 

Sintaktik analiz, məlumat toplamaq, qeyd etmək, ötürmək, işləmək, toplamaq, saxlamaq və 

qorumaq üçün bir sıra texniki vasitələrin seçilməsi üçün zəruri kəmiyyət xüsusiyyətləri daxil 

olmaqla informasiya axınlarının ən vacib parametrlərini müəyyənləşdirir. 

Hal-hazırda idarəetməni bir sıra müəyyən ardıcıl addımlardan - idarəetmə funksiyalarından 

ibarət bir proses kimi qəbul edən bir idarəetmə prosesi yanaşması geniş yayılmışdır. Bütün 

idarəetmə funksiyaları bir-birinə bağlıdır; hər bir funksiya da bir müddətdir, çünki bir-biri ilə 

əlaqəli hərəkətlərdən ibarətdir. 

İdarəetmə, idarəetmə subyektinin idarəetmə obyektinə təsirinin məqsədyönlü, davamlı olaraq 

düşünülmüş bir plana əsasən obyekt və ya subyektlərin vəziyyətinin dəyişdirilməsinə yönəlmiş 

bir prosesdir. Bu, obyektiv prosesi subyektiv olaraq seçilmiş bir hədəfə çatdırmaq fəaliyyətidir 

(Daniel, Laurel, 2013: 345). 

Araşdırma Modeli 

Dövlət idarələrində informasiya texnologiyalarının tətbiqinə yerli və xarici alimlərin əsərlərində 

nəzərə alınan geniş problemlər təsir göstərir. Tədqiqat zamanı müəllif  Riley B.T., P.Parycek, 

O.Glassey, M.Janssen, H.J.Scholl, E. Tambouris, E. Kalampokis, S.Virka., Дрогобыцкая К.С., 

Кабашов С. Ю., Гуптара П.С. və digər müəlliflərin yazılarında olan müddəalara və nəticələrə 

etibar etdildi.    

Dövlət idarələrində informasiya texnologiyalarının tətbiqi yerli müəlliflər tərəfindən hərtərəfli 

tədqiq edilmişdir, bunların arasında Hacırəhimova M.Ş., Abdullayev S., Abasova S., Şıxəliyev 

R. H., Kazımov T. H., Bayramova T. A., İsmayıl C.S., Atakişiyev R., Əkbərov F., Quliyev N. 

Ə., Qasımova E. K., Hacıyev N. C., Qasımov V. Ə., Əliquliyev R., İmamverdiyev Y., İbrahim-

zadə T. İ., Sərdarov Y. B., həmçinin, bir sıra xarici mütəxəssislərin işləri və bir sıra xüsusi 

hesabatlar bu məsələlərə həsr olunmuşdur. Tədqiqatın əsasını mövzu ilə bağlı yerli və xarici 

alimlərin elmi   əsərləri, yerli və xarici mətbuatda yer almış məlumatlar və digər internet 

saytlarında yer almış məlumatlar təşkil edəcək (Гуптара, 2012: 970). 

İdarəetmə sisteminin ən vacib xüsusiyyəti onun quruluşudur. İdarəetmə prosesi məlumatlı 

olduğundan idarəetmə obyekti idarəetmə orqanı və ətraf mühitlə əlaqəli idarəetmə sistemində 

təmsil olunur. Aşağıdakı tərif verilə bilər: bir idarəetmə sisteminin təşkilati quruluşu 

bir məlumat elementi ilə əlaqəli bir obyekt və bir idarəetmə orqanının ayrılmaz bir 

elementidir. İdarəetmənin təşkilati strukturu, məzmunu idarəetmə funksiyaları olan idarəetmə 

sisteminin quruluşunu əks etdirir. 

İdarəetmənin təşkilati strukturu istehsalın strukturuna əsaslanır. Təşkilati strukturların 

yaradılması və səmərələşdirilməsi vasitələri informasiya proseslərinin modelləşdirilməsi və 

rasional informasiya idarəetmə strukturlarının qurulmasıdır. Təşkilati və məlumat idarəetmə 
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strukturları anlayışları bir-biri ilə sıx əlaqəlidir, çünki idarəetmə obyektlər və təşkilati strukturu 

təşkil edən idarəetmə orqanı arasında bir informasiya prosesidir. Təşkilati struktur daha çox 

idarəetmə sahəsindəki əmək bölgüsü ilə əlaqədardır, idarəetmə orqanının fərdi əlaqələrinin və 

ya bölmələrinin təcrid olunmasında və həm özləri arasında, həm də idarəetmə obyektləri ilə 

əlaqələrin sabitliyində özünü göstərir (Файол, 2017: 174).  

Analiz 

İdarəetmə fəaliyyətinin məlumat xarakteri idarəetmə səmərəliliyi üçün informasiya 

proseslərinin təkmilləşdirilməsini tələb edir. Hal-hazırda bu, müəssisəni yeni idarəetmə 

səviyyəsinə gətirən informasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə əlaqələndirilir və məlumatların 

işlənməsindəki aralıq əlaqələrin aradan qaldırılması, ümumilikdə nəhəng miqdarda müxtəlif 

məlumatlara (internet) daxil olmaq və şirkət daxilində lazımi məlumatlara demək olar ki, anında 

giriş ilə təmin olunur. 

Müəssisənin işi idarəetmənin üç funksional sahəsinə əsaslanır: müəssisənin planlaşdırılması; 

texniki dizayn; istehsalın planlaşdırılması və nəzarəti. Müəssisənin özü dördüncü bir funksiyaya 

malikdir: fiziki istehsal. Bu dörd funksiya üst-üstə düşür və məlumat məhsulunun adekvat 

mübadiləsi yolu ilə onların inteqrasiyasını təmin etmək beşinci funksiya kimi qəbul edilə bilər. 

Şirkət rəhbərliyi üçün müasir informasiya texnologiyaları bir müəssisədə - maliyyə, istehsal və 

satışdan kadr idarəçiliyinə qədər ən vacib idarəetmə proseslərini avtomatlaşdırmağa və canlı 

orqanizmin sinir sistemi kimi fəaliyyət göstərən vahid bir şəbəkəyə birləşdirməyə imkan verir. 

İdarəetmə sistemi, təşkilatın daxili və xarici mühitindəki dəyişikliklərə həssas reaksiya verməyə 

qadirdir (Abdullayev, Abasova, 2016). 

Şəkil 2: Təşkilatdakı istehsal və idarəetmə strukturları arasındakı əlaqə 

 

Mənbə: Гуптара П.С. 2012 Стратегия информационных технологий и систем 

 

Planlaşdırma. Bu funksiyanın köməyi ilə müəssisənin hədəfləri, vasitələri və onlara çatmaq 

üçün ən təsirli metodlar müəyyənləşdirilir. Funksiyanın vacib elementi mümkün inkişaf 

istiqamətləri və strateji planların proqnozlarıdır. Bu mərhələdə şirkət hansı real nəticələri əldə 
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edə biləcəyini, güclü və zəif tərəflərini, həmçinin xarici mühitin vəziyyətini (müəyyən bir 

ölkədəki iqtisadi şərtlər, hökumət aktları, həmkarlar ittifaqlarının mövqeləri, rəqib təşkilatların 

hərəkətləri, istehlakçıların üstünlükləri, ictimai baxışlar, inkişaf) qiymətləndirməlidir 

(Atakişiyev, Əkbərov, 2012: 96).  

Təşkilat. Bu idarəetmə funksiyası təşkilatın strukturunu təşkil edir və onu lazımlı hər şeylə 

təmin edir (kadrlar, istehsal vasitələri, pul, materiallar və s.), yəni bu mərhələdə təşkilatın 

məqsədlərinə çatmaq üçün şərait yaradılır. Heyətin işinin yaxşı təşkili daha təsirli nəticələrə 

gətirib çıxarır. 

Motivasiya. İnsanları təşkilatın hədəflərinə çatmaq üçün hərəkətə keçməyə sövq edən bir 

müddətdir. Bu funksiyanı yerinə yetirən menecer işçilər üçün maddi və mənəvi stimul verir 

və bacarıqlarının təzahür etməsi və peşəkar böyümələri üçün ən əlverişli şərait yaradır. Yaxşı 

motivasiya ilə işçilər vəzifələrini təşkilatın hədəflərinə və planlarına uyğun şəkildə yerinə 

yetirirlər. Motivasiya prosesi, işçilərin vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmələri şərti ilə 

ehtiyaclarını ödəmək üçün imkanlar yaratmağı əhatə edir. İşçiləri daha səmərəli işləməyə sövq 

etməzdən əvvəl menecer işçilərinin həqiqi ehtiyaclarını öyrənməlidir (İbrahimzadə, Sərdarov, 

2012: 133). 

Nəzarət. Bu idarəetmə funksiyası təşkilatın fəaliyyətinin effektivliyini qiymətləndirir və təhlil 

edir. Nəzarət köməyi ilə müəssisənin hədəflərinə nail olma səviyyəsi və planlaşdırılan 

tədbirlərin zəruri tənzimlənməsi qiymətləndirilir. Nəzarət prosesi standartların 

müəyyənləşdirilməsini, əldə edilmiş nəticələrin ölçülməsini, bu nəticələrin planlaşdırılanlarla 

müqayisə edilməsini və lazım olduqda əsas hədəflərin yenidən nəzərdən keçirilməsini əhatə 

edir. Nəzarət bütün idarəetmə funksiyalarını bir araya gətirir, təşkilat fəaliyyətinin istənilən 

istiqamətini saxlamağa və səhv qərarları vaxtında düzəltməyə imkan verir. 

İdarəetmə fəaliyyəti məlumatın toplanması və işlənməsi ilə başlayır, yəni təşkilat və ətraf 

mühitdə baş verən və qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılmasına kömək edən proseslər 

haqqında keyfiyyət və kəmiyyət məlumatları toplusudur. İdarəetmə üçün lazım olan 

məlumatlar məlumatın tərkibinə daxil deyilsə, idrak xarakterlidir; mesajlarda ümumiyyətlə 

heç bir məlumat yoxdursa, onlara “səs-küy” deyilir (Qasımov, 2019). 

Məlumat bir sıra maddələrə görə təsnif edilə bilər, xüsusən: 

 Media vasitəsi ilə (elektron, material və s.); 

 Səyahət istiqamətində (gələn və gedən); 

 Mənbəyə görə (xarici və daxili); 

 Məzmununa görə (iqtisadi, hüquqi, texniki və s.); 

 Tətbiq olunma aralığına görə (tək məqsədli bir konkret problemin həlli ilə əlaqələndirilir; 

çox məqsədli - bir neçə fərqli problem); 

 Təyinatla (hesabat analiz üçün istifadə olunur; operativ - təşkilatın fəaliyyətini tənzimləmək 

üçün; hesabat məlumatı statistikdir, müəyyən bir vaxtda standart formada toplanır və qismən 

dövlət orqanlarına verilir, statistik deyil); 
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 Mümkünsə, düzəltmək və saxlamaq (daşlara yazılmış məlumatlar, təhrif olunmadan demək 

olar ki, müddətsiz saxlanıla bilər; sabitlənməmiş bir müddət insanların yaddaşında saxlanılır 

və sonra tədricən silinir və yox olur); 

 İdarəetmədə roluna görə (əsas məlumatlar vacibdir; köməkçi məlumatların müstəqil bir 

mənası yoxdur); 

 İstifadəyə hazırlıq dərəcəsinə görə (ilkin məlumatlar birbaşa mənbələrindən alınan və bir çox 

lazımsız olan sistemləşdirilməmiş məlumatların toplusudur; aralıq məlumatlar ilkin 

“təmizlənmə” və sistemləşdirmə prosesindən keçmiş məlumatları daşıyır, bu da onların 

müəyyən istiqamətləri və metodları məsələsini həll etməyə imkan verir. sonrakı istifadə; son 

məlumat məlumatlı idarəetmə qərarları qəbul etməyə imkan verir; aralıq və yekun məlumatlar, 

beləliklə, ikinci dərəcəli, törəməlidir); 

 Əhəmiyyət dərəcəsinə görə (xüsusilə vacibdir, məsələn tapşırıqları yerinə yetirmək üçün 

lazımlı məlumatlar, məsələn təlimatlar, təlimatlar, təlimatlar; arzuolunan, bunsuz edə 

bilərsiniz - işin nəticələri, gələcəyin perspektivləri, daxili həyat və s. Haqqında); 

 Tamlığı ilə (qismən məlumatlar yalnız başqası ilə birlikdə istifadə edilə bilər; kompleks 

obyekt haqqında hərtərəfli hərtərəfli məlumat verir və birbaşa hər hansı bir qərar qəbul etməyə 

imkan verir); 

 Nəzərdə tutulduğu kimi (hər hansı bir problemin həlli üçün universal məlumat lazımdır; 

funksional - əlaqəli; fərdiləşdirilmiş - verilmiş, spesifik, unikal problem üçün); 

 İstehlak təbiətinə görə (daimi məlumatlar uzun müddət dəyişməz bir formada tələb olunur, 

məsələn, qanunvericilik aktları, standartlar; daha davamlı mediada sabitləşir və ictimaiyyətə 

açıq olmalıdır; dəyişən qısa müddət ərzində istifadə olunur və çox vaxt təkrarlanır); 

 Etibarlılıq dərəcəsinə görə (etibarlı və ehtimal olunan məlumatlar; sonuncunun təbiəti 

mövcud mənbədən etibarlı məlumat əldə etməyin əsas mümkünsüzlüyü ilə əlaqəli ola bilər, 

çünki mövcud metodlar buna imkan vermir; ötürülməsi zamanı qaçılmaz təhriflər, əvvəlcədən 

yalan məlumatların qəsdən yayılması); 

 Yayım vasitəsi ilə (şifahi, yazılı və kombinə edilmiş məlumatlar); məlumat ötürmə forması 

böyük bir psixoloji təsir göstərir, məsələn, şifahi məlumat ümumiyyətlə yazılı məlumatlardan 

daha təsirli olur (Hacıyev, 2017: 60). 

Bir təşkilatın idarə olunması prosesində daima məlumat mübadiləsi aparılır. Menecer 

tabeliyində olanları yerinə yetirmək üçün lazım olan məlumatları çatdırır. 
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Şəkil 3: Məlumat və ünsiyyətin şəxsi aspektləri 

 

Mənbə: Atakişiyev R., Əkbərov F. 2012: s.95 

 

İş, tabeliyində olanlar görülən işlər barədə menecerə hesabat təqdim edirlər. Təşkilatın müxtəlif 

bölmələri və ayrı-ayrı işçilər bir-birlərinə müxtəlif məlumatlar ötürürlər, bunlar olmadan 

təşkilat mövcud ola və fəaliyyət göstərə bilməz.  

Məlumat mübadiləsi prosesi bir təşkilatın həyatı üçün o qədər vacibdir ki, informasiya 

nəzəriyyəsi nöqteyi-nəzərindən bir təşkilatın bütün idarəçiliyi məhz onun toplanması, 

işlənməsi, saxlanması və paylanması prosesidir (Şıxəliyev, 2017: 280). 

Ən ümumi formada aşağıdakı məlumat tərifi verilə bilər. 

İnformasiya, ətrafdakı dünya haqqında insan şüurunda əks olunan, bir şəkildə sabitlənmiş və 

buna görə də təkrarlanabilirlik xüsusiyyətinə sahib olan məlumat və həqiqətlərdir (Atakişiyev, 

Əkbərov, 2012). 

Məlumatların ən geniş yayılmış üç anlayışı var, hər biri mahiyyətini özünəməxsus şəkildə izah 

edir. 

Birinci konsepsiya - kəmiyyət-məlumat yanaşması (K. Shannon konsepsiyası) məlumatı 

hadisənin qeyri-müəyyənliyi (entropiyası) ölçüsü kimi əks etdirir və tərif edir. Bu konsepsiyaya 

görə, müəyyən bir vəziyyətdə məlumat miqdarı onun alınması ehtimalından asılıdır: bir mesaj 

nə qədər çox olarsa, o qədər az məlumat ehtiva edir. Bu yanaşma, məlumatın semantik tərəfini 

nəzərə almasa da, texniki məsələlərin həlli üçün, xüsusən də rabitə texnologiyası və hesablama 

üçün faydalıdır. Məlumat ölçmək və mesajları optimal şəkildə kodlamaq üçün əsas rolunu 

oynadı. 

İkinci konsepsiya məlumatı maddənin bir xassəsi (atributu) kimi qəbul edir. Görünüşü 

kibernetikanın inkişafı ilə əlaqələndirilir və məlumatın insanlar və cihazlar tərəfindən qəbul 

edilən hər hansı bir mesajı ehtiva etdiyini təsdiqləyir. Başqa sözlə, məlumat maddənin bir 

xassəsi kimi onun təbiəti və quruluşu, nizamlılığı, müxtəlifliyi və s. haqqında bir fikir 

yaradır. Maddənin xaricində mövcud ola bilməz, yəni var idi və sonsuza qədər var 
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olacaqdır. Yığıla, saxlanıla və işlənə bilər. 

Üçüncü anlayışa məntiqi-semantik yanaşma (semantika məna baxımından bir mətn 

öyrənilməsidir). Bu konsepsiya çərçivəsində məlumatlar yalnız hər hansı bir bilik deyil, həm də 

vəziyyəti bilmək üçün, aktiv hərəkətlər üçün istifadə olunan hissə kimi baxılır. Bu 

mənada, məlumat biliklərin aktiv, faydalı, işləyən bir hissəsidir (Kazımov, Bayramova, 2013: 

187). 

Beləliklə, məlumatı anlamaqda fərqli anlayışlar mövcuddur, lakin məntiqi-semantik yanaşma 

insan idarəçiliyi üçün ən məqbuldur.  

Beləliklə, idarəetmə məlumatları həcmi, etibarlılığı, dəyəri, doyma, açıqlığı, təşkilatın dəyər 

istiqamətlərinə uyğunluğu baxımından müəyyən xüsusiyyətlərə cavab verməlidir. Məhz bu 

xüsusiyyətlər menecerlər tərəfindən verilmiş idarəetmə qərarlarının keyfiyyətini, idarəetmə 

təsirlərinin fokusunu və dəqiqliyini müəyyənləşdirir (Abdullayev, Abasova, 2016). 

Praktik istifadə üçün məlumat hazırlama keyfiyyəti bir sıra amillərlə müəyyən edilir: 

- məlumatı kim hazırlayır; 

- onu emal etmək üçün nə qədər vaxt mövcuddur; 

- tamlığının dərəcəsi nədir; 

- hansı meyarlarla qiymətləndirilir; 

- necə və kim tərəfindən istifadə edildiyi; 

- hansı texniki vasitələr ötürülür və işlənir; 

- qavrayış, adekvat qiymətləndirmə və bacarıqlı istifadə üçün ən yüksək rəhbərliyin nə qədər 

hazır olduğu. 

Təşkilatda mövcud olan bütün məlumat miqdarı onun informasiya ehtiyatlarını 

müəyyənləşdirir. 

Dövlət idarəetmə sistemində İKT-nin rolu 

Dövlət idarəetmə sistemində İKT-nin istifadəsi və daha da inkişafı milli və regional 

problemlərin həlli üçün yeni imkanlar yaradır. Eyni zamanda, idarəetmə proseslərinin 

elektronlaşdırılması həm dövlət işçiləri, həm də problemlərini həll etmək üçün İKT-dən istifadə 

edərək hökumət sistemi ilə birbaşa qarşılıqlı əlaqəyə girən əhali üçün yalnız müsbət deyil, həm 

də mənfi təsirlərə səbəb olur. 

Bu baxımdan, dövlət idarəetmə sistemində İKT-nin istifadəsinin səmərəliliyinin hərtərəfli 

ölçülməsi probleminin həlli, elektron hökumətin bütün müsbət və mənfi cəhətlərini ən tam əks 

etdirəcək və bir çox amillər, təsirlər və informasiya cəmiyyətinin formalaşması ilə əlaqəli 

nəticələrdir. Belə bir yanaşma, bütöv performans göstəriciləri iqtisadi, sosial və siyasi 

səmərəliliyin ümumiləşdirilmiş və qismən göstəricilər sisteminə əsaslanan ekspert araşdırması 

metodudur. 

İKT tətbiqi sahəsində aparılan araşdırmalar göstərdi ki, bu problemin həlli kvalimetriya, ekspert 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2721 
 

texnologiyaları və kompleks göstəricilərin qurulması metodları kimi elmlərin 

kəsişməsindədir. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması ilə əlaqəli İKT-nin istifadəsinin 

sosial-iqtisadi səmərəliliyinin və İKT-nin inkişafının ayrılmaz qiymətləndirilməsi üçün 

hazırlanmış və təqdim olunan metodoloji aparat inteqral-ekspert metodunun istifadəsinə 

əsaslanır (Riley, 2012: 48). 

Dövlət idarəetmə sisteminin özü də biliklərin əsas istehlakçısıdır. Dövlət idarəçiliyinin 

məqsədləri ilə ticarət müəssisələrinin fəaliyyəti arasındakı mövcud fərqlərə baxmayaraq, həm 

bütün səviyyələrdə dövlət qurumları, həm də ticarət müəssisələri daxili strukturlarını yenidən 

təşkil etmək və həm rəsmi olaraq qeyd olunmamış həm də rəsmi biliklərin öz və xarici 

mənbələrinə çıxış əldə etmək vəzifəsi ilə qarşılaşırlar. Qərar vermə, siyasət formalaşdırma və 

tətbiqetmə və geniş və əhatəli xidmətlər göstərmə də daxil olmaqla biliklərini işinə yönəldən 

bir hökumət yaradılmalıdır, lakin çətinliklər və imkanlar, eləcə də bu cür işlərin təməl 

prinsipləri və əsas istiqamətləri bu gün müəyyən edilə bilər.  

Hökümət baxımından, dövlət idarəçiliyində biliklərdən daha yaxşı istifadə edilməsinin əsas 

üstünlükləri arasında institusional yaddaşın saxlanılması, təlim, texniki təcrübənin ötürülməsi, 

xarici mənbələrdən (vətəndaşlar da daxil olmaqla) məlumatların inteqrasiyası, planlaşdırma, 

qərar qəbul etmə, təminat dövlət xidmətinin gücləndirilməsidir (Hacıyev, 2017). 

Nəticə 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektoru bu gün cəmiyyətin dövlət və 

bələdiyyə idarəsi, mal və xidmətlər istehsalında biznes, təhsil, tibb və s. kimi əsas sahələrinin 

yenilikçi inkişafında mərkəzi yer tutur. Müasir şəraitdə İKT-nin yayılma dərəcəsi və 

xidmətlərin elektron formada təqdim edilməsi keyfiyyəti, "informasiya əsri"nin gəlişi ilə onun 

üçün ən dəyərli şeyə - vaxta qənaət etməklə əlaqəli olan bir şəxs üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Ticarət və dövlət institusional quruluşlarının müxtəlif formaları da dövlət və ticarət 

xidmətlərinin elektron formada təqdim olunmasını strateji inkişaflarının ayrılmaz və prioritet 

hissəsi kimi qoyurlar.  

Dünya ölkələrində İKT sektorunun inkişafını və informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına 

təsirini qiymətləndirmək üçün beynəlxalq təşkilatlar çoxkomponentli indekslər üzrə statistik 

məlumatları toplayır və təhlil edirlər. İKT infrastrukturunun inkişafı, İKT-nin istifadəsi və 

informasiya cəmiyyətinə doğru hərəkət üzrə Dövlət Azərbaycan statistikası beynəlxalq 

göstəricilər sisteminə və beynəlxalq əməkdaşlıq prinsiplərinə və beynəlxalq təşkilatlarla 

statistik məlumat mübadiləsinə əsaslanır. Azərbaycan Respublikasındakı informasiya 

cəmiyyətinin statistik göstəricilər sistemi İKT sektorunun fəaliyyətini, İKT - infrastruktur, 

məzmun və media sektorlarını, milli iqtisadiyyatın təşkilatlarında, ev təsərrüfatlarında və 

əhalidə İKT-nin istifadəsini, habelə dünya miqyasında beynəlxalq müqayisələri əhatə edən altı 

göstərici qrupunu əhatə edir. 
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Özet 

Dengeli puan kartı (BSC) kavramı ilk olarak Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından tanıtıldı. BSC'nin 

temel önermesi, finansal sonuçların tek başına değer yaratan faaliyetleri yakalayamayacağıdır. mali ölçütler 

gecikmeli göstergelerdir ve mali sonuçları etkileyen itici güçlerin veya faaliyetlerin belirlenmesinde etkili değildir. 

Dengeli puan kartı başlangıçta ticari kuruluşlara uygulandı, ancak şimdi eğitim kurumları gibi diğer kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar da bu tekniği uyguluyor çünkü mükemmellik güdüsü tüm kuruluş kategorileri için ortak. Bir 

eğitim kurumu ve bir işletme endişesi için mükemmellik ölçüleri farklıdır. Dış hesap verebilirlik ve 

karşılaştırılabilirlik sorunları, eğitim kurumlarında BSC'nin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Eğitim kurumlarının 

sayısındaki eşi görülmemiş artış da mükemmellik güdüsünü teşvik etmenin bir nedenidir. Aslında, Yüksek öğretim 

kurumları zaten bu performans ölçüm sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. BSC, kuruluşun mükemmel sonuçları 

eşzamanlı olarak izlerken genel performansı izlemesine yardımcı olabilir.Makale, dengeli sonuç kartı tekniğinin 

eğitim kurumlarına nasıl uygulanabileceğine,universitenin misyonunu,vizyonunun ve SWOT analizi 

yapılmıştır.Bu analizin yapılması yöntemin uygulanbilirliyinin denetlenmesi içindir.Bunun eşliğinde Dengeli Puan 

Kartının kullanımasının gerçekten gerektiğini gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Dengeli Puan Kartı, Yükseköğretim Kurumları, SWOT analizi 

 

Giriş 

Şuanki günümüzde mevcut olan yüksek öğretim kurumları öğrencilerin ihtiyaç duydugları 

eğitim isteklerini karşılamak için lazım olan vizyon stratejisini ilerletdikce,yetenekler ve 

nitelikler de değişiyor.Bu değişim universitelerin kendi seçenekleri değildir,bu lazım olan 

durumdur.Öğrenci görüşü değişti,ihtiyaçları değişti, toplum değişti ve iş dünyası değişti. Sonuç 

olarak, üniversiteler rollerini yeni çağa uyacak şekilde yeniden düzenlemeye mecbur oluyor. 

Yüksek öğretimde sürekli iyileştirme desteği, 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarındaki 

benzersiz koşulların birleşiminden kaynaklanmıştır. Pek çok şirket sürekli gelişime odaklanarak 

başarıya ulaşıyordu ve baş yönetim yüksek öğretim müfredatını takdir ediyordu. Kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, eğitimin tüm düzeylerini iyileştirmek için sürekli iyileştirme kavramının 

kullanılmasını desteklemekle de ilgileniyorlardı. Bu zengin ilgi alanları ve etkinlikler 

karışımında, çeşitli kampüsler sürekli iyileştirme ilkelerini denemeye ve çok çeşitli nedenlerle 

kalite girişimleri tasarlamaya başladı.Devlete ait kolejler, özel kolejler ve üniversiteler, büyük 

devlet üniversiteleri ve bölgesel üniversiteler, kalite disiplininden alınan kavramları 

uygulayarak geliştirmeye başlanıldı (Ogul, 2019) 

mailto:ulduz.garayeva@gmail.com
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Performans yönetimine yönelik artan ilgi, iş performansının değerlendirilmesi için çeşitli 

yaklaşımlar ve modeller ortaya çıkmıştır.Bunlardan biri olarak,Dengeli puan kartı (BSC) olan 

kavramı ilk olarak Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından tanıtıldı. BSC'nin temel 

önermesi, finansal sonuçların tek başına değer yaratan faaliyetleri yakalayamayacağıdır,mali 

ölçütler gecikmeli göstergelerdir ve finansal sonuçları etkileyen itici güçlerin veya faaliyetlerin 

belirlenmesinde etkili değildir. Dengeli puan kartı başlangıçta ticari kuruluşlara uygulandı,daha 

sonra şirketler, mükemmelliğin sadece finansal faktörlerin değil, çeşitli faktörlerin birleşik 

etkisi olduğunu fark ettiler  (Kaplan & Norton, 1996). 

BSC'nin yaklaşımının temel dayanağı, uygulayıcıların değer yaratan etkinlikleri yakalamak için 

kapsamlı bir dizi performans ölçüsü veya öngörücü geliştirebilmeleridir. BSC’nin finansal, 

müşteri (öğrenci), iç süreçleri ve kurumsal kapasite perspektifleri, kuruluşun vizyonu, misyonu 

ve stratejik hedefleri ile uyumlu hale getirilmeli, böylece yöneticilerin stratejilerini izlemelerine 

ve revize etmelerine olanak sağlanmalıdır (Kaplan & Norton, 1996). 

BSC, yüksek öğretim kurumlarının hesap verebilirliğini geliştirmek için uygun şekilde 

kullanılabilecek yönetim sistemini temsil eder. Bu yaklaşım, üniversitelerin vizyonunu, 

misyonunu ve stratejilerini, organizasyonu başarıya götürebilecek bir dizi ölçülebilir göstergeye 

dönüştürmelerine yardımcı olabilir. Her üniversitenin, kuruma yeni vizyona göre liderlik 

etmesini sağlayan kendine özgü temel başarı faktörleri vardır. Temel başarı faktörleri, bir 

organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine yol açar. Stratejiyi uygularken, üniversiteler 

genellikle çalışanlardan gelen sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu tür engeller arasında değişime 

karşı direnç, sadakat eksikliği veya sorumluluk korkusu sayılabilir. Haritalama stratejileri, 

yukarıda belirtilen engellerin üstesinden gelmek için üniversite odaklı bir strateji için BSC'yi 

kullanılması önemlidir (Sudirman, 2012). 

Bu bilimsel araştırmanın temel amacı, Balanced Scorecard'ı yükseköğretim kurumların 

performansının değerlendirilmesi için yararlı bir araç olarak sunmak ve tartışmakla beraber, 

elde edilen veriler’le SWOT analizi yapılacak. Bu çalışma, BSC yaklaşımına dayalı performans 

ölçümünün, üniversitelerin daha iyi stratejik yönetiminin önemli yollarından biri olabileceği 

gibi, bu kurumların şeffaflığını artmasına da neden olabileceğidir. Aynı zamanda daha iyi karar 

süreçlerine de yol açabilir. 

Dengeli Puan Kartı  Yaklaşımı 

BSC, ilk olarak Kaplan ve Norton (1992) tarafından çok alıntı yapılan 'The Balanced Scorecard: 

Performansı Artıran Ölçüler' başlıklı makalelerinde tanıtıldı. BSC, kuruluşların misyonunu, 

temel değerlerini ve geleceğe yönelik vizyonunu sürekli iyileştirmeler getirmek için tasarlanmış 

stratejiler, hedefler ve girişimlerle birleştiren finansal ve finansal olmayan önlemlerden oluşan 

entegre, sonuç odaklı, performans yönetim aracıdır. Birbirini kapsayan dört perspektifi vardır: 

öğrenme ve büyüme, dahili iş süreçleri, finans ve müşteri.  

Kaplan ve Norton  tarafından özetlendiği gibi, her bir perspektif benzersiz, ancak doğası gereği 

bağlantılı sorunları ele alır (Kaplan & Norton, 2005). 
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1.Müşteri perspektifi-kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarına vurgu yaparak müşteriler ve 

pazarlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. Müşteri perspektifinin ana ölçüsü, borsa oranı, müşteri 

edinme ve müşterinin devamı, müşteri memnuniyeti ve müşteri karlılığını içerir. Bu, rakipler 

arasındaki farkı ayırt etmek için pazar bölümlemesini veya içsel kaynakları vurgulamak ve 

bunlardan yararlanmak içindir (Bento & White, 2013). 

2. Dahili iş süreçleri, kuruluşun üstün olması gereken süreçleri ele alır. BSC, kuruluşun 

müşterileri ve hissedarları tatmin edebilecek dahili iş süreci türlerini belirlemesine yardımcı 

olur. Süreci geliştirme stratejisinin müşteriler üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Aslında, dahili 

iş eylemi, satış sonrası hizmet, zorlu operasyon ve aynı zamanda modernizasyon ile ilgili süreci 

tanımlar. Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi, sipariş yanıt süresi, döngü süresi, kapasite 

kullanımı ve ayrıca teknoloji kapasitesi açısından ölçülmektedir. Süreç, müşteri 

gereksinimlerini, inovasyon sürecini, işletim sürecini, satış sonrası hizmeti anlamak ve müşteri 

gereksinimlerini karşılamak için değerlendirme göstergeleri oluşturmakla başlar (Stewart & 

Carpenter-Hubin, 2001). 

3.Öğrenme ve büyüme perspektifi, kuruluşların nasıl sürekli geliştiği ve değer yarattığı 

konusunu ele alır. Kaplan ve Norton örgütsel öğrenme ve büyümenin üç ana sermayeyi 

içerdiğini öne sürmektedir: insansermaye, bilgi sistemleri sermayesi ve örgütsel sermaye 

(Kaplan & Norton, 1992). Öğrenme ve büyüme perspektifi, çalışanların bilgi ve becerilerini 

artırmak için eğitim ve öğretime odaklanır. Bu arada, kuruluşlar, insan sermayesi gelişimi 

yoluyla pazardaki rekabet avantajlarını nasıl koruyacaklarını da bilmelidir (Meydan & Polat, 

2017) 

4.Finans perspektifi,maddi olmayan varlıkların nasıl maddi değere dönüştürüleceğini açıklar. 

Bir firmanın finansal yönetimini ve firmanın operasyonuna paydaşların katılımını nasıl 

yönettiğini kontrol etmek amaçlanır. Göstergeler genellikle işletme geliri, işletme maliyetleri, 

yatırım getirisi, net kar oranı, nakit akışı içerir. Yüksek öğretim ortamında, bu perspektif 

kaldıraç, program finansmanı, beşeri sermaye yatırımı, kayıt eğilimi ve bağışlar gibi önlemleri 

içerebilir (Sainaghi, Phillips, & d’Angella, 2019). 

Puan Kartı 'dengeli' olarak tanımlanır çünkü kullanılan önlemler şunlardır: 

1)Hissedarlar ve müşteriler için dış önlemler ve kritik iş süreçleri, yenilikçilik, öğrenme ve 

büyümenin dahili ölçütleri arasında dengelenmeni yakalamıştır. 

2)Sonuç ölçüleri (geçmiş eylemlerin sonuçları) ve gelecekteki performansı tahmin eden ölçütler 

arasında dengelenmiştir. 

3) Nesnel, kolayca ölçülebilen sonuç ölçütleri ile sonuç ölçütlerinin öznel, daha yargılayıcı 

performans etkenleri arasında dengelenmiştir (A Balanced Scorecard for University Research, 

2000). 

Önceki araştırmacılar tarafından oluşturulan çeşitli stratejik harita çerçevelerine dayanan 

çalışmalar, finansal sonuçların ancak müşteriler memnun olduğunda elde edilebileceğini 
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göstermektedir. Örneğin, öğrenci harçlarından elde edilen fonlar, ancak müşteriler 

üniversitelerin itibarına ve sunulan hizmet kalitesine göre memnun olduğunda artırılabilir. 

Finansal sürdürülebilirliği destekleme çabalarında, paydaşların çıkarlarının karşılanması, 

kazancı artırma ve maliyet kesintisi hedefine doğru bir araç olarak görülüyor.  

Dengeli Puan Kartinin Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanması 

Yüksek öğretim sektörü, ekonomik ve beşeri sermaye gelişimini teşvik etmek için kaliteli 

mezun, araştırma ve hizmet sunmak için önemli yerdedir.Bununla birlikte, bugün, universiteler, 

eğitim hizmetlerinin üstünlüğünü geliştirme çabasında yeni zorluklarla karşı karşıyadır. 

Dengeli puan kartı başlangıçta ticari kuruluşlara uygulandı, ancak şimdi eğitim kurumları gibi 

diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar da bu tekniği uyguluyor. Akademik ve yeniden yapılanma 

için iç ve dış çevreden gelen baskı, uygun strateji ve yönlendirme gerektirir. Bu nedenle, 

stratejiyi eyleme dönüştürmek için, BSC kavramı bu zorlu çağda yükseköğretim kurumlar 

tarafından kullanılmaya uygundur ve eğitim kurumlarının sayısındaki eşi görülmemiş artış da 

mükemmellik güdüsünü teşvik etmenin bir nedenidir. (Martin, 2018). 

BSC'nin eğitimde uygulanması, doğru karar verme formülünü garanti edemezken, yüksek 

öğrenime "hedefler, hedefler ve ilerleme ölçüleriyle ilgili entegre bir bakış açısı" sağlar.  

Bu sistem, bir kurum performansını değerlendirmek yerine operasyonlarını planlaması için 

daha kullanışlıdır. BSC, kuruluşların performansını iyileştirmek için bütünsel bir değerlendirme 

sağlayan bir performans yönetim sistemidir. Burada, BSC sistemi, iş stratejisinin eyleme 

dönüştürülmesini temsil ettiği için finansal ve finansal olmayan performansı ölçecektir. BSC 

boyutları, kuruluşların planları ve stratejileri hizalamasına yardımcı olabilir. Bu boyutlar, 

firmanın mevcut performansını ve genel firmanın operasyon stratejisini izlemesine yardımcı 

olur. BSC, veri tabanı aracılığıyla merkezi olarak konumlandırıldığı için verilere kolay erişim 

sağlar. Burada üst yönetim, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan dört perspektifi dikkate alarak 

performansı sistematik olarak takip edebilmektedir. 

Eğitim kurumlarında dengeli sonuç kartı sistemi kullanılırken geleneksel faktörler yerine dikkat 

edilmesi gereken unsurlar şunlardır (Kallingal, 2011). 

1. Teknik / Öğrenme faktörleri  

Ona göre bir kurum a) programlar, b) dersler ve c) öğrenci çıktılarından oluşur. 

Akranlardan / meslektaşlardan, öğrencilerden, mezunlardan ve çalışanlardan sistematik 

girdiler alınır 

2. Burs / araştırma faktörleri  

Bunlar kuruluşun üretkenliği ve etkisinin göstergeleridir. Bunlar, sunumların sıklığı, 

performanslar, makaleler ve bildiri sunumları, yayınlar ve finansman teklifleri gibi 

önlemleri kapsayacaktır. 

3. Kamu Hizmeti / Sosyal Yardım  
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Üniversitenin, birimin veya programın kilit dış paydaş grubunun ihtiyaç ve 

beklentilerini ne ölçüde ele aldığına dair ölçümleri içerir. 

4. İşyeri Memnuniyeti  

Bu, bir işyeri olarak kurumun çekiciliği, ciro, tazminat, işyeri ikliminin 

değerlendirilmesi, öğretim üyeleri ve personelin moral ve memnuniyeti ölçütlerini 

içerir. 

5. Finansal Faktörler  

Finansal faktörler, kuruluşun gelir kaynaklarını ve harcamalarını içerir. 

Araştırma Yöntemi ve Deseni 

Yükseköğretim kurumları diğer kurum ve organizasyonlar gibi rekabet ortamında kendini 

devamlı değişmek zorundadılar. Eski zamanlarda kullanılan yönetim araçları kısa vadeli 

hedefler belirlediği için yeterince gelişim olmuyordu.Bunun için yeni performans yönetiminin 

performans değerlendirmesinde yer alan Balanced Scorecard sisteminden kullanılmağa 

başlanıldı.Eğitim veren kurumlarında bunun nasıl gerçekleşdirilmesi sonucunda çevreye ve 

kendi kurum büyümesine ne yönde yansıttığını bakmak için tezin esasını bu mevzu kapsıyor. 

Modern yönetim sisteminin geniş alanı da dahil olmak üzere bir dizi tasarım seçeneği, araştırma 

problemleri ve günün sonunda elde edilmesi istenen sonuçlar göz önüne alındığında 

mevcuttur.Bu nedenle, araştırmayı ikna edici bir metodolojik temele dayandırmak ve alıcılara 

geçerli ve güvenilir bilgileri iletmek için, çaba boyunca aşağıdaki araştırma tasarımı, araçları 

ve prosedürleri kullanılır. 

İlk aşamada universitelerinin arasında en iyi kendilerini yansıtarak, hem online verilerini ,hem 

de araştırmacının eğitim alarak yakından tanık olduğu Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

kurumunda uygulanan BSC'yi oluşturmak için önerilen metodoloji, SWOT yöntemi ile analiz 

edildi.Bunun içerisinde stratejisinin belirlenmesi;Strateji,örgütsel vizyon ve misyonun nasıl 

olduğuna dair tahliller.Stratejik haritanın tanımını belirleyen eylem planları ve dörd dengeli 

perspektie dayalı(iç süreç,müsteri olarak öğrenci ve paydaşlar,yenilik ve öğrenme,finansal) 

boyutları analiz edildi. 

SWOT Analizi 

SWOT ve BSC, onlarca yıldır kullanılmaktadır ve iş planlamasında etkili ve verimli yöntemler 

olduğu kanıtlanmıştır. İki yöntem sıklıkla rakip olarak görülmüştür, ancak hem akademik hem 

de profesyonel toplulukta ikisinin rakiplerinden daha tamamlayıcı olduğu konusunda fikir 

birliği ortaya çıkmaktadır. Her iki yöntemin de tasarlanması ve uygulanması nispeten ucuzdur 

ve kuruluşun başarısını belirleyecek anahtar yöne ilişkin değerli bir içgörü sağlar.Sonuç olarak, 

BSC ve SWOT'un hedefleri, adımları ve genel bir organizasyon stratejisini tanımlamaya 

yardımcı olan iki yöntem olduğu belirtilmelidir; ikisi de onlarca yıldır başarıyla 

kullanılmaktadır. Modern teknoloji ve alternatif yöntemler çağında bile, bu iki basit grafik 
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çizelgesi üst düzey yöneticiler arasında çok popüler olmuştur. (Helms, Marilyn, & Judy Nixon, 

2010) 

SWOT analizi, basitçe bir kuruluşun iç güçlü ve zayıf yönlerinin ve ortamlarının, fırsatlarının 

ve tehditlerinin incelenmesi olarak anlaşılabilir. Karar vermenin ön aşamalarında ve çeşitli 

uygulamalarda stratejik planlamanın habercisi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış genel bir 

araçtır. Doğru şekilde uygulandığında, bir yükseköğretim kurumlar, diğer kolejler ve 

öğrencilerinin gireceği sektörlerle ilgili mevcut durumunun genel bir resmini elde etmesi 

mümkündür. Dış faktörlerin (tehdit ve fırsatlardan oluşan) anlaşılması, güçlü ve zayıf yönlerin 

dahili olarak incelenmesi ile birlikte bir gelecek vizyonunun oluşturulmasına yardımcı olur. 

Böyle bir öngörü, yetkin programları başlatmak veya gereksiz, ilgisiz programları yenilikçi ve 

ilgili programlarla değiştirmek anlamına gelecektir. 

SWOT'lar genellikle mevcut pozisyonunu ve bakış açısını yansıtır; bu, yeni olasılıklar açmak 

için bir araç olarak kullanılmaktan ziyade önceden kararlaştırılmış bir eylem tarzını haklı 

çıkarmak için kötüye kullanılabilir. İlgili kişi veya gruplara bağlı olarak bazen tehditlerin fırsat 

olarak da görülebileceğini unutmamak önemlidir (Romero-Gutierrez, Jimenez-Liso, & 

Martinez-Chico, 2016, pp. 45-47) 

Azerbaycanda yerleşen yükseköğretim kurumlarının SWOT analizinin tezde dokumen 

incelenmesi zamanı en açık şekilde açıklamış UNEC(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) 

olduğu için,örnek olarak bunun üzerinde yapıldı. (“UNEC - 100” , 2019) 

UNEC’in güçlü yönleri nelerdir? 

1. Belirli ölçülere uygun olan eğitim kurumu için mali ve teknik bir temele sahip olması 

2. Yüksek düzeyde öğrenci girişimlerine sahip olması 

3. Ülkede 4 dilde eğitim veren tek üniversite olması 

4. Gelişmiş bir PR altyapısına sahip olması 

5. Yurt dışında şubesi olan tek yüksek öğretim kurumu olması 

6. Başarılı ve nüfuzlu mezunlardan oluşan bir orduya sahip olması 

7. Ekonomik profilin işletmelerle yakın işbirliğine izin vermesi 

8. Gelişmiş bir motivasyon yöntemine sahip olması 

9. Bakü'nün elverişli alanlarındaki eğitim binalarının konumunun olması 

10. Etkisi büyük olan bir gönüllü öğrenci akımına sahip olması 

 

UNEC’in zayıf yönleri nelerdir? 

1.Ülkedeki ekonomik eğitimde tekel pozisyonda olması 

2. Verilen bursların az olması ve öğrenciler ayrılmış yurtların yetersizliği 

3. Yetkili yayınlarda yayımlanmış bilimsel eser sayısı yetersiz olması 

4. Akademik yayınların uluslararası ve ulusal düzeyde "birinci kategori" üzre yayının 
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olamaması 

5. Yetersiz sayıda uzman öğrenci organizasyonu olması 

6.Eğitim için ihtiyaç olan kaynak ve resursların kısıtkılığı 

7.Hem devletin,hemde özel kurumlar için yetersiz düzeyde danışmanlık hizmetleri lazımı 

düzeyde olmaması. 

UNEC’e yönelik tehditler nelerdir? 

1.Univesitenin bütçesinin esasını öğrenim ücretleri oluşturması 

2.Universitenin keçmiş idaresini tanımlayan sisteminin,halkın bilincinde eski "narxoz" imajının 

belirli bir seviyesinde devam etmesi 

3. Bilgi datalarına karşı siber suç girişimlerinin yükselmesi. 

UNEC’e yönelik fırsatlar nelerdir? 

1.Ülke dahilinde lisans ve yüksek lisans eğitimin inkişafı için büyük istek ve bilimd ait devlet 

programlarının olması 

2. Teknolojik gelişimin daha iyi öğretilmesi için kapsamlı fırsatlarn olması 

3. Ülkenin gelişen uluslararası ilişkileri, üniversiteler arasında çok yönlü uluslararası 

işbirliğinin yolunun açması 

4. Farklı sektörların geliştirilmesinde üniversite-iş dünyası işbirliği genişleyen fırsatlar sunması 

5. Ülkede yüksek öğrenim ve kaliteli personel talebinin artması 

6. Yabancı üniversite mezunlarının ülkeye dönüşü, üniversitelerin insan kaynaklarını 

zenginleştirmesine olanak tanıması 

7. Ülkedeki uzman üniversitelerin tercihine öncelik verilmesi. 

8. Devlet programları, üniversite kampüslerinin ve özel amaçlı sermaye fonlarının kurulmasını 

öngörülmesine fırsat sunulması 

UNEC, kaliteli bir eğitim yoluyla öğrenci başarısı elde etme, yetenekleri geliştirme ve 

ekonomik canlılığı teşvik etme misyonunu yerine getirmeye çalışmaktadır.Universite,bu 

misyonu gerçekleştirmek için kurumun tüm yönlerinde - somut ve soyut - sürekli iyileştirme 

arayışındadır. Kurumu etkileyen iç ve dış güçleri belirlemek ve değerlendirmek için Güçlü 

Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) Analizi yapıldı; ayrıca, SWOT Analizi 

stratejik planlamaya yardımcı olacaktır. 

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Güney Kafkasya'daki en büyük yüksek öğretim 

kurumlarından biridir. Öğretim süreci ve eğitim, Amerikan ve Avrupa eğitim sistemleriyle 

uyumlu olmasına göre Azerbaycanda önde olan yükseköğretim kurumlarından 

biridir.Universitenin resmi sitesini incelendiyi zaman universite hakkında doğru,özlü ve 
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kapsamlı veriler elde etmek mümkündür. (UNEC today, n.d.) 

Universitenin Dengeli Puan Kartının uygulanması için addımlarını aşağıdakı gibi göstermişdir; 

-  Misyon olarak “Ülke ve insanlık için evrensel değerlere dayalı yüksek kaliteli araştırma, 

eğitim ve sosyal hizmetler yürütmek” olarak nitelendiriliyor. 

-Vizyonu ise "100 yaşında dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biri olmak"tır. 

-Stratejik hedefleri, dokümeni incelediyimiz zaman en iyi şekilde ifade edilmişdir,belirlenen 

hedefler sıralanan düzenle gerçekleşdiriliyor;ey iyi,çalışkan öğrencileri universiteye celb 

etmek, yeterli mesleki bilgilendirmesi, analitik ve ampirik analiz becerileri, eleştirel ve çözüm 

odaklı düşünme, yüksek akademik yazma becerileri, bit kullanma becerisi, yabancı dil 

becerileri, liderlik ve ekip çalışması becerileri ey iyi noktaya çıkarmak, 2030'a kadar tüm unec 

eğitim programlarının uluslararası akreditasyonu sağlamak, öğrenci burs olanaklarını 2030 

yılına kadar sürekli artırmak ve yurtlara erişimlerini sağlamak, 2030 yılına kadar ülke ve 

bölgede en geniş uzaktan eğitim hizmeti veren üniversite olmak, öğretim kadrosunun 

profesyonel düzeyini sürekli artırmak ve 40 yaş altı öğretim elemanlarının payını sürekli 

artırmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayın ilerici dünya deneyimine uyum 

sağlamak , web of science ve scopus bilimsel platformlarında yer alan en prestijli yayınlarda 

yayınlanan makale sayısını her yıl artırmak ve ülkenin önde gelen üniversiteleri seviyesine 

yükseltmek, üniversitedeki yeni başlayanların sayısında yıllık artış başarmak, her yıl UNEC ve 

iş dünyasının ortak yürüttüğü araştırma ve inovasyon projelerinin sayısını artırmak ve genel 

olarak 7 aşamalı strateji amaçdan oluşuyor. (“UNEC – 100” İNKİŞAF STRATEGİYASI 

(2019-2030), 2019) 

Genel analizini baktığımız zaman dokümende her bir ayrıntı incelikle yapılmış.Vizyon olarak 

kendini verilen yıla esasen nasıl addım-addım gideceğini detalları ile bildirilmişdir. 

Sonuç 

Bu çalışma, BSC'nin yüksek öğretim kurumlarının stratejik yönetimi ve performans 

değerlendirmesindeki faydasını özellikle Azerbaycan yerleşen yükseköğretim kurumlarına 

yönelik bir girişimdir.Durum çalışması metodolojisini benimseyerek stratejik konular, hedefler 

ve hedefler arasındaki ilişki, stratejik harita ve BSC'nin bir temsili ile gösterildi.Çalışanların işe 

alımı ve yerleştirilmesi, öğrenciyi elde tutma, yıllık gelir artışının azalması, artan maliyetler, 

ortaklık eksikliği, zayıf performans yönetimi gibi karşılaştığı sorunların stratejik olarak etkili 

bir şekilde giderilebileceği sonucuna varılmıştır. planlama. BSC'nin eğitim bağlamında 

uygulanması ve geliştirilmesi, BSC'nin müşteri, finansal, iç süreç ve öğrenme ve büyüme 

perspektifleri gibi bir organizasyonel alanın önemli yönlerine bütünsel bir genel bakış 

sunduğunu ve sonuçta genel misyonun başarılmasına yardımcı olduğu ve organizasyonun 

vizyonu hakkında konuşuldu. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda kommersiya banklarında korporativ idarəetmənin problemləri araşdırılmış, bu məsələ ilə 

bağlı hüquqi bazanın mövcudluğu öyrənilmiş, bank sektorunun mövcud vəziyətinin qısa təhlili aparılmış, bankın 

korporativ idarəetmə ilə bağlı ümumi fəaliyyəti müəyyən olunmuş və bu problemlərin həlli istiqamətləri ətraflı 

şəkildə təhlil edilmişdir. Korporativ İdarəetmə, rəhbərliyə və idarə heyətinə bir şirkətin idarə olunması ilə bağlı 

problemlərlə daha effektiv məşğul olmağı təmin edən bir vasitədir. Korporativ idarəetmə, bütün maraqlı tərəflərin 

(səhmdarların, işçilərin, təchizatçıların, müştərilərin və cəmiyyətin) maraqlarının balanslaşdırılması üçün 

müəssisələrin müvafiq qərar qəbul etmə proseslərinə və nəzarətə sahib olmasını təmin edir. Buna görə də hər daim 

öz aktuallığını qoruyur.  

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanda bank sektorunda mövcud vəziyyətin təhlili, korporativ idarəetmə 

prinsiplərinə nə dərəcədə əməl olunduğu, bu sahədə əsas problemlər nələrdir və onları aradan qaldırmaq üçün 

hansı addımlar atıla bilər və korporativ idarəermənin bank sektorunda hansı dərəcədə effektiv olduğunu analiz 

etməkdən ibarətdir. Məqalədə istifadə olunacaq metodların informasiya bazasını Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericiliyi, ölkəmizdə və xaricdə nəşr olunan elmi məqalələr, təhlil olunmuş yerli və xarici bankların rəsmi 

illik hesabatları, elmi-praktiki konfrans materialları təşkil edir. Tətbiq etdiyimiz əsas metod isə GZIT (SWOT) 

təhlili və intervyu metodudur. Məqalənin elmi yeniliyi korporativ idarəetmənin rolu, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 

bankların mövcud vəziyyəti, qarşıya çıxan problemlər və onların həll olunması məqsədilə təklif olunan 

tövsiyələrdən ibarətdir.  

Açar sözlər: korporativ idarəetmə, kommersiya, banklar, kredit təşkilatları, beynəlxalq təcrübə.  

 

Kommersiya Banklarında Korporativ İdarəetmənin Əsas Problemləri  

Azərbaycanda korporativ idarəetmənin hüquqi bazası  

Azərbaycanda korporativ idarəetmə ilə bağlı ən son qanun Azərbaycan Respublikası İqtisadi 

İnkişaf Nazirinin 28 yanvar 2011-ci il tarixli F-09 №-li əmri ilə qəbul edilmişdir. Qanun 

korporativ idarəetmə standartlarını müəyyən edir. Korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi, 

idarəetmənin qabaqcıl təcrübəyə uyğun təşkil olunması, habelə səmərəliliyinin artırılmasına 

xidmət edir.  

Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat cəmiyyətlərində qabaqcıl idarəetmə 

təcrübəsini tətbiq etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 

nəzdində yaradılmış, aidiyyəti dövlət orqanları, Bakı Fond Birjası və Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyasının nümayəndələrindən ibarət olan İşçi Qrupu tərəfindən Azərbaycan Korporativ 

mailto:ulker.eminaliyeva@mail.ru
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İdarəetmə Standartları hazırlanmışdır (“Banklarda korporativ idarəetmə Standartları” haqqında 

qanun).  

Standartların müddəaları hüquqi cəhətdən məcburi deyil, könüllü xarakter daşıyır.  

Bununla da, Standartlar qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan tövsiyyələrdən ibarətdir. 

Standartlar ən yaxşı korporativ idarəetmə təcrübəsinə uyğun olaraq təsərrüfat cəmiyyətlərinin 

idarəetmə orqanlarının səlahiyyət və vəzifələrini müəyyən etməklə, onların işinin effektiv 

təşkili və səhmdarların hüquqlarının qorunması üçün zəmin yaratmaqla cəmiyyətin şəffaf 

fəaliyyətinin təmin olunmasına dair qaydaları təsbit edir. Sənəddə həmçinin etibarlı və şəffaf 

hesabatlılıq sisteminin təşkili baxımından daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsinə dair 

tələblər də nəzərdə tutulmuşdur.  

Standartların məqsədi korporativ idarəetməyə dair yerli və beynəlxalq təcrübələri 

uzlaşdırmaqla, təsərrüfat cəmiyyətlərində qabaqcıl korporativ idarəetmə mexanizmlərinin 

tətbiq olunmasında köməklik etməkdən ibarətdir. Standartlar İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatının Korporativ İdarəetmə Prinsiplərinə uyğun hazırlanmışdır. Korporativ idarəetməyə 

aid məsələlərin bir hissəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində öz əksini tapmışdır 

lakin qanunvericilik korporativ idarəetmə sahəsində baş verən dəyişiklikləri çevik şəkildə 

tənzimləmək imkanına da malik deyildir (“Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları” 

haqqında qanun). Buna görə cəmiyyətlərin struktur və fəaliyyət xüsusiyyətləri, həmçinin 

texnoloji proseslərin və əməliyyatların spesifikliyi nəzərə alan, beynəlxalq təcrübəyə və 

normalara əsaslanan idarəetmə qaydaları mövcud olmalıdır. Hal-hazırda qüvvədə olan qanun 8 

fəsildən ibarətdir və bir-başa olaraq korporativ idarəetmənin təşkilində və icrasında tələb olunan 

standartları müəyyən edir.  

Banklarda korporativ idarəetmə Standartları-Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasının 27. 06. 2019 tarixli qərarı əsasında “Banklarda korporativ idarəetmə 

Standartları”-nın təsdiq edilməsi haqqında qanun qəbul edilmişdir. Bu Standartlar “Banklar 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34. 4-cü maddəsinə müvafiq olaraq, habelə 

Bank nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin “Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi üzrə 

prinsiplər”i və beynəlxalq korporativ idarəetmə təcrübəsi nəzərə alınmaqla hazırlanmış və 

banklarda korporativ idarəetmə standartlarını müəyyən edir (“Banklar haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu”) Bu Standartların müəyyən edilməsində məqsəd korporativ 

idarəetməyə dair qanunla müəyyən olunmuş tələbləri əsas tutaraq banklarda etibarlı, şəffaf 

idarəetmə və hesabatlıq sisteminin təşkili, daxili nəzarətin və risklərin idarə olunmasının 

effektivliyinin təmin edilməsidir. Bu standartlarda istər yerli bankların istərsə də xarici 

bankların Azərbaycandakı nümayəndəliklərini əhatə edir. Qəbul edilmiş standartlar; 

- Korporativ İdarəetmədə bankın səhmdarlarının və inzibatçılarının əsas vəzifələrini 

- Strateji planlaşdırma prosesinin təşkilini 

- Risklərin idarə edilməsini 
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- Bankın təşkilati strukturu və reqlamentini 

- Müşahidə Şurası və onun təşkilini 

- Müşahidə Şurasına verilən məlumat və hesabatları 

-  Müşahidə Şurasının fidusiar vəzifələrini 

- İdarə Heyətini 

- Audit Komitəsini 

- Daxili komitələri 

- Banklarda aparılan mükafatlandırma prosesinə dair tələbləri 

- Xarici bankların yerli filiallarında aparılan mükafatlandırma prosesinə dair tələbləri 

- Maliyyə idarəetməsi və hesabatlığı 

- Məlumatların açıqlanmasını 

- Etik davranış qaydalarını, 

- Bank holdinq şirkətlərində korporativ idarəetməniözündə ehtiva edir və bu məsələlərə dair 

standart və tələbləri qarşıya qoyur (“Banklarda korporativ idarəetmə Standartları” haqqında 

qanun 11. 07. 2019).  

Bundan başqa Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 1 dövlət və 25 kommersiya banklarının 

fəaliiyəti 2017-ci il 7 aprel tarixli “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” qanuna əsasən tənzimlənir (Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının 2016-2020-ci illər üzrə strateji plan).  

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası- Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) 1990-cı ildə 10 

özəl bank tərəfindən təsis edilmiş və “Azərbaycan Kommersiya və Kooperativ Bankları 

Assosiasiyası” adı ilə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 1999-cu ildən “Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyası” adı altında fəaliyyət göstərir. ABA-nın yaradılmasında əsas məqsəd üzv-

təşkilatların korporativ maraqlarını dövlətin qanunverici, icraedici və məhkəmə orqanlarında, 

ictimai təşkilatlarda və beynəlxalq qurumlarda daha fəal qorumaqdan, onların müxtəlif növ 

işgüzar xidmətlərə olan ehtiyaclarının ödənilməsinə yardım göstərməkdən və fəaliyyətlərini 

əlaqələndirməkdən ibarət olmuşdur (Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 2016-2020-ci illər 

üzrə strateji plan).  

Ölkədə bank sektorunun mövcud vəziyyəti  

Azərbaycanda bank sistemi Mərkəzi Bank, kommersiya banklarından və digər kredit 

təşkilatlarından ibarətdir və “Banklar haqqında” qanunla tənzimlənir. Qanunvericiliyə əsasən 

ölkənin bank sistemi ikipilləlidir.  

1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından 
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2. Kredit təşkilatlarından.  

Kredit təşkilatları və kommersiya bankları Qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün bank 

əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququna malikdir (“Banklar haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu” 11. 02. 2010).  

Azərbaycanda bank sektorunun GZİT (SWOT) təhlili - Azərbaycanda bankların fəaliyyətinin 

SWOT təhlili, hal-hazırda ölkədəki real vəziyyəti və bu sahədəki gələcək prespektivləri 

müəyyən edir.  

 Cədvəl 1: Azərbaycanda bank sektorunun GZİT (SWOT) təhlili 

               Güclü tərəflər               Zəif tərəflər 

Geniş bank məhsulları və xidmətləri 

Aydın şəkildə hazırlanmış inkişaf 

strategiyasının olmaması 

Əlverişli kredit şərtləri fonunda aktivlərin keyfiyyətinin 

artırılması 

Respublika iqtisadiyyatında maliyyə 

vasitəçiliyinin aşağı səviyyəsi 

    

    

Böyük layihələrin maliyyələşdirilməsi imkanları Yüksək faiz dərəcələri 

Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə  Aşağı səviyyədə kapitallaşma və buna görə 

məhdud əhatə imkanları 

Dövlətin bu sahənin inkişafında maraqlı olması Fəaliyyətin məhdud bazar seqmentlərində 

cəmləşməsi və kredit portfelinin qeyri-adekvat 

olması  

  

                   İmkanlar                Təhlükələr   

Həm bütövlükdə ölkənin, həm də bank sisteminin kredit 

reytinqini yüksəltməyə kömək edən sosial-iqtisadi mühitdəki 

müsbət dəyişikliklər 

İqtisadiyyat sahələrinin qeyri-mütənasib inkişafı 

və ümumilikdə neft sektorundan asılılığ 

    

Siyasi və makroiqtisadi sabitlik 

  Gecikmiş kreditlərin qaytarılmasında çətinliklər 
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Hökumətin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını 

sürətləndirmək niyyətləri 

  

İnflyasiya gözləntiləri, yüksək dollarlaşma 

dərəcəsi 

  

    

İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması İqtisadiyyatda inhisar meylləri 

Bank sistemi ilə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli yeni 

qanunvericilik aktlarının qəbulu və təkmilləşdirilməsi 

  

Devalvasiya dövründə dollar kreditlərinin 

ödənilməsində yaranmış problemlər 

  

 

Analiz ilkin olaraq güclü tərəflərin müəyyən olunması ilə başlayır. Mövcud bank sektorunda 

güclü tərəflər;  

1. Geniş bank məhsulları və xidmətlərdir-banklar hal-hazırda öz müştəri portfyeli 

genişləndirmək və xidmət səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün öz məhsullarını vəxidmətlərini daha 

da genişləndirir, innovativ vasitələrdən istifadə edir.  

2. Əlverişli kredit şərtləri fonunda aktivlərin keyfiyyətinin artırılması-bura isə əvvəlki dövrlərə 

nisbətən kredit şərtlərinin daha da sadələşdirilməsi və kreditləşmə prosesinin daha da 

sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur.  

3. Böyük layihələrin maliyyələşdirilməsi imkanları-aktivlərin keyfiyyətinin artması bankın 

imkanlarını daha da genişləndirir və böyük lahiyələri xarici təşkilatlar deyil də yerli banklar 

maliyələşdirir.  

4. Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə-bank sektorunda müasir texnologiyadan 

istifadə proseslərin sürətləndirilməsi, xidmət səviyyəsinin artırıması üçün böyük əhəmiyyətə 

malikdir.  

5. Dövlətin bu sahənin inkişafında maraqlı olması dövlət hal-hazırda qeyri-neft sektorunun 

inkişafında maraqlıdır və bu sektorun inkişafı üçün istər hüquqi baza istərsə də maddi-texniki 

bazanın yaradılmasında yaxından iştirak edir.  

Zəif tərəflər isə; 

1. Aydın şəkildə hazırlanmış inkişaf strategiyasının olmaması-və yaxud da təkmilləşdirilmiş 

strategiyanın olmaması.  

2. Respublika iqtisadiyyatında maliyyə vasitəçiliyinin aşağı səviyyəsi.  

3. Yüksək faiz dərəcələri- mövcud cəziyyətdə faizdərəcələrinin bu dərəcədə yüksək olması əsas 

zəif tərəf hesab olunur. Azərbaycanda ortalama istehlak kreditlərində faiz dərəcəsi 23%-28% 

təşkil edirsə, Avropada bu rəqəm 4%-7% arasında dəyişir.  
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4. Fəaliyyətin məhdud bazar seqmentlərində cəmləşməsi və kredit portfelinin qeyri-adekvat 

olması-Yerli bankların fəaliyyəti yanlız Azərbaycanla məhdudlaşır.  

5. Aşağı səviyyədə kapitallaşma və buna görə məhdud əhatə imkanları.  

İmkanlar: 

1. Siyasi və makro iqtisadi sabitlik-həm mövcud bazarın inkişafına həm də xarici investorların 

cəlbinə böyük xidmət göstərir.  

2. Həm bütövlükdə ölkənin, həm də bank sisteminin kredit reytinqini yüksəltməyə kömək edən 

sosial-iqtisadi mühitdəki müsbət dəyişikliklər-yerli bankların böyümə və xidmət keyfiyyətinin 

artma meyilləri böyük təsir göstərir.  

3. Hökumətin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək niyyətləri- 

Hökumət birbaşa olaraq qeyri-neft sektorunun inkişafında maraqlıdır və öhtəsinə düşən bütün 

addımları atır.  

4. Bank sistemi ilə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli yeni qanunvericilik aktlarının qəbulu və 

təkmilləşdirilməsi-mütəmadi olaraq qanunvericilikdə yeni qayda və qanunların işlənib 

hazırlanması inkişafa gətirib çıxardacaqdır.  

5. İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması-bu isə əsasən xarici investorların cəlbi üçün nəzərdə 

tutulub.  

Təhlükələr; 

1. İqtisadiyyatda inhisar meylləri-xırda bankaların bağlanması və aktivlərinin daha böyük 

banklar tərəfindən alınması.  

2. İqtisadiyyat sahələrinin qeyri-mütənasib inkişafı və ümumilikdə neft sektorundan asılılığı-

hələ də Azərbaycanda neftdən asılı iqtisadiyyatın mövcudluğu.  

3. İnflyasiya gözləntiləri, yüksək dollarlaşma dərəcəsi-devalvasiyadan sonra dolların manatı 

üstələməsi.  

4. Gecikmiş kreditlərin qaytarılmasında çətinliklər-devalvasiya zamanı əsasən dollar 

kreditlərində özünü göstərir.  

5. Devalvasiya dövründə dollar kreditlərinin ödənilməsində yaranmış problemlər-bu kreditlərin 

bir çoxu hələdə ödənməyib və insanların çox qismi bu kreditlərin ödənilməsində çətinlik çəkir.  

Azərbaycanda maliyyə sektorunun ümumi aktivlərinin təqribən 95% -ni banklar təşkil edir. 

Bank olmayan maliyyə sektoru, xüsusən də mikro maliyyə sektoru, bir o qədər də inkişaf 

etməyib və 2015-ci il devalvasiyalarından sonra tədricən bazardan çıxmağa başlayıb. Bank 

sistemində yeganə dövlət bankı olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankıdır. Aktivlərin 41,6%-i 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankına məxsusdur. Ölkə üzrə kredit portfelinin 41%-nə, depozitlərin 

36%-nə bu bank nəzarət edir.  

Bankların aktivləri 2019-cu ildə 10,9% artaraq 32,7 milyard manata (19,24 milyard dollar) 
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çatıb. Banklarınöhdəlikləri 10,7% artmışdır və bank sektoru ciddi şəkildə dollarlaşmışdır. Bank 

öhdəliklərinin təqribən 55% -i ABŞ dollarında saxlanılır. Bank sektorununkapitalı 2019-cu ilin 

sonunda 4,5 milyard manat (2,65 milyard dollar) təşkil edib.  

2017-ci ildə məzənnə dəhlizini açıq şəkildə endirməsinə və rəsmi olaraq manatın üzməsinə 

icazə verməsinə baxmayaraq, Mərkəzi Bank həqiqi olaraq üzən məzənnə tətbiq etməyib və 

2017-ci ilin aprelindən bu yana dollar-manat məzənnəsi sabit olaraq 1. 70 manat 

səviyyəsindədir.  

Son illərdə ölkə rəsmilərinin müəyyən etdiyi strateji hədəflərə bank qanunvericiliyinin 

beynəlxalq qabaqcıl təcrübələrə və standartlara uyğunlaşdırılması, bank sisteminin 

təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin etmək, bank xidmətlərindən istifadəni genişləndirmək, 

bank sistemində şəffaflığı artırmaq, bazar intizamını təkmilləşdirmək və bank nəzarəti sahəsinin 

effektivliyini təkmilləşdirmək kimi amillər daxildir. 

Bankların korporativ idarəetmə ilə bağlı ümumi fəaliyyəti istiqamətləri 

Tədqiqat apararkən bu mövzu ilə bağlı menecerlərə nəzəriyə və beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanan suallar ünvanlanmışdır. İlkin olaraq bankın korporativ idarəetmə ilə bağlı ümumi 

fəaliyyəti nələrdir? Bu sual verilmişdirvə topladığımız məlumatlar aşağıdakılardır: 

Bankın korporativ strukturunun müəyyən edilmiş iyerarxiya ilə qurulmasının vacibliyindən irəli 

gələrək, rəhbər şəxslərin işçi personal ilə münasibətinin, eləcə də iş prosesinin idarə edilmesinin 

əhəmiyyətinin nə dərəcədə vacibliyi, bilavasitə işçilərin əmək fəaliyyətinin nəticəsində özünü 

göstərir. Bunun üçün də idarəçilər həm subardinasiyanın qorunulmasına, həm də işçilərin hər 

zaman təklif və iradlarını aydın ifadə etməsinə və bunların gizlənilməməsi üçün səmimi 

münasibəti qurulmalıdır.  

Hər bir bank öz hədəf kütləsi və bazarda tutduğu mövqeyə əsasən korporativ idarəetmə 

modelinə əsasən bu fəaliyyəti həyata keçirir. Hər bir halda bu idarəedici, nizamlayıcı və nəzarət 

funksiyalarını özündə birləşdirir. Hər biri özündə peşəkarlığın artımı ilə yanaşı, bankın 

profitinin yüksəlməsi üçün bir sıra normativ qaydaları cəmləşdirmiş olur.  

Bankın korporativ idarəetmə sistemi bankın idarə edilməsi və ona nəzarət üçün nəzərdə 

tutulmuş struktur və proseslərdən ibarətdir, məqsədi isə ədaləti, şəffaflıği tetbiq etməklə 

davamlı inkişafa nail olmaqdır.  

Əvvəla Korporativ və Pərakəndə bankçılığın fərqi nədir buna izah verək. Pərakəndə Bankçılıq 

birbaşa bank müştəriləri ilə işləyən bir bankın bölməsidir. Korporativ Bankçılıq isə Korporativ 

müştərilərlə işləyən bank sektorunun bir hissəsidir. Yəni Korporativ Bank şöbəsi xüsusən 

şirkətlər, müəsisələr, fərdi sahibkarlara, hüquqi şəxslərə xidmət göstərən onlar üçün xüsusi 

kreditlər, kredit şərtləri təqdim etmək, digər bank əməliyyatları ilə bağlı tariflər təyin etmək və 

onlara təqdim etmək, əməkdaşlıq etdiyi dövr ərzində müştərinin bankla əlaqəli bütün 

problemlərinin həllinə kömək etmək kimi fəaliyyətlərdən ibarətdir. Korporativ idarəetmə təkcə 

bankda korporativ şöbənin menecerinin işçilərin idarə edilməsi deyil, eyni zamanda 
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müştərilərində idarə olunması ilə vəzifələnib.  

Bankın korporativ idarəetmə mexanizmi əsasən idarə heyəti, səhmdarlar və işçilərin idarə 

edilməsinə yönəlib. Bankda öz növbəsində hər bir tərəfin düzgün idarə edilməsində və bankın 

korporativ dəyərlərinin qorunmasında maraqlıdır. Zənnimcə hər bir bank korporativ idarəetmə 

prinsipləri çərçivəsində öz korporativ dəyərlərini yaratmalıdır. Bu dəyərlər bankın hər bir 

işçisində özünü göstərməli və müştərilərdəgüvənli və şaffaf imic formalaşdırmalıdır.  

Azərbaycanda bank sektorunda korporativ idarəetmə ilə bağlı mövcud vəziyyət 

Azərbaycandakı mövcud vəziyyətin təhlili Azərbaycanın dünya təcrübəsində nə qədər 

faydalandığını üzə çıxardır. Azərbaycandakı mövcud vəziyyət nəzəriyə və beynəlxalq 

təcrübəyə əsasən təhlil olunmuşdur.  

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklar korporativ idarəetmə prinsipləri əsasında idarə 

olunsa da, düşünürəm ki, bu sahədə bir çox boşluqlar var. Bunun da əsas səbəbi bu anlayışın 

Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olmasıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda mövcud 

vəziyyət ənənəvi idarəetmə sistemindən korporativ idarəetmə sisteminə keçid mərhələsindədir.  

- Bugün üçün Azərbaycanda bank sektorunda fərqli banklarda fərqli yanaşmalar var. Yaranan 

təzadların əsas səbəbi xaricdən cəlb olunan peşəkar bankirlərin fikirləri ilə yerli və uzun 

müddətli təcrübəsi olan bankirlərimizin fikirlərinin üst-üstə düşməməsindən irəli gəlir. Bu 

baxımdan, yerli bankirlər həm işçi heyətinin idarə olunmasında həm müştərilərin idarə 

olunmasında əsasən ənənəvi davranırlar. Planların tərtib olunması, işçilərdən tələb olunan 

nəticələr, cəlb olunan müştərilərin fərqli təbəqələrdən olması fərq etsə də hər birinə eyni 

yanaşma mövcuddur. Xarici idarəedənlər yüksək xidmət göstərməklə yanaşı, bazardakı ən 

yaxşı müştəri, ən yaxşı kadrla işləmək istəyirlər.  

- Hazırda Azərbaycanda bank sektoru quruculuq mərhələsini yaşayır. Bu səbəbdən analiz 

etməyə tələsmək olmaz. Düşünürəm iqtisadi və siyasi hadisələrin fonunda ən tez 10 il sonra 

hazırda həyata keçirilən addımların effektivliyi və həmçinin boşluqları tam dəqiq müşahidə edib 

müqayisə etmək mümkün olacaqdır.  

- Bütün banklarda olan vəziyyəti dəyərləndirdikdə onu demək olar ki, bir çox banklarda 

işçilərin departament müdiri ilə görüşməsi qeyri mümkün olacaq qədər çətinləşdirilir və bu kimi 

pilləşdirmə işçilərdən gələ biləcək mütəmadi təkliflərin qarşısını ala bilir, səmərəliliyin 

artırılması istiqamətlərini genişləndirmək olmur.  

- Düşünürəm ki, Azərbaycanda bank sektorunda korporativ idarəetmə lazimi qədər inkişaf 

etməmişdir, düzdür yerli bəzi banklarda bunun inkişafı üçün müvafiq addımlar atılır, struktur 

dəyişikliklər edilir amma zənnimcə bu kifayət deyil, daha köklü addımlar atmaq lazımdır.  

Nəticə 

Azərbaycanda yerli banklarda korporativ idaetmənin problemləri və həlli yolları ilə bağlı 

aparılmış tədqiqat nəticəsində Azərbaycanda mövcud vəziyyət nəzəri və praktiki cəhətdən 
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analiz olunmuş və əldə edilmiş məlumatlar sistematik təhlil olunmuşdur. Azərbaycandakı 

mövcud vəziyyətə nəzər yetirsək görərik ki, bu sahə bir çox problemlər var və bu problemlərin 

bir çoxu dövlət tərəfindən tam şəkildə nəzarət mexanizminin qurulmamasından, hələ də 

korporativ idarəetmə məcəlləsinin qəbul edilməməsindən, bankların korporativ idarəetmə 

konsepsiyasının tam qurulmamasından, daxili audit və nəzarət mexanizmlərinin tam təşkil 

olunmamasından irəli gəlir.  

Tədqiqat zamanı bir çox problemlər üzə çıxmışdır bunlar aşağıdakılardır; 

1. Nəzarət mexanizminin düzgün qurulmaması. Nəzarət mexanizminin düzgün qurulmaması 

dedikdə bankdaxili nəzarətin və auditin təşkili və icrasında bir çox boşluqların olduğu nəzərdə 

tutulur. Bu da korporativ idarə etmə bin nəzəri cəhətdən əsas elementlərindən biridir. Bu 

boşluqları aradan qaldırmaq üçün bank daxili auditin daha da təkmilləşdərilməsi lazım olduğu 

halda xaricdən audit şirkətlərinin cəlb olubması məqsədə uyğun hesab oluna bilər.  

2. Səlahiyyətlərin dəqiq müəyyən edilməməsi. Bəzi hallarda subordinasiya 

qorunmur, menecerlərsəlahiyyətləri olmayan qərarları qəbul edirlər. Bu hal da nəzarət 

mexanizmindəki boşluqlardan irəli gəlir. Dünya təcrübəsində bir çox şirkətin bu problemdən 

dolayı çətin vəziyyətlə üzləşdiyini müşahidə etmək mümkündür.  

3. Maraqların toqquşması. Maraqların toqquşması əsasən idarəedicilər arasında baş verir. Burda 

əsas məsələ bankın dəyərlərinin işçilər tərəfindən qəbul edilib, necə mənimsənildiyidir. Hər bir 

rəhbər menecer bankın maraqlarını öz maraqlarından daha ucada tutmalı və yanlız bankın 

maraqlarına xidmət etməlidir.  

4. Yeni texnologiyalara uyğunlaşmamaq. Bank sektoru Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən və 

daha prespektivli sahə olduğundan ən innovativ texnologiyalar tətbiq olunur. Ancaq beynəlxalq 

təcrübə ilə müqayisə etdikdə bəzi boşluqların olduğu üzə çıxır. Məsələn Avropa banklarında 

artıq 2-3 ildir ki, tətbiq olunan texnologiya Azərbaycanda yeni-yeni tətbiq olunmağa başlayır.  

5. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığı. Menecerlərin bilik və bacarığı kifayət qədər 

olmadıqda korporativ idarəetmənin prinsipləri, məqsəd və vəzifələri sadəcə nəzəriyyədə qalır. 

Bacarıqlı menecer isə bu nəzəriyyəni praktikaya tətbiq ədən şəxsdir. Tədqiqat zamanı məlum 

oldu ki, rəhbərlik menecerlərin bilik və bacarıqlarından razıdır və onları daha da 

təkmilləşdirmək üçün mütəmadi olaraq təlimlərə, özünü inkişaf proqramlarına cəlb edirlər. 

Amma hal-hazırda Azərbaycandakı əsas problem ixtisaslı menecer sayının kifayət qədər 

olmamasıdır.  

6. Beynəlxalq təcrübənin tam mənimsənilməməsi. Bu problem də tədqiqat zamanı üzləşdiyimiz 

problemlərdən biridir. Əsasən işçilərin korporativ idarəetmə ilə bağlı bilik və bacarıqlarının 

kifayət qədər olmaması, korporativ idarəetmə prinsiplərinin, korporativ dəyərlərin tam 

mənimsənilməməsi əsas problemlərdən biridir.  

7. Azərbaycanın korporativ idarəetmə mühitinə tam adaptasiya olmaması. Daha öncə də qeyd 

etdiyimiz kimi Azərbaycan ənənəvi idarəetmə və korporativ idarəetmə arasında keçid 
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mərhələsindədir. Buna görə də korporativ mühitə tam adaptasiya ola bilməyib.  

Tədqiqatın yekununda deyə bilərik ki, korporativ idarə etmənin düzgün qurulması həm bankın 

məhsuldarlılığın, effektivliliyin artırılmasında, həm də bu sahədə gələcək prespektivlərin 

yaranmasında böyük rol oynayacaqdır. Beləliklə, bu nəticələrin ümumiləşdirilməsi ilə aşağıdakı 

təklifləri irəli sürmək mümkündür: 

1. Korporativ İdarəetmə ilə bağlı dövlət tərəfindən vahid nəzarət mexanizminin qurulması bu 

sahənin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Korporativ İdarəetmə prinsiplərinə 

nəzarət edən hər il şirkətlərdən hesabatlar tələb edən və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

şirkətlərin də qarşısında öhtəlik götürdüyü bir qurum yaradılması vacibdir. Dünya təcrübəsində 

buna beynəlxalq təşkilat olan OECD i misal göstərmək olar 

2. Dünyada Korporativ İdarəetmə ilə bağlı qabaqcıl təşkilat və banklarla əməkdaşlığın 

aparılması effektivliyi və səmərəliliyi daha da artırar və dünya təcrübəsinin Azərbaycana 

tətbiqini daha da sürətləndirər.  

3. Təklif edirik ki, bu sahə üzrə menecerlərin bilik bacarıqlarının daha da 

təkmilləşdirilməsi üçün seminarlar və təlimlər keçirilsin. Təlimçilərin xaricdən dəvət edilməsi 

həm səmərəliliyi daha da artırar həm dünya təcrübəsinin mənimsənilməsini daha da 

sürətləndirər.  

4. Gələcək dövrlər üçün korporativ idaraetmə konsepsiyasının hazırlanması. Bu ölkə daxili 

vahid bir konsepsiyanın və yaxud da bu sahədə Azərbaycan modelinin yaradılmasını nəzərdə 

tutur. Buna Yapon, Anglo-Sakson, Alman və s modelləri misal göstərmək olar ki, hal-hazırda 

dünyanın qabaqcıl ölkələri bu modellərdən istifadə edir.  

5. Bu sahə üzrə təkcə menecerlərin deyil də həmçinin adi işçilərin də 

maarifləndirilməsi, onların təlim və seminarlara cəlb olunması vacib amillərdən biridir. Çünki 

hər bir şirkətin korporativ dəyərləri, strategiyası ən üst rəhbərlikdən tutmuş sıravi işçiyə qədər 

mənimsənilməli və vahid bir amala çevrilməlidir.  
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Abstract 

Control, which is one of the main functions of the state, plays an important role in regulating all socio-economic 

relations arising in the life of society in accordance with the requirements of the law. It is used in cooperation with 

the central executive power in accordance with the control functions of public administration in each area. The 

emergence of independent operators, the development of non-state actors and the management of these sectors can 

only be regulated by financial and tax conditions. Entities working in this economic method are interested in the 

protection of their property, deposits and their convenient use. This fact, acquired in the tax administration, affects 

the interests of companies operating in different sectors - entrepreneurs, conditions, It is necessary to carry out 

these reforms, which belong to the economy of the tax system. Also, the new economic situation, along with the 

tax system that does not suit it, can not lead to development. As the economic situation changes, the tax system 

requires the placement of tax legislation. As a rule, tax administration or functional principles, or the principles of 

specialization, as well as tax authorities can be organized.  

Keywords: tax, law, administration, economics 

 

Introduction 

The organization of the work of tax authorities in the functional type consists of normative 

functions (which reflect national development activities) and operational functions (these 

functions are related to taxpayers). There are special departments, divisions and divisions in the 

tax service system. Also, the new economic situation, along with the tax system that does not 

suit it, can not lead to development. As the economic situation changes, the tax system requires 

the placement of tax legislation. As a rule, tax administration or functional principles, or the 

principles of specialization, as well as tax authorities can be organized. The organization of the 

work of tax authorities in the functional type consists of normative functions (which reflect 

national development activities) and operational functions (these functions are related to 

taxpayers). There are special departments, divisions and divisions in the tax service system. 

Also, the new economic situation, along with the tax system that does not suit it, can not lead 

to development. As the economic situation changes, the tax system requires the placement of 

tax legislation. As a rule, tax administration or functional principles, or the principles of 

specialization, as well as tax authorities can be organized. The organization of the work of tax 

authorities in the functional type consists of normative functions (which reflect national 

development activities) and operational functions (these functions are related to taxpayers). 

mailto:habiyevaulker97@gmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2745 
 

There are special departments, divisions and divisions in the tax service system. tax authorities 

may be established at the same time. The organization of the work of tax authorities in the 

functional type consists of normative functions (which reflect national development activities) 

and operational functions (these functions are related to taxpayers). There are special 

departments, divisions and divisions in the tax service system. tax authorities may be 

established at the same time. The organization of the work of tax authorities in the functional 

type consists of normative functions (which reflect national development activities) and 

operational functions (these functions are related to taxpayers). There are special departments, 

divisions and divisions in the tax service system. (Rzayev Z.,2011) 

Tax administration in the Republic of Azerbaijan is organized on functional principles. Thus, 

we can relate managers to this functional management: 

- Organization of mobile tax inspections; 

- Organization of in-house tax inspections; 

- Organization of work on operational tax control; 

- Organization of accounting and registration work; 

- Organization of tax debt collection; 

- Organization of work on the use of undelivered declarations; 

- Organization of taxpayer service; 

-Carrying out clerical work in state tax authorities(Rzayev Z.,2011: p.125) 

Analysis 

The State Tax Service under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan carries out 

tax administration in accordance with the Regulations of the State State Tax Service by the 

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated May 12, 2020. Based on the 

Regulations, the State Tax Service under the Ministry of Economy of the Republic of 

Azerbaijan (hereinafter - the Service) assists the management of the Service in the framework 

of a single financial and budgetary policy in the Republic of Azerbaijan. ensuring the 

implementation of state control in the field of ensuring the timely and complete collection of 

other obligatory payments made (hereinafter - the 

Area),https://www.taxes.gov.az/en/page/azerbaycan-respublikasinin-iqtisadiyyat-nazirliyi-

yaninda-dovlet-vergi-xidmetinin-esasnamesi). 

Purposeful policy is pursued to increase the efficiency of the state-level tax system and to 

manage the management model in accordance with international standards, to organize the 

quality of relations between taxpayers and tax relations in a new form, and to use the principles 

of compulsory tax collection. 

 

https://www.taxes.gov.az/az/page/azerbaycan-respublikasinin-iqtisadiyyat-nazirliyi-yaninda-dovlet-vergi-xidmetinin-esasnamesi
https://www.taxes.gov.az/az/page/azerbaycan-respublikasinin-iqtisadiyyat-nazirliyi-yaninda-dovlet-vergi-xidmetinin-esasnamesi
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Assimilation of advanced achievements of modern management theory and practice, 

improvement of tax administration, introduction of new and decision-making work processes 

in the tax authorities, ensuring that the tax system is a more modern, improved and flexible 

system must be successfully implemented. 

It was established to bring the main tax system of tax administration in the Republic of 

Azerbaijan in line with international standards, to achieve the establishment of this advanced 

administration and to ensure the regular development of tax revenues, which stimulated the 

acceleration of socio-economic development. (Musayev, Kalbiyev, Rzayev, 2005). 

The development of tax administration was put forward as a necessary requirement in the Order 

of the President of the Republic of Azerbaijan No. 2257 dated August 4, 2016 on the approval 

of the “Actions for tax reform in 2016” and the development of tax administration. Execution 

of this Order, as well as in connection with the increase of tax administration in the Republic of 

Azerbaijan, Decrees and Orders of the President of the Republic of Azerbaijan are adopted, 

administrative issues are also regulated by normative legal acts of the State Tax Service. The 

chronology of these normative legal acts is shown in Table 1. 

Table 1: Tax system of the Republic of Azerbaijan Chronology of legislative normative-legal acts 

 

Republic of 

Azerbaijan laws 

According to 2010-

2020 

Orders and Decrees of the 

President of the Republic of 

Azerbaijan 

2020-2010 decrees, 

2020-2010 orders 

Normative documents and 

other normative documents 

of the State Tax Service 

under the Ministry of 

Economy of the Republic 

of Azerbaijan 

Decisions and Orders of 

the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Azerbaijan 

172 legitimacy 52 orders 18 normative documents 

2011-2020 

146 treatment 2011-2020 

Bring to level 58 187 decree 87 other normative 

documents 2011-2020 

1 order 2020 

 There were 28 decree changes   

Source:http://www.e-qanun.az/framework/32021 

 

Normative-legal documents can be noted to ensure the regulation of work in multi-level 

functional activities during the organization of work in the field of tax administration: 

 

http://www.e-qanun.az/framework/32021
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1. According to the decision of the Tax Development Board of the Republic of Azerbaijan 

No. 1617050000011400 dated September 7, 2016, “Rules of influence of mobile tax 

inspections” (https://www.taxes.gov.az/en/post/650) 

2. According to the decision of the Board of Taxes of the Republic of Azerbaijan No. 

1917050000008600 dated May 8, 2019, “Rules on conducting in-house tax audits of 

declarations, reports and references” ((https://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/ 2016 / 

kameral.pdf). 

3. “Development of electronic audit” by the decision of the Tax Development Board of the 

Republic of Azerbaijan No. 1617050000011400 dated September 7, 2016 

(http://old.taxes.gov.az downloads / law / 2016 / audit.pdf). 

4. Application of taxes of the Republic of Azerbaijan 

No. 1917050000006200 dated May 3, 2019 of the Board 

appointed by the decision "Rules for registration, re-registration and deregistration of 

individuals ”(https://www.taxes.gov.az/en/post/726). 

5. By the decision of the Tax Development Board of the Republic of Azerbaijan No. 

1917050000012100 dated August 20, 2019, “Rules for re-registration of a taxpayer on an 

institution (object)” (https://www.taxes.gov.az/uploads/2019/pdf/1917050000005500_2.pdf). 

6. By the order of the Minister of Taxes of the Republic of Azerbaijan No. 

1817040100875700 dated 11.10.2018, “Rules for organizing the activities of taxpayer service 

centers” (https://www.taxes.gov.az/uploads/2019 / pdf / 11102018.pdf) 

7. According to the order of the State Tax Service under the Ministry of Economy of the 

Republic of Azerbaijan No. 2017040100516100 dated 31.05.2020, “Rules for taking operative 

tax control measures for the provision of state tax services” 

(http://old.taxes.gov.az/modul.php?name=yoxlama&cat=3) 

8. According to the order of the Republic of Azerbaijan on Taxes dated 16.03.2016 No. 

1617040100440300 “Rules for conducting clerical work in state tax bodies” 

(http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files /% 2BKarg% C3% BCzarl% C4% B1q.pdf) 

9. Order No. 1717040100179600 dated 07.02.2017 on Taxes of the Republic of Azerbaijan 

was established “Assistance in reception of citizens and meetings with taxpayers in state tax 

bodies” (http://old.taxes.gov.az/modul.php?name=elaqe&cat=15&cat2=6) 

10. Application of Taxes of the Republic of Azerbaijan by the order No. 1717040100180000 

dated 08.02.2017 “Rules on collection of debts incurred by the state budget on taxes, interest 

and financial sanctions” (http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/T 20.pdf) 

11. Order No. 1517040100186200 dated 18.02.2015 “Rules on timely tax returns (reports)” 

and so on. (http://tedris.taxes.gov.az.20Qaydalar.pdf) 

https://www.taxes.gov.az/az/post/650
https://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/
http://old.taxes.gov.az/
https://www.taxes.gov.az/az/post/726
https://www.taxes.gov.az/uploads/2019/pdf/1917050000005500_2.pdf
https://www.taxes.gov.az/uploads/
http://old.taxes.gov.az/modul.php?name=yoxlama&cat=3
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/
http://old.taxes.gov.az/modul.php?name=elaqe&cat=15&cat2=6
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/T%C9%99%20lim%20materiallar%C4%B1/%C4%B0nzibat%C3%A7%C4%B1l%C4%B1q/8%20Borc%20%25%2020al%25%20C4%25%20B1nmas%25%20C4%25%20B1%25%2020Rules%25%2020.pdf
http://tedris.taxes.gov.az/
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12. As we consider these rules, we can briefly characterize them. The purpose of developing 

the "Evaluated Rules of mobile tax inspections" is to achieve the strategic objectives of the tax 

policy pursued by the State Tax Service, increase tax administration, increase the development 

of mobile tax inspections through the application of advanced information technology. These 

rules provide for the definition of procedural rules for the continuation of the prepared mobile 

tax audit, consisting of 53 items (https://www.taxes.gov.az/en/post/650). 

“Rules for conducting in-house tax audits of declarations, reports and references” and related 

procedures for in-house tax audits. (https://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/ 2016 / 

kameral.pdf). 

The "Managed Rules of Electronic Audit" serve to define tax inspections, conduct inspections 

and protect the legitimate interests of taxpayers adopted in accordance with the results, reduce 

contact with taxpayers, reduce the number of days that can be spent on inspections. 

(http://old.taxes.gov.az downloads / law / 2016 / audit.pdf). 

Accounting is a key condition for a more efficient organization of those who implement the 

logical beginnings of other tax control measures. In this regard, the probability of tax risk is 

reduced when the accounting processes are well established. “The “Rules for Registration, Re-

Registration and Deregistration of Individuals” reflects the procedures for organizing, changing 

and deregistering applications for registration of individuals, their processing and informing 

applicants. (https: //www.taxes. gov.az/az/post/726). 

“Rules on re-registration of a taxpayer by economic entity (object)” have been prepared in 

accordance with Articles 34.3-1 of the Tax Part and determine the rules of re-registration of 

taxpayers who are goods to the founder. This rule applies to taxpayers who are at least one 

business entity (object). (https://www.taxes.gov.az/uploads/2019/pdf/1917050000 

005500_2.pdf). 

The “Rules for the Organization of Taxpayer Service Centers” reflect the organization of the 

activity centers, the indicators to be applied and their calculation mechanisms, goals, reception 

and provision of services to applicants, training of their representatives and related requirements 

(https://www.taxes.gov.az/uploads/2019 / pdf / 11102018.pdf) 

Operational tax control based on “Ongoing Rules of Operational Tax Control Measures 

Conducted by the State Tax Service” is a set of inspection measures in the areas where the 

taxpayer continues to operate together with the tax authority on the issues specified in Articles 

50.1 of the Tax Part (http://old.taxes.gov.az/modul.php?name=yoxlama&cat=3). 

In the process of developing the functions of the state tax authorities, clerical work is an issue 

that requires special attention. If we take into account that in 2015 the document turnover in the 

state tax authorities was more than 6.4 million, the unified system of clerical work, documents 

in the regulation of work, their preparation, registration, registration, movement, enforcement 

mechanisms and transfer to the archive "It is possible to clarify the extent to which the adoption 

of the "Rules of clerical work in the state tax authorities" 

https://www.taxes.gov.az/az/post/650
https://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/
http://old.taxes.gov.az/
https://www.taxes/
https://www.taxes.gov.az/uploads/2019/pdf/1917050000%20005500_2.pdf
https://www.taxes.gov.az/uploads/2019/pdf/1917050000%20005500_2.pdf
https://www.taxes.gov.az/uploads/
http://old.taxes.gov.az/modul.php?name=yoxlama&cat=3
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(http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/%2BKarg%C3%BCzarl%C4%B1q.pdf). 

“The "Rules for the reception of citizens in state tax authorities and the development of meetings 

with taxpayers" reflected the procedures for the organization of the process of reception of 

citizens, mobile and video reception of citizens, online conferences 

(http://old.taxes.gov.az/modul. php? name = contact & cat = 15 & cat2 = 6). 

The “Rules on Receipt of Debts to the State Budget on Taxes, Interests and Financial Sanctions” 

stipulates timely payments to the state budget in the financial industry for taxes established in 

the Tax Union of the Republic of Azerbaijan, interest accrued on overdue taxes and violations 

of tax legislation. business procedures were reflected 

(http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/ T% C9% 99lim% 20materials% C4% B1 /% 

C4% B0nzibat% C3% A7% C4% B1l% C4% B1q / 8% 20Borc% 20al% C4% B1nmas% C4% 

B1% 20Rules% 20.pdf). 

"Rules related to timely tax returns (reports)" Organization of work on timely tax returns 

(reports), management of tax returns (reports), management of work related to the prosecution 

of taxpayers whose certificates are the main established rules procedures were reflected 

(http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/ 1917040100116300_20190402_Vaxt% C4% 

B1nda% 20t% C9% 99qdim% 20edilm% C9% 99mi% C5% 9F% 20b% C9% 99yannam% 

C9% 99l% C9% 99r% 2C% 20reports% 20v% C9% 99% 20aray% C4% B1% C5% 9Flar% 

20il% C9% 99% 20ba% C4% 9Fl% C4% B1% 20Rules.pdf). 

One of the main rules of tax administration is the work done to organize services provided to 

taxpayers. For this purpose, special structures have been established in the tax authorities to 

serve taxpayers, including a taxpayer service center. The main task of these structures is to raise 

awareness, advocacy and information among taxpayers. 

Not to mention the main strengthening of services provided to taxpayers: 

• Informing taxpayers; 

• Implementation of measures aimed at educating taxpayers; 

• Tax propaganda, implementation of measures to improve tax culture; 

 • Familiarization and provision of taxpayers with a wide range of normative legal and other 

information documents. 

The Taxpayer Service Center receives and responds to taxpayers' appeals. Directing or 

receiving operational requests, receiving financiers (information, proposals), providing 

information and advisory services, preparing documents for delivery of taxpayers to the tax 

authorities and receiving ready-made documents. consists of a presentation to applicants. 

Internal tax audits are conducted to monitor the taxpayer's activities and to monitor the 

taxpayer's compliance with tax laws. Carrying out tax audits in the Chamber is regulated by the 

"Rules for conducting internal tax audits of declarations, reports and certificates" established 

http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/%2BKarg%C3%BCzarl%C4%B1q.pdf
http://old.taxes.gov.az/modul
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/%201917040100116300_20190402_Vaxt%C4%B1nda%20t%C9%99qdim%20edilm%C9%99mi%C5%9F%20b%C9%99yannam%C9%99l%C9%99r%2C%20hesabatlar%20v%C9%99%20aray%C4%B1%C5%9Flar%20il%C9%99%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Qaydalar.pdf
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/%201917040100116300_20190402_Vaxt%C4%B1nda%20t%C9%99qdim%20edilm%C9%99mi%C5%9F%20b%C9%99yannam%C9%99l%C9%99r%2C%20hesabatlar%20v%C9%99%20aray%C4%B1%C5%9Flar%20il%C9%99%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Qaydalar.pdf
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/%201917040100116300_20190402_Vaxt%C4%B1nda%20t%C9%99qdim%20edilm%C9%99mi%C5%9F%20b%C9%99yannam%C9%99l%C9%99r%2C%20hesabatlar%20v%C9%99%20aray%C4%B1%C5%9Flar%20il%C9%99%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Qaydalar.pdf
http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/%201917040100116300_20190402_Vaxt%C4%B1nda%20t%C9%99qdim%20edilm%C9%99mi%C5%9F%20b%C9%99yannam%C9%99l%C9%99r%2C%20hesabatlar%20v%C9%99%20aray%C4%B1%C5%9Flar%20il%C9%99%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20Qaydalar.pdf
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by the decision of the Board of the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan dated May 

8, 2019. 

Logical and analytical audit methods are used in conducting internal tax audits. These methods 

include controls: 

1. Completeness of calculated taxes 

2. Correspondence between balance sheet indicators and tax return indicators 

3. Accuracy of application of benefits 

4. Failure to file tax returns on time 

5. Accuracy of calculation of tax report paid during the reporting period 

The recent cost strategy has played an important role in ensuring the financial development of 

the Republic of Azerbaijan. Great progress has been made in improving the assessment 

framework in accordance with the rules of development of the national economy, in expanding 

the levels of management given to citizens, in the organization of building charges and duties 

in accordance with the existing conditions. 

The tax system, which is an integral part of the economy, is one of the important mechanisms 

for achieving the priority goals of social and economic development of the country. Most of the 

reforms aimed at improving the country's tax policy cover issues related to tax administration. 

The measures taken in this direction serve to create a favorable tax environment in the country, 

reduce the tax burden on taxpayers, simplify the taxation system, improve tax administration, 

develop entrepreneurship and attract foreign investment to the country's economy. 

Among the above is the improvement of tax administration. Thus, the outdated principles of tax 

administration do not serve to provide comprehensive services to taxpayers, their voluntary 

fulfillment of tax obligations, legalization of entrepreneurial activity and the improvement of 

mechanisms for public control over the elimination of the "shadow economy". Therefore, it is 

important to develop new principles of tax administration in modern times, to determine the 

strategic goals of tax administration in accordance with the requirements of the time. 

The existing shortcomings and problems in this area have a negative impact on the pace of 

development of the tax system, increasing the efficiency of tax administration and thus the level 

of tax collection. In this regard, it is important to develop a strategy to improve tax 

administration. In our opinion, the main goal of such a strategy should be to create a favorable 

tax environment for entrepreneurs and investors, which is a key factor in increasing the 

competitiveness of the economy. 

The main tasks defined by the strategic goals of the tax administration are: 

- Ensuring stable tax revenues to the state budget; 
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- Improving the level of services provided to taxpayers through the application of digital 

technologies in tax administration and raising the level of professional training of tax 

authorities; 

- Improving the level of voluntary compliance with the tax liability by establishing a reliable 

relationship between the tax authorities and taxpayers to meet the needs of all taxpayers; 

- Minimization of expenses related to fulfillment of tax obligations; 

- Elimination of unjustified interference in the activities of taxpayers, implementation of control 

functions based on the analysis of three risks (Paşayev T.Ə.2016: p.15) 

Fulfillment of these tasks serves to increase entrepreneurial activity, reduce administrative costs 

related to the fulfillment of tax obligations, as well as increase the country's international rating. 

The measures taken to improve tax administration have led to a significant increase in the rating 

of the Republic of Azerbaijan in the Doing Business report published by the World Bank. 

Thus, according to the World Bank's Doing Business 2020 report, Azerbaijan is among the 20 

most reformist countries in the world. At the same time, in this report, Azerbaijan ranks 34th 

among 190 nations. Accordingly, Azerbaijan ranks 40th in terms of coverage of charges, ninth 

in terms of coverage, 59th in terms of obtaining a development license, 80th in terms of 

association with energy supply companies, 44th in terms of property registration, and 44th in 

terms of obtaining loans. It ranks 105th in terms of providing benefits to microfinance 

supporters, 83rd in terms of cross-line exchanges, 28th in terms of contract requirements and 

47th in terms of bankruptcy target (https://vergiler.az/news/economy/4486 html) . 

Working on systems is a vital condition for raising the nation's self-esteem. Changes in the 

organization of duties in this direction further increased the position of the nation. In this way, 

it is possible to register in a single step by entering the FIN number on the website of the State 

Tax Service, such as entering information about the people who will be hired for online 

registration among those working in the systems. Perhaps the main focus is that to start a 

business in Azerbaijan today, you need a method, a large part of the day and 0 manat. However, 

this work already required 3 machines, 3.5 days and 90 manat. 

At the same time, the application for VAT discount must be submitted electronically, a part of 

the assessment amount paid by the citizens within the specified period must be discounted no 

later than 4 months from the date of the citizen's electronic application. traditions and cost 

specialists. We can note the return of the discount period within 3 months. In addition, while 

159 hours were already required to meet government-sponsored pension obligations, an annual 

assessment and surcharge were required because the time was reduced to 113 hours. At the 

same time, it should be noted that the share of social protection in payments has decreased. In 

these lines, so far this figure has decreased from 24.82 percent to 20.29 percent 

(https://www.taxes.gov.az/en/post/1124). 
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Results and recommendations 

One of the main rules of tax administration is that they work in connection with the organization 

of services provided to taxpayers. For this purpose, special structures have been established in 

the tax authorities to serve taxpayers, including the Taxpayer Service Center. The main task of 

these structures is to raise awareness, propaganda and information among taxpayers. 

Assessing the development of tax administration is one of the important issues. The efficiency 

of tax administration should not take into account the point of impact of false tax collections, 

forecast tasks. 

One of the main directions of improving tax administration in our country is the comprehensive 

investigation of the complaints received by the tax authorities and the relevant courts from the 

results of inspections, the implementation of measures to identify and eliminate their causes. 

We consider it appropriate to make appropriate improvements in tax administration to address 

the issues raised in such complaints. 

Assessing the effectiveness of tax administration is one of the important issues. The efficiency 

of tax administration should not be assessed from the point of view of the level of false tax 

collections and compliance with forecast tasks. In this case, a number of other factors must be 

considered. For this purpose, it is proposed to use the following indicators: 

1. An indicator of the effectiveness of the use of tax potential; 

2. Indicator of tax collection level; 

3. Tax administration efficiency indicator; 

One of the possible directions for improving the practice of tax administration in the Republic 

of Azerbaijan may be the use of foreign experience, the study of the most successful experiences 

in different countries around the world. As an option, the practice of establishing special state 

bodies called tax audit bodies, which perform management functions in the field of taxation, 

can be considered. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема учёта, анализа и аудита запасов, с которым сталкивается предприятие 

(неликвиды). Вследствие этого организации приходится создавать накопления под обесценения, где 

затрагивает счета прочих расходов и в дальнейшем убавляет свой финансовый результат и ухудшает 

финансовое положение. На базе вышеизложенного выявлены пути роста важных показателей запасов. 

Сформулированы показатели, которые показывают состояние, достаточность и эффективность 

применения средств, вложенных в запасы. Представлены мероприятия по улучшению регулирования 

запасами в производственных организациях.  

Главными направлениями динамики политики контроля запасами для ООО «Delta Group C.O.»   будут:  

- рост величины запасов для быстрой их оборачиваемости и уменьшению издержек производства;  

- организация материального снабжения в нужное время и в достаточных количествах;  

- оптимизация затрат сырья в процессе производства;  

- подготовка мероприятий по улучшению качества составления и контроля за расходованием запасов с 

помощью внедрения новых инновационных новшеств и особых программ.  

Структура современного аудита, учета и анализа запасов должна формироваться на информационных 

методах с применением цифровых технологий, которые способны решать задачи с привлечением 

человеческого разума. 

Развитие цифровизации в контроле запасами влияет на управление всей деятельности предприятия и даёт 

возможность предприятию отслеживать запасы, которые хранятся на складах, а клиентам – предоставить 

существенность в магазине необходимой продукции. Цифровизация позволяет снизить затраты, выбрать 

и принять наиболее оптимальные высказывания в логистике, в таблице поставок, улучшить качество 

потребительского обслуживания. 

Ключевые слова: запасы, система регулирования запасами, система контроля XYZ, относительный 

уровень запаса в днях издержек. 

 

Введение 

В связи c преобразованиями экономики Азербайджана, произошли 

процессы реконструкции бухгалтерского учёта на основе финансовой отчётности 

международных стандартов, развития методик изучения хозяйственной финансовой 

деятельности на стоимостной базе подхода к оценке стоимости предприятия, развития 

mailto:ulya_mamedova75@mail.ru
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методологии исполнения проверок аудиторов. Зарождаются новые позиции на ведение 

учета, исследования и аудита на предприятиях, получение финансовой информации для 

пользователей внутри и из вне, усиление возможностей по реализации контроля 

деятельности финансов имеющихся лиц со стороны инвесторов, контролирующих 

органов и акционеров. (Петров, 2013) 

В имеющихся условиях вопросы высокого управления запасами охватывают важный 

момент, где выступают как объекты регулирования на отличающихся этапах финансовой 

производственной деятельности: в первом случае, входят основной частью в структуру 

«предприятие - внешняя среда» (закуп-сбыт); во втором случае, производственные 

материальные запасы считаются базой содержания  издержек при создании продукции 

за период всего цикла производства, считая от выхода сырья и материалов для создания 

продукции до ее сдачи на склад. (Сотникова, 2017) 

Разработанные методики учета, аудита и анализа влияют на   выяснение некоторых 

вопросов контроля запасами. Однако, предлагаемые традиционные методики нуждаются 

в совершенствовании и особом изучении, создание способов проведения 

экономического исследования в аудиторской деятельности, которые подходят присущим 

требованиям  навороченной экономики. Именно материально-производственные запасы 

разрешают оптимизировать и улучшать деятельность организации в целом. 

С преобразованием в учетную международную практику аудиторские предприятия 

разрабатывают новые внутрифирменные стандарты в части запасов. Поэтому в данной 

научной сфере нужен рост имеющихся основ теории и методики, а также осуществление 

качественно новых современных приёмов проведения учета, анализа и аудита запасов в 

производственных организациях. Изложенные причины обуславливают необходимость 

расширения исследований, которые относятся на повышение учета методики, 

исследования и аудита производственных материальных запасов в организациях 

производства. (Уткина, 2014) 

Метод исследования 

В статье использован метод анализа литературных источников по исследуемой теме. 

Методологической основой исследования стали общенаучные методы учета, анализа и 

синтеза, обследования, обобщения, сравнения, экономико-математического 

моделирования и логического подхода к изучаемым объектам.  Изучение структуры     

учёта, анализа и проверки формирования и применения запасов в производственных 

организациях представлены в работах С.М.Сабзалиева, С.А.Аббасовой, Ч.Р.Юзбашева, 

Н.А.Казаковой,, Т.И.Григорьевой, А.Д.Шеремета, В.И.Подольского, Я.В.Соколовой, 

Л.И.Ворониной, В.И.Абдукаримовым, И.М.Дмитриева,  С.Ю. Данилова, С.Н.Титовой, 

Е.Ю.Егоркина, Н.А.Казаковой , Т.И.Григорьевой, А.Д.Шеремета, В.И.Подольского, 

Я.В.Соколовой, Л.И.Ворониной, В.И.Абдукаримовым,  Т.Д.Азалиным,  ДЖ. 

Робертсоном,  и другими. 
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Основная часть 

Образование запасов в производственных организациях необходимо в целях 

возникновения масштабного и неколебимого ассортимента для удовлетворения спроса 

покупателей. Для стабильности запасов на постоянном уровне нужна определённо 

налаженная система руководства запасами. (Полетаева., 2019) 

Исследуя положение запасов и затрат, не достаточно ограничиться лишь сведениями об 

абсолютных погрешностях фактических остатков на конец рассматриваемого периода от 

норматива и прошлого периода. Неровности, которые сложились в практике учета 

запасов и их использования в производстве были изучены, обоснованы предложения по 

развитию подразделения и системы издержек, прикреплённых с пользованием запасов. 

Предоставляемые изменения в учете и отчетности объясняются тем, что имеющаяся 

классификация не даёт единства данных об их остатках и затратах, и поэтому не может 

сопостовлять правилам исследования и регулирование запасов и применения 

материальных ресурсов в производстве. Имеющаяся группа ресурсов в учете – по счетам 

и субсчетам - отличается от подразделения их в балансе, а классификация затрат 

материальных ценностей в доле себестоимости различна от вида остатков материалов в 

учете и итоге. (Подольский., 2017) 

Для изучения повышения запасов и затрат во союзе с изменением размера производства, 

стоимости и масштабов пользования каждого вида ценностей материалов нужно 

выяснить относительную степень запаса издержек (выбытия) в днях. Необходимым 

выполнением анализа запасов является исследование их структуры с помощью 

коэффициента накопления, который основывается отношением стоимости ценностей и 

незавершенного производства к цене готовой продукции и товаров. Присущий 

коэффициент показывает уровень мобильности запасов и при стабильном варианте его 

значение должно быть ниже. (Патров, 2019) 

Главная особенность присваивает рост показателей качества применения запасов в 

производстве. Это существенно при сохранении материалов и намного лучшего их 

пользования. Решить эти задачи можно способом выполнения более улучшенных 

новороченных материалов, ввод новых технологий, изменением дорогих материалов 

более дешевыми без низкого качества товара, обнуление отходов и издержек в процессе 

производства, а также особым применением ресурсов второго сорта в обороте 

предприятия. (Илышева, 2017) 

Объект исследования 

Поиском корня изучения послужили практические материалы, разработки, примеры 

реализации приёмов учета бухгалтерии, проверки и анализа формирования и применения 

запасов на практике производственных организаций. Исследование базы и структуры 

производственных запасов реализуются методом сопоставления с нормативами, планом, 

прошлыми показателями. Изучению подлежат не только доля запасов, но и перемещение 
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этих активов: источники и размер приобретений, подразделения, цена, общность 

принятых запасов и тех, что выбыли. Следующей фазой является изучение строения, 

базы и основы приобретения производственных материальных запасов. Для этого 

призывают расчет удельного веса в каждом виде запасов в итоговой их сумме за данное 

время. (Шеремет, 2019) 

Одним из важных условий правильной работы и стратегического регулирования 

организацией является точный приём к структуре и сущности запасов. Поэтому надо 

хорошо подступать к действию резерва запасов готовой продукции на складах.  

Структура запасов в производстве базируется по затрате фактической или по учетным 

ценам. Одно из критерий верного принятия ресурсов производства - стабильность 

запасов на складах и издержек ценностей. (Никитин, 2019) 

Исследуя материалы запасов производства, нужно отыскать и диагностировать 

показатели, которые характеризуют бытие, достаточность и прогресс использования 

средств, включённых в материалы запасов производства.  

К ним относятся: 

- сложение запасов производства и материалов в общности и по их видам; 

- структура материалов запаса на производстве; 

- материальные запасы производства днях их пользования; 

- часть материалов запаса производства в итоговой сумме годовых средств; 

- пропорция темпа увеличения самостоятельных видов материальных запасов на 

производстве с темпами роста производства и реализации.  (Кравцова, 2016) 

В решении задач контроля запасами нужно на предприятиях создать обеспечение 

программное модулей из класса MRP (Material Resource planning), которое содержит 

прогнозный и снабженческий модули. Во многих западных ERP-систем регулирование 

запасами возникает с помощью технологий SİC (Statistical İnventory Control). В них 

применяют статистические приёмы для моделирования спроса и восполнения времени 

запасов товара (для запасов производства учитывается время на их осуществление). 

Также информационные технологии могут быть при анализе положения запасов путём 

осуществления методов ABC и XYZ разделений в программных решениях.  

По структуре АВС запасы производства разветвляются на группы А, В и С. Группа А - 

наиболее активные в отношении денег виды запасов (80%), В – запасы со средней 

активностью (15%) и С – запасы с наименее слабым уровнем активности (5%).  

Особенностью использования считаются системы контроля XYZ – анализ за движением 

запасов. При этом к категории Х можно подобрать материалы, пользование которых 

носит неизменный характер; к категории Y – материалы с сезонным характером; к 

категории Z – материалы с не регулярным характером.  
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(https://activesalesgroup.ru/abc-xyz-analiz/, 2020) 

В подобном условии формируют особое программное обеспечение или берут помощь у 

Excel. С реализацией SIC (Statistical Inventory Control) было высказано решение о 

закупке, которое базировано на наблюдениях в статистике за изменчивостью запасов. 

Это пускает сильно поднять достоверность будущих размеров продаж за короткое время. 

Готовая продукция для регулирование запасами вероятно не привыкла под желания 

определенных организаций.  

Касаемо этой системы в Азербайджане большими предприятиями выделяется из своих 

бюджетов значительное капиталовложение на возникновение своих развитых ноу-хау 

для пользования запасами. Развитие улучшения появляется от цепочки ERP системы и 

B2B базы (у нас — преимущественно 1С). 

(https://www.1cbit.ru/blog/uchet-proizvodstva-v-1s-8/, 2018) 

Программный модуль 1С пускает сформировать регулирование запасов, на базе 

информации о формировании в давних периодах (данные о старых датах и сведения за 1 

год). Последовательности, которые основаны на детальном исследовании, помогают 

компании стать увереннее и указывают на то, что   важная продукция не исчерпается во 

время продаж, и удастся поддерживать стабильность лимита запасов с помощью 

диагностики нужного количества товаров в течении месяца. 

(https://www.koderline.ru/expert/instruktsii/article-uchet-materialno-proizvodstvennykh-

zapasov-v-1s-bukhgalteriya-3-0/, 2017) 

Полагаясь на итогах исследования следует указать, что динамика цифровизации в 

регулировании запасами заметно бывает во время контроля за всей деятельностью 

компании и помогает предприятию проверять содержащуюся на складах продукцию, а 

клиентам — гарантировать существенность в магазине требуемой им продукции. Т. е. 

все лица, которые внутри работы касаемо цифровизации получают актуальные данные о 

том, что имеются продукции.  

(https://dynamics365crm.yolva-it.ru/2019/10/07/Cifrovizacia-proizvodstva/, 2019) 

Введение в бизнес новых цифровых современных технологий даёт требуемые процессы, 

вовремя осваивать необходимые сведения и быстро обрабатывать большие ее объемы, 

реализовывать искусственный интеллект для нахождения аргументированных решений 

касаемо создания и регулирование за действиями в логистике, а также для совещаний и 

чёткого слежения шагов контрагентов во время поставок.  

Цифровизация дает возможность уменьшить издержки, выбрать и осуществить наиболее 

результативные решения в логистике и в схемах поставок, повысить качество 

выполнения услуг потребителей. Формирование и хранение запасов связано с большими 

издержками. Ежегодное количество этих затрат по оценкам национальной статистики 

чаще перевыполняет четвёртую часть затрат самих запасов. 
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(https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-protsessov-upravleniya-zapasami-na-

predpriyatii, 2019) 

Следовательно очень важно в условиях рынка учитывать неподвижную переменную 

этих расходов, которая давала бы совет для хорошего правильного существования 

организации при маленьких размерах расходов на его обеспечение с помощью техники 

и материалов. Выплаты для сформирования и пользования связаны от переменной запаса 

на производства, гарантии выплат на содержания складов, издержек, которые зависят от 

потери (порчи устаревание и проч.) и других. (Дмитриева И. , 2014) 

Текущие расходы на запасы следуют также иметь складские расходы. Они строятся с 

ростом запасов по сравнению с объёмом от нормы, так как по этой причине случае надо 

прирост складов и т.п. В существующие расходы также нужно относить расходы на 

страхование на страхование, порчу товаров, хищения и т.д. 

Главным требованием для прироста регулирования материальными ресурсами является 

спад их издержек на одну продукцию, уменьшение материалоёмкости. По этой причине 

важно уменьшать нормы затрат материалов.  

В каждой организации присущи накопления экономии ресурсов материалов. Учитывая 

характер события особые пути формирования накопления хранения ресурсов в 

промышленности и на производстве подразделяются на производственно-технические и 

организационно-экономические. (Алёхина, 2019) 

К производственно-техническим подразделениям свойственны события, которые 

целостны с верной подготовкой сырья к его производственному пользованию; 

прогрессивностью конструкции машин, изделий и оборудования; применением 

относительно экономичных видов топлива, сырья; применением новой техники и 

прогрессивной технологии. (Алексеева, 2019) 

К важным организационно-техническим путям экономии ресурсов материалов можно 

выделить: комплексы событий, из-за повышения научного уровня нормирования и 

осуществления материалоёмкости промышленной продукции, задумкой и применение 

технически обоснованных норм и нормативов издержек материальных ресурсов. 

(Егоркина, 2018) 

Основным условием усовершенствования регулирования является коренная 

реконструкция его технической базы и информационной на структуре 

автоматизированного вида учёта. Одной из особых задач является прогрессирование в 

дальнейшем и улучшение информационных структур организаций с реализацией 

современных способов контроля и технических данных. (Харакоз, 2014) 

Заключение 

Основа имеющегося аудита внутри организации, учета и исследования запасов 

необходима создаваться на информационных приёмах с пользованием цифровых 
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технологий, которые могут выполнять задания с использованием человеческого 

мышления. В свою очередь эти технологии изредко называют когнитивными. (Волков, 

2018) 

Когнитивные технологии предоставляют аудиторам возможность автоматизировать 

задачи, реализация которых за большое время осуществлялась письменно, например, 

подсчет суммы запасов или переделка действий подтверждения. Реализация 

когнитивных технологий в деятельности аудитора дать попытку аудитору сформировать 

гораздо высокий уровень аудита эффекта на основе: 

а) роста охвата данных; 

б) более глубокого исследования сведений;  

в) более глубокого понимания средств регулирования, бухгалтерского учета и итогов 

клиента;  

г) удельной точности привлечения аудиторского контроля с большой затратой в зонах 

высокой потери для организации и с запутанной отчетностью;  

д) более масштабных перспектив для предприятия и его рисков.  

Эти технологии окажут помощь руководителям основательно изучить недостатки и 

отметить направления их исправления. (Машинистова, 2014) 

В заключении хочу подчеркнуть, что обширное и чёткое обеспечение сырьём 

предприятия, материалами нужного ассортимента и качества и спада его рисков во время 

хранения и перевозки, упрощения конструкции изделий предприятия, улучшение 

применения сырья и материалов, уменьшения до минимума ненужного, повышение 

эффективности работников. Быстрое и масштабное использование резервов на 

предприятии считается требуемым условием выполнения планов по производству 

продукции, снижения ее издержек, динамики выручки, прибыльности.  (Дмитриева И. , 

2016)     
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Xülasə 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət idarəetmə orqanlarının təbiəti və tendensiyalarını aydın şəkildə başa 

düşməklə, dövlətin gəlirləri və xərcləri, dövlət borcları və s. haqqında məlumatlar əldə etməklə, ölkənin hazırkı 

mərhələdə inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək imkanına malik olmaq olur. Bu proseslərin və hadisələrin 

monitorinqi üçün ən əlverişli vasitələr "Dövlət idarəetməsi" və ölkənin dövlət büdcəsi üçün milli hesablar 

sistemidir. Müasir dövlət ölkənin bütün sakinlərinin maraqlarına uyğun ictimai fayda və xidmətlərin effektlərini 

yaratmaq və istifadə etmək funksiyasını həyata keçirir,  sosial-iqtisadi həyatda fəal iştirak edir. Ölkənin bazar 

iqtisadiyyatına keçməsi ölkənin statistik təcrübələrində milli mühasibat uçotu sisteminin və mühasibat uçotu və 

statistika üzrə beynəlxalq standartların prinsiplərini və metodik şərtlərini  bazar münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə 

maksimum uyğun olaraq tətbiq edilməsini tələb edirdi, bu da hökumət fəaliyyətinə aiddir. 

Açar sözlər: MHS, dövlət qurumları, “Dövlət idarələri” sektoru , korrelyasiya təhlili , reqressiya modeli 

 

Giriş 

Hökumət orqanlarının fəaliyyətinin öyrənilməsi həm iqtisadçıların, həm də ölkənin mərkəzi 

statistik xidmətlərinin mütəxəssislərinin xüsusi diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanda inkişaf 

etmiş bazar münasibətləri şəraitində dövlətin iqtisadi rolunun xüsusi əhəmiyyəti vardır. Eyni 

zamanda dünyanın heç bir ölkəsinin iqtisadiyyatı dövlət tənzimlənməsi olmadan inkişaf edə 

bilməz. Güclü dövlətçiliyin ənənəsi əsrlər boyu inkişaf etmiş Azərbaycan üçün dövlət 

fəaliyyətinin həmişə milli inkişafa yönəlməsindən qaynaqlanır. Qeyd edək ki, bu məsələ 

Azərbaycanda bazar münasibətlərinin qurulması dövründə də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Yeni şəraitdə bazar iqtisadiyyatının işlənməsi və bazar nəticələrinin tənzimlənməsi üçün ümumi 

şərtlərin yaradılması funksiyalarını yerinə yetirir. Buna görə də, Azərbaycan dövlət 

qurumlarının fəaliyyətinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (Yaqubov S.M. Əliyev Ə.İ. 

Statistika, Dərslik.Bakı, 2015). 

Milli hesablar sistemi – bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə iqtisadi bərpa  prosesinin bütün 

aspektlərini və mərhələlərini təsvir edən məlumatları əhatə edən və təşkil edən statistik 

göstəricilərin əhatəli bir sistemidir(Новиков М.М., Теслюк И.Ю. Макроэкономическая 

статистика, Минск,БГЭУ, 1996).  

Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ölkənin statistik təcrübələrində milli mühasibat uçotu 

sisteminin və mühasibat uçotu və statistika üzrə beynəlxalq standartların prinsiplərini və 

mailto:ulvimammadli1996@gmail.com


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2763 
 

metodik şərtlərini  bazar münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə maksimum uyğun olaraq tətbiq 

edilməsini tələb edirdi. Əlbəttə ki, bu da hökumət fəaliyyətinə aiddir(Статистика.Учебник для 

\ вузов. (Под ред. Елисеевой). М., 2004). 

Yuxarıda göstərilənlərin, vacibliyi və eyni zamanda, dövlət zərurəti baxımından, seçilmiş 

tədqiqat mövzusunun əhəmiyyəti aktualdır. 

Tədqiqat mövzusunu seçərkən biz hazırda dövlət fəaliyyətinin həqiqətən mövcud olduğunu, 

inkişaf etdiyini və makroiqtisadiyyatın vacib və zəruri komponentinin olduğunu irəli 

sürdük(Суринов. А.Е.Статистика.Учебник. Издатель: РАГС, 2011). Dövlət müəssisələrinin 

fəaliyyəti artıq yuxarıda göstərildiyi kimi, iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə əlaqəlidir.MHS  

konsepsiyasına uyğun olaraq, dövlət qurumlarının fəaliyyəti iqtisadiyyatın müstəqil bir 

sektoruna ayrılır.Bu sektor ayrı proqnoz, maliyyə və idarəetmə obyekti kimi çıxış edir. 

Dövlət qurumlarının fəaliyyət göstərməsi ölkənin bütün iqtisadiyyatının inkişafını 

müəyyənləşdirir, hər hansı iqtisadi böhrandan çıxmaq onlardan asılıdır (Həsənli Y.H. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin 

modelləşdirilməsi, monoqrafiya. Bakı-2011). 

Dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət etmək məqsədilə, onların fəaliyyətinin 

ölkənin iqtisadiyyatına təsirini, onların fəaliyyətlərini təhlil etmək lazımdır(Теория 

статистики. Учебник. Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. М.2010). Bunu etmək üçün etibarlı 

məlumat bazası tələb olunur və bu məlumatların hazırlanması və istifadəsi üçün elmi metodlar 

da lazımdır. 

Tədqiqat işinin məqsədi iqtisadi inkişafın hazırki mərhələsində milli hesablar sisteminin 

müddəaları və statistik göstəriciləri əsasında  Azərbaycan  dövlət qurumlarının fəaliyyətinin 

statistik tədqiqatıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün müəllif aşağıdakı vəzifələrin həll edilməsi 

qarşıya qoyulmuşdur: 

• Azərbaycanda dövlət qurumları sektorunun fəaliyyət sahəsinin statistik tədqiqat 

obyekti kimi sərhədlərini aydınlaşdırmaq; 

• dövlət idarəetməsinin tərkibini və xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və onun əsas 

funksiyalarını vurğulamaq; 

• statistik göstəricilər sistemində dövlət idarəetməsinin fəaliyyətini əks etdirmək; dövlət 

orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı əsas məlumat mənbəyi kimi dövlət büdcəsinin əsas 

kateqoriyalarını və göstəricilərini aşkar etmək; dövlət maliyyələşdirmə statistikasında və milli 

hesablar sistemində dövlət idarəetməsinin əks olunmasında oxşarlıq və fərqlilikləri göstərmək; 

• MHS-nə  əsaslanan dövlət qurumlarının fəaliyyətinin statistik göstəricilərinin bir 

sistemini yaratmaq; bu sahədə beynəlxalq standartlardan istifadə etmək; 

• «Dövlət idarəetməsi» sektorunun hesablarının əsas göstəricilərinin dinamikasını 

qiymətləndirmək və təhlil etmək; 
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• reqressiya təhlili vasitəsilə büdcə gəlirlərinin həcminə təsir edən dövlət idarəetməsinin 

göstəricilərini müəyyənləşdirmək; 

• dövlət fəaliyyətinin öyrənilməsi üçün məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

təkliflər vermək. 

Hal-hazırda statistikanın islahatının birinci mərhələsində prioritet prinsiplər, dünya statistik 

cəmiyyətinə böyük dərəcədə inteqrasiyaya imkan verən ən əhəmiyyətli, əsas istiqamətlər üzrə 

resursların maksimum konsentrasiyası həyata keçirilir(Микроэкономическая статистика. 

Учебник. (Под ред. С.Д.Ильенковой) - М. Финансы и статистика, 2004). İqtisadiyyatda baş 

verən yeni hadisələr və proseslər haqqında obyektiv məlumat əldə etmək üçün statistikanın 

texnoloji, ümumi və təşkilati əsaslarını inkişaf etdirmək üçün bir sıra tədbirlər də həyata 

keçirilmişdir (Hacıyev S.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı, 2005). 

Azərbaycan dövlətinin  idarəetmə fəaliyyəti  tədqiqat obyekti  sayılır. Tədqiqat ölkənin 

iqtisadiyyatının inkişafı, dövlət fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və növləri, həmçinin mühasibat 

uçotunun mürəkkəbliyi üçün dövlət qurumlarının fəaliyyətinin vacibliyini və zəruriliyini 

vurğulayır. Tədqiqatın predmeti dövlət idarəetməsinin müxtəlif  göstəriciləri arasındakı 

keyfiyyət və kəmiyyət əlaqələrinin  statistik və ekonometrik qiymətləndirilməsi metodları təşkil 

edir. 

Tədqiqat üsulu sistematik yanaşma, hadisələri və prosesləri bir-birindən asılılıq və qarşılıqlı 

asılılıqlarda öyrənməyə imkan verir(Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики : пособие 

для вузов / Н. Г. Мэнкью. – 4-е изд. – СПб.: Изд. &quot;Питер&quot; , 2010). Tədqiqat 

zamanı statistik – ekonometrik metodlardan,habelə qrafik metod, korrelyasiya-reqressiya 

metodu, müqayisəli təhlildən istifadə edilmiş, müvafiq program tətbiqlərindən nəticələrin 

müəyyən edilməsində yararlanılmışdır. 

Tədqiqatın işinin informasiya bazası Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin, BMT-nin 

Statistika Komissiyasının materialları, MDB Statistika Komitəsinin metodik materialları, xarici 

və daxili statistik iqtisadçıların işi və dövlət fəaliyyətinin statistik göstəricilərinə aid olan digər 

materiallardır.  

Analiz 

XX əsrin ortalarında ən inkişaf etmiş ölkələrin çoxu iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə 

ehtiyac olduğunu anladılar. Bu cür tənzimləmə qanunvericilik aktlarında və hakimiyyət 

orqanlarının qərarlarında əks olunan inzibati metodlarla və kreditlər, vergilər, qiymətlər və s. 

kimi alətlərdən istifadə olunmaqla iqtisadi metodlarla həyata keçirilə bilər.  Dövlətin müdaxiləsi 

mövcud təbii, maddi, maliyyə, əmək resurslarından səmərəli istifadəyə imkan verir, eləcə də  

böhranın mənfi nəticələrini aradan qaldırır(Рябова. М.А.Анализ финансовой отчетности : 

учебно-практическое пособие / М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011). 

Azərbaycanda bazar münasibətlərinin inkişafı şəraitində dövlət qurumlarının fəaliyyəti iqtisadi 

fəaliyyətin tərkib hissəsidir. MHS-nə uyğun olaraq, onların fəaliyyətinin istehsal xarakteri 
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qəbul edilir və bu cür fəaliyyətlərin nəticələri təkcə dövlət qurumları sektorunda deyil, digər 

sahələrdə və iqtisadiyyatda da özünü büruzə verir.  

Buna görə də idarəetmə qərarları qəbul edərkən və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet 

istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təhlili mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir(Липе. П.Экономическя статистика, Стат. Очерки, Т.1. –ФСУГермании,1995). 

Lakin, qeyd olunduğu kimi, dövlət qurumlarının fəaliyyəti onu iqtisadiyyatın digər sektorlarının 

təsərrüfat subyektlərindən fərqləndirən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu özəllik dövlətin 

iqtisadiyyatda oynadığı funksional roldan irəli gəlir. 

"Dövlət idarələri" sektoru üçün MHS göstəriciləri dövlət qurumlarının vəziyyəti və inkişaf 

meyllərinin makroiqtisadi təhlilini aparmaq üçün zəruri olan əsas məlumat bazasını təşkil 

edir(Система национальных счетов 2008. ЕС, МВФ, ОЭСР, ООН, ВБ. Нью-йорк. 2012). 

İstehsal, bölgü və yenidən bölgü, dövriyyə, istifadə və yığım da daxil olmaqla, təkrar istehsalın 

müxtəlif mərhələləri barədə dövlət qurumları  sektorunun MHS hesablarında çoxlu sayda 

qarşılıqlı məlumatın olması dövlət fəaliyyətinin hərtərəfli, dərin və çox yönlü təhlilini təmin 

edir. 

"Dövlət idarələri" sektorunun istehsal göstəricilərinin təhlilini aparmaq üçün aşağıdakı cədvələ 

nəzər salaq.  

Cədvəl 1:2005-2017-ci illər ərzində istehsal göstəriciləri, cari qiymətlərlə, milyon manatla 

 Cəmi iqtisadiyyat üzrə  “Dövlət idarələri” sektoru 

İllər 2005  2010 2017 2005  2010 2017 

Ümumi buraxılış 20252,3 57797,5 101963,2 1373,4 4113,3 7099,1 

% 100 100 100 100 100 100 

Aralıq istehlak 8676,3 18209,0 36629,8 520,3 1606,7 2802,0 

% 42,8 31,5 35,9 37,9 39,1 39,5 

Ümumi əlavə dəyər 11576,0 39588,5 65333,4 853,1 2506,6 4297,1 

% 57,2 68,5 64,1 62,1 60,9 60,5 

Mənbə : www.stat.gov.az  saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, hər üç göstəricinin dinamikasında müsbət 

dəyişikliklər baş vermişdir. Lakin quruluş göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, iqtisadiyyat 

üzrə aralıq istehlakın ümumi buraxılışda payı heç də sabit artmır, dövlət idarəetməsi üçün isə 

əksinə bu göstəricinin faizi öyrənilən dövrdə artmışdır. “Dövlət sektoru” üçün aralıq istehlakın 

http://www./
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hər 1000 manatına düşən əlavə dəyərin həcmi 2005-ci ildə 1639,6 manat, 2010-cu ildə 1560 

manat, 2017-ci ildə isə 1533,6 manat təşkil etmişdir. Beləliklə, aralıq istehlakın istifadəsinin 

səmərəliliyi 6,5 % aşağı düşmüşdür. İstehsal hesabının İFNT üzrə bölgüsünü dairəvi diaqram 

vasitəsilə əks etdirmək olar (Sustainable Infrastructure for Low-Carbon Development in Central 

Asia and the Caucasus. Hotspot Analysis and Needs Assessment. OECD publishing.2019). 

İstehsal hesabının İFNT üzrə bölgüsünü dairəvi diaqram vasitəsilə əks etdirmək olar. 

 

Qrafik 1: 2017-ci ildə İstehsal hesabının göstəricilərinin İFNT üzrə bölgüsü (%-lə) 

 

Mənbə : www.stat.gov.az məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Qrafik 2: 2017-ci ildə İstehsal hesabının göstəricilərinin İFNT üzrə bölgüsü (%-lə) 

 

Mənbə : www.stat.gov.az məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

 

Qrafik 3 : 2017-ci ildə İstehsal hesabının göstəricilərinin İFNT üzrə bölgüsü (%-lə) 
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Mənbə : www.stat.gov.az məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Qrafikdən göründüyü kimi, hər üç göstəricidə ən yüksək xüsusi çəki dövlət idarıetməsi və 

müdafiə, təhsil, sosial təminat fəaliyyətinin payına düşür. 

“Dövlət idarələri” sektorunun  müvafiq göstəricilərinin zamanda inkişafını aşağıdakı qrafik 

daha əyani şəkildə göstərir. 

 

Qrafik 4 :  2005-2017-ci illərdə dövlət idarəetməsinin ümumi əlavə dəyəri və faktiki son istehlakı 

 

 

Mənbə : www.stat.gov.az məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Qrafikdən göründüyü kimi, hər iki göstəricidə artım meyli müşahidə olunur.  
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alaq . Bunu həll etmək üçün korrelyasiya-reqressiya təhlili tətbiq edilir. Korrelyasiya-reqressiya 

əlaqəsinin ilk mərhələsi korelyasiya matrisinin qurulmasıdır. Aşağıdakı cədvəldə izaholunan 

dəyişən büdcə gəlirlərinə dövlət idarəetməsində ümumi əlavə dəyərin və kollektiv xidmətlər 

göstərən dövlət  idarələrinın faktiki son istehlak xərclərinin korrelyasiya əmsalları 

hesablanmışdır(Основы национального счетоводства. Учебник / Под ред. Ю. Н. Иванова, 

ИНФРА,М,2005). 
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Cədvəl 2: Korrelyasiya cədvəli 

Mənbə : www.stat.gov.az məlumatları əsasında müəllif tərəfindən EVİEWS 10  proqram paketi vasitəsilə 

hesablanmışdır. 

Cədvəldən göründüyü kimi, “Dövlət idarələri” sektorunun hər iki göstəricisi büdcə gəlirlərinə 

müsbət təsir göstərir, lakin izahedici dəyişənlər arasında multikolleniarlıq müşahidə olunur.  

 

Cədvəl 3: Reqressiya parametrlərinin hesablanması 

 BÜDCƏ GƏLIRLƏRİ 

FAKTIKI_SON_ISTEHL

AK_XƏRCLƏRI ÜMUMI_ƏLAVƏ_DƏYƏR 

BÜDCƏ 

GƏLIRLƏRİ 1 0.9365382340790164 0.9212439467633456 

FAKTIKI_SO

N_ISTEHLA

K_XƏRCLƏ

RI 0.9365382340790164 1 0.9917787587879319 

ÜMUMI_ƏL

AVƏ_DƏYƏ

R 0.9212439467633456 0.9917787587879319 1 

Dependent Variable: GELIRLER  

Method: Least Squares   

Date: 05/12/20   Time: 03:57  

Sample: 2005 2017   

Included observations: 13   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
FAKTIKI_SON_ISTEHLAK_XERCLER

I 6.037719 2.290804 2.635633 0.01330 

UMUMI_ELAVE_DEYER 2.502419 4.606683 0.543215 0.5989 

C 164.5811 203.9385 0.807013 0.04384 

          
R-squared 0.880626     Mean dependent var 12832.44 

http://www./
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Mənbə : www.stat.gov.az məlumatları əsasında müəllif tərəfindən EVİEWS 10  proqram paketi vasitəsilə 

hesablanmışdır. 

 

Aparılmış tədqiqatda determinasiya əmsalı 0,88 - ə bərabər olmuşdur. Reqressiya tənliyi 

aşağıdakı kimi olmuşdur:  

GƏLIR=164.58+2.5*ELAVE_DEYER+6.04*FAKT_SON_ISTEH_X. Beləliklə, modeldən 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, elavə dəyər 1 manat artanda büdcə gəliri 2,5 manat, faktiki son 

istehlak 1 manat artdıqda isə, asılı dəyişən 6,04 manat artar.  Lakin reqressiya parametrlərini 

yoxlayarkən, əlavə dəyərin az əhəmiyyətli təsir gücünə malik olması üzə çıxır. (p=0,5989). 

Buna səbəb X1və X2 arasında əlaqənin sıxlığının güclü olması da ola bilər. 

Beləliklə, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin həcmini artırmaq üçün istehsal fəaliyyətinin bütün 

sahələrini eyni dərəcədə inkişaf etdirmək zəruridir. 

Nəticə və Müzakirə 

Tədqiqat işində milli hesablar sisteminin məlumatları əsasında Azərbaycanın dövlət idarələrinin 

fəaliyyətini hərtərəfli təhlilinin nəzəri, metodoloji və praktiki problemlərini araşdırır. Dövlət 

fəaliyyətinin ölçüsü, struktur dəyişiklikləri, dinamikası və s. üzrə kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinə əsaslanan təhlil metodları və texnikası hazırlanmışdır. İşdə təhlilin konsepsiyası 

göstərilmişdir, göstəricilərin sabit qiymətlərlə yenidən qiymətləndirmə üsulları təqdim 

edilmişdir, habelə məlumatların kompleks təhlili aparılmışdır(Образцова О., Копейкина. О. 

Система национальных счетов, M, 2008). Dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təhlili üçün 

ümumi metodologiyanın inkişafı üçün təkliflər irəli sürülmüş, təhlilin mərhələləri və 

istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, tədqiqatda Azərbaycanın "Dövlət İdarələri" 

sektorunun MHS göstəriciləri və 2005-2017-ci illəri əhatə edən milli hesablarının vahid cədvəli 

əsasında aparılmış hesablamaların nəticələri əks olunur. Burada statistik təhlil, korrelyasiya-

reqressiya təhlili də  aparılmışdır. 

Tədqiqat işinin sonunda aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 

Adjusted R-squared 0.856752     S.D. dependent var 5890.040 

S.E. of regression 2229.272     Akaike info criterion 18.45591 

Sum squared resid 49696538     Schwarz criterion 18.58628 

Log likelihood -116.9634     Hannan-Quinn criter. 18.42911 

F-statistic 36.88530     Durbin-Watson stat 0.751955 

Prob(F-statistic) 0.000024    
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- 2005-2017-ci illər ərzində “Dövlət idarələri” sektorunun istehsal göstəricilərinin 

dinamikasında müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. Mütləq ifadədə ümumi buraxılış, 

aralıq istehlak, ümumi əlavə dəyər kimi göstəricilərin hər birisinin həcmində  həm 

iqtisadiyyat, həm də ayrıca sektor üzrə artım meyli müşahidə olunur. 

- “Dövlət idarələri” sektorunun və bütövlükdə iqtisadiyyatın İstehsal hesabının 

quruluş göstəricilərini müqayisə etsək görərik ki, iqtisadiyyat üzrə aralıq istehlakın 

ümumi buraxılışda payı heç də sabit artmır, dövlət idarəetməsi üçün isə əksinə bu 

göstəricinin faizi öyrənilən dövrdə artmışdır. “Dövlət sektoru” üçün aralıq istehlakın 

hər 1000 manatına düşən əlavə dəyərin həcmi 2005-ci ildə 1639,6 manat, 2010-cu 

ildə 1560 manat, 2017-ci ildə isə 1533,6 manat təşkil etmişdir. 

- 2005-2017-ci illər ərzində aralıq istehlakın istifadəsinin səmərəliliyi 6,5% aşağı 

düşmüşdür ki, bu da bu sektorun fəaliyyətinin mənfi göstəricisidir.  

- “Dövlət idarələri” sektorunun xərclərinin ən yüksək xüsusi çəkisi idarəetmə, 

müdafiə, təhsil, sosial təminat kimi sahələrin payına düşür. 

-  Aşağıdakı cədvəldə izaholunan dəyişən büdcə gəlirlərinə dövlət idarəetməsində 

ümumi əlavə dəyərin və kollektiv xidmətlər göstərən dövlət  idarələrinın faktiki son 

istehlak xərclərinin korrelyasiya əmsalları hesablanmışdır. 

- büdcə gəlirlərinə dövlət idarəetməsində ümumi əlavə dəyərin və kollektiv xidmətlər 

göstərən dövlət  idarələrinın faktiki son istehlak xərclərinin təsirini öyrənmək 

məqsədilə korrelyasiya-reqressiya metodundan istifadə edilmişdir. ÜDM tərkib 

hissəsi olan bu göstəricilər büdcə gəlirlərinə 88% təsir edirlər, yəni yüksək təsiretmə 

qabiliyyətinə malikdirlər. 

- qurulmuş reqressiya modelindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, əlavə dəyər 1 manat 

artanda büdcə gəliri 2,5 manat, faktiki son istehlak 1 manat artdıqda isə, asılı dəyişən 

6,04 manat artar. 

Yuxarıda qeyd edilənləri yekunlaşdıraraq bildirmək istərdik ki, Azərbaycan Dövlət Statistika 

Komitəsi qarşısında  prioritet vəzifə kimi MHS üçün məlumatların hazırlanması, dövlət 

qurumlarının fəaliyyəti haqqında statistik məlumatların toplanması və emalı keyfiyyətinin 

təkmilləşdirilməsi, statistik müşahidənin yeni metodlarının müəyyənləşdirilməsi və dövlət 

idarəetməsi daxil olmaqla bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının MHS göstəriciləri hesablaması çıxış 

edir.  
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Application of Financial Analysis Techniques in Insurance Companies: 

Example of Eurasian Insurance Company 
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Summary 

Accounting accounts, financial statements and interpretations of companies are of great importance in the 

insurance industry, which is an important part of the financial system. Today, the insurance sector is a prominent 

sector and it is different from other sectors. This difference is reflected in insurance accounting and financial 

statements. 

Studies regarding the financial adequacy of insurance companies are used to minimize the risk of companies not 

fulfilling their financial obligations to policyholders. While it is not possible to completely eliminate this risk, 

many countries have set minimum qualification criteria to deal with financial adequacy results. 

The aim of the research is to explain the benefits of using financial analysis techniques in insurance companies 

and to explain this better by making trend, horizontal and vertical analysis of the financial statements of Eurasian 

insurance company. The sample application aims to assist financial statement users who want to analyze insurance 

companies with analysis results and comments prepared using the balance sheets and income statements of the 

industry's leading companies. 

Keywords: Insurance Companies, Financial Analysis, Eurasian Insurance Company 
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Инновационные Пути Повышения Квалификации и 

Переподготовки Кадров 
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Резюме 

Кадры основная движующая сила производства. Для решения разного рода производственных 

задач, требуется наличие высококвалифицированного персонала. В большинстве случаев, наличие 

квалифицированного персонала гарантирует успех для организации. Тем самым все участники 

рынка заинтересованы, иметь в своем распоряжении подготовленный состав работников. 

 Когда сотрудники становятся недовольными в организации, у них может развиться негативные 

поведения, которые препятствуют росту прибыли и производительности. Целью данного 

исследования является изучение стратегии, необходимые руководителям организаций для 

улучшения работы сотрудников организации. Рациональная расстановка и целесообразное 

использование кадров обеспечивает эффективность производства.  

Одно из самых значительных вложений, которое может сделать в любой бизнес, - это его персонал. 

Однако это выходит за рамки простого факта выплаты заработной платы и льгот - чтобы быть 

действительно ценным элементом компании, необходимо искренне заботиться о сотрудниках. Им 

должны быть предоставлены инструменты и знания, чтобы они могли стать квалифицированными 

участниками, а также стимул использовать их новаторски. По словам Ричарда Брэнсона (2014): 

«Обучайте людей достаточно хорошо, чтобы они могли уйти, относитесь к ним достаточно хорошо, 

чтобы они не хотели этого». Корпоративный сектор начал понимать, насколько важны обучение и 

образование сотрудников для успеха бизнеса. Вот почему в настоящее время мы наблюдаем 

склонность компаний вкладывать средства в руководителей по обучению. Эти руководители 

образовательных учреждений глубоко понимают, как инновационное обучение может улучшить 

траекторию развития компании и как разрабатывать программы, которые увеличивают шансы на 

успех. Этот целостный подход доказал свою эффективность и предлагает возможности для 

предприятий любого размера. В интересах компании поощрять постоянный образовательный рост 

своих сотрудников - как структурированный, так и самостоятельный. 

Ключевые слова: инновационные методы развития, квалификация кадров, эффективность 

методов, переподготовка кадров. 

 

Введение 

Одной из основных движущих сил развития человека является потребность в познании 

или потребность в приобретении новых навыков и знаний. Стремление к знаниям 

мотивирует человека ставить цели и достигать результатов, реализация которых ведет к 

новому, более высокому источнику опыта. Потребность в развитии заложена в нас от 

природы и актуальна как с личной, так и с профессиональной точки зрения. На 

mailto:ulvi.rzayev@inbox.ru
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протяжении веков люди задавали вопросы о восприятии потребности в этих знаниях, 

феномен, который активно изучается психологами. 

В период возникновения и развития крупных корпораций изучение жажды знаний, а 

также вопрос о том, как их развивать и интегрировать, стали особенно актуальными. Это, 

в свою очередь, привело к созданию структур, которые активно включились в эту работу. 

Просто взяли на себя отдел кадров или отдел обучения и развития персонала. Развитие и 

рост сотрудников - одна из ключевых обязанностей после первоначального отбора, 

удержания и мотивации на более поздних этапах набора персонала. Есть много компаний 

с развитой структурой, отвечающей за обучение и рост персонала, и компаний, которые 

не имеют такой структуры в целом. Безусловно, самый замечательный и мощный 

инструмент, позволяющий сотрудникам выполнять задачи роста и развития, - это 

корпоративный университет, структура которого полностью ориентирована на решение 

вопросов, связанных с ростом и развитием персонала. 

Корпоративный университет - это уникальная площадка для процессов корпоративного 

обучения и развития сотрудников. Задачи, решаемые вузом, связаны не только с 

процессами обучения и развития, но и с процессом адаптации и воспитания, процессом 

передачи знаний. В университете также решаются важные вопросы в области оценки 

персонала и формирования планов развития сотрудников. Если у компании есть 

возможность создать такой институт, как правило, вопросы, связанные с ростом и 

развитием персонала, эта структура решает достаточно хорошо. Есть наглядные 

примеры хорошего корпоративного университета в западных или прозападных 

компаниях, которые активно участвуют в обучении и развитии персонала. Например, 

P&G, Microsoft, Uniliver и др. компании. Примеры включают российские компании, 

Билайн или Сбербанк, первая из которых в настоящее время находится в процессе 

ослабления, а вторая - в процессе активного становления и развития. Однако, если у 

компании нет возможности создать такую структуру, ей придется с ней справиться, или 

в основном с участием подрядчиков. Вариант, когда у компании нет корпоративного 

университета, все еще более распространен в нашей реальности, поэтому стоит 

рассмотреть наиболее оптимальные и эффективные варианты возможностей развития 

команды. 

Цель 

*Проанализировать особенности становления и развития системы повышения 

квалификации в регионе, пути совершенствования содержания, форм, средств, методов 

и образовательных технологий инновационной деятельности в повышении 

квалификации работников образования.  

*Изучить актуальное состояние инновационной деятельности в теории и практике.  

*Определить условия повышения эффективности инновационной деятельности и 

развития системы повышения квалификации. 
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*Разработать функциональную модель инновационной деятельности и механизм ее 

внедрения в процесс повышения квалификации работников образования. 

Цели развития персонала: 

- повышение квалификации по созданию и выпуску новой продукции, правильному 

использованию, обслуживанию и ремонту средств производства; подготовка и 

переподготовка кадров, обучение современным технологиям; 

- Развитие умения работать в команде и активно общаться с коллегами; 

- понимать возрастающую роль трудовой, технологической, финансовой, 

производственной, трудовой дисциплины в контексте точного выполнения действий, 

обеспечивающих бесперебойную работу машины, установки, отдела или предприятия; 

- формирование ответственности как системного качества сотрудника и развитие ее 

типов; 

- самостоятельное развитие сотрудников, обладающих профессиональными навыками и 

знаниями. 

Эффективные методы развития, сравнение, а также их важность 

1) Обучение менеджменту и лидерству: 

Согласно отчету, 32 процента респондентов заявили, что они больше всего 

заинтересованы в обучении менеджменту и лидерству. Хотя это обширная категория, 

эффект воспитания уверенных лидеров очевиден - хорошие менеджеры могут повысить 

вовлеченность сотрудников и общее удержание. 

Один из лучших способов поощрить менеджера по развитию - предложить онлайн-

курсы. В Brandman University, например, профессионалы могут записаться на такие 

занятия, как эффективное делегирование и самоуправление. Помимо изучения 

соответствующих тематических исследований, студенты выполняют интерактивные 

задания и получают поддержку от преданных своему делу преподавателей. Вебинары 

также предлагают эффективную возможность обучения, позволяющую сотрудникам 

взаимодействовать со своими рабочими столами. В качестве личного варианта можно 

организовать внутренние семинары, которые проводят менеджеры высокого уровня, 

которые делятся своими мыслями и предлагают практические советы. Проводя подобное 

обучение, можно помочь развить уверенность в менеджерах и повлиять на сотрудников 

всей организации (Арнаут 2018). 

2) Профессиональные сертификаты: 

Как и обучение менеджменту, профессиональная сертификация может включать 

курсовую работу, но требует большей подготовки и обычно предполагает сдачу 

стандартных экзаменов (Куликова 2014). 
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Сертификация - отличный вариант компромисса, который не требует такого же уровня 

приверженности, как дипломы, что делает их привлекательными для сотрудников, 

переходящих на новые должности или берущих на себя дополнительные обязанности 

(Власенко 2014). Согласно отчету PayScale, отраслями, наиболее заинтересованными в 

профессиональной сертификации, были: 

Человеческие ресурсы 

Бухгалтерский учет и финансы 

Здравоохранение 

Социальные службы 

Юридический 

Школы предлагают курсы подготовки к сертификации, которые могут помочь 

сотрудникам подготовиться к экзаменам, одновременно получая единицы повышения 

квалификации (Дашкова · 2020). Хорошим вариантом для общего развития бизнеса 

практически в любой отрасли является подготовка к сертификационному экзамену по 

персоналу. Сюда входят материалы, необходимые для сдачи экзаменов на звание 

специалиста по персоналу (PHR) или старшего специалиста по персоналу (SPHR). 

Другие популярные курсы могут подготовить сотрудников к сертификации по подходу 

«Шесть сигм» для совершенствования процессов и расчета заработной платы, 

управления и администрирования. 

Оценивая, какие варианты лучше всего подходят для сотрудников и организации, нужно 

убедиться, что не перепутано подготовку к сертификации с программами сертификации. 

В то время как сертификация часто предполагает самостоятельное обучение, сертификат 

включает несколько курсов, которые могут быть переведены в программы получения 

степени, например, в магистратуру (Мавлянова 2016). Двумя примерами этого являются 

сертификат о высшем образовании в области делового администрирования, 

охватывающий основы стандартной деловой практики, такой как финансовая 

отчетность, экономическое влияние и управление маркетингом, и сертификат о высшем 

образовании в области бизнес-аналитики и аналитики, который учит студентов, как 

использовать данные для принятия более эффективных решений (Власенко 2014). 

3)  Обучение техническим навыкам: 

Хотя в одних отраслях больше возможностей для обучения техническим навыкам, чем в 

других, PayScale сообщает, что работники самых разных профессий заинтересованы в 

повышении квалификации в таких областях, как языки программирования, поисковая 

оптимизация и 3D-моделирование. В их число входят сотрудники, которые работают в: 

Арт, живопись и дизайн 

СМИ и издательское дело 
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Архитектура и инженерия 

Информационные технологии 

Обслуживание и ремонт 

Наука и биотехнологии 

Техническое обучение может быть включено в требования к сертификации, семинары и 

индивидуальные занятия. Например, Brandman University предлагает курс по науке о 

данных для тех, кто хочет вывести свои аналитические навыки на новый уровень. Опять 

же, можно проводить собственные тренинги, используя существующих сотрудников, 

которые уже овладели определенными техническими навыками (Бреусов 2016). На 

некоторых профессиональных конференциях даже будут проводиться рабочие сессии, 

чтобы помочь участникам приобрести новые навыки и углубить уже имеющиеся знания. 

Поскольку отрасли внедряют новые технологии, также полезно иметь в виду, что ИТ-

сертификаты могут иметь большое значение для того, чтобы персонал оставался 

конкурентоспособным (Пшихопов 2015). Вместо того, чтобы отдавать на аутсорсинг, 

техническое обучение может удерживать таланты внутри компании. 

4) Работа в команде и обучение навыкам межличностного общения: 

Может показаться, что вложение в технические навыки - самый разумный поступок, но 

не упускать из виду мягкие навыки (Красикова 2016). Не менее важны такие 

компетенции, как эмоциональный интеллект, общение и сотрудничество. Это те виды 

навыков, которые помогают отделам процветать. 

Хотя некоторые критики могут возразить, что этим навыкам нельзя научить, безусловно, 

есть способы развить эти навыки с помощью правильного обучения (Костыко 2008). 

Существует множество неформальных упражнений, которые могут помочь работникам 

улучшить свое общение, сотрудничество и творческое мышление. 

5) Степени, субсидируемые работодателем: 

Наконец, некоторым сотрудникам нужна помощь в оплате обучения, когда они работают 

над получением степени. Этот маршрут может быть дороже других предложений; тем не 

менее, рентабельность инвестиций (ROI) может соответственно увеличиться. Одна 

медицинская страховая компания фактически достигла 129-процентной рентабельности 

инвестиций за счет реализации программы возмещения расходов на образование. 

Благодаря снижению текучести кадров, увеличению вовлеченности сотрудников и 

снижению затрат на набор персонала, программы льгот за обучение могут сэкономить 

организации много денег в долгосрочной перспективе(Калькова 2015). 

Кроме того, возможно, не придется тратить на обучение так много, как думаем. 

Работодатели могут предложить часть помощи в сфере образования без уплаты налогов 

(Гущина 2017). 
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Метод 

Основу исследования образуют методы сравнительного анализа, этимологического 

анализа, анализа научных источников, нормативных документов федерального уровня, 

общенаучные методы (анализ, синтез, аксиоматика, обобщение). 

Анализ 

На основе анализа литературных источников и проведенного эксперимента, определен 

комплекс социально-педагогических условий внедрения инноваций в систему 

повышения квалификации, заключающихся в прогнозировании социального заказа и 

многообразных образовательных потребностей педагогов, проектировании адекватного 

им инновационного содержания и технологий реализации вариативных дополнительных 

профессиональных образовательных программ, высоком качестве инновационной 

деятельности преподавательского. Было проведена характеристика, анализ, сравнение, в 

результате которых были определены соответствующие современные методы 2020 года, 

для различных областей в зависимости их навыков. 

Установлено, что выбор направлений инновационной деятельности системы повышения 

квалификации работников образования, инновационный характер содержания, форм, 

методов и средств проектируемых в дополнительных профессиональных 

образовательных программ и технологий, их реализации зависят от характера 

ценностных ориентаций в обществе, ресурсных возможностей системы, уровня и 

состояния ее внутренних и внешних связей, уровня профессиональной компетентности 

работников региональной системы повышения квалификации, работников образования 

(Возгова 2012). Системы повышения квалификации работников образования; внешних и 

внутренних условий ее деятельности; опыта и традиций ее предшествующего развития; 

развития региональной системы повышения квалификации как части региональной 

системы образования (Раренко 2019). 
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График 1. Профессиональное обучение персонала 

Как видно из приведенной выше таблицы, за последние 15 лет в Азербайджане 

наблюдается рост подготовки и переподготовки руководителей и специалистов, но эти 

цифры очень низкие по сравнению с зарубежными странами.  

В последние годы потребность в обучении в сфере менеджмента в высшем образовании 

значительно возросла, что привело к увеличению количества неквалифицированных и 

неадекватных знаний в большинстве высших учебных заведений, не отвечающих 

современным требованиям.  У предприятий и компаний в этой ситуации тоже были 

серьезные недостатки. Исследования показывают, что бизнес-структуры в нашей стране 

предпочитают чаще менять персонал, чем тратить деньги на обучение персонала.  

Однако, если мы посмотрим на практику развитых стран, уровень профессионального 

развития работников и оптимальность профессиональной структуры явно зависит от 

объема и эффективности вложений в человеческий капитал.  По этой причине очень 

важна роль государства и компаний в обучении персонала. 
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Результат 

Результаты работы заключаются в том, что в статье характеризуется, систематизируется 

и описывается преимущества новых форм организации повышения квалификации, 

эффективные методы развития сотрудников, персонифицированная система повышения 

квалификации, индивидуализация, электронное обучение, проектное обучение, сетевое 

взаимодействия, стажировки. Были рассмотрены современные эффективные методы 

развития сотрудников/кадров. В результате анализа и характеристики, были определены, 

какие методы подходят для различных областей, в зависимости от их навыков. 
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Резюме 

В статье подчеркивается формирование и развитие свободной конкуренции, которая обеспечивает 

мобильность и динамизм рыночной экономики и является одним из ее ключевых элементов. Наше 

правительство, которое проводит регуляторную политику по совершенствованию рыночной системы 

экономики, принимает ряд целенаправленных и систематических мер по созданию и развитию малого и 

среднего бизнеса. Однако в этой области все еще есть проблемы. В то же время, для обеспечения 

эффективного функционирования малых и средних предприятий, исходная политика государства должна 

быть устойчивой, а монополистические тенденции, которые могут возникнуть среди предпринимателей, 

занимающихся экономической деятельностью, должны быть устранены на основе рыночных принципов и 

должны быть приняты превентивные меры. 

Теоретические и методологические основы бухгалтерского учета в бизнесе - это правила, применяемые в 

бухгалтерском учете и составлении финансовой отчетности, принципы, которым необходимо следовать, 

концепции, а также набор международных стандартов бухгалтерского учета, разработанных для 

хозяйствующих субъектов. 

Бухгалтерский учет - это система сбора, измерения, регистрации, обработки и направления информации, 

необходимой для принятия соответствующего финансового и управленческого решения или решения, 

связанного со стратегическим развитием предприятия. 

Основные ограничения статьи заключаются в том, что малые и средние предприятия имеют капитальные 

вложения, финансовые, налоговые и кредитные правила, низкий технический уровень и базу данных, 

разрозненность территорий, недостаточную защиту внутреннего рынка, отсутствие рыночной 

инфраструктуры и современных требований. Отсутствие законодательной базы, наличие ряда пробелов в 

действующем законодательстве, отсутствие достаточного законодательства свидетельствуют о наличии 

проблем в этой сфере. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, применение МСФО, финансовый рынок, устойчивое развитие. 

 

Введение 

Это обусловлено необходимостью создания в Азербайджане благоприятных условий для 

развития организационных структур малых и средних предприятий, которые будут 

полностью отвечать интересам субъектов предпринимательства. Высокий уровень 

развития малых и средних предприятий является важной частью социально-

mailto:uzeynalov9@gmail.com
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экономической системы развитых рыночных стран, где малые и средние предприятия 

определяют структуру и качество ВВП, темпы экономического роста. Малый и средний 

бизнес - фактор экономического развития, повышения уровня жизни и стабильная 

гарантия демократического развития. Одним из основных факторов, препятствующих 

успешной работе и развитию малых и средних предприятий в стране, является низкая 

эффективность системы управления, что, в свою очередь, связано с неадекватностью 

формы организационных структур экологического менеджмента. С этой точки зрения 

изучение структуры управления малых и средних предприятий, разработка механизма 

их управления в современных условиях характеризуется высокой актуальностью для 

достижения более высоких показателей ключевых секторов экономики Азербайджана 

(Fətullayev, 2015: 280). 

Малые и средние предприятия являются основной движущей силой промышленности, 

сельского хозяйства и торговли. Страны с более многочисленными и более сильными 

субъектами хозяйствования, чем другие страны, имеют сильную финансовую отчетность 

Информация о финансовом положении Информация о финансовых результатах 

Изменения в финансовом положении Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках 

Денежные средства Отчет о движении Отчет об изменениях в капитале имеет экономику 

Страны, которые хотят укрепить свои социально-экономические структуры, пытаются 

увеличить количество этих предприятий, а также обеспечить их развитие. Основная 

часть хозяйствующих субъектов в мировой экономике состоит из этих хозяйствующих 

субъектов, а также эти хозяйствующие субъекты составляют значительную часть 

хозяйствующих субъектов в мировой экономике (Sadıqov, 2018: 444). 

Одним из важнейших вкладов малых и средних предприятий в экономику является 

обеспечение динамики экономики, поэтому в результате динамизма этих предприятий в 

экономике формируется конкурентная среда в национальной экономике. 

Эти предприятия составляют 96-99% от общего числа предприятий и обеспечивают 36–

81% рабочих мест. Когда небольшая часть рабочих мест принадлежит этим 

предприятиям, это связано с теневой экономикой (Fətullayev, Quliyev, Kərimov, 2012: 

280). 

Одна из главных особенностей этих хозяйствующих субъектов - гибкость. Эта гибкость 

проявляется во всех процессах, от бизнес-решений до производства. Другими словами, 

малые и средние предприятия более гибкие, чем крупные, в результате чего эти 

предприятия получают большее конкурентное преимущество на рынке. Другие 

особенности этих предприятий включают операционную гибкость, быстрое 

реагирование на потребности клиентов и т. Д. Причина этого в том, что у малых и 

средних предприятий низкая текучесть кадров и небольшое количество сотрудников. 

Субъекты становятся более гибкими и могут быстрее внедрять инновации, а также 

быстрее реагировать на запросы клиентов. 
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Одна из важнейших характеристик этих предприятий - обеспечение регионального 

развития. Эти хозяйствующие субъекты разбросаны по всей географической среде, 

охватываемой экономикой страны. Таким образом, эти предприятия предотвращают 

миграцию населения региона в крупные города, обеспечивая рабочие места и создавая 

новые рабочие места, и, таким образом, играют важную роль в обеспечении развития 

региона. Помимо своего вклада в экономику страны, эта категория хозяйствующих 

субъектов также вносит свой вклад в общественную жизнь. Например, тесная связь 

между руководителями и работниками этих предприятий предотвращает возникновение 

социальных проблем, а также играет важную роль в обеспечении защиты 

демократических принципов в стране путем предоставления рабочих мест и создания 

новых рабочих мест и т. Д (Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında qanunu. 

2004). 

Методика 

В ходе исследования использовались различные методы сбора первичных данных: 

наблюдение, анкетирование; использованы методы сравнительно-статистического 

анализа, экономического анализа, планирования и прогнозирования, анализа и 

обобщения нормативных документов и практических материалов (Abdullayeva, 

Fətullayev, Əliyeva, 2018: 42). 

Понятно, что наблюдение (то есть преднамеренное, целенаправленное понимание 

экономических событий и процессов в реальной форме) и сбор фактов, которые имеют 

место в действительности. 

Исследование будет проводиться несколькими методами, первый из которых - метод 

анализа. Это один из наиболее широко используемых методов исследования. Методы 

анализа в исследовательской работе предназначены для более детального изучения 

процесса совершенствования организационных и процедурных аспектов финансового 

контроля на предприятиях (Rzayev, 2004: 176). 

Модель исследования 

Проблемы применения МСФО в субъектах малого и среднего бизнеса 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности был создан в 1973 году. 

Этот орган разработал Международные стандарты финансовой отчетности и начал 

применять их во многих странах мира. На сегодняшний день этот орган разработал и 

внедрил 41 стандарт для коммерческих предприятий. Используя эти стандарты, многие 

компании по всему миру готовят и представляют финансовую отчетность для внешних 

пользователей. Хотя такая финансовая отчетность кажется похожей в разных странах, 

вполне вероятно, что существуют различия в социальных, экономических и 

юридических обстоятельствах, и во многих странах существуют различия в требованиях 

пользователей финансовой отчетности при определении национальных требований. 

Национальные стандарты бухгалтерского учета используются во многих странах для 
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устранения этих пробелов и приведения применимых стандартов в соответствие с 

Международными стандартами финансовой отчетности. В настоящее время в нашей 

стране разработаны Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) в 

соответствии с международными стандартами. На основе Международных стандартов 

бухгалтерского учета существуют 24 национальных стандарта бухгалтерского учета для 

бюджетных организаций, 1 национальный стандарт бухгалтерского учета для 

неправительственных организаций и «Правила бухгалтерского учета для малых и 

микропредпринимателей». Однако в применении MMUS есть ряд проблем. Прежде 

всего, следует отметить, что MMUS применяется к крупному и среднему бизнесу. 

Решение Минфина «Правила ведения бухгалтерского учета в микро и малом бизнесе» 

применяется в малом бизнесе. сделано. Если малые предприятия в нашей стране хотят 

применять международную финансовую отчетность, они могут применять MMUS 

добровольно. Применение MMUS - довольно сложный процесс для малого бизнеса. 

Здесь возникает вопрос, как эта проблема решена в мире?  

Во многих странах мира правила бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса 

основаны на МСФО для МС (Международный стандарт финансовой отчетности для 

малых и средних предприятий). МСФО для Смс предоставляет этим компаниям 

предложения по выбору учетной политики для малого и среднего бизнеса и форм 

финансовой отчетности (Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında qanunu”. 

2004). 

Страны, применяющие МСФО для МСБ, адаптируют этот стандарт к своим 

национальным стандартам и разрабатывают правила бухгалтерского учета для этих 

предприятий. 

В настоящее время существует несколько основных причин, по которым требуется 

разработка международного стандарта финансовой отчетности для этих предприятий, 

среди которых есть две основные причины. 

1. Основную часть экономики во всех странах составляют эти хозяйствующие субъекты. 

2. Требование только одной формы финансовой отчетности для связи с глобальными 

рынками капитала (Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2004). 

Международный совет по стандартам финансовой отчетности (МСФО) начал работу в 

2003 году над разработкой Стандартов финансовой отчетности для этих предприятий, 

которые расширят применение стандартов и удовлетворят информационные 

потребности малых и средних предприятий для принятия экономических решений. 

Проект стандарта для этих хозяйствующих субъектов был представлен общественности 

в феврале 2007 года. Мнения по проекту текста были представлены в совет до 30 ноября 

2007 года. Стандарт финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса (МСФО для 

СМС) был официально представлен общественности 9 июля 2009 года (Kommersiya 

təşkilatları üçün 5 nömrəli “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə” Milli Mühasibat 
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Uçotu Standartı. 2007). 

Стандарт финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса - это стандарт, который 

не требует от компании отчитываться перед общественностью и предоставляет 

финансовую отчетность общего назначения внешним пользователям. 

Эти предприятия должны сообщать общественности только в следующих случаях. 

1. Когда долговые инструменты и долевые инструменты этих хозяйствующих субъектов 

доступны для общественности на открытом рынке капитала или когда акции 

экспортируются. 

2. Когда этими субъектами хозяйствования являются банки, страховые компании и т. Д. 

То есть, если основной целью деятельности является поддержание доверия к ней в 

обществе, только тогда возникает обязательство предоставлять обществу финансовую 

отчетность. 

При сравнении стандарта финансовой отчетности для этих организаций с 

Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) разделы, не относящиеся 

к этим организациям, удаляются из стандарта, а методы признания и оценки элементов 

финансовой отчетности упрощаются. В результате количество ошибок сокращается на 

90%. Если МСФО состоит из 2400 ошибок, то стандарт финансовой отчетности для 

малых и средних предприятий состоит из 230 ошибок и состоит из 35 разделов.  

Обобщить проблемы, связанные с применением этого стандарта в Азербайджанской 

Республике (Abdullayeva, Məmmədov, Fətullayev, Əliyeva, 2017: 45). 

1. Недостаток квалифицированных кадров - недостаточное качество уроков в высших 

учебных заведениях и средних специальностях, учебники по бухгалтерскому учету 

обычно многократно повторяют одни и те же темы, не говорят о международных 

стандартах и т. Д. 

2. Ограниченные финансовые ресурсы - небольшие финансовые ресурсы для малых и 

средних предприятий для приобретения программного обеспечения, необходимого для 

применения этого стандарта и т. Д. 

3. Консультационные услуги малым и средним предприятиям предоставляются только в 

соответствии с налоговым законодательством, то есть персонал, работающий в 

консультационных службах, не осведомлен о применении этого стандарта. 

4. Министерство финансов не переводит стандарт финансовой отчетности для этих 

хозяйствующих субъектов и не готовит комментарии и рекомендации по этому 

стандарту. 

5. Опыт нашей страны показывает, что эти субъекты хозяйствования сталкиваются с 

трудностями в своей деятельности. Таким образом, основная проблема в развитии этих 

предприятий заключается в том, что они не обладают достаточной ресурсной базой в 

плане материально-технических и финансовых ресурсов, однако в последнее 

десятилетие этому направлению уделялось большое внимание. Тем не менее, почти не 
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было проведено реформ, чтобы упростить формы финансовой отчетности для 

предприятий, особенно малых и средних предприятий, а также преимущества 

подготовки финансовой отчетности для этих предприятий. 

Если вышеупомянутый стандарт финансовой отчетности будет применяться в нашей 

стране для этих хозяйствующих субъектов, они получат следующие преимущества 

(Rzayev, 2004: 176): 

1. Он обеспечит доступ к «рынкам» и свободным экономическим зонам, которые не 

могут быть доступны без представления финансовой отчетности. 

2. Применение стандарта финансовой отчетности в этих хозяйственных обществах 

позволит получить льготные кредиты, предлагаемые международными финансовыми 

организациями. 

3. Малые и средние предприятия в нашей стране получат преимущество в привлечении 

иностранных инвесторов при применении этого стандарта. 

4. Возможность воспользоваться льготными условиями как более надежного партнера в 

установлении деловых отношений с внешнеторговыми субъектами. 

5. Выступая в качестве покупателя во внешней торговле, у них будет возможность 

получить скидку на планы оплаты (Sadıqov, 2018: 444).  

Наиболее важными недавними реформами, обеспечивающими экономическое развитие 

этих предприятий в нашей стране, являются: 

Стратегическая дорожная карта по производству товаров народного потребления 

на уровне малых и средних предприятий Азербайджанской Республики 

Стратегическая дорожная карта по развитию этих хозяйствующих субъектов в 

Азербайджане, повышению их конкурентоспособности, сокращению безработицы, 

увеличению занятости, удовлетворению спроса на потребительские товары за счет 

местных ресурсов и т. Д. Была утверждена Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 6 декабря 2016 года. был. Стратегическая дорожная карта анализирует 

SWOT-анализ этих предприятий, а также текущую ситуацию и определяет 

стратегические цели и стратегические задачи для этих предприятий, а именно (Fətullayev, 

2015: 344): 

Стратегические цели 

1. Создание более благоприятных условий ведения бизнеса для обеспечения развития 

этих хозяйствующих субъектов; 

2. Повышение конкурентоспособности этих хозяйствующих субъектов в нашей стране и 

их положения в экономике; 

3. Осуществление создания общих возможных частей производимых в нашей стране 

работ и услуг, особенно интеллектуальной части, путем развития этих хозяйствующих 

субъектов и, как следствие, инноваций; 
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4. Повышение роли этих хозяйствующих субъектов в обеспечении занятости в 

экономике страны; 

5. Обеспечить производство основных потребительских товаров этими 

хозяйствующими субъектами; 

6. Добиться увеличения доли товаров, экспортируемых этими субъектами 

хозяйствования, в общем объеме экспорта нашей экономики и создать для этого 

благоприятные условия. 

Стратегические цели. 

1. Провести реформы деловой среды и нормативно-правовой базы для обеспечения 

нормальной работы этих хозяйствующих субъектов; 

2. Добиться обеспечения выгодного и эффективного доступа к финансовым ресурсам 

данных хозяйствующих субъектов. 

3. Обеспечить интернационализацию этих хозяйствующих субъектов, т.е. облегчить им 

доступ к зарубежным рынкам. 

4. Повысить знания и навыки предпринимателей, в том числе сотрудников, в этих 

хозяйственных обществах и обеспечить применение опыта передовых стран. 

5. Продвижение инноваций, то есть быстрое расширение исследований и разработок для 

этих хозяйствующих субъектов (Fətullayev, Quliyev, Kərimov, 2012: 280). 

Период достижения стратегических целей и стратегических задач, изложенных в 

Стратегической дорожной карте, - 2025 год. Принятие и реализация Стратегической 

дорожной карты можно считать одной из крупнейших и наиболее важных реформ, 

осуществленных нашей страной за последние годы в сфере малых и средних 

предприятий. Реализация реформы - наглядный пример того, как эти предприятия 

играют важную роль в экономике страны (Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 

sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair strateji yol xəritəsi, 2016: s.96). 

Налоговый кодекс. 

В Налоговом кодексе - в результате изменений, направленных на поддержку 

предпринимательства, упрощенная ставка налога установлена в размере двух процентов 

по всей стране, скидки на безналичные платежи в сфере розничной торговли и 

общественного питания, отчисления с банковских счетов и депозиты НДС в случае 

административных жалоб и т. Д. освещенные вопросы. Эти изменения также включают 

поддержку микро- и малых предприятий, и эта поддержка включает: Начиная с 2019 

года, микро- и малые предприятия имеют возможность применять быстрые ставки 

амортизации для основных средств на своих балансах, включая Если регистрация других 

малых предприятий будет прозрачной, этим предпринимателям будут предоставлены 

дополнительные налоговые льготы, предприниматели, зарегистрированные в кластере 

МСП, освобождаются от земельного налога, налога на прибыль и имущество на семь лет 

с даты регистрации в реестре МСП, производства и переработки предпринимателей в 
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кластере МСП. Импорт технологического оборудования и оборудования, связанного с 

ним, освобождается от НДС сроком на семь лет, часть доходов хозяйствующих 

субъектов, включенных в кластер МСП, понесенная в составе капитальных затрат - 

прибыль за семилетний период. Освобожден от уплаты налога на мясо. В 

вышеупомянутом налоговом кодексе все эти изменения были внесены для обеспечения 

будущего экономического развития этих предприятий (Sadıqov, 2018: 444).  

В субъектах малого и микробизнеса руководитель этих субъектов хозяйствования ведет 

учет в соответствии с настоящими правилами. Управляющий контролирует создание 

условий для ведения бухгалтерского учета, регистрацию всех финансово-хозяйственных 

операций малого и микробизнеса в бухгалтерской книге, выявление внутренних 

ресурсов и их мобилизацию, а также соблюдение требований бухгалтерского учета в 

соответствии с настоящими правилами. 

Организация бухгалтерского учета в субъектах малого и микробизнеса осуществляется 

следующим образом:  

1. Для правильной организации бухгалтерского учета в этих субъектах хозяйствования 

руководитель должен сначала нанять сотрудников, которые будут оказывать 

бухгалтерские услуги (бухгалтер, главный бухгалтер). 

2. Если руководитель этих хозяйствующих субъектов не может нанять сотрудников для 

оказания бухгалтерских услуг, он должен обратиться в специализированную 

организацию в этой сфере для обеспечения надлежащей организации бухгалтерского 

учета или ведения личного учета в соответствии с настоящими правилами. 

3. Документы, расчеты, финансовые обязательства, являющиеся основанием для приема 

и передачи материалов, товаров, денежных средств и других ценностей, совместно с 

работниками главной бухгалтерии или представителем обслуживающей ее 

специализированной организации в целях правильно организовать бухгалтерский учет в 

этих субъектах хозяйствования, необходимо подписывать ссуды. 

4. Для обеспечения надлежащей организации бухгалтерского учета в данных 

хозяйственных обществах главный бухгалтер или представитель специализированной 

организации должен вести надлежащий учет всех регулярных финансово-хозяйственных 

операций, в том числе предоставлять оперативную информацию по бухгалтерскому 

учету руководителю этих хозяйствующих субъектов. субъекты, своевременные отчеты 

Кроме того, он должен проводить экономический анализ деятельности этих субъектов 

хозяйствования. 

5. В случае увольнения главного бухгалтера данных хозяйственных обществ или 

расторжения договора с представителем специализированной организации, 

выполняющей функции главного бухгалтера, эти документы и их рабочие полномочия 

передаются новому главному бухгалтеру или представителю. новой 

специализированной организации В случае отсутствия этих лиц по приказу 
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руководителя главный бухгалтер должен быть передан работнику, который его временно 

заменяет. 

6. Сотрудник бухгалтерской службы или представитель специализированной 

организации в данных хозяйственных обществах должен обеспечить без искажений 

документальное оформление всех происходящих в ходе бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственных операций на основании первичных учетных документов. 

7. При отсутствии кассира в бухгалтерской службе данных субъектов хозяйствования 

эту должность исполняет другой работник или сам руководитель в соответствии с 

письменным приказом руководителя субъекта хозяйствования. 

8. Эти хозяйствующие субъекты должны вести учет по кассовому методу или по методу 

начисления. 

9. Главный бухгалтер или представитель специализированной организации 

обеспечивает сохранность и архивирование документов субъектов малого и 

микробизнеса в период их обработки в соответствии с настоящими правилами (Mikro və 

kiçik sahıbkarlıq subyektlərində uçotun aparılması qaydaları maddə 9, 2016). 

Информация о финансово-хозяйственных операциях этих хозяйствующих субъектов в 

течение указанного периода регистрируется в регистрах бухгалтерского учета. 

Информационные регистры ведутся от начала до конца, на неопределенный срок, в 

хронологическом и систематическом порядке. Бухгалтерские регистры ведутся в этих 

хозяйственных обществах на бумажных или электронных носителях. информационные 

СМИ. Для данных хозяйствующих субъектов используются следующие регистры 

бухгалтерского учета (Abbasov, 2009: 420): 

1. График движения активов субъектов микро и малого предпринимательства. 

2. График обязательств субъектов микро и малого бизнеса. 

3. Упрощенная бухгалтерская книга для субъектов микро и малого бизнеса. 

Этим хозяйствующим субъектам не разрешается вносить корректировки без регистрации 

в регистрах бухгалтерского учета. Таким образом, если эти субъекты хозяйствования 

хотят устранить ошибки в регистрах бухгалтерского учета, необходимо подписать 

документ, вызвавший ошибку, допущенную уполномоченным лицом, и указать дату 

исправления. Составление регистров бухгалтерского учета в данных субъектах 

хозяйствования должно вестись на государственном языке. Надлежащая подготовка 

регистров бухгалтерского учета в этих субъектах хозяйствования и хранение 

информации, отраженной в регистрах, осуществляется главным бухгалтером или 

сотрудником, назначенным руководителем предприятия. юридическое лицо. 

Эти активы отражаются в этой таблице с указанием наименования и даты 

первоначального бухгалтерского документа для активов, имеющихся на начало периода, 

израсходованных и полученных в течение отчетного периода. Наконец, остаток активов 

на конец отчетного периода равен Это связано с тем, что эта таблица очень проста и 

понятна, однако она не дает никаких благоприятных возможностей для будущего 
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экономического развития этих предприятий, а также для выхода на международные 

рынки и т. д. Таким образом, эта таблица позволяет этим предприятиям контролировать 

только свои активы. Как видно, эта таблица охватывает только один отчетный элемент 

отчета о финансовом положении, и если мы сравним эту таблицу с рассматриваемым 

финансовым отчетом, мы увидим, что амортизационные расходы, инвестиции в 

недвижимость и т. Д. Не учитываются в этот стол. Кроме того, таблица не 

классифицирует активы как долгосрочные или краткосрочные и не использует учетные 

записи, а таблица просто предназначена для регулирования таких вопросов, как 

регистрация, сумма, документация и баланс активов на конец периода (Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi. 2016). 

Доходы этих хозяйствующих субъектов в «Бухгалтерской книге» в разделе «A. Доходы», 

содержание операций, относящихся к первичным бухгалтерским документам, 

наименование, номер и дата первичного бухгалтерского документа, сумма остатка на 

начало отчетного периода, рассчитанная сумма, квитанции. Наименование, номер и дата 

первоначального бухгалтерского документа, сумма и сумма остатка на конец отчетного 

периода, относящаяся к сделкам, отражаются в соответствующих графах. 47 В разделе 

«A. Доходы» в строке «Итого» отображается сумма сумм, указанных в соответствующих 

столбцах. Он играет роль отчета о прибылях и убытках для этих предприятий в 

упрощенной бухгалтерской книге. Как и в отчете о прибылях и убытках, прибыль 

отражается отдельно в этой книге. Признание доходов основывается на кассовом методе 

и первичных бухгалтерских документах. 

Результат 

В результате статьи можно отметить, что малые и средние предприятия - это 

организации, участвующие в формировании и развитии независимых, но 

взаимосвязанных рынков, а также в деловых отношениях между этими рынками, 

обеспечивающих свободное перемещение экономических ресурсов и услуг между 

производством, распределением, обменом и потреблением. представляет собой набор 

юридических форм. 

Основным условием развития малого и среднего предпринимательства в стране является 

наличие и развитие инфраструктуры, обеспечивающей выбранный вид бизнеса. 

Современный малый и средний бизнес не может быть закрыт для себя, ему нужна 

адекватная безопасность, сотрудничество с другими отраслями и организациями, то есть 

должна быть развитая предпринимательская инфраструктура. Инфраструктура - это 

совокупность организационно-правовых форм, которые фиксируют движение деловых 

отношений и связывают эти отношения в целом, несмотря на их разнообразие 

(Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin. 2018). 

Полученные в статье научные результаты могут быть рекомендованы для использования 
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в исследованиях, связанных с темой, и для подготовки учебных курсов по мировой 

экономике, международным деловым отношениям, организациям и другим. 
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Xülasə  

Məqalədə Azərbaycanda əmək bazarının mövcud vəziyyətinə ümumi baxış həyata keçirilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, əmək bazarının mövcud vəziyyəti Azərbaycanda iqtisadi və sosial dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunur 

ki, bu da əmək bazarının elastikliyinə dəlalət edir. Elastiklik əmək bazarının xarici təsirlərə sürətlə uyğunlaşma və 

yeni iqtisadi şərtlərə uyğunlaşma qabiliyyətini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, çevik əmək bazarı, əmək resurslarının 

tam istifadəsi və səmərəli bölgüsü üçün şərait yaradır ki, bu da nəticədə səmərəli məşğulluq strukturunu tələb edir. 

Ancaq, aparılan işlərə baxmayaraq, Azərbaycanın əmək bazarında hələ də problemlər yaşanmaqdadır. Bunlar 

əsasən özünü daimi iş yerlərinin azlığında, gənclər arasında işsizliyin və miqrasiyanın səviyyəsinin yüksək 

olmasında, işçi qüvvəsinin keyfiyyət göstəricilərinin əmək bazarının tələblərinə cavab verməməsində, qeyri-

formal məşğulluğun səviyyəsinin hələ də böyük olmasında, əmək ehtiyatlarının zоnalar üzrə qeyri-bərabər 

formada paylanmasında, iş yerlərinin mövsümi xarakter daşımasında, bir çox ixtisaslar üzrə əmək haqqının 

səviyyəsinin aşağı olmasında özünü göstərir. Bu da əhalinin məşğulluğun təmin olunması istiqamətində siyasəti 

daim təkmilləşdirməyi tələb edir. Belə ki, məşğulluq sahəsində bir sıra istiqamətlərdə sistemli tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə ehtiyac var.  

Açar sözlər: məşğulluq, əmək, işsizlik, bazar, tənzimlənmə, əmək bazarı. 

 

Mövcud Şəraitdə Əmək Bazarında İqtisadi İnkişaf Dinamikası  

Sosialist blokun siyasi və iqtisadi çöküşündən sonra, keçid dövrünün əvvəlində demək olar ki, 

bütün keçid ölkələrində istehsalın ümumi həcmi kəskin şəkildə azaldı. Bəzi ölkələrdə azalma 

1990-cı il səviyyəsinin 50%-ni keçib. Düşən istehsal həcmləri və yüksək inflyasiya məşğulluq 

və real əmək haqlarında azalmaya səbəb oldu. Bir çox keçid iqtisadiyyatı 1990-cı ilin istehsal 

və məşğulluq səviyyəsinə qayıtmağı və ya onları aşmağı bacardığı halda, əmək bazarı 

strukturları bərpa edilmədi, əksinə yeni inkişaf yollarına başladı. Əmək bazarının inkişafı çox 

vacibdir, çünki iqtisadiyyatı mövcudluğu və keyfiyyəti iqtisadi inkişafı müəyyən edən istehsal 

amillərindən birini təmin edir. 

Sovet İttifaqının dağılması Azərbaycan iqtisadiyyatında və əmək bazarında əhəmiyyətli struktur 

dəyişiklikləri yaratdı. Kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalındakı azalma məşğulluğun azalmasına 

səbəb oldu və xidmətlərin sürətli inkişafı işçi qüvvəsinə olan tələbi artırdı. Bu vaxt, xidmət 

sektorundakı məşğulluq artımı kənd təsərrüfatında və sənayedə məşğulluğun azalmasını 

kompensasiya edəcək qədər böyük deyildi. Yeni şərtlər altında məşğulluğun status quruluşu da 

dəyişdi: bütün sahələrdə, xüsusən də hazırda bütün işçilərin özünüməşğul olduğu kənd 

təsərrüfatında özünüməşğulların payı artdı. İşçi qüvvəsinin iştirak səviyyəsindəki 
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dəyişikliklərlə yanaşı, işçi qüvvəsinin təhsil səviyyəsinə görə tərkibi də müəyyən dəyişikliklərə 

məruz qaldı, baxmayaraq ki, bu dəyişikliklər arzuolunmaz idi. Son statistik məlumatlar ibtidai 

təhsilli işçilərin payının artdığını, orta və ali təhsilli işçilərin payının azaldığını göstərir. 

Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçməsi əmək münasibətləri də daxil olmaqla bütün iqtisadi 

münasibətlərdə köklü bir şəkildə dəyişmələrə səbəb oldu, cəmiyyətin bir çox sosial problemləri 

daha da artırdı, köhnə ziddiyyətləri üzə çıxardı və yenilərinə səbəb oldu. İqtisadiyyatdakı 

islahatlar və qeyri-neft sektorunun inkişafı zamanı müəyyən problemlər, əhalinin məşğulluq və 

iqtisadi fəaliyyətinin sahə quruluşu nisbətinin qeyri-tarazlıqlarına, əmək məhsuldarlığının 

müəyyən dərəcədə azalmasına, əmək ehtiyatlarının istifadəsində səmərəsizliyin, gizli və qeydə 

alınmamış işsizliyin artması ilə yanaşı əmək haqqı sisteminin deformasiyasına səbəb oldu. 

Mövcud şəraitdə əmək sahəsindəki iqtisadi inkişaf dinamikasına vaxtında cavab verməyə qadir 

olan sivil əmək bazarının formalaşmasına və inkişafına kömək edəcək dəyişikliklərin zəruri 

olduğu tamamilə aydındır. Bütövlükdə Azərbaycanda və onun bölgələrində əmək bazarının 

formalaşması ilə bağlı praktik məsələlərin həlli məşğulluq, işsizlik və əmək bazarına aid iqtisadi 

nəzəriyyələrin öyrənilməsini və yeni başa düşülməsini tələb edir. 

Hal-hazırda Azərbaycanda əmək bazarı iş yerlərinin dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunur ki, bu 

da əmək bazarının elastikliyinə dəlalət edir. Elastiklik əmək bazarının xarici təsirlərə sürətlə 

uyğunlaşma və yeni iqtisadi şərtlərə uyğunlaşma qabiliyyətini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, 

çevik əmək bazarı, əmək resurslarının tam istifadəsi və səmərəli bölgüsü üçün şərait yaradır ki,  

bu da nəticədə səmərəli məşğulluq strukturunu tələb edir. 

Ancaq yuxarıda göstərilənlər o demək deyildir ki, əmək bazarında vəziyyətlə bağlı iş 

görülməmişdir. Ölkədəki islahatlar iqtisadiyyatda əhəmiyyətli keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb 

oldu və dinamik iqtisadi inkişaf təmin edildi. Bölgələrin iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, 

sosial təminatın və əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması, habelə ölkə 

iqtisadiyyatının, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün tədbirlər görülmüşdür.  

Bu istiqamətdə həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlərə qeyri-neft sektorun inkişafı üçün 

maliyyə dəstəyinin artırılması, əlavə maliyyə ehtiyyatlarının cəlb edilməsində dövlətin siyasi 

iradəsinin gecləndirilməsi, əhalinin məşğulluğunu təmin edən yeni iş yerlərinin açılmasına 

yönəlmiş investisiyalara yol açılması və sağlam rəqabətin aparılması üçün əlverişli şərait 

yaratmaq kimi tədbirləri həyata keçirilməsini göstərə bilərik. 

Məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir edən amillərdən biri də qeyri-neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsulunun ixracı ilə bağlıdır. Aparılan tədqiqatlar 

göstərir ki, olkəmizdə aqrar sahə məhsullarının istehsalı və emalı əsaslı üstünlüyə malikdir. 

Ancaq son illərdə ölkənin istehlak bazarında qiymətlərdə baş verən dəyişikliklərin əsasən yerli 

kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərində əks olunmuşdur. Respublika 

iqtisadiyyatın inkişafının yerli ərzaq məhsulların istehsalı, ixracı və istehlakçılara çatdırılması 

istiqamətində qurulması səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə geniş imkanlar açılır və bu 

istiqamətdə dövlətimiz tərəfindən məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 
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2017-ci ildə ölkənin iqtisadi cəhətdən fəal əhalisinin sayı 693,7 min nəfər artaraq 5073,8 min 

nəfərə çatıb ki, bunlardan 4822,1 min nəfəri iqtisadi cəhətdən fəal, 251,7 min nəfəri işsizdir. 

Ölkə iqtisadiyyatında son islahatlar nəticəsində əmək bazarında mühüm müsbət dəyişikliklər 

əldə edilmişdir. Beləliklə, əgər 2005-ci ildə dövlət sektoru işçilərinin payı iqtisadiyyatda 

işləyənlərin sayının 30,3 faizini təşkil edirdisə, 2017-ci ildə bu göstərici 24,0 faizədək azalıb və 

bu dövrdə qeyri-dövlət sektorunda çalışanların sayı 1,3 dəfə artıb (Azərbaycan Respublikasının 

Məşğulluq Strategiyası, 2019-2030). 

Əmək ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə yolu ilə əhalinin məşğulluğunu təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 26 oktyabr tarixli 1068 nömrəli 

Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (2006–2015-ci illər)” 

təsdiq edilmişdir. Sözügedən Məşğulluq Strategiyasının icrasının bir-birini tamamlayan iki 

mərhələdə reallaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci il 15 may tarixli 2167 nömrəli və 2011-ci il 15 noyabr tarixli 1836 nömrəli sərəncamları 

ilə 2007–2010-cu və 2011–2015-ci illər üzrə müvafiq dövlət proqramları təsdiq edilmiş və 

uğurla icra olunmuşdur. Məşğulluq Strategiyasının icrası dövründə işsizlik səviyyəsi 7,3 

faizdən 5 faizədək, yoxsulluq səviyyəsi 29,3 faizdən 4,9 faizədək azalmış, əhalinin gəlirləri 5,2 

dəfə, minimum əməkhaqqı 3,5 dəfə, orta aylıq nominal əməkhaqqı 3,8 dəfə artmışdır. İşsizlərin, 

işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, əmək 

bazarının təkmilləşdirilməsi, əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə yaxşılaşması və 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artması, iqtisadi fəallığın yüksəlməsi üçün əlverişli şərait yaradılması 

sahəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir (Muradov, 2007). 

Azərbaycanda məşğulluq könüllülük prinsipinə əsaslanmışdır. Ümumiyyətlə ölkə 

Kоnstitusiyasının müvafiq maddələrini təhlil edərkən məşğulluqla bağlı dövlətin pоzitsiyasının 

aşağıdakılardan ibarət оlduğu müəyyən оlunur:  

- Hər kəs özünün istehsal və yaradıcılıq pоtensialı üzərində müstəsna sərəncam vermək 

hüququna malikdir. Hər kəs bu pоtensialından könüllü surətdə istifadə edə bilər. Heç kəs 

məcburi əməyə cəlb edilə bilməz. Əməyə icbari cəlb edilmə yalnız qanunvericilikdə müəyyən 

edilən hallarda yоl verilə bilər.  

- Dövlət hər kəsin əmək hüquqlarının təmin edilməsini özünün pоzitiv öhdəliyi kimi bəyan edir. 

Hər kəsin öz istehsal və yaradıcılıq pоtensialından istifadə etməsi üçün dövlət səyləri həyata 

keçirməlidir. Əgər dövlət belə bir şəraiti tam yarada bilmirsə, оnda ölkədəki sоsial-iqtisadi 

şərait nəzərə alınmaqla işsizlərə müavinətlər verilməlidir (Məmmədov, 2014), (Bayramov, 

2018). 

Ölkəmizdə dinamik və uzunmüddətli iqtisadi tərəqqinin reallaşdırılması şəraitində əhalinin 

məşğulluq və sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin sosial-

iqtisadi inkişaf siyasətinin başlıca hədəfləri sırasındadır. Dövlət başçısının 30 oktyabr 2018-ci 

il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən “2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının 

Məşğulluq Strategiyası” da bu hədəflərə doğru yeni mühüm addımların atılmasına və uğurların 

əldə olunmasına əlverişli imkan yaradır (Bayramov, 2018). 
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Azərbaycanda işsizlərin təhsil səviyyəsini əsas götürərək 2013-2018-ci il dövrü üçün işsizliyi 

nəzərə alsaq, ibtidai və orta təhsilli insanlar arasında işsizlik nisbətinin müvafiq olaraq 4% və 

2% azaldığı, lakin ali təhsilli insanlar arasında işsizliyin 1% artdığı görülə bilər.  

Cinslər üzrə bölünən məlumatlar göstərir ki, işsizlik 11% ibtidai təhsilli kişilər arasında, orta 

təhsilli kişilər arasında 4% və ali təhsilli kişilər arasında 1% azalıb. İbtidai və ali təhsilli 

qadınlarda işsizlik nisbəti 2% və 3% artdı. İbtidai təhsili olan kişilər arasında işsizlik 

səviyyəsindəki əhəmiyyətli azalma, ixtisassız işçi qüvvəsinə tələbin artdığını göstərir və bu fakt 

dolayısı ilə Azərbaycanda getdikcə daha çox şirkətin bacarıqlı işçi qüvvəsi tələb etməyən sadə 

texnologiyalar seçdiyini göstərir 

Əhalinin yaş qrupları üzrə təhsil səviyyəsinin təhlili göstərir ki, bütün yaş qrupları üzrə orta 

təhsillilər üstünlük təşkil edir. Belə ki, aparılan hesablamalar göstərir ki, məşğul əhalinin, cəmi 

16,7%-i ali təhsilli, 11%-i orta ixisas təhsilli, 5,5%-i peşə-ixtisas təhsili olduğu halda, 66,8%-i 

orta və ibtidai təhsillidir. Gənclər arasında məşğul əhalinin isə 20,3%-i ali təhsilli , 10,9%-i orta 

ixisas təhsilli, 3,8%-i peşə-ixtisas təhsili və 65 %-i isə orta və ibtidai təhsillidir (AR.Dövlət 

Stastistika Kömitəsi, 2020). 

İş yerləri ilə bağlı problemlər əsasən özünü gənclərin işlə təminatında biruzə verir. Nəticədə 

həm gənclər arasında işsizlik ildənilə artır, əksəriyyəti yoxsulluq həddinə yaxın məvacib alır, 

həm də ölkəni tərk edən gənclərin sayı artır. Belə ki, 2018-cı ilin məlumatına görə, 

Azərbaycanda ümumi işsizlik səviyyəsi 5 faiz olduğu halda, 15-29 yaşlı gənclər arasında 

işsizlik səviyyəsi 9,2%, 15-24 yaş arasında isə 13,8% təşkil edib. Bu da gənclərin əmək bazarı 

sahəsində problemlərin daha ciddi olduğunu göstərir (Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 

Strategiyası, 2019-2030). 

Azərbaycanın əmək bazarındakı mövcud vəziyyətə əsaslanaraq, dövlət məşğulluğu qorumaq 

üçün passiv və aktiv siyasət alətlərini özündə birləşdirən bir strategiya seçməlidir. 

Fəal siyasətinin bir hissəsi olaraq, dövlət sənaye müəssisələrinin əsas fondlarına sərmayə 

qoymalı, eyni zamanda xarici və daxili investisiyaların onlara cəlb edilməsi üçün hüquqi əsas 

yaratmalıdır. Bu, makro səviyyədə istehsalın böyüməsini və genişlənməsini və nəticədə iş 

yerlərinin sayının çox artmasını təmin edəcəkdir. 

Sahibkarlıq ölkədə iş yerlərinin açılmasının digər bir əsas mənbəyidir. Özəl sektorun dövlətdən 

ayrı fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alsaq, həmişə özəl sahibkarlıq üçün səciyyəvi olan iqtisadi 

problemlərin ortaya çıxması səbəbindən işçi qüvvəsinin kütləvi şəkildə sərbəst buraxılma 

riskini nəzərdə tutur. Bu vəziyyətdə dövlətin özəl sektora investisiya dəstəyi göstərməsi, idxal 

təşviqi verməsinin yanında perspektivli yerli müəssisələrə ixrac kredit verməsi lazımdır.  

Bu siyasət məşğulluğu birbaşa dəstəkləyən özəl müəssisələrdə kütləvi ixtisarların qarşısının 

alınmasını təmin edəcəkdir. 

Həm fərdi olaraq həm də kompleksdə əmək bazarını xarakterizə edən əsas göstəricilərin və 

meyarların bazar dəyişikliyi tendensiyasına təsirinin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2798 
 

böyük maraq doğurur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək bazarında vəziyyətin elmi 

əsaslandırılmış proqnozlaşdırılması məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin, əmək bazarının tənzimlənməsi nöqteyi-nəzərindən müvafiq proqram və 

konsepsiyaların hazırlanmasında mühüm rol oynayır. 

Təhsil Sistemi İlə Əmək Bazarı Arasında Uyğunluğun Təmin Olunması 

Azərbaycanda gənclərin əmək bazarında aşağı rəqabət qabiliyyətli olmağa davam etdiyini, 

bunun iş təcrübəsinin azlığı və ən əsası peşə təhsili keyfiyyətinin aşağı olması ilə əlaqəli 

olduğunu nəzərə alasaq belə ki, Avropada peşə məktəblərini iqtisadiyyatın əsas gücü sayırlar. 

Elə buna gorə də, Qərb hokumətləri keyfiyyətli və təminatlı tədris üçün peşə məktəblərinin 

inkişafı ücün hər cür şərait yaradır, lazımi maliyyə vəsaiti ayırır. Avropada hər il yeniyetmələrin 

ən azı 20-25 faizi peşə təhsilinə yonəlir, Azərbaycanda isə bu rəqəm 10 faizdən aşağıdır. 

Bunların böyuk bir hissəsi məktəbdən cıxarılan, attestat almaq üçün məcburiyyətdən peşə 

məktəblərinə üz tutanlardır. 

Aparılan elmi araşdırmalar gostərir ki, dünya üzrə yaxın 10 ildə iş yerlərinin yarıdan çoxu ali 

təhsilli mutəxəssislərə deyil, orta səviyyəli peşəkarlara nəsib olacaq. Bu peşəkarlar isə peşə 

təhsili vasitəsilə yetişəcəklər. Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün peşə 

təhsilinin aktuallığı daha böyükdür. Belə ki, Avropada peşə təhsilinin qarşısında duran vəzifə, 

sadə dillə desək, vətəndaşın bilik və bacarıqlarının üç, beş il ərzində yeniləşən texnologiyaya 

uyğunlaşdırmaqdırsa, Azərbaycanda isə uzun müddətli dövr ərzində mövcud olmuş planlı 

iqtisadiyyat şəraitində qazanılmış ixtisasların və əldə edilmiş peşə vərdişlərinin müasir dövrün 

 tələblərinə uyğunlaşmanı təmin etmək, gənclərin yeni ixtisaslara yiyyələnməsini təmin 

etməkdir. Aparılan tədqiqatlar da sübut edir ki, hazırda ölkədə gənclərin işsizlik problemi təkcə 

iş yerlərinin olmaması səbəbindən deyil, eyni zamanda onların peşə-ixtisas təhsilinin və 

vərdişlərinin müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verməməsindəndir. Bunun nəticəsidir ki, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları uzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin əsas 

istiqamətlərindən biri də peşə təhsili və təliminin inkişafıdır (Əmək və məşğulluq sahəsində 

dövlət siyasəti təhlil sənədi, Bakı, 2014). 

Təsadüfü deyil ki, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin bir necə il əvvəl apardığı 

tədqiqatlara gorə, bu gün ölkədə ali təhsilli gənclərin 40 faizinə əmək bazarında yer yoxdur. 

Gənclərin yiyələndiyi ixtisaslar və bilik səviyyəsi bəzən mövcud əmək bazarının tələbinə uyğun 

gəlmir. Problemin tam həlli ücün, ali təhsil muəssisələrinin olkənin sosial-iqtisadi inkişaf 

tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mutəxəssis yetişdirməsinə və onların təhsil-tədqiqat 

innovasiya mərkəzlərinə cevrilməsinə dəstək verən standartlar hazırlanıb tətbiq olunmalıdır. Bu 

məqsədlə həm inkişaf etmiş olkələrinin təcrubəsinin oyrənilməsi, həm xaricdə təhsil almış 
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gənclərin ali təhsil muəssələrinə cəlb edilməsi, həm də universitetlərin tədqiqat mərkəzlərinə 

cevrilməsi vacibdir. 

Belə ki, dövlətin təkcə ali təhsil almış insanların sayı barədə statistik məlumatlara diqqət 

yetirməsi deyil, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət və özəl təhsil müəssisələri 

tərəfindən verilən təhsilin keyfiyyətinə birbaşa nəzarəti həyata keçirməsi lazımdır. Bundan 

başqa, əvvəllər həyata keçirilən gənclərin xaricdə təhsilinin maliyyələşdirilməsinə dair dövlət 

proqramının bərpa edilməsi və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, həmçinin məzunların işə 

götürülməsinin məcburi funksiyasının dövlət tərəfindən onları bitirən universitetlərə verilməsi 

və bu prosesə nəzarəti təmin etmək tövsiyə olunur. 

Qeyri-Formal Əmək Bazarı İlə Bağlı Problemlər.  

Olkədə məşğulluqla bağlı ən ciddi problemlıərdən biri də qeyri-formal əmək bazarı ilə bağlı 

problemlərdir. Gizli əmək bazarında və ya qeyri-fоnalar uzrə qeyri-rmal sektоnalar uzrə qeyri-

rda calışan işcilərin sayının yuksək həddə оnalar uzrə qeyri-lması olkədə n məşğulluğunun 

təmin оnalar uzrə qeyri-lunması ilə bağlı siyasətin həyata kecirilməsinə ciddi prоnalar uzrə 

qeyri-blem yaradır. Yuzminlərlə insanın qeyri-rəsmi əmək munasibətində оnalar uzrə qeyri-

laraq əmək fəaliyyəti ilə məşğul оnalar uzrə qeyri-lması оnalar uzrə qeyri-deməkdir ki, bu 

insanlara munasibətdə əmək qanunvericiliyi tətbiq оnalar üzrə qeyrd olunmur. Belə işcilərin 

əmək fəaliyyəti həm dovlət, həm də həmkarlar ittifaqlarının nəzarətindən kənardadır (İnformal-

məşğulluq.pdf, 2018). 

2016-cı ilin sonuna olan məlumata gorə, olkədə qeydiyyatsız işləyən vətəndaşların sayı 805-

900 min nəfər təşkil edib. Son illər Əmək və Əhalinin Sosial Mudafiəsi Nazirliyi tərəfindən 

aparılan işlər nəticəsində bu say xeyli azaldılıb. Ancaq məşğul əhalinin 1 milyon 769 mini, 

təxminən 37 faizini kənd təsərrufatı ilə məşğul olduğunu və onların boyuk hissəsinin rəsmi 

əmək munasibətlərinə girmədən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu nəzərə alsaq, bu rəqəmin 

daha boyuk olduğu şubhə doğurmaz. Düzdür, Azərbaycanda torpaq şəhadətnamələri kimlərə 

verilibsə, onlar məşğulluq qanununda məşğul əhali kimi qeyd olunub. Ancaq kənd yerlərinə 

yaşayan gənclərin boyuk hissəsinin adına torpaq sahəsi olmadığından, onlar ya işsiz, ya da 

qeyri-formal sektorda calışırlar. Ekspertlərin hesablamaları gostərir ki, Azərbaycanda iqtisadi 

fəalliyyətlə məşğul olan əhalinin təxminən 25-30%-i qeyri-formal əmək bazarının iştirakcısıdır. 

Bu da inkişaf etmiş olkələrlə muqayisədə cox boyukdur. Belə ki, iqtisadiyyatda qeyri-formal 

sektorun payı inkişaf etmiş Avropa Birliyi olkələrində orta hesabla 18,4 faiz, Avstraliya, 

Kanada, Yaponiya, Yeni Zelandiya və ABŞ-da isə 8,6 faiz təşkil edir( Azadİnform,2017). 

Bəzi tədqiqatçılar hesab edir ki, beynəlxalq təcrübə “məşğulluq və işsizlik problemi”nin 

əhalinin həyat səviyyəsinə bilavasitə təsir etdiyini göstərir. Hesab edirik ki, neftdən əldə olunan 

gəlirlərin bir hissəsini qeyri-neft sektorunun inkişafına, o cümlədən intellektual potensialın 

formalaşmasına yönəltməklə səmərəli məşğulluğun təmin olunmasına, əhalinin gəlir əldə etmə 

imkanlarının genişləndirilməsinə, yoxsulluğun azaldılmasına və nəhayət, ölkə əhalisinin 

intellektual səviyyəsini yüksəltməklə sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına və demokratik 
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cəmiyyətin qurulmasına nail olmaq mümkündür. 

Nəticə və Təkliflər 

İş bazarında mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olaraq aşağıdakıları tətbiq   etmək 

lazımdır: 

1. Əvvəla, müraciət edənlərin əmək birjalarına müraciətini stimullaşdırmaq, məşğulluq 

birjalarının mümkün qədər çox sayda özəl və dövlət müəssisəsi ilə sıx əməkdaşlığını 

genişləndirmək lazımdır. 

2. Müraciət edənlərin dövlət məşğulluq xidmətində qeydiyyatı prosesini yaxşılaşdırmaq və 

onlarla iş metodlarını təkmilləşdirmək, dövlət məşğulluq xidmətinin xidmət səviyyəsini və 

keyfiyyətini özəl işə qəbul və konsaltinq şirkətlərinin iş axınına yaxınlaşdırmaq lazımdır.  

3. İşsiz vətəndaşların ixtisası bazarda mövcud işgüzar tələbatın strukturuna uyğun gəlmirsə, 

dövlət müraciət edənə ödənişsiz ixtisasartırma, yenidən hazırlıq kursları və yeni bir ixtisas üzrə 

təhsil verməlidir. 

4. Planlaşdırılmış nəticə olmadıqda, ictimai hüquq sahələri üçün səciyyəvi hüquq normalarını 

tətbiq etmək lazımdır. Məsələn, bir sınaq rejimində dövlətin əmək birjaları ilə əməkdaşlıq etmək 

üçün müəssisələrin və sahibkarlığın qismən qanunvericilik məcburiyyətini tətbiq etmək 

mümkündür. 

5. Bu dövrdə Azərbaycanda əmək bazarındakı mövcud problemlərin əksəriyyəti müvafiq 

qaydalarla rəsmi şəkildə tənzimlənir. Əmək bazarında yaş ayrı-seçkiliyi problemlərində baş 

verən proseslərin hüquqi tənzimlənməməsi günümüzün ciddi problemlərindəndir. Beləliklə, 

Azərbaycanın vətəndaşların işləmək hüququndan istifadə prosesində yaranan problemlərin 

tənzimlənməsi çərçivəsində daha çevik tənzimləyici və hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı 

xarici təcrübədən nümunə alması zəruridir. 

Azərbaycanda iş bazarında önəmli olan problem qeyri-formal məşğulluqudur. Azərbaycanda 

qeyri-formal məşğulluq əsasən qeyri-dövlət sektorunda müşahidə edilir, hansı ki, bu sektorun 

ümumi məşğulluqda payı 76 faizdir (İnformal-məşgulluq.pdf,2018). Bu sahədə işlərin görül-

məsi lazımdır ki, əmək hüquqları pozulmasın. 

Azərbaycan Respublikasında dovlətin sosial-iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini 

də əmək bazarının tənzimlənməsi, olkə əhalisinin tam və əlverişli məşğulluğunun təmin 

olunmasını təşkil edir. Müasir dövrdə hər bir dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin ən mühüm 

məqsədlərindən biri tam məşğulluğun təmin olunmasıdır. Çünki insan resurslarından səmərəli 

səmərəli istifadə olkənin iqtisadi inkişafında başlıca rol oynayır. Eyni zamanda məşğulluq ölkə 

əhalisinin həyat fəaliyyətinin və maddi rifahının əsasını təşkil edir. Buna gorə də hər bir dövlət 

tam məşğulluğun təmin olunmasına ciddi önəm verir. Azərbaycan Respublikası Məşğulluq 

haqqında Qanunun Əhalinin məşğulluğu sahəsində dovlət siyasəti adlanan 5-ci maddəsində 

deyilir: “Dövlət vətəndaşların dolğun, məhsuldar və sərbəst secilmiş məşğulluq huququnun 
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həyata kecirilməsinə yardım siyasəti yeridilməsini təmin edir”(Azərbaycan Respublikasının 

Məşğulluq Haqqında” Qanunu, Bakı-2001). 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

1. 2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası.  

http://e-qanun.az/framework/40416 
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(İqtisadiyyat), 2007 №1, s. 62-67 

3. Qeyri-formal əmək bazarının iştirakçıları olaraq hansı hüquqlarınızadan imtina etmiş olursunuz. 
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Sənayedə İnnovasiya Fəaliyyətini Məhdudlaşdıran Amillər 

 

Ülviyyə Rəsulova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda emal sənayesində innovasiya fəallığına mane olan amillər araşdırılmışdır. Bu amillərə 

emal sənayesində istehsalın həcminin kiçik olması, istehsal edilən məhsulların həcmində sadə və standart 

məhsulların payının yüksək olması, emal sənayesi məhsullarının satış həcminin illər üzrə dəyişkənliyinin böyük 

olması, əksər müəssisələrin ölçüsünün minimal səmərəli ölçüsündən əhəmiyyətli dərəcədə kiçik olması aiddir. 

Bununla yanaşı, ölkədə faiz dərəcələrinin yüksək, müəssisələrin maliyyə imkanlarının isə məhdud olması in-

novasiya fəallığını məhdudlaşdıran amillərə aiddir. Habelə, ölkədə fəlaiyyət göstərən Sahibkarlığın İnkişaf Fond 

və Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti kimi inkişaf istitutlarının innovasiyaların maliyyələşdirilməsində rolu 

məhduddur. Qeyd edilənlərlə yanaşı, ölkədə innovasiya fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri də dövlət 

büdcəsindən elmə cəkilən xərclərin azlığı ilə əlaqədar olmuşdur. Bütövlükdə, sənayedə müəssisələrin innovasiya 

potensialı məhdudluğu innovasiyanın mənimsənilməsinə mane olan əsas amillərdəndir.  

Açar sözlər: innovasiya, emal sənayesi, müəssisənin ölçüsü,  

 

Giriş 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müasir iqtisadiyyatlarda ənənəvi resurslardan 

istifadə etməklə iqtisadi artımı təmin etmək imkanları getdikcə tükənir. Belə şəraitdə innovasiya 

iqtisadi artımın təmin edilməsinin əsas amilinə çevrilir. İnnovasiya amili istehsal, marketinq və 

menecment sistemində dərin dəyişikliklər hesabına iqtisadi inkişafın keyfiyyətini müəyyən edir 

(Тычинский, 2009). Texnologiya və innovasiyalar dünyada dəyişikliklərə səbəb olur və maddi 

rifah səviyyəsini artırır. İnnovasiya artım tempini müəyyən etməklə, ünvanlı sosial dəyişiliklərə 

kömək edir (OECD, 2010). İnnovasiyalar iqtisadi inkişafa yeni dinamiklik gətirir və kapitalın 

artımı ilə yanaşı əmək məhsuldarılığının yüksəlməsinə, iqtisadiyyatın yeni keyfiyyət səviyyə-

sinə keçməsinə, ölkənin istehsal imkanlarının artmasına səbəb olur. Qərb ölkələrinin iqtisadi 

inkişafı gələcək inkişaf üçün əlverişli olan imkanların fasiləsiz axtarışının və dəyşiliklərə 

uyğunlaşmanın reallaşdırılması, yəni innovasiya ilə əlaqəli olmuşdur (Розенберг, 1995). 

Ç.Qrixlesin qiymətləndirmələrinə əsasən ayr-ayrı sahələrdə istehsalın həcminin artımının yarısı, 

əmək məhsuldarlığının isə dörddə üçü texnoloji dəyişiliklər hesabına təmin edilmişdir 

(Griliches,  1995).  

Sənayedə innovasiya fəallığını məhdudlaşdıran amillər 

Sənayenin inkişafında innovasiyanın rolu böyükdür. Texnologiya və innovasiya olmadan 

sənayeləşmə, sənayeləşmə olmadan isə inkişaf qeyri-mümkündür (Industrial development 

report 2016). Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, sənayenin artım templəri və inkişaf mərhələləri 
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ölkələrin gəlir səviyyəsinə uyğun olaraq dəyişir. Ölkələr inkişaf etdikcə, aşağı səviyyəli tex-

nologiyalı və əməktutumlu yeyinti (qida məhsullarının istehsalı, içki istehsalı), yüngül (toxu-

culuq sənayesi, geyim istehsal, ayyaqqabı istehsalı) və mebel sənayesi sahələri aparıcı mövqe-

yini orta səviyyəli texnologiyalı kimya, metallurgiya, gəmiqayırma, maşın və avadanlıq 

istehsalı sahələrinə verir. Sənayeləşmənin ən son mərhələsində elektronika, kompyuter 

istehsalı, əczaçılıq və kosmik sənaye kimi yüksək texnologiwatercolour yalı sahələr lokomotiv 

olaraq çıxış edir və qlobal miqyasda sənayenin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Ölkədə innovasiya fəallığının və innovasiyyaların tətbiqini bir sıra amillər məhdudlaşdırır. Bu 

amillər daxili xə xarici maneələr bölünür. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar (Madrid-

Guijarro et al, 2009): 

Daxili amillər: 

- maliyyə resurslarında çatışmazlıq; 

-uyğun kadrların azlığı; 

- şirkətlərin zəif maliyyə mövqeləri; 

- yüksək xərc və risk. 

Xarici amillər: 

- biznes mühitinin dəyişkənliyi; 

- xarici əməkdaşlıq imkanlarının çatışmazlığı; 

-informasiyanın çatışmazlığı; 

-dövlət dəstəyinin çatışmazlığı. 

Emal sənayesində innovasiyanın fəallığına təsir edən amillər 

Ölkədə innovasiya fəaliyyətilə iqtisadi artım arasında qarşılıqlı asıllıq mövcuddur. Belə ki, bir 

tərəfdən istehsalın həcminin dinamik artımı elmi-texniki nailiyyətlərdən geniş istifadə üçün 

güclü stimuldursa, digər tərəfdən elmi-texniki tərəqqi iqtisadiyyatın səmərəliliyinin artması 

üçün əsas amildir. Bu baxımdan, sənaye istehsalının həcmi və strukturu ölkədə elmi-texniki 

potensalın inkişafını müəyyən edən əsas amillərdəndir. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin 

əsas istehlakçısı olan emal sənayesində məhsulun həcmi 2019-cu ildə 2010-cu ilə nisbətən 1,6 

dəfə artsa da, istehsalın həcmi innovasiya fəaliyyəti üçün minimal səmərəli ölçünü təmin etmir. 

Belə ki, 2019-cu ildə emal sənayesinin məhsulunun həcmi 11,8 mlrd. manata, bu sahəyə 

qoyulmuş investisiyanın həcmi isə 2,5 mlrd. manata bərabər olmuşdur. Emal sənayesi 

məhsulunun nisbətən belə kiçik həcmdə olması innovasiya fəallığı üçün əlverişli şərait 

yaratmır. Məsələn, əhalisinin sayı təqribən Azərbaycandakı sayda olan Avstriyada 2018-ci emal 

sənayesi məhsulunun həcmi 313,9 mlrd. manata, Çexiyada isə 388,4 mlrd. manata bərabər 

olmuşdur. İnnovasiya xərcləri sabit xərclərə aid olduğundan miqyasdan qənaət innovasiya 

fəallığı üçün əhəmiyyətli rol oynayır. 
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Müəssisələrin ölçüsü və yaşı onun innovasiya fəallığına təsir edən əsas amillərdən biri hesab 

edilir (Доклад о переходном процессе за 2014 год). Bu miqyasdan qənaətlə əlaqədardır. 

Belə ki, iri müəssisələr daha geniş maliyyə imkanlarına və yeni texnologiyanın mənimsənilməsi 

üçün daha böyük imkanlara malikdir. Bundan başqa iri müəssisələr daha çox sayda innovativ 

layihələr həyata keçirə bilirlər ki, nəticədə yeni məhsul və texnologiyaların yaradılması ehtimalı 

artır.   

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya fəallığı standart məhsullara nisbətən differensial məhsullar 

istehsal edən sahələrdə daha yüksəkdir. Ayrı-ayrı alıcı qruplarının spesfik tələblərini ödəyə 

bilən fərqli məhsulların istehsalı innovasiya fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindəndir. Habelə, 

standart məhsullarda dəyişikliklərə nail olmaq və bu dəyişiliklər üzərində sahiblik hüququnu 

saxlamaq çətindir. Belə ki, standart məhsullarda əks olunmuş yenilklərin diffuziyası daha tez 

baş verir. Bununla yanaşı, rəqiblərdən fərqli differensial məhsulların yaradılması belə məhsullar 

üzərində inhisar hüququnun daha üzunmüddətli saxlanması imkanları yaradır. Habelə, differen-

sial məhsulların yaradılması və güclü reklam alıcıların firmanın məhsullarına bağlılığını təmin 

etməyin əsas yollarındandır. Belə halda, firma yaratdığı və ya əldə etdiyi innovasiyadan istifadə 

hesabına daha uzun müddət ərzində faydalana bilir. Bu baxımdan, firmaların innovasiya 

fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri bazar mövqelərinin saxlanmasına və ya möhkəmlən-

dirilməsinə imkan verən yeni differensial məhsulların yaradılmasıdır. Belə ki, araşdırmalar 

göstərir ki, xammal və materaillar, habelə qısamüddətli istehlak malları istehsalı sahəsinə 

nisbətən, uzunmüddətli istehlak mallarının və istehsal alətlərinin istehsalı sahələri məhsulun 

differensasiyası baxımından daha böyük potensiala malikdir (Morton et al, 1975). Bununla belə, 

Azərbaycanda istehsal edilən emal sənayesi məhsullarının tərkibində sadə və standart 

məhsulların payı yüksəkdir. Belə ki, 2010-2018-ci illərdə qısamüddətli istifadə məhsullarının 

istehsal edilmiş sənaye məhsullarında payı 93,8 faizi ilə 96,8 faizi arasında, emal sənayesi 

məhsullarında isə 74,0 faizi ilə 79,6 faizi arasında olmuşdur. Habelə, 2019-cu ildə emal sənayesi 

məhsulunun 55,1 faizi qida istehsalı və neft məhsulları istehsalının payına düşmüşdür. Bu sahə-

lərin məhsulları da əsasən sadə və ya standart məhsullardan ibarətdir. 

İnnovasiya fəallığı və innovasiyanın istehsala tətbiqi emal sənayesinin inkişaf templərini 

müəyyən etməklə yanaşı, bu proseslər əks əlaqəyə də malikdir. Yüksək davamlı inkişaf tempinə 

malik sahələrdə innovasiya fəaliyyətinə meyllilik daha yüksək olur. Bununla belə, son illərdə 

emal sənayesində əvvəlki ilə nisbətən istehsalın səviyyəsi dəyişkən olmuşdur. Məsələn, 2015-

2018-ci illərdə emal sənayesində istehsalın həcmi əvvəlki ilə nisbəti 98,0 faizlə 111,5 faiz 

arasında, o cümlədən kimya sənayesində 88,8 faizlə 143,2 faiz, əczaçılıq məhsullarının 

istehsalında 38,7 faizlə 348,8 faiz, mettallurgiya sənayesində 90,5 faizlə 111,4 faiz, maşın və 

avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalında 72,6 faizlə 180,0 faiz, kompüter 

və digər elektron avadanlıqların istehsalında 101,3 faizlə 205,7 faiz, elektrik avadanlıqlarının 

istehsalında 101,1 faizlə 333,8 faiz arasında, maşın və avadanlıqların istehsalında 71,5 faizlə 

142,9 faiz, sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalında 32,7 faizlə 114,4 faiz arasında dəyişmişdir. 

Göründüyü kimi, emal sənayesinin innovasiya tutumlu əksər sahələrində istehsalın həcminin 
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illər üzrə dəyişməsi böyük olmuşdur. Xüsusilə, bəzi sahələrdə istehsalın yüksək artım tempi, 

sonrakı ildə kəskin azalma ilə müşaiyət olunmuşdur. Belə hal qeyd edilən sahələrdə istehsalın 

həcminin kiçik olması və fərdi sifarişlərdən asılı olması ilə əlaqədardır. Belə ki, müəyyən sifariş 

icra edildiyindən sonra yeni sifarişləri azlığı istehsalın azalmasına səbəb olmuşdur. Satış bazarı 

ilə əlaqədar belə qeyri-müəyyənlik yeni məhsul və proses innovasiyalarının tətbiqini 

məhdudlaşdırır. Bütövlükdə, davamlı artım innovasiya fəallığı üçün səylərin artırılmasının 

mühüm amili kimim çıxış edir. Xüsusilə, inkişaf sənaye firmalarının ücüz maliyyə resurslarının 

və ixtisaslı kadrların cəlb etmələrinin əsas şərti kimi şıxış edir və habelə, belə inkişaf qeyd 

edilən resurslara təlabat yaradır.  

2005-2019-cu illərdə emal sənayesinin ümumi məhsulunda əlavə dəyərin payı artmışdır. Bu 

artım əksər sahələrdə baş vermişdir. Ümumi məhsulda əlavə dəyərin payının kiçik olması emal 

sənayesində mürəkkəb məhsulların istehsalının böyük olması və bu məhsullar üzrə beynəlxalq 

istehsal əlaqələrin yüksək olması ilə, habelə sadə məhsulların material tutumunun yüksək 

olması ilə bağlıdır. Emal sənayesinin məhsulunun əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən qida 

sənayesi əsasən materaltutumluluğu ilə xarkterizə olunduğundan, bu sahədə əlavə dəyərin payı 

kiçik olmuşdur. Toxuculuq sənayesində əlavə dəyərin payı yüksək olsa da, bu sahənin 

məhsulunun əsas hissəsini pambıq mahlıcı təşkil etmişdir. Tütün sənayesində də əsasən 

materailtutumlu sahədir. Neft emalı sənayesi əsasən fondtutumlu sahə olmasına baxmayaraq, 

bu sahədə əlavə dəyər əsasən emal edilən neftin qiyməti ilə əlqaqədardır. Bununla belə, neft 

emalı müəssisələri ilə yanaşı neft hasil edən müəssisələr də eyni neft şirkətinə daxil olduğundan 

burada bazar qiymətləri deyil, şirkətdaxili transfer qiymətləri üstünlük təşkil edir. Digər sahə-

lərdə nisbətən sadə məhsullar istehsalında əmək haqqı və amortizasiya ayırmalarının payının 

yüksək olduğundan, belə sahələrdə əlavə dəyərin payı yüksək olmuşdur. İdxal edilən detallardan 

istehsal edilən məhsullarda isə əlavə dəyər ümumi məhsulin kiçik hissəsini təşkil etmişdir.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı, kimiya sənayesində standart etilen və propilen istehsalı üsütünlük 

təşkil edir və 2019-ci ildən başlayaraq karbamid istehsalına başlanmışdır. Habelə, 

maşınqayırma məhsulları sənaye məhsulunun 1,7 faizini, emal sənayesi məhsulunun isə cəmi 

7,8 faizini təşkil edir. Belə şəraitdə firmaların innovasiya fəallığına meyli məhdud olur.  

2019-cu ildə sənayedə 3169 müəssisə fəaliyyət göstərmişdir ki, bunun da 2346 ədədini mikro 

və kiçik müəssisələr təşkil etmişdir. Emal sənayesində qeyd edilən göstəricilər müvafiq olaraq 

2330 ədəd və 1892 ədəd təşkil etmişdir. Qeyd edilən ildə orta hesabla bir emal sənayesi 

müəssisəsində 5145,2 min man. məbləğində məhsul istehsal edilmişdir.  

Emal sənayesindən qida sənayesini və neft emalı sahəsini nəzərə almasaq, onda bir müəssisəyə 

orta hesabla 2019-cu ildə 2824,8 min man. məhsul istehsalı düşür. Qida sənayesində bir 

müəssisəyə düşən məhsul istehsalının həcmi ev təsərrüfatlarında istehsal edilən məhsulların da 

nəzərə alınması hesabına artdığından, böyük alınır. 2019-cu ildə emal sənayesində ayrı-ayrı 

sahələrdə müəssisələrin orta ölçüsü istehsalın minimal səmərəli ölçüsündən əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı olmuşdur. Belə hal həm istehsalın səmərəliliyinin kiçik olmasına, həm də 

innovasiya fəallığına mənfi təsir göstrərir.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, iri şirkətlərin innovasiya fəallığının əsas hərəkətverici qüvvələri olması 

ilə bağlı fikir Y.Şumpeterə məxsusdur (Шумпетер, 1995). Onun fikrincə, təkmil rəqabət nəinki 

mümkün deyil, həm də səmərəlilik baxımından qeyri-optimaldır. Bununla belə, nəzərə 

baxımdan təkmil bazar şəraitində innovasiyaya meyillik inhisar hökmüranlığında olduğuna 

nisbətən daha böyük ola da bilər. Bunu aşaıdakı şəkildən də görmək olar (Кабраль, 2003): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Xərclərin azaldılmasından əldə edilən mənfəət 

Şəkil 1-də xalis inhisarçı firma innovasiya fəaliyyətinin nəticəsində istehsal etdiyi məhsulun 

son hədd xərclərini MCR səviyyəsindən MCİ səviyyəsinə salırsa, onda A düzbucaqlısının sahəsi 

qədər, yəni (MCR – MCİ)×QM və ya (PR –  Pİ) ×QM-yə bərabər əlavə mənfəət əldə edir. Təkmil 

rəqabətli firmanın qiyməti son hədd xərclərinə bərabər olduğundan (PR = MCR) innovasiya 

fəaliyyətinin nəticəsinin istehsal tətbiqi hesabına məhsulun son hədd xərclərinin MCİ 

səviyyəsinə düşməsi A və B düzbucaqlılarının sahələrinin cəmi qədər, yəni (MCR – MCİ)×QM 

və ya (PR –  Pİ) ×QR qədər əlavə mənfəət əldə olunur. Xalis inhisarla təmil rəqabətli firmanın 

fərqi ondan ibarətdir ki, ilkin dövrdə birinci iqtisadi mənfəət əldə etdiyi halda (PM –  PM) ×QM, 

ikinci iqtisadi mənfəət əldə etmir. Bu halda əvəzetmə effekti yaranır, yəni təkmil rəqabətli 

firmanının innovasiya fəaliyyəti nəticəsində itirməyə heç nəyi olmadığı halda, inhisar 

hökmüranlığına malik firmanın inhisar mənfəətini itirməsi təhlükəsi var. Bununla belə, təkmil 

rəqabətli firmaların iqtisadi mənfəətləri olmadığına görə onların innovasiya fəaliyyətini 

mənfəət hesabına maliyyələşdirmək imkanları məhdud olur. Bunun üçün isə xarici maliy-

yələşdirmə mənbələrindən istifadı edilməlidir. Lakin, innovasiya fəaliyyəti riskli fəaliyyət 

olduğuna görə faiz dərəcəsi yüksək olan ölkələrdə belə fəaliyyətin kommersiya əsaslarla 

maliyyələşdirilməsi imkanları məhdud olur. Xüsusilə, firmalar, maliyyə vəsaitlərini cəlb 
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etmələri üçün onların innovasiya potensialının yeni məhsulları və ya prosesləri yaratmağa və 

ya tətbiq etmək səviyyəsində olduğuna investorları inandırmalıdırlar.  

Araşdırmalar göstərir ki, inhisar hökmüranlığına malik firmalar innovasiyaya daha çox xərc 

çəkməyə meyilli olurlar (Кабраль, 2003). Belə hal, həm də miqyasdan qənaətlə də bağlıdır. 

Çünki, innovasiyaya çəkilən xərclər sabit xərclərə aid olduğundan, satış həcmi artdıqca məhsul 

vahidinə düşən belə xərclər azalır.  Habelə, müasir dövrdə innovasiya fəaliyyəti üçün nisbətən 

iri investisiyalar tələb olunur. Belə ki, istehsalın və istehsal edilən məhsulların mürəkkəbləşməsi 

nisbətən mürəkkəb və iri elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor bazasının və ixtisaslı kadrların 

olmasını zəruri edir. Bundan başqa, innovasiya məhsulundan istifadə etmək üçün firmaların 

minmimal səmərəli ölçüsü davamlı şəkildə artır. Düzdür, müasir dünyada yeni texnologiyaların 

yaradılması bir çox məhsulların nisbətən kiçik və orta müəssisələrdə istehsalına imkanlar 

yaradır. Bununla yanaşı, yeni innovasiyaların tətbiqinin səmərəli olması üçün müəssisələrin 

orta ölçüsü artır. Belə hal, iri firmaların xarici maliyyələşmədən istifadə imkanları ilə bağlıdır. 

Kiçik müəssisələr innovasiya fəaliyyətinə xarici mənbələrdən vəsait cəlb etməkdə çətinlik 

çəkdikləri halda, bu fəaliyyətin firmanın ümumi istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin kiçik bir 

hissəsini təşkil etdiyi halda xarici mənbələrdən vəsait cəlb etmək imkanları artır.    

Emal sənayesinin əksər sahələrinin inkişafının daxili bazar hesabına inkişaf etdirilməsi 

imkanları məhduddur. Xüsusilə, neft-kimiya, maşınqayırma, metallurgiya və s. sahələrdə 

minimal səmərəli ölçünün böyük olması, bu sahələrin inkişafında ixarc bazarları əhəmiyyətli 

rol oynayır. 1990-cı ildən sonra emal sənayesinin ixracyönümlü sahələrində istehsalın kəskin 

şəkildə azalmasına və daxili tələbi ödəyən kiçik və orta müəssislərin mövcudluğuna əsaslan 

mövcud vəziyyətin yaranması innovasiya fəallığı baxımındn mənfi amillərdən biridir. Belə hal 

elmi tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinə tələbatın azalması, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının və emal müəssisələrin nəzdində fəaliyyət göstərən tətbiqi elmi-tədqiqat insti-

tutlarının ləğv olmasına və maddi-texniki bazalarının və elmi potensiallarının gerilməsinə səbəb 

olmuşdur.  

Ölkədə məhsul və proses innovasiyalarının yaradılmamasının və onların idxal edilməsi iqtisadi 

inkişaf baxımından bir sıra problem yaradır. Birincisi, idxal edilən innovasiyaların 

mənimsənilmə səviyyəsi innovasiyanın sahibinə nisbətən aşağı olur. Belə ki, innovasiyanı idxal 

edən şirkət onun sahibinə nisbətən onun mənimsənilmə vaxtı və səviyyəsinə görə geri qalır. Bu 

halda, innovasiya sahibi olan şirkətlər onu cəlb edən şirkətlərə nisbətən daha yüksək rəqbət 

qabiliyyətinə malik olurlar. Habelə, idxal edilən məhsul nümunəsi və proses daimi dəyişikliyə 

məruz qaldığından, bir çox hallarda innovasiyadan istifadə edən şirkət belə dəyişikliklərin edil-

məsi baxımından mülkiyyətçi şirkətdən asılı vəziyyətdə olur. Xüsusilə, innovasiya məhsulunun 

mənimsənilməsi onda əks olunmuş biliklərin tanmamilə mənimsənilməsinə əsaslanır. Bir çox 

hallarda belə biliklərin tam mənimsənilməsi üçün kifayət qədər böyük təcrübə və vaxt tələb 

olunur. Qeyd edilənlər innovasiyanı idxal edən ölkənin rəqbət qabiliyyətlilik baxımından onun 

ixracatçısından həmişə geri qaldığını göstərir. 
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Cədvəl 1. Sənaye müəssisələrində innovasiyalara mane olan amillər (amillərin yekunda 

əhəmiyyətlilik faizi) 

 
2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 

İqtisadi amillər 48,1 47,1 47,3 41,4 44,5 46,1 47,6 

öz pul vəsaitinin kifayət  qədər olmaması 13,2 14,6 14,3 10,5 12,3 12,4 12,3 

dövlət tərəfindən maliyyədövlət tərəfindən maliyyə 

yardımının kifayət qədər olmaması 7,6 8,9 9,5 6,3 6,2 7,6 7,6 

təzə məhsullara ödəniş qabiliyyətli tələbatın aşağı olması 6,9 5,5 5,0 4,2 5,8 6,4 6,1 

yeniliklərin dəyərinin yüksək olması   8,1 7,4 7,3 7,9 8,0 6,9 8,6 

yüksək iqtisadi risk 6,5 5,1 6,5 6,1 6,0 6,9 7,0 

 təzə məhsullara çəkilən xərclərin əvəzinin ödənilməsi 

müddətlərinin uzun olması 5,8 5,7 4,8 6,4 6,2 5,8 5,9 

İstehsal amilləri 29,3 29,8 29,7 32,1 31,0 31,3 31,2 

müəssisənin innovasiya potensialının aşağı olması 8,7 9,0 8,4 7,1 7,3 7,8 8,4 

ixtisaslı işçilərin çatışmaması 3,8 4,9 5,0 5,7 6,0 6,4 5,3 

yeni texnologiyalar haqqında informasiyanın 

çatışmaması 4,0 4,8 5,8 6,6 6,2 6,7 5,8 

müəssisələr tərəfindən yeniliklərin qəbul edilməməsi 5,6 4,2 3,7 4,9 4,4 4,2 3,9 

satış bazarları haqqında  informasiyanın çatışmaması 3,4 3,5 4,2 4,8 4,2 3,6 4,9 

digər müəssisələr və digər elmi təşkilatlar ilə 

kooperasiya üçün imkanların olmaması 3,7 3,4 2,7 2,9 2,7 2,5 3,0 

Digər səbəblər 22,7 23,1 23,0 26,5 24,5 22,7 21,3 

daha əvvəlki innovasiyalar nəticəsində təzə məhsullara 

ehtiyacın olmaması 5,3 4,0 3,2 3,7 3,9 3,5 3,5 

innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən və həvəsləndirən  

qanunvericilik və normativ- hüquqi sənədlərin olmaması 4,4 4,6 5,6 6,1 5,3 5,0 4,3 

innovasiya prosesi müddətinin qeyri-müəyyən olması 3,7 3,0 3,2 4,4 4,4 3,3 3,3 

innovasiya infrastrukturunun (vasitəçilik, informasiya, 

hüquq, bank və s.xidmətlərinin)  inkişaf etməməsi 4,5 5,8 4,5 5,0 4,8 4,9 4,9 
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texnologiyalar bazarının  inkişaf etməməsi 4,8 5,8 6,5 7,3 6,1 5,9 5,2 

Qeyd. Cədvəl DSK məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Sənaye müəssislərində aparılmış sorğunun nəticələrini əks etdirən cədvəl 1-in məlumatlarından 

göründyü kimi, sənayedə innovasiyanın tətbiqinə mane olan amillər əhəmiyyətlilik dərəcəsinə 

görə iqtisadi amillər, istehsal amillər və digər səbəblər kimi sıralanır. Bu sahədə əsas amil 

müəssisələrin maliyyə imkanlarının məhdud olması ilə bağlıdır. Bir çox hallarda innovasiya 

fəaliyyətinin yüksək riskə malik olması firmaların bu fəaliyyətin xüsusi mənbələri hesabına 

maliyyələşdirmələrinə səbəb olur. İnvestorlar innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində 

yüksək texnoloji riski, innovasiyanın mənimsəməsi ilə bağlı risk və yüksək bazar riski ilə qarşı-

laşırlar. İnnovasiyanı həyata keçirən subyekt onun haqqında investora nisbətən daha çox 

informasiyaya malik olur. Bu informasiya assimetriyası adlanır. Belə hal xarici mənbələri 

innovasiyanın maliyyələşdirilməsi üçün daxili mənbələrə nisbətən bahalı edir. Belə ki, 

innovasiyanı həyata keçirən subyekt onun nəticəliliyinə xarici investora nisbətən daha çox 

inanır.  

 

Şəkil 2. Müəssisənin inkişaf mərhələləri, pul axınları və maliyyələşmə mənbələri (Economic 

Commission for Europe, 2009) 

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, ideyanın yaranması mərhələsində onun istehsal və bazar 

potensialının araşdırılmasına çəkilən xərclər yüksək risklə müşaiyət olunduğundan bu 

mərhələdə yalnız ideya sahibləri və ona yaxın olan insanlar tərəfindən, habelə belə ideyaların 

yaranması və reallaşdırılmasında maraqlı olan inkişaf institutları tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Star-up mərhələsində həmin ideyanın, biznes koseptin reallaşdırılmasına başlanır. Bu 

mərhələdə formal təşkilat yaransa da, biznesin praktikada öz təsdiqini tapmaması səbəbindən 
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risk səviyyəsi yüksək olur. Biznes ideyası praktikada öz təsdiqini tapdıqdan, onun iqtisadi 

potensialı müəyyən edildiyindən, kənar investorlardan riskli kapitalı cəlb etmək imkanları 

yaranır. Sonuncu mərhələ isə genişlənmə mərhələsidir. Bu mərhələdə artıq maliyyə 

bazarlarından pul vəsaitlərini cəlb etmək mümkün olur. İnnovasiya fəaliyyətinin məsi 

mərhələləri də oxşar prosesdir. Belə ki, şirkətlər innovasiyaların yaradılması üçün tələb olunan 

vəsaitin əsas hissəsini daxili mənbələr, ya da dövlətin yardımları hesabına maliyyələşdirirlər.  

Hazırda ölkədə faiz dərəcələrinin yüksək olması sənaye müəssisələri tərəfindən innovasiya 

xərclərinin kommersiya kreditləri vasitəsi ilə maliyyələşdirilməsi imkanlarını aradan qaldırır. 

Belə ki, 2019-cu ilin sonuna sənaye və istehsal sahəsinə qoyulmuş cəmi kreditlərin cəmi 

məbləği 872,6 mln. manat olmuşdur ki, bu da ümumi kreditlərin 5,7 faizini təşkil etmişdir. 

2020-ci ilin əvvəlinə verilmiş ümumi kreitlərin orta faiz dərəcəsi 11,0 faizə bərabər olmuşdur. 

Milli hesablar sisteminə əsasən 2016-cı emal sənayesində xalis gəlirlərin həcmi 1,8 mlrd. ma-

nata bərabər olmuşdur ki, bunun da 59,1 faizi qida məhsulları istehsalı və neft emalı məhsul-

larını istehsalı sahələrinin payına düşmüşdür. Nəticədə, digər sahələrdə orta hesabla bir müəssi-

səyə illik 540 min manat xalis gəlir düşmüşdür ki, bu da innovasiya fəaliyyətini təmin etmək 

baxımından çox kiçik məbləğdir. Xüsusilə, qeyd edilən ildə əsas kapitalın istehlakının əsas qiy-

mətlərlə ümumi buraxılışda payı 4,4 faizə bərabər olmuşdur. Belə hal, emal sənayesində 

kapitaltutumlu mürəkkəb istehsalların payının kiçik olduğunu göstərir. Məsələn, 2018-ci ildə 

emal sənayesində bir işçiyə düşən investisiyanın həcmi Azərbaycanda 13,5 min manata bərabər 

olduğu halda, Avstriyada bu göstərici 36,3 min manat təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, 2018-ci 

ildə emal sənayesində əsas fondların dəyəri Avstriyada 340,9 mlrd. manat təşkil etdiyi halda, 

Azərbaycanda 2017-ci ildə cəmi 7,5 mlrd. manata bərabər olmuşdur. Bu baxımdan, yerli 

müəssisələrin innovasiya fəallığının maıiyyələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Hazırda ölkədə 

fəlaiyyət göstərən Sahibkarlığın İnkişaf Fondu və Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti sənayenin 

ayrı-ayrı sahələrində həyata keçirilən layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edirlər. 

Bununla belə bu qurumların innovasiyaların maliyyələşdirilməsində rolu məhduddur. 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 30 mart 

tarixli 1395 nömrəli "İnvestisiya Fəaliyyətinin Təşviqi üzrə Əlavə Tədbirlər haqqında" Sərən-

camı ilə yaradılmışdır və nizamnamə kapitalı 160 mln. manata bərabərdir. Bu şirkəti özünün və 

cəlb etdiyi vəsait hesabına mövcud və yardılan müəssisələrə müddətli investisiya qoyuluşları 

həyata keçirir. Bununla yanaşı, bu şirkətin öz vəsaitinin kiçik olması ölkədə iri layihələrin 

reallaşdırılmasında aktiv iştirakını məhdudlaşdırır. Belə ki, Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin 

investisiya portifelinin 82 faizi “Holcim-Azərbaycan” ASC və “Baki Gəmiqayirma Zavodu” 

MMC-lərinin payına düşür. Bu investisiyalar da 2012-2013-cü illərdə həyata keçirilmişdir. 

Habelə, bu şirkət innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmamışdır. 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 2017-ci ildə verdiyi güzəştli kreditlərin yalnız 4,1 faizi sənayenin 

payına düşmüşdür. Bu ildə sənaye sahəsindəki layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə veril-

miş güzəştli kreditlərin məbləği təqribən 37,0 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da sənaenin 

maliyyə ehtiyacların çox kiçik hissəsini təşkil edir. İndiyə qədər ölkədə sənaye innovasi-

yalarının yaradılmasının və tətbiqinin vençur kapitalı əsasında maliyyələşdirilməsi mexanizmi 
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yaradılmamışdır. Habelə, özəl biznesin maliyyə imkanlarının məhdudluğu və ölkədə fond 

bazarının zəif inkişafı perespektiv ideyaların yaranmasının stimullaşdırılmasını və onların 

reallaşdırılmasının maliyyələşdirilməsini məhdudlaşdırır.  

Ölkədə innovasiya fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri də dövlət büdcəsindən elmə 

cəkilən xərclərin azlığıdır. Belə ki, ölkədə elmi tərəqqi zəfləyirsə, yəni fundamental tədqiqatlar 

azalırsa, bu sonda texnoloji yeniliklərin yaranmasına da mənfi təsir göstərir (Phillips, 1971). 

Azərbaycanda 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən elmin maliyyələşdirilməsinə 193,7 mln. manat 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da dövlət büdcəsinin xərclərinin 0,7 faizini, ÜDM-in isə 0,23 faizini 

təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiyaların maliyyələşdirilməsi firmanın miqyasından 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bununla belə, ictimai fondların mövcud olduğu şəraitdə bu məh-

dudiyyət nisbətən aradan qalxır. Fundamental tədqiqatların, kadr hazırlığının və tətbiqi 

tədqiqatların maliyyələşdirilməsinin əhəmiyyətli hissəsinin dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilməsi miqyasın kiçik olması ilə bağlı məhdudiyyətləri aradan qaldırır və 

innovasiya prosesinə daha çox firmaların və subyektlərin qoşulmasına səbəb olur.  

Bütövlükdə, sənaye müəssisələrinin innovasiya fəallığını məhdudlaşdıran birbaşa və dolayı 

maliyyə məhdudiyyətləri ilə bağlı amillərin çəkisi 2018-ci ildə 28,5 faizə bərabər olmuşdur. 

Bununla yanaşı, innovasiya fəallığına mane olan risklə bağlı olan amillər 10,3 faiz xüsusi çəkiyə 

malik olduğu göstərilmişdir. Belə hal artıq qeyd edildiyi kimi, innovasiya xərclərinin kiçik 

olması ilə əlaqədar olmuşdur. Çünki, innovasiya fəaliyyətininin maliyyələşdirilməsi üçün 

investorların cəlb edilməsi üçün əsas məsələ onların innovasiyanı həyata keçirən komanadaya 

inamından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu sahədə ənənələri formalaşmaması, təklif edilən 

ideyanın məhsula çevriləcəyi ilə bağlı risklərin yüksək olması innovasiya faəllığını 

məhdudlaşdıran və cəmiyyətdə yaranan yeni ideyaların maddiləçməməsinə səbəb olur. Sənaye 

müssisələrinin innovasiya xərcləri üçün maliyyə imkanlarının azlığı, habelə onların innovasiya 

potensialının zəifliyi belə halın yaratmışdır.  

Hazırda sənayedə investisiya fəallığına təsir edən əsas maneələrdən biri müəssisələrin 

innovasiya potensialının aşağı olması ilə bağlıdır. Belə ki, sənaye müəssisələrinin innovasiya 

səylərinin innovasiya fəaliyyətinin nəticələrinə çevrilməsi üçün onların innovasiya 

potensialından aslılıdır. Firmaların innovasiya potensialı onların bilikləri xarici və daxili 

mənbələrdən biliklər ələd edərək innovasiyalar yaratmaq imkanını müəyyən edir. Belə halda, 

innovasiya potensialı həm də firmanın innovasiyanı mənimsəmə qabilyyəti baxımından da 

əhəmiyyətlidir. İnnovasiya potensialı baxımından firmaları dörd səviyyədə qruplaşdırmaq olar 

(Little, 2001): 

- Statik firma, sistematik olaraq innovasiya prosesində iştirak etməyən, lakin cari şərtlər 

mövcud olduqca, stabil bazar mövqeyi olan firma; 

- İnnovatif firma, ideyaların və koseptlərin formalaşması və bazar identifikasiyasında, 

məhsullarln və proseslərin inkişafında, istehsalında, bazara daxil edilməsində və əks əlaqələrdə 
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iştirak edən firma. O, innovasiya istehsal etməklə məlum bazarlaea səmərəli şəkildə xidmət 

etmək imkanına malikdir; 

- Öyrənən firma, dəyişkən mühitə uyğunlaşır, mövcud qaydalara və normalara dair 

araşdırıb yenilərini inkişaf etdirə bilər və bununla da ikili öyrənmə prosesində iştirak edir; 

- Özü generasiya edən firma, strateji baxımdan yenidən mövqe tutma qabiliyyətinə 

malikdir, mövcud sahəni araşdıra, dəyişdirə və yenidən formalaşdıra bilir, öyrənməyi (üçlü 

öyrənmə) və qabaqcıl öyrənmə və uyğunlaşma yolu ilə özünü yenidən kəşf etməyi bacarır. 

Azərbaycanda emal sənayesində əsasən daxili bzara istiqamətli static firmalar üstünlük təşkil 

edir. Son illərdə sənaye müəssislərinin nəzdində fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat və təcrübə-

kontruktor bölmələrinidə ciddi geriləmələr baş vermiş, inkişaf etmiş öılələrlə müqayisədə 

texnoloji fərq artmışdır. Sənayenin mürəkkəb sahələri olan kimiya və maşınqayırma sahələrində 

mövcud olan bəzi tətbiqi institutlar (məsələn, Olifenlər institutu) ləğv olunmuş, qalanları isə 

tələb olunan səviyyədə potensiala malik deyillər. Məsələn, “Azərkimiyamaş” ASC-nin 

nəzdində fəaliyyət göstərən “Azərdövlətmaşlayihə institutu” TASC, “Maşınqayırma 

Texnologiyası İnstitutu” TASC, “Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Konstruktor Neft 

Maşınqayırma İnstitutu” TASC, “Neftmaş  Xüsusi Konstruktor Bürosu” TASC müasir tələblərə 

cavab vermir və artıq ayrı-ayrılıqda özəlləşdirilməyə çıxarılıblar. Ökədə özəlləşdirilmə 

prosesində iri şirkətlərə daxil olan müəssisələrin ayrılaraq özəlləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 

Fikrimizcə, bir-biri ilə əlaqəli olan müəssisələrin belə özəlləşdirilməsi onların müstəqil şəkildə 

səmərəli  fəaliyyətini əhəmiyyətli şəkildə məhdudlaşdırır. Belə ki, bu şirkətlərin əksəriyyəti 

üfiqi deyil, şaquli inteqrasiyaya malikdirlər. Məsələn, “Azərkimiyamaş” ASC-ə daxil olan elmi-

tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərini həyata keçirən bölmələr bilavasitə neft maşınqayıram 

müəssisələrinə xidmət üçün ixtisaslaşmışdır. Onların neft-kimiya müəssisələrindən ayrılıqda 

özəlləşdirilməsi belə qurumların gələcəyini qeyri-müəyyən edir. Məsələn, Yaponiyada in-

novasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsində biznesun rolunu artıran amillərdən biri biznesin 

ufiqi və şaquli inteqrasiya edilmiş iri şirkətlər formasında təşkil edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

Belə divesifikasiya olunmuş iri qrupların yaradılması ölkənin ixrac imkanlarını da artıran 

amillərdəndir.  Bütövlükdə, 2019-cu ilin Qlobal İnnovasiya İndeksi hesabatına görə, 

Azərbaycandan ümumi ticarətdə innovativ məhsulların ixracının payı 0-a və idxal payı 2,8 

faizə, İKT xidmətlərinin idxal payı 0,5 faizə və ixrac payı 0,4 faizə, intelektual mülkiyyətə görə 

ödənişlərin payı 0,1 faizə  və mədaxilin payı 0-a bərabər olmuşdur (The Global Innovation 

Index 2019).  

Hazırda emal sənayesinin texniki-iqtisadi səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün iri həcmli 

investisiya qoyuluşları tələb olunur. Çünki, istehsalın texniki səviyyəsinin aşağı olduğu 

müəssisələrdə istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi hesabına 

istehsalın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi imkanları məhduddur. Xüsusilə, kimyəvi 

üsullarla emala əsaslanan istehsallarda istifadə edilən texnika və texnologiyanın səviyysəsi 

istehsalın səmərəliliyini və istehsal edilən məhsulun rəqabət qabiliyyətini müəyyən edir. 
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Nəticə 

Azərbaycanda emal sənayesində istehsalın həcminin kiçik olması innovasiya fəallığı üçün əl-

verişli şərait yaratmır. Habelə, innovasiya fəallığı standart məhsullar istehsal edən sahələr 

nisbətən differensial məhsullar istehsal edən sahələrdə yüksək olur. Azərbaycanda isə istehsal 

edilən emal sənayesi məhsullarının əsas hissəsini sadə və standart məhsullar təşkil edir. 

Davamlı yüksək inkişaf tempinə malik sahələrdə innovasiya fəaliyyətinə meyllilik daha yüksək 

olduğu halda, ölkədə emal sənayesinin əksər sahələrində istehsalın həcminin illər üzrə 

dəyişişkən olmuşdur ki, satış bazarı ilə əlaqədar belə qeyri-müəyyənlik innovasiyaların tətbini 

məhdudlaşdırır.  

Ölkədə emal sənayesində istehsalın ümumi həcminin az olması ilə yanaşı, ayrı-ayrı sahələrdə 

müəssisələrin orta ölçüsü də kiçik olmuşdur ki, bu da innovasiya fəallığı baxımından mənfi 

haldır. Bütövlükdə, hazırda sənayedə müəssisələrin innovasiya potensialı məhduddur. 

Sənayedə innovasiyanın tətbiqinə mane olan əsas amillərdən biri müəssisələrin maliyyə 

imkanlarının məhdud olmasıdır. Hazırda ölkədə faiz dərəcələrinin yüksək olması innovasiya 

xərclərinin kommersiya kreditləri vasitəsi ilə maliyyələşdirilməsi imkanlarını aradan qaldırır. 

Bununla yanaşı, Sahibkarlığın İnkişaf Fondu və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin də in-

novasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsində rolu məhduddur. Qeyd edilənlərlə yanaşı, son 

illərdə dövlət büdcəsindən elmə cəkilən xərclər də az olmuşdur.  
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Abstract 

Islamic Banks hold above and beyond US $700 billion in resources and are developing at more than 15% p.a. 

Islamic Banking and Finance (IBF) includes more extensive moral and good issues than essentially 'premium free' 

exchanges. Its supporters contend that these make it more financially proficient than ordinary banking and advance 

more noteworthy monetary value and equity. How much, at that point, do genuine Islamic Banking rehearses 

satisfy the ideal, and how extraordinary would they say they are from customary banking? A primer examination 

shows that, thirty years after its presentation, there stay significant divergences between IBF's standards and its 

practices, and quite a bit of IBF actually remains practically undefined from traditional banking. This shows 

counter to cases to IBF advocates that it would quickly separate itself from customary banking. Be that as it may, 

notwithstanding not giving an option in contrast to customary banking and account, IBF fortifies a particularly 

Islamic character by giving the suitable Islamic phrasing to accepted regular monetary exchanges. 

Keywords: Islamic banking, finance, shari’a, mudaraba, istisna 

 

Key Principles of Islamic banking 

The article gives a concise outline of the exercises of banks dependent on Islamic standards and 

Islamic monetary instruments. The article considers Islamic financial items and financing 

procedures, their relationship with the standards of Sharia.  

Islamic financial alludes to an arrangement of banking or banking movement that is predictable 

with the standards of the Shari'ah (Islamic decisions) and its viable application through the 

improvement of Islamic financial aspects. The standards which stress good and moral qualities 

in all dealings have wide widespread allure. Shari'ah precludes the installment or 

acknowledgment of premium charges (riba) for the loaning and tolerating of cash, just as doing 

exchange and different exercises that give merchandise or administrations thought about in 

opposition to its standards. While these standards were utilized as the reason for a thriving 

economy in prior occasions, it is just in the late twentieth century that various Islamic banks 

were shaped to give an elective premise to Muslims albeit Islamic banking isn't limited to 

Muslims.  

Islamic banking has the very reason as traditional banking aside from that it works as per the 

guidelines of Shari'ah, known as Fiqh al-Muamalat(Islamic rules on exchanges). Islamic 

financial exercises should be polished predictable with the Shari'ah and its useful application 

through the advancement of Islamic financial aspects. A considerable lot of these standards 

mailto:karimovumid95@gmail.com
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whereupon Islamic banking is based are normally acknowledged everywhere on the world, for 

quite a long time as opposed to many years. These standards are not new yet ostensibly, their 

unique state has been adjusted throughout the long term.  

The guideline wellspring of the Shari'ah is The Qur'an followed by the recorded idioms and 

activities of Prophet Muhammad (pbuh) – the Hadith. Where answers for issues can't be found 

in these two sources, decisions are made dependent on the agreement of a local area inclined 

researchers, free thinking of an Islamic researcher and custom, inasmuch as such decisions to 

not veer off from the crucial lessons in The Qur'an.  

It is apparent that Islamic account was rehearsed dominatingly in the Muslim world all through 

the Middle Ages, cultivating exchange and business exercises. In Spain and the Mediterranean 

and Baltic States, Islamic dealers became fundamental go betweens for exchanging exercises. 

It is guaranteed that numerous ideas, methods, and instruments of Islamic account were 

subsequently embraced by European agents and money managers.  

The recovery of Islamic banking agreed with the overall festival of the appearance of the 

fifteenth Century of Islamic schedule (Hijra) in 1976. Simultaneously monetary assets of 

Muslims especially those of the oil delivering nations, gotten a lift because of legitimization of 

the oil costs, which had up to this point been heavily influenced by unfamiliar oil Corporations. 

These occasions drove Muslims' to endeavor to show their lives as per the morals and standards 

of Islam. 

Disillusionment with the worth impartial entrepreneur and communist monetary frameworks 

drove Muslims as well as others to search for moral qualities in their monetary dealings and in 

the West some monetary associations have decided on moral activities.  

Western business banks date from around two and a quarter hundreds of years prior, when the 

western world was getting rid of good and moral contemplations in financial aspects. At the 

point when the Muslim world came into contact with the west, Muslims had two options:  

a) To acknowledge business banking, contending that the premium charged by them didn't 

contain the component of riba precluded in the Qur'an; or,  

b) To acknowledge that premium charged was riba and attempt to build up an elective 

arrangement of banking.  

Yet, old Muslim establishments, for example, the Shari'ah courts, had been made ineffectual by 

the pilgrim powers. Muslims had no other option except for to work with the frontier 

foundations, including business banking.  

By and by, during the nineteenth century, a few strict researchers contended that the term riba 

alluded to credits for utilization, which individuals thought that it was hard to reimburse, and 

not to business banking advances, where the account holder can reimburse from the benefits.  

Yet, the Qur'an sees no difference amongst advances for utilization and advances for profitable 
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purposes. So their perspectives were dismissed. As an outcome, current business banking didn't 

gain a lot of ground in Muslim nations and right up 'til today the presents of the ordinary 

structure actually overwhelms the public monetary framework.  

Islamic bank. This expression for the vast majority appears to be strange - so distant from one 

another in their comprehension of the ideas of "Islam" and "bank", however in the East, and in 

the West, this term is as of now getting comfortable. Lately, it has even been recommended that 

Islamic banks may well contend with the conventional kind of banking. What are the crucial 

contrasts between them? It grew truly: when the presentation of the financial framework, it 

worked out that the standards of banking are to a great extent not reliable with the laws of 

Sharia, which brought about shaping their own, that is, a financial framework that meets the 

standards of Sharia. Since its beginning over thirty years prior, the quantity of Islamic monetary 

establishments worldwide has developed from one of every 1975 to 200 associations presently 

working in excess of 40 nations. They are found essentially in the nations of the Middle East 

and Southeast Asia (with the biggest focuses being Bahrain and Malaysia), but on the other 

hand are being made in Europe and the United States. A large portion of the tasks of business 

manages an account with a conventional gadget are isolated into dynamic, aloof and 

commission and middle person. Concerning the Islamic financial framework, here exercises 

should agree with the ordinances of Sharia, the primary standards of which (regarding banking 

exercises) are as per the following: 

- the absence of any interest on deposits and loans. Any interest collection is understood by the 

Shariah as usury (riba is any benefit, regardless of its form and size, received from a debt) and, 

therefore, is sinful; 

- strict differentiation of the spheres of the bank's investment investments into halal and non-

halal; 

- the ban is imposed on maysir, that is, making a profit due to chance, therefore the Islamic bank 

does not invest in securities, the rate of which depends on non-economic factors; 

- Garar is prohibited, that is, intentional risk, the Islamic bank deals only with transactions that 

have real collateral. It does not recognize futures and derivatives transactions; 

- and of course the Islamic bank does not deal with operations with "sinful" goods and services 

(alcohol, tobacco, pork, gambling, etc.). 

Thus, banks operating on Islamic principles do not have a key source of profit for ordinary 

commercial banks - the difference between the interest on loans issued and the interest on funds 

raised. An Islamic bank receives income from other sources, financial, but not contrary to 

Sharia. Such prohibitions sometimes negatively affect the size of the profit, but this is 

compensated by the reliability of investments. During the last global crisis, Islamic banking, 

with its principle of investing funds only in transactions that have real security, turned out to be 

the most stable financial system. Opponents of this system argue that the rapid growth and 

proliferation of Islamic banks is largely due to high oil prices and, consequently, excess liquidity 
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in the Middle East. However, sharp fluctuations in the oil market had little effect on the growth 

rate of Islamic banking. Development continues, and the visibility of its advantages, which 

manifested itself during the years of the crisis, became the main trump card of the supporters of 

this system. Now the total world turnover of funds involved in operations in accordance with 

Islamic principles of financing is over $ 1 trillion, Islamic banks are increasingly attracting non-

Muslim depositors. 

For all its clients (regardless of their religion), such a bank offers a number of very original 

products. So, a current account in an Islamic bank presupposes the depositor's receipt of his 

money at any time, but excludes the possibility of making a profit for him. 

When opening a savings or investment The depositor agrees to the use of his funds in the 

financial transactions carried out by the bank and after the expiration of the agreed period he 

does not receive a specified percentage, but a part of the profit from these transactions, 

depending on the share of his contribution in the total turnover. At the same time, the client is 

always informed in which operations his funds are involved, which creates a closer, "partner" 

interaction between the client and the bank. Also, the bank can act as an investor's agent, 

receiving payment for its services. Now let's look directly at Islamic banking products and 

Islamic finance techniques. 

Deposits on the terms stipulated for each of the following types of accounts:  

1) interest-free (karz al-hassane; arab. Kard al-hassan), which are divided into current and 

savings; 

2) investment deposits on certain terms. At the same time, holders of both current and savings 

accounts are guaranteed; 

The safety of the deposited funds is maintained. It seems to us that such a guarantee does not 

fully correspond to the ideas of the majority of Islamic scholars about the need for the bank and 

the depositor to share the risk. ( Shmyreva, 2012) 

Loans issued by an Islamic bank also have no interest. Issuing a loan for entrepreneurship 

(mushara-ka), the bank becomes a partner of the borrower. He receives a share of the profits 

from this case, but also takes on a share of the loss if it fails. When making a loan for the 

purchase of something (murabaha), the bank essentially buys this product itself, and then resells 

it to the client with an agreed margin . Considering such methods of Islamic financing as 

musharaka or murabaha, let us dwell on the assessment of other financial instruments based on 

Islamic principles. 

Islamic finance in a broad sense includes any financial transactions that allow Muslims to invest 

their free funds, while complying with the rules of Sharia. Most methods of Islamic finance are 

based either on the transfer of the underlying tangible assets of the transaction, or on the 

assumption of commercial assets. 

Musharaka is an agreement for participation in share capital, according to which the bank and 
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its client jointly contribute funds to finance the project. Ownership is distributed according to 

the share of each party in the financing. Mudaraba, a trust-type financing agreement, in which 

one party provides capital for a project and the other provides labor, falls into the same category. 

Profit participation is determined by agreement between the two parties to the contract, and the 

provider of funds bears the losses, except in cases of inappropriate actions, negligence or 

violation of conditions agreed with the bank. Musharaka (joint business) is structured similar to 

a regular partnership or joint activity. It is used in the implementation of long-term investment 

projects. 

Usually, a financial institution contributes money, and buyers (clients) - property in a joint 

activity or an enterprise, which can be created both with an institution and without the 

establishment of a legal entity. Musharak partners distribute incomes among themselves in 

agreed proportions, and losses are distributed in proportion to the initial investment.( Shmyreva, 

2012) 

A musharakah manager is usually a client responsible for investing and managing the property. 

He has the right to charge a fee for this, but it is symbolic. One of the types of this financial 

instrument is diminishing-musharaka, so named because the participation of the financial 

institution decreases over time, since the client buys out the share of the joint venture from the 

organization for a fixed price over a certain period of time. In the implementation of programs 

similar to residential mortgages, structures are sometimes used that include a decreasing 

musharaka, by analogy with transactions with revolving funds and pre-export financing. 

Mudara-ba, a trust-type financing agreement, in which one of the parties provides capital for 

the project, and the other provides labor, belongs to the same category. Participation in profits 

is determined by agreement between the two parties to the contract, and the provider of funds 

bears the losses, except in cases of improper actions, negligence or violation of the terms agreed 

with the bank. 

Mudarabah (profit and loss participation) are investment agreements under which an investor 

or a group of investors (rab-al-mal) transfers funds to a manager (mudareb), who conducts 

expertise and manages an investment fund for a fee, calculated usually on the basis of the 

distributed income. 

Mudarabah can be used to syndicate other financial agreements such as murabaha or ijarah. 

Syndicate members appoint a rab-al-mal and an agent to act as a mudareb, contracting directly 

with the buyer. However, in practice, a traditional investment agency agreement usually 

complies with Sharia law and the syndicate prefers to use it. Mudaraba is widely used to 

establish investment funds. Shari-ata-compliant retail bank accounts (for example, a checking 

account with the Islamic Bank of Britain) are often designed as mudarabah, with customers 

acting as rab-al-mal and the bank as mudareb. 

Debt instruments. Murabaha is an agreement for the purchase and resale, according to which 

the bank, on behalf of the client, acquires a tangible asset from the supplier, and the resale price 
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is determined on the basis of value plus the rate of profit. This scheme is often used to provide 

financing for trade and to raise funds for the acquisition of a controlling stake in a company 

through a loan. Simple murabaha assumes that a financial institution purchases assets from a 

supplier and sells them to a buyer on a deferred basis. 

The Shari'ah disallows the installment of charges for the leasing of cash (riba, which in the 

meaning of Islamic researchers covers any overabundance in monetary dealings, usury or 

premium) for explicit terms, just as putting resources into organizations that give merchandise 

or administrations thought about in opposition to its standards (Haram, taboo). While these 

standards were utilized as the reason for a thriving economy in prior occasions, it is just in the 

late twentieth century that various Islamic banks were shaped to apply these standards to private 

or semi-private business organizations inside the Muslim people group.( Shmyreva, 2012)  

While a fundamental occupant of Islamic banking - the prohibiting of riba, a term that envelops 

the idea of usury, yet additionally that of premium - has only sometimes been perceived as 

relevant past the Islamic world, a large number of its core values have. Most of these standards 

depend on basic profound quality and good judgment, which structure the foundations of 

numerous religions, including Islam.  

The all inclusive nature of these standards is quickly evident even at a superficial look of non-

Muslim writing. Usury was denied in both the Old and New Testaments of the Bible, while 

Shakespeare and numerous different scholars, especially those writing in the nineteenth century, 

have assaulted the barbarity of the training. A large part of the ethical quality supported by 

Victorian scholars like Dickens - going from the fair circulation of abundance through to man's 

essential option to work - is obviously present in current Islamic culture.  

Albeit the western media regularly recommend that Islamic banking in its current structure is a 

new marvel, truth be told, the essential practices and standards date back to the early piece of 

the seventh century. 

About payment with a fixed date of its cancellation. In return for high-quality financing services 

for the acquisition of an organization's assets, a sum of money consisting of the purchase price 

and a fee is paid, which is usually calculated on the basis of a basic indicator such as the LIBOR 

rate. 

Bai-salam is a purchase agreement with a delayed delivery of goods, which is mostly used in 

the financing of agriculture. This transaction is like a murabaha, since they both allow you to 

acquire working capital. The main difference is that the financial institution pays the full value 

of the stipulated assets in advance payment before the agreed delivery date. Typically, the 

organization receives a prepayment discount. At the same time, she can conclude a parallel buy-

salam deal with third parties to sell assets at an increased price or simply sell them after delivery.  

There is no consensus among specialists as to whether the assets stipulated in the transaction 

should be available at the time of the conclusion of the agreement, or it is enough that they will 

available on the agreed delivery date. But the value of the assets must be paid in full in advance 
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and the delivery date must be fixed. As in the case of the conclusion of transactions murabaha 

and Reverse Murabaha documents will be similar to traditional loan agreements. 

Istisna is a pre-delivery financing instrument and a leasing instrument that is used to finance 

long-term projects (futures, term agreements).( Riyadh, 2000) 

This transaction is used to provide pre-financing for construction and development projects. At 

the initial stage, instead of buying a finished object, the financial institution pays the cost of 

production, development, assembly, packaging and construction of the object in accordance 

with the agreed specification and acquires such an asset after its completion. It then usually sells 

it to a buyer or leases it to a developer through the Ijarah mechanism. Istisna does not imply the 

fulfillment of the mandatory requirement for payment in full and does not establish a fixed 

delivery time. 

Thus, the key difference between an Islamic bank is the mechanism for determining the profit, 

in this case - the share in the future income, and possibly the loss of the borrower. In the case 

of bank interest, the lender has no interest in the economic activity of the borrower, who is 

obliged to return a fixed amount, regardless of the results of his activity. Islamic finance refuses 

loan interest, refuses and from money as a commodity. The consequence of this is more active 

investments of Islamic banks in the real sector of the economy, which is more preferable for a 

developing economy. On the other hand, the introduction of Islamic banking experience, in 

addition to changes in legislative acts, the development of special accounting reporting, 

personnel training, overcoming stereotypes and other problems, requires a certain transparency 

of enterprises, which sometimes represents the main obstacle to activity. this kind of banks. But 

the fact that the world's leading banks are opening Islamic divisions (ABN-Amro, Societe-

General, Nomura-Securities, Citibank and a number of others) testifies to the prospects of 

Islamic banking. (Sudin,2012) 

Hypertrophy Of The Industry 

Islamic assets rely very much on one country, namely Iran. According to figures coming from 

Kuwait Finance House-Research, total Islamic assets increased from US$1.1 trillion to US$1.3 

trillion from 2011 - 2012, but at the same time, Iran accounted for from 41 - 42% of all these 

assets. The fact that Islamic assets rely heavily on just one country and that this country is 

becoming more and more of a castaway country with few possibilities to expand abroad, is 

putting the whole Islamic finance industry in jeopardy. S&P forecasted in 2012 that the Islamic 

finance industry would double between 2011 -2015. Since the industry is so dependent on Iran, 

it means that Islamic finance from Iran must also double in the same period, which is more than 

doubtful. 

If we look at the sukuk side, it depends very much on another single country: namely Malaysia, 

which accounted for an astonishing 80% of all sukuk issuances in 2012. Malaysia participates 

actively to the international development of Islamic finance but Iran is rarely invited to join the 

effort. It is therefore difficult to imagine how Islamic finance can develop if its champion, Iran, 
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does not participate. The development of Islamic finance is therefore hypertrophied and does 

not show the balanced growth that could be expected from an industry claiming to be universal. 

Many of the biggest economies in the Muslim world (such as for example Indonesia and 

Turkey) do not participate as fully as they could in the development of Islamic finance, nor have 

many of them reached their full potential, for example in the case of Saudi Arabia. Islamic 

assets represented about 50% of total assets in Saudi Arabia in 2011, while in Turkey and 

Indonesia they represented less than 10% in the same year. 

Perspectives for Muslim countries Islamic banking started with a simple idea, providing 

Muslims with products which will satisfy their spiritual concerns. However, not all Muslims 

were convinced at that time about the necessity of Islamic finance, and still are not convinced 

today. If the pillars of Islam are well known to them, if Halal food as a dietary law is regarded 

as compulsory, it is not necessarily the case for Islamic finance. Educating Muslim consumers 

is the key issue because the room for growth in Muslim countries is still the most important and 

the most promising option for the industry. (Sudin,2012) 

The alternative to education is a political move. Muslim countries can decide to Islamise their 

financial sector as it has been done in Iran or in Sudan. Why not? If Muslim countries believe 

that Halal food is important, and that all food imported must go through Halal certification, it 

can also be done for Islamic finance. 

In a great number of Muslim countries, Muslims cannot buy Haram products which are 

available only to non-Muslims. The same thing could be done for Islamic finance, making it 

compulsory for Muslims, if not for the whole country. According to the 2013 International 

Islamic Financial Market (IIFM) report on sukuk, 2011 and 2012 witnessed record sukuk 

issuance by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates, in that order. This suggests that the 

political decision is the most important one when it comes to sukuk issuance.( Riyadh, 2000) 

Finally, Islamic finance can enter new areas, such as Waqf and Hajj savings products. This was 

after all the debut of Islamic finance in Malaysia, with the establishment of the pilgrimage fund 

Tabung Haji in 1963. Since all Muslims are concerned with Hajj, financial products associated 

with savings for the Hajj could be much more attractive to them than takaful or retail Islamic 

banking.( Riyadh, 2000) 

As for the western countries, there is a long way for Islamic finance to go before it can have a 

significant impact. Only a few western countries have authorised Islamic finance and provided 

similar conditions to those applied to conventional finance. There are serious political barriers 

preventing the development of Islamic finance. It is true that there were some remarkable 

examples of Islamic finance in western countries, but these examples are rather in the category 

of exceptions than the rule. 

Many proponents of Islamic finance assume that should western countries accept Islamic 

finance, its success is guaranteed. This is wishful thinking because even if all regulatory and 

tax burdens disappear in the west, it is not certain that customers, Muslims or not, would 
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embrace Islamic finance. Why should France, the UK or Germany be more ready to accept 

Islamic finance than some big Muslim countries? How can we expect Islamic finance to develop 

in France or the UK if it is not growing in Turkey or Algeria? 

The future of Islamic finance is therefore first and foremost in Muslim countries, where room 

for growth still exists, provided education and political willingness are secured. It is a waste of 

money and time to insist on pushing the development of Islamic finance in western countries, 

where competition with conventional finance is fierce and merciless.(Sudin,2012) 
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Abstract 

Today in the time of Pandemic Covid-19, the entire society has been suffering on account of various problems 

such as Corona, health and education. The Corona has shaken the world to its core. In India all the educational 

institutions were locked down on 22 March 2020 resulting into a breakdown on education system throughout the 

territory of the nation. As said where there is a will; there is a way, Covid-19 has prompted experts to rethink the 

traditional mode of teaching. For this safety of the individual and others coming into contact the class room 

teaching was suspended and Digital Learning came into existence.  

Objective of the Paper: 

 To examine the infrastructure/ facilities of digital equipments available with 

Educational Institutions and Students. 

 To undergo a trainee programme for the use of digital platforms. 

 To assess the potential of teachers to convert their lectures in digitalization form.  

 To identify the hurdles and roadblocks in the path towards digital in legal education as 

well as legal profession. 

Some of the benefits of Digital learning:  

 Whenever, wherever means digital learning has no physical boundaries. 

 It has more learning engagement expertise relatively than the traditional studying. 

 It is time saving and a safety mechanism at least during this covid period.  

Challenges before Digitalization:  

Digital learning is also having its restrictions and challenges. The conduct of examination is full 

of challenges. It’s a system of honesty, but some students get into unfair means of cheating and 

write their papers because there is no eye watch on them. We need to go for MOOC courses in 

Law subjects to strengthen our knowledge and make use of the time. As a teacher of Law, I 

would like to urge the students to adopt a system of standby  with respect to all aspects of the 

life as we have done in terms of legal education. The details we will discuss in the full length 

pape 
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Nizami Gəncəvi Əsərlərində  İqtisadi Fikirlər 

 

Vəfa Balakişiyeva 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

vbalakiiyeva@bk.ru 

Xülasə  

Nizaminin əsərlərində cəmiyyətin iqtisadi-sosial quruluşu, ictimai münasibətləri xüsusi formalarda ifadə 

olunmuşdur. Onun bu sahədə yürütdüyü fikir və ideyaları “Xəmsə”nin beytlərində, misralarında, yaratdığı çoxsaylı 

obrazların deyimlərində iqtisadçıların adət etmədiyi bir tərzdə açıqlanır və nəticədə onun baxışları bir sistem 

şəklində müəyyənləşir. Nizaminin cəmiyyətin iqtisadi quruluşuna dair baxışlarında cəmiyyət həyatının idarə 

edilməsi, qurulması və təzələnməsi haqqında yürütdüyü ideyalar iqtisadi fikir tariximizin inkişafında mühüm yer 

tutur. 

Açar sözlər: Maddi nemətlərin bölgüsü, qənaətçilik, iqtisadi-sosial quruluş. 

 

Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikrini araşdırmaq və sistemə salmaq üçün onun fikir dünyasını 

bütövlükdə dərk etmək, yaşadığı ictimai-iqtisadi mühitə yaxından bələd olmaq tələb olunurdu. 

Bunun üçün nizamişünaslığa dair əsas mənbələrlə tanış olmadan, fəlsəfi, əxlaqi və bədii 

görüşlərini öyrənmədən, onun “Xəmsə” boyu sənədləşmiş iqtisadi ideya və fikirlərini 

araşdırmaq çətin olardı. 

Hər bir dövrdə mövcud ictimai-iqtisadi münasibətlərin mahiyyəti, iqtisadi anlayışlar, 

kateqoriyalar və prinsipləri nə dərəcədə dərk olunub səciyyələndirilməlidir. Əmək, əmək böl-

güsü mübadilə, təcrübə, qiymət, pul, sələm kapitalı və s. kimi iqtisadi anlayışlara 

mütəfəkkirlərin münasibəti baxışları eyni ola bilməzdi. Bu da məlumdur ki, elm aləmində heç 

bir şair, yazıçı, ümumiyyətlə qeyri-peşəkarlar qarşılarına heç də bilavasitə iqtisadi fikir və 

ideyalar yürütmək məqsədi qoymurlar. Məsələn, Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli və b. nəhəng 

söz mütəfəkkirlərimiz böyük poetik əsərlər yaratmaqla dünya şöhrəti qazanmışlar. Lakin onlar 

qarşılarına bilavasitə iqtisadi fikirlər söyləməyi məqsəd qoymamışlar. Lakin bu mütəfəkkirlərin 

əksəriyyəti öz dövrünün ictimai-iqtisadi münasibətlərinə, ziddiyyətlərinə də biganə qalmamış, 

öz əsərlərində az və ya çox dərəcədə ictimai-iqtisadi münasibətlər öz əksini tapmışdır. 

Artıq XII əsrdə Azərbaycanda iqtisadi fikir və ideyalar özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə 

çatmışdır. N.Gəncəvi (1141-1209) əmək və sərvət haqqında mükəmməl təlim yaradır. Bu təlimə 

görə əmək maddi və mənəvi sərvətləri artıran əsas mənbədir. Əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi 

əməyə stimul doğuran amillərdən asılıdır. Dahi söz ustası böyük mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvi 

əməyin yüksək nəticələr verməsi üçün hər şeydən əvvəl onun azad əmək olması ideyasını hər 

kəsin öz qabiliyyətinə görə işlə təmin olunması fikri, əmək adamının daima öz baçarıq və 

ustalığını artırması ideyalarını irəli sürmüşdür. 

İqtisadi tərbiyənin başlıca vəzifələrindən biri gənc nəsildə qənaətcillik formalaşdırılmasıdır. Bu 

mailto:vbalakiiyeva@bk.ru
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keyfiyyətlər içərisində şair-pedaqoq qənaətcilliyə daha böyük dəyər vermiş və demək olar ki, 

bütün poemalarında bu məsələyə toxunmuş, “Leyli və Məcnun”da isə daha geniş yer vermişdir. 

Belə ki, bu poemanın əvvəlində verilən tərbiyəvi-didaktik materiallardan biri “Şadlıq və qənaət” 

adlanır. Burada şair “öz qisməti”, “öz neməti” ilə qane olmayan, gözü doymayan insanları 

kəskin tənqid edir, belələrini “qənaət evində” qərar tutmuş, “nə tapsa, onunla keçinib” yaşayan 

digər canlılardan nümunə götürməyə səsləyir: 

 

İnsanlardan başqa bütün canlılar, 

Qənaət evində tutmuşdur qərar... 

Yalnız insan oğlu doymayan zaman, 

Şikayət sədası ucalar ondan. 

 

Qənaətcilliyin yalnız sosial – iqtisadi rifah halının yüksəlməsində deyil, eyni zamanda insanın 

mənəvi inkişafında, həyatın şad–xürrəm keçməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini “Yeddi 

gözəl” poemasında vurğulayan mütəfəkkir şair – pedaqoq həm də xəbərdarlıq edir ki, bu faydalı 

keyfiyyətə sahib olmayanların varı-dövləti nə qədər çox olsa da, sonu müflisləşməkdir, 

yoxsulluğa düçar olmaqdır: 

 

Hər kim qənaətlə əgər şad olar, 

O hörmətli olar, sərazad olar. 

Arzu – həvəsinə əməl edənin 

Yoxsuldur axırı, olsa da zəngin. 

 

“Şərəfnamə”nin “Xaqanın İsgəndəri qonaq etməsi” səhnəsində şair bir daha insanları qənaətcil 

olmağa çağırır, əlinə keçən bol sərvəti “sel kimi” axıtmamağı, “yağış tək”, yəni, damcı – damcı 

xərcləməyi, “var – yoxunu” birdəfəlik yeməməyi, sonraya da saxlamağı tövsiyə edir. Buradaca 

şair, başa salmağa çalışır ki, qənaətcillik heç də xəsislik demək deyildir. Əksinə, xəsislik, qeyri 

– qənaətcillikdən daha zərərli xüsusiyyətdir. Çünki, qənaətcil olmayanların aqibəti 

yoxsulluqdursa, dünyadan dördəlli yapışıb ömrünün axırınadək daha çox sərvət toplamağa 

çalışan, qazancından xərcləməyə, yeməyə qıymayan xəsislərin sonu ölümdür. Ona görə də şair 

məsləhət görür və xəbərdarlıq edir ki: 

Xaqanın gəliri keçsə də ələ, 

Sel kimi axıtma, yağıştək xərclə... 

Xərclə, ye, bərk tutma köhnə dünyanı, 

Xəsislik, ac qalmaq məhv edər canı. 

 

Göründüyü kimi, mütəfəkkir şair hikmət dolu cəmi bir neçə misra vasitəsilə iqtisadi tərbiyə ilə 

bağlı olan belə bir dəyərli fikri aşılamağa çalışır ki, qənaətcillik nə qədər faydaladırsa, 

bədxərclik və xəsislik də bir o qədər zərərlidir. Ona görə də elə buradaca xərcləməyin ən optimal 

variantını təklif edir, bu işdə ən düzgün ölçünün “orta hədd” olduğunu vurğulayır: 
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Xərclərkən ölçüdən gəl götürmə əl, 

Nə artıq, nə əskik – ortadır gözəl. 

 

XII əsrdə N.Gəncəvi Azərbaycanda pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun sosial-iqtisadi 

təbiəti haqqında mükəmməl elmi fikir və təsəvvürlər yaradır.N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində 

səpələnən xüsusi forma və üsulunda ifadə edilən iqtisadi fikir və ideyalar müəyyən sistem halına 

salındıqda, onun cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri haqqındakı təsəvvürləri daha aydın 

nəzərə çarpır.  

Bu baxımdan onun irsinin tədqiqi göstərir ki, Nizami Gəncəvi çox zaman humanizm və 

demokratizmi dahi mütəfəkkirin iqtisadi ideyalarının da əsasını təşkil edir. Nizami Gəncəvi çox 

hallarda əməyə, sərvətə, mübadiləyə, pula, bölgü və istehlaka öz əxlaq fəlsəfəsi mövqeyindən 

yanaşmışdır. Əmək və əməkçi surətləri (obrazları) demək olar ki, onun bütün əsərlərinin başlıca 

qayəsini təşkil edir. 

İqtisad elmi (“İqtisadi nəzəriyyə” və onun tarixi) mövqeyindən yanaşdıqda onun iqtisadi həyat 

hadisələri və prosesləri haqqında irəli sürdüyü ideyalar çox mütərəqqi və öz aktuallığını 

itirməyən bir sistem halında ifadə edilmişdir 

M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində “Şairin yaşadığımız günlər üçün son 

dərəcə aktual və maraqlı olub siyasi iqtisadla bağlı mülahizələri” olduğunu qeyd edir. Bu 

mülahizə dahi Nizaminin “İsgəndərnamə”də ruslarda quru xəz dərinin pul rolu oynaması, onun 

“gümüşdən daha mötəbər” sayılması fikri ilə əlaqədar verilmişdir. 

Dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin nəzəri-iqtisadi ideyaları onun yaradıcılığında mühüm 

yerlərdən birini tutur. O, cəmiyyətin ictimai-iqtisadi quruluşu, əmək, əmək bölgüsü, sərvət və 

onun mənbələri, bölgü, istehlak məsələləri üzrə özünə məxsus bir tərzdə qiymətli fikirlər irəli 

sürmüşdür. Onun mübadilə, ticarət, qiymət, pul və s. haqqında fikir və ideyaları haqqında 

baxışları iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirən qiymətli töhfədir. 

N.Gəncəvinin yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavraması, cəmiyyətdəki 

sosial ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi və nəticədə cəmiyyətin yenidən qurulması üçün yollar 

axtarması, ideal cəmiyyət haqqındakı fikirləri ictimai-iqtisadi fikir tariximizin ən qiymətli 

inciləridir. 

N.Gəncəvinin iqtisadi ideyaları onun Azərbaycan iqtisadi fikrinin inkişafında tutduğu yer 

xüsusi və geniş tədqiqat obyekti olmamışdır. Lakin bu mövzuda ilk təşəbbüsü unudulmaz 

görkəmli iqtisadçı alimimiz, respublikada mühasibat və təhlil nəzəriyyəsinin əsasını yaradan 

mərhum prof. Ə.Q.Fərəcovun 50-ci illərdə yazdığı bir neçə məqalə və 1956-cı ildə nəşr olunmuş 

“Nizaminin iqtisadi görüşləri haqqında”kı 50 səhifəlik kitabçası vardır. Doğrudur, prof. 

Ə.Q.Fərəcovun “Nizaminin iqtisadi görüşləri haqqında” kitabçasında, müəlliflər kollektivi 

tərəfindən yazılan “İqtisadi təlimlər tarixi”, “Azərbaycan iqtisadi fikir tarixi” adlı dərsliklərdə 

mütəfəkkir şairin feodal mülkiyət forması və istehsal üsulu, əmək bölgüsü, əmtəə-pul 

münasibətləri, əmtəələrin bazar qiymətinin tələb və təklifdən asılılığı, vergi sistemi, onun 
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növləri, toplanması formaları, daxili və xarici ticarət qaydaları, istehlak və onun sosial-iqtisadi 

mahiyyəti və s. məsələrlə bağlı iqtisadi baxışları tədqiq və təhlil edilmiş, Azərbaycan iqtisadi 

fikrinin inkişafındakı rolu yüksək qiymətləndirilmişdir. Görkəmli alimimiz Ə.Fərəcovun dahi 

mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin iqtisadi görüşləri haqqındakı ilk təşəbbüsü təqdirəlayiqdir və 

Azərbaycan iqtisadi fikir tarixinin yazılması və öyrənilməsi üçün də əhəmiyyətlidir. Bunu da 

qeyd etməliyik ki, Ə.Fərəcovun əsərində N.Gəncəvinin iqtisadi görüşlərinin yalnız bir qismi 

işıqlandırılmış, onun iqtisadi hadisələr və proseslər haqqındakı elmi ideyaları tam əhatə 

olunmamışdır. Həmin kitabçada istər-istəməz dahi Nizamiyə və onun iqtisadi ideyalarına yalnız 

marksizm-leninizm metodologiyası baxımdan yanaşılmışdır. Buna görə də bütövlükdə Nizami 

irsinə və onun bizim üçün tədqiq olunması ən çox vaçib olan iqtisadi-nəzəri ideyalarına obyek-

tiv və qərəzsiz yanaşılması yenidən müstəqillik qazanmış Azərbaycanımızın bazara keçid 

dövrünün başlıca tələblərindən biridir. ( Fərəcov Ə. 1956) 

Bunu da qeyd etməliyik ki, N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində səpələnən, xüsusi forma və üslubla 

ifadə edilən iqtisadi fikir və ideyalar müəyyən sistem halına salındıqda, onun cəmiyyətin 

ictimai-iqtisadi münasibətləri haqqındakı təsəvvürləri daha aydın formada nəzərə çarpır. Buna 

görə də dahi mütəfəkkir şairimizin irsinin tədqiqi göstərir ki, onun humanizm və demokratizmi 

iqtisadi baxışlarının da əsasını təşkil edir. 

İqtisadi-nəzəri və tarixi araşdırmalar mövqeyindən yanaşdıqda onun iqtisadi həyat hadisələri və 

prosesləri haqqında irəli sürdüyü fikir və ideyalar çağdaş dövrümüzdə də çox mütərəqqi və öz 

aktuallığını itirməyən bir sistem haqqında ifadə edilmişdir. 

N.Gəncəvinin “Xəmsə”sindəki iqtisadi fikir və ideyalar yaşadığı dövrün ictimai-iqtisadi 

quruluşunun, ən çox feodalizm dövrünün tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır.  

O, ən çox feodal mülkiyyət formaları, ondan doğan ziddiyyətlər, vergi sistemi haqqındakı 

fikirlər öz əksini tapmışdır. Elə buna görə də şərq dünyasına məxsus xüsusiyyətlərə malik olan 

feodal mülkiyyət formalarına qısa nəzər salmadan N.Gəncəvinin bu sahədə irəli sürdüyü 

iqtisadi fikirləri dərk etmək çətindir. 

Tarixi mənbələrdən göründüyü kimi Azərbaycanda (XII əsr) torpaq mülkiyyəti formaları 

haqqında çox müxtəlif və fərqli fikirlər mövcuddur. Bunu həmin dövrün ilk mənbələri əsasında 

araşdıran məşhur şərqşünas alimimiz mərhum akademik Z.M.Bünyadov özünün “Azərbaycan 

Atabəyləri dövləti” (Bakı, 2007)  adlı əsərində və redaktoru olduğu “Azərbaycan tarixi” (1994-

cü il) kitabında torpaq mülkiyyəti haqqında verilən məlumatlar N.Gəncəvinin əsərlərində əks 

olunan fikirlərə uyğun gəlir. Bu mənbələrdən aydın olur ki, o dövrdə Azərbaycanda dövlətə 

məxsus olan divan torpaqları, hökmdarların və onun sülaləsinin mülkiyyətində olan Xanədan 

(xass) torpaqları, keçmiş əsrlərdə geniş yayılmış Atabəylər dövründə xüsusi formaları olan 

“iqta” şərti pay torpaqları iri feodalların əlində olan “mülk” (əmlak) adlandırılan torpaqlardır. 

Bununla yanaşı dini müəssisələrə, xeyriyyə cəmiyyətlərinə məxsus olan torpaqlar və kəndlilərin 

bölüşdürülüb becərdikləri icma torpaqları da mövcud olmuşdur. Həmin dövrdə şübhəsiz, bu 

torpaqların əkilib becərilməsində, məhsulların yığılmasında kəndlilərin və sənətkarların 
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əməyindən geniş istifadə olunmuş, dövlət xəzinəsinin, şah, sultan sülaləsinin, əmirlərin və 

saysız-hesabsız məmurların, din xadimlərinin gəlirlərlə təmin olunması müasir formalarda 

tətbiq edilən vergi və ödənişlər vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Bunu qeyd etmək kifayətdir ki, 

yalnız Atabəylər dövründə Azərbaycan əyalətinin verdiyi illik gəlirin məbləği 8,57 milyon 

abbasilər dinarı həcmində, aran və Muğan əyalətlərindən isə 3 milyon dinar Atabəylər 

xəzinəsinə daxil olurmuş. 

Tarixi mənbələrdə və N.Gəncəvinin əsərlərində verilən məlumatlara görə o dövrdə vergilərin 

çox olduğu aydın olur ki, bu da vergilərin miqdarı, növləri və toplama formaları haqqında 

müxtəlif fikirlər söyləməyə əsas verir. Bu da məlumdur ki, Nizaminin yaşadığı dövr (XII əsr) 

Azərbaycanda və eləcə də Yaxın və Orta Şərq ölkələrində intibah (renessans) dövrü adlan-

dırılmışdır. Bu dövr Şərqdə ondan xeyli əvvəl başlamış və N.Gəncəvinin yaşadığı XII əsrdə 

özünün ən yuksək inkişaf mərhələsinə çatmışıdır ki, bu dövrdə intibahın ən böyük simalarından 

biri N.Gəncəvi olmuşdur. İntibah adlandırılan həmin dövr elmin, sənətin və mədəniyyətin geniş 

vüsət alması və çiçəklənməsi dövrü kimi səciyyələndirilir. 

Akad. Z.Bünyadov göstərir ki, “Azərbaycan Atabəylərinin hakimiyyəti dövrü ölkədə şəhər 

həyatının çiçəklənməsi əsridir. Bu dövrdə Azərbaycanın bir çox şəhərləri orta əsr sənətlərinin 

bütün növlərini özündə toplamış iri yaşayış məntəqələri idi. Şəhərlər həm daxili, həm də xarici 

ticarətin mərkəzi rolunu oynayırdı. Əgər Naxçıvan, Beyləqan, Təbriz və Şamaxıda 100 min və 

daha artıq, Gəncədə isə yarım milyona qədər əhali yaşadığını nəzərə alsaq, onda aydındır ki, bu 

inkişaf kənd yerlərindən şəhərlərə əhali axınını tələb edən yüksək inkişaf etmiş çoxsahəli kustar 

sənayedə adamların sayının artması hesabına yaranırdı.( Z.M. Bünyadov 2007)  Göstərilən 

şəhərlərin hər birində özünə məxsus əmək alətləri və müxtəlif çeşidli istehlak şeyləri istehsal 

olunurdu. Tarixi mənbələrdən göründüyü kimi həmin dövrdə Azərbaycan şəhərlərində ən çox 

yun, ipək və kətan parçaları, müxtəlif növ geyim libasları, mis və şüşədən hazırlanan qab-qacaq, 

zərgərlik və musiqi alətləri və s. istehsalı geniş yayılmışdır.  

Bu dövrdə şəhərlərdə sənətkarlıq və ticarətin inkişafı ilə yanaşı memarlıq, mühəndislik, 

nəqqaşlıq və rəssamlıq sənətləri də xeyli inkişaf etmişdir. Bu fikiri o dövrdə tikilən memarlıq 

abidələrinin-məscidlərin, günbəzli hamamların, mədrəsələrin, əzəmətli sarayların və b. kimi 

abidələrin də bizim dövrümüzə gəlib çıxan nümunələri də göstərir. 

XII əsrdə Azərbaycan şəhərlərində əhalinin çoxalması əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıq 

məhsullarına olan tələbatın da artmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrdə əmək bölgüsünün 

genişlənməsi, əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı və genişlənməsi üçün zəmin yaradıldı. 

Bazarların və bazar münasibətlərinin genişlənməsi ölkə daxilində və onun ayrı-ayrı əyalətləri 

arasında iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olurdu, bu eyni zamanda Azərbay-

canın xarici ticarət əlaqələrinin canlanmasına təsir edirdi. Azərbaycanın Şərqlə Qərbin mühüm 

ticarət yolları üzərində yerləşdiyinə görə, bu onun həmin ölkələrlə ticarət əlaqələri yaranmasını 

asanlaşdırırdı. Azərbaycan tacirləri quru və dəniz yolları ilə Yaxın və Orta Şərqin, eləcə də 

avropanın bir sıra ölkələri ilə ticarət əlaqələrində fəal iştirak edirdilər. 

https://azrefs.org/1-muasir-informasiya-texnologiyalarn-ikt-iqtisadiyyatn-real-se.html
https://azrefs.org/beb-olkeleraras-ticaret-istehsal-ve-s-elaqelerin-objektiv-esas.html
https://azrefs.org/beb-olkeleraras-ticaret-istehsal-ve-s-elaqelerin-objektiv-esas.html
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N.Gəncəvi “Xəmsə”də daxili və xarici ticarət mənbələrinə, onların inkişafına və aparılması 

qayda-qanunlarına dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara 

şərait və ədalət qanunları ilə sövdələşməyi tövsiyə edir. Həm də onların dükanlarını, mallarını 

oğru-quldurlardan qorumağı da dövlət məmurlarının vəzifəsi hesab edir. Bununla da o, xarici 

ticarətlə məşğul olan tacirlərdən danışarkən yenə də onların hüquqlarının müdafiə olunmasını 

xatırladan, yollarda qarşılaşdıqları təhlükədən xilas olmaq üçün tədbirlər görülməsini vacib 

hesab edirdi. 

Məlumdur ki, şair ömrünün sonunadək doğma Gəncə şəhərində yaşayıb – yaratmışdır. Buna 

baxmayaraq o, “Xəmsə”də kənd təsərrüfatının, xüsusilə, orta əsrlərdə (elə indi də) Azərbaycan 

iqtisadiyyatının başlıca sahələrindən biri olan əkinçilik haqqında dəyərli məlumatlar verir, bu 

sahədə məhsuldarlığın yüksəldilməsinə təsir edən amillər və şərtlər barədə aqronom-alim kimi 

bəhs edir. Məsələn, “Sirlər xəzinəsi”nin üçüncü söhbətində nəql etdiyi “Süleyman və qoca 

əkinçi” hekayəsində dünya görmüş müdrik qoca, ona susuz səhrada havayı zəhmət çəkib dən 

səpdiyini söyləyən Süleyman peyğəmbərə cavab verir ki, əkinçilikdə yüksək məhsul əldə 

etməyin başlıca şərti su və torpaqdan daha çox əkinə gecə - gündüz qulluq etmək, “dəmir 

dırnaqlar” ilə torpağı yumşaltmaq, onu “kürəyin təri” ilə suvarmaqdır. Digər vacib şərt mayaya 

haram qatmamaq, səpin üçün yararlı toxum seçməkdir: 

 

Şeytan ilə şərikli əkməsən əgər dəni, 

Dən dolu sünbüllərin torpağa əyər dəni. 

Səpdiyin əla toxum yararlı dən olanda, 

Hərdən yırtar köynəyi sünbülə dən dolanda. 

 

N.Gəncəvinin doğulduğu və yaşayıb yaratdığı Gəncə şəhərinin ictimai-iqtisadi və mədəni mühit 

haqqında daha aydın fikir yaratmaq üçün mərhum akademik Məhəmməd Cəfərin bir sıra 

səyyahların və tarixçilərin əsərlərindən gətirdiyi bəzi məlumatları göstərmək yerinə düşərdi. O, 

İbn-Hövlənin “Surətül-Ərz” əsərində verilən bu fikiri xatırladır ki, “Gəncə gözəl, bərəkətli, 

abad və cəmiyyəti çox olan bir şəhərdir. Onun əhalisi comərddir. Davranışları, rəftarları 

yaxşıdır. Qəribləri sevirlər, alimləri dost tuturlar”. Hacı Zeynalabdin Şirvani isə “Büstanüs-

siyahə” əsərində yazır ki, “Gəncə böyük və yaxşı şəhərdir. Suyu içməli, havası mülayim və 

gözəldir... Oradan çox mənfəət sahibləri çıxmışdır. Onlardan biri “Xəmsə” sahibi Şeyx 

Nizamidir.   

Həqiqətən də öz doğma şəhərindən kənara çıxmayan, Şərqin yaratdığı zəngin mədəni və mənəvi 

irsi mənimsəyən Azərbaycan xalqının və bütün türk aləminin dahi şairi və mütəfəkkiri 

N.Gəncəvi bu şəhərdən dünyaya nəzər salmış və onun görünən və görünməyən sirlərini açıb 

göstərməyə çalışmışdır. 

Ölkə başçının bu ağıllı iqtisadi siyasəti nəticəsində ağır böhran vəziyyəti aradan qaldırılır. 

Müasir iqtisadi təfəkkürə görə istehsalın rentabelliyi, iqtisadi həvəslən-dirmə və stimullaşdırma 

əmək məhsuldarlığına müsbət təsir göstərən mühüm amillərdəndir. Mütəfəkkir şairin 
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“İsgəndərnamə” poemasında bu mütərəqqi iqtisadi fikir çox aydın şəkildə ifadə olunmuşdur: 

“Taxıldan bir fayda gəlirsə ələ, əkinçi əkinə başlar həvəslə. Taxılın azalsa qədiri, qiyməti, əkinçi 

buraxar işi, zəhməti”. Adı çəkilən poemada şair, alim–aqronom kimi öyrədir ki, əkinçilikdə 

məhsulu “birə min” əldə etməyin vacib şərtlərindən biri əkini vaxtında əkməkdir: 

 

Qəlbə fərəh verir bu gözəl diyar, 

Onun bərəkətli zəmiləri var. 

Burda əkin əksən vaxtında əgər, 

Məhsulu ən azı birə min verər. 

 

Mütəfəkkir şairin iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

 İqtisadi bolluğu yaradan başlıca amillərdən biri qənaətcillikdir; qənaətcil olmayan 

bədxərc insanların var–dövləti başından aşsa da, sonu yoxsulluqdur, fəlakətdir. 

 Qənaətcil olmaq heç də xəsis olmaq demək deyildir. Topladığı var – dövləti 

xərcləməyə qıymayan xəsislərin aqibəti ölümdür. 

 İqtisadi inkişafın, əmək məhsuldarlığının başlıca şərtlərindən biri halal zəhmətdir, 

mayaya haram qatmamaqdır. 

 Taxılçılıqda yüksək məhsuldarlığı təmin etməyin əsas şərtləri: 1) əkin üçün yararlı 

olan saf toxum səpmək; 2) səpinə vaxtında başlamaq; 3) əlləri “dəmirə” çevirib, əkinə yüksək 

qulluq etməkdir.  

 İstehsalın inkişafı üçün iqtisadi həvəsləndirmə vacibdir. 

 Ölkənin iqtisadi tərəqqisi dövlət başçısının ağıllı və uzaqgörən iqtisadi siyasətindən 

çox asılıdır. 

Beləliklə, dahi mütəfəkkir N.Gəncəvinin iqtisadi fikir və ideyaları, onun “Xəmsə”sindəki 

iqtisadi baxışları sistem halında yaşadığı ictimai-iqtisadi quruluşun tənqidi təhlili və ifadəsi 

kimi meydana çıxmışdır. Onun bu sahədə söylədiyi fikir və ideyaların “Xəmsə”boyu 

səpələnmiş beyitlərdə, misralarda yaratdığı çox saylı obrazların deyimlərində iqtisadçıların adət 

etmədiyi bir tərzdə açıqlanır və nəticədə onun baxışları bir sistem halında müəyyənləşir. Buna 

görə də o dövrdə iqtisad elmi olmadığını, iqtisadi fikrin başqa elm sahələri tərkibində inkişaf 

etdirilməsini nəzərə alaraq dahi mütəfəkkir şair N.Gəncəviyə haqq qazandırmaq və qiymət 

vermək olar. 
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İnnovasiyaların Müəssisələrə Təsiri. Müəssisələrdə İnnovasiya 

Mədəniyyətinin Formalaşdırılması 

 

Vidadi Ağamirzəyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

bm-vidadi.aghamirzeyev@unec.edu.az     

 

Xülasə 

Dəyişikliklərin rəqəmsal texnologiya və artan rəqabət tərəfindən dəstəkləndiyi XXI əsrin sürətlə dəyişən iş 

mühitində innovasiya hər bir təşkilatın uğurunun və yaşamasının açarı oldu. Təşkilati mədəniyyət hər bir təşkilat 

üçün vacib inkişaf və inkişaf mənbəyi olan yeniliyə əhəmiyyətli təsir göstərən həlledici bir mövzudur. Günümüzün 

biliklərə əsaslanan cəmiyyətində yaradıcılıq innovasiyanın əsasını təşkil edir. Davamlı və dayanıqlı dəyər 

yaratmaq üçün təşkilatlar həm indi, həm də gələcəkdə uğurla rəqabət etmək üçün lazım olan imkanları inkişaf 

etdirmələrini təmin edən bir innovasiya mədəniyyəti hazırlamalı və həyata keçirməlidirlər. Təşkilatın ölçüsü və 

sənayesindən asılı olmayaraq, qloballaşma dövründə və dinamik olaraq dəyişən iş mühitinin yüksək tələblərində 

inkişaf etmək və uğur qazanmaq üçün bir innovasiya mədəniyyəti vacibdir. 

Bu məqalə innovasiyanın təşkilatlara və innovasiya mədəniyyətlərinin yaradılmasına əhəmiyyətini izah edən 

spekulyativ bir çərçivə qurur. Günümüzün yüksək rəqabət mühitində hər təşkilat rəqabətqabiliyyətliliyi və yeni 

müştərilər qazanmağı hədəfləyir. Təşkilatdakı insanlar yenilikləri təbliğ etmək və dəstəkləmək, ciddi yenilik 

metodlarını tətbiq etmək və üç əsas rolu yerinə yetirməklə fəal şəkildə məşğul olduqda yaradılan yenilik 

mədəniyyəti: Yaradıcı Dahilər, İnnovasiya Çempionları və İnnovasiya Liderləri. 

Açar sözlər: İnnovasiya Mədəniyyəti, Yaradıcı Dahilər, İnnovasiya Çempionları, İnnovasiya Liderləri 

 

Giriş 

İnnovasiya beynəlxalq və qlobal səviyyədə getdikcə daha çox rəqabət aparmaq istəyən şirkətlər 

üçün əsas amillərdən biridir. Bununla birlikdə, bu potensialı qazanmaq üçün şirkətlər əvvəldən 

kim olmaq istədiklərinə qərar verə bilməsi üçün məlumat, quruluş, araşdırma və yaxşı 

strategiyaya investisiya qoymalıdır. İnnovasiya termini və bu fenomen ətrafında çoxsaylı nəzəri 

töhfələr haqqında bir çox tərif var. Peter Drucker-in fikrincə, innovasiya, sərvət yaratmaq üçün 

yeni bir imkan qazandıran sahibkarların spesifik vasitədir. İş dünyası getdikcə 

mürəkkəbləşdikcə və daha təəccüblü bir şəkildə rəqabət etdikdə, şirkətlər innovasiyanı bir neçə 

möhkəm rəqabət üstünlüyü mənbəyinə çevirirlər. İnnovasiya indi dünyanın əksər böyük 

şirkətləri tərəfindən qlobal səviyyədə qəbul olunur və hədəflənir. Parlaq fikirlərə olan istəkləri 

xaricində, əksər liderlər uzun müddətdə uğur qazanmaq üçün bir yenilik mədəniyyəti inkişaf 

etdirməli olduqlarını bilirlər. Belə bir mədəniyyət, bazarda həqiqi bir innovasiya təşkilatı olaraq 

qəbul edilə bilər və yenilik üçün uyğun bir yer olaraq bilinən bir bərabərlik olaraq qəbul edilə 

bilər. Bu mədəniyyətə sahib təşkilatlar hər cür innovasiyalar - irəliləyişlər, faydalı artan 

dəyişikliklər və hətta işlərini kökündən dəyişdirmək və bunu mütəmadi olaraq həyata keçirmək 

mailto:bm-vidadi.aghamirzeyev@unec.edu.az
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üçün yeni yollar axtarırlar. Hər zaman yeni şeylər fərqli formalarda ortaya çıxırsa və qurumdakı 

daxili müzakirə innnovasiya üzərində çox dayanırsa, yenilik mədəniyyəti var. Gəlin fərz edək 

ki, yenilikçilik mədəniyyəti təşkilatınızda hələ yoxdur. Onda bunu necə edə bilərsən? 

Təşkilatlar innovasiya mədəniyyətini necə qururlar? İnnovasiya prosesində kimlər iştirak 

etməlidir? Onlar hansı rolu oynayırlar? 

İnnovasiyanın təşkilatlara təsiri 

İnnovasiya iş dünyasında həyati əhəmiyyət kəsb edir, çünki şirkətlər nüfuz bazarlarında daha 

sürətli üstünlük təmin edir və inkişaf etməkdə olan bazarlarla daha yaxşı əlaqə təmin edir, bu 

da xüsusilə zəngin ölkələrdə daha böyük imkanlara səbəb ola bilər. Yenilik, risk almaq və 

işlərini həll etmək üçün proaktiv, özünə inamlı bir yanaşma təklif edərkən orijinal 

konsepsiyaların inkişafına da kömək edə bilər. Bir şirkət yenilikçi bir mədəniyyətə sahib 

olduqda, yaradıcılıq prosesi həmişə sadə olmasa da asanlıqla böyüyəcəkdir. Sınanan və 

sınaqdan keçirilmiş metodlar etibarlı ola bilər, lakin yeni şeyləri sınamaq faydalı bir təcrübədir. 

Google və Starbucks kimi şirkətlər kiçik şəkil əlavə etmək yollarını dəyişdirən yenilikləri 

sıralamaqdadır. Starbucks kiçik, orta və böyük fincan hazırlamır. Grande və venti kimi öz dilləri 

var. Hətta PayPal ilə dizayn edilmiş öz ödəmə tətbiqetməsinə də malikdir. 

İnnovasiya şirkətlərə bir çox cəhətdən kömək edə bilər: 

1. Fərqlilik strategiyası - İstehlakçıları rəqiblərinin təklif etdiklərindən daha yaxşı olmağa 

təşviq edə biləcək mal və xidmətlər təklif etmək; 

2. Maliyə liderliyi strategiyası - Maliyyət quruluşunun azaldılması; 

3. Çeviklik strategiyası - Təchizat zənciri daxilində və onun içindəki proseslər etibarlı ola 

bilər və daha sürətli çatdırılır; 

4. Bazar yerləşdirmə strategiyası - Bir məhsul, marka və ya təşkilatın satışının yeni yolları. 

 Joe Tidd'a görə, yenilik bir çox cəhətdən rəqabət üstünlüyünə kömək edir. İnnovasiyanın 

ən vacib xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

 Bazar performansı ilə yeni məhsullar arasında güclü əlaqə; 

 Yeni məhsullar bazar paylarını qorumağa və gəlirliliyi artırmağa kömək edir; 

 Qeyri-qiymət amilləri ilə inkişaf (dizayn, keyfiyyət, fərdiləşdirmə); 

 Köhnəlmiş məhsulları əvəz etmək bacarığı (məhsulun istifadə müddətinin qısaldılması); 

 Rəqiblərlə müqayisədə daha qısa istehsal müddətlərinə və yeni məhsulların inkişafını 

sürətləndirən proseslərin yeniliyi. 

Təşkilatlarda İnnovativ Mədəniyyətin yaradılması 

İnnovasiya mədəniyyəti, eyni şəkildə, insanların, keçmiş və indiki inanclarının, fikirlərinin və 

davranışlarının ifadəsidir. İnnovasiya zaman keçdikcə davamlı olaraq işləyir. İnnovasiya 
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mədəniyyəti bugünkü şirkətlər arasında yaygın bir şey deyil, amma bilirik ki, yenilik qurmaq o 

qədər də asan deyil. Bunun vacib səbəbi yenilik mədəniyyətinə çatmaq üçün lazım olan 

keyfiyyətlərin uğurlu şirkətlər üçün prioritet hesab etməməsidir. 

Müasir menecmentin geniş tendensiyası, işi rəvan və səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün 

standartlaşdırma, rasionalizasiya və sadələşdirmədir. Müasir menecmentin geniş tendensiyası, 

işi rəvan və səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün standartlaşdırma, rasionalizasiya və 

sadələşdirmədir. Bu amillərin heç biri yeniliyi dəstəkləmir və hamısı yeniliyi tamamilə aradan 

qaldırmaq üçün bir araya gəlir. Hər şeydən əvvəl yenilik sadələşdirmə və səmərəliliyi 

dəstəkləyən güclü bir qüvvə ola bilər. 

İnnovasiya mədəniyyəti, bir təşkilat içərisindəki insanlar üç əsas rolu yerinə yetirməyə 

çalışdıqda yaranır:  

 Yaradıcı Dahilər - İdeyaları inkişaf etdirmək və sonra yeniliklərə dəyər vermək; 

 İnnovasiya Çempionları - yaradıcı insanlara əks halda qaçılmaz olaraq yenilik səylərinə 

mane olan maneələri aşmağa kömək edərək yeniliyi dəstəkləyin;  

 İnnovasiya Liderləri - İnnovasiyaya üstünlük verən firmanın gözləntilərini və 

siyasətlərini müəyyənləşdirin (Langdon Morris) 

Yaradıcı dahilər tez-tez təşkilatla müştəriləri, cəbhə işçiləri arasında uçurumu bağlayan 

şəxslərdir. Həm də yüksək menecerlər və ya orta menecerlər ola bilərlər. Yaxın tarixdə hər bir 

irəliləyiş iş ideyası insanın xaricdəki ikililiyini əks etdirir. Toyota-nın Scion, GM-in Saturn, 

Home Depot, McDonald's, Amazon və Fedex daxil olmaqla bir çox iri şirkətlər, insanın 

biliklərini xarici bir şey etmək istəyi ilə birləşdirən insanlar tərəfindən yaradıldı. Onların 

universal hədəfləri müştəri ehtiyaclarını əvvəlkilərdən daha yaxşı qarşılamaq idi. Yaratıcı 

fikirləri dəyərə çevirmək üçün yaradıcı təsirlər, innovasiya prosesində yaradıcılığın istifadəsi 

üçün xüsusilə vacib olan dörd xüsusi innovasiya vasitəsinin tətbiqindən faydalana bilər: ehtiyac 

tapmaq, çərçivə, yaradıcı birləşmə və prototip. 

İnnovasiya Çempionu, təşkilatlarında yeniliyi təşviq etmək, təşviq etmək, dəstəkləmək və idarə 

etməklə yeniliklərdə çalışan bir şəxs və ya komandadır. Onlar yaradıcı düşünənləri tapmaq və 

onları yeni yollarla düşünməyə və işləməyə təşviq etməklə birbaşa yeni məsuliyyət daşıyırlar 

və yeni fikirlərə səbəb ola biləcək yeni təcrübələr axtarırlar. Vaxtlarının çox hissəsini 

başqalarına məşq və mentorluq yolu ilə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək etmək üçün sərf 

edirlər. Bundan əlavə, fürsətləri başqaları ilə bölüşmək, görüşlər, müzakirələr, xarici tədbirlər 

və bəlkə də təlimlər şəklində öyrənmə imkanları. Çempionlar üçün digər vacib rol yeniliyi 

dəstəkləyən infrastruktur yaratmaqdır. Bu infrastruktur müxtəlif əməkdaşlıq və rabitə 

vasitələrini əhatə edə bilər. İnnovasiya infrastrukturu, içəridən və xaricdən olanları birləşdirən 

təsirli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün eyni prinsiplər üzərində qurulmalıdır. Bunun yalnız 

virtual aləmdə deyil, gerçək dünyada da baş verməsi lazımdır. Məhsulun dizaynı korporativ 

lövhə otağından və masanın başındakı boss üçün tək bir kreslodan alınırsa və ehtimal ki, eyni 
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yorğun dizaynın bir çox fərqli versiyasında konfrans masası ətrafında çoxsaylı saat 

keçirmisinizsə, onun əsas sosial məqsədi, şübhəsiz ki, hiyerarşik nüfuzu gücləndirməkdir. Bu, 

yenilik və ya yaradıcılıq üçün xüsusilə yaxşı bir mühit deyil və tamamilə ölü ola bilər. 

İnnovasiya Çempionlarının nə etdiyini izah etmək üçün tək bir söz seçsək, bu "praktika" olar.  

İnnovasiya Lideri bir təşkilatın əsas quruluşunu və əsas əməliyyatlarını təsir edən şəxsdir. Əsas 

strukturlara təməl dizaynı ilə yanaşı siyasət və əsas prinsiplərin dizaynı da daxildir. Ölçmə və 

mükafatlar da əsas quruluş ola bilər. İnnovasiya liderləri gözləntilərini təyin edir, prioritetləri 

təyin edir, uğurlarını qeyd edir və mükafatlandırır, uğursuzluqlarla üzləşir və bu amillərin 

hamısı yeniliyi asanlaşdırmaq və ya çətinləşdirmək üçün edilə bilər, çünki hər biri status-kvonu 

dəstəkləyəcək və ya faydalı və təsirli bir dəyişiklik olacaq. Yenilik, üst rəhbərliyin müəyyən bir 

hədəfi olaraq ifadə edilmirsə, ehtimal ki, başqasının hədəfi olmayacaqdır. Siyasətlər 

məhdudlaşdırıcıdırsa və yeni fikirlərin sınaqdan keçirilməsini çətinləşdirirsə, yeni fikirlər çox 

olmayacaqdır. McKinsey-in apardığı bir sorğuya görə, yüksək səviyyəli rəhbərlər, 

irəliləyişlərin ən böyük performans inkişafını təklif edəcəyinə inanırlar, ancaq heç bir zaman 

müəyyən bir büdcə fokusu olmadan oraya getməyəcəklər. Eyni McKinsey sorğusu böyük bir 

əlaqəni kəsdi, çünki cavab verən rəhbərlərin yalnız 24% -i yenilik büdcələrinin qurulmasında 

iştirak edir. Eyni araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, rəhbər işçilərin yalnız 22% -i yenilik 

planlaşdırmağın illik planlaşdırma dövrünün bir hissəsi olduğunu söylədi. Büdcə və 

planlaşdırılmırsa, onda bu reallaşacaqmı? Çox güman ki, yox. 

İnnovasiya yaxşı şirkətləri qüvvətləndirən qığılcımdır. Bu yalnız bir ixtira deyil, həm də yeni 

fikirlər və risklərlə rahat olan bir korporativ davranış tərzidir. İnnovasiya etməyi bilən şirkətlər 

mütləq R&D-yə (Tədqiqat və İnkişaf) pul xərcləmirlər. Joseph V. Anderson, yaradıcılığı 

“mövcud sərhədlərdən kənara çıxmaqdan başqa bir şey deyildir, bunlar texnologiya, məlumat, 

mövcud tətbiqetmə, sosial normalar və ya inanc sərhədləri olsun.” Yaradıcılıq yeni 

münasibətləri görmək və onlara əməl etməklə onları həyata keçirməkdən başqa bir şey deyil. 

İnnovasiyanın bir çox tərifi olsa da, burada çox sadə şəkildə müəyyən edilir: dəyər əlavə etmək 

üçün yaradıcılıqdan istifadə. Dəyər iqtisadi, sosial, psixoloji və ya estetik ola bilər. 

Yaradıcılıq yalnız bir neçəsinin əldə edə biləcəyi bir şəxsiyyət xüsusiyyəti deyil.Tədqiqatlar hər 

kəsin az da olsa yaradıcılığa sahib olduğunu göstərir, lakin Freydin düşüncəsi ilə sənətkarlığın 

və yaradıcılığın zehni xəstəliklərlə əlaqəli olması və materializm və analitik düşünməyə olan 

elmi vurğu ilə boğuldu.İnsanları digər növlərdən xüsusilə fərqləndirən yaradıcı düşüncənin 120 

fərqli, xüsusi və ölçülə bilən cəhəti var.Bu geniş yaradıcılıq fakültələri, bəşəriyyətin dəyişən 

vəziyyətlərə, mühitlərə və sistemlərə uyğunlaşma qabiliyyəti üçün kritik əhəmiyyət kəsb 

etmişdir və vacibdir.Yaradıcı yaradıcı düşüncənin geniş araşdırmaları, yaradıcı düşüncədə 

ortalama baldan daha yüksək nəticə göstərən fərdlərin zehni-emosional sağlamlıq təlim 

kurslarında tətbiq olunan təsəvvürlərin özünəinam, özünə güvənmə kimi şəxsiyyət 

xüsusiyyətlərində əhəmiyyətli qazanclar yaratdığını qətiyyətlə təsdiqlədi. inandırıcılıq, 

təşəbbüskarlıq və inandırıcılıq, təşəbbüskarlıq və liderlik. 
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Çətinlik hər kəsin yaradıcılığını ortaya çıxaracaq və yaradıcılıq nümayiş etdirənləri daha 

yaradıcı edəcək bir mühit yaratmaqdır. Sosial qətiliklə daxili motivasiyanı təsir edə bilər. Bir 

tədqiqat yaradıcılığa ətraf mühitin stimulyatorlarının altı amilini (sərbəstlik, müsbət çağırış, 

nəzarət təşviqi, iş qrupunun dəstəklənməsi, təşkilati təşviq və kifayət qədər qaynaq) və 

yaradıcılığa qarşı olan iki ətraf maneəni (təşkilati yol maneələri və həddindən artıq iş yükünün 

təzyiqi) müəyyən etmişdir. Yaradıcı mühit daxili mükafatlar verməkdən daha çox şey tələb edir. 

Təşkilati dizaynların yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Məsuliyyətləri funksiyalara, 

insanları sərhədləri və etibarlı nəzarət hissi ilə rollara qoyaraq təşkilatların Newton mexanik 

modellərinə uyğunlaşdırdıq. Dünyanın Nyuton modeli reduksionizm, determinizm, 

proqnozlaşdırma, tarazlıq və nəzarət ilə xarakterizə olunur. Yeni model, təşkilatların maye, 

xaotik və enerjinin görünməyən sahələrinə tabe olduğunu qəbul etməyimizi tələb edir, indiki 

liderlik anlayışları dəyişməlidir. Üstündəki şəxsin bütün məlumatları tutaraq hamını idarə 

etməsi ilə azğın model getdi? Heç kim maye, sürətlə inkişaf edən bir sistemi idarə etmək üçün 

bütün bilik və bacarıqlara sahib deyil. 

Liderlik, bilik və bacarıqların birləşdirildiyi bir sistemdə əlaqələrin asanlaşdırılmasına yol 

verir.Yaradıcılığı qəti bir qərara inteqrasiya etmək üçün addımlar bir çox addımı əhatə edir. 

Siyahıda inkişaf qaydası: 

1. Görmə 

2. Məqsədlər 

3. Vəziyyət təhlili 

4. Makro-təhlil 

5. Mikro-təhlil 

6. Fürsətlər, problemlər, səbəblər 

7. Alternativ həllər 

8. Tələb olunan mənbələr 

9. Alternativlərin qiymətləndirilməsi 

10. Seçim 

11. Fəaliyyət planı 

12. Tətbiq 

13. Nəticələri ölçün 
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Bütün iqtisadiyyatlardakı inkişafa və dinamizmə əsaslanan innovasiya, bir təşkilatın 

məhsuldarlıq səviyyəsini təşkil edən qurumların, siyasətlərin və istehsal amillərinin cəmi olaraq 

təyin olunan rəqabət gücünün müəyyənedicisidir. İnnovasiyanın bu təsiri sayəsində şirkətlər 

yeni texnologiyalar və yeni iş formaları daxil olmaqla geniş mənada innovasiyaya yaxınlaşırlar. 

Şirkətlərin innovasiya fəaliyyətinin köməyi ilə əldə olunan rəqabət üstünlüyünə nail olmaq və 

bu inkişafı davamlı inkişafla davam etdirmək də milli rəqabət gücünü artıracaqdır. 

İnnovasiya, liderlərin onu qucaqlamaması ilə baş vermir, ideyaları olan və onlarla təcrübə 

etməmək riski olan insanlar olmadan da ola bilməz. Strateji və əməliyyat sualları ilə fikir sahibi 

olan və çempion olmadan bunları araşdırmaq istəyən şəxslər arasında körpülər qurmaq mümkün 

deyil. Əlbətdə ki, hər üç rol şüurlu şəkildə tətbiq olunduqda və qarşılıqlı olaraq dəstəkləndikdə, 

ən yaxşı və ən sürətli olur. Bu o demək deyil ki, hər bir fərd bu rollardan yalnız birini oynaya 

bilər. Bir çox insanlar, liderlər və çempionlar iştirak edir və biz bütün bu rolları müxtəlif 

vaxtlarda oynayırıq. 

Thomas Edison, risk alan bir yenilikçi xüsusiyyətlərinə və təbiət aləmi ilə bağlı müşahidələr 

aparan fərqli fikir sahibi idi. Uğursuzluqdan qorxmurdu. Uğursuzluqlarından birində əldə etdiyi 

dərslər başqa bir layihədə uğur qazandı. 

Yaradıcı rəhbərlik yeniliklər yolu ilə gəlirli bir böyümə təmin etmək üçün təşkilatlardakı müsbət 

əlaqələri asanlaşdırmalıdır. Artıq bilirik ki, yaradıcılıq dahilər üçün mövcud olan bir şəxsiyyət 

xüsusiyyəti deyil. Hər kəsin uyğun mühiti nəzərə alaraq bənzərsiz bir bilik və təcrübəsi var. Bu 

mühit insanları erkən uşaqlıqda öyrəndikləri zehni blokdan keçirmək üçün sərbəst və 

mühakiməsiz olmalıdır. Bu bloklar səhv olma riski ilə əlaqələndirilir. 

Yenilik etmək üçün motivasiya böyük ölçüdə əvvəllər görülməmiş bir şey etmək sevincindən 

qaynaqlanır.  Bir ekspedisiyaya getmək və olmaq üçün hər şeyi riskə atmaq kimidir 

bir dağa çıxan və ya dünyada üzən ilk insan. Bəstəkarda və ya əbədi bir şey yaratmaq istəyən 

bir sənətkarda mövcud olan eyni sürücünü vurur. 

Təşkilatlar daxilində yaradıcılıq və yenilik axınını dayandıran nədir? İşçilərimizdən fikir və 

fikirlərini soruşduğumuz hər yerdə görüşlər keçirmişik. Problemləri həll etmək və ya 

fürsətlərdən istifadə etmək üçün onların yaradıcılığına, yeniliklərinə və fikirlərinə ehtiyacımız 

vardı. Onların cavabı və ya çatışmazlığı çox məyus idi.  Özümüzdən soruşuruq ki, bu niyə olur? 

Bir çox amillər meydana çıxır. Qorxu. Bu fikir mübadiləsini maneə törədir. Heç kim yaşıdları 

qarşısında axmaq görünməyi sevmir. 

Fikirlər çox fərdidir. Bir fikri ictimaiyyət qarşısında təqdim etmək, fikir yaradıcısını parlaq bir 

diqqət mərkəzinə gətirir.  Gənc olanda şərtləşdik. Müəllimin sualına bütün sinif yoldaşlarımızın 

qarşısında "səhv" cavab verəndə yaşadığımız təhqir. Xalqı alçaltmaq qorxusu ən yeniliyi 

qorumaq üçün kifayətdir.  

Özünü qiymətləndirmə. Bir fikri uzun müddət söyləməzdən əvvəl başımıza dönə-dönə 

oynayırıq. Öz fikirlərimizi gözdən salmaq üçün müxtəlif yollar axtarırıq və nəticədə düşüncəni 
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atırıq. Çox vaxt, birbaşa bir məsələ və ya müəyyən bir sahədə işləmədiyimiz üçün təmin 

edəcəyimiz heç bir şeyin olmadığına inanırıq. 

Bilmədiyimiz sahələrə aiddirsə, düşüncəmizi özümüzdə saxlamağa meylliyik. Mənim 

problemim deyil. Sən öz otunda qal, mən də özümdə qalacağam. Başqa insanların sizin 

işinizdən kənarda qalmasını istəyirsinizsə, o zaman onların işindən kənarda qalsanız yaxşı 

olardı. Bir tərəfdən səssizlik, qarşılıqlı çəmən qoruma məsələsi ola bilər. Sonra yenə də ümumi 

nəzakətə bir az əyilmiş sədaqət səbəb ola bilər. Problem birbaşa təyin olunmuş vəzifə və 

məsuliyyətlərimizin əhatəsi ilə deyilsə, geri çəkilə bilərik.  

Bu vəziyyətlərin müalicəsi həqiqətən olduqca sadədir. Sizin və menecerlərinizin etməsi lazım 

olan ilk şey fikir almaq istəməkdir. İşçilərinizin nə düşündüyünü, sizin və başqalarının 

qaçırdıqlarını gördükləri hansı fürsətləri gördüklərini soruşmağa heç vaxt ara verməyin. Onlara 

bölüşmək üçün etibarlı bir mühit verin. Sərhəd yoxdur. Bütün fikirlər yaxşı fikirlərdir. Sadəcə, 

bəzi fikirlərin digərlərindən sonra daha çox tətbiq edilə bilən məsələsidir. 

İşçilərinizin inkişafı üçün etdikləri işlər ilə davamlı mübarizə aparmaq son dərəcə vacibdir. 

Sıxıntı və rutin yaradıcı düşüncə və problem həllini öldürür. Ağıl, digər əzələlər kimi, mütəmadi 

olaraq həyata keçirilməlidir. Bir vaxtlar əlimizlə etdiyimiz iş getdikcə başımızda edilir.  

Amerika Birləşmiş Ştatları innovasiyanın sənayeləşməni əvəz etdiyi bir fikir iqtisadiyyatına 

keçir və yaradıcılıq məhsul və xidmətlər satmağın açarıdır. Yaradıcı tərəfi olan işçilər ideya 

iqtisadiyyatına yol açırlar. Təxminən 38 milyon işçi, işçi qüvvəsinin təxminən yüzdə 30-u 

yaradıcı peşələrdə işləyir və say artmaqda davam edir.  

Bu gün yüksək ixtisaslı işçilər özlərini düşünmək və yaratmaq üçün yerə ehtiyac duyan 

sənətkarlar kimi görürlər. Sərt rəhbərlik yalnız yaradıcılıq prosesinə mane olur. Yaradıcı 

müəssisəni idarə etmək elm qədər sənət qədərdir. Yaradıcı insanları maaşdan daha çox 

həyəcanlı iş idarə edir və bunu ifadə etmələri lazımdır. Bu bir çox işəgötürən üçün yad bir fikir. 

Yaradıcı insanları idarə etmək üçün rəy vacibdir, çünki yaradıcı işçilər işlərinə daha çox 

emosional olaraq cəlb olunurlar.  Beyin fırtınası və planlaşdırma prosesi yaradıcı bir ağıl üçün 

arzuolunan bir müddətdir. 

Bir menecer görmə və hədəflərini yaradıcı işçiyə izah etməli və sonra onu buraxıb yaratmasına 

imkan verməlidir. Həddindən artıq idarə etməmək vacibdir. 

Yaradıcı insanlar ən yaxşı vaxt idarəçiləri deyillər. Vaxt idarəsi onların güclü kostyumu deyil, 

bu səbəbdən bir menecer layihənin əvvəlindən perimetrlər təyin etməlidir. İdarəçi planlaşdırma 

məsələsində də çevik olmalıdır, çünki yaradıcılıq və yenilikçi işçilər yeni fikirlər irəli sürmək 

üçün dörd divardan uzaqlaşmalıdırlar. Onlara ilham ala biləcəkləri və yaradıcılıq edə biləcəkləri 

bir yerə getmək üçün vaxt lazımdır, çünki bu, onlara ödənilir. Daha geniş bir perspektivdə bir 

millətin sağlam və yaradıcı olması üçün özünü daim yeniləmək qabiliyyəti olmalıdır. Bu 

şirkətlər, təşkilatlar və hökumətlərə aiddir. 

Yenilik yalnız bir şəxs üçün deyil, xüsusən də böyük şirkətlər üçün risklidir. Tədqiqatlar 
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göstərir ki, yenilikdən iqtisadi uğur qazanma ehtimalı% 20 ilə% 30 arasındadır. Risklə yaşamaq, 

yaradıcı olmaq və yenilik etmək üçün cəsarət tələb olunur! 20-30% müvəffəqiyyət dərəcəsi 

olduğu üçün müvəffəqiyyət şansını yaxşılaşdırmaq lazım gəlir. Liderlik əlbəttə uğurun ilk 

açarıdır. Uğurlu yenilik təşkilat rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş aydın bir görmə və bu 

vizyonun həmkarları tərəfindən paylaşıla biləcəyi bir mühit yaratmasını tələb edir. Görmə və 

ətraf mühitin bu birləşməsinə strateji kontekst deyilir. Təşkilatlar öz yaradıcılıqlarından istifadə 

etmək üçün buna etibar edirlər. Aydın bir strateji kontekst olmadan yaradıcılıq çiçəklənə bilər, 

ancaq yersiz olacaq. Strateji məzmun məqsəd və istiqamət, meyarlar və rol modelləri verir. 

Qarşıdakı yolu göstərir. Uğurun ikinci açarı riskin necə idarə olunacağını öyrənməkdir. Bu, bir 

təşkilatda böyük və kiçik oyunçuların yenilikçi və təşəbbüskar kimi davrandıqları və başqalarını 

da buna təşviq edə biləcəkləri anlamına gəlir. 

Risk götürmək sadəcə ağılsızca tullanmaq deyil, risklərin nə olduğunu sərin və rasional şəkildə 

qiymətləndirmək və onlara hazırlaşmaqdır. Yenilik istər-istəməz yaradıcılıqla başlayır. Bir 

çoxumuz bir az yaradıcılığa sahibik və yaradıcı olmağa cəsarət etdiyimiz bir mühit təmin etmək 

təşkilatların roludur. İnnovasiya mahiyyət etibarilə “müəssisə təşəbbüsüdür”: bu, bütün təşkilat 

tərəfindən qarşılanmalı olan riskli bir səydir. Yeniliyi həyata keçirmək üçün bütün təşkilat ona 

sahib çıxmalıdır. 

Yenilik tətbiq olunduqdan sonra həyata keçirilməyə başlayır. Edison bir vaxtlar 

müvəffəqiyyətin% 2 ilham və% 98 tərləmə olduğunu söylədi. Ən yaxşı fikirlər həm gözəl 

ratsiyada, həm də ağır detallarda itirə bilər. Bu yolla, yüksək qeyri-müəyyənlik şəraitində layihə 

rəhbərliyi çox vacibdir. Bilinməyənləri idarə etmək, çevik olmağın yanında zərif bilik 

rəhbərliyini də tələb edir. Vaxt da dəyərli bir qaynaqdır və yenilikçi olmaq üçün sürət keyfiyyətə 

zərər vermədən vaxtında irəliləməlidir. 

Uğuru sığortalamaq üçün son açar marketinqdir. Tam özünəməxsusluğun və dahiliyin nadir 

olduğu rəqabətçi bir dünyada yaxşı marketinq, müvəffəqiyyəti sığortalamaq üçün ən vacib 

açardır 
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Abstract: 

In the present paper, an analysis of the major constraints that hinder entrepreneurial innovation is introduced to the 

reader, directing the study towards understanding the dynamics of Entrepreneurial Ecosystems. A clear distinction 

is made between ecosystems within developed economies and emerging economies; being the latter within the 

scope of the work. This is intended to use Estonia as a subject of study, due to its particular success history of a 

shocking accelerated transition after regaining its independence from the Soviet Union in 1991.  

The information presented represents the first step of analysis of the gaps and identification of opportunities in the 

Entrepreneurial Ecosystem of Estonia, especially those related to areas of innovation and technology, that would 

eventually have an impact on understanding how to lead to a knowledge-based economy through the development 

of a systemic vision. 

Keywords: Digital entrepreneurship. Entrepreneurial Ecosystem, Entrepreneurship, Innovation, Products, 

Innovative entrepreneurship, Government support of innovative Business.  
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Резюме 

В последнее время наблюдается рост количества учреждений, действующих в пищевой промышленности, 

в том числе субъектов рынка. Предложение на рынок продуктов питания Азербайджана из зарубежных 

стран значительно усложняюет маркетинговую среду этих учреждений. В такой сложной ситуации, 

принятие решений, обоснованных рыночной деятельностью учреждений, зависит непосредственно от 

анализа факторов и сил, сформировавших эту среду. Невозможно определить опасности и маркетинговые 

возможности, открывшиеся перед учреждениями в этой среде без комплексного анализа маркетинговой 

среды предприятий. Определяя маркетинговые возможности, учреждения могут направить свои ресурсы 

на нужды и запросы людей не предусмотренных на пищевых продуктах и, наконец, могут согласовываться 

с требованиями рынка. Анализ маркетинговой среды означает определение проблемы, которая возникает 

на рынке при деятельности учреждения. Итак, во всех случаях проблема, возникающая в маркетинговой 

деятельности, может касаться той или иной части (внутренняя и внешняя среда) маркетинговой среды. Из 

этой точки зрения, решение проблемы находит своё отражение в запросах маркетинговой среды. Анализ 

маркетинговой среды предприятий пищевой промышленности может сподвишать эти учреждения на 

возможность соответствования требованиям рынка, а также регулированию необходимых отношений с 

учреждениями, в том числе в АПК. Это означает рационализацию маркетинговой деятельности 

учреждений, а также гармоничное развитие АПК. Хотя маркетинг в той или иной степени применяется как 

новая концепция управления в учреждениях, действующих в Азербайджане, учреждения не могут в 

полной мере воспользоваться ею исходя из приоритетов, данных им в настоящее время в этом 

направлении. Это касается и того, что институты не проводят анализ маркетинговой среды на 

необходимом уровне. Упомянутые факторы указывают на необходимость проведения анализа 

маркетинговой среды, а также неизбежность формирования эффективных отношений институтов с этой 

средой.  

Ключевые слова: пищевая промышленность, маркетинговая среда, маркетинговые возможности, 

опасности, АПК. 

 

Современное состояние развития предприятий продовольственной и 

обрабатывающей промышленностей. 

Удовлетворение потребностей людей в продуктах питания и обеспечение 

продовольственной безопасности страны напрямую связано с развитием пищевой 

промышленности. Следовательно, пищевая промышленность - это сектор 

стратегической важности, а так же важный сектор экономики Азербайджана с 

социальной точки зрения. В 2018 году 175 предприятий, работающих в пищевой 

mailto:vuqar_amirbekov@outlook.com
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промышленности в Азербайджане были средние и крупные предприятия, а 218 - малые 

предприятия и большинство упомянутых предприятий были частными 

(Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, [АР], 2018). 

Количество независимых предпринимателей зарегистрировавшихся для работы в этом 

секторе за последние пять лет увеличилось с 3752 до 4754 (26,7%). Всего стоимость 

продукции, произведенной предприятиями данного сектора, увеличилась с 2433,0 млн. 

манатов до 3050,8 млн. манат (25,4%) в текущих ценах соответствующих лет в течение 

2014-2018 гг. В основном, доля затрат на продукцию, производимую в пищевой 

промышленности за этот период изменилась от 6,4% до 7,3% в стоимости продуктов 

питания. Добавленная стоимость в секторе в указанный период времени составил 2,0 - 

2,5% добавленной стоимости по отрасли в целом. Доля добавленной стоимости в 

пищевой промышленности в течение многих лет по валовому внутреннему продукту 

колебалась между 0,9% -1,0% (последние 5 лет). За указанный период инвестиции в 

основной капитал выросли с 92,4 миллиона манат в 2014 году до 196,6 миллиона манатов 

в 2018 году. Темпы производства следующих продуктов питания изменились в 

следующем порядке (последние 5 лет): колбасные изделия выросли с 6,6 тыс. тонн до 

16,4 тыс. тонн (в 2,5 раза), молоко жирностью 6-29% увеличилось с 4,6 тыс. тонн до 7,0 

тыс. тонн (52,2%), производство сыра и творога увеличилось с 48,0 тыс. тонн до 50,1 тыс. 

тонн (4,4%), производство плодоовощных консервов увеличилось с 159,1 тыс. тонн до 

164,7 тыс. тонн (3,5%), производство маргарина увеличилось с 24,7 тыс. тонн до 47,2 тыс. 

тонн (91,1%), а выращивание настоящего чая увеличилось с 8,0 тыс. тонн до 9,3 тыс. 

тонн. За указанные годы производство лапши снизилось с 9,3 тыс. тонн до 4,2 тыс. тонн 

(54,8%), производство растительного масла снизилось со 106,9 тыс. тонн до 71,1 тыс. 

тонн (33,5%) и сахара. производство снизилось с 410,6 тыс. тонн до 203,1 тыс. тонн 

(50,5%)    (ГКСАР, 2018). Уровень зависимости страны от внешних рынков от некоторых 

продуктов питания и переработки промышленности по-прежнему остается высокой. В 

настоящий момент, предприятия пищевой промышленности сталкиваются с некоторыми 

проблемами. Одна из них - усиление глобальной конкуренции. Об этом пишут 

зарубежные специалисты: «Первый вызов был связан с либерализацией 

внешнеэкономической деятельности и усилением глобальной конкуренции в сфере 

товаров, капитала и рабочей силы. Развитие глобальной экономической конкуренции 

сопровождается усилением геополитической борьбы, включая борьбу за ресурсы, такие 

как сырье, энергия, вода и еда». Поскольку глобальная конкуренция усиливается, 

устойчивость деятельность предприятий пищевой промышленности требует применения 

маркетинга на этих предприятиях как концепция современного менеджмента (Aaker, 

2007).  

Анализ факторов микросреды предприятий пищевой промышленности. 

Как известно, маркетинговая среда предприятий пищевой промышленности - это 

совокупность активных сил. и субъекты, имеющие влияние на установление и 
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поддержание производственных отношений между этими предприятия и их клиенты. 

Контролировать влияние этих сил на активность предприятия полностью невозможно. 

Но чтобы соответствовать требованиям окружающей среды и должным образом 

воздействовать на эти силы, косвенно охватывая предприятие (микросреда сил) 

возможно путем их обследования. Проблема, возникшая в маркетинговой деятельности 

любого предприятия всегда связана с любой частью маркетинговой среды. Значит, 

необходимо проанализировать среду для решения маркетинговой проблемы и только 

после этого необходимо принять решение о маркетинговой деятельности. 

«Распознавание проблемы» или «проблема поколение »означает, попросту, усилия по 

выявлению конкретных сторон маркетинговой среды которые нуждаются в 

дополнительной информации» (Churchill & Brown, 2010). Услуги маркетинговой 

поддержки доступны на данный момент в крупных предприятиях пищевой 

промышленности в нашей стране и деятельность этой службы по взаимоотношениям с 

другими отделами на некоторых предприятиях находится не на должном уровне. Это 

создает проблему из точки зрения соответствия предприятий рыночному спросу, и эта 

проблема связана с задержкой реализации продукции, поставляемой на рынок, и 

увеличением количества готовой продукции в складах предприятий. Примечательно, что 

стоимость готовой продукции в складах предприятий пищевой промышленности 

увеличилась с 17,8 миллиона манатов до 38,6 миллиона манатов. манат или в 2,2 раза 

больше за последние пять лет. На наш взгляд, эта проблема связана с невсесторонним 

изучением рыночного спроса, с одной стороны, и отсутствием надлежащих отношений с 

другой стороны. Средние затраты на потребление в пищевой промышленности 

Азербайджана составляют 77-78% от выпуска продукции (Хейирхабаров, 2019). 

Снижение этих затрат позволяет повысить конкурентоспособность предприятий, тем 

самым создавая долгосрочные партнерские отношения с отправителями сырья и 

материалов. Следует обратить внимание, что роль сельхозпроизводителей, 

отправляющих сырье на предприятия пищевой промышленности в стране очень слаба в 

торговых отношениях с этими предприятиями. Отсутствие организации производителей 

сельскохозяйственного сырья (сельхозпроизводители не выступают в единой позиции в 

их торговые отношения) и низкий уровень дифференциации их продуктов усиливает 

положение предприятий пищевой промышленности в торговых отношениях. 

Деятельность «Азерсун Холдинг», которая обеспечивает соответствующую часть этой 

проблемы за свой счет и имеет наибольшую долю рынка в продовольственном рынке 

очевидно дифференцируется. Сельскохозяйственная продукция производится с 

использованием современных технологий на этом предприятии и использование 

человеческого труда здесь минимально. Это позволяет получить сырье по низкой цене и 

обеспечивает лидирующую позицию по затратам и повышает свой 

конкурентоспособный уровень. Одна из важных сил микромаркетинговой среды 

предприятий - это заказчики. Потребители производимых продуктов питания состоят из 

внутренних и международных клиентов, дистрибьюторов. и государственных органов 
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(Aaker, 2007). Большая часть продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности, произведенной в Азербайджане, приобретается потребителями 

внутреннего рынка. Остальная часть этих продукций выводится на зарубежные рынки. 

В этом году низился экспорт продуктов питания и продуктов переработки существенно 

по сравнению с предыдущими годами / таблица 1 /. 

Таблица 1: Динамика экспорта сельхозпродукции, используемой в пищу и 

перерабатываемой продукции, в млн. долл. США 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт сельскохозяйственной 

продукции, используемой в качестве 

продуктов питания 

250,4 290,4 311,7 372,4 502,1 558,0 

Экспорт продуктов питания и продуктов 

переработки 
575,5 499,4 429,1 123,7 118,1 97,5 

Соотношение экспортной стоимости 

сельскохозяйственной продукции, 

используемой в качестве продуктов 

питания к стоимости экспортируемых 

продуктов питания и переработки 

0,44 0,58 0,73 3,01 4,25 5,72 

Источник: Таблица составлена автором по данным Госкомстата. 

 

Мы наблюдаем снижение экспорта пищевых продуктов и продуктов их переработки с 

последующим увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, используемой в 

пищу в последние годы. Таким образом, исследования показывают, что экспорт 

произведенных изделий из сельскохозяйственного сырья снизился с 499,4 млн. долларов 

США до 97,5 млн долларов США или на 80,5% в 2018 году по сравнению с 2014 годом. 

Объем экспортируемой сельхозпродукции из страны увеличился с 290,4 млн долларов 

США до 558,0 млн долларов США или в 1,9 раза. Если соотношение стоимости 

экспортируемой сельскохозяйственной продукции из страны на промышленную 

продукцию в 2014 г. равнялось 0,58, то в 2018 году оно равнялось  5,72 (ГКСАР, 2018). 

Причиной столь резкого изменения стало сокращение производства некоторых 

продуктов питания и переработанной продукции в стране, и при этом использование не 

переработанных сельскохозяйственных продукций зарубежных потребителей. Хотя 

сельскохозяйственное сырье растительного происхождения и фруктов стоят недорого в 

Азербайджане, меньшинство собственных перерабатывающих предприятий не 

позволяет использовать сырье в полной мере. Это показывает, что на самом деле 

открываются большие потенциальные возможности, доступные для дальнейшего 
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развития пищевой промышленности. На «Стратегической дорожной карте производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике» в 

отношении постановки этой задачи записывается так: «Диагностический анализ будет 

проводиться по всем кругам цепочки создания стоимости каждого продукта, создания 

малых и средних предприятий для переработки фруктов и овощей будет продвигаться по 

результатам анализов и для их производственной деятельности будет создана 

благоприятная бизнес-среда» (Хейирхабаров, 2019). Уровень удовлетворения спроса 

потребителей страны на некоторые продукты животного происхождения находится на 

более низком уровне. Такими продуктами являются мясо, мясные продукты, молоко и 

молочные продукты, рыба, сливочное масло и т. д. С этим во многом связаны 

маркетинговые возможности перед предприятиями пищевой промышленности и 

продуктов. Но низкий показатель продуктивности животноводства в стране 

предполагает низкий спрос на рынке этого продукта. Это, следовательно, означает 

невыполнение спроса на продукты животного происхождения, зарождения в полном 

объеме и увеличение рыночных возможностей предприятий. Исследования показывают, 

что реальный размер рынка мяса и мясопродуктов был на 26,3% больше минимального, 

грузоподъемность составила соответственно, в 2,2 и 1,8 раза больше его минимальной и 

реальной емкости. Увеличение размера рынка еды в основном связано с увеличением 

размера рынка продуктов животного происхождения. Пропускная способность рыбы и 

рыбных продуктов достаточно высока. Размер рынка этого продукта равняется уровню 

его минимального размера за последние шесть лет. Минимальный размер этого рынка 

изменился в диапазоне 66,4 - 71,1 тыс. тонн, а объем рынка изменился в диапазоне 72,0-

76,2 тыс. тонн в течение 2013-2018 гг. Размер рынка некоторых продуктов переработки 

даже не находится на уровне его минимального размера. Масло сливочное входит в 

список таких продуктов. Реальная емкость рынка сливочного масла снижается из года в 

год и в 2018 году составила 32,7 тысячи тонн. Минимум емкость рынка сливочного масла 

в том же году составила 66,3 тыс. тонн, а коэффициент фактической емкости рынка к 

минимальной емкости составила 49,3% (ГКСАР, 2018). По этой причине в последние 

годы рыночная цена на этот товар выросла почти вдвое. Низкое количество масла, 

предлагаемого на рынке почти заставило решить условие, обусловленное предъявлением 

особого требования против этого продукта. Такое состояние привело к предложению 

масел различного качества, некачественных и наносящих ущерб здоровью потребителей 

на рынке. Это показывает, что в настоящее время существует большая потребность в 

Азербайджане для управления конъюнктурой и емкостью рынка масла на основе 

принципов маркетинга и совершенствования этого рынка. Одна из важных сил микро 

маркетинговой среды предприятий - конкуренты. Предприятие, которое предлагает 

товар на рынок пищевых продуктов, должен изучить потребности и запросы 

потребителей, чтобы получить стратегические приоритеты и должен изучать активность 

конкурентов (Churchill & Brown, 2010). На данный момент важная часть некоторых 

сегментов этого рынка занята предприятиями зарубежных стран. Подтверждено высокой 
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емкостью индикатора зависимости от импорта от продуктов питания, перешедших из 

промышленных обработок / таблица 2 /. 

 

Таблица 2: Уровень зависимости от импорта в гарантии на некоторые продукты питания, 

которые перешли из промышленной переработки *% 

Названия продуктов 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Увеличение / + 

/, уменьшение / 

- / в 2018 в 

сравнении с 

2014 г. 

Очищенный рис 

 
91,7 90,5 90,0 76,2 80,6 -11,1 

Злаки (все виды) 

 
81,9 82,1 83,2 71,0 73,8 -8,1 

Производство сухарей и печенья, 

кондитерские изделия, хранящиеся на 

длительный период 

82,1 67,8 69,9 62,8 79,7 -2,4 

Какао, шоколад и сладкие кондитерские 

изделия 
98,0 95,4 79,2 82,3 80,2 -17,8 

Макаронные изделия 

 
53,4 52,1 52,8 55,6 76,0 22,6 

Растительные масла 

 
81,2 73,3 68,9 69,0 72,7 -8,5 

Масло 

 
48,2 31,5 24,7 30,3 29,4 -18,8 

Сахар 27,2 37,2 15,3 56,3 37,9 10,7 

Чай 83,6 87,6 60,6 60,0 62,1 -21,5 

Источник: Таблица составлена автором по данным Госкомстата.  

 

44,5% предприятий, предлагающих продукцию на продовольственный рынок 
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Азербайджана, являются крупными и средними предприятиями. Конкурирующих друг с 

другом крупных предприятий мало. Важную часть рынка продуктов питания 

контролирует «Азерсун Холдинг». Деятельность «Аз-Граната» становится более 

заметной как предприятия, предлагающего широкий спектр услуг, ассортиментная 

продукция в сегмент алкогольных и безалкогольных напитков рынка пищевых 

продуктов на последние годы. Итак, предложение продукции дифференцировано на 

рынок алкогольных и безалкогольных напитков. По этим показателям предприятия 

привели к повышению уровня оплаты потребностей потребителей в данной продукции. 

Большое количество предприятий, предлагающих товар на рынок продовольственных 

товаров нашей страны могут привести к углублению конкуренции между ними и 

предложению желаемых ценностей потребителям. Следовательно, существует 

необходимость в улучшении макросреды маркетинга предприятий в ещё большей 

степени. 

Анализ факторов макросреды предприятий пищевой промышленности. 

Политическая и правовая среда. В последнее время политическая и правовая среда 

маркетинга предприятий пищевой промышленности значительно улучшилась. Таким 

образом, ряд документов нормативно-правового характера, законов и программ. 

приняты в целях регулирования деятельности предпринимательских структур, 

действующих в данной сфере. 55-я Самым важным из этих документов является 

«Стратегическая дорожная карта производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в Азербайджане». Как мы отмечали ранее, в дорожной карте рассматривается 

создание малых и средних перерабатывающих предприятий в разных регионах и 

углубление конкуренции между ними. Это означает увеличение производственных 

мощностей и увеличения ассортимента продукции. предлагаемых на рынок продуктов 

питания и, наконец, повышение уровня удовлетворения потребностей населения к этим 

продуктам. Но следует отметить, что существует необходимость в улучшении правовой 

базы для получения более подробной информации о процессах, происходящих на рынке 

продуктов питания (Колончин и Серёгин, 2011). Итак, пищевые предприятия включают 

информацию о емкости и рыночной доле реализуемых ими продуктов в ранге 

конфиденциальной информации. Они не дают возможности получить более подробную 

информацию о концентрации на рынке и принимать адекватные решения по 

деятельности предприятий, занимающих монопольное положение. Поэтому необходимо 

ускорить принятие конкурентного кодекса в нашей стране. В настоящее время 

государственное регулирование, государственный контроль и координация в сфере 

производства продуктов питания реализуется «Агентством продовольственной 

безопасности» в Азербайджане. Эта организация занимается деятельностью по 

нормализации в указанной области, а также деятельностью по нормативному 

регулированию пищевых продуктов безопасности и обеспечивает государственный 

контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей продукции.  
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Экономическое окружение. Количество затрат на приобретение продуктов питания 

снизилось с 48,2% до 41,8%. в потребительских расходах населения в 2018 году по 

сравнению с 2010 годом. Это - результат увеличения уровня рентабельности слоев 

населения и увеличения их прибыли. В свою очередь, это значительно повысило 

привлекательность деятельности на рынке продуктов питания. Плодородные 

экономические условия, созданные для предпринимательских структур, предлагающих 

товар на этом рынке показывают привлекательность деятельности на рынке продуктов 

питания. Наличие этих структур на низкопроцентные ссуды предоставлены средствами 

действующего «Фонда развития предпринимательства» при Министерстве экономики 

Азербайджанской Республики. Этот фонд обеспечивает кредитование предприятий, 

реализующих переработку сельхозпродукции - фруктов, овощей, молока и мяса. В 2018 

году 23,1% кредитов было выдано фондами на производство и обработку различных 

промышленные товаров (ГКСАР, 2018).  

Социальная среда. Население Азербайджана ежегодно увеличивается почти на один 

процент. Прирост населения и уровня его рентабельности также приводит к увеличению 

потенциала отдельных сегментов рынка продуктов питания. В то же время изменения 

возрастной структуры населения отражаются, что приводит к изменению спроса групп 

населения на пищевые продукты. Например, небольшое увеличение доли пожилого 

населения в составе общей численности населения в Азербайджане в последние годы 

предусматривало производство продуктов, соответствующих их требованиям. Более 

подробно это отражается в предприятиях по производству овощных и фруктовых соков. 

Таким образом, эти предприятия организуют производство фруктовых и овощных сокок, 

обогащенных питательными веществами (витаминами), и помещают их в центр 

внимания пожилых людей. На основании этих изменений, произошедших в социальной 

среде, оценка потребностей в пищевых продуктах и их предложении на рынке могут 

привести к дальнейшему улучшению рыночного положения предприятий и повышению 

их конкурентоспособности (Хейирхабаров, 2019).  

Технологическая среда. Поскольку оборудование, используемое для производства 

продуктов питания, не производится в Азербайджане, предприятия работающие в этой 

сфере получают необходимое оборудование и технологии от развитых зарубежных 

стран. Этого могут добиться крупные и очень мелкие предприятия с большими 

финансовыми ресурсами (Churchill & Brown, 2010). Таким образом, затраты предприятий 

пищевой промышленности на технологические инновации высоки. Исследования 

показывают, что затраты на технологические инновации за последние 5 лет составили 

1156,7 тысяч манат. Эти затраты были напрямую связаны с процессными инновациями. 

В 2018 г. затраты на инновации предприятия были равны в общей сложности 81,5 тысячи 

манат и это было связано с продуктом инновации. В связи с этими затратами, объем 

выпускаемой продукции подвержен новым и значительным изменениям. количество 

предлагаемых на рынок продуктовых компаний продолжает расти. Итак, рынок 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2850 

 
 

 

 
 

продуктов питания претерпел существенные изменения в объеме - 402,5 тысячи манат в 

2016 году, 589,5 тысяч манат в 2017 году и 831,2 тысячи манат в 2018 году. Это не очень 

высокий показатель и свидетельствует о том, что предприятия пищевой 

промышленности в нашей стране не уделяют должного внимания научно-

исследовательским работам. В условиях достаточного производства фруктов и овощей в 

Азербайджане (уровень самообеспеченности страны по данной продукции составил 

123,2% и 115% соответственно в 2018 г.), создание предприятий которые осуществляют 

переработку этих продуктов, могут привести к их превращению в более крупные 

предприятия (ГКСАР, 2018). Ускорение создания этих предприятий и стимулирование 

их выхода на зарубежные рынки означает обеспечение их прибыльной деятельности на 

высоком уровне. Это связано с преимуществами, которые получают иностранные 

покупатели на продукцию, предлагаемую предприятиями пищевой промышленности 

Азербайджана иностранным рынкам. Такое состояние может привести к быстрому росту 

создаваемых предприятий и увеличению их уровня технического и технологического 

вооружения. 

Заключение.  

Анализ и оценка маркетинговой среды предприятий пищевой промышленности дают 

основания для следующих важных выводов:  

• взаимоотношения между структурой управления маркетингом и другими 

подразделениями предприятия должно быть усилено для улучшения маркетинговой 

среды внутри предприятия; это означает более быстрое их соответствие требованиям 

маркетинговой среды предприятий;  

• маркетинговые возможности, которые открываются перед предприятиями на рынке 

пищевых продуктов. Стоит проявлять себя как в продуктах животного происхождения, 

так и в растительных; недостаток товарного предложения более отчетливо проявляется 

на рынке продуктов животного происхождения; желательно, чтобы предприятия, 

предлагающие на рынок продукты животного происхождения развивали свою сырьевую 

базу (обратная интеграция), чтобы воспользоваться этими маркетинговыми 

возможностями;  

• очень важно развивать договорные интеграционные отношения между продуктами 

питания и предприятиям перерабатывающей промышленности и потребителями 

сельскохозяйственной продукции; это также может привести к ускорению темпов 

развития сельского хозяйства как сырьевой базы продовольствия и перерабатывающей 

промышленности;  

• самая большая угроза или риск, с которыми сталкиваются предприятия пищевой 

промышленности в рыночной среде связано с более сильной экспозицией иностранных 

предприятий в некоторых сегментах этого рынка; предотвращение этих угроз местными 

предприятиями возможно на основе совершенствования применения ими маркетинговой 
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концепции;  

• необходимо ускорить принятие кодекса конкуренции, чтобы иметь четкое 

представление о рынке и о процессе концентрации; это может позволить получить 

необходимую информацию об объеме продукции, реализуемой и предлагаемой на рынке 

пищевых продуктов отдельными предприятиями и на предприятия, занимающие 

монопольное положение.  

Реализация вышеперечисленных мер может позволить укрепить рыночные позиции 

местных предприятий и снизить уровень зависимости сегмента продовольственных 

товаров Азербайджана от международных рынков. 
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Xülasə  

Audit - maliyyə hesabatlarının düzgün, dəqiq və ədalətli şəkildə tərtib olunması ilə bağlı auditorun rəy verdiyi 

qanunvericilik standartlarına uyğun tapşırıqdır. Müasir dövrdə biznes əməliyyatlarının həcmindən asılı olaraq 

onlarının hər birinin auditor tərəfindən 100 faiz yoxlanılması mümkünsüzdür. Bundan əlavə onuda qeyd etməliyik 

ki, 100 faiz yoxlanılmış maliyyə-təsərrüfat hesabatı da auditora, eləcədə müəssisə rəhbərinə tam əminlik vermir. 

Bütün audit yoxlamalarında bəzi daxili məhdudiyyətlər mövcuddur. Buna görə də auditor rəy verməzdən əvvəl 

maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif riskini qiymətləndirməlidir. Burada biz nələrə diqqət edəcik? Diqqət 

edilməli məsələlər: audit riskinin komponentlərinin izahını vermək və maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhtif 

risklərini izah etməkdən ibarətdir. 

Açar sözlər: audit riski, təhrif, qiymətləndirmə, maliyyə hesabatı.  

 

Giriş  

Real həyatdan bir misal gətirək. X müəssisəsi bir neçə il bundan əvvəl yaradılmış yeni bir 

müəssisədir. Lakin şirkət qısa zaman çərçivəsində uğur qazanmış və məhsul satışının həcmini 

daha çox artırmağa nail olmuşdur. Ona görə ki, onun məhsulları daha çox innovativdir. Satışın 

həcmi artıqca müəssisə sürətli böyüməyə başlayır və bu zaman müəssisə sifarişləri qəbul etmək 

və əməliyyatları qeydə almaq üçün müvəqqəti işçi heyəti və agentlik işçilərindən istifadə etməli 

olmuşdur. Müəssisənin sahibkarları istedadlı mühəndislər olsa da, işçilər arasında mühasibat 

bacarığı olan yalnız bir daimi üzv var. Bu o deməkdir ki, müəssisə sahibkarları mühasibat 

sisteminin inkişafına az diqqət ayırmışdır. Müəssisə beynəlxalq əməliyyatların olması ilə 

əlaqədar olaraq növbəti il ərzində bir çox ölkələrdə audit ofisləri olan yerli audit firması ilə 

müqavilə imzalamışdır. Düzdür burada söhbət bir müəssisənin biznes uğurundan gedir, lakin 

burada audit sahəsində ciddi problemlərin olacağı aydın şəkildə görsənir. Hansı problemlər 

qarşıya çıxa bilər? Onları nəzərdən keçirək:  

1.Müvəqqəti işçi heyəti və agentliklərdəki işçilərin ilk olaraq keyfiyyəti və səriştəsinin hansı 

səviyyədə olması haqqında məlumatlı olmaq lazımdır. Onların əməliyyatları tam şəkildə qeyd 

etməsinə nəzarət mexanizmi qurulmalıdır. Müəssisədə yoxlama aparılan zaman müvəqqəti işçi 

heyətindən müəyyən əməliyyatlar barədə necə məlumat alına bilər? 

2.Xarici bazarlara çıxışın əldə edilməsi müştərilərin artımına zəmanət vermir. Buradakı 

müştərilər haqqında məlumat toplamaq çətin olacaq.  

mailto:vusal.bayramov.1990@list.ru
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3.Yuxarıda qeyd etdik ki, sahibkarlar mühasibat sisteminin inkişafına az diqqət ayırıblar. Bu 

isə gələcəkdə daxili nəzarət və mühasibatlıq sistemində ciddi problemlərin olacağına səbəb 

olacaq. Eyni zamanda müəssisəyə gələcək fəaliyyət prosesində yeni bir auditor cəlb olunan 

zaman onun müəssiədə baş vermiş maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarına dair dəqiq informasiya 

əldə etməsi çətin olacaq.  

Qeyd olunan bütün bu proseslər auditor üçün böyük bir risk yaradır. Əgər yoxlama prosesində 

çox diqqət yetirilməsə, auditorun səhv rəy verməsi maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif 

riskinin olması ehtimalını artırır. Bunun üçün audit riskinin komponentlərini bilmək vacibdir. 

Məsələn, paltar-geyim satışı ilə məşğul olan sabibkarlar öz müştərilərinin zövqünün dəyişməsi 

riski ilə üz-üzədir. Bu o deməkdir ki, sahibkarın satdığı paltarlar içərisində müəyyən gec satılan 

və ya satılmayan məhsullar var. Belə məhsullar uyğun qiymətlərlə qiymətləndirilməlidir. Bu 

zaman auditor aşağıdakı risklərlə üzləşə bilər: 

 gec satılan məhsulları qiymətləndirə bilməmək; 

 belə məhsulların xalis satış qiymətini müəyyən edə bilməmək. 

Bu aspektdən yanaşsaq audit risklərinin komponentlərinin öyrənilməsi və əhəmiyyətli təhrif 

riskinin başa düşülməsi mühüm rol oynayır (ACCA, 2013). 

Əsas hissə  

Audit riski auditor tərəfindən uyğun olmayan auditor rəyi verməsi və maliyyə hesabatlarının 

əhəmiyyətli təhrifə məruz qalması riskidir. Auditor müəssisənin maliyyə hesabatı haqqında 

həqiqəti əks etdirməyən rəy verdikdə müəssisənin mühasibat işi, ümumilikdə gələcək plan və 

maraqları təhlükə altına düşür. Qeyri-dəqiq audit rəyinin tərtib olunmasının əsas səbəbi 

auditorların öz qərar və fikirlərini ifadə edərkən qeyri-dəqiq informasiyalara əsaslanmalarıdır. 

Nəticə olaraq qeyri-dəqiq informasiyadan istifadə olunmanın da əsas səbəbi bütün təşkilatların 

üzləşdiyi 3 növ riskdir.  Bunlar: 

-daxili risklər; 

-nəzarət riskləri; 

-aşkar etməmə riskləri. 

Daxili risk- istənilən müvafiq nəzarət metodunu nəzərə almazdan əvvəl müəyyən əməliyyat 

qrupu, mühasibat balansı və ya aşkar etmə üzrə həm fərdi, həm də digər təhriflərə 

qarışdırıldıqda əhəmiyyətli xətalara gətirib çıxara biləcək təhrifin aşkar edilməsi haqqında 

müddəanın şübhə doğurmasıdır. Daxili risklər əsasən müəssisənin fəaliyyət xarakterilə bağlı 

olaraq üzləşdiyi risklərdir. Burada ona görə “daxili” sözündən istifadə edilir ki, bu risk onun 

üçün həmişə mövcud olacaq və biznes sahəsinin qaçılmaz bir hissəsini təşkil edəcək. Təşkilatlar 

tərəfindən bu cür riskləri aradan qaldırmaq olduqca çətindir. Lakin onlar daxili nəzarət sistemini 

tətbiq etməklə bu risklərin təsirini azalda bilərlər. Lakin bu sistem də 100 faiz olaraq nəticə 

vermir (ACCA, 2013). 
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Nəzarət riski- müəyyən bir sinfə aid olan əməliyyatın, hesabın, eləcə də ayrılıqda və ya digər 

təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli təhrifin aşkar edilməsi ilə bağlı müddəa prosesində təhrifin 

başvermə riskinin müəssisənin daxili nəzarəti tərəfindən vaxtında qarşısının alınmaması, aşkar 

olunmaması və düzəldilməməsidir. 

Aşkar etməmə riski- auditor tərəfindən audit riskini məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq 

məqsədilə həyata keçirilən prosedurların ayrılıqda və ya digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli 

hesab edilə biləcək mövcud təhrifi aşkar etməməsi riskidir. 

Qeyd olunan 3 növ riskin birlikdə və ya hər hansı birini olması auditor tərəfindən istəmədən 

qeyri-dürüst və saxta informasiyadan istifadəyə aparıb çıxarır. Müsbət rəy verilmiş maliyyə 

hesabatı o zaman səhv ola bilər ki, həmin hesabatda yuxarıda qeyd olunan 3 növ risk 

aşkarlansın.  

Audit riski nəyə bərabərdir: 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: ACCA, Get Through Guides Limited UK. Audit və əhəmiyyətlilik, 2013. 

 

Göründüyü kimi daxili risk və nəzarət riski müəssisənin daxilində olur əksər hallarda auditor 

tərəfindən idarə oluna bilmir. Bu baxımdan yüksək daxili və nəzarət riskləri müşahidə olunan 

müəssisələrdə onların səviyyəsini azaltmaq üçün auditor ətraflı və ciddi audit planlaşdırılmasını 

həyata keçirməlidir. Əgər daxili və nəzarət riski aşağı olarsa, aşkar etməmə riski yüksək olsa 

belə aşağı audit riskinə nail olmaq olar. Audit riskinin növlərinin daha anlaşıqlı açıqlaması ilə 

bağlı aşağıdakı şəkilə diqqət yetirək: 

Şəkil 1: Audit riskinin növləri  

 

 

 

 

 

 

 

Audit riski   =            

         (AR)   = 

Əhəmiyyətli təhrif riski 

Daxili risk x Nəzarət riski  

  (DR)        x             (NR) 
x   Aşkar etməmə riski  

x                         (AER) 

Auditor tərəfindən 

müəyyən edilir 

Auditor tərəfindən 

qiymətləndirilir 
Auditor tərəfindən idarə 

olunur 

Audit riskinin növləri 

Daxili risklər 

Nəzarət riskləri 

Aşkar etməmə 

riskləri 

 

 

 

Müəssisənin biznesi və 

fəaliyyət sahəsi ilə əlaqədar 

baş verən risklər 

Daxili nəzarət mexanizmləri 

bütün biznes risklərini adekvat 

şəkildə azaltmır 

Auditorun yoxlama prosedurları 

bütün mövcud problemləri və 

təhrifləri aşkar etmir 
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Mənbə: ACCA, Get Through Guides Limited UK. Audit və əhəmiyyətlilik, 2013. 

 

Maliyyə hesabatlarında səhv informasiyanın olması və ya informasiya çatışmazlığı əhəmiyyətli 

təhrifin mövcudluğuna işarədir. Təhriflər ya bilərəkdən (qəsdən), yada xəta səbəbindən 

(bilməyərəkdən) baş verir. Maliyyə hesabatlarının doğru və ədalətli olması üçün auditor 

tərəfindən mühasibat kitabları yoxlanılmalıdır.  

Maliyyə hesabatları çərçivəsində əhəmiyyətli təhrif riski bütövlükdə maliyyə hesabatlarına 

hərtərəfli bağlı olan və bir çox müddəalara potensial təsir edən riskləri bildirir. Bu risklər hər 

hansı bir müddəa üçün spesifik olmayıb maliyyə hesabatlarına ümumilikdə təsir edir. Maliyyə 

hesabatları ilə hərtərəfli bağlı olmaq o deməkdir ki, təhriflər maliyyə hesabatlarının müxtəlif 

elementlərinə təsir edir (ACCA, 2013). 

Maliyyə hesabatında auditor əhəmiyyətli təhrif riskini aradan qaldırmaq üçün ilk olaraq audit 

sübutlarını toplayan və qiymətləndirən zaman audit heyətinə peşəkarlıq prinsiplərini qoruyub 

saxlamağın vacibliyini bildirməlidir. Sonra iş prosesinə təcrübəli işçi heyəti və ya xüsusi 

bacarıqları olan işçiləri cəlb etməli, və ya ekspertlərdən istifadə etməlidir.  

Əhəmiyyətli təhrif riski – maliyyə hesabatlarının auditdən əvvəl əhəmiyyətli dərəcədə təhrif 

olunması riskidir. Əhəmiyyətlilik icmal şəkildə və ya ayrı-ayrılıqda maliyyə məlumatlarının 

olması da daxil edilməklə, hesabatların təhrif olunmasının xüsusiyyətləri və ya miqdarı kimi 

müəyyən edilən amildirş 

Əhəmiyyətlilik və onunla audit riski arasındakı əlaqə səhvlərin təsirinin qiymətləndirilməsi və 

digər məsələlər 320 saylı “Auditdə əhəmiyyətlilik” beynəlxalq audit standartı ilə tənzimlənir. 

Bu beynəlxalq audit standartının məqsədi əhəmiyyətlilik biliyi və onunla audit riski arasında 

olan əlaqə üzrə standartların müəyyən edilməsi və təlimatların verilməsindən ibarətdir.  

Maliyyə hesabatlarının auditinin əsas məqsədi bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinə uyğun şəkildə 

hazırlandığına dair auditora öz rəyini bildirməyə imkan verməkdir. Nəyin əhəmiyyətli 

olmasının qiymətləndirilməsi peşəkar mühakimədən asılıdır (Novruzov, 2011). 

Auditor, müştəri haqqında məlumatlı olmaq üçün sorğu keçirməli və risk səviyyəsinə təsir edən 

hər bir amilin dəyərini qiymətləndirməlidir. Faktorların yoxlanılması və qiymətləndirilməsinə 

əsaslanaraq, auditor maliyyə hesabatlarını yoxladıqdan sonra əhəmiyyətli səhvlərin ola 

biləcəyini iddia edərək risk səviyyəsini subyektiv olaraq müəyyən edə bilər. Yoxlama prosesi 

zamanı auditor müştəri haqqında əlavə məlumat əldə edə və audit riskinin məqbul olaraq 

qiymətləndirilməsini dəyişdirə bilər. Auditor, müştərinin iflas etmə ehtimalının yüksək 

olduğunu müəyyən edərsə və bununla əlaqədar auditor sahibkarlıq riskini artırırsa, bu zaman 

məqbul audit riskinin səviyyəsini azalır. Qəbul olunan audit riski, auditor tərəfindən subyektiv 

olaraq müəyyən edilmiş risk səviyyəsidir. Əgər auditor özü üçün audit riskinin daha aşağı 

səviyyəsini müəyyənləşdirirsə, bu o deməkdir ki, maliyyə hesabatlarında ciddi səhvlərin 
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olmamasına inam axtarır (Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit 

standartlarının tətbiqi problemləri (Mühasiblərin və auditorların III Avrasiya Forumunun 

materialları), 2012). 

Əhəmiyyətlilik və audit riski arasında tərs əlaqə mövcuddur, yəni əldə edilən informasiyaların 

reallığı əks etdirməsi səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, audit riski o qədər aşağı olar və əksinə. 

Əhəmiyyətlilik və audit riski arasındakı tərs əlaqə auditor tərəfindən audit prosedurlarının 

xarakterini, vaxtını və dərəcəsini müəyyənləşdirərkən nəzərə alınır. Məsələn, müəyyən audit 

prosedurlarının planlaşdırılması başa çatdıqda, auditor məqbul dərəcənin aşağı olduğunu 

müəyyənləşdirirsə, audit riski artır.  

Planlaşdırmanın ilkin mərhələsində audit riskinin qiymətləndirilməsi audit prosedurlarını 

yekunlaşdırdıqdan sonra qiymətləndirmədən fərqlənə bilər. Buna vəziyyətin dəyişməsi və ya 

yoxlamanın nəticələri barədə auditorun məlumatlılığı səbəb ola bilər. Məsələn, yoxlama 

hesabat dövrünün sonuna qədər planlaşdırılırsa, auditor yalnız iqtisadi fəaliyyətin nəticələrini 

və yoxlanılan qurumun maliyyə vəziyyətini proqnozlaşdıra bilər. Əməliyyatların və maliyyə 

vəziyyətinin həqiqi nəticələri proqnozlaşdırılanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olarsa, 

əhəmiyyətlilik və audit riski dəyişə bilər. Auditor bundan əlavə iş planlaşdırarkən, audit 

nəticələrini qiymətləndirmək üçün istifadə ediləndən daha aşağı səviyyədə məqbul səviyyəni 

müəyyən edə bilər. Bu, aşkarlanmamış təhriflərin olma ehtimalını azaltmaq, habelə audit 

zamanı aşkar edilmiş təhriflərin təsirini qiymətləndirməkdə auditoru müəyyən dərəcədə 

təhlükəsizliklə təmin etmək üçün edilə bilər (Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər 

(beynəlxalq konfransın materialları), 2012). 

Maliyyə (mühasibat uçotu) hesabatlarının etibarlılığını qiymətləndirərkən auditor yoxlama 

zamanı müəyyən edilmiş, lakin düzəldilməmiş təhriflərin cəminin əhəmiyyətli olub-olmadığını 

müəyyənləşdirməlidir.  

Auditor yoxlamada əhəmiyyətliliyin iki aspektini nəzərə ala bilər: keyfiyyət və kəmiyyət. 

Keyfiyyətli baxımdan, auditor öz peşə mülahizəsindən istifadə edərək, təsərrüfat subyektinin 

həyata keçirdiyi maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarında qüvvədə olan qanunvericilik və 

normativ aktların tələblərindən kənarlaşmaları müəyyənləşdirməlidir. Kəmiyyət baxımından, 

aşkarlanmamış təhriflərin ayrı-ayrılıqda və ümumiyyətlə kəmiyyət meyarından - əhəmiyyətlilik 

səviyyəsindən - qeyd olunmamış təhriflərin proqnozlaşdırılan dəyəri nəzərə alınmaqla 

qiymətləndirilməlidir (Talıbov, 2013). 

Əhəmiyyətlilik səviyyəsinin mütləq dəyərini taparkən, auditor yoxlanılan qurumun 

hesabatlarının etibarlılığını xarakterizə edən ən vacib göstəriciləri əsas götürməlidir.  

Fərdi hesablar və ya əməliyyatların qiymətləndirilməsinə təsir edən risk amilləri aşağıdakıları 

hesab etmək olar: 

- mürəkkəb əməliyyatlar və hesablama; 

- İT sistemində dəyişikliklərin olması; 
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- maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında vaxt çatışmazlığı problemi; 

- işçi heyətinin təcrübəsinin aşağı səviyyədə olması; 

- gərgin iş qrafikinin olması; 

- oğurluq səbəbindən mal-material ehtiyatlarının və kassada nağd pulların itkisi ilə bağlı risk; 

- əməliyyatları həyata keçirmək üçün dövriyyədə kifayət qədər kapitalın olmaması; 

- daxili nəzarət sisteminin zəif olması (ACCA, 2013). 

Auditorun qiymətləndirmə səviyyəsində müəyyən etdiyi risklərin qiymətləndirilməsi gələcək 

audit prosedurlarının planlaşdırılması və icra edilməsində müvafiq audit yanaşmasının nəzərə 

alınmasını təmin edir. Bəzi hallarda auditor yalnız nəzarətlə bağlı testləri keçirməklə, xüsusi 

qiymətləndirmə üzrə qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli səhvlər riskinin səmərəli şəkildə 

cavablandırılmasını müəyyən edə bilər. Digər hallarda auditor yalnız subprosedurların həyata 

keçirilməsinin xüsusi müddəalara müvafiq olduğunu müəyyən edə bilər və bu səbəbdən o, 

əlaqədar riskin qiymətləndirilməsində nəzarət vasitələrinin təsirini istisna edir. Çox zaman 

auditor həm nəzarət vasitələrinin əməliyyat səmərəliliyinin yoxlanılması, həm də 

subprosedurlardan istifadə edən birgə yanaşmanın səmərəli olduğunu müəyyən edə bilər.  

Seçilmiş yanaşmadan asılı olmayaraq, auditor hər bir əməliyyat növü, balans hesabı və 

açıqlamalar üzrə subprosedurları planlaşdırır və icra edir (Abbasov, 2007). 

Çox kiçik müəssisələrdə auditor tərəfindən təyin edilə bilən çoxsaylı nəzarət fəaliyyəti mövcud 

olmaya bilər. Bu səbəbdən, auditorun gələcək audit prosedurları daha çox subprosedurlar 

olmalıdır. Belə hallarda auditor nəzarət vasitələrinin olmadığı zaman müvafiq əhəmiyyətə 

malik audit sübutunun əldə edilə bilməsini nəzərə alır. (Novruzov, 2011) 

Auditor icra edilmiş audit prosedurları və əldə edilmiş audit sübutuna əsaslanaraq, təsdiqetmə 

mərhələsində əhəmiyyətli səhvlər riskinin müvafiq qaydada qiymətləndirilib-

qiymətləndirilməməsini müəyyən edir. 

Maliyyə hesabatlarının auditi müştərək və təkrarlanan bir prosesdir. Auditor planlaşdırılan audit 

prosedurlarını icra etdiyindən, əldə edilən audit sübutu planlaşdırılan audit prosedurlarının 

xüsusiyyətinin, vaxtının və həcminin onun tərəfindən dəyişdirilməsinə səbəb ola bilər. 

Auditorun diqqətini riskin qiymətləndirilməsinin əsaslandığı məlumatdan fərqli məlumat cəlb 

edə bilər. 

Yoxlamaların icrasının səmərəliliyi barədə müəssisənin konsepsiyası yoxlamaların tətbiq edilən 

metodlarından kənarlaşmanı istisna etmir. Müəyyən edilmiş yoxlama metodlarından 

kənarlaşmalar əsas işçi heyətində dəyişikliklər, əməliyyatların həcmində əhəmiyyətli mövsümi 

dəyişikliklər və operator səhvləri kimi amillər nəticəsində yarana bilər. Auditor nəzarətlə bağlı 

həyata keçirilən testlərin nəzarət vasitələrinə etibar etməyə müvafiq əsas verməsini, nəzarətlə 

bağlı əlavə testlərin keçirilməsinin zəruriliyini və ya subprosedurlardan istifadə etməklə 

mümkün səhvlər riskinin idarə edilməsinin mümkün olub-olmamasını müəyyənləşdirir 
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(Novruzov, 2008). 

Auditor fırıldaqçılıq və ya səhv misalının ayrıca bir təsadüf olduğunu ehtimal edə bilməz və bu 

səbəbdən, səhvin aşkar edilməsinin qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli səhvlər riskinə necə təsir 

göstərdiyini nəzərə alır. Auditin nəticəsinin təqdim edilməsindən əvvəl auditor audit riskinin 

qəbul edilən səviyyəyədək azaldılıb-azaldılmaması və audit prosedurlarının xüsusiyyəti, vaxtı 

və həcminin yenidən nəzərdən keçirilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını müəyyən edir. 

Auditor maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli səhvlər riskinin qəbul olunan səviyyəyədək 

azaldılması məqsədilə yetərli əhəmiyyətə malik audit sübutunun əldə olunub-olunmaması 

barədə nəticə çıxarmalıdır. Auditor öz rəyini formalaşdırarkən maliyyə hesabatlarındakı 

təsdiqetmələrin inkar edilməsi və ya qəbul edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, bütün 

mühüm audit sübutlarını nəzərə alır. 

Auditin nəticələrini təsdiq edən audit sübutlarının müvafıqliyi və yetərliyinin müəyyən edilməsi 

auditorun peşəkar mühakiməsindən asılıdır. Yetərli və müvafiq auditor sübutuna əsaslanan 

auditor rəyinə aşağıdakı amillər təsir edə bilər: 

təsdiqetmə mərhələsində əhəmiyyətli səhvlərin maliyyə hesabatlarına ayrılıqda və ya digər 

səhvlərlə birlikdə mühüm təsiri; 

risklərin idarə edilməsi məqsədilə rəhbərliyin nəzarət vasitələrinin və tədbirlərinin səmərəliliyi;  

oxşar mümkün səhvlər üzrə əvvəlki audit zamanı əldə edilmiş təcrübə;  

audit prosedurlarının xüsusi fırıldaqçılıq və ya səhv faktlarını aşkar etməsi də daxil olmaqla, 

həyata keçirilmiş audit prosedurlarmm nəticələri;  

əldə edilən məlumatın mənbəyi və etibarlılığı;  

audit sübutunun əsaslı olması; 

daxili nəzarət də daxil olmaqla, müəssisənin və onun mühitinin öyrənilməsi.  

Əgər auditor maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi mərhələsində yetərli əhəmiyyətə malik 

audit sübutu əldə etməyibsə, bu istiqamətdə əlavə tədbirlər həyata keçirməlidir. Əgər auditorun 

kifayət qədər audit sübutu əldə etməsi mümkün deyilsə o, şərti müsbət rəy bildirməli və ya rəy 

verməkdən imtina etməlidir (Abbasov, 2013). 

Sənədləşdirmə 

Auditor maliyyə hesabatlarında aşkar edilən qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli səhvlər riskinin 

idarə edilməsi üzrə ümumi tədbirləri, sonrakı audit prosedurlarının xüsusiyyəti, vaxtı və 

həcmini, həmin prosedurların təsdiqetmə mərhələsində qiymətləndirilmiş risklərlə əlaqəsini, 

həmçinin, onların nəticələrini sənədləşdirməlidir. Bundan başqa, auditor əvvəlki audit zamanı 

əldə edilmiş nəzarət vasitələrinin əməliyyat səmərəliliyinə dair audit sübutundan istifadə etməyi 

planlaşdırarsa, onda o, əvvəlki auditlərdə testlərdən keçirilmiş belə nəzarət vasitələrinin 

etibarlılığına dair nəticələri sənədləşdirməlidir. 
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Auditin sənədləşdirilməsi maliyyə hesabatlarının əsas mühasibat uçotuna müvafiqliyini və ya 

uyğunluğunu əks etdirməlidir. 

Risklərə reaksiya 

Əhəmiyyətli təhrif risklərinə reaksiya kimi auditor növbəti audit prosedurlarını planlaşdırmalı 

və həyata keçirməlidir. Bunun üçün auditor aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

 aşkar edilmiş və ya gələcəkdə ola biləcək risk maliyyə hesabatlarına hansı təsiri göstərə 

bilər; 

 əhəmiyyətli təhrifin baş vermə ehtimalının müəyyən edilməsi (zəif, orta və güclü, faizlə) 

 baş vermiş əməliyyatlar, əməliyyatların əks olunduğu hesablar və hesabların açıqlamaları 

üzrə xarakteristika nəzərə alınmalıdır; 

 müəssisə tərəfindən istifadə olunan nəzarət metodlarının avtomatik yoxsa əllə idarə 

olunmasına nəzarət; 

 əhəmiyyətli təhrif riskinin qarşısını almaqda auditor üçün lazım olan sübutların əldə edilə 

bilməsi. Bu sübutların əldə edilə bilməsi müəssisənin effektiv olduğunun göstəricisidir. 

Audit təşkilatları praktikada şirkətlərarası standart kimi sənədləşdirilmiş və davamlı olaraq 

tətbiq olunan əsas göstəricilər sistemi və əhəmiyyətlilik səviyyəsini tapmaq qaydalarını 

müəyyənləşdirirlər. 

Auditor audit nümunəsini istifadə edərək müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditini apara 

bilər. Standarta əsasən, audit nümunələri bir neçə üsulla (təsadüfi seçim, sistematik seçim, 

birləşdirilmiş seçim) aparıla bilər. Son iki metoddan istifadə edərək, auditor sənədləri və 

qeydləri az miqdarda atlaya bilər (ACCA, Get Through Guides Limited UK. Audit və 

əhəmiyyətlilik, 2013). 

Firmadaxili Audit Standartlarının məqsədlərindən irəli gələrək, auditor maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli təhriflərə səbəb olan pozuntularla bağlı narahatlığını bildirir. Qəsdən təhriflərin iki 

növü auditora aiddir – yanlış maliyyə hesabatından irəli gələn təhriflər və aktivlərin qeyri-

qanuni mənimsənilməsi üzündən baş verən təhriflər. Auditor qanun pozuntusunun baş 

verməsindən şübhələnə və ya nadir hallarda bunu aşkar edə bilməsinə baxmayaraq, dələduzluğa 

yol verilməsi barədə hüquqi cəhətdən rəy bildirmir.  

Dələduzluğun qarşısının alınması və aşkar edilməsinə görə birbaşa məsuliyyət həm muəssisənin 

idarəetməyə məsul şəxslərinin, həm də rəhbərliyin üzərinə düşür. İdarəetməyə məsul şəxslərin 

nəzarəti altında rəhbərliyin dələduzluğun qarşısının alınmasına xüsusi diqqət yetirməsi 

vacibdir, çünki bu, dələduzluğun baş verməsi imkanlarını azalda bilər; həmçinin, rəhbərlik 

tərəfindən dələduzluğun müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət verilməsi aşkar etmə və 

cəzalandırma ehtimalı olduğu üçün fərdləri dələduzluq etmək fikrindən daşındıra bilər. Bu, 

dürüstlük və etik davranış mədəniyyətinin formalaşdırılması öhdəliyini ehtiva edir ki, bu da 

idarəetməyə məsul şəxslərin fəal nəzarəti altında möhkəmləndirilə bilər (“ABC-audit” auditor 

təşkilatı). 
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Nəticələr və Tövsiyələr 

Auditordan audit riskini sıfıra qədər azaltmaq gözlənilmir, çünki maliyyə hesabatlarının 

dələduzluq və ya səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə 

onun mütləq əminlik əldə etməsi mümkün deyil. Bunun səbəbi auditin tərkib 

məhdudiyyətlərinin mövcudluğudur ki, bunlar da öz növbəsində, auditorun nəticələrinin 

əsaslandığı və auditor rəyinin qətiyyətli olmaqdan daha çox inandırıcı olmasına zəmin yaradan 

bir çox audit sübutu ilə nəticələnir. Auditin tərkib məhdudiyyətləri aşağıdakı aspektlərdən irəli 

gəlir:  

• Maliyyə hesabatlarının xarakteri;  

• Auditor prosedurlarının xarakteri;  

• Auditin səmərəli müddət ərzində və səmərəli məsrəflərlə aparılması zərurəti.  

Audit riskini məqbul hesab edilən aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün auditordan aşağıdakılar 

tələb edilir:  

• Əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək;   

• Aşkar etməmə riskini məhdudlaşdırmaq.  

Buna nail olmaq üçün həm maliyyə hesabatları səviyyəsində, həm də əməliyyat növləri, hesab 

üzrə qalıq və məlumatların açıqlanması üçün müddəalar səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif 

risklərinə cavab verən prosedurlar yerinə yetirilməlidir (Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası, 

Kiçik və orta sahibkarlıq üzrə Komitə, 2011). 
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Azerbaycan’ın Eğitim Sistemi ve Rekabet Gücü 

Vusala Rahimova 

Nigar Babayeva 

İstanbul Üniversitesi 

 

Özet 

Herhangi bir toplumun ilerlemesi, her şeyden önce, o toplumdaki eğitimin gelişmesiyle bağlantılıdır. Eğitim için 

temel gereksinimlerden biri kişilik yönelimi ve sonuç yönelimidir.Yani  bir toplum kalkınmak ve kendini 

geliştirmek istiyorsa, önce bireylerine kaliteli ve sağlıklı bir eğitim vermek mecburiyetindedir.  Eğitim temelli 

insan sermayesi, bir ülke için doğal kaynaklar ve finansal kaynaklardan daha önemli olan en değerli kaynaktır.  

Eğitim, kalkınma beklentilerini belirleyen kilit bir alandır. Eğitim seviyesi aynı zamanda yüksek düzeyde bilimsel 

ve teknolojik ilerlemeyi de belirler. Bu, ülkelerin en yüksek gelişme düzeyine doğal kaynaklarla değil, bilgi, 

eğitim, bilim, olgun insan zihni yoluyla ulaştığını göstermektedir. Her ülke yetiştirdiği toplumun gücüne, 

ekonomik durumuna uygun bir eğitim sistemi oluşturmaktadır. Aynı zamanda bilimsel ve teknolojik yeniliklerin 

sürekli desteği olmadan eğitimde gelişme imkansızdır. Bu çalışmada bağımsızlık sonrası dönemde Azerbaycan’ın 

Eğitim Sisteminin incelenmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmıştır. Buna dayalı 

olarak ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik durumu, eğitim sistemi, eğitimin dili, eğitim programları bakımlarından 

değerlendirilmiştir.  

Aynı zamanda makaledeki değerlendirmede örnek olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de konumlanmış 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesin’in (UNEC) 2018 yılında kabul edilen “UNEC-100” Kalkınma Stratejisini 

uygulayarak önümüzdeki yıllarda daha büyük bir başarıyla dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine girmeyi 

hedeflenmesinden ve şimdiye kadar Üniversiten’in kazandığı başarılardan, üniversite yönetiminde yapılmış 

inovasyonlardan bahs edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Eğitim Sistemi, okul, üniversite, UNEC 
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The Effect of Perceived Value in Service Marketing on Customer Loyalty 

 

Mohammed Wasim Dilawar 

Vistula University 

dpadhoor@gmail.com 

 

Summary 

Companies that offer services or products can survive as long as they are happy with their customers. In today's 

market conditions where competition is intense, long-term relationships with customers are required. This 

continuity should result in customer dependency. Perceived value is one of the most important factors in affecting 

customer loyalty. 

Customer loyalty is a positive attitude towards that service with the effect of the value customers receive from the 

service. When the expectations from the service are met, the customer will be satisfied. A satisfied customer will 

be a loyal customer for a long time. 

Perceived value is defined as the overall benefit assessment of the product and service received. 

The main purpose of this study is to determine the relationship between perceived value and customer loyalty. For 

this purpose, a survey was conducted with website users to determine the relationship between perceived value 

and customer loyalty. As a result of this study, positive and significant relationships were found between customer 

satisfaction and perceived value and customer loyalty. 

Keywords: Service Marketing, Customer Loyalty, Perceived Value, Website 
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Elektron Ticarətdə Marketinqin Tətbiqi Problemləri və Həlli Yolları 

 

Xalıqverdi Hüseynov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

xaliq.511@gmail.com 

 

Xülasə 

Bu işdə ənənəvidən elektronikə keçən ticarət və marketinq konsepsiyası müzakirə edilmiş və rəqəmsal marketinqin 

müəssisələr üçün üstünlükləri və digər marketinq metodlarına nisbətən üstünlükləri statistik göstəricilər ilə təhlil 

edilmişdir.İnternet sayəsində dünyanın müxtəlif yerlərində müəssisələr, təşkilatlar və şəxslər bir-biri ilə çox 

asanlıqla ünsiyyət qururlar. Gündən-günə artan istifadəçi sayında alış-veriş vərdişləri internet mühitinə keçir. 

İnsanlar istədikləri məlumatları asanlıqla əldə edə, istədikləri məhsulları araşdıra və internet saytlarına olduqları 

yerdən gəzərək alış-veriş edə bilərlər. Bunun fərqində olan müəssisələr, onlayn alış-veriş saytları yaradır və bu 

saytlara uyğun ənənəvi marketinq metodlarına əlavə olaraq onlayn marketinq üçün uyğun strategiyalar 

hazırlayırlar. İnternetin imkanları sayəsində tanıtım fəaliyyətləri sərfəli və ucuzdur. Ənənəvi marketinqlə 

müqayisədə aşağı xərclər müəssisələri, daha ucuz qiymətlər isə müştəriləri razı salır.Məhsullarını marketinqi 

zamanı ən vacib məsələlərdən biri hədəf auditoriyaya çatma strategiyası olmuşdur. Ənənəvi marketinqdə istifadə 

olunan metodlar həm müəssisələri  maddi cəhətdən çətinliyə saldı, həm də hədəf auditoriyaya çatmaq üçün 

gözləntiləri doğrultmadı. Bu nöqtədə müəssisələr rəqəmsal marketinq üsulları ilə mövcud müştərilərini saxlamağı 

və potensial müştərilərinə minimum xərclə çatmağı hədəfləyirlər. 20-ci əsrin sonlarında rabitə 

texnologiyalarındakı inkişaf və internetin icad edilməsi ilə ticarət fərqli bir səviyyə qazandı. İnternet, sosial və 

iqtisadi həyatın yanında ticarət anlayışını və ticarətin tərzinə təsir edərək çox sürətlə dəyişdi. İnternet 

texnologiyasındakı inkişaflarla birlikdə qloballaşma və rəqabət artdı.  

Açar sözlər: Ticarət, internet, marketinq 

 

İnternet və ticarətə təsiri 

Texnoloji inkişafla ortaya çıxan və ən vacib olan ixtiralarından biri sayılan veb saytlar, ticarət 

müəssisələri və istehlakçıların (müştərilərin) iyirmi dörd saat ərzində üz-üzə gəlmədən fasiləsiz 

ünsiyyət qurduğu kanallar kimi qəbul edilir. İnternetdən və mobil rabitədən geniş istifadə, fiziki 

şəraitə görə veb mühitin üstünlükləri, marketinq baxımından istifadəçilərin meyli və 

müəssisələrin öz istehlakçıları ilə ünsiyyət qurmaq istəyi veb saytları potensial marketinq 

kommunikasiya vasitəsinə çevirib. İnsanlar tərəfindən gündəlik həyatda veb texnologiyalarının 

intensiv istifadəsi ilə kompüterlər daha kiçik, ucuz, portativ olur və bu inkişaflara paralel olaraq 

rabitə (telekomunikasiya) texnologiyalarında sürətli dəyişiklik baş verir(Manuel Castells, 

2010). 

Müasir dünyada rabitə sektorunun gündən-günə yenilənməsi ilə veb tətbiqetmələrdə yeni 

əsaslar açıldı. İlk günlərdə istifadə edilən veb 1.0-dan sonra interaktivliyi təmin edə bilən və 

özünü texnoloji cəhətdən yeniləyərək daha yaxşı bir infrastruktura sahib olan elektron ticarət 

mailto:xaliq.511@gmail.com
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tətbiqetmələri (B2B, B2C, C2C və s.) başladıldı(Osman Gürkan, 2001). 

İyirminci əsrin sonunda ən vacib ixtiralardan biri olan veb səhifələr, şirkətlərə markalarını 

tanıtmaq və istehlakçı qavrayışına müsbət təsir göstərmək üçün yeni bir yanaşma və perspektiv 

gətirdi. Müəssisələr, bazarda daha təsirli olmaq üçün istifadəçi interfeysi olaraq istifadə 

etdikləri veb səhifələr yaratarkən interaktiv olmağa diqqət yetirdilər. Çünki proseslərin 

interaktivliyinin reallaşması ilə müştərilər haqqında daha çox şey öyrənə, müştəri yönümlü ola 

və müştəri məmnuniyyətini təmin edərək rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərlər(İbrahim Kırçova, 

1999). 

Rəqabət üstünlüyü təmin edərək bazar payını artırmaq istəyən hər kəs veb saytını daha təsirli 

etmək istəməsi halında şirkətin verəcəyi strateji məqamların məzmunu (veb saytında 

istifadəçiyə təqdim etdiyi məlumatlar, xidmətlər və xüsusiyyətlər) və dizaynı (istifadəçilərə 

təqdim etmə üsulu) olduğunu bildirdi. Çünki müəssisələr markalarının məzmunu və dizaynını 

yaratarkən, markanın güclü tərəflərini təşkil edən adları, mesajları, rəngləri və şüarları rəqabət 

üstünlüyü qazanmaq üçün hədəf istehlakçıları ağıllarına yerləşdirəcək şəkildə hazırlamaları 

vacibdir. 

Elektron ticarətin inkişafına təsir edən amillər 

Azərbaycan və dünyadakı dəyişikliklər elektron ticarəti də təsiri altına almışdır. Elektron 

ticarətin inkişafına təsir edən bir neçə amil var. Bu amillərin əvvəlində; rabitə 

texnologiyalarındakı inkişaflar, qloballaşma, sosial medianın istifadəsinin artması, lojistik 

infrastrukturun inkişafı və güvən probleminin aradan qaldırılması yer almışdır. Elektron ticarət 

bu amillərə paralel olaraq inkişafını davam etdirmişdir. 

Texnoloji amillər 

Telekommunikasiya infrastrukturunun inkişafı, yeni texnologiyaların əlçatanlığı, sənayedə 

müşahidə olunan sürət və inkişafa yönələn dəyişikliklər texnologiyanın təsiri ilə ticarət 

fəaliyyətlərinin internet üzərindən həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. İnformasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarındakı inkişafa paralel olaraq, məlumat istehsalında da 

əhəmiyyətli artımlar müşahidə edildi və biliklərin yaratdığı sinerji effekti məlumatdan iqtisadi 

cəhətdən faydalanmağa imkan verdi. Təsiri 2000-ci illərdən bəri hiss olunan İKT yönümlü 

çevrilmə, elektron ticarətin ortaya çıxmasında və indiki ölçülərinə çatmasında ən vacib 

amildir(Aras Bozkurt, 2014). 

Siyasi amillər 

Təbii ehtiyatların, işçi qüvvəsinin və kapitalın kifayət etmədiyi qlobal rəqabət mühitində 

rəqəmsal iqtisadiyyat konsepsiyası inkişaf etmiş ölkələrin, beynəlxalq və milli təşkilatların 

gündəmində yerini aldı. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən texnologiyanın inkişafı və 

istifadəsini, elektron əməliyyatlarda tətbiq olunan vergitutma qanun və qaydaları, elektron 

mühit üçün atılan addımları hədəf alan   qanunlar elektron ticarətin qarşısındakı maneələri 

aradan qaldırdı və e-ticarətin inkişafı ilə ölkələrin iqtisadi çevrilməsi də sürətləndi(Ufuk Türen, 
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2011). 

Misal üçün: Avropa Birliyinin "Rəqəmsal vahid bazar" strategiyası çərçivəsində e-ticarətin 

ənənəvi ticarəti qabaqlamaq üçün bir sıra işlər aparılır. Vergi dərəcələrinin endirilməsinə, 

istehlakçılara virtual istehlak vərdişinin təmin edilməsinə, bütün müəssisələr üçün İKT-nin 

təqdim etdiyi fürsətlərdən bəhrələnməyə və bu sahədə məşğulluğun artırılmasına yönəlmiş 

fəaliyyətlər nəticəsində elektron ticarətlə əlaqəli dərəcələrdə və rəqəmlərdə əhəmiyyətli artımlar 

qeydə alınıb. Amerika və Asiya-Sakit okean ölkələri də siyasi sahədə elektron ticarətin 

inkişafına dəstək verərək yüksək artım templərini qeydə alaraq qlobal bazarda rəqabət 

qabiliyyətlərini artırdılar. 

İnternetdən istifadə 

İnternet elektron ticarətin inkişafına təsir göstərən aparıcı rabitə texnologiyasıdır. İnternetin 

dünyaya yayılması nəticəsində elektron ticarət eyni istiqamətdə böyüdü və inkişaf etdi. İnternet; 

Milyonlarla insanın ünsiyyət qurduğu və birdən çox kompüter şəbəkəsinin TCP / IP 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) protokolu ilə bir-birinə bağlanması 

nəticəsində yaranan inteqrasiya edilmiş bir şəbəkə sistemidir. Bu xüsusiyyət sayəsində, 

internetlə lazımlı məlumatlara çatmaq üçün vaxt və yer məhdudiyyətləri aradan qaldırıldı. 

Məlumat əldə etməyin ən sürətli, asan və ucuz yolu olmuşdur. Bunun sayəsində istehlakçılar 

istədikləri məhsula asanlıqla daxil olmaq, qiymətlərini müqayisə etmək və satıcıdan başqa 

istifadəçi şərhlərinə çatmaq imkanı əldə edirlər. İnternet qarşılıqlı əlaqə xüsusiyyəti ilə digər 

rabitə vasitələrindən ayrılır. Başqa sözlə, internet bir-birindən məsafələri elektron vasitələrlə 

bağlayan bir sosial şəbəkədir(Cemalettin Kalaycı, 2004). 

Rabitə texnologiyalarının müəssisələrə faydaları müəyyən maddələri əhatə edir: 

 İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə əməliyyat və təşkilati proseslərdə 

səmərəlilik artır. 

 Texnoloji elementlər mövcud məhsul və xidmətlərə tətbiq edilərək fərqliləşməni 

dəstəkləyir. 

 Məhsul və xidmətlərin dəyərini artırır 

 Rəqiblər tərəfindən bazara giriş informasiya texnologiyaları elementləri vasitəsi 

ilə çətinləşdirilir. 

 İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə yeni bazarlar, yeni sektorlar və yeni 

təşkilatlar arasında birliklər qurula bilər. 

İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə əvəzedici məhsul və xidmətlərin təsiri azaldıla bilər. 

İnternet üzərindən marketinq fəaliyyətinin inkişafı 

Ənənəvi kanallarla satan şirkətlər internetdə tanıtım və reklam fəaliyyətlərini də həyata 

keçirsələr də, elektron ticarətin yayılması ilə paralel olaraq virtual marketinq anlayışı inkişaf 

etmişdir. 21-ci əsrdə rabitə texnologiyalarındakı inkişaflar və istehlakçı seçimləri və 

gözləntilərinin dəyişməsindən bəslənən elektron ticarət, sadəcə yeni bir satış kanalı və ya virtual 
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bazar deyil. Elektron ticarətin əsas funksiyalarından başqa; İstehsal, satış, təchizat zənciri və 

nəqliyyat kimi ticari prosesləri iqtisadi cəhətdən təsir edən bir çox fürsət təqdim edir. 

Müəssisələr tərəfindən qiymətləndirilməli olan bu imkanlar həm də köklü bir dəyişiklik 

gətirir(Mehmet Marangoz, 2011). İnternet üzərindən həyata keçirilən marketinq, ənənəvi 

marketinq metodları və strategiyalarından ayrılaraq yenilikçi fikirlərin fərqli quruluş və 

reallaşdırılmasına ehtiyac olduğunu ortaya qoyur. Marketinq infrastrukturunun 

hazırlanmasından hədəf auditoriyasının müəyyənləşdirilməsinə, strategiyaların yaradılması və 

həyata keçirilməsinə qədər olan dövrdə bu fərqlilikləri nəzərə almaq,  elektron ticarətdən 

istədiyiniz səmərəliliyi əldə etmək, davamlılığı təmin etmək nöqtəsində çox vacibdir. Bütün bu 

ehtiyaclara cavab verən "virtual marketinq", yeni mühit və WEB 2.0 konsepsiyalarına onlayn 

mühitlərdə müəyyən strategiyaların həyata keçirilməsindən kənar geniş bir yanaşma tələb edir. 

Əks təqdirdə, virtual marketinqin dinamikasını təşkil edən dəyişikliklərin strukturunu qavramaq 

mümkün olmayacağından, virtual marketinq strategiyası adı altında hazırlanmış metodlar 

yalnız kanal dəyişikliyini əhatə edəcəkdir(Roger Baxter və Arch Woodside, 2013). 

Dünyada elektron ticarətin miqyası 

Elektron ticarətin əhatə etdiyi sahələr və çevrildiyi sektorlarla yanaşı, dünya miqyasında 

elektron ticarət həcmində böyük artımlar müşahidə olunur(Evrim Çeltek, 2013). Amerika, Çin, 

Yaponiya və İngiltərə və Almaniya kimi inkişaf etmiş Avropa ölkələrində ənənəvi sektorlarda 

elektron çevrilmələr, sürətlə artan internet təşəbbüsləri və elektron ticarətə qanuni və praktik 

olaraq dəstək verən dövlət siyasətinin mövcudluğu bu artımda böyük rol oynayır. İnformasiya 

və kommunikasiya texnologiyaları sahəsindəki inkişaflar, istehlakçıların virtual alış-verişə olan 

marağının artması, kənd yerlərində və cəmiyyətin imkansız təbəqələrində internetdən 

istifadənin artması kimi amillər. Bunlar artımın yüksələn bir sürətlə davam edəcəyinə dair 

proqnozları ortaya qoyur(Serpil Ağcakaya və Süleyman Öğrekçi, 2016). 

İnternet istifadəçilərinin sayının artması, elektron ticarət satışlarına və istehlakçıların həm 

dünya miqyasında, həm də regional səviyyədə onlayn alış-veriş vərdişləri qazanmasına töhfə 

verməklə elektron ticarət ekosisteminin inkişafına yol açdı. 2015-ci ilədək dünyada 12 

milyondan çox virtual mağaza var idi. E-marketerin yayımladığı hesabata görə, 2015-ci ildə 

dünya üzrə pərakəndə elektron ticarət satışlarının həcmi 1,548 trilyon dollar olub. 
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Mənbə: Statista “E-Commerce Share of Retail Sales Wordlwide” (https://www.statista.com/statistics/534123/e-

commerce-share-of-retail-sales-worldwide/) 

 

Mədəni təsiri 

Elektron ticarətin qloballaşmaya verdiyi digər töhfə istehlak mədəniyyəti sahəsində baş verir. 

Elektron ticarətdə istifadə olunan marketinq strategiyaları, fiziki məhdudiyyətlərdən asılı 

olmayaraq dünyanın hər bölgəsində istənilən istənilən bölgədən onlayn alış-veriş etmək imkanı, 

istehlak mədəniyyətinin artmasına səbəb oldu. Bənzər tendensiyalar çərçivəsində istehlak 

mədəniyyətinin artırılması və oxşar məhsul və xidmətlərə çatma fürsəti mövcud qloballaşmanı 

başqa bir ölçüyə qaldırdı. 

Misal üçün, Amerikada yerləşən bir media şirkəti olan Netflix e-ticarət sayəsində fərqli 

qitələrdə yaşayan, fərqli mədəniyyətlərə və sosial-iqtisadi səviyyələrə sahib insanlara eyni 

mədəni məhsulları satmağı bacarır. Elektron ticarətlə mümkün olan bu vəziyyət, normal olaraq 

uzun illər çəkə bilən mədəni inteqrasiyanın qısa müddətdə reallaşmasına imkan verir(Stefan 

Veronica, 2014). 

Elektron marketinqdə meydana çıxan problemlər 

Elektron ticarətin əsas üstünlüyü, vaxtdan və məkandan asılı olmayaraq dünyanın hansısa bir 

yerindən və hansısa saatda müştərilərə alış-veriş etmək imkanı yaratması, istehlakçıların məhsul 

ilə xidmətlər barədə olduqca asan və sürətli informasiya əldə edilməsini təmin etməkdir. 
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Bundan əlavə olaraq da müəssisə xərclərinizi endirə bilər, sahibkarlara real həyatda edə 

bilməyəcəklərini etmə şəraitini təmin edir(Serap Ovalı,2014). 

Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 8 mln-a çatsa da onların böyük hissəsi şəhər 

əhalisinin, yəni, Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərlərində yaşayan vətəndaşların payına düşür. Bu 

statistika isə bunu deməyə əsas verir ki, ölkəmizdə internet istifadəçilərinin şəhər ilə kənd 

əhalisi kimi paylanmağında nisbət pozulması vardır. Bölgələrdə aktiv internet istifadəsinə 

ehtiya olur. İnternet istifadəçiləri ən çox gənclərdir və əlbəttə ki, onlar alış və satış proseslərinin 

aktiv istifadəçi kütləsi sayılmır.Lakin, Elektron ticarət birbaşa olaraq internetə bağlı olduğu 

üçün bölgələrimizdə internetə olan marağın az olmağı həmin sahənin inkişafına mənfi təsir 

etmişdir. Hazırda mobil telefon vasitəsilə internetə çıxışın olmağı sayəsində internet 

istifadəçilərinin əsas hissəsini mobil telefon istifadəçiləri təşkil edir. Bu isə indi də e-ticarətə 

meyl yaradan səbəb sayılmır. 

Başqa bir səbəb isə insanlarda elektron ticarət vərdişinin olmamasıdır . İnsanlarda bu meylin 

yaradılması məqsədilə elektron ticarətə bir sıra güzəştlər edilməli və bu vəziyyətin uzun müddət 

davam etməsi lazımdır . Mütləq görülməli tədbirlərdən biri e-ticarətdə məhsul qiymətlərinin  

ənənəvi ticarətə nisbətən daha münasib olmalıdır ki ,alıcılarda elektron ticarət tərəfindən alış - 

veriş etmək üçün maraq əmələ gəlsin . Azərbaycanda da elektron ticarətin inkişafının 

gecikməsinin əsas göstəricisindən biri ölkə əhalisinin az hissəsində plastik kartların olmasıdır . 

Plastik kartların bir hissəsi təxminən 80 % maaş ilə pensiyaların ödənilməsi üçün vətəndaşlara 

verilən kartlardır . Başqa bir yöndən əhali plastik kartlardan bir çox hallarda bankomatlardan 

nağd pulun götürülməsi üçün istifadə edir . Buna səbəb isə plastik kartlardan istifadə edilməsi 

qaydalarının çox az qavranılması və bilgiləndirmə işlərinin aparılmamasıdır . Məhz , plastik 

kartlar hazırki dövrdə nağd pul dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması ilə e - ticarət sferasına 

inteqrasiya vasitəsi olaraq tanınır . Bu səbəbdən də bu yöndən yanaşdıqda an e - ticarətin inkişaf 

etməsi və ümumi ticarətdə xüsusi payının artması bu sahədə ediləcək maarifləndirmə işləri ilə 

əlaqəli olacaq(Cem Saatçioğlu, 2005). 

Bu gün sadə istehsallar belə texnologiya dəstəkli olmağa başladı. Dəyişməz hədəflər müştərini 

məmnun etmək, keyfiyyəti və səmərəliliyi artırmaq, xərcləri azaltmaq və sürətli olmaqdır. Bu 

hədəflərə çatmaq üçün dəyişikliklərdən uzaq durmamaq lazımdır. Müəssisələr elektron biznesə 

çevrilərkən elektron biznesin inkişafını və təşkilati strukturlara, tərəfdaşlara və müştərilərə 

təsirlərini nəzərə almalıdırlar. Bəzi müəssisələr yalnız vebdə iştirak etməyi kifayət hesab edərsə 

də, bir çoxu tədarük zənciri inteqrasiyası, sənayedə dəyişiklik və ya sahələr arasında yaxınlaşma 

yaradaraq elektron bir işə çevrilməkdə fəal rol oynayır(Nuray Terzi, 2011). 

Elektron işin tətbiqi yalnız müəssisəni və işçilərini deyil, həm də qarşılıqlı əlaqə qurduqları 

digər sahələrdən olan müştəriləri və digər iş ortaqlarını, təchizatçıları və digər müəssisələri də 

təsir edir. Bu təsir yeni yanaşmalarda problemlərə səbəb olacaqdır. O problemlər, elektron 

müəssisəyə çevrilmə mərhələləri, iş funksiyaları, iş mənbələri, proses dizayn məsələləri nəzərə 

alınaraq bunlar aşağıdakı kimi izah olunur(Jeffrey Jarrett, 2016). 
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İnternet sayəsində bütün əməliyyatlarda fəal iştirak edən və istədikləri zaman imtina edə bilən 

yeni bir müştəri profili yarandı. Müəssisələr müştərilərinin elektron alış-verişə nə qədər meylli 

olduqlarını bilməlidirlər. Bu nöqtədə Müştəri ilə Əlaqələr İdarəetmə (CRM) və müştəri profili 

haqqında məlumat verən Data Mining texnikasından istifadə edilməlidir. Əlavə olaraq 

məhsulların uyğunluğu internetdən istifadə edən potensial müştərilər baxımından da müəyyən 

edilməlidir. Hələ internetə çıxışı olmayan və ya müxtəlif səbəblərdən bunu istəməyən 

müştərilər üçün, onları internet istifadəçisi edəcək planlar əvvəlcədən hazırlanmalıdır. İnkişaf 

etməkdə olan sistemlər sayəsində dəyişən müştəri profilinin rəqib müəssisələrdən təsirlənməsi 

daha asan olmuşdur. Bu da, digər müəssisələrin elektronlaşmasından yaranan riskidir(Majed 

Al-Mashari, 2002). 

İşçilərin e-biznes konsepsiyasına və mühitinə uyğunlaşma prosesinin necə baş verəcəyini 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Müəssisədəki bu tətbiqetmədə iştirak edəcək işçilərə yeni təlimlər 

verilməsi və yeni işçilərin işə götürülməsinə ehtiyac ola bilər. Digər tərəfdən, elektron mühitə 

ötürülən bəzi proseslər işçilərin işdən çıxarılmasına və ya bəzi şöbələrin funksiyalarının 

dəyişməsinə və tamamilə bağlanmasına səbəb ola bilər. Təşkilati strukturda baş verə biləcək 

hər hansı bir dəyişiklik əvvəlcədən müəyyənləşdirilməli və bunun şirkətə gətirəcəyi müsbət və 

mənfi cəhətlər tam məlum olduqdan sonra tədbir görülməlidir. 

Xüsusilə B2B tətbiqetmələri üçün, iş səbəbi ilə digər müəssisələrin internet mühitinə keçidinin  

necə və nə vaxt  ola biləcəyi bilinməlidir. Xarici mənbələrdən əldə olunan proseslərlə, 

təchizatçılarla və ya iş ortaqları ilə aparılan proseslərə uyğunluğu nəzərə almadan e-ticarət, e-iş 

və e-müəssisə tətbiqetmələrinə keçid edilsə, bütün proseslər kollektiv olaraq çökəcək. 

Elektron müəssisələrin ən böyük ehtiyaclarından biri, sahib olduqları məlumatları saxlaya 

biləcəkləri sistemlərə ehtiyacdır. Kompüter istehsalçıları bu tələbi ödəmək üçün fiziki olaraq 

çox yer tutmayan, lakin gigabaytlarla məlumatların saxlanıla biləcəyi cihazlar hazırladılar. 

Elektron müəssisələr məlumatlarını qorumaq üçün bu vasitələri təmin etməlidirlər. Tam bir e-

biznes quruluşuna sahib şirkətlərin öz serverlərinə və 24 saat ərzində bu serverləri dəstəkləyən 

qurğulara və internet əlaqələrinə ehtiyacları var. 

Azərbaycanda ticarət sferasının inkişafının  müasir vəziyyəti 

Azərbaycan respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra öz iqtisadiyyatını liberallaşma 

yolunda inkişaf etdirməyə başladı. Təbii resursların bolluğuna görə xarici sərmaye ölkəmizə üz 

tutmağa başladı. Azərbaycan ixracatının 90%-ni neft sektoru təşkil edirdi və bu da əlbəttə ki, 

inkişaf etmək istəyən bir ölkə üçün qəbul edilməz bir göstəriciydi. Neft qiymətlərinin azalması, 

tələbatların dəyişilməsi, xüsusilə də müasirləşmə yolunda digər ölkələrlə gedən rəqabət 

sayəsində bir çox qeyri-neft sektornun inkişafına yönəlik qanunlar qəbul edildi. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Azərbaycan Rəqəmsal Ticarət Qovşağı” yaradıldı. 

Beləliklə, ölkəmizdə vergi ödəyicisi olan şəxslərlə onların xarici partnyorları arasında gedən 

sənədləşmə prosesləri, müqavilələrin bağlanması və digər transsərhəd elektron xidmətlər bu 

platform sayəsində asanlıqla idarə oluna bildi. 2005-ci 10 may tarixində ''Elektron ticarət 
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haqqında'' Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib. Bu qanunla da Azərbaycanda 

elektron ticarətin hüquqi yolla fəaliyyətinin tənzimləndiyini görmək olar.  

2020-ci ilin mart ayında ölkəmizdə elektron ticarət dövriyyəsi 305 mln. manat həcmində və 

digər aylarla müqayisədə 10% çoxdur, illik müqayisə etsək isə artımın 63% olduğunu görərik. 

2019-cu il BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının B2C elektron ticarət indeksinə görə 

Azərbaycan 152 ölkə arasında 62-ci yerdə olmuşdur. Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli coğrafi-

strateji mövqeyin beynəlxalq elektron ticarət məhsullarının poçt vasitəsilə daşınma və 

çatdırılması baxımından Azərbaycan poçtu ölkələrarası elektron ticarətin həyata keçirilməsi 

üçün regionun tranzit poçt mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. 

 

İllər üzrə pərakəndə ticarət və elektron ticarətin dövriyyəsinin müqayisəsi (mənbə: statistika komitəsi). 

Elektron ticarət - elektron platformalar, elektron ödəniş sistemləri və logistika kimi 3 vacib 

meyar ilə birlikdə inkişaf edir və yaranan problemlər də əsasən elektron ödəniş sistemləri ilə 

bağlıdır.Son illərdə bu istiqamətdə çoxsaylı işlər görülməkdədir. 26 sentyabr 2018-ci ildə 2018–

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramı Prezident tərəfindən qəbul olundu. 

Virtual dünyada biznesin inkişaf etdiyi bir zamanda Azərbaycan sahibkarının həm ölkə 

daxilində, həm də ölkə xaricində öz məhsullarını istehlakçılara təqdim etmək, 

rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi, resurslara qənaət olunması, bazarın əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi baxımından elektron ticarətin təkmilləşdirilməsi etdirilməsində hökumət 

tərəfindən bir çox islahatların aparılması və tənzimlənməsi vacib məsələlərdəndir. Çünki 

elektron ticarətin inkişafı sahibkarlığın inkişafına dəstək göstərməklə bərabər, sonda ölkəmizin 

iqtisadiyyatının davamlı yüksəlişinə öz töhfəsini verəcəkdir. E-ticarətin Azərbaycan 

iqtisadiyyatına təsiri, problemlərin daha az olduğu bir iqtisadi fəaliyyət növünü yaratmasıdır 
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Abstract 

Credit organizations have been and remain the main providers of banking services for both economic entities and 

the population. It calculates the volume of business lending operations, the receipt of deposits from the population; 

Without it, it is impossible to make settlements and money transfers between businesses quickly. The growing 

threat of a systemic banking crisis, the decline in lending, the sharp rise in credit debt due to exchange rate 

fluctuations, the unstable macroeconomic situation, all of which have made it urgent to monitor the activities of 

commercial banks in modern conditions.Banks use a lot of information to make adequate decisions, but often resort 

to innovative technologies. Credit institutions are developing their own internal control programs, which greatly 

simplifies the control over the operations of banks. However, in order to conduct more new operations, banks are 

creating additional management and control devices. The correct presentation of information in the financial 

statements of the enterprise implies that its financial position and financial results are reflected as objectively as 

possible on the basis of the concept of impartiality, non-distortion, manipulation, concealment of important facts, 

the superiority of substance over form. 

Keywords: finance, quality, reporting, analysis 

 

Introduction 

This means that all transactions involving assets, liabilities, equity, income and expenses that 

exist at the reporting date must be properly reflected in the financial statements. In order for the 

transactions and other events reflected in the financial statements to be accurate, those 

transactions and events must be presented on the basis of the principle of their precedence over 

the legal form of their economic nature. 

By assessing past, present and future events, information that influences users' economic 

decisions is considered relevant. The relevance of information depends on its nature and 

importance. Information that could influence users to make economic decisions based on these 

reports is considered important because they are not taken into account or distorted by the 

financial statements. Information that does not contain significant errors and preconceived 

misconceptions is considered reliable. Users can rely on this information when they believe it 

is reliable. Reliable information must have qualities such as neutrality, prudence, correct 

presentation and completeness. 
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Analysis 

Increasing the requirements for the quality of the report, the reliability and presentation of the 

information contained in it, strengthens the control over the quality of inspections. In this 

context, audit firms are required to develop measures to improve the quality of inspections 

without significantly changing the complexity and duration. This forces auditors to ensure both 

the high quality of inspections and their compliance with existing legislation, as well as to find 

ways to reduce the cost of conducting such inspections. The increase in audit quality 

requirements indicates the need for further development of methodological tools for audits, 

helping to reduce the labor intensity of the work and the duration of their implementation. This, 

can be achieved through the use of modern information technology, which allows to obtain the 

necessary and sufficient audit evidence without compromising the quality of the audit. (Jafarov 

EO, Abdullayeva FA, Mammadyarov MC, 2011) 

The relevance of information is seriously affected by its nature and importance. In some cases, 

the nature of the information alone is sufficient to determine its relevance. For example, the 

announcement of a new segment may affect the assessment of the risks and opportunities 

available to the entity, regardless of the significance of the results obtained by the new segment 

during the reporting period. In other cases, both nature and significance are important, such as 

the amount of resources available for the activity. Information is considered important if the 

omission or misrepresentation may affect the economic decisions made by users on the basis of 

the financial statements. 

Fundamental qualities include the compilation of financial information in accordance with the 

concept of conformity and accurate presentation.  

Perspective analysis 

It allows the user to predict future decisions based on the evaluation of past and present 

decisions. Because perspective analysis is based on retrospective analysis decisions, it has 

predictive information as well as confirmatory value. For example, in order to forecast future 

earnings, it is important to match the actual and forecast earnings figures for the past and 

present. The results of these contrasts can help the user to develop more advanced and 

reasonable forecast indicators for future periods. 

Retrospective analysis: Allows the user to verify the validity of their past decisions.  

Example 1: At the beginning of the reporting year, the bank received 5 laptops, each costing 

AZN 700, and two years later, thanks to the formation of such products, their value amounted 

to AZN 600. 

During the reporting period, two of them were sold for 750 manat each. Three notebooks 

registered at a price of AZN 700, which were not sold in the previous reporting period, should 

be valued at AZN 600 each during the reporting period, as the loss was determined in advance 

and required to be recognized as soon as possible. 
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Quality features are attributes that make the information presented in financial statements more 

useful to users. Comprehensibility, relevance, reliability and comparability are the four main 

qualities of quality (Dmitrieva I., 2013): 

1. Clarity:The main feature of the information presented in the financial statements is that it is 

quickly understood by users. At the same time, users must have the necessary knowledge of 

business, economic activity and accounting and be ready to study the information in depth. 

Information on complex issues that should be reflected in the financial statements because of 

their importance to users in making economic decisions should not be excluded from the report 

simply because it is difficult for certain users to understand; 

2. Appropriateness:By assessing past, present and future events, information that influences 

users' economic decisions is considered relevant. The relevance of information affects its nature 

and importance: 

 Significance:Information is considered material if the non-presentation or misrepresentation 

of the information may affect economic decisions made by users on the basis of financial 

statements. Significance depends on the amount of information not provided or distorted; 

3. Reliability:To be useful, information must be reliable. Significant errors and non-biased 

information have the quality of reliability: 

 Correct presentation:In order to be reliable, information on transactions and other events 

that are or are expected to be presented in the financial statements must be presented correctly; 

 The advantage of essence over form:In order for the transactions and other events reflected 

in the financial statements to be accurate, those transactions and events must be presented on 

the basis of the principle of their superiority over the legal form of their economic nature; 

 Neutrality:For the information presented in the financial statements to be reliable, the 

information must be neutral, ie impartial. The information provided by the financial statements 

cannot be considered neutral if it influences the user's decision to obtain a predetermined result; 

 Caution:Prudence is the application of a prudent approach to ensure that no asset or income 

is increased or that liabilities and expenses are reduced when valuing under uncertain 

circumstances. Under uncertain circumstances, the lowest of the possible values of assets and 

income and the highest of liabilities and expenses should be used. Adherence to the prudential 

principle does not justify the creation of hidden capital reserves and overstated liabilities, as 

well as the intentional reduction of assets and income or the intentional increase of liabilities 

and expenses; 

 Completeness:For the information presented in the financial statements to be reliable, it must 

be complete, taking into account its importance and the costs incurred; 

4. Comparability:Users should be able to compare the financial statements of the accounting 

entity in order to identify trends in the financial position and performance of the accounting 
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entity for different periods. Users should also be able to compare the financial statements of 

different accounting entities to assess the relevant financial position, performance and changes 

in financial position of different accounting entities. The measurement and presentation of the 

financial effects of similar transactions and other events should be performed in the same 

manner for the accounting entity and for the period in which it exists and for different 

accounting entities (Zhminko SI, 2013) 

No distortion 

Although non-distorted information does not contain any distorted or omitted information in 

the description of the event and is used by users to generate this information without distortion 

in the course of its use, it cannot be accurately reflected in all situations.  

Here, for example, the inclusion of a value or price estimate that cannot be considered into an 

accurate or inaccurate category of valuation.  

For example, deletion by the organization, with or without agreement, as well as through a 

grant, has been achieved in the previous reporting periods with the correct presentation and is 

not considered effective for the user because this information was not deemed appropriate at 

the time of its deletion during the reporting period . 

Here, it is also necessary to record an estimate of the value of the asset that needs to be adjusted 

to reflect its impairment.  

However, at the stage of correct presentation of this valuation, a clear and concise description 

of the value of the asset being valued, an explanation of the valuation constraints and qualities, 

and no distortion in the selection and application of the appropriate valuation process should be 

considered an essential condition for compliance (Jafarova S.A., 2018). 

It is necessary to prepare financial statements in accordance with international standards, 

because these standards are the financial language of companies in each country, ie both the 

investor and the audit organization understand the financial statements in this language. As the 

main subject of our research is banks and credit organizations, according to Article 43, 

paragraph 1 of the Law on Banks of the Republic of Azerbaijan, a bank and a local branch of a 

foreign bank must keep accounting records in accordance with legislation and International 

Accounting Standards, including annual financial statements. At the same time, as stated in the 

first paragraph of Article 44 of the same law, the financial activities of the bank and the local 

branch of a foreign bank must be audited annually by an external auditor who has a special 

consent to conduct auditing activities. This means that Banks must adhere to the principle of 

transparency, which is one of the key features of International Accounting Standards, and 

ensure that these reports are published without distortion at the level of particular importance. 

At the same time, changes in any of the assets, liabilities or equity accounts after the reporting 

year in the audited financial statements are recorded in accordance with Article 10 of the 

International Accounting Standards Standard for Post-Reporting Events and correspondence is 
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recorded and recorded in the reports. . Although reports of such adjustments are of better 

quality, they are overdue (Lawrence R., Daniel W., Collins W., Bruce J., 2014). 

In their interpretation, which is being considered in Russia today, international standards refer 

to the report and do not even regulate accounting. However, it defines and interprets key 

concepts, so it is not possible to create a report even after numerous adjustments if accounting 

uses concepts other than those specified in the standards. Thus, accounting based on the 

principles and concepts set out in IFRS is not only desirable but also mandatory for credit 

institutions. IFRS has its own dictionary of terms and definitions. 

The transition of Russian credit institutions to International Accounting and Reporting 

Standards is based on standards developed by the International Financial Reporting Standards 

Committee (IASB), which is the same for the world's major industrialized countries. 

It should be noted that international standards combine accounting requirements as follows 

(http://mcgf.az/?/az/menu/20/) 

 Content of the report; 

 Criteria for inclusion in the report of various elements; 

 Rules for evaluation of reporting elements; 

 The amount of information provided in the report; 

 All major accounting matters are reflected in IFRSs: Accounting policies, consolidated 

financial statements, taxes, etc. Each standard contains the following information: 

 Object of accounting: the definition of the object of accounting and the basic concepts 

connected with this object are given; 

 Recognition of the object of accounting: a description of the criteria for the transfer of 

accounting items to various reporting elements; 

 Assessment of the object of accounting: recommendations are given for the use of 

valuation methods and requirements for the assessment of various reporting elements. 

Representation in financial statements: discloses information about the object of accounting in 

various financial statements. 

However, the question arises as to whether all IFRSs are applied in the bank statement. In 2000, 

at the request of the finance ministers and central bank governors of the industrialized countries, 

the Basel Banking Supervision Committee analyzed 15 International Financial Reporting 

Standards that, according to the Committee, are most closely associated with banks that make 

special payments. IFRS 30 focuses on “Disclosure in the financial statements of banks and 

similar financial institutions” and IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and 

Measurement” (Kyshtymova EA, 2017) 

According to the Federal Law "On Accounting" No. 129-FQ dated 21.11.96 and international 
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practice, the main tasks of accounting in banks are: 

 Formation of complete, detailed, reliable and meaningful information necessary for internal 

users of financial statements on the activity and property status of the credit organization - 

managers, shareholders (participants) of the organization, as well as external users - investors; 

 Providing necessary information to internal and external users of financial statements on 

compliance with the legislation of the Russian Federation and their expediency, availability and 

movement of assets and liabilities, use by the credit organization in the implementation of 

banking and trade operations; 

 Identification of internal reserves to prevent negative consequences of the credit 

organization's activities and ensure financial stability; 

 Use of accounting and financial statements to make management decisions. 

Bank accounting is closely related to accounting in various sectors of the economy. This 

relationship is determined by the activities of banks to enterprises, organizations and 

organizations on settlement and cash and credit services. Loans, settlements, etc. carried out by 

banks. operations are reflected in the accounting of banks, enterprises and other economic 

entities. The banking operations reflected in the assets of the bank's balance sheet correspond 

to the liabilities on the balance sheets of enterprises and organizations and indicate the amount 

of bank loans received. At the same time, the funds of enterprises and organizations in 

settlement, current and other accounts are reflected in their active balance, and in the bank's 

balance sheet in liabilities (Gutzeit EM 2019: p.101). 

An organization that verifies that its financial statements comply with IFRSs must have certified 

professionals from internationally recognized accounting and auditing companies. Such 

diplomas must be obtained by the head of the audit company, his deputy and two or three 

specialists responsible for risk management and the quality of the audit report. There are very 

few internationally certified auditors in Russia, and not all company executives have the time 

to take the exam, and not all (most) are company owners. Today, these conditions are met only 

by the "Big Four" audit companies, whose services cost $ 150,000 (the result of the Russian 

auditor - about $ 20,000). 

The difficulty of auditing financial statements prepared in accordance with IFRS is related to 

the imperfect regulatory framework. The Ministry of Finance of the Russian Federation has 

long been preparing regulatory documents on accounting and reporting reform. However, 

sometimes there are questions about the imperfection of the regulatory framework. Thus, for 

example, paragraph 1 of Art. In the text of the Federal Law "On Accounting" states that the 

general methodological guidance of accounting in the Russian Federation is carried out by the 

Government of the Russian Federation. Paragraph 2 of this article stipulates that the bodies 

authorized to regulate accounting by federal law, guided by the legislation of the Russian 

Federation, 

 Accounting tables and rules of their use; 
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 Provisions (standards) on accounting, principles, rules and methods of organization of 

accounting of business operations, preparation and submission of reports; 

 Other accounting rules and guidelines; 

 Rules and standards defining principles, rules and methods of accounting and reporting for 

customs purposes. 

Planning, organization and audit of financial statements prepared in accordance with IFRS 

Federal Law No. 119-FZ of 07.08.2001 "On Auditor Activity", Decree of the Government of 

the Russian Federation No. 696 of 23.09.2002 and approved audit is carried out on the basis of 

the Rules (standards) of activity.  

The main purpose of the audit of financial statements prepared in accordance with Russian 

legislation is to form an opinion that these reports reflect all important aspects of the financial 

results of the bank's assets, liabilities and activities for the year ending December 31 (Erofeeva 

VA 2013). 

The Bank's financial statements are prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards (IFRSs) as of 1 January 2019 and 31 December 2019. The Bank maintains 

accounting records and prepares financial statements in accordance with the requirements of 

the legislation of the Russian Federation. The financial statements are prepared on the basis of 

the financial statements, taking into account the adjustments and reclassifications of the items 

required to comply with IFRS. The accounting policies used in preparing these financial 

statements are set out below. 

The accounting policies and calculation methods used in preparing these financial statements 

are consistent with those used in the Bank's annual financial statements for the year ended 31 

December 2019, except for changes resulting from the application of new and revised standards 

and interpretations. 

The Bank classifies financial liabilities as measured at amortized cost after initial recognition 

(Hass S., Abdolmohammadi N., Burnaby M., 2016): 

 Financial liabilities assessed in FVTPL; 

  Financial liabilities arising when the transfer of a financial asset does not comply with the 

suspension of recognition or when the principle of continuous participation accounting is 

applied; 

  Financial guarantee agreements. 

Upon initial recognition, the bank issuing such an agreement, if the above clauses are not 

applied, then measures the agreement at a higher level than: 

 Estimated reserve amounts for expected credit losses and 

 Where appropriate, the amount initially recognized less gross income; 

 Market Commitments to provide loans at lower interest rates than the market. 

A bank that makes such a commitment (unless it is measured in FVTPL) then measures at a 
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higher level than: 

 Estimated for expected credit losses  

 reserve amounts made; 

 Accordingly, the amount initially recognized less deductible gross income recognized in 

accordance with IAS 15; 

  In an entity that applies IFRS 3, a conditional payment recognized by the buyer and this 

conditional payment is subsequently measured at fair value through profit or loss. 

Conclusions and Recommendations 

The methodology for improving the quality of financial statements and the development of 

theoretical and methodological aspects of improving analytical procedures. 

Qualitative features make the information presented in the financial statements useful to users. 

The main quality of the information presented in the financial statements is easy to understand 

by users. To this end, users need to have sufficient knowledge of business and economic 

activities, accounting and the desire to study the information diligently. However, information 

on complex issues that should be reflected in the financial statements should not be excluded 

because they may be very difficult for certain users to understand simply because they relate to 

users' economic decisions. The information should be associated with users who decide whether 

it is useful. 
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Xülasə 

Məqalədə təşkilatlarda baş verən sosial münaqişələrin idarə edilməsinin əsas istiqamətləri araşdırılmış, baş verən 

problemlərin aradan qaldırılması istiqamətləri təhlil olunmuşdur.  

İnsanlar qrup şəklində çalışdıqda, münaqişə ən çox gözlənilən nəticələrdən biridir. Əksər menecerlər iş vaxtının 

çox hissəsini insanlarla əlaqəli problemlərdən qaynaqlanan münaqişələr və ya problemlərlə məşğul olmaq üçün 

sərf edirlər. 

Münaqişələrin düzgün idarə olunmaması işçi qüvvəsinə qarşı müxtəlif enerjinin paylanmasına, düzəldilməsi lazım 

olan səhv istiqamət danışıq səhvlərinə və nəticədə əldən verilmiş fürsətlərə səbəb olur. Təşkilati münaqişə ilə bağlı 

itkiləri hesablamaq çətindir. Bu işin məqsədi münaqişənin diaqnozu və effektiv idarə olunması üçün metodları 

təmin etməkdir. Münaqişə mürəkkəbdir, çünki ən azından idrak, psixoloji, fizioloji və kontekstual dinamiklərin 

qarşılıqlı əlaqəsini əhatə edir. Əksər münaqişə nəzəriyyələri münaqişənin anlaşılması və idarə olunması üçün 

yalnız psixoloji və və ya iqtisadi bir yanaşma tələb edir.  

Münaqişə, qrupun bir və ya daha çox üzvünün inanclarına və ya hərəkətlərinə başqa bir qrupun bir və ya daha çox 

üzvü tərəfindən müqavimət göstərildikdə və ya qəbul edilmədikdə fərdlər arasında və ya qrup daxilində ortaya 

çıxan bir növ qarşıdurma, fikir ayrılığı və ya uyğunsuzluğa aiddir. Münaqişə fərqli insanların əks fikir və 

hərəkətlərinə aiddir və bununla da antaqonist bir vəziyyət yaranır. 

Münaqişənin müxtəlif səbəbləri olduğundan ona münasibət və rolunun obrazları da müxtəlifdir. Hər bir 

münaqişənin həlli praktikasının məqsədi əvvəlcə münaqişənin səbəbini müəyyənləşdirmək və sonra yaratdığı 

problemləri həll etməkdir. 

Açar sözlər: idarəetmə, sosial münaqişələr, işçi qüvvəsi, menecment, davranış strategiyası. 

 

Giriş  

Məqalənin əsas məqsədi təşkilatlarda baş verən münaqişələrin həll olunmasında yaranan 

problemləri aradan qaldırmağın əsas istiqamətlərini müəyyən etməkdir. Bu məqsəddən irəli 

gələrək aşağıda göstərilən vəzifələri həll etmək tədqiqatın vacib məsələlərindəndir: Sosial 

münaqişələrin əsas konsepsiyalarının xarakteristikalarını müəyyən etmək; Təşkilatlarda sosial 

münaqişələrin idarə edilməsində qarşıya çıxan problemləri təhlil etmək; Təşkilatlarda insanların 

sosial münaqişə prosesindəki davranış strategiyasını qiymətləndirmək; Təşkilatlarda sosial 

münaqişələrin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini müəyyən etmək və müəyyən 

edilən tədbirlər sisteminin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətlərini 

mailto:khatima.baghirova@gmail.com
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araşdırmaqdır. 

Hazırda münaqişələrin təhlili və öyrənilməsi təşkilatlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 

hər bir təşkilat rəhbərliyi başa düşür ki, insan kapitalı ən qiymətli resursdur və onun düzgün 

idarə edilməsi, yönləndirilməsi təşkilatın müvəffəqiyyətli olması və rəqabət mübarizəsində 

qalib gəlməsinə səbəb olacaqdır (Abbasbəyli, Darabadi, İbrahimmov, 2006). 

Çağdaş dövrümüzdə münaqişənin mahiyyətinin, onun tipologiyasının, dinamikasının, 

funksiyalarının və onun idarə edilməsinin və s. öyrənilməsi bir çox elmlərin, xüsusilə də 

idarəetmə ilə məşğul olan elmlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Münaqişələrin mövcudluğu 

cəmiyyətimizdə qaçılmazdır. Onları düzgün idarə etməklə menecerlər təşkilatı daha effektiv 

idarə edə bilərlər. 

Metod 

Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından istifadə olunmuş və anket sorğusu 

aparılmışdır. Belə ki, induksiya metodu ilə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəlillər toplanmış, 

araşdırılmış və sistemləşdirilmişdir. Sintez metodu, daha detallı bir araşdırma məqsədi ilə fərdi 

elementləri bütöv hala gətirmək üçün istifadə olunmuşdur. Bu metod təhlil metodu ilə olduqca 

sıx əlaqəlidir, çünki hər zaman fərdi analiz nəticələrini özündə cəmləyən əsas element kimi 

mövcuddur.  

Araşdırma Modeli 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, nəzərdən keçirilən mövzu ilə bağlı məsələlər bir sıra dünya 

və ölkə alimlərinin əsərlərində vaxtaşırı olaraq tədqiq olunmuşdur. Ölkəmizdə bu problemin 

həlli ilə A.N.Abbasbəyli, S.Z. Yusifzadə və başqaları konfliktologiyaya aid əsərlərində məşğul 

olmuşlar. Bununla belə müasir dövrdə təşkilatların idarə olunmasında insan amilinin rolunun 

daima  artmasını nəzərə alaraq  bu problemin tədqiqinin daha da geniş şəkildə araşdırılmasının 

zəruriliyi mövcuddur. 

Ümumiyyətlə, münaqişələr və onların həll edilməsi metodları ilə bağlı məsələlər bir sıra dünya 

və yerli  alimlərin, o cümlədən  Herbert Spenserin  (1890-1903-ü illər) Sosiologiyanın 

prinsipləri, Vilhelm Vundtun (1832-1920-ci illər)  Psixologiya oçerki, Georq Zimmelin (1858-

1918-ci illər) Sosial differensasiya, Sosial-psixoloji araşdırmaları, Formal sosiologiya 

nəzəriyyəsi, Münaqişə sosiologiyası termini əsəri, Emil Dürkheymi (1858-1917-ci illər) 

Sosioloji metodlar qaydası, Maks Veberin (1864-1920-ci illər) “Başa düşülən” sosiologiya 

konsepsiyası, Ziqmund Freydin (1856-1939-cu illər) Kütlə psixologiyası ve men 

konsepsiyasının təhlili əsərləri, Karl Marksın Sosial determinizm konsepsiyası, Lyuis Kozerin 

sosial konfliktin funksiyaları, sosial konfliktlərin araşdırılmasında cəmiyyətin rolu əsəri və s. 

alimlərin əsərlərində, münaqişə problemləri, geniş şəkildə təhlil olunmuşdur. 

Münaqişə nəzəriyyələri insanın diaqnozlarına rəhbərlik edir və diaqnoz bizə həll yolları barədə 

məlumat verir. Ancaq təsirli bir diaqnoz üçün təkcə nəzəriyyələr kifayət deyil (Schellenberg, 
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James, 1996). Ümumiyyətlə, nəzəri bilik bir çərçivə kimi fəaliyyət göstərir, lakin bu 

nəzəriyyələrin tətbiqi üçün xüsusi bilik, bu biliklə əlaqəli təcrübə və müəyyən problemlərin 

həllinə uyğun istiqamətlər lazımdır. Bütün problemləri bir vasitə və ya bir nəzəriyyə ilə həll edə 

bilməzsiniz, bu yanlış fikir hər kəsin məhdud bir baxış bucağına sahib olmasından irəli gəlir. 

Ümumilikdə götürsək, hər kəs öz nöqteyi-nəzərindən düzgün, doğru və dürüstdür, hər kəs eyni 

dərəcədə natamamdır və başa düşmə qabiliyyətində məhduddur. Unutmayın ki, bütün 

münaqişələrin 85% -i münaqişədə iştirak edən insanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir qayda 

olaraq, əksər münaqişələr sistemin nəticəsidir, lakin münaqişənin səmərəli idarə olunması üçün 

başlanğıc nöqtəsidir (Axundova, 2014). 

İdarəetmə mütəxəssisləri münaqişələrin idarə olunması prosesi ilə məşğul olmağın bir neçə 

yolunu təklif edirlər. Münaqişədə iştirak qaydalarını izah etmək üçün Blake və Mouton 

şəbəkəsini təklif edə bilərik. İki müəllif təşkilati ziddiyyətlərlə məşğul olan şəxslərin tipik 

reaksiyalarını müəyyənləşdirirlər. Şəkil 3.1-də iki müəllifin təqdim etdiyi davranışları, əslində 

rəhbərlərin münaqişələrə necə yanaşmaq və idarə etmək qərarını formalaşdıran davranışları, 

yəni qaçınma mübarizəsi, uyğunlaşma, əməkdaşlıq və ya uzlaşma şəklini göstərir (Albers, 

Wohlgezogen, Zajac, 2016: 47). 

Şəkil 1: Münaqişələrin idarə edilməsi metodları 

 

Mənbə: Baro, Robert 1992. 

 

Bu rejimlərin hər biri iki oxla, yəni iddialı və əməkdaşlıqla xarakterizə edilə bilər. Mütəxəssislər 

bu modellərdən hər hansı birinin tətbiqinin səhv olduğunu, hər birindən istifadə etmək üçün 

yalnız uyğun və ya uyğun olmayan vaxt olduğunu söyləyirlər. Nəticə olaraq, menecerlərin 

vəziyyəti dəyərləri və əlaqəli qurumlarından asılı olaraq uyğun münaqişə idarəedici vasitələrini 

necə ayırd etmələrini bilmələri vacibdir. 

Analiz 

Fərdlər, qruplar və təşkilatlar işlərini icra etdikləri və ya bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqları 
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zaman müəyyən bir zamanda münaqişələr ilə qarşılaşırlar. Bu, münasibətlərini tənzimləyən 

qaydalardakı qeyri-müəyyənlik və ya mənafelərin uyğunsuzluğu səbəbindən və ya bir və ya 

daha çox tərəfin razılaşdırılmış prosedurları şüurlu şəkildə pozması səbəbindən ola bilər. Cole 

(1995) Münaqişəni bir fərdin və ya bir qrupun qəbul etdiyi faydalar başqa bir şəxs və ya qrupun 

faydaları ilə güclü duyğuların təhrik edildiyi və güzəştə getməyin bir variant olaraq qəbul 

edilmədiyi bir şəkildə meydana gəldiyi zaman ortaya çıxan bir vəziyyət olaraq təyin edir. 

Menecerlər münaqişələrin mənfi xüsusiyyətlərini məhdudlaşdırmaqla yanaşı, münaqişələrin 

müsbət təsirlərini artırmaq üçün münaqişələri idarə etməkdən çəkinirlər, həm də münaqişələrin 

bütün formalarını və növlərini azaltmaq, aradan qaldırmaq və ya dayandırmaq üçün 

münaqişənin həllində iştirak edirlər. Bununla birlikdə, menecerlərin münaqişəni necə idarə 

etdikləri, bunun bir quruma və ya işçilərə faydalı olduğunu təyin edir (Deutsch & Coleman, 

2000). 

Təşkilati qarşıdurmalar qaçılmazdır və aparılan araşdırmalar işçilərin təqribən yüzdə 20-nin 

vaxtını münaqişələrin idarə olunmasına sərf etdiyini göstərir. 

Təşkilatlarda sosial münaqişələrin idarə edilməsi problemlərinin ölçülməsi və 

qiymətləndirilməsi üçün anket hazırlanmış və Resant group işçiləri tərəfindən 

cavablandırılmışdır (İsayev, 2015). 

Təşkilatlarda sosial münaqişələrin araşdırılması  üçün 143 müxtəlif vəzifələrdə çalışan işçilər 

araında sorğu keçirilmişdir. Anket iki hissədən ibarətdir. İlk hissədə respondetlərin demoqrafik 

xüsusiyyətlərini əks etdirən suallar yer alır. İkinci hissədə isə, təşkilatlardakı sosial 

münaqişələrin yaranma səbəbləri və həll yolları haqqında suallar yer alır.  

Aşağıdakı qrafiklərdə respondentlərin cinsiyyət, yaş, təhsil səviyəssi və təşkilatda çalışma 

müddəti öz əksin tapır (Matten, Moon, 2020). 

Sorğuya qatılan iştirakıların 64%-i qadın, 36%-i isə kişidir. Respondetlərin 42%-i bakalavr, 

37%-i magistratura, 17%-i orta məktəb və 4%-i doktrantura təhsil səviyyəsinə malikdir. 

Respondetlərin 59%-i 18-25 yaş, 24%-i 26-33 yaş, 17%-i 34-40 və daha çox yaş aralığındadır. 

Sorğu iştirakçılarının 41%-i 1 ildən azdır ki, Resant groupda çalışır. 35%-i 1-5 il, 15%-i 5-10 

il, 9%-i 10 ildən çoxdur ki təşkilatda çalışır. 
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Qrafik 1: Respondetlərin demoqrafik xüsusiyyətləri 

 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Respondetlərin 47%-i çalışdıqları təşkilatda mədəni və ya demoqrafik müxtəlifliyin səbəb 

olduğu bir münaqişələrin yaşandığını bildirib. Bu münaqişələrin səbəbləri aşağıdakı cədvəldə 

yer alır. 

Cədvəl 1: Münaqişələrin mənbələri 

Şirkətdə baş verən münaqişə mənbələri nələr idi? Faiz ifadəsi 

Dəyərlər və inanclar 12.90% 

Dil 9.68% 

İşçilərin cinsi 2.42% 

İşçilərin yaşı 2.42% 
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Təhsil səviyyəsi 15.32% 

Ünsiyyətdəki problemlər 57.26% 

Toplam 100.00% 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Münaqişələrin mənbələrinə nəzər yetirdikdə ünsiyyət, təhsil, dil, dəyərlər və inanclar əsas sosial 

münaqişə səbəbləridir. 

Aşağdakı cədvəldə münaqişələrin daha çox kimlər arasında yarandığı haqqında anket 

iştirakçılarının cavabları yer alır. 

Cədvəl 2: Münaqişələr 
 

Münaqişələrin çoxu təşkilatımızda meydana gəlir: 

Rəhbərlik-Rəhbərlik 5.56% 

Rəhbərlik-İşçilər 50.00% 

İşçi-İşçi 22.22% 

Hamsı arasında 22.22% 

Toplam 100.00% 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Respondetlərin 50%-i bildirib ki, münaqişələrin çoxu rəhbərlik işçi arasında, 44%-i isə işçilər 

və hərkəs arasında, yalnız 6%-i isə rəhbərlik arasında olduğun bildirib. 

Qrafik 2: Münaqişələrin növləri 

 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Respondetlərin 43%-i münaqişələrin qrup performansını dəstəkləyən və inkişaf etdirən 

funksional, 57%-i isə qrupun fəaliyyətinə zərər verən funksional olmayan növdə olduğunu 

bildirib. 

43.36%
56.64%

Qrup performansını dəstəkləyən və 

inkişaf etdirən funksional ziddiyyətlər

Qrupun fəaliyyətinə zərər verən 

funksional olmayan ziddiyyətlər
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Cədvəl 3: Sosial Münaqişələr 

Təşkilatımızda yaranan münaqişələrin əksəriyyəti bunlardır: Faiz ifadəsi 

Fərdlər və ya qruplar başqalarının məqsədlərini və ya səylərini  pozmağa 

çalışdıqda ortaya çıxan şəxsiyyətlərarası qarşıdurmalar. 
43% 

İki şəxs arasında ortaya çıxan şəxsi qarşıdurmalar, əksər hallarda qarşılıqlı 

xoşagəlməzlik və ya şəxsiyyət toqquşması nəticəsində baş verir. 
57% 

Toplam 100.00% 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Sorğu iştirkaçılarının 43%-i yaranan sosial münaqişələrin fərdlər və ya qruplar başqalarının 

məqsədlərini və ya səylərini  pozmağa çalışdıqda ortaya çıxan şəxsiyyətlərarası qarşıdurmalar, 

57%-i iki şəxs arasında ortaya çıxan şəxsi qarşıdurmalar, əksər hallarda qarşılıqlı xoşagəlməzlik 

və ya şəxsiyyət toqquşması nəticəsində olduğunu bildirib. 

Aşağıdakı cədvəldə yaşanan sosial münaqişələrin əsas səbələri yer alır. 

Cədvəl 4: Sosial münaqişələrin əsas səbəbləri 

İfadələr Ortalama Standart kənarlaşma 

Tapşırıqlar dəqiq müəyyənləşdirilməməsi 1.975 1.290 

Səlahiyyətlərin dəqiq müəyyənləşdirilməməsi 2.120 1.186 

Bəzi resursların yetərsiz olması 2.048 1.228 

İşçilərin əmək bölgüsü və müstəqil hərəkət etmək istəyi 

səbəbi ilə onlara verilən tapşırığı vaxtında yerinə 

yetirməməsi 

2.096 1.232 

Ünsiyyət çatışmazlığı 3.704 1.267 

İşlərini yerinə yetirərkən işçilər və menecerlərin fərqli 

bir üslub və metod tətbiq etməsi 
2.145 1.152 

Təşkilati mədəniyyətin qəbul edilməməsi 2.096 1.239 

İqtisadi, sosial və psixoloji baxımdan fərqli şəkildə 

mükafatlandırma 
2.088 1.140 

Obyektiv performans qiymətləndirmə sisteminin 

olmaması 
2.177 1.203 

Heyətin dəyişən şəraitə çətin uyğunlaşması 1.943 1.198 
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 Eyni səviyyədə təhsil alan işçilər arasında status fərqləri 2.040 1.178 

Fərqli təhsil səviyyəsi olan fərdlər eyni statusa 

sahibdirlər 
2.032 1.229 

İşçilərin bacarıq və qabiliyyətlərindəki fərqlər 2.145 1.159 

Bərabər imkanların olmaması 2.137 1.218 

İşçinin statusuna görə, eyni statusa sahib müxtəlif 

qurumlarda çalışan bir fərddən daha aşağı əmək haqqı 

verilməsi 

2.258 1.234 

Sosial iyerarxiyaya əsaslananan münaqişələr 2.045 1.076 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunan ifadələr 5 ballıq şkala ilə sorğu iştirakçıları tərəfindən 

qiymətləndirilmişdir. Qeyd olunan səbəblər arasında ən yüksək ortalamaya sahib sosial 

münaqişə səbəbi ünsiyyət çatışmazlığıdır. Digər bütün qeyd olunan səbəblərin ortalaması 

təxminən 2-yə bərabərdir və bunu onu göstərir ki, qeyd olunan münaqişə səbəbləri Resant 

groupda demək olar ki yaşanmır. 

Rəhbərliyin yaranan münaqişələrə gördüyü tədbirlər aşağıdakı cədvəllərdə öz əksini tapır. 

Cədvəl 5: Rəhbərliyin münaqişələrə göstərdiyi münasibət 

Hər hansı bir qarşıdurma olduqda rəhbərliyimiz aşağıdakı 

strategiyanı qəbul edir: 

Faizlə ifadəsi 

Birgə işləmək: münaqişə həll edilməli bir problem olaraq 

görülür və hər tərəf üçün uyğun həll tapılır. 
79% 

Güzəşt: Başqaları üçün şəxsi maraqlarını qurban veririr. 10% 

Qaçınma: Münaqişələri gizlədir və görməməzlikdən gəlir. 11% 

Toplam 100.00% 

Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Sorğu iştirkaçılarının 79%-i rəhbərliyin münaqişələr zaman birgə işləmək,10%-i güzəşt 

strategiyasın seçdiyin bildirib. İştirakçıların yalnız 11%-i münaqişələr zamanı rəhbərliyin 

münaqişələri  görməməzlikdən gəldiyini bildirib. 

Qrafik 3: Münaqişənin həll yolları 
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Mənbə: Keçirilən anket nəticəsindən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Qrafik 3 rəhbərlərin sosial münaqişələrə reaksiyasın əks etdirir. Respondetlərin 71%-i 

rəhbərliyin münaqişəni həll etdiyini, 20%-i isə məhəl qoymadığını bildirib. 9%-i isə rəhbərliyin 

problemi öz üzərinə götürdüyünü bildirib. 

Anketdən əldə olunan nəticələr onu göstərir ki, Resant groupda yaranan sosial münaqişələrin 

əsas səbələrindən biri ünsiyyət problemidir. Təşkilatlardakı sağlam və yaxşı işləyən bir 

komunikasiya sistemi həm böyümədən əvvəl problemi tanımaq həm də yaxşı bir həll yolu 

tapmaq üçün vacib bir funksiyaya sahibdir. Komunikasiya sistemindəki problemlər, ehtimal ki, 

digər problemlərə səbəb olur və ya ortaya çıxan digər problemlərin tanınmasını təxirə salır 

(Şabanov, 2019: 129). Komunikasiya ilə əlaqəli problemlər çətinləşdirir və ya digər problemlər 

haqqında kifayət qədər və etibarlı məlumatların verilməsini maneə törədir və səhv qərarların 

alınmasına səbəb olur. Buna görə komunikasiya ilə əlaqəli problemlərin həlli prioritet və həyati 

əhəmiyyətə malikdir. 

Ünsiyyət problemlərinin həlli üçün, təxmin və standart həllərə əsaslanan bir yanaşma əvəzinə 

elmi bir problemi həll edən yanaşma tətbiq edərək daha sağlam və qalıcı həllər inkişaf etdirmək 

mümkündür. Elmi yanaşmada həll prosesində ilk addım problemi müəyyənləşdirməkdir. Bu 

mərhələdə qarşılaşılan problemin əsas (kök) problem və ya əsas problemin mövcudluğundan 

irəli gələn kölgə problemlərindən biri olduğu müəyyən ediləcək və prosesi sağlam əsaslarla 

həyata keçirmək mümkün olacaqdır. 

Bu araşdırmada təşkilatlardakı ünsiyyət problemlərinin həlli üçün sistematik bir problem həll 

prosesi təklif olunur. Prosesin ilk mərhələsi problemi müəyyənləşdirməkdir. Bu şəkildə 

qarşılaşılan problemin başqa bir problemin mövcudluğundan qaynaqlanan bir problem olub 

olmadığı və həll ediləcəkləri müəyyən ediləcəkdir. Sonra problemə səbəb olan səbəbləri 

müəyyənləşdirmək və həll variantları yaratmaq mərhələləri həyata keçirilə bilər (Quliyeva, 

2017: 21). 

20%

71%

9%

Məhəl qoymur Mübahisəni həll edir Problemi öz üzərinizə götürür
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Nəticə 

Beləliklə, münaqişələr mahiyyət etibarilə cəmiyyətin vacib ünsürlərindən biridir. Onların 

qarşısının alınması mümkün olmasa da, onları düzgün idarə etmək mümkündür. Məqalədə 

münaqişənin təsnifatı, əsas konsepsiyaları və metodları araşdırılmış və onların idarə 

olunmasında nəzəri metodoloji yanaşmadan bəhs olunmuşdur. Münaqişələrin yaranmasına 

konfliktogenlər yol açır ki, onlar da münaqişəyə gətirib çıxaran hərəkət və ya 

hərəkətsizliklərdir.  

Məqalədə ünaqişələrin idarə olunmasında qarşıya çıxan problemlər təhlil edilmiş, uyğun 

idarəetmə metodlarınının seçimi əsaslandırılmış, münaqişə prosesi zamanı insanların davranış 

strategiyasının qiymətləndirilməsi öyrənilmiş, münaqişələrin idarə edilməsində mövcüd 

münaqişə modelləri təhlil olunmuş və təşkilatlarda sosial münaqişələrin araşdırılması üçün 

anket sorğusu keçirilmişdir. 

Münaqişə prosesinin modeli sxem şəklində təqdim edilərək idarəetmə vəziyyəti, münaqişənin 

mənbəyi, münqişənin böyüməsi ehtimalı, vəziyyətə reaksiya, münaqişənin baş verməsi, 

münaqişənin idarə edilməsi, münaqişənin funksional və disfunksional nəticələri təhlil 

edilmişdir. Münaqişənin əsas funksiyaları konstruktiv və destruktiv funksiyalardır. Münaqişə 

zamanı problem ədalətli həll olunursa o təşkilatın yenilənməsinə, inkişafına səbəb olur. 

Destruktiv funksiya münaqişənin təşkilata dağıdıcı zərbə vurduğu zaman özünü biruzə verir və 

insanlarda ruh düşkünlüyünə, innovasiyaların qavranılmamasına gətirib çıxarır.  

Bu və ya digər formada münaqişə hər yerdə var. Münaqişə ilə bağlı iki zidd mövqe tutulur, bir 

fikir ziddiyyətin təşkilati həyatın arzuolunmaz bir xüsusiyyəti olduğu və aradan qaldırılması 

lazım olduğu qənaətindədir, digər ziddiyyətli fikir ziddiyyətin dəyişikliyin sağlam stimulu 

olduğunu və məhdudiyyətlər daxilində təşviq edilməli olduğunu müdafiə edir.  

Məqalədə anket sorğusu tətbiq olunmuşdur və anketdən əldə olunan nəticələr onu göstərir ki, 

sorğu aparılan şirkətdə yaranan sosial münaqişələrin əsas səbələrindən biri ünsiyyət 

problemidir. Komunikasiya ilə əlaqəli problemlər çətinləşdirir və ya digər problemlər haqqında 

kifayət qədər və etibarlı məlumatların verilməsini maneə törədir və səhv qərarların alınmasına 

səbəb olur. Buna görə komunikasiya ilə əlaqəli problemlərin həlli prioritet və həyati əhəmiyyətə 

malikdir. 
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Covid-19 Pandemiyası Dövründə İkiqat Vergitutma və Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq 

 

Xəyal Cümşüdlü 
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Xülasə 

Vergilər bütün dövlətlərin gəlirlərinin əsas mənbələrindən biri kimi çıxış edir. Qloballaşan dünya iqtisadiyyatında 

dövlətlərin, müəssisələrin, təşkilatların və fərdi sahibkarların fəaliyyətinə beynəlxalq vergi əməkdaşlığı 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bəzi hallarda müxtəlif ölkələrdə vergitutmanın və maliyyə siyasətinin fərqli  

olması vergitutma ilə bağlı ziddiyyətlərin, anlaşmazlıqların yaranmasına və əməkdaşlığın effektivliyinin 

azalmasına  səbəb olur. Hər bir dövlət daxili qanunvericiliyinə əsasən vergitutma sahəsində müstəqilliyə malikdir. 

Bununla belə hər bir ölkə öz iqtisadi  suverenliyi çərçivəsində digər ölkələrlə fiskal sahədə beynəlxalq normalara 

və müqavilələrə uyğun olaraq əməkdaşlıq etməlidir.    

Müasir dövrdə fiskal sahədə dövlətlər arasındakı qarşılıqlı münasibətləri təzimləmək üçün vergi müqavilələri və 

sazişlər bağlanılır.  Bu sazişlərin bağlanmasında  əsas məqsəd vergidən yayınma hallarının  qarşısının alınması, 

məlumat mübadiləsinin düzgün aparılması, vergi sahəsində müsbət təcrübənin bölüşülməsi, əlverişli vergi və 

investisiya mühitinin yaradılması, investisiya təşviqi,  günümüzdə aktual məsələlərdən biri olan rəqəmsal 

iqtisadiyyatın gətirdiyi maliyyə cinayətkarlığının qarşısının alınmasıdır. Vergitutma sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlığın məqsədləri hüququ, iqtisadi və maliyyə formasında qruplaşdırmaq olar. Vergi sahəsindəki 

əməkdaşlıq subyektlərin fəaliyyətinə və maliyyə vəziyyətinə əhmiyyətli dərəcədə təsir edir. Xüsusilə də Covid-19 

pandemiyası dövründə bütün sahələrdə olduğu kimi beynəlxalq vergi hüququ sahəsində və ikiqat vergi 

müqavilələri ilə bağlı dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. 

Keywords: ikiqat vergitutma, beynəlxalq maliyyə, Covid-19, vergi müqavilələri 

 

İkiqat Vergitutmanın Maliyyə Siyasətindəki Rolu 

Dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə tənzimləyici vasitə  kimi vergilər və fiskal siyasət xüsusi 

rol oynayır.  Qloballaşan bazar iqtisadiyyatında maliyyə siyasətində vergilər hər bir ölkə üçün 

mühim nüansa  çevrilib . Vergi siyasəti dövlətin maliyyə siyasətinin əsas tərkib hissələrindən 

biridir. Ölkənin bir sıra məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün dövlət vergi mexanizmindən 

istifadə edir.  Bununla belə vergi siyasətinin əsas funksiyaları, məqsədləri konkret dövr üçün 

iqtisadi-sosial vəziyyətdən asılıdır.  

Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə  həm dövlətlər , həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də 

digər subyektlər qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Bu əməkdaşlığın olması bütün subyektlərin 

maraqları və faydası üçün vacibdir Müxtəlif ölkələrin hüquq sistemi, maliyyə siyasəti və digər 

amillərdən asılı olaraq özünəməxsus vergi qanunvericiliyi var.  Lakin hər bir ölkə üçün ümumi 

anlayış və prinsiplər mövcuddur. Vergitutma sahəsində dünyada dövlətlər və vergi ödəyiciləri 
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qarşılıqlı patnyorluq halında fəaliyyət göstərməlidir. 

Beynəlxalq vergi əməkdaşlığı 

Vergi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın artması nəticəsində vergi razılaşmalarının və 

sazişlərin sayı artır, bu da təkcə dövlətin fiskal siyasətinin aləti deyil, həm də investisiya 

siyasətinin mühim alətlərindəndir. Çünki beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyektlərini iri 

transmilli şirkətləri, xarici investorları həmin ölkədə müəssisə açmaq və ya müəssisələrinin 

sayını artırmaq üçün  bu üsulla stimullaşdırmaq olar. ( Necati Yildiz,2020 )  

Vergitutma sahəsində əməkdaşlıq  sazişlərinin müddəaları və şərtləri elə hazırlanmalıdır ki, 

sərmayeçilərin fikirlərinə müsbət təsir etsin. Ən yaxşı təcrübələrdə müqavilə şərtləri hər iki 

ölkənin qanunvericiliyi, dövlət maraqları və vergi sistemi nəzərə alır və iqtisadi mühiti 

yaxşılaşdırır. Bundan əlavə, kapitalın, şəxslərin, malların və xidmətlərin beynəlxalq 

hərəkətliliyindəki vergi maneələri aradan qaldırılır və inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə 

olan ölkələrə kapital axını artır. (Elif Cenkeri 2011, ss.169) 

Beynəlxalq vergi əməkdaşlığının məqsədləri 

Vergitutma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın məqsədlərini aşağıdakı kimi sadalamaq olar : 

1. Ölkənin maliyyə-fiskal məqsədləri   

1.1. İkiqat vergitutmanın qarşısının alınması və ya azaldılması; 

1.2. Vergidən yayınma halının aradan qaldırılması;  

1.3. Aqressiv vergi planlaşdırmasının qarşısının alınması. Bu halı tez-tez iri transmilli 

şirkətlərdə görmək mümkündür; 

1.4. Mənfəətin geri götürülməsi halının müəyyənləşdirilməsi; 

1.5. Digər maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınması; 

1.6. Dövlətlərin vergi mühitinin əlverişli olması; 

1.7. Vergi diskriminasiyasının aradan qaldırılması 

2. Ölkələrarası əməkdaşlığın müsbət  nəticələri  

2.1. Qabaqcıl təcrübənin mübadiləsi   

2.2. Vahid bazarın yaradılması məqsədilə vergi mexanizmlərinin uyğunlaşdırılması; 

2.3. Məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi; 

2.4. Beynəlxalq ticarətin  və dövlətlər  arasında kapital axının güclənməsi; 

3. Vergi sahəsində subyektlərə təsir mexanizmləri 

3.1. Subyektlərin maraqlarının müdafiəsi. Bir müəssisə əgər iki və daha artıq ölkə üçün vergi 

ödəyicisidirsə və hər iki ölkədə ona əlverişli , uyğunlaşdırılmış mühit yaradılsa, bu zaman həm 
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vergi ödəyicisi olan müəssisə, həm də dövlətlərə xeyir gələcək. ( Cemal Baran Başok, 2016) 

3.2. vergi ödəyiciləri arasında ауrı-seçkiliyin aradan qaldırılması 

4. Hüquqi məqsədlər  

4.1. Mübahisəli məsələlərin tənzimlənməsi 

5. İqtisadi məqsədlər  

5.1. Regional investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 

5.2. Beynəlxalq ticarətin inkişafı 

5.3. İqtisadiyyatın və ticarətin rəqəmsallaşması, elektron ticarət və kriptovalyutanın 

istifadəsi bəzi vergilərin hesablanmasında çətinlik yaratması 

Ikiqat Vergitutma Problemlərindən Nümunələr 

Bu münasibətlərdə hər bir ölkənin milli iqtisadi təhlükəsizliyi və ölkələrarası balans daim 

qorunmalıdır. Bu problemlərin həlli üçün xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinı 

ölkə tərəfindən kreditlərin verilməsi və çoxtərəfli sazişlərin bağlanmasını təklif etmək olar.  

(Кастанова Е. Д, 2014) 

Digər bir problem isə  Bir-biri ilə əlaqəli transmilli şirkətlərin transfer qiymətlərinin idarə 

edilməsindəki çətinlikdir: bu gün dünya ticarətinin 60% -dən çoxu bu şirkətlər tərəfindən həyata 

keçirilir və 50% -i qrupdaxili əməliyyatlardır. ( Brauner, Y. , 2003) 

Əsas məqsədlərdən biri olan aqressiv vergi planlaşdırması adətən  vergi ödəyicilərinin 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan  güzəşt və azadolmalardan, istifadə etməklə vergi 

öhdəliklərindən qaçmasını göstərir. Bu cür problemlərə misal olaraq aşağıdakılar göstərmək 

olar: 

• Gəlirin daha az göstərilməsi  

• İşçi sayının və maaşlarının az qeyd olunması 

• Vergilərin az ödənilməsi; 

• Vergi bəyannamələrinin vaxtında  təqdim edilməməsi və s. ( Orçun Avcı, 2017 ) 

Bu problemlər eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatının da yaranmasına səbəb olur. Bu isə büdcənin 

vergi gəlirlərinin azalması, dövlətin öz funksiyalarını icra etmək üçün xeyli həcmdə maliyyə 

vəsaitindən məhrum olması deməkdir. Bu problemlər eyni dərəcədə inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələrə təsir edir; son məlumatlara görə, ölkələrin illik 100-240 milyard dollar 

olan gəlir vergisindən 4 % ilə 10%  arasında itirdiyi təxmin edilir. (Alfredo Collosa, 2019 ) 
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Covid-19 Pandemiyası Dövründə Beynəlxalq Vergi Münasibətlərində Gözlənilən 

Dəyişikliklər 

COVID-19 tədbirləri daxilində səyahət məhdudiyyətləri və komendant saatı kimi şəxslərin 

hərəkətini məhdudlaşdıran tətbiqlər, bir çox işçinin normal olaraq işləmələri lazım olduğu 

ölkədən kənarda, ancaq bir rezident müəssisə adından və hamısı ilə üzbəüz fəaliyyət 

göstərməsinə səbəb oldu. Bu fövqəladə vəziyyətin vergi müqavilələrində müəyyən edilmiş 

prinsiplərə necə təsir edəcəyi ilə bağlı bəzi şübhələri azaltmaq üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı , 3 aprel 2020-ci il tarixində "Vergi Sazişləri və COVID 19 Böhranının 

Təsirləri" adlı bir mətn yayımladı.  

İkiqat Vergi Qanunlarının 15-ci maddəsinin 2-ci bəndində, başqa bir dövlətdə xidmət 

müqaviləsindən əldə olunan gəlirin vergiyə cəlb edilməsi üçün aşağıdakı şərtlərdən hər hansı 

birinin yerinə yetirilməsi kifayətdir. 

Yəni, gəlir əldə edən şəxs, müvafiq maliyyə ilində başlayan və ya bitən 12 ay müddətində cəmi 

183 gündən çox müddətdə digər dövlətdə qalırsa, ödəniş rezident olan işəgötürən tərəfindən və 

ya onun adından həyata keçirilir. digər dövlətin, ödəniş digər dövlətdə işəgötürənin sahib 

olduğu bir iş yerindən və ya sabit bir bazadan həyata keçirilir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatı tərəfindən yayımlanan "Vergi Sazişləri və COVID 19 Böhranının Təsirləri" adlı 

sənəddə, bəzi ölkələrdə hökumət tərəfindən veriləcək maddi təşviq paketləri səbəbiylə işçiyə 

ödənilən məbləğlərin və məşğulluğun davam etməsi, əmək müqaviləsinin ləğvi ilə əlaqəli 

ödənişlərlə müqayisə edildi və mənbə ölkənin vergi hüququnu itirməməsi lazım olduğunu 

vurğuladı.  

15-ci maddəyə dair İƏİT Şərhinin 2.6. Nömrəli bənddə, yuxarıda göstərilən ödənişlərin belə bir 

vəziyyət baş verməsə, işçinin fəaliyyətini davam etdirəcəyi ölkəyə aid edilməsi izah olunur. 

Əksər hallarda, bu ölkə COVID 19 böhranından əvvəl işçinin işlədiyi yerə istinad edir.  

Məqalənin "Daimi İşyeri Konsepsiyası" adlı hissəsində 183 günlük hesabın necə aparılacağı 

ətraflı izah edildi.  Müvafiq olaraq, qısa fasilələr və fəaliyyətin keçirildiyi əyalətdə qalan bütün 

günlər vaxt hesablanmasında nəzərə alınacaqdır. İkiqat Vergi Qanunlarının 15-ci maddəsinə 

əsasən, mühacirlər digər Razılığa gələn Dövlətdə 183 gündən az qalsaydılar, digər şərtlər yerinə 

yetirildiyi təqdirdə vergi hüququ yaşayış ölkəsinə aid olardı. Əcnəbilər üçün dezavantaj, 

müqavilənin bu maddəsindən yalnız fiziki varlıqları digər razılaşma vəziyyətində olduqları 

üçün faydalana bilməmələridir. "Müvafiq maliyyə ilində başlayan və ya bitən istənilən 12 aylıq 

dövrdə" ifadəsi yuxarıda göstərilən bənddə yer aldığından, bu mənfi təsirin bir ildən çox 

müddətə yayılması ehtimalı böyükdür. 

COVID-19 pandemiya tədbirləri çərçivəsində işəgötürənlərə işçiləri üçün müxtəlif dəstək 

verilir. Əslində, ölkələr birbaşa işçilərə müxtəlif əmək haqqı dəstəyi verə bilərlər. OECD, 

Model Vergi Sazişinin Maddələri ilə əlaqədar şərhlərdə, bu cür ödənişlərin xidmətin normal 

şərtlərdə həyata keçirildiyi ölkəyə aid edilməsi prinsipi qəbul edilmişdir. Başqa sözlə, 

sərhədyanı işçilərin normal olaraq xidmətlərini göstərdikləri ölkəyə və gəlirin həmin ölkəyə 
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əmək haqqı gəliri kimi aid edildiyi prinsipi mövcuddur.  

Bununla birlikdə, COVID-19 pandemiyası çərçivəsində alınan tədbirlərə uyğun olaraq, vergi 

müqavilələrinin 15-ci maddəsi çərçivəsində düşünülən əmək haqqı vergisi hüququ mənbə 

ölkəsində deyilsə, bu vəziyyət həm işəgötürənlər, həm də işçilər üçün mənşə ölkəsində yerinə 

yetiriləcək əlavə vergi öhdəliklərindən bəziləri ola bilər və müxtəlif çətinliklərə səbəb ola bilər.  

İşəgötürənlər mənbə ölkəsində bu cür əmək haqqı gəlirlərindən vergi tutulmasına görə 

məsuliyyət daşıyırlar, lakin bu vergi öhdəlikləri vergi müqavilələrinin 15-ci maddəsinə uyğun 

olaraq dəstəklənə bilməz.  

Bu hallarda sözügedən vergi borclarının dayandırılması və ya işçiyə qaytarılması üçün 

alternativlər nəzərdən keçirilə bilər. Mənşə ölkəsi xaricində, işçilər də bu dəstəklərə görə 

yaşadıqları ölkədə yeni vergi öhdəliklərinə məruz qala bilər, məsələn, bu dəstəklərin ödənilməsi 

və s. Bu səbəbdən həm ölkələr arasında, həm də işəgötürənlər və işçilər arasında mümkün vergi 

borclarının tənzimlənməsi vacibdir.  (Arzu Akçura, 2020) 

Azərbaycanın vergi müqavilələri 

İkiqat vergitutmanın tənzimlənməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə 

əməkdaşlığı ölkəmizin zəngin təbii sərvətləri, əlverişli iqlim şəraiti və yüksək ixtisaslı kadr 

potensialı xarici investorlara iqtisadiyyatımıza öz sərmayə qoyuluşların artırmaq üçün şərait 

yaratmışdır. ( Kəlbiyev Y.A., Məhərrəmov R.B., və Rzayev P.Q., 2011) 

Azərbaycan Respublikası hökumətinin digər dövlətlər ilə bağladığı ikiqat vergitutmanın aradan 

qaldırılması, əmlaka və gəlirlərə görə vergiləri ödəməkdən yayınmanın qarşısının alınmasına 

dair bağlanmış sazişlərin vəziyyəti aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır: 

                                                                                                         

Cədvəl 1. İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq sazişlər 

Sıra 

N-si 
Ölkə İmzalanma tarixi Tətbiq edilmə tarixi 

1 Almaniya  25.08.2004 28.12.2005 

2 Avstriya Respublikası 04.07.2000 23.02.2001 

3 Belarus Respublikası 08.08.2001 29.04.2002 

4 Belçika Krallığı 18.05.2004 12.08.2006 

5 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 20.11.2006 25.07.2007 

6 Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 

Birləşmiş Krallığı 
23.02.1994 29.09.1995 
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7 Bolqarıstan Respublikası 12.11.2007 25.11.2008 

8 Çexiya Respublikası 24.11.2005 16.06.2006 

9 Çin Respublikası 17.03.2005 17.08.2005 

10 Estoniya Respublikası 30.10.2007 27.11.2008 

11 Finlandiya Respublikası 29.09.2005 29.11.2006 

12 Fransa Respublikası 20.12.2001 01.10.2005 

13 Gürcüstan 18.02.1997 01.12.1997 

14 İordaniya Haşimilər Krallığı 05.05.2008 X 

15 İran İslam Respublikası 10.03.2009 X 

16 İsveçrə Konfederasiyası 23.02.2006 13.07.2007 

17 İtaliya Respublikası 21.07.2004 X 

18 Kanada 07.09.2004 23.01.2006 

19 Koreya Respublikası 19.05.2008 25.11.2008 

20 Küveyt Dövləti 10.02.2009 X 

21 Latviya Respublikası 03.10.2005 19.04.2006 

22 Litva Respublikası 02.04.2004 13.11.2004 

23 Lüksemburq Böyük Hersoqluğu 16.06.2006 02.07.2009 

24 Macarıstan Respublikası 18.02.2008 15.12.2008 

25 Moldova Respublikası 27.11.1997 28.01.1999 

26 Niderland Krallığı 22.09.2008 X 

27 Norveç Krallığı 24.04.1996 19.09.1996 

28 Özbəkistan Respublikası 27.05.1996 02.11.1996 

29 Pakistan İslam Respublikası 10.04.1996 X 

30 Polşa Respublikası 26.08.1997 20.01.2005 
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31 Qatar Dövləti 28.08.2007 11.03.2008 

32 Qazaxıstan Respublikası 16.09.1996 07.05.1997 

33 Rumıniya Respublikası 29.10.2002 29.01.2004 

34 Rusiya Federasiyası 03.07.1997 03.07.1998 

35 Tacikistan Respublikası 13.08.2007 11.02.2008 

36 Türkiyə Respublikası 09.02.1994 01.09.1997 

37 Ukrayna 30.07.1999 03.07.2000 

38 Yaponiya 30.05.2005 11.04.2008 

39 Yunanıstan Respublikası 16.02.2009 X 

Mənbə : Kəlbiyev Y.A., Məhərrəmov R.B., və Rzayev P.Q., 2011 

Son dövrlərdə Azərbaycan və Yaponiya arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması 

haqqında Konvensiya müzakirə edilib. Hazırda qüvvədə olan sazişlərdən biri – Azərbaycan və 

Yaponiya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında 2005-ci il mayın 30-da mübadilə edilmiş və 

Azərbaycanın 01 aprel 2008-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş notalara müvafiq olaraq 

Yaponiya ilə SSRİ arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiyadır, 

hansı ki, Azərbaycan və Yaponiya arasında ikitərəfli münasibətlərdə tətbiq edilir.  

Covid-19 pandemiyası dövründə müzakirə edilən və ölkələr arasında yeni Konvensiyanın 

bağlanması həm Yaponiya, həm də Azərbaycan sərmayəçilərinə əlverişli şəraitin yaradılması 

və xarici iqtisadi fəaliyyətin təşviqi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Eyni zamanda, 

Konvensiya layihəsi hər iki ölkənin vergi orqanları arasında vergilərdən yayınmanın qarşısının 

alınması sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsinin təşkil edilməsini təmin edəcək. 

Yaponiya tərəfi Azərbaycanın bu təklifini yüksək qiymətləndirib və Konvensiya layihəsi üzrə 

müzakirələrin aparılması üçün hər iki ölkənin səlahiyyətli qurumlarının ekspertləri arasında 

görüşün təşkil olunmasını məqbul hesab edilib.  

Eyni zamanda 2022-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycan və İspaniya ikiqat vergitutmanı aradan 

qaldıracaq. Azərbaycanla İspaniya arasında ikiqat vergitutmanın ləğvi barədə konvensiya 2014-

cü il aprelin 23-də imzalanıb. Sənəd 2021-ci il yanvarın 13-də qüvvəyə minib. Konvensiyanın 

tətbiq olunmasına isə 2022-ci il yanvarın 1-dən başlanacaq. ( https://oxu.az/economy/468024 , 

2021,  https://apa.az/az/sahibkarliq-fealiyyeti/Azrbaycan-v-Yaponiya-arasinda-ikiqat-

vergitutmanin-aradan-qaldirilmasina-dair-snd-hazirlanir-629548, 2021)  

Nəticələr 

Vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması üçün əsas effektiv alətlərdən  biri xarici vergi 

https://oxu.az/economy/468024%20,%202021,%20%20https:/apa.az/az/sahibkarliq-fealiyyeti/Azrbaycan-v-Yaponiya-arasinda-ikiqat-vergitutmanin-aradan-qaldirilmasina-dair-snd-hazirlanir-629548
https://oxu.az/economy/468024%20,%202021,%20%20https:/apa.az/az/sahibkarliq-fealiyyeti/Azrbaycan-v-Yaponiya-arasinda-ikiqat-vergitutmanin-aradan-qaldirilmasina-dair-snd-hazirlanir-629548
https://oxu.az/economy/468024%20,%202021,%20%20https:/apa.az/az/sahibkarliq-fealiyyeti/Azrbaycan-v-Yaponiya-arasinda-ikiqat-vergitutmanin-aradan-qaldirilmasina-dair-snd-hazirlanir-629548
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müfəttişlərinin cəlb olunmasıdır. Müstəqil auditorlar bu zaman ümumi təcrübələrini bölüşürlər. 

Bu yoxlamalarda həm hüquqi əminlik yaranır, həm də  keyfiyyət nəzarəti aparılır. Xarici 

dövlətlərin vergi sistemlərinin, tətbiq etdikləri yeniliklərinin və qabaqcıl təcrübələrinin 

öyrənilməsi məqsədilə ölkələrin vergi müfəttişləri digər ölkərə təcrübələrə getməli, yeni 

layihələrlə tanış olmalı, eyni zamanda vergi sahəsində beynəlxalq qurumlarla geniş əməkdaşlıq 

etməlidir. ( Valpy FitzGerald, 2012),  Son illərdə vergi auditi sahəsində ən effektiv üsullar kimi 

aşağıdakıları göstərmək olar : 

 Sorğuların keçirilməsi 

 Təsadüfi auditin tətbiq olunması 

 Valyuta metodu  və s. 

COVID-19 pandemiyası səbəbiylə görülən tədbirlər səbəbiylə ticarət fəaliyyətlərində 

dəyişikliklər bəzi gözlənilməz vergi nəticələri ilə nəticələnə bilər. İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı tərəfindən aparılan qiymətləndirmələr ilə pandemiyanın beynəlxalq vergi 

müqavilələri üzərində təhlillər müəyyən edilmişdir. Qurumların və hüquqi şəxslərin 

maarifləndirilməsi üçün bəzi ölkələrin maliyyə idarələri, ölkələrindəki qeyri-rezident qurumlar 

və fiziki şəxslər üçün maarifləndirmə təlimatları da dərc edirlər. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatı tərəfindən aparılan qiymətləndirmələr ilə əvvəlki qiymətləndirmələr arasındakı əsas 

məqamlar aşağıdakılardır : 

 İstər ənənəvi iş fəaliyyətində , istər uzaqdan iş fəaliyyəti zamanı iş davam etdirilməlidir 

; 

 COVID-19 pandemiyası dövründə görülən tədbirlərin aradan qaldırılması halında bu 

yeni vəziyyətə son verildiyi və köhnə iş üsulunun geri qaytarılıb verilmədiyi nəzərə 

alınaraq şərh edilməsinə çalışıldığı görülür. 

Eyni zamanda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən bu dövr və sonrakı dövr üçün 

təqdim edilən qiymətləndirmə və tövisyyələrdən başqa , bu problemlərin həll edilməsi üçün hər 

bir ölkənin maliyyə qurumu və digər səlahiyyətli qurumları mövcud vəziyyəti daim izləməlidir. 

Məsələn, İngiltərə, Avstraliya və İrlandiya Maliyyə İdarələri də bu məsələlərlə bağlı 

açıqlamalar versələr də, Türkiyə Maliyyə İdarəsi hələ məsələ ilə bağlı heç bir açıqlama 

verməyib.  Dövlət orqanlarının təkcə müvafiq qurumlarında deyil, həmçinin ümumi 

makroiqtsiadi və fiskal siyasətində Covid-19 pandemiyasının nəticələri nəzərə alınmalıdır.  
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Müəssisədə Investisiya Prosesinin Və Onun Uçotunun Təhlili Məsələlərinin 

Tədqiqi 

 

Xıdır Cəfərov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Xülasə 

"İnvestisiya" anlayışı çoxdan dünya iqtisadiyyatı anlayışına daxil olsa da, milli iqtisadi ədəbiyyatda uzun müddət 

"investisiya" termini "kapital qoyuluşları"kimi başa düşülürdü. Başqa sözlə, "investisiya" termini çox dar mənada 

müəyyən edilmişdir: sənayeyə, tikintiyə, kənd təsərrüfatına, nəqliyyata, ticarətə və iqtisadi fəaliyyətin digər 

sahələrinə uzunmüddətli kapital qoyuluşları şəklində xərclərin məbləği. 

Fəaliyyət demək olar ki, hər bir dövlətin, müəssisənin və ya digər dərəcədə bağlıdır investisiya fəaliyyəti. Demək 

olar ki, hər gün şirkət həll investisiya məsələləri. Resursların məhdudluğu və onlara olan tələbatın daim inkişaf 

etdirilməsi cəmiyyətdən xarici və daxili resursların cəlb edilməsi yollarını axtarmağı tələb edir. Dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiya milli iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib çıxarır ki, bu da öz növbəsində 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasını qoyur. Azərbaycanda iqtisadi islahatların aparılması ölkə iqtisadiyyatına 

xarici və daxili kapitalın cəlb edilməsi praktikasının təkmilləşdirilməsi və təhlilini, həmçinin investisiya mühitinin 

daha da sabitləşdirilməsini tələb edir. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsidir, unikal 

iqtisadiyyatı, milli çalarlarla zəngin olan hissəsidir. Bu cür xüsusiyyətləri və zənginliyi öyrənmək, dünya iqtisadi 

sistemində yerini və yerini müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər. Əlbəttə ki, bu xüsusiyyətlə zənginlik arasında 

investisiyaların, xüsusilə uzunmüddətli investisiyaların yeri və əhəmiyyəti vardır. 

Azərbaycan Respublikasının bazar iqtisadi münasibətləri sisteminə keçməsi bir çox problemlər yaratmışdır. 

Bununla əlaqədar olaraq magistr dissertasiyasının mövzusu aktual məsələyə həsr olunub. Tədqiqatın məqsədi 

uzunmüddətli investisiyaların təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini təhlil etmək, onların uçotunu Milli və 

beynəlxalq mühasibat standartlarına uyğun təşkil etmək, onların mənbələrini və Mühasibat uçotu problemlərini 

müəyyən etməkdir. 

Açar sözlər: investisiya, uçot, müəssisənin maliyəsi, Azərbaycan iqtisadiyyatı. 

 

Uzun müddətli investisiyaların ümumilikdə və ayrı-ayrı mənbələr üzrə təhlili problemləri. 

Hər bir ölkədə, xüsusilə keçid iqtisadiyyatı olan ölkələrdə investisiya fəaliyyəti müəyyən risk 

qrupu ilə həm mikro, həm də makro səviyyədə bağlıdır. İnvestisiya layihələri formasında 

investisiyalar zamanı risklərin idarə edilməsi prosesi bütün mərhələlərdə həyata keçirilməlidir: 

investisiya layihəsinin hazırlanması, investisiya qoyuluşu və istismar mərhələləri, yekun 

mərhələdə kompleks investisiya strategiyası əsasında. 

Uzunmüddətli investisiya layihələrinin icrası çərçivəsində investisiya fəaliyyəti ilə bağlı qarşıya 

qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bir-biri ilə bağlı tədbirlər görülür. Bu tədbirlər məhdud 

zaman, maliyyə və digər resurslarla həyata keçirilir. Eyni zamanda, hər bir uzunmüddətli 

investisiya layihəsi unikaldır, hər bir layihə yeni həllərin axtarışı, qarşıya qoyulan məqsədlərə 
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nail olmaq üçün müxtəlif metod və üsulların istifadə edilməsidir. 

Buna görə uzunmüddətli investisiya fəaliyyəti adi iqtisadi fəaliyyətdən daha risklidir. Risk-

investisiya fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir, çünki ən əlverişli iqtisadi şəraitdə belə gəlir 

qazanmaq deyil, hətta itirmək olar. Hər bir şirkət öz fəaliyyətində istənilən layihənin həyata 

keçirilməsində bütün mümkün risklərlə üzləşir. Beləliklə, risklərin idarə edilməsi və 

qiymətləndirilməsi investisiya dizaynının vacib vəzifələrindən biridir. 

Son zamanlar risk konsepsiyasına müxtəlif aspektlərdə yanaşırlar: risk bir fürsət kimi, risk 

təhlükə kimi, risk qeyri-müəyyənlik kimi.Risk konsepsiyasına müxtəlif yanaşmaları nəzərdən 

keçirək: 

Riskin əsas konsepsiyası imkan daxilində gəlirlilik və risk arasındakı əlaqəni nəzərdə tutur. Çox 

yüksək riski bir o qədər yüksəkdir potensial gəlirlilik, həm də yuxarıda potensial zərərlər. Bu 

mənada risklərin idarə edilməsi, eyni zamanda itkilərin məhdudlaşdırılması və ya minimuma 

endirilməsi zamanı gəlirlərin maksimuma çatdırılması üsullarından istifadə etmək deməkdir. 

Təhlükə kimi risk-daha geniş yayılmış anlayışdır. Bu yanaşma maliyyə itkisi, fırıldaqçılıq, 

oğurluq, nüfuz təhlükəsi, zərər və iflas, məhkəmə prosesində iştirak və s. kimi mənfi hadisələri 

əhatə edir (Səfərov R., 2007: 18). 

Bu yanaşma nöqteyi-nəzərindən risk-menecment bir sıra tədbirlər vasitəsiləarzuolunmaz 

halların baş verməsinin azalması və təşklatın tam iflasının olmamasını texnikası deməkdir.  

Üçüncü yanaşma daha akademik yanaşmadır. Bu çərçivədə risk qeyrimüəyyənlik kimi nəzərdən 

keçirilir. Burada mümkün ola biləcək müsbət və mənfi nəticələrin bölüşdürülməsi imkanları na 

müraciət edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən risk menecmentin predmeti hazırrki və gözlənilən 

nəticələr arasındakı fərqi azaltmaqdır. 

Uzun müddətli investisiya layihələrin təhlilində risklərin düzgün qiymətləndirilməsi əsas 

şərtlərdən biridir. Risklərin qiymətləndirilməsi metodları aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:  

-nəticənin obyektivliyi və dəqiqliyi -kifayət qədər dəqiqlik 

-iqtisadi məqsədəuyğunluq (investisiya təhlilinə çəkilə xərclər risklərin 

qiymətləndirilməsi fəaliyyətindən əldə olunan nəticələrin istifadəsindən qazanılan əlavə 

gəlirləri aşmamalıdır.) 

Layihənin qiymətləndirilməsinin əsasında risk hadisəsinin baş verməsi və onların baş verməsi 

ehtimalının səviyyəsi halında mümkün maliyyə itkilərinin miqdarının müəyyən edilməsi durur. 

Buna əsaslanaraq, real uzunmüddətli investisiya layihələrinin risklərinin qiymətləndirilməsi 

aşağıdakı əsas mərhələlərdən ibarətdir: 

- investisiya layihələrinin risklərinin ayrı - ayrı növlərinin müəyyən edilməsi; 

- hər bir risk növü üzrə maliyyə itkilərinin ölçüsü və ehtimalının qiymətləndirilməsi 

üçün lazım olan məlumatların düzgünlüyünü və kafiliyini qiymətləndirmək; 
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- Hər bir risk növü üzrə mümkün risklərin baş verməsi və maliyyə itkilərinin ölçüsü 

ehtimalının qiymətləndirilməsi metodlarının seçilməsi və istifadəsi; 

- investisiya layihələrinin layihə risklərinin ümumi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. 

Uzunmüddətli investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin ən mühüm mərhələsi risklərin 

qiymətləndirilməsi metodlarının seçilməsi və istifadəsidir ki, onların məqsədi risklərin baş 

verdiyi anda mümkün nəticələrin miqyasını müəyyən etməkdir. Risklərin qiymətləndirilməsi 

və təhlili üçün hər bir metod öz tətbiq sahəsinə və öz prosedurlarına malikdir ki, bu da mümkün 

üsulları müəyyən etməyə imkan verir. 

Müəssisədə İnvestisiya Prosesində Riskin Qiymətləndirilməsi Metodları 

Riskin qiymətləndirilməsi üsullarının seçilməsi aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: 

- investisiya riskinin növü; 

- tamlığı və verilənlər bazası etibarlılığı; 

- layihə risklərinin qiymətləndirilməsini həyata keçirən investisiya menecerinin texniki 

və proqram təminatı, ixtisaslaşma səviyyəsi; 

- mürəkkəb investisiya layihələrinin risklərini qiymətləndirmək üçün ixtisaslı 

mütəxəssislərin cəlb edilməsi imkanı; 

- reallaşdırılan layihənin sahə və regional xüsusiyyətləri. 

Risklərin təhlili metodlarına funksional yanaşmada onlar keyfiyyət və kəmiyyət metodlarına 

bölünür. 

Risklərin keyfiyyətli təhlili layihənin risklərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə formal-

mücərrəd səviyyədə Heuristic üsullarla həyata keçirilir. Keyfiyyətin təhlili biznes planının 

hazırlanması mərhələsində həyata keçirilir. Keyfiyyət təhlili prosesində layihənin risklərinin 

səbəbləri və dinamikasını araşdırmaq vacibdir. Onların nəticələri hər bir risk növü üçün 

öyrənilməlidir və mümkün yan təsirlərin qiymətləndirilməsi təmin edilməlidir. (Гыязов А.Т., 

2016: 20).  

Risklərin Düzgün Qiymətləndirilməsi  

Uzunmüddətli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində qeyri-

müəyyənlik dərəcəsi mövcuddur. Əlbəttə ki, investisiya layihəsinin məqsədini və 

məlumatlarını, eləcə də bu məqsədə nail olmaq üçün konkret yolları aydınlaşdırmaq, mövcud 

vəziyyətin öyrənilməsi qeyri-müəyyənlik dərəcəsini azaldacaq. Lakin prinsipcə planlaşdırma 

zamanı qeyri-müəyyənliyi tamamilə istisna etmək mümkün deyil. Buna görə də, onun seçimi 

zamanı daxili və xarici parametrlərin dəyişdirilməsi ehtimalı nəzərə alınmaqla investisiya 

layihəsinin ümumi qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. 

Risklərin düzgün qiymətləndirilməsi uzunmüddətli investisiya layihələrinin təhlili üçün əsas 

şərtlərdən biridir. Risklərin qiymətləndirilməsi metodları aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 
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- obyektivliyi və dəqiqliyi 

- Kifayət qədər dəqiqliyi 

- iqtisadi məqsədəuyğunluq (investisiya təhlili xərcləri risk qiymətləndirilməsi 

fəaliyyəti nəticəsində əldə nəticələri istifadə əlavə gəlir artıq olmamalıdır.) 

Layihənin qiymətləndirilməsinin əsasında risk hadisəsinin baş verəcəyi təqdirdə mümkün 

maliyyə itkilərinin həcmi və onların başvermə ehtimalı durur. 

bu səviyyənin tərifidir. Buna əsaslanaraq, real uzunmüddətli investisiya layihələrinin risklərinin 

qiymətləndirilməsi aşağıdakı əsas mərhələlərdən ibarətdir: 

- investisiya layihələrinin risklərinin ayrı - ayrı növlərinin müəyyən edilməsi; 

- hər bir risk növü üzrə maliyyə itkilərinin ölçüsü və ehtimalının qiymətləndirilməsi 

üçün lazım olan məlumatların düzgünlüyünü və kafiliyini qiymətləndirmək; 

- Hər bir risk növü üzrə mümkün risklərin baş verməsi və maliyyə itkilərinin ölçüsü 

ehtimalının qiymətləndirilməsi metodlarının seçilməsi və istifadəsi; 

- investisiya layihələrinin layihə risklərinin ümumi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. 

Uzunmüddətli investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin ən mühüm mərhələsi risklərin 

qiymətləndirilməsi metodlarının seçilməsi və istifadəsidir ki, onların məqsədi risklərin baş 

verdiyi anda mümkün nəticələrin miqyasını müəyyən etməkdir. Risklərin qiymətləndirilməsi 

və təhlili üçün hər bir metod öz tətbiq sahəsinə və öz prosedurlarına malikdir ki, bu da mümkün 

üsulları müəyyən etməyə imkan verir. 

Riskin qiymətləndirilməsi üsullarının seçilməsi aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: 

- investisiya riskinin növü; 

- tamlığı və verilənlər bazası etibarlılığı; 

- layihə risklərinin qiymətləndirilməsini həyata keçirən investisiya menecerinin texniki 

və proqram təminatı, ixtisaslaşma səviyyəsi; 

- mürəkkəb investisiya layihələrinin risklərini qiymətləndirmək üçün ixtisaslı 

mütəxəssislərin cəlb edilməsi imkanı; 

- reallaşdırılan layihənin sahə və regional xüsusiyyətləri. 

Risklərin təhlili metodlarına funksional yanaşmada onlar keyfiyyət və kəmiyyət metodlarına 

bölünür. 

Risklərin keyfiyyətli təhlili layihənin risklərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə formal-

mücərrəd səviyyədə Heuristic üsullarla həyata keçirilir. Keyfiyyətin təhlili biznes planının 

hazırlanması mərhələsində həyata keçirilir. Keyfiyyət təhlili prosesində layihənin risklərinin 

səbəbləri və dinamikasını araşdırmaq vacibdir. Onların nəticələri hər bir risk növü üçün 
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öyrənilməlidir və mümkün yan təsirlərin qiymətləndirilməsi təmin edilməlidir. Daha 

əhəmiyyətli investisiya layihələrinin riskləri aşağıdakıları əhatə edə bilər: 

- hazır məhsulların qiymətinin azaldılması; 

- məhsul satış; 

- məhsul vahidi başına dəyişən xərcləri artırılması; 

- artan inflyasiya; 

- investisiya layihələrinə investisiya xərclərini artırmaq. 

Layihənin əsas risklərinin müəyyən edilməsi risk hadisəsinin baş verdiyi təqdirdə mənfi 

nəticələrin minimallaşdırılması üzrə tədbirlərin planlaşdırılmasına imkan verir. 

Layihə risklərinin kəmiyyət təhlili risk hadisəsinin mənfi təsirini kəmiyyətcə ölçməyə imkan 

verir (Бобылева АЗ., 2014: 56). 

İnvestisiya layihələri risklərinin kəmiyyət qiymətləndirilməsində aşağıdakımetodlardan istifadə 

edilir: 

-statistik metod; 

-ekspert qiymətləndirilməsi metodu; 

-pul dövrüyyəsi bölgüsü ehtimalının təhlili; 

- “həllər ağacı” metodu; 

-diskont norması korrektə metodu; 

-etibarlıq ekvivalenti metodu; 

-effektivlik amillərinin hissiyatı metodu; 

-ssenari metodu; 

-imitasiya modelləşdirilməsi. 

Uzunmüddətli Aktivlərin Səmərəli Istifadəsi Və Istifadəsindən Əldə Edilən Maliyyə 

Nəticələrindən Istifadə Imkanları 

Uzunmüddətli aktivlər müəssisənin fəaliyyətində istifadə üçün əldə edilən və satış üçün nəzərdə 

tutulmayan bir ildən çox faydalı istifadə müddəti olan aktivlərdir. Aktivlərin amortizasiya 

müddətləri üzrə təsnifatında aktivlərin effektiv istifadəsi üçün ciddi minimum müddət mövcud 

olmasa da, ən çox istifadə olunan amil uzunmüddətli aktivlərin faydalı istifadə müddətinin bir 

illiyidir. Bu kateqoriyaya yalnız pik və qəza vəziyyətində, məsələn, elektrik generatoru zamanı 

istifadə olunan qurğular da daxildir. 

Adi fəaliyyət zamanı istifadə olunmayan aktivlər bu cür aktivlərə aid deyil. Beləliklə, yenidən 

satış üçün nəzərdə tutulan torpaq və ya binalar müəssisənin müvafiq fəaliyyətində artıq istifadə 
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olunmayan aktivlər əsas vəsaitlər kateqoriyasına daxil edilməməlidir. Onları aid etmək olar 

uzunmüddətli investisiya daşınmaz əmlak. 

Və nəhayət, əgər obyekt satış üçün nəzərdə tutulmuşsa, faydalı istifadə müddətindən asılı 

olmayaraq, bina və ya avadanlıq kimi deyil, ehtiyat kimi təsnif ediləcək. Məsələn, satış üçün 

çap maşın ehtiyat hissəsi kimi avadanlıq istehsalçısı tərəfindən təsnif edilir, lakin nəşriyyat 

şirkəti istifadə üçün əldə zaman əsas vəsait daxildir. 

Adətən uzunmüddətli aktivlər aşağıdakı kateqoriyalara bölünür: 

1. Maddi aktivlər fiziki formada uzunmüddətli aktivlərdir: Torpaq, istehsal binaları və qurğular. 

2. Təbii ehtiyatlar-filiz, təbii neft və qaz, meşə ehtiyatları və s. 

3. Qeyri-maddi aktivlər fiziki formaları olmayan və hüquqi qüvvəyə malik olan uzunmüddətli 

aktivlərdir. 

4. Daşınmaz əmlaka investisiya - torpaq, binalar və s.gələcəkdə istifadə ediləcək. 

Maddi aktivlər fiziki formaya malikdir. Torpaq maddi aktivdir, ona görə də onun faydalı istifadə 

müddəti məhdud deyildir. Torpaq amortizasiya olunmayan yeganə maddi aktivdir. Binalar, 

qurğular, avadanlıqlar (əsas vəsaitlər) amortizasiya edilməlidir. Amortizasiya-uzunmüddətli 

maddi aktivin dəyərinin onun faydalı istifadə müddəti və yenidən qiymətləndirilmiş məbləğinə 

bölüşdürülməsidir. Bu müddət yalnız insanın əlləri ilə yaradılan aktivlərə aiddir. 

Təbii ehtiyatlar və ya tükənmiş aktivlər və torpaq arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, onlar 

harada olmasından asılı olmayaraq, resurslardan əldə edilir və emal edilir. Təbii ehtiyatlar 

qiymətdən düşmür, tükənir. 

Qeyri-maddi aktivlər növbədənkənar aktivlərə aiddir. Qeyri-maddi aktivlər müəssisəyə gələcək 

iqtisadi mənfəət gətirəcək hüquqi qüvvəyə və ya digər üstünlüklərə malikdir. Qeyri-maddi 

aktivlər-patentlər, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, franşizlər, təşkilati xərclər və s. aiddir. 

Qeyri-maddi aktivlər müvəqqəti aktivlər (Lisenziyalar və ya patentlər) və qısamüddətli aktivlər 

(qudvil və ya bəzi ticarət nişanları) kimi təsnif edilir. Əgər aktivin bərpa edilə bilən dəyəri onun 

balans dəyərindən aşağı düşərsə, fərq cari dövrün dəyərində tanınır. Lakin, avanslar, debitor 

borcları və xərcləri kimi cari aktivlərin fiziki formaları olmamasına baxmayaraq, onlar qeyri-

maddi aktivlər hesab edilmir, buna görə də uzunmüddətli hesab edilmir. 

Aktivin ədalətli dəyərinin qalığı və ya məbləği adətən onun balans dəyəri və ya balans dəyəri 

adlanır. "Balans dəyəri" termini adətən aktivlərə aiddir. Məsələn, əsas vəsaitlərin balans dəyəri 

yığılmış amortizasiya çıxılmaqla onların dəyərindən hesablanır. Uzunmüddətli aktivlər 

dövriyyə aktivlərindən onların əməliyyat tsiklini dəstəkləməsi və onun bir hissəsi olmaması ilə 

fərqlənir. Eyni zamanda, onların dövriyyə aktivlərindən daha uzun müddət ərzində mənfəət əldə 

etməsi gözlənilir. Dövriyyə aktivlərinin bir il ərzində və ya əməliyyat dövrü çərçivəsində həyata 

keçirilməsi gözlənilir. 

Uzunmüddətli aktivlər daha uzun ömürlüdür. Uzunmüddətli aktivlərin təhlili üçün balans 
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məlumatlarından istifadə edərək, analitik cədvəl aşağıdakı formada tərtib edilir. Analitik 

cədvəldə olan məlumatların əksəriyyəti maliyyə vəziyyətinin təşkili üçün əsas məlumat bazası 

kimi qəbul etdiyimiz Mühasibat balansında verilmişdir. Lakin, balansda uzunmüddətli və qeyri-

maddi aktivlərin, həmçinin xüsusi dövriyyə aktivlərinin ödənilməsi üçün istifadə olunan 

vəsaitlərin mənbələri göstərilmədiyindən, bu göstəricilər təhlil zamanı əlavə hesablamalar yolu 

ilə müəyyən edilməlidir. 

Cədvəl 1: Uzunmüddətli aktivlərin təhlili (min man) 

Balansın aktivi və passivinin 

bölmələri və maddələri 

İlin əvvəlinə  

 

İlin sonuna Hesabat dövrü ərzində 

artma (+), azalma (-) 

Balansın aktivinin I bölməsindən 

1.Uzunmüddətli və qeyri-maddi 

aktivlər: 

1.1.Uzunmüddətli aktivlər 

1.2.Qeyri-maddi aktivlər 

 

 

 

529388 

17 

 

 

 

698538 

31 

 

 

 

+169150 

+14 

Yekunu 529405  698569 169164 

Passivin II bölməsindən    

2.Xüsusi vəsait mənbələri 1036651  984347 -52304 

O cümlədən: 

2.1.Uzunmüddətli və qeyrimaddi aktivlərin 

örtülməsinə yönəldilməsi 

529405 

 

403870 

 

-125535 

2.2.Cari(dövriyyə) aktivlərinin (xüsusi 

dövriyyə vəsaitinin) örtülməsinə istifadə 

olunan xüsusi vəsait mənbələri 

507246 

 

580477 

 

+73231 

Mənbə: Nümunə şirkətin göstəricilərinə əsasən müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 

1.İlin əvvəlinə və sonuna xüsusi vəsait mənbələrini təyin edən zaman qarşıdakı xərc və gəlirlər 

üçün ehtiyatlar da hesablamaya daxil edilir. 

Bizim misalmızda xüsusi vəsait mənbələri: 

a) ilin əvvəlinə: 1036529+122=1036651 min manat; 

b) ilin sonuna: 983423+924=984347 min manat olur. 

1.Uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlərin örtülməsinə yönəldilən xüsusi vəsait məbləği 3-cü 

sətir üzrə yekun məbləğindən uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləri məbləğini çıxmaqla təyin 

edilir: 
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a) ilin əvvəlinə: 529405-0=529405 min manat; 

b) ilin sonuna 698569-294699=403870 min manat olur. 

2.Cari aktivlərin, yəni xüsusi dövriyyə vəsaitinin örtülməsinə yönəldilən xüsusi vəsait məbləği 

cəmi xüsusi vəsait mənbələri məbləğindən uzunmüddətli və qeyrimaddi aktivlərin örtülməsinə 

yönəldilən məbləği çıxmaqlatəyin edilir. 

Bizim misalda bu göstəricilər: 

a) Ilin əvvəlinə 1036651-529405=507246 min manat; 

b) Ilin sonuna 984347-403870=580477 min manat olur. 

Analitik cədvəldə verilən məlumatlardan istifadə etməklə uzunmüddətli aktivlərin örtülməsi 

mənbələrinin hərəkətini-artması, yaxud azal asını təhlil etmək mümkündür. 

Verilən məlumatlardan göründüyü kimi, müəssisənin xüsusi vəsait mənbələrinin və 

uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarının cəmi məbləği ilin əvvəlinə 1036651 min manat və ilin 

sonuna 294699+984347=1279046 min manat olmuşdur. 

Mühasibat balansı passivinin II bölməsində və yuxarıdakı analitik cədvəldə verilən 

məlumatlardan göründüyü kimi, təhlil apardığımız müəssisədə ilin əvvəlinə uzunmüddətli bank 

kreditləri və uzunmüddətli borclar üzrə məbləğlər olmamışdır. Deməli, ilin əvvəlinə olan 

məlumata görə müəssisədə mövcud olan bütün uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlər onun 

xüsusi vəsait mənbələri hesabına tam həcmdə örtülmüş və bu məqsədlərə cəlb edilmiş vəsait 

mənbələrindən istifadə olunmamışdır. Lakin ilin sonuna olan məlumatdan göründüyü kimi, 

müəssisə uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivləri tamamlamaq üçün 294699min manat 

məbləğində uzunmüddətli bank kreditlərindən istifadə etmişdir. Deməli, ilin sonuna 

uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlərin 294699x100:698569=42,2 faizicəlb edilmiş vəsait, 

100,0-42,2=57,8%-i isə xüsusi vəsait mənbələri hesabına örtülmüşdür. 

Bu, onunla bağlıdır ki, hesabat ilində dövriyyə vəsaitlərinin artırılması üçün əlavə səylər 

göstərilmiş, habelə şirkətin öz vəsaiti hesabına dövriyyə vəsaitlərinin yaradılmasına və 

artırılmasına yönəldilən vəsaitin payı artmışdır. 

Balansdan göründüyü kimi, müəssisənin dövriyyə aktivləri (II və III məcmu aktivləri) ilin 

sonuna 58073 min manat (1100970-518897) və ya ilin əvvəli ilə müqayisədə 112,18% artaraq 

məcmu aktivlərdə payı 49,49% - dən 61-ə qədər artaraq 18% - ə yüksəlib. 

Analitik cədvəldən göründüyü kimi, dövriyyə (dövriyyə) aktivlərinin, yəni xüsusi dövriyyə 

vəsaitlərinin örtülməsi üçün istifadə olunan xüsusi vasitələrin mənbələri ilin əvvəli ilə 

müqayisədə 73 231 000 manat (580477-507246) artmışdır. Beləliklə, ilin əvvəlində 

(507246x100): 51897 = 97,75 müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin faizi, ilin sonunda isə 

(580477x100): 52,72 faiz müəssisənin xüsusi vəsaitləri hesabına ödənilmişdir. 

Bizim hesablamalar nəzərdən əhatə uzunmüddətli aktivlərin bütövlükdə. Lakin praktikada 
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müxtəlif növ uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlərin maliyyələşdirilməsi mənbələri bir qədər 

fərqlənir. Bir qayda olaraq, əsas vəsaitlər və uzunmüddətli maliyyə investisiyaları (səhmlər və 

səhmlər, istiqrazlar, kreditlər, xarici müəssisələrə və təşkilatlara investisiyalar), qeyri-maddi 

aktivlər, müəssisənin xüsusi fondları, həm istehsal, həm də qeyri-istehsal təyinatlı yarımçıq 

istehsal. kapital qoyuluşları, quraşdırma üçün lazım olan avadanlığın alınması üçün çəkilən 

xərclər uzunmüddətli bank kreditləri və borclar, habelə digər uzunmüddətli aktivlər hesabına 

ödənilir. 

Aşağıdakı analitik cədvəldə təhlil olunan müəssisədə uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlərin 

müəyyən növlərinin əhatə mənbələri barədə məlumat verilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlərin həcmi + 169165x100: 

529405 = + 31,95% artdıqda, hesabat ilində bu aktivlərin ödənilməsi üçün istifadə olunan 

vəsaitlərin mənbələri 23,71 faiz ( 125535x100: 529405) azalmışdır. 

Hesabat ilində bank kreditləri hesabına ödənilməli olan qurğular üçün yarımçıq kapital 

qoyuluşları və avadanlığın alınması xərcləri 17 088 000 manat artmışdır. Bu məqsədlə 294 347 

000 manat məbləğində məqsədli bank krediti yaradılmışdır. Beləliklə, ilin sonuna 277 259 min 

manat (294347-17088) və ya 94,19 faiz (277259x100: 294347) uzunmüddətli kreditin faktiki 

məbləğindən təyinatı üzrə, yəni müəssisənin xüsusi vəsaitləri hesabına ödənilməli olan qeyri-

maddi aktivlərin alınmasına xərclənməyib və uzunmüddətli maliyyə yatırımlarına xərclənmir. 

Cədvəl 2 : Uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlərin ötürülməsi mənbələri (min manatla) 

Uzunmüddətli 

və 

qeyri-maddi 

aktivlər 

İlin 

əvvəlinə 

İlin 

sonuna 

Hesabat ili 

ərzində 

artma (+), 

azalma (-) 

Uzunmüddətli 

və qeyri-maddi 

aktivlərin 

örtülməsi 

mənbələri 

İlin 

əvvəlinə 

İlin 

sonuna 

Hesabat 

ili ərzində 

artma (+), 

azalma (-) 

1.Qurtarmamış 

kapital 

qoyuluşları 

489 16222 +15733 1.Uzunmüddətli 

maliyyə 

öhdəlikləri 

__ 294347 +294347 

2.Quraşdırılası 

avadanlıqlar 

210 1565 +1355 1.1. Bank 

kreditləri 

__ 294347 +294347 

Yekunu 699 17787 +17088 2.Uzunmüddətli 

və qeyri-maddi 

aktivlərin 

örtülməsinə 

529405 403870 -125535 

3.Əsas vəsait 528340 678392 +150052 

4.Uzunmüddətli 

maliyyə 

349 2370 +2021 
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qoyuluşları istifadə olunan 

xüsusi vəsait 

mənbələri 

5.Qeyri-maddi 

aktivlər 

17 31 +14 

Yekunu 528706 680793 152087 Cəmi 529405 698570 +169165 

Cəmi 529405 698570 +169165 

Mənbə: Nümunə şirkətin göstəricilərinə əsasən müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 

 

Ancaq bu nəticəni dəqiq hesab etmək olmaz. Bu onunla bağlıdır ki, balansda əsas vəsaitlərin, 

qeyri-maddi aktivlərin, quraşdırma avadanlığının və ilin əvvəlinə növbədənkənar kapital 

qoyuluşlarının ödənilməsində xüsusi və borc mənbələrinin payını səciyyələndirən Məlumat 

yoxdur. Daha dəqiq rəy əldə etmək üçün analitik uçot məlumatlarının istifadəsi ilə 

uzunmüddətli aktivləri əhatə etmək üçün istifadə olunan xüsusi və borc vəsaitlərinin 

mənbələrini öyrənmək lazımdır. 

Uzunmüddətli Investisiya Qoyuluşularının Effektliyinin Təhlili Və Qiymətləndirilməsi 

Uzunmüddətli investisiya qoyuluşularının effektliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi 

problemlərinin həllində kompleks göstəricilər sistemindən istifadə olunur. 

1. İnvestisiya qoyuluşlarının 1 manatına əlavə məhsul buraхılışı. Bu göstərici aşağıdakı formul 

ilə istifadə olunur. 

E = (YM1 – YM0)/N 

Burada: E – investisiyanın effektivliyi; 

YM1, YM0 – əsas və əlavə investisiya qoyuluşları ilə bağlı ümumi məhsulun həcmi; 

N – əlavə investisiya qoyuluşu, məbləği. 

2. İnvestisiya qoyuluşları hesabına məhsulun (iş və хidmətin) maya dəyərinin aşağı düşməsi. 

Bu aşağıdakı formul ilə ifadə olunur: 

E = M1(MD0 – MD1)/N 

Burada: E – investisiyanın effektivliyi; 

MD0 – MD1 – əsas və əlavə investisiya qoyuluşları ilə bağlı ümumi məhsul vahidinin maya 

dəyəridir. 

3. İnvestisiya qoyuluşlarının 1 manatına əmək haqqı хərclərinin azalması. 

E = M1 (Ə0-Ə1)/N 

Burada: Ə0-Ə1 – məhsul vahidinin istehsalına əlavə investisiya qoyuluşlarına qədər və sonra 
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əmək haqqı хərcləri. 

Əgər M1 (Ə0-Ə1) ifadəsini 1 işçi hesabı ilə illik iş vaхtı fonduna bölsək, əlavə investisiya 

nəticəsində işçilərin sayının azalması hesabına miqdarına hesablamış olaraq 1 manat investisiya 

hesabına gəlirin artması 

E = M1 (F1-F0)/N 

Burada: F1 – F0 – məhsul vahidinə mənfəətdir (əlavə investisiyaya qədər və sonra). 

İnvestisiyanın ödənilməsi müddəti göstəricisi isə aşağıdakı formul ilə hesablanır: 

T = N/M1 (F1-F0) vət = N/M1 (MD0-MD1), 

Bütün bu göstəricilər investisiyalardan səmərəli istifadə olunmasını hərtərəfli səciyyələndirir. 

Bundan əlavə, İnvestisiya Planının icrasının öyrənilməsinə və onların müxtəlif amillərə 

təsirinin öyrənilməsinə yönəlmiş makro və mikro investisiya göstəriciləri hesablanır. 

Beynəlxalq təcrübədə əmsallar qrupu iqtisadiyyatın istənilən sektoruna investisiya 

qoyuluşunun məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək üçün də istifadə olunur. Bu əmsalların 

faktiki dəyərləri müvafiq normativ və ya böhran vəziyyətini əks etdirən göstəricilərlə müqayisə 

edilir və nəticə əldə edilir. Əlbəttə, bu halda normativ (böhran) vəziyyətin müəyyən edilməsi 

üçün analiz üçün bu nisbətlərdən istifadə qaydaları və normativ baza olmalıdır. 

Nəticə 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı müstəqilliyin ilk günlərində böhran içində idi və eyni 

zamanda, müstəqil dövlət kimi Azərbaycan bazar iqtisadiyyatının iqtisadi modelini seçdi. 

İnvestorlar üçün investisiya mühitinin yaradılması qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri 

olmalıdır. Ölkədə investisiya mühitinin yaradılması ilə bağlı müəyyən tədbirlər görülür, bu 

sahədə qanunlar qəbul edilib. Nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların 

həcmi milyardlarla dollar qiymətləndirilir. 

Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün magistr dissertasiyamda bir sıra təklifləri və onların 

tətbiq edilməsini xatırlatmaq məqsədəuyğundur. 

1. Uzunmüddətli investisiya layihəsini həyata keçirən müəssisədə uçot siyasətinin düzgün 

müəyyən edilməsi və ona uyğun olaraq mühasibat uçotu sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

2. Mühasibat uçotunun nəzarət funksiyasının gücləndirilməsi məqsədi ilə müəssisədə sənəd 

dövriyyəsinin təsdiq edilmiş qrafikini təşkil etmək; 

3. Uzunmüddətli investisiyalar zamanı pul vəsaitlərinin daha səmərəli xərclənməsi üçün 

müəssisənin rəhbəri tərəfindən mühasibat nəzarətini gücləndirmək, uzunmüddətli aktivlərin 

istifadəsinin effektivliyini təhlil etmək; 

4. Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə aparılması məqsədəuyğun hesab edilsin; 

5. Uzunmüddətli investisiyaların Mühasibat uçotu və təhlili zamanı mühasibat uçotunun 

avtomatlaşdırılmasını həyata keçirmək, mühasibat uçotunu daha da asanlaşdırmaq, Mühasibat 
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uçotu və hesabatlardakı səhvlərin azaldılmasına nail olmaq. Daha mükəmməl mühasibat 

proqramını əldə edin və istifadə edin; 

6. Uzunmüddətli aktivlərin səmərəli istifadəsi üçün onların təhlili zamanı investisiya 

risklərinin düzgün metodika və qaydalar üzrə hesablanmasının məqsədəuyğun hesab 

edilməsi; 

Bütün bunlar uzunmüddətli investisiyaların uçotunu və təhlilini yaxşılaşdıracaq, düzgün 

strukturlaşdırılmış və sistemləşdirilmiş mühasibat məlumatları isə uzunmüddətli 

investisiyaların effektiv idarə olunmasının əsasını qoyacaqdır. 
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Abstract 

Nizami Ganjavi, one of the most prominent figures of classical Azerbaijani literature, in his works, along with the 

most pressing problems of the time, expressed interesting views on economic principles, various aspects of 

ecnomic life. These ideas are always relevant for aur lives today. He expressed his thoughts and ideas in this filed 

in a way that economists are not accustomed to say in the numerous images he created in the numerous images he 

created in the verses of  “Khamsa.  During the analysis, along with labor relations, economic relations were touched 

upon in the poet`s legacy. Seeing the honor and superiority of man in work, Nizami considered it necessary for 

them to act in conditions of mutual assistance and assistance with nature. Nizami, who understands the social 

nature of economic relations between people, reminds us that they depend on each other, and as a result they all 

create wealth together and serve each other. In his works, Nizami spoke at length about the role of reason, science 

and foresight in the management of the country and socio-economic life. He considered it important that the Shah, 

the ministers and officials should be ranked according to their abilities, not according to their lineage.  

Keywords: distribution of material goods, economic and social structure , gold shop  

 

Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirən ideyalarının araşdırılması 

problemi. 

Azərbaycan ədəbiyyatının XII-XIII əsrlərdə yaşamış görkəmli nümayəndələrindən biri olan 

Nizami Gəncəvi  öz əsərlərində dövrün aktual problemləri ilə yanaşı, iqtisadi prinsiplər, iqtisadi 

həyatın müxtəlif cəhətlərinə dair maraqlı fikirlər söyləmişdir. Nizaminin fikir dünyasını bir 

daha araşdırmaq, onun iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirə bilən ideyalarını açıb göstərmək 

iqtisad elmimizin qarşısında duran mühüm məsələdir. Dövrünün tanınmış şəxsiyyəti olan 

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində dövrün bir çox məsələlərinə toxunmuşdur. Nizaminin 

əsərlərində cəmiyyətin iqtisadi-sosial quruluşu, ictimai münasibətləri xüsusi formalarda ifadə 

olunmuşdur. Onun bu sahədə yürütdüyü fikir və ideyaları “Xəmsə”nin beytlərində, 

misralarında, yaratdığı çoxsaylı obrazların deyimlərində iqtisadçıların adət etmədiyi bir tərzdə 

açıqlanır və nəticədə onun baxışları bir sistem şəklində müəyyənləşir. Nizaminin cəmiyyətin 

iqtisadi quruluşuna dair baxışlarında cəmiyyət həyatının idarə edilməsi, qurulması və 

təzələnməsi haqqında yürütdüyü ideyalar iqtisadi fikir tariximizin inkişafında mühüm yer tutur. 

Humanist şair Nizaminin dahiliyi ondadır ki, o, təbiəti, cəmiyyəti və insanı öyrənməyi elmin 

qarşısında duran mühüm vəzifə, onun mövzusu hesab etmişdir: “Sən çalış yaxşıca öyrən 

dünyanı, bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı”.  

Nizami irsinə diqqət yetirsək, orada biz əmək nünasibətləri ilə yanaşı, iqtisadi münasibətlərin 

mailto:aygun.ismayilova.87@inbox.ru
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ifadəsini də görə bilərik. İnsanın şərəfini və üstünlüyünü əməkdə, çalışmaqda görən Nizami 

onların təbiətlə qarşılıqlı kömək və yardım münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərmələrini 

zəruri hesab edir. İnsanlar arasındakı iqtisadi əlaqələrin ictimai mahiyyətini dərk edə bilən 

Nizami xatırladır ki, biz bu “dünya talpasına” dərindən nəzər yetirsək, görərik ki, hamı bir-

birindən asılıdır, nəticədə hamı birlikdə sərvət yaradır və bir-birlərinə xidmət göstərirlər. O, 

“Dünya talpasına diqqət yetirsək, hamımız bir-birimiz üçün əkinçiyik” deməklə, insanlar 

arasındakı ictimai-iqtisadi münasibətləri daha aydın ifadə etmişdir.  

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində iqtisadi proseslərlə bağlı anlayışlar. 

Nizami “Xəmsə”də istehsal, əmək prosesi, bölgü və istehlak anlayışları haqqında öz dövrü üçün 

səciyyəvi olan, sonrakı əsrlərdə və bu gün də öz aktuallığını itirməyən qiymətli ideyalar irəli 

sürmüşdür. Nizaminin istehsalla istehlak arasındakı əlaqələrə dair ümumi iqtisadi baxışlarına 

nəzər yetirək. O, istehsalı cəmiyyətin yaşamasının zəruri əsası olması ideyasını əsas tutur. Lakin 

o, göstərir ki, bütün maddi nemətlər, var-dövlət, qızıl-gümüş və. s insan mənəviyyatına xidmət 

etdikdə qiymətlidir. Maddi imkanlar mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən üstün olduqda mala-dövlətə, 

qızıla hərislik yarandıqda” insanda insanlıq yox olur”. Buna görə də hər şeyin öz ölçüsü, indiki 

dillə desək, öz optimal variantı olmalıdır. Nizami bütün istehsal olunan maddi nemətlərin təbii 

və son məqsədini, onların insan tələbatının ödənilməsində görürdü. O, yazır: “Hər cür 

çalışmaqda son məqsəd, yemək və geyməkdən başqa bir şey deyildir”. Nizami çalışmağı, 

yaratmağı yalnız bir qrup insanların peşəsi yox, hamının öz qabiliyyətinə görə fəaliyyət 

göstərməsi kimi başa düşürdü. Onun ideyası belə idi ki, “dilsiz və çarəsiz”lərdən başqa hamı öz 

bacarığına görə işləməlidir. Burada şah da, sultan da, məmur və rəiyyət də öz vəzifələrini 

şərəflə, namusla yerinə yetirməyə borcludur.  

O, İsgəndərin dili ilə deyir: “Əgər sağlam adam iş bilən olsa qoymaram ki, o işsiz qalsın. 

Görsəm ki, bir nəfər zəhmət çəkir və onun gəliri xərcindən azdır, öz xəzinəmdən ona yardım 

edərəm...Müftəxor kəslərdən üz döndərərəm...məzlumu əzizləyər, zalimi öldürərəm”. 

(Qafarova S. və  Gərayzadə E., 2010) 

Bu baxımdan Nizaminin sərvətin yaradılmasında keçmiş və yeni nəsillərin iştirakı və zəhməti 

haqqında irəli sürdüyü ideya təqdirəlayiqdir. Nizami bele demişdir ki, insan nəslinin ancaq özü 

üçün istehsal etməsi və istehlakı son məqsəd ola bilməz. Keçmiş nəsillər bizə qoyub getdikləri 

maddi və mənəvi nemətlər kimi bizdə gələcək nəsillər üçün yaratmağı, tikib-qurmağı 

unutmamalıyıq. Bizim üçün bu qədər şey əkilmişdi, başqaları üçün bizdə əkməliyik. Nizaminin 

bu fikirlərində diqqəti cəlb edən əsas məsələ istehsalın fasiləsiz  təkrar olunması ideyasıdır. 

Digər tərəfdən Nizaminin bu fikirlərində cəmiyyətdə milli sərvətin yaranması, artırılması və 

qorunması ideyası reallığa uyğundur. Çünki hər bir cəmiyyətin milli sərvəti yalnız bir insan 

nəslinin fəaliyyətinin nəticəsi deyil, bu keçmiş nəsillərin yaratdığı və yeni nəslə qoyub getdiyi 

maddi və mənəvi nemətlərdən ibarətdir. Bu baxımdan Nizaminin sərvətin yaradılmasında 

keçmiş və yeni nəsillərin iştirakı və zəhməti haqqında irəli sürdüyü ideya təqdirəlayiqdir. 

Nizaminin əsərlərində torpaq istehsal prosesinin ən qiymətli və təbii vasitəsi kimi 

http://bsu-edu.org/ders_vesaitleri/8.pdf
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səciyyələndirilir. Onun fikrincə “Bütün gövhərlər parıldasalar da, onların hamısından bahalısı 

torpaqdır”. Buna görə də o, torpağı qorumağı, onu çirkləndirməməyi, “bağrını yarmamağı” 

məsləhət görür. O, insanlara, torpaq sahiblərinə müraciətlə deyir ki: ”Bu torpağın qiymətini 

yüksək tut, ey naşükür, həmin torpağa görə şükr eylə... Bu torpağın ürəyində çoxlu xəzinə var”. 

Bu xəzinə insanları yemək, geymək və bütün yaşayış vasitələri ilə təmin edən bir anbardır. O 

deyir: “Torpağa mərhəmət göstərsən gül verər, zülm etsən isə tikan verər”. Nizami xış, kotan, 

bel və s. alətlərlə torpağı əkib-becərənlərin, maldarların və çobanların, əli,dırnağı və alnının təri 

ilə məhsul hasil edənlərin əməyini ən yüksək və şərəfli iş hesab edirdi. O, “Sirlər xəzinəsi”ndə, 

“Süleyman və əkinçi” hekayəsində beli, aləti olmayan səhrada torpağı dırnağı ilə qazıb becərən 

qocaya bu işin mənasız olduğunu deyəndə o, “Mənim suyum mənim alnımın təridir, belim isə 

mənim dırnaqlarımdır” cavabını verir. (Yusifli. X., 2008) Bununla Nizami bir daha xatırladır 

ki, ölkədə torpağa, əkinçi əməyinə, sənətə və sənətkarlığa qayğı göstərilməsə, onların fəaliyyəti 

üçün şərait yaradılmasa heç kəs öz peşəsindən bəhrə götürə bilməz”, sərvət azalar, vergilər 

ödənilməz və xəzinə də boş qalar.  

Nizaminin maddi nemətlərin bölgüsünə dair humanist yanaşmaları 

Maddi nemətlərin bölgüsü məsələsində də Nizami öz humanist idealına uyğun bir mövqe tutur. 

O, quruluşun uyğunsuzluq və bərabərsizliyi ilə razılaşa bilmir. Ədalət və bərabərliyə əsaslanan 

bölgü sistemi onun ideyasının məğzini təşkil edir. O, var-dövlət toplamağı, acgözlüyü, 

təmtəraqlı, bəzək-düzəkli həyat sürməyi dövrünün ən mənfur və ədalət qanununa sığmayan 

cəhəti hesab edir. Nizami göstərir ki, məhsulu yaradanlarla onu yeyib harınlayanlar arasında elə 

bir uçurum mövcuddur ki, burada ancaq “çal-çap”, “vur-gətir” prinsipi hökmrandır. Ağılla, 

mərifətlə yaşamaq, bu dünyanın mal-dövlətindən bacarıqla, müəyyən ölçü çərçivəsində istifadə 

edib ömrünü sevinclə və xoşluqla keçirmək bütün insanlar üçün təbii haldır. “O, adamın xoş 

rüzgarı var ki, tamah bazarı o qədər gur olmasın”. Bu Nizaminin çalışmağın, yaratmağın və 

yaşamağın bir orta ölçü meyarı kimi irəli sürdüyü ideyadır. Çağdaş iqtisadi elm baxımından bu 

ideyanı qiymətləndirmək nə qədər qəribə görünsə də, onun bu baxışlarında ümumbəşəri əxlaqi 

və iqtisadi dəyərlər də öz qüvvəsini itirməmişdir.  

Nizaminin “Xəmsə”sində mühüm yer tutan məsələlərdən biri də istehlak prosesi, onun ictimai-

iqtisadi mahiyyətinə dair fikirlərdir. Nizamiyə görə istehlak bir təbii və bioloji proses kimi 

bütün canlılara məxsus olan zəruri haldır. Bundan fərqli olaraq insan öz şüurlu fəaliyyəti ilə öz 

fiziki və mənəvi tələbatlarının ödənilməsində ictimai və əxlaqi keyfiyyətlərinə görə 

fərqlənməlidir. O, yazırdı ki: biz bu dünyaya yalnız “yemək, içmək üçün, qarnımızı doydurmaq 

üçün“ gəlməmişik, bizim yeməyimiz, tələbatımızın ödənilməsi ağıla tabe olmalıdır. “Sənə 

tamahla bərabər ağılı ona görə veriblər ki: hər şeyi yemiyəsən”.  

İqtisadi tərbiyənin başlıca vəzifələrindən biri gənc nəsildə qənaətçilik formalaşdırılmasıdır. Bu 

keyfiyyətlər içərisində şair- pedaqoq qənaətçiliyə daha böyük dəyər vermiş və demək olar ki 

bütün poemalarında bu məsələyən toxunmuş,  “Leyli və Məcnun” da isə daha geniş yer 

vermişdir. Belə ki, poemanın əvvəlində verilən tərbiyəvi – didaktiv materiallarından biri 
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“Şadlıq və qənaət”adlanır. Burada şair “öz qisməti”, “öz neməti” ilə qane olmayan, gözü 

doymayan insanları kəskin tənqid edir, belələrini “qənaət evində” qərar tutmuş, “nə tapsa, 

onunla keçinib” yaşayan digər canlılardan nümunə götürməyə səsləyir: 

İnsanlardan başqa bütün canlılar, 

Qənaət evində tutmuşdur qərar... 

     Yalnız insan oğlu doymayan zaman, 

                                                  Şikayət sədası ucalar ondan. 

O, “Leyli və Məcnun” əsərində insanın heyvandan bir üstünlüyünü də bunda görür və yazır:  

“Yatmağı, yeməyi bu aləmdə sən 

Eşşəkdə, öküzdə görə bilərsən. 

                                                   Təbiət quranda xilqətimizi 

Başqa səhifədə yazmışdır bizi. 

 Anlayıb, düşünək hər şeyi gərək 

                                    Hər sirri açmağa hünər göstərək” (Səməd Vurğun, 2004) 

Yemək, içmək hərisliyinin həddini bilmək, onun ölçüsünü saxlamaq haqqında Nizaminin 

ideyaları onun bütün əsərlərində bu və ya digər baxımdan nəzərdən keçirilir. O, “Sirlər 

xəzinəsi”ndən başlamış son əsəri olan “İsgəndərnamə”də bu məsələyə həm əxlaqi, həm ictimai-

iqtisadi, həm də sağlamlıq baxımından yanaşır və bu gün də öz tərbiyəvi əhəmiyyətini saxlayan 

fikirlər irəli sürür. O, bir daha insana xatırladır ki, “heyvan kimi qarınqulu olma”. Beləliklə, 

Nizami istehsalın son məqsədi olan istehlak prosesini, onun insanın iqtisadi və mənəvi 

həyatında tutduğu yeri və xüsusiyyətləri nəzərdən keçirmiş və bu sahədə dəyərli fikir 

söyləmişdir.  

Nizami heç də dövlətin və ordunun saxlanması üçün əhalidən alınan vergilərin əleyhinə 

olmamışdır. Lakin o, idarəedənlərin, məmurların vergi siyasətində apardıqları özbaşınalığın, 

əyalətlərdə və şəhərlərdə müxtəlif adlarla hər şeydən vergi toplanmasına qarşı çıxış edirdi. O, 

hətta islam peyğəmbəri və ondan sonra dörd xəlifə dövründə tətbiq edilən ədalətli vergi 

sistemini, yoxsullara və əlsiz-ayaqsızlara göstərilən qayğı və köməyi yada salır və şəriət 

qaydalarına uyğun gəlməyən vergilərin zorla toplanmasının ədalət prinsipinə zidd olduğunu 

göstərirdi. Nizami ictimai-iqtisadi həyatın tənzimlənməsində elə bir idarəetmə üsulu 

seçilməsinin tərəfdarı idi ki, o, kəndlinin, sənətkarın, tacirin, elm və təhsilin inkişafı üçün geniş 

zəmin yaratsın, ölkənin abad və firəvan olmasına təkan versin. Əks halda ölkə zəifləyər, dağılar 

və düşmən qarşısında aciz qalar. 

Nizami ölkənin, ictimai-iqtisadi həyatın idarə edilməsində ağlın, elmin, uzaqgörənliyin 

rolundan geniş danışır. Şahın, vəzirlərin, naiblərin və məmurların nəsil-nəcabətinə görə yox, 

qabiliyyətinə görə yer tutmasını mühüm şərt hesab edir. O, bunu nəzərdə tutaraq yazırdı ki, 
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İsgəndərin Aristotel kimi dahi vəziri var idi. “O, ən nəfis elmləri öyrənirdi”.   

Ölkənin beyni sayılan şah üsul idarəsi, feodal istehsal üsulu böyük mütəfəkkir Nizamini təmin 

etmirdi. O, bu gerçəkliklə heç cür razılaşmır və ədalət, bərabərlik və azadlıq əsasında qurulan 

başqa bir dünya, cəmiyyət haqqında düşünürdü. O öz dövrünün adamlarında gördüyü bütün 

maddi və mənəvi qüsurları və eybəcərlikləri feodal istehsal üsulunun törətdiyi bir bəla kimi 

qavrayır və izah edirdi. Buna görə də o, xalqı zülmə dözməməyə, birləşməyə və mübarizəyə 

səsləyirdi. Nizami “Leyli və Məcnun” əsərində “Zülmə qatlaşmamaq”, “Alçaqlığı və yaltaqlığı 

rədd etmək” kimi cəsarətli fikirlərlə çıxış etmiş və zülmə dözən, boyun əyən, bu işdə səbr 

gözləyən zəhmətkeş insanlara müraciətlə demişdi:  

Neçin alçaqlara boyun əyirsən? 

   Oyuncaq olursan namərdlərə sən? 

    Nə üçün boynuna min yük alırsan? 

 Zalımın zülmündən razı qalırsan? 

                                                  Qəlbi yumşaqlığı bir dəfə unut, 

                                                  Çiynini dağ kimi ucalıqda tut. 

Nizami cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşunu “təzələmək”, “yenidən qurmaq” yolunu tapmağın 

bütün vasitələrinə əl atmış, bunun üçün “ideal şah”, “islahatçı şahzadə” surətləri yaratmış və 

nəticədə o, qəti bu fikrə gəlmişdir ki, köhnə sistemi dağıdıb yenisi ilə əvəz etmək dövrün, 

zamanın mühafizəkar adamlarının işi deyil. O, yazırdı ki: “Ədalətli adamlarda cazibə axtarmaq, 

arpa satandan cəvahir almaq kimi bir şeydir”. “Bu saray heç də kədər üçün tikilməmişdir. Cahan 

şadlıq və fərəh üçündür... Zülm və möhnət üçün deyildir”. Buna görə də o, “İsgəndərin 

peyğəmbərliyə çatması”na həsr etdiyi xüsusi bölmədə Allahdan İsgəndərə vəhy çatdıran 

mələyin dilində deyir: “Allah sənə dünya hakimliyi verməkdən başqa səni peyğəmbərliyə layiq 

görmüşdür ki, xalqı pis yoldan qaytarasan...Bu köhnə binanın əsasını yenidən 

qoyasan...Dünyanı divin zülmündən xilas edəsən, yatanların başını yuxudan qaldırasan”. 

(Nizami Gəncəvi,2004) Nizami idealı elə bir quruluş yaratmaq idi ki, orada hakim və məhkum, 

ağa və qul, alim və məzlum, varlı və yoxsul olmasın. Məhz Nizaminin təsvir etdiyi ideal 

cəmiyyətdə o əlamətlərə yer verilmir. Burada yaşayan əhali tam bərabərhüquqlu vətəndaşlardır, 

onların arasında əməkdə, istehsalda və bölgüdə bərabərlik hökm sürür.  

Nizaminin utopiyası 

Nizami utopik şəhəri bəzəkli-düzəkli, hər cür nemətlərlə dolu, qapısız-qıfılsız dükanlarını təsvir 

edir. Burada daş-tərəzi, pul və. s olmadığı kimi, tacirlər, sələmçilər, pula-qızıla hərislik və 

bunlara sitayiş edənlər də yoxdur. Bu diyarın adamları deyirlər ki: “Qızıla və gümüşə aldanmağı 

biz hesaba almırıq, çünki onlar heç kəsin işinə gəlməz”. Burada hər kəs öz tələbatından nə artıq, 

nə də əskik bir şey almaq istəmir. Nizaminin utopik cəmiyyət haqqında nəzəri görüşlərindən 

aydın olur ki, o, özündən çox əvvəlki əsrlərdə yaradılan utopik ideyalara, xalqların əfsanə, mif 
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və nağıllarında ifadə edilən fikir, arzu və istəklərə yaxşı bələd olmuşdur. Bundan başqa, o, 

mülkiyyətin ümumiliyi və bölgüdəki tam bərabərliyi haqqındakı ideyalarını irəli sürərkən ilk 

icma quruluşuna dair mənbələrə də bələd idi. Burada diqqəti cəlb edən odur ki, Nizami 

İsgəndərin Misirə yürüşlərində onunla qarşılaşan ilk insan qəbiləsinin təsvirini də vermişdir. 

Nizaminin bu qəbilə haqqında verdiyi məlumatlardan görünür ki, burada hamı birlikdə çalışır, 

ovçuluq edir, əldə etdikləri nemətləri bərabər bölür və istehlak edirlər. Onun təsvir etdiyi 

icmada mübadilə, ticarət, pul və dövlət də yoxdur. Hamı “dəridən paltar düzəldir” və çox aşağı 

səviyyədə həyat sürürlər.  

Həqiqətən də XIX və XX əsrlər demokratiyanı, azadlığı və insan haqlarını təmin etməyi öz 

üzərinə götürsə də Nizaminin 900 il əvvəl dediyi fikri “dünyanı divin əlindən xilas edə” 

bilməmişdir. Nizami bütün bəşəriyyətin zülm və zülmdən xilas olması idealı ilə yaşayırdı. 

Nizaminin əməyə, çalışqanlığa, qurub-yaratmağa səsləyən bu və buna bənzər yüzlərlə nəsihət 

və fikirləri bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Əməyi, insan azadlığını hər şeydən üstün 

tutan böyük mütəfəkkir bu gün də bütün bəşəriyyətə, insanlığa xidmət edən öz mütərəqqi 

ideyaları ilə yaşamaqdadır.  İndi isə dünya dini, irqi, siyasi və maddi mənafeləri ön plana çəkir, 

insanın mənəvi keyfiyyətlərini maddi amillərdən asılı vəziyyətə salır. Nizaminin dediyi kimi, 

öz əməyi, qabiliyyəti ilə sərvət yaradanlara geniş və sağlam mühit yaradılmasa, dünyanı və 

cəmiyyəti abad etmək, hamı üçün firəvan həyat şəraiti yaratmaq olmaz.  Nizami öz dövrünün 

mühüm iqtisadi hadisə və proseslərinə heç vaxt biganə qalmamışdır. Şərq və Yunan fəlsəfəsini 

mükəmməl bilən Nizami də bir mütəfəkkir kimi “Xəmsə”də “təsadüfü olaraq müraciət etdiyi” 

bir çox iqtisadi kateqoriyaların cəmiyyət həyatında yeri və rolu haqqında orijinal fikir yürüdə 

bilmişdir. Bu baxımdan Nizaminin “Xəmsə”sində ədəbi və ictimai fikir tariximizdə ən böyük 

yenilik və öz aktuallığını itrməyən ictimai əmək problemidir. Nizaminin ədəbi, bədii, ictimai 

və fəlsəfi görüşlərini tədqiq edən Nizamişünasların əksəriyyəti onun yaradıcılığında əmək və 

əməkçi surətlərin əsas yer tutmasını, əməyə, işə, yaradıcılığa çağırış ideyalarının aktuallığını 

yüksək qiymətləndirmişlər. Bunları nəzərə almaqla biz böyük mütəfəkkirin bu sahədə 

yürütdüyü konkret iqtisadi fikirlərin ümumiləşdirilməsi nəticəsində onun iqtisad elmi tarixində 

tutduğu yeri də qiymətləndirməliyik. Nizamiyə görə insanı insan edən, onu şərəfləndirən və 

bütün başqa canlılardan fərqləndirən əmək fəaliyyətidir. Bundan başqa o, bütün maddi və 

mənəvi sərvətlərin yaradılmasının əsasını da əməkdə, fəaliyyətdə, çalışmaqda görür. O yazır:  

                                     Hər halda sən çalış, həyat əməkdir, 

                                                 Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir? 

İqtisadi görüşlərdə peşə bölgüsü və ixtisaslaşma məsələləri 

Nizaminin iqtisadi görüşlər sistemində mühüm məsələlərdən biri də peşə bölgüsü, ixtisaslaşma, 

əmək bölgüsü mövzusudur. “Xəmsə”də Nizami bu məsələyə ölkədə sərvətin və bolluğun 

artırılmasına təsir edən bir amil kimi yanaşır. Burada Nizami belə bir fikri əsas tutur ki, 

cəmiyyətdə “hər peşəkar ancaq öz peşəsini tutsun. Başqa cür olsa, yaxşılıq etmək istəyən də 

pislik edər”. “O vaxt ki, hər kəs öz peşəsindən əl çəkər, cahanda abadlıq heçə uğrayar”. Buna 
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görə də Nizami məsləhət görürdü ki, “hər kəsin hünərinə görə iş verilməlidir.” O, deyirdi: 

“halına, bacarığına görə o peşəni seç ki, gördüyün işdən xəcalət çəkməyəsən”. Bunun əksinə 

olduqda isə əmək bölgüsü pozulur, adamlar öz peşəsindən  əl çəkib başqa təsadüfi işlərlə məşğul 

olmağa başlayırlar və bunun nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının nizamı pozulur, hərc-mərclik və 

yoxsulluq başlayır.  

Nizaminin yaşadığı XII əsrlərdə istehsal alətlərinin və əmək məhsuldarlığının aşağı səviyyədə 

olmasını nəzərə alsaq, əhali və onu əhatə edən təbii amillər istehsalı artırmağın ən mühüm 

şərtləri idi. Buna görə də Nizami yazırdı ki: “Xalq az olduqca ərzaq da az olar, adamların 

çoxluğundan gəlir də çox olar”.  Nizaminin yaşadığı XII əsrdə Azərbaycanın iqtisadi həyatında 

natural təsərrüfat üstünlük təşkil edirdi. Buna baxmayaraq o dövrdə şəhərlərin sürətlə inkişafı, 

şəhər əhalisini artması sənətkarlığın ticarətin genişlənməsinə imkan yaradırdı. Şəhərlə kənd, 

əkinçiliklə sənətkarlıq, sənətkarlığın müxtəlif sahələri arasında əmək bölgüsü getdikcə 

dərinləşir və genişlənirdi. Bunun nəticəsində əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına təkan verən 

imkanlar da artırdı. Ölkə daxilində və Şərq, Qərb və Şimal qonşularla ticarət və iqtisadi əlaqələr 

daha geniş çərçivədə inkişaf etməyə başlamışdı. Pula olan ehtiyac da artırdı. Bu feodalların və 

kəndlilərin təsərrüfatında istehsal edilən məhsulların daha çox hissəsinin  bazar dövriyyəsinə 

cəlb edilməsinə də səbəb olurdu. Kəndlə şəhərlərin mübadilə münasibətlərində tədricən kəndin 

şəhərdən iqtisadi asılılığı güclənirdi. Nizami “Xəmsə”də qarşısına qoyduğu məqsədlərdən asılı 

olmayaraq öz dövründə baş verən bütün bu iqtisadi hadisələrə bu və ya digər formada öz 

münasibətini bildirmişdir. Onun əsərlərində diqqəti cəlb edən ən mühüm məsələlərdən biri də 

mübadilə, ticarət, pul və onların rolu haqqında yürütdüyü ideyalardır. Göstərirdi ki, alqı-satqıda 

bərabərliyə əməl etmək ədalət və şəriət qanunlarına uyğun olmalıdır. O, deyirdi ki: “Az-çoxluğu 

hesablayarkən, zəhmətlə muzdu bərabər tut”. “Sən ayaqqabı verəndə, sənə əvəzində papaq 

verərlər”. Nizami dəfələrlə göstərir ki, ən nadir metallar, daş-qaşlar çox böyük zəhmətlə hasil 

olunduğuna görə qiymətlidir.  

Nizami bazar qiymətlərini və onlara təsir edən amilləri düzgün müşahidə etmiş və bu 

kateqoriyalar haqqında daha maraqlı fikir söyləyə bilmişdir. Onun bu sahəyə dair irəli sürdüyü 

ən qiymətli fikri tələb və təklif haqqındakı görüşlərində ifadə etdirilmişdir. Nizamiyə görə 

bazarda bəzi əmtəələrin qiyməti ona görə yüksəkdir ki, onlara olan tələb çox,təklif isə azdır. O, 

“Xosrov və Şirin“ əsərində yazır: 

Bir şeyə olanda iki müştəri, 

Əlbəttə o şeyin artar dəyəri. 

Yenə həmin əsərində bazarda eyni qəbildən olan malların çoxalması nəticəsində onların 

qiymətdən düşməsini göstərir: 

          “Gövhəri gövhərlər qiymətdən salar, 

                                               İpəyi ipəklər hörmətdən salar”.( Nizami Gəncəvi,2004) 

Nizami tələb və təklifin qiymətlərin dəyişməsinə təsirini göstərməklə yanaşı, bu qanunun 
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əkinçinin vəziyyətinə necə təsir göstərməsini də açıqlamışdır. O, bunun əkinçinin, çörəkçinin 

fəaliyyətinə necə təsir göstərməsi timsalında belə təsvir edir: “Taxıldan bir fayda gözlənilirsə, 

əkinçi əkinə, biçinə başlayar. Taxılın bazarı kasadlaşsa, qiymətsiz olsa, əkinçi işi, zəhməti 

buraxar”. Nizami mübadilədə, alqı-satqıda bərabərliyi və ədaləti əsas tutmaqla qeyri-ekvivalent 

yolla ticarətdən, çoxlu qazanc əldə edən tacirlərin əməllərini pisləyirdi. O bildirirdi ki, müxtəlif 

yollarla tacirlər və sələmçilər kəndlinin və sənətkarın hesabına həddən artıq var-dövlət və sərvət 

toplayırlar. Buna görə də o, ticarətdə “az verib çox alanları”, çəkidə,ölçüdə müştəriləri 

aldadanları məzəmmət edir və onları bu işdən çəkinməyi məsləhət görürdü.   

Hələ natural təsərrüfatın üstünlük təşkil etdiyi orta əsrlərdə belə, əmtəə-pul münasibətlərinin 

inkişaf edib genişlənməsi istehsalçıların da təbəqələşməsinə, ticarət və sələm kapitalının daha 

geniş fəaliyyətinə səbəb olurdu. Tədricən sərvətin pul formasında özünü göstərməsi, pula, qızıla 

meyli gücləndirdi. Pul,qızıl varlanmağa olan etirazı artırırdı. İnsanlar üzərində pulun, qızılın bu 

hökmranlığını görüb müşahidə edən Nizami bu qanunauyğun proseslə hesablaşmaq istəmirdi. 

O, pulu insanın maddi və mənəvi tələbatına xidmət edən bir vasitə kimi başa düşürdü. 

Sələmçilik, pul yığmaq hərisliyi, qızıla, gümüşə pərəstiş etmək Nizaminin  əxlaq təliminə, 

idealına uyğun deyildi. Buna görə də o, pulun yerinə yetirəcəyi bir sıra funksiyaları öz əxlaq 

təlimi çərçivəsində izah etməyə çalışır, qiymətli, əxlaqi, tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən fikirlər 

söyləyirdi. Nizaminin dövründə tədavüldə qızıl, gümüş və mis pullar fəaliyyət göstərirdi. Onun 

əsərlərində qızıl sikkələr, qızıl külçələr haqqında məlumatlar verilir. O, “İsgəndərnamə”də bir 

qızıl dükanını təsvir edərək göstərir ki, burada “kisələrlə qızıl tökülmüşdü, bir yanda sikkələr, 

bir yanda qızıl külçələr”. Nizami qiymətli metallardan çox əvvəlki dövrlərdə müxtəlif ölkələrdə 

ayrı-ayrı əmtəələrin pul rolunda çıxış etməsi haqqında geniş məlumata malik olmuşdur. Nizami 

ruslarla Azərbaycan və Qafqazla iqtisadi-ticarət əlaqələri haqqında geniş məlumata malik idi. 

O, həmin əsərində rusların Qafqaza, Azərbaycana yürüşlərindən danışarkən onların adət-

ənənələrini də təsvir edir. Eyni zamanda o, həmin dövrlərdə ruslar üçün səciyyəvi olan və xarici 

bazarlara ixrac edilən mallar ( xəz dərilər, mum, bal və.s) haqqında düzgün tarixi məlumatlar 

verir. 

Klassiklərin əsərlərində ruslarda xəz dərinin pul rolu oynaması da qeyd edilmişdir. Burada 

Nizami göstərmək istəyir ki, alqı-satqıda dəriyə göstərilən inam qızıldan da, gümüşdən də 

güclüdür, pul kimi dəri hamı tərəfindən qəbul edilir. O, bunu İsgəndərin dünyanın müxtəlif 

qitələrində və ölkələrində də rast gəldiyi bəzi qəbilələrin və xalqların timsalında da göstərir. 

İsgəndərin Misir yürüşündə Afrikada rast gəldiyi bir çox qəbilə və xalqlar qızıl və gümüş pulu 

tanımırlar. Eyni zamanda Nizaminin təsvir etdiyi ədalət ölkəsində də qızıl və gümüş “heç kəsin 

işinə yaramır”. Onlar yalnız insanın istehsal etdiyi başqa məhsullar kimi onlara xidmət edir. 

Beləliklə, Nizami bununla istər-istəməz pulun mahiyyətinə və onun tarixinə nəzər salmış olur. 

Nizami dövlətlilərə, xəzinə sahiblərinə məsləhət görürdü ki, onlar yığdıqları sərvətdən səmərəli 

istifadə etsinlər. O deyirdi: “O şeyi ki, qoyub özün görəcəksən, onu nə qədər yığıb saxlamaq 

olar”. Buna görə də ən yaxşısı bu sərvəti xeyirxah işlərə-şəhərlər tikdirmək, abadlıq yaratmaq, 

yoxsullara kömək etmək üçün sərf etmək ədalətli və səmərəli fəaliyyət göstərmək olardı. 
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Nizami göstərir ki, qızıla, pula sitayiş insanı dünyəvi işlərdən uzaqlaşdırır, insanlar arasında 

ədavət salır, dostu-dosta qarşı qoyur. O, “Yeddi gözəl” əsərində deyir ki: “Kim qızıldan ötrü 

ölür boş yerə, demək ositayiş eyləyir zərə”. “Axmaqlığa bax ki, bir parça daşdan ötrü, dost öz 

dostu ilə vuruşur”.   

Nizaminin iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirlərinin ümumiləşməsi 

Mütəfəkkir şairin iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

 İqtisadi bolluğu yaradan başlıca amillərdən biri qənaətcillikdir; qənaətcil olmayan 

bədxərc insanların var–dövləti başından aşsa da, sonu yoxsulluqdur, fəlakətdir. 

 Qənaətcil olmaq heç də xəsis olmaq demək deyildir. Topladığı var – dövləti xərcləməyə 

qıymayan xəsislərin aqibəti ölümdür. 

 İqtisadi inkişafın, əmək məhsuldarlığının başlıca şərtlərindən biri halal zəhmətdir, 

mayaya haram qatmamaqdır. 

 Taxılçılıqda yüksək məhsuldarlığı təmin etməyin əsas şərtləri: 1) əkin üçün yararlı olan 

saf toxum səpmək; 2) səpinə vaxtında başlamaq; 3) əlləri “dəmirə” çevirib, əkinə yüksək qulluq 

etməkdir.  

 İstehsalın inkişafı üçün iqtisadi həvəsləndirmə vacibdir. 

 Ölkənin iqtisadi tərəqqisi dövlət başçısının ağıllı və uzaqgörən iqtisadi siyasətindən çox 

asılıdır. 

Nizaminin əməyə, çalışqanlığa, qurub-yaratmağa səsləyən bu və buna bənzər yüzlərlə nəsihət 

və fikirləri bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Əməyi, insan azadlığını hər şeydən üstün 

tutan böyük mütəfəkkir bu gün də bütün bəşəriyyətə, insanlığa xidmət edən öz mütərəqqi 

ideyaları ilə yaşamaqdadır.  
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Xülasə 

İdarəetmə sahəsinin əsas problemlərindən biri işçilərlə bağlı olan problemlərdir. İşçilərinin məmnun olması 

təşkilatların məhsuldarlığını artıra bilməsi üçün əsas şərtlərdən biridir. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının 

xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrində sosial-demoqrafik (yaş, cins, təhsil) amillərinin işçilərin iş 

məmnuniyyətinə təsirinin tədqiqi aparılmışdır. Bu günə qədər iş məmnuniyyəti mövzusunda beş mindən çox 

araşdırma aparılmışdır. Müasir dövrdə bir çox müəssisə  və təşkilatların inkişafı və fəaliyyəti iş məmnuniyyəti ilə 

bir başa bağlı hala gəlmişdir. İşçinin iş məmnuniyyətinə təsir edən amillərin birdən çox olması iş məmnuniyyəti 

anlayışına fərqli yanaşmaların meydana çıxmasına səbəb oldu. İş məmnuniyyətinin formalaşmasına səbəb olan 

faktorlardan isə sosial-demoqrafik amillər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sosial-demoqrafik faktorlar günümüzdə 

diqqət verilməsi vacib olan məsələlərdəndir. Sosial-demoqrafik faktorların insanların iş həyatına, işdən 

məmnunluğuna  təsirinin araşdırılması təkcə Azərbaycan ölkəsinin təşkilatları üçün deyil, həm də xarici ölkələrin 

təşkilatlarını maraqlandıran məsələ olmalıdır.  

Alınan nəticələrə əsasən, sosial-demoqrafik amillərin iş məmnuniyyətinə təsir etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Lakin təşkilati amillərlə (staj, vəzifə) nisbətdə bu amilin təsiri daha azdır.  

Açar sözlər : Sosial-Demoqrafik Amillər, Yaş, Cins, İş Məmnuniyyəti 

 

Giriş  

Müəssisələr bəzi məqsədlərə nail olmaq üçün müxtəlif istehsal vasitələrindən istifadə edən 

birləşmədən ibarət olan təşkilatlardır. Müəssisələrin məqsədlərinə çatması və rəqabət üstünlüyü 

təmin etmək üçün insan vacib bir amildir. 1930-cu illərdə Neo-Klassik (İnsan Münasibətləri) 

yanaşmasının meydana çıxması ilə insanın iş həyatı üçün əhmiyyəti daha da anlaşılmış və 

insanın duygusal quruluşunun iş məmnuniyyətinin əmələ gəlməsində nə qədər təsirli olduğu 

aşkar edilmişdir. Bu səbəbdən iş məmnuniyyəti alimlərin diqqətini çəkən vacib bir məsələ 

olmuşdur (Şahin,Bacak, Güler, 2018). 

Bu araşdırmanın aparılmasında bir çox xarici ölkələrin alimlərinin əsərlərindən və fikirlərindən 

istifadə edilmişdir. Bu alimlər: M.Porter, E.Lavler, F.Herzbergin, A.Maslov, C.Alderfer, , Fred 

Luthans, , M. Jennifer George, Jones R. Gareth və s. dir. 

Sosial-Demoqrafik Amillər 

Sosial-demoqrafik amillərdən danışarkən ilk növbə onları ayrı-ayrı nəzərdən keçirmək 

lazımdır. Sosial faktorlar kiminsə həyat tərzinə təsir edən şeylərdir. Bunlara var-dövlət, din, 

mailto:yasernovruzov0@gmail.com
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alıcılıq vərdişləri, təhsil səviyyəsi, ailənin ölçüsü və quruluşu, eləcə də əhalinin sıxlığı daxildir.  

Sosial amillər əksər hallarda insanların məşğulluğuna təsir göstərir. Hansı sosial amillərin 

mühüm rol oynadığını öyrənmək şirkətinizdə müsbət və neqativ faktorların üzə çıxarılması 

istiqamətində mühüm addımdır. Əməkdaşların sədaqəti onların özlərini qrupda necə 

identifikasiya etmələri və təşkilata öz töhfələrini vermələri ilə bağlıdır. Qarşılıqlı hədəflərə 

çatmaq üçün fərdlər özlərini komandanın bir hissəsi kimi hiss etməlidirlər. 

Demoqrafik amillər demoqrafiya elminin bir hissəsi olub onu bəzi göstəricilər üzrə 

müəyyənləşdirən bir anlayışdır. Demoqrafiya  populyasiyanın yaş, irq və cinsiyyət kimi 

amillərə əsaslanan bir araşdırmasıdır. Demoqrafik məlumatlar, məşğulluq, təhsil, gəlir, nikah 

nisbətləri, doğum və ölüm nisbətləri və daha çox amillər daxil olmaqla statistik olaraq ifadə 

olunan sosial-iqtisadi məlumatlara aiddir. Hökumətlər, şirkətlər və qeyri-hökumət təşkilatları, 

demoqrafik göstəricilərdən istifadə edərək əhalinin xüsusiyyətləri haqqında daha çox məlumat 

əldə etmək üçün siyasət hazırlamaq və iqtisadi bazar araşdırmaları da daxil olmaqla istifadə 

edirlər.  

Demoqrafiya, insanlar qrupları və populyasiyalar haqqında geniş xüsusiyyətlərin toplanması və 

təhlilidir. 

Demoqrafik məlumatlar, müəssisələrin istehlakçılara necə bazar etməyi və istehlakçı tələbində 

gələcək tendensiyalar üçün strateji plan qurmağı başa düşmələri üçün çox faydalıdır. 

Demoqrafik məlumatlar yalnizca müstəriləri araşdırmaq üçün vacib bir alət deyil, həmçinin, 

təşkilatlar öz işçilərinin araşdırarkən demoqrafik göstəricilərə diqqət yetirməlidirlər. Əksər 

şirkətlər öz işçilərinin nə istədiyini, yəni onların ehtiyaclarını öyrənmək üçün demoqrafik 

tədqiqatlar aparır. Bunun səbəbi isə, o bu yolla işçiləri qruplara bölür və onların ehtiyaclarını 

qrup şəklində qarşılayır. İşçilərin ehtiyacları onların yaşından, cinsindən, mədəni vəziyyətindən 

asılı olaraq dəyişir. Bunlar müəyyənləşdirilməsi isə təşkilatın qarşısında duran ən vacib 

məsələlərdəndir. 

İş Məmnuniyyəti Anlayışı 

İşçilərin məmnuniyyətini yalnız gözlə görmək çətin deyil, həm də müəyyənləşdirilməsi  çox 

çətin bir anlayışdır. İş məmnuniyyəti ifadəsi ilk dəfə 1920 ci illərdə qarşımıza çıxmışdır. Bu 

dövrdə fərqli əmək haqqı sistemlərinin tətbiq olunması işçi məmnuniyyətinə kömək etdi. İş 

məmnuniyyətinin əsas əhəmiyyəti isə 1930-1940-cı illərdə Neoklasik yanaşma ilə başa 

düşülmüşdür. 

1970-1980-ci illərdə geniş yayılmış sistem yanaşması və ümumi keyfiyyət idarəetməsi anlayışı 

ilə işçinin iş məmnuniyyətinə təsir edən amillər daha əhatəli öyrənilmişdir. 

İşçinin iş məmnuniyyətinə təsir edən amillərin birdən çox olması iş məmnuniyyəti anlayışına 

fərqli yanaşmaların meydana çıxmasına səbəb oldu. Ümumiyyətlə bu anlayış, işçinin işindən 

məmnun qalmasının göstəricisi və işinə qarşı bəslədiyi müsbət meyillər olaraq adlandırıla bilər. 
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Işləyən məmnuniyyəti işçinin öz işinə qarşı bəslədiyi gözlə görülməyən duyğusal hissləridir 

(Столяренко и Амаглобели, 2015)   

Araşdırmalar işçi qüvvəsinin şəxsi atributları və demoqrafik xüsusiyyətləri iş məmnuniyyətinin 

mütənasib dəyişməsi ilə nəticələnən kritik amillər kimi qəbul edildiyini təsdiqləyir (DeVaney 

and Chen, 2003). Araşdırmalar cinsiyyət və yaş kimi demoqrafik dəyişkənlərin işçilərin iş 

yerindəki ümumi məmnuniyyəti üzərində daima fərqli təsir göstərdiyini də göstərmişdir (Səttar 

və digərləri, 2010). Demoqrafik atributlar işçi qüvvəsi arasında işdən məmnunluq ölçülərinin 

səviyyəsini proqnozlaşdırmaq üçün də istifadə edilmişdir (Saifuddin and Nawaz, 2010). Nəzəri 

olaraq, işdən məmnunluqdakı fərqlər iş mükafatları, iş şəraiti və fərdi xüsusiyyətlər ilə 

hesablanır (Bokemeier and Lacy, 2005). İş məmnuniyyəti, insanların təsirli cavab verdiyi bir 

işin ən vacib xüsusiyyətləri olan bir neçə əlaqəli münasibətləri təmsil edir (Luthans, 2005). 

Clark (1997), İngiltərədəki araşdırmada bir sıra faktorların nəzarət altına alınmasına 

baxmayaraq, iş məmnuniyyətinin qadınlar üçün kişilərə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək 

olduğunu, lakin əmək haqqından daha az məmnun qaldığını açıqladı. Əhəmiyyətli olan, eyni 

ümumi iş məmnuniyyəti və daha az əmək haqqı, mükafat və iş məmnuniyyətinin təbiəti, 1992-

2000-ci illər arasında İngiltərədə edilən işlər üçün tapıldı. İsveçrədə cinsi iş məmnuniyyəti 

fərqləri ilə bağlı aparılan araşdırmalar qadınların kişilərdən daha çox işlərindən razı olduqlarını 

ortaya çıxardı (Sauza-Poza və Sauza-Poza, 2007). Əksinə, qadınların ABŞ-ın qabaqcıl 

universitet üzvləri arasında kişilərlə müqayisədə iş məmnuniyyətinin daha aşağı səviyyədə 

olduğu aşkar edilib (Sabharval və Corley, 2009); stomatoloji təcrübədə kişilər qadınlarla 

müqayisədə yüksək karyera məmnunluğunu nümayiş etdirirdilər, və qadınların yüksək faizi 60 

yaşına qədər təbliğat baxımından və işin təbiəti səbəbiylə pensiyaya çıxmağı planlaşdırırdılar 

(Ayers et al. 2008). Eynilə, Milli Uzunlamasına Gənclik Sorğusu, kişilərin əmək haqqı, mükafat 

və iş şəraitindən daha çox məmnun olduğunu bildirdi. Digər tərəfdən, qadınlar alınan əmək 

haqqından daha yüksək məmnuniyyət, lakin iş mükafatları və şəraitdən daha aşağı məmnunluq 

bildirirlər (Usui, 2008). Malayziya kontekstində Ramayah et al. (2001) istehsalat işçiləri ilə 

əlaqədar olaraq, qadınların İş Təsviri İndeksi (İTİ) ilə iş yoldaşlarının münasibətləri, əmək haqqı 

və nəzarətində daha yüksək məmnuniyyət olduğunu bildirdi. Kişi, qadınla müqayisədə iş 

məmnuniyyəti və xidmət təşviqindən daha çox məmnun olduğunu bildirdi. Malayziyanın özəl 

universitetlərinin professor-müəllim heyəti arasında da analoji qərar çıxarılıb. Tədqiqat 

qadınların iş məmnuniyyətinin bütün aspektlərindən kişi həmkarlarından daha çox razı 

qaldığını göstərmişdir (Santhapparaj və Shah-Alam, 2005). Milli Rəy Tədqiqat Mərkəzinin 

(MRTM) Ümumi Sosial Araşdırmasından alınan empirik məlumatlar, 1774 ilə 1882 arasında 

qadınların ümumi iş məmnuniyyəti aldığını təsdiqlədi. Bununla birlikdə, kişilərə nisbətən 

əhəmiyyətli dərəcədə az iş mükafatı, əhəmiyyətli dərəcədə fərqli iş şəraitinə malikdir və bir az 

fərqli iş dəyərlərinə malikdir. Bununla birlikdə, iş məmnuniyyətinin müəyyənediciləri zamanla 

dəyişir (Bokemeier and Lacy, 2005). Beləliklə, biz ümumi iş məmnuniyyətinin qadınlarda 

kişilərə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olduğunu düşünürük. Biz fərziyyə edirik:  

Fərziyyə 1. Kişilər və qadınlar arasında iş məmnuniyyətinin bütün aspektlərində əhəmiyyətli 
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fərqlər var. 

Fərziyyə 2. Yaş qrupları ilə iş məmnuniyyətinin bütün tərəfləri arasında əhəmiyyətli fərq var. 

Fərziyyə 3. Təhsil səviyyəsi ilə iş məmnuniyyətinin bütün tərəfləri arasında əhəmiyyətli fərq 

var. 

Metod  

Tədqiqat prosesində nəzəri tədqiqat metodlarından (ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, 

qruplaşdırma, müqayisə etmə, təhlil və s.) metodlardan geniş istifadə olunmuşdur. Həmçinin 

Azərbaycanda xidmət sahəsində çalışan işçilərin sosial-demoqrafik amillərinin iş 

məmnuniyyətinə təsiri araşdırılmış və təhlil edilmişdir. Tədqiqatın aparılması üçün anket 

sorğu hazırlanmış və respondentlərə cavablanması üçün dağıdılmışdır. Anket sorğusu Google 

Forms platformunda yerləşdirilmişdir və respondentlərə online şəkildə göndərilmişdir. 

Tədqiqat təsadüfi seçmə yolu ilə aparılmışdır. Tədqiqatın cavablanmasında 308 nəfər iştirak 

etmişdir.  Anket cavabları SPSS Statistics 16.0 kompüter programı vasitəsi ilə analiz 

olunmuşdur. 

Analiz 

İlk olaraq sosial-demoqrafik amillərimizin təhlilini aparaq. Aparılmış anket nəticəsində 308 

respondentin cavabları nəzərə alınaraq təhlil edilmişdir. Sorğu da iştirak edənlərin 39,3%-i 

kişi, 60,7%-i isə qadınlardır. Yaş aralığına gəldik də isə 74,7%-in 21-30 yaşında olması nəzərə 

çarpır. Respondentlərin 69,8%-i subaylardan, 30,2%-i isə evli işçilərdən ibarətdir. Təhsil 

səviyyəsinə görə isə respondentlərin 89,3%-i ali təhsilli işçilərdir. Sorğudakı işçilərin iş stajı 

isə 1 ilə qədər 39,6%, 1-5 il arasında 53,9% və 6-10 arası 6,5% təşkil edir. Vəzifələrinə görə 

isə bu işçilər menecerlərə (20,5%) və çalışanlara (79,5%) bölünür. 

Cədvəl 1. Tədqiqat respondentlərinin sosial-demoqrafik göstəricilərinin frekans analizi. 

Göstəricilər  F  % 

Cins 

Kişi   121  39,3 

Qadın  187  60,7 

Yaş 

20-dən aşağı  1  0,3 

21-30 yaş  230  74,7 

31-40 yaş  59  19,2 

41-50 yaş  18  5,8 

Ailə vəziyyəti Subay  215  69,8 
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Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

İş məmnununiyyətini ölçmək üçün  9 aspektdən ibarət iş məmnuniyyəti olcəyi istifadə 

edilmişdir. Bu aspektlər anket sorğusunda Likert skalası ilə ölçülmüşdür. Likert skalası 1-

qətiyyən razı deyiləm, 2-razı deyiləm, 3-nə razı, nə də narazı deyiləm, 4-razıyam, 5-tam razıyam 

şəklində təsvir olunmuşdur. 

Cədvəl 2. İşçinin iş məmnuniyyətini ölçən aspektlər. 

M1 Şirkətdəki iş şəraitidən məmnunluq 

M2 Əmək haqqından məmnunluq 

M3 İşçinin gördüyü işdən məmnunluğu 

M4 İş təhlükəsizliyindən məmnunluq 

Evli  93  30,2 

Təhsili 

Orta təhsil  18  5,8 

Tələbə  15  4,9 

Ali təhsil  275  89,3 

Staj 

1 ildən az  122  39,6 

1-5 il  166  53,9 

6-10 il  20  6,5 

Vəzifə 

Menecer  63  20,5 

Çalışan  245  79,5 

Gəlir 

0-250 manat  59  19,2 

251-500 manat  103  33,4 

501-750 manat  66  21,4 

751-1000 manat  35  11,4 

1001-1500 manat  38  12,3 

1500 manatdan çox  7  2,3 
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M5 Rəhbərlikdən məmnunluq 

M6 İş yoldaşlarından məmnunluq 

M7 Şirkət daxili hörmətdən məmnunluq 

M8 Şirkətə olan inanc 

M9 Bayram və tədbirlərin keçirilməsindən məmnunluq 

 Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

İlk növbədə tədqiqatın güvənirliyini ölçmək üçün Cronbach Alpha dəyərinin tapırıq. 

Cədvəl 3. Cronbach Alpha güvənirlik analizinin nəticəsi 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

 .820 9 

 Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

Bu günə kimi işçilərin iş məmnuniyyəti ilə onların cinsi arasında bir çox araşdırma aparılmış, 

lakin ümumi bir nəticəyə gəlinməmişdir. İş məmnuniyyəti ilə cins arasındakı əlaqə ölçülərkən 

iki fərqli nəticəyə gəlinmişdir. Misal üçün, praktikada olan həkimlərin məmnuniyyətini 

araşdırma nəticəsi göstərir ki, kişilərin iş məmnuniyyəti qadınlara nisbətən daha yüksəkdir. 

Helin və Smithin də araşdırmaları göstərir ki, kişilərin iş məmnuniyyəti daha yüksəkdir. Bu 

kimi nəticələrə gələn araşdırmacılar düşünür ki, kişilərin iş məmnuniyyəti qadınlardan daha 

yüksək olmasının səbəbi kişilərin daha yüksək maaş almasıdır. Digər bir yandan isə Hodsonve 

və Mc Murrayın apardığı araşdırmaların nəticələri göstərir ki, qadınlar kişilərə görə işlərindən 

daha məmnundur. 

Bu səbəblərdən biz öz araşdırmamızda qadınların və ya kişilərin işlərindən daha məmnun 

olduğunu öyrənmək üçün analiz aparırıq. Cins amili iki qrupdan ibarət olduğu üçün biz 

parametrik olmayan Mann Whitney U analizindən istifadə edəcəyik. 
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Cədvəl 4. İş məmnuniyyəti ölçəyinin cinsə görə Mann Whitney U analizinin nəticələri. 

 

Cinsiniz N Mean Rank Sum of Ranks 

 

P 

M1 Kişi 121 148.02 17910.00  

Qadın 187 158.70 29676.00 .268 

M2 Kişi 121 160.42 19411.00  

Qadın 187 150.67 28175.00 .334 

M3 Kişi 121 160.03 19364.00  

Qadın 187 150.92 28222.00 .365 

M4 Kişi 121 142.60 17255.00  

Qadın 187 162.20 30331.00 .044 

M5 Kişi 121 165.09 19975.50  

Qadın 187 147.65 27610.50 .083 

M6 Kişi 121 144.81 17521.50  

Qadın 187 160.77 30064.50 .092 

M7 Kişi 121 144.15 17442.50  

Qadın 187 161.20 30143.50 .084 

M8 Kişi 121 129.98 15727.50  

Qadın 187 170.37 31858.50 .001 

M9 Kişi 121 134.47 16271.00  

Qadın 187 167.46 31315.00 .001 

M_ORTA Kişi 121 140.82 17039.50  

Qadın 187 163.35 30546.50 .030 
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Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

Aparılan bir çox araşdırmalarda yaş ilə iş məmnuniyyəti arasında anlamlı bir fərq olduğu 

müəyyən edilmişdir. Oswald və Warr apardıqları araşdırmalarda görüblər ki, iş məmnuniyyəti 

ilə yaş arasında “U formalı” bir  əlaqə vardır.  

Bizim tədqiqatımızda istifadə etdiyimiz yaş amilini 2-dən çox qruplara ayırdığımız üçün iş 

məmnuniyyətinə yaş amilinin təsirini parametrik olmayan Kruskal Wallis analizindən istifadə 

edirik. Bildiyimiz kimi bizim respondentlərimiz sayı 308 nəfər idi, lakin 20 yaş-dan az qrupuna 

1 nəfər aid olduğu üçün biz həmin şəxsin nəticələrini diqqətə almamışıq. 

Cədvəl 5. İş məmnuniyyəti ölçəyinin yaşa görə Kruskal Wallis nəticələri. 
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 Yaş N Mean Rank P 

M1 21-30 230 146.00  

31-40 59 174.09 .010 

41-50 18 190.39  

M2 21-30 230 146.92  

31-40 59 159.76 .001 

41-50 18 225.53  

M3 21-30 230 140.40  

31-40 59 196.63 .001 

41-50 18 188.03  

M4 21-30 230 147.15  

31-40 59 174.10 .045 

41-50 18 175.67  

M5 21-30 230 153.54  

31-40 59 144.14 .114 

41-50 18 192.19  

M6 21-30 230 160.46  

31-40 59 134.65 .054 

41-50 18 134.86  

M7 21-30 230 152.82  

31-40 59 169.40 .074 

41-50 18 118.64  
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M8 21-30 230 151.04  

31-40 59 165.27 .527 

41-50 18 154.86  

M9 21-30 230 154.58  

31-40 59 155.46 .811 

41-50 18 141.83  

M_ORTA 21-30 230 148.51  

31-40 59 165.86 .124 

41-50 18 185.25  

 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

Təhsil səviyyəsi ilə iş məmnuniyyəti arasında qarşılıqlı əlaqənin müəyyən edilməsinə yönəlmiş 

tədqiqatların nəticələri fərqlənir. Ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, yüksək təhsil səviyyəsi 

olan insanların iş məmnuniyyəti aşağı təhsil səviyyəsi olan insanlardan daha yaxşı. Çünki təhsil 

səviyyəsi yüksəldikcə yeni iş imkanları və əmək haqqı ödənişləri artır. Amma yaxşı təhsil almış 

hər bir insan onun gözləntilərinə yönəlmiş yaxşı iş tapa bilmir. Bu, öz növbəsində, iş 

məmnuniyyətsizliyini yaradır. 

Təhsil amilini orta təhsil, tələbə və ali təhsil şəklində qruplaşdırdığımız üçün və bu göstəricimiz 

parametrik dağılmadığı üçün biz Kruskal Wallis analizindən istifadə edirik. 

Cədvəl 6. İş məmnuniyyəti ölçəyinin təhsilə görə Kruskal Wallis analizinin nəticələri. 
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 Təhsil N Mean Rank P 

M1 Orta təhsil 18 154.50  

Tələbə 15 35.47 .001 

Ali təhsil 275 160.99  

M2 Orta təhsil 18 106.11  

Tələbə 15 56.97 .001 

Ali təhsil 275 162.99  

M3 Orta təhsil 18 111.75  

Tələbə 15 55.23 .001 

Ali təhsil 275 162.71  

M4 Orta təhsil 18 167.67  

Tələbə 15 82.17 .002 

Ali təhsil 275 157.58  

M5 Orta təhsil 18 101.00  

Tələbə 15 158.13 .025 

Ali təhsil 275 157.80  

M6 Orta təhsil 18 143.33  

Tələbə 15 122.77 .237 

Ali təhsil 275 156.96  

M7 Orta təhsil 18 80.94  

Tələbə 15 121.57 .001 

Ali təhsil 275 161.11  
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M8 Orta təhsil 18 67.89  

Tələbə 15 56.23 .001 

Ali təhsil 275 165.53  

M9 Orta təhsil 18 158.11  

Tələbə 15 35.70 .001 

Ali təhsil 275 160.74  

M_ORTA Orta təhsil 18 87.97  

Tələbə 15 47.63 .001 

Ali təhsil 275 164.68  

Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

Hansı təhsil səviyyəsində olan işçilərin daha məmnun olmasını yoxlamaq üçün isə biz Post-Hoc 

LSD analizi aparmışıq . 

Cədvəl 7. Təhsil səviyyələrinin Post-Hoc LSD analizinin nəticələri. 

(I) Təhsil (J) Təhsil 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.  

Orta təhsil Tələbə .75309* .23286 .001  

Ali təhsil -.49809* .16205 .002  

Tələbə Orta təhsil -.75309* .23286 .001  

Ali təhsil -1.25118* .17661 .000  

Ali təhsil Orta təhsil .49809* .16205 .002  

Tələbə 1.25118* .17661 .000  

    

Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 
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Nəticə 

Bu araşdırma nəticəsində biz iş məmnuniyyətinə təsir göstərən bəzi amilləri təyin etmişik. İlk 

növbədə biz araşdırmamızda cins ilə iş məmnuniyyəti arasında olan əlaqəni 

müəyyənləşdirmişik. Cins amilinin iş məmnuniyyətinin ortalaması ilə əlaqəsinə baxdıqda 

görürük ki, sig.(p) dəyərimiz 0,05-dən kiçik olduğu üçün kişilər və qadınlar arasında 

məmnuniyyət baxımından anlamlı bir fərq vardır. Mean rank-a (ortalama sıra) baxdıqda isə 

qadınların kişilərdən daha məmnun olduğunu deyə bilərik. Lakin müəyyən aspektlərə 

(M1,M2,M3,M5,M6,M7) ayrı-ayrı baxdıqda görürük ki, qadınlar və kişilər arasında anlamlı bir 

fərq yoxdur.  

Yaş qruplarına görə işçilərin iş məmnuniyyəti arasında anlamlı bir fərq yoxdur (p>0.05 

olduğundan). Lakin iş məmnuniyyəti aspektlərini tək-tək gözdən keçirsək, görərik ki, M1, 

M2,M3,M4 aspektlərinə görə yaş qrupları arasında anlamlı bir fərq vardır. Bu aspektlər üzrə 

işçilərin yaşı artdıqca onların iş məmnuniyyət səviyyələri də artır. Yəni deyə bilərik ki, 

müəyyən aspektlərə görə yaşlı işçilər cavan işçilərə nisbətən işlərindən daha məmnundur. 

Təhsil səviyyəsinə görə işçilərin iş məmnuniyyəti arasında mənalı bir fərq vardır (p<0.05 

olduğu üçün). Hansı təhsil səviyyəsində olan işçilərin daha məmnun olmasını yoxlamaq üçün 

isə biz Post-Hoc LSD analizi aparmışıq. Nəticədə dəyə bilərik ki, ali təhsilli işçilər orta təhsili 

işçilərə və tələbələrə nisbətən işlərindən daha məmnundur, orta təhsilli işçilər isə işlərindən  

tələbələrə nisbətən daha məmnundur. 
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Qlobal Koronavirus Pandemiyasının Müasir Məşğulluq Sistemində 

Yaratdığı Təsir və Qeyri –rəsmi Məşğulluqdakı Fəsadları 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
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Xülasə 

Müasir iqtisadi islahatlar fonunda münasibətlərinin formalaşması özünü əmək bazarı və məşğulluğun qarşılıqlı 

əlaqəsindən irəli gələn problemlərin aktuallığı ilə şərtləndirmişdir. Bütün dövrlərdə hər bir dövlətin qarşısında 

duran ən mühüm məsələlər əmək bazarı, qeyri-rəsmi məşğulluq, məşğulluq və işsizlik problemlərinin həllidir. 

İqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan məşğulluq xarici təsirlərdən asılı olaraq dəyişməkdədir. Belə ki, bu xarici 

təsirlər həm ölkə miqyasında, həm qlobal miqyasda baş verən proseslərlə əlaqədardır. Ölkə iqtisadiyyatının 

dayanıqlı inkişafını təmin edilməsiylə, qeyri-rəsmi məşğulluğun əmələ gətirdiyi problemləri aradan qaldırmalı və 

əhalinin məşğulluğunu təmin edilməli, işsizliyin azaldılmalı və artım tempinin saxlanılmalıdır.  

Ölkə daxili yaranan təsirlərlə yanaşı, hal – hazırda dünyanı öz cənginə almış olan Korona virus pademiyasınında 

təsirləri danılmazdır. Dünya ölkələrinin yaşadığı fərqli viruslar, pandemiyalar, iqtisadiyyata, ətraf mühitə və 

umumilikdə iqtisadi fəaliyyətə böyük təsirlər göstərmişdir. Bu pandemiya özünü iqtisadiyyat sahələrinin hər birinə 

təsir etməklə qalmamış, öz mənfi təsir dairəsinə məruz qoymuşdur. Covid-19 səbəbindən kütləvi ölümlərə, 

beynəlxalq bazarlarda kütləvi işsizliklərə, iqtisadiyyatın bir çox sferasında böyük tənəzzüllərin olmasına gətirib 

çıxartdı. Bu səbəblərdən ən aktualı isə bütün iqtisadi subyektlərə təsir edən, həyat səviyyəsini aşağı salan işsizliyin 

artması ilə paralel qeyri-rəsmi məşğul əhalinin sayının artmasına səbəb oldu. Həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə Covid-19 pandemiyası səbəbilə təşkilatlar və işçilər ciddi problemlərlə üzləşməkdədirlər. 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatlarına görə pandemiya belə davam edərsə dünyada təqribən 25 milyon 

insan işsiz qala bilməsi mümkün olar, biz bu göstəricini 2008- 2009-cu illərin qlobal maliyyə böhranı ilə müqayisə 

etsək fərqi asanlıqla görə bilərik. Qlobal maliyyə böhranı daha az öz fəasdını vermişdir, beləki 22 milyon insanın 

işsiz qalmasına səbəb olmuşdur. 

Açar sözlər: Əmək bazarı, qeyri-rəsmi məşğulluq, məşğulluq, qlobal pandemiya, koronavirus. 

 

Giriş 

Azərbaycanda həyata keçirilmiş olan səmərəli və tənzimləyici siyasətlər birbaşa olaraq 

makroiqtisadi mühitə təsir edir, bu  təsir nəticəsində məşğulluğun səviyyəsinin 

tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Ölkə məşğulluq səviyyəsinə və qeyri – rəsmi 

məşğulluğun azaldılması, həmçinin investisiya fəallığının yüksəldilməsi makroiqtisadi 

sabitlikilə qarşılıqlı əlaqədədir. Beləki, dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, makroiqtisadi 

sabitlik özü ilə bərabər digər sosial iqtisadi göstəricilərlə birlikdə daha təsir edici formada özünü 

biruzə verir. Başqa sözlə səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə zəmin yaradır.  

Digər tərəfdən isə makroiqtisadi sabitliyini təmini nəticəsində aşağı inflyasiya səviyyəsinə nail 
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olunur, bunun nəticəsi olaraq manatın sabit məzənnəsi formalaşır. Yüksək inflyasiyalı iqtisadi 

mühit olduqda investorlar üçün qeyri – müəyyənlik amili, mənfəətlilik dərəcəsi, risklər artır və 

gələcəyi planlaşdırmaq çətinləşir (“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası). 

Əksinə olduqda isə aşağı inflyasiya səviyyəsi isə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin 

investisiyalaşmasının zəmin yaradır, bununlada yeni iş yerlərinin açılır, məşğulluq təmin edilir, 

qeyri-rəsmi məşğulluğun azaldımasını stimullaşdırır.  

Ölkəmizdə məşğulluq və qeyri-rəsmi məşğulluq problem həllində dövlət məşğulluq siyasətinin 

başlıca priоritetlərindən biri kimi məhz işsizlik göstəricilərinin minimal səviyyədə saхlanılması 

dayanır. Hər bir ölkənin iqtisadi və sоsial siyasətində məşğulluğun təmin оlunması üçün 

müəyyənləşmiş istiqamət və bu istiqaməti müəyyən edən qanunvericilik sistemi vardır  

(Muradov, 2006). Məşğulluğun təmin оlunması üçün dövlət hər zaman mühüm rol oynayır. 

Azərbaycanda dövlət məşğulluq siyasətinin əsas məqsədlərindən biri də əmək qabiliyyətli 

insanların məşğulluğunu yüksək səviyyədə təmin etməkdir.  

Məşğulluğun yüksək səviyyədə təmin оlunması öz növbəsində ölkədə оlan məhsuldar 

qüvvələrdən səmərəli istifadə olunması deməkdir (Muradov, 2006). Bununlada məşğulluq və 

qeyri-rəsmi məşğulluq problem həllinə nail olunur. 

Qeyri – rəsmi məşğulluğun azaldılması, əmək bazarının stimullaşdırılması ilə məşğulluğun 

təmin edilməsi prioritet hesab olunduğu son zamanlarda dünyada və ölkəmizdə baş verən yeni 

növ koronavirus pandemiyasının mənfi təsirləri yan keçməyib, öz təsirlərini kütləvi şəkildə 

bağlanan iş yerlərində, qısaldılmış iş saatlarında biruzə verir.  

Metod 

Məqalədə elmi-tədqiqat metodları sistemli şəkildə tətbiq edilmişdir. Dövlət Statistika 

Komitəsinin məşğulluq haqqında olan statistik məlumatlar və işsizlik ve məşğulluq sahəsində 

mövcud olan beynəlxalq təşkilatların yayımladığı statistik məcmuələr tədqiqatın əsas 

informasiya bazasını təşkil edir. Bu tədqiqatlarda nəticəsində, uyğun ehtimallar arasdırılmış və 

səmərəli həllərin seçilməsinə çalışılmışdır. 

Analiz 

Tədqiqat qlobal koronavirus pandemiyasının əmək bazarı, məşğulluq və qeyri-rəsmi məşğulluq 

fəaliyyətinə təsirinə əsaslanmışdır. Hal – hazırkı vəziyyətdə dünya iqtisadiyyatı öz 

durğunluğunu və tənəzzülün mənfi təsirini yaşamaqdadır. Ölkədə aparılan tədbirlər nəticəsində 

pandemiyanın zərərlərinin qarşısının alınması üçün tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi 

işsizliyin qarşısını almaq məqsədi ilə məşğulluq sahəsində güzəştlər tətbiq esilməsi ilə 

insanların iş yerlərinin qorunmasına çalısılsada, insan sağlamlığına və həyatına göstərdiyi mənfi 

təsir nəticəsində məşğulluğa təsiri qaçınılmaz olmuşdur.  

Xususi karantin vəziyyəti nəticəsində təşkilatların fəaliyyəti, iri satış məntəqələri, restoran və 

ictimai iaşə obyektlərinin fəaliyyətinin dayandırılması, turizm sektorunun böhran vəziyyəti, bu 

kimi sektorların fəaliyyətinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər bir başa olaraq işsizliyə və qeyri – 
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rəsmi məşğulluğun səviyyəsini artmasına gətirib çıxartmışdır.  

Xüsusi karantin rejimin və qadağaların tətbiq edilməsi ilə pandemiyanın son dövrlər ərzində 

təsir dairəsinin azaldılmasına nisbətən nail olunsa da, bitmə müddətinin təyin edilə bilmədiyi 

və qeyri-müəyyən dövrə qədər davam edəcəyi də artıq qəbullanılmışdır. Məhz buna görə də 

qlobal pandemiya insanların iqtisadi fəaliyyətlərinə, onların həyat səviyyəsinə və 

məşğulluqlarına təsir edən kənar effektlərə qarşı profilaktik və operativ tədbirlərin 

hazırlanması, onların qarşısının alınması ilə bağlı bir sıra təkliflər verilmişdir (Akbulayev and 

etc, 2020).     

Koronavirus pandemiyasının məşğulluğa qlobal təsiri 

Qlоbal məşğulluq prоblemlərində iştirak etmək istəyən hər bir ölkənin özünün Milli 

hüdudlarında mükəmməl məşğulluq siyasətinin оlması vacibdir. Lakin bu hüdud qlobal 

pandemiya ilə bir qədər daha qapalı formaya gətirilməsi, hetda sərt karantin tədbirləri 

nəticəsində insanların qapanması və fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılmasına kimi 

minimumlaşdırılmışdır.  

Bu dövrlə elaqədar olaraq, Azərbaycan bir ölkə kimi qeyri-rəsmi məşğulluq problemi və əhali 

üzrə məşğulluğun təmin оlunması baхımından prоblemli ölkələr sırasındadır. Ölkə rəhbərliyi 

tərəfindən bunu stimullaşdırmaq məqsədi ilə bir çox şəhər və rayonlar üzrə qeyri – rəsmi 

məşğulluğun azaldılması, rəsmi işsiz əhalini stimullaşdırmaq, həmçinin həyat səviyyəsini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə bir dəfəlik maddi yardımlar ayrılmışdır.  

Bir çox problemlərin həlli kimi məşğulluq və qeyri-rəsmi məşğulluq problemin də həllini insan 

kapitalının inkişafında görürlər. İndiki zamanda rəqabətə davamlı məhsul istehsalı və davamlı 

iqtisadi artımın təmin olunması insan kapitalı hesabına təmin edilir. Dünya Bankının ölkələr 

arasında apardığı tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, son illərdə iqtisadi artımın 60%-

dən çoxu insan kapitalı nəticəsində baş vermişdir (ILO, 2020). Pademiya səbəbilə uzaqdan idarə 

edilən sistemə keçid, bütün sferaların onlayn və ya virtual mühitə daşınması iqtisadiyyatın 

virtual formadada inkişafını stimullaşdırılmasına nümunə oldu. 

(Cədvəl 1): 
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Cədvəl 1: Azaldılan iş saatlarının ərazilər üzrə bölgüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (International Labour Organization) 

  

Müasir pandemiya şəraiti dövründə mühüm sosial-iqtisadi problemlərin həll edilməsi yolunda 

müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş Azərbaycanın qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri əmək 

bazarının tələblərinə uyğun rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanmasıdır. Bununlada ölkədə 

mövcud olan qeyri-rəsmi məşğulluq problemlərinin həll edilməsinə nail olaraq məşğulluq 

səviyyəsnin artırılmasına nail olunmuş olacaqdır (Muradov, 2006).  Digər tərəfdən iqtisadi 

subyektlərin təkmilləşdirilməsi özü də rəqəmsal dünya iqtisadiyyatına keçidə birbaşa olaraq 

zəmin yaratmış olacaqdır.   

Cəmiyyətin məşğulluq problemlərinin həll edilməsi, sosial-iqtisadi inkişafı üçün əmək 

bazarının stimullaşdırılmasıyla qeyri – rəsmi məşğulluğun balansını yaratmaq və sistemlər 

arasında sıx əlaqənin qurulması mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Qeyri-rəsmi məşğulluq problemlərinin aradan qaldırılması üçün peşəkar və ixtisaslı işçi 

potensialını hazırlanması kəmiyyət və keyfiyyətcə bazar iqtisadiyatına uyğunlaşması, ixtisaslı 

işçilərin müntəzəm təhsillə əlaqələndirilməsi, peşəyönümlü fəaliyyətin gücləndirilməsi, orta 

təhsilin peşəkarlaşdırılması, məşğulluq xidmətlərinin təlim prosesində qeyri – rəsmi 

məşğulluğun azaldılması istiqamətində fəal iştirakının təşkili həlli vacib olan problemlərdəndir 
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(Бобков,  2009). 

Dünyada gedən cəmiyyətin informasiyalaşması prosesi qlobal elektron mühitinin sürətli 

inkişafı rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanmasında informasiya texnologiyalarının təhsil və 

peşə hazırlığı sistemində geniş tətbiq olunmasını zəruri edir (Локтюхина, 2011). Hər bir 

cəmiyyət üzvünün məşğulluğunun təmin edilməsi üçün ölkəmizdə təhsil və peşəkar kadr 

hazırlığı sistemi yeni tədris proqramları və avadanlıqlarla təmin olunsa da, hələ də görülməli 

işlər çoxdur.  

Elmi texniki nailiyyətlər əsri adlandırılan müasir dövrümüz məşğulluq və həyat modelləri çox 

sürətlə dəyişir. İqtisadiyyatımızda mütəmadi olaraq baş verən bu dəyişikliklərə müvəffəqiyyətlə 

uyğunlaşma isə yalnız vətəndaşların ömrü boyu təhsili vasitəsilə mümkündür (Mehbalıyev, 

İsgəndərov, 2002).  

Hazırda bu problem inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq hər bir ölkə üçün aktualdır. Lakin 

qeyri-rəsmi məşğulluq probleminin həllinə tam nail olunmaq mümkün olmur. Müasir dövrdə 

elm və texnologiya elə sürətlə inkişaf edir ki, bilikləri hər il orta hesabla 20%-i aktuallığını itirir 

və beləliklə də 5-8 il ərzində peşələrin məzmunu tamamilə köhnəlir (ILO, 2020).  Təsadüfi deyil 

ki, məşğulluq üzrə Avropa strategiyası çərçivəsində ömür boyu təhsil biliklər və bacarıqların, 

peşə səriştəsinin artırılması məqsədi ilə və daimi əsaslarla aparılan hərtərəfli təlim fəaliyyəti 

kimi müəyyən edilmişdir.  

Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, davamlı iqtisadi inkişafın və yüksək 

həyat səviyyəsinin təmin olunmasında məşğulluq siyasətinin əvəzsiz rolu var.  

Ölkəmizdə məşğulluq və qeyri-rəsmi məşğulluq ilə mübarizədə əsas hədəf Azərbaycan 

vətəndaşının təhsil və peşə səviyyəsinin lazımi həddə çatmasıdır. Bir çox ölkələr bu təcrübədən 

istifadə edərək bu gün dünyada məşğulluq və qeyri-rəsmi məşğulluq problem ilə mübarizədə 

ən güclü iqtisadiyyata malik ölkələrdən birinə çevrilmişlər (Muradov, 2000).Bu günkü inkişaf 

səviyyəsinə və məşğulluğa müəyyən məna da nail olunmasına məhz yüksək peşə təhsili 

səviyyəsi ilə çatılmışdır. 

(Cədvəl 2):İqtisadi fəal əhali (ilin sonuna) 

      

  2016 2017 2018 2019  

İqtisadi fəal əhalinin sayı – cəmi, min nəfər1) 5012.7 5073.8 5133.1 5190.1 
 

kişilər 2573.2 2609.0 2637.4 2664.1 
 

qadınlar 2439.5 2464.8 2495.7 2526.0 
 

Məşğul əhalinin sayı – cəmi, min nəfər 4759.9 4822.1 4879.3 4938.5 
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   kişilər 2465.7 2502.8 2529.4 2556.8 
 

   qadınlar 2294.2 2319.3 2349.9 2381.7 
 

İşsiz əhalinin sayı2) - cəmi, min nəfər 252.8 251.7 253.8 251.6 
 

   kişilər 107.5 106.2 108.0 107.3 
 

   qadınlar 145.3 145.5 145.8 144.3 
 

Dövlət məşğulluq agentliyinin yerli 

qurumlarında işsiz statusu verilmiş şəxslər – 

cəmi, nəfər  32972 38481 20088 812723) 
 

   kişilər 20418 24496 12608 50625 
 

   qadınlar 12554 13985 7480 30647 
 

onlardan:         
 

işsizliyə görə müavinət alanlar - cəmi, nəfər 1857 6974 11174) 5404) 
 

kişilər 1238 4748 668 283 
 

qadınlar 619 2226 449 257 
 

 

Mənbə: ARDSK, https://www.stat.gov.az/source/labour/ 

 

Məşğulluq və qeyri-rəsmi məşğulluq probleminin həll edilməsi üçün aşağıdakıları həyata 

keçirmək lazımdır (Mehbalıyev, İsgəndərov, 2001): 

 səmərəli məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün münbit iqtisadi şəraitin təmini 

və onun stimullaşdırıması 

 ölkə üzrə əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə, keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının təmini və 

tətbiq edilməsi 

 iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi üçün əlverişli şəraitin karantin rejimi qaydalarına 

uyğunlaşdırılması və təmin edilməsi  

 ixtisaslı işçi heyəti sisteminin, peşə hazırlığı və əlavə təhsil sisteminin fəaliyyətinin 

əmək bazarının tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi istiqamətində, onlayn 

sistemlərin tətbiqi və xüsusi rejimin qaydalarına tələb verən rejimin qurulması 

 ölkə üzrə işsiz şəxslərin qeydiyyatının düzgün aparılmasının təmin edilməsi, işsizliklə 

bağlı müavinətlərin verilməsində düzgünlüyün qeydə alınması, elektronlaşdırılmış 

https://www.stat.gov.az/source/labour/
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sistemin qurulmasının təmin edilməsi 

 işsizlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin təmin edilməsi, qeydiyyatlarına əsasən 

müyyən ödənişlərin edilməsi, uyğun işlərin tapılmasında köməklillərin edilməsi 

 əmək bazarında tələb və təklif arasında dinamik uyğunluğun gücləndirilməsinə 

yönəldilmiş institusional mühitin təkmilləşdirilməsi;  

 beynəlxalq standartlara uyğun işgüzarlıq mühitinin formalaşdırılmasının təmin edilməsi 

 insan kapitalının yüksək inkişaf səviyyəsinin təmin edilməsiylə rəqəmsallaşdırılmış 

sistemə keçid edilməsi 

Azərbaycanda məşğulluğun təmin оlunması ilə bağlı siyasətin həyata keçirilməsinə ciddi 

prоblem yaradan əsas amil ölkədəki qeyri-rəsmi məşğulluq üzrə işləyənlərin sayının yüksək 

həddə оlmasıdır. Belə halın mövcudluğu məşğulluq siyasətinin düzgün müəyyən оlunmasına 

ciddi əngəl yaradır. Qeyri-rəsmi məşğulluq üzrə statistik göstəricilərin yüksək olması insan 

hüquqlarının ciddi surətdə pоzulmasına gətirib çıхarır (Məşğulluq Konsepsiyası 2018). 

Ölkənin əmək bazarında qeyri-rəsmi məşğulluğun mövcudluğu əmək hüquqlarının kütləvi 

pоzulmasına şərait yaradan əsas amillərdəndir. Hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi statistika 

оlmasa da, ehtimallara görə rəsmi əmək münasibətlərinə girmədən əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

оlanların sayı, rəsmi əmək münasibətlərinə girərək fəaliyyət göstərən işçiləyənlərin sayı da az 

deyildir (Mehbalıyev, İsgəndərov, 2002).  

Hal-hazırda insanın qeyri - rəsmi məşğulluq münasibətində оlaraq iş fəaliyyəti ilə məşğul 

оlması о deməkdir ki, bu insanlara münasibətdə əmək qanunvericiliyi tətbiq оlunmur. Bu 

səbəbdəndə insanların məşğulluğunu elə onların öz gələcəkləri üçün təmin edilməsi zəruridir.  

Bu şəxslərin bir qismi fərdi sahibkarlıqla məşğul olanlar, mülkihüquqi müqavilə əsasında 

işləyənlər və qeyri formal əmək bazarının iştirakçılarıdır. 

Nəticə və təkliflər 

Dövlət məşğulluq siyasətinin düzgün həyata keçirmək üçün özünün konsepsiyalarını hər zaman 

məqsədyönlü şəkildə aparır. İqtisadi və sosial vəziyyətin təsir etdiyi məqamlardan asılı 

olmayaraq qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizədə dövlətin iqtisadi amil kimi rolu olduqca 

vacibdir.  

Qlobal pandemiyanın geniş vüsət aldığı bu dövr dünya iqtisadiyyatı müasirləşərək yeni 

texnoloji dövrün tələblərini həyata keçirməyi özündə etiva edərək iqtisadiyyatın 

elektronlaşdırımış sferasının inkişafını təmin etmiş oldu, çünki artıq uzun müddətdir rəqəmsal 

iqtisadiyyata və elektron platformaya tam keçid baş verdi. Artıq pandemiya dövrünün 

tələblərinə uyğun olaraq bütün görüşlər, iqtisadi müzakirələr elektronlaşmış platformada 

aparılır.  

Dünyada gözlənilmədən baş verən Covid-19 pandemiyasının bu mövzuda böyük rolu oynadı. 
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Mövcud karantin şəraiti və qapanmalar əmək bazarının bir çox sahəsində rəqəmsallaşmanı 

sürətləndirdi və rəqəmsal platformaya keçidi zəruri etmiş oldu. Hazırda rəqəmsal iqtisadiyyat 

və platforması inkişaf etmiş olan ölkələrin bu pandemiya dövründə daha az zərərlərlə 

öhdəsindən gəldiyinin şahidi olduq. 

Xüsusi karantin rejimin qaydalarına əməl edilərək, virusun yayılması surətinin azaldılması üçün 

iş yerləri müvəqqəti olaraq məsafədən işləmə sisteminə keçid etdi, bunun nəticəsi olaraq 

minlərlə insan evdən işləyir, bütün görüşlər, iclaslar öz yerini telekonfranslar, videoiclaslar ilə 

əvəz etməkdədir. Bu yeni mühitin formalaşdırdığı rəqəmsal qanunauyğunluq bir çox müsbıt 

tərəfləri var, beləki vaxta və digər resurslara qənaət edilməsini, yollarda zaman itkisin qarşısı 

alındığı üçün bir çox təşkilatlar işlərinə bu formada davam edəcəkləri gözlənilir. 

Bu pandemiyasının məşğulluğa gətirdiyi mənfi təsir, iqtisadiyyatın bərpa olunması ilə birlikdə 

paralel şəkildə növbəli şəkildə aradan qaldırılacaqdır. Lakin mənfi təsirlərlə yanaşı 

pandemiyanın məşğulluğun bəzi sahələrində yaratdığı müsbət inkişafıda də xüsusi qeyd 

etməliyik. Bu inkişaf özünü pandemiyadan sonrakı dövründə də təsirini qoruyacağı gözlənilir. 

Covid-19 məşğulluğun bir çox sahələrində rəqəmsallaşdırılmasını zəruri etdi. İnsanların evdə 

olaraq işləmə vərdişlərini yaratdıkı, bu onlayn işləmə formasının pandemiyadan sonrada davam 

edecəyi gözlənilir. 

Bütün dünya təcrübələrində olan qlobal virusların yaratdığı fəsad və təsirlərdən sonra 

iqtisadiyyat özünü surətlə bərpa edib, yeni inkişaf səviyyəsinə keçid etmiş olub. Bu səbəbdəndə 

virusun gətirdiyi tənəzzül ən qısa zaman ərzində öz yerini iqtisadi inkişafa verəcəkdir.  
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Xülasə 

Hər hansı bir təşkilatın məhsul buraxmazdan əvvəl istehlakçı davranışını başa düşməsi vacibdir. Təşkilat bir 

müştərinin müəyyən bir məhsula necə reaksiya verəcəyini təhlil edə bilmirsə, şirkət zərər görəcəkdir. İstehlakçı 

davranışı çox mürəkkəbdir, çünki hər bir istehlakçı məhsulu almaq, istehlak etmək və atmaq barədə fərqli düşüncə 

və münasibətlərə sahibdir. İstehlakçı davranış nəzəriyyələrini və konsepsiyalarını anlamaq məhsul və ya xidmətləri 

uğurla bazara çıxarmağa kömək edir. Üstəlik, istehlakçı davranışını öyrənmək bir çox cəhətdən kömək edir. Həyat 

standartlarında, meyllərdə, dəbdə və texnologiyada daim bir dəyişiklik olduğu üçün; istehlakçının məhsul almağa 

olan münasibəti dəyişir. Günümüzdəki rəqabətli iş mühitində bir çox fərqli göstərici iş performansını təsir edir. Bu 

araşdırmada müəlliflər şirkətin ən vacib tərəflərindən birini - müştərilərini təhlil edirlər. Tədqiqat mövcud 

istehlakçı davranış modellərinin qiymətləndirilməsi və təhlilinə əsaslanır.Tədqiqatda mövcud  istehlakçı davranışı 

modelləri araşdırılıb,müqayisəli təhlil edilərək,yerli və dünya bazarına tətbiqi araşdırılması nəzərdə 

tutulub.Mövcud İstehlaçı davranışı modellərini araşdıraraq,onlarla tanış olmaq,yerli bazarı daha yaxşı tanımaq və 

mümkün olam imkanlardan daha yaxşı istifadə etməyə,həmçinin var olan lakin diqqətdən kənar qalan imkanlara 

nəzər yetirməyə bizə imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər:İstehlakçı davranışı, istehlakçı davranışı modelləri, alış prosesi 

 

Giriş 

İstehlakçı davranışı və ya alıcı davranışı, hər hansı bir məhsul və ya xidməti satın alarkən, 

istehlak edəndə və ya atarkən fərdi tərəfindən göstərilən davranışa istinad edilir. Bu davranışlar 

bir çox faktordan təsirlənə bilər. Üstəlik, bir məhsulun axtarışı, istehlakçının fərqli 

xüsusiyyətləri qiymətləndirdiyi məhsulun qiymətləndirilməsi, məhsulun alınması və istehlakını 

da əhatə edir. Daha sonra məhsulun satışdan sonrakı davranışı, istehlakçı məmnuniyyətini və 

ya məhsulun atılmasını ehtiva edən narazılığını göstərir (Solomon, 2009). 

Müştərilər bir məhsul alarkən bir çox addımlar atırlar. İstehlakçı davranışının öyrənilməsi, alış 

qərarının necə verildiyini və bir məhsulu necə axtardıqlarını anlamağa kömək edir. Üstəlik, 

istehlakçı davranışını başa düşmək həm də marketoloqlara məhsul istehlakının nəyin, harada, 

nə vaxt, necə və nə üçün edildiyini bilməkdə kömək edir (Kumar, 2004). Bunlar marketoloqlara 

və ya təşkilatlara istehlakçılar tərəfindən məhsul almasının səbəbini və onları necə qane etdiyini 

bilməkdə kömək edir.  

Marketoloqlar üçün istehlakçı davranışını öyrənmək vacibdir. İstehlakçıları fərdi və ya 

mailto:Feziyevayetar@gmail.com
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qrupların məhsul və xidmətləri seçdikləri, aldığı, istehlak etdikləri və ya atdıqları və istək və ya 

ehtiyaclarını ödəmək üçün təcrübələrini necə paylaşdıqları kimi bilmək vacibdir (Solomon, 

2009). Bu, marketoloqlara istehlakçıların davranışlarını araşdırmaq və anlamaq üçün kömək 

edir ki, məhsullarını konkret insan qrupuna və ya hədəflənmiş şəxslərə yerləşdirə bilsinlər.  

Marketoloqun baxış nöqtəsinə gəldikdə, marketinqin əsas məqsədinin daha çox qazanc əldə 

etmək üçün daha çox insana mal və xidmətlər satmaq olduğunu düşünürlər. Mənfəət əldə 

etməyin bu prinsipi demək olar ki, bütün marketoloqlar tərəfindən ciddi şəkildə tətbiq olunur. 

Əvvəllər marketoloqlar məqsədlərini həyata keçirməkdə uğurlu idilər. Bununla birlikdə, bu gün 

istehlakçılar məhsulun istifadəsi və məhsulun digər məlumatları haqqında daha çox məlumatlı 

olduqları üçün satmaq və ya məhsulu almaq üçün müştərini cəlb etmək asan deyil (Kumar, 

2004). Beləliklə, bir məhsul və ya xidmət satmaq və ya istehlakçıları məhsul almağa inandırmaq 

üçün marketoloqlar onları qazanmaq üçün lazımi araşdırmalardan keçməlidirlər.Aşağıda, 

istehlakçı davranışı anlayışlarını və nəzəriyyələrini anlamaq və tətbiq etmək üçün 

marketoloqlara dəyəri izah edən bəzi məqamlar verilmişdir(Kumar, 2004). 

 İstehlakçıların alış davranışını başa düşmək 

 Onlayn mağazalara baxmayaraq müştərilər yaratmaq və saxlamaq 

 İstehlakçının alış davranışını təsir edən amilləri anlamaq 

 İstehlakçının bir məhsula və ya xidmətlərə sərəncam vermək qərarını anlamaq 

 Satış haqqında biliklərini artırmaq, istehlakçının məhsul almasına təsir 

göstərir 

 Marketoloqlara məhsul satışına kömək etmək və diqqət mərkəzində marketinq 

strategiyaları yaratmaq 

Müştəri davranışının modelləşdirilməsi, oxşar müştərilərin oxşar şəraitdə necə davranacağını 

proqnozlaşdırmaq üçün müəyyən müştərilər qrupları arasında müşahidə olunan ümumi 

davranışları təmsil etmək üçün riyazi bir konstruksiyanın yaradılması kimi müəyyən edilir. 

Müştəri davranış modelləri ümumiyyətlə müştəri məlumatlarının məlumatların alınmasına 

əsaslanır və hər bir model bir vaxtda bir suala cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Məsələn, bir müştəri modeli, müəyyən bir müştəri qrupunun müəyyən bir marketinq 

fəaliyyətinə cavab olaraq nə edəcəyini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Model 

sağlamdırsa və marketoloq yaratdığı tövsiyələrə əməl edirsə, marketoloq qrupdakı müştərilərin 

əksəriyyətinin modelin proqnozlaşdırdığı kimi cavab verdiyini müşahidə edəcəkdir. 

Engel, Blackwell və Mansard'a görə -"İstehlakçı davranışı, fərdi istehlak üçün mal və xidmətlər 

satın alan insanların hərəkətləri və qərar müddətləridir" .Ümumiyyətlə illərlə öz sahəsində 

peşəkar olan insanlar tərəfindən İstehlakçı davranışına müxtəlif təriflər vermiş və açıqlamağa 

çalışmışlar.Bunların arasında Faison and Edmund(1997), Engel (1986),Kotler (1994),Solomon 

(1995),Schiffman (2007) da vardır ki,öz əsərlərində siethlakçı davranışlarının 
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mahiyyəti,əhəmiyyəti ilə bağlı dəyərli töhvələr vermiş və istelakçı davranışının predmetini 

araşdırmışlar. 

İstehlakçı davranışına təsir edən amillər 

İstehlakçı davranışına bir sıra amillər təsir edir ki, bunları dörd əsas qrupa bölmək 

mümkündür.Səxsi amillər,Psixoloji amillər,sosial –mədəni amillər və iqtisadi amillər istehlakçı 

davranıçşına təsir edən əsas amillər qəbul edilir. 

İstehlakçı davranışını təsir edən fərdi amillər. Yenidən işlənmiş demoqrafik və iqtisadi 

xüsusiyyətlər marketoloqlar üçün çox faydalı məlumatlar təmin etsə də, istehlakçıların bir-

birindən fərqli davranışlarını izah etmək üçün kifayət deyil. Niyə istehlakçı "A" markasını "B" 

markasına üstünlük verir? Niyə həmişə müəyyən malları müəyyən bir yerdən almağa meyllidir? 

Bu kimi suallara cavablar mahiyyətcə olduqca çətindir. Bununla birlikdə, əhəmiyyətli istehlakçı 

ehtiyaclarını və davranış qaydalarını anlamaq, müəssisənin marketinq səylərini onlara 

yönəltmək üçün böyük əhəmiyyət daşıyır (Mucuk, 2001: 68). 

İstehlakçı davranışını təsir edən psixoloji amillər 

Motivasiya.İnsan davranışına təsir edən müxtəlif amillərdən danışmaq olar. Bununla birlikdə, 

davranışın istiqamətini, intensivliyini və qətiyyətini təyin edən ən vacib güc mənbəyi 

motivasiyadır. Motivasiya istəkləri, ehtiyacları, maraqları və təhrikləri əhatə edən ümumi bir 

konsepsiya olaraq görülür. Motivasiya davranışı aktivləşdirən, qoruyan və hədəfə yönəldən bir 

güc olaraq təyin edilir. Konsepsiyaya məcazi mənada yanaşıldıqda, obyektləri hərəkətə gətirən 

gücə bənzər bir qüvvənin insanları da hərəkətə gətirdiyi görülür və buna ümumiyyətlə 

motivasiya deyilir (Acat və Köşgeroğlu, 2006: 204-205). 

İstehlakçı davranışını təsir edən sosial-mədəni amillər 

Ailə.İstehlak bazarının iqtisadi vahidi əsasən ailədir: lakin marketinqin açarı kimin alış qərarını 

verdiyini müəyyənləşdirməkdir. Bu məsələdə ailənin quruluşu və üzvlərinin rolları, uşaq sayı, 

ailənin kənd və ya şəhər yerlərində yaşaması, alınacaq malların növü və keyfiyyəti kimi 

müxtəlif amillər rol oynayır. İşi satın almağa gəldikdə, ailədə ər-arvad arasında səlahiyyət-

tapşırığın spontan bölgüsü ailədən ailəyə və mülkdən mülkə qədər çox dəyişir. Mürəkkəb kiçik 

bir sosial qrup olaraq ailə ilə ümumiləşdirmək çox çətindir. Marketinqlə əlaqəli hər bir məhsul 

ayrı-ayrılıqda araşdırılmalı və ailənin davranış xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilməlidir (Mucuk, 

2001: 79). 

Satınalma qərar prosesi 

“Nə almalıyam? Nə qədər almalıyam? Haradan almalıyam? Nə vaxt almalıyam? və Necə 

almalıyam? Kimi suallara cavab axtararaq satınalma qərarları verirlər. İstehlakçı alış qərarı 

prosesi, problemin tanınması, məlumat toplanması, alternativlərin qiymətləndirilməsi, 

satınalma qərarı verilməsi və satın alma qərarından sonra qiymətləndirmədən ibarətdir (Koç, 

2011: 329). 
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 Ehtiyacın ortaya çıxması (problemin müəyyənləşdirilməsi): 

Bir ehtiyacın yaranmasında istənilən və mövcud vəziyyətin təsiri müxtəlif yollarla ola bilər. 

Real vəziyyətin determinantları (Ünal, 2008: 122-123). 

 Alternativlərin müəyyənləşdirilməsi (Seçimlər və məlumatların axtarışı): 

İstehlakçı ehtiyac duyduğu bir mal və ya xidmət üçün məlumat əldə etmək üçün araşdırma 

aparır. Məlumat toplamaq üçün aparılan tədqiqat növləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər 

(Durmaz, 2011: 86-87). 

 Alternativlərin qiymətləndirilməsi: 

Ümumiyyətlə istehlakçı müxtəlif mallarla qarşılaşır. Hər variantı onlardan birini seçə bilməsi 

üçün qiymətləndirir. Qiymətləndirmə bəzi meyarlara əsasən aparılacaqdır. Kriteriyaların iki 

ölçüsü var. Birincisi, seçiləcək yaxşılığın xüsusiyyətləri hansılardır, digəri isə istehlakçıların 

istədikləri, yəni maldan və ya xidmətdən gözlədikləri şeylərdir(Durmaz, 2011: 87-88). 

 Satınalma qərarının verilməsi 

İstehlakçı, məhsulu / xidməti özünə ən uyğun satış nöqtəsinə gedərək alır. Satınalma nöqtəsinə 

asan giriş, asan parklanma, keyfiyyətli və gözləmədən səmimi xidmət kimi səbəblər 

istehlakçının satış nöqtəsindən qərarını təyin edən vacib amillərdir (Koç, 2011: 334). 

 Satınalma Sonrası Qiymətləndirmə 

Hər alış prosesi istehlakçı üçün bir öyrənmədir. İstehlakçı yeni bir şey öyrəndi və ya gələcək 

satınalmalar üçün əvvəlcədən öyrəndiklərini gücləndirdi. Bu son mərhələdə məhsulun 

məmnuniyyəti, məhsulun çatışmazlıqları, istifadə olunan məhsuldan qurtulma, yəni atılması və 

s. Məsələlər kimi məsələlər istehlakçıların diqqət yetirdiyi amillərdir (Koç, 2011: 335). 

Analiz 

İstehlakçı davranışı modelləri 

Şirkət üçün istehlakçıların müxtəlif məhsul xüsusiyyətlərinə, qiymətlərinə və Reklam 

müraciətlərinə, eləcə də məhsulun digər məhsullar qarşısında rəqabət üstünlüyü əldə etməsinə 

təsir göstərməsinə dair reaksiyasını bilmək və anlamaq çox vacibdir. Bu baxımdan başlanğıc 

nöqtəsi alıcının davranışının stimullaşdırıcı reaksiyasının modelidir. 

İstehlakçı davranış modelləri:  

1. Ənənəvi modellər  

2. Müasir modelləri 

Modellər müxtəlif səbəblərdən hazırlanır, lakin, əksər istehlakçı modellərini inkişaf etdirmək 

üçün iki məqsəd istehlakçı davranışı ilə bağlı araşdırmalara rəhbərlik edən və hazırda istehlakçı 

davranışı haqqında bilinənlərin toplanmasını asanlaşdıran bir nəzəriyyənin qurulmasına kömək 

edir 
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Marşalın İqtisadi modeli 

İstehlakçıların alış davranışına dair ilk model iqtisadçılar tərəfindən hazırlanmışdır. Bu modelə 

(iqtisadi nəzəriyyə) görə istehlakçıların davranışlarını və satın alma qərarlarını rasional və 

şüurlu hesablamalara əsasən verdikləri iddia edilir. İstehlakçı zövqləri və məhsulun qiymətləri 

nəzərə alınaraq gəlirlərinə görə özünə ən çox fayda gətirəcək şəkildə hərəkət edir. Bu 

nəzəriyyəyə "Marjinal Faydalılıq Nəzəriyyəsi" də deyilir. Alfred Marshall bu nəzəriyyəyə 

əsaslanaraq təklif etdiyi iqtisadi modeli "pul tərəzisi" ilə qiymətləndirmə prinsipinə əsaslanaraq 

inkişaf etdirdi; və bu nəticələr istehlakçıların davranışına səbəb olur (Marshall onlara bütün 

insanlar kimi yanaşır) (Papatya, 2005).  

Freydin Psixo-Analitik Modeli 

Zigmund Freyd psixoanalizin banisi kimi tanınan görkəmli bir Avstriya nevroloqu idi. Mövcud 

psixoanaliz modelləri fərqli nəzəriyyələrdən və texnikalardan istifadə edə bilər, lakin hamısı 

xəstələrin çətinliklərindən danışaraq Freydun dəyişmə metodundan istifadə edirlər. 

Modeldə təmsil olunan bioloji qüvvələr (id), insan şüuru (ego) və cəmiyyət qüvvələri (super 

ego). Bu üç amil şəxsiyyətin inkişafını şərtləndirir və bunlar insanın motivasiyasına və 

ehtiyaclarına təsir göstərir. Zigmund Freydin psixo-analitik modelində istehlakçı ehtiyaclarını 

müxtəlif yollarla təmin etməyə çalışır. Şüuraltı (iddialılıq, instinkt kimi xüsusiyyətlərin 

mənbəyi), şüur (nəfsdə gizlədilən xüsusiyyətləri aşkarlamaq üçün planlaşdırma mərkəzi) və 

supra-şüurlu (super ego-günah, utanc və s.) Kimi üç fərdi sistem ehtiyaclarını ödəmək üçün 

müxtəlif həlləri qiymətləndirir. Buna görə Freyd fərdi və ya istehlakçı davranışının bu üç 

sistemin qarşılıqlı əlaqəsinin məhsulu olduğuna əsaslanaraq bəzi analitik nəticələrə çatmağı 

düşünürdü(Papatya, 2005). 

Pavlovun öyrənmə modeli 

Öyrənmə, insanın istəyi, təcrübəsi və stimulların intensivliyindən asılı olaraq baş verən davranış 

dəyişikliyi kimi başa düşülür. Bu davranış tərzi, istehlakçı davranışı kontekstində hər bir 

istehlakçıda eyni reaksiya vermir. Bir şəkildə öyrənmə prosesi mükafatlandırılma dərəcəsindən 

asılı olaraq inkişaf edir. Öyrənmə faydalı / möhkəmləndirici olubsa, müəyyən cavablar 

gücləndirilir. Əks təqdirdə, vərdiş gücü azalır və zaman keçdikcə yox olur(Papatya, 2005). 

Veblenin Sosial-psixoloji (Sosial Ruhani) Modeli 

İqtisadçıların əksəriyyəti Marshallın iqtisadi modelini mənimsəsə də, Thorstein Veblen böyük 

ölçüdə sosial antropologiyanın təsiri altındadır və insanı yaşadığı qrupların və alt 

mədəniyyətlərin standartlarına və ümumiyyətlə ətrafındakı ümumi mədəniyyət qaydalarına və 

davranışlarına uyğun hərəkət edən bir sosial heyvan olaraq təyin etmişdir. 

Veblen, məşhur nümunəsində kübar təbəqənin istehlak vərdişlərini və aristokrat təbəqənin bir 

çox mal və xidmət almasını, bu sinifin ehtiyaclarını və məhsuldan əldə edəcəyi faydaları 

yoxladı; Yaşadıqları cəmiyyətdə şöhrət qazanmaq arzusunun təsirli olduğunu göstərdi. Veblen, 

kübar təbəqənin təmtəraq üçün istehlak üçün satın alma meylinin olduğunu və digər siniflərin 
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bu sinfi heyranlıqla keçməyə çalışdıqlarını müdafiə etdi(Papatya, 2005). 

Çağdaş istehlakçı davranış modelləri 

Təsviri və ya müasir istehlakçı davranış modelləri istehlakçı davranışını aydınlaşdırmaq üçün 

inkişaf etdirilir və ümumiyyətlə axın diaqramları ilə ümumiləşdirilir və istehlakçının alış 

davranışındakı qərar müddətini ortaya qoyur. Təsviri və ya müasir modelləri istehlakçıların alış 

qərarını necə verdikləri və bu qərarların hansı amillərdən necə və hansı istiqamətdə təsirləndiyi 

suallarına cavab verir. Aşağıda üç alt başlıqda bəhs etdiyimiz modellər istehlakçıya problem 

həll edən və məlumat işləyən kimi baxır. 

1. Nikosiya, 

2. Engel, Kollat və Blackwell 

3. Howard-Sheth modelləri. 

Nikosiya Model: 

Bu model istehlakçı motivasiyası və davranışı üzrə mütəxəssis Francesco  Nikosiya tərəfindən 

hazırlanmışdır. Nikosiya, satın alma aktının yerinə istehlakçıların həyata keçirdiyi daha 

mürəkkəb qərar müddətini diqqət mərkəzinə gətirməyə çalışan ilk şəxslərdən biri idi. Nikosiya 

modeli, təşkilatla (perspektivli) istehlakçı arasında əlaqə quraraq alıcı davranışını izah etməyə 

çalışır. 

Model, birincisindən gələn mesajların istehlakçının məhsula və ya xidmətə meylini təsir 

etdiyini göstərir. Vəziyyətə əsasən, istehlakçı məhsula qarşı müəyyən bir münasibətdə 

olacaqdır. Bu məhsulun axtarışı və ya istehlakçı tərəfindən məhsul xüsusiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi ilə nəticələnə bilər. Yuxarıda göstərilən addım istehlakçını qane edirsə, 

müsbət cavab verə bilər, əks halda məhsulun alınması qərarı alına bilər. 

Engel, Collate və Blakvell Modeli 

Engel Kollat Blakvell İstehlakçı Davranış Modeli, istehlakçı davranışı ilə əlaqəli artan, sürətlə 

böyüyən bir məlumat kütləsini təsvir etmək üçün yaradılmışdır. Bu model, digər modellərdə 

olduğu kimi, komponentlər və alt komponentlər arasındakı təməl əlaqələrin təsviretmə 

qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir çox düzəlişlərdən keçmişdir. 

Hovard-Şet modeli 

Hovard-Şet modeli istehlakçı davranışının çox inkişaf etmiş hərtərəfli nəzəriyyəsi üçün 

inteqrasiya edən bir çərçivə təmin edir. Model, natamam məlumat və məhdud qabiliyyətlərlə 

bağlı vəziyyətlərlə qarşılaşdıqda alıcılar tərəfindən rasional marka seçimi davranışını təmsil 

etməyə çalışır. 

Azərbaycanda istehlak məhsulları bazarının araşdırılması 

İstehlak məhsulları insanların şəxsi istifadəsi üçün satın aldıqları və yenidən satışa 

çıxarılmayan,son istifadəçisini tapmış məhsullardır. Bu məhsullara son məhsullar olaraq 
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istehlakçının qarşısına çıxarılır.İstehlak məhsulları istehsalın son nəticəsidir.Məsələn, super 

marketlərdə,mağazalarda,apteklərdə gördüklərimiz bunlara aiddir. 

İstehlak məhsullarının növləri 

 Gündəlik tələbat malları 

 Xüsusi tələbat malları 

 Əvvəlcədən seçilən mallar 

 Passiv tələbat malları 

Ümumilikdə  2020-ci il  pandemiyanın Azərbaycanda bir çox sahələrdə olan təsiri ilə yadda 

qalmışdır.Qida,qeyri-qida və xidmət  sahələrində  pandemiya dövründə tətbiq olunan komenant 

saatı,qadağalar, məhdudiyyətlər səbəbilə bir çox dəyişikliklər baş vermiş və bu da istehlak 

malları bazarından yan keçməmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə 

iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 23 faiz artaraq 720 manat təşkil edib. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, 

maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, eləcə də 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək 

olub.  Ümumilikdə 7 ayda əhalinin nominal gəlirləri əvvəlki ilin müvafiq nisbətən 0,2 faiz artıb.  

Bununla belə, pandemiya ilə bağlı bir sıra sahələrdə məhdudlaşdırıcı tədbirlər 2019-cu ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin real ifadədə 2,1 faiz azalmasına 

səbəb olub. Nəticədə əhalinin qeyri-ərzaq malları üzrə satış  7,5 faiz azalsa da, ərzaq məhsulları, 

içkilər və tütün məmulatları üzrə 3,2 faiz artıb. Həmçinin elektron ticarətin dövriyyəsi 2 dəfə 

artıb. 

Əhalinin bir nəfərinə düşən orta aylıq pərakəndə ticarət dövriyyəsi 306,4 manat və ya 2019-cu 

ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən nominal ifadədə 1,3 manat çox olub. Ticarət şəbəkəsində 

bir ölkə sakini orta hesabla ayda 164,9 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 

141,5 manatlıq qeyri-ərzaq malları alıb. 

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə xərcləmələrdə ən çox nominal artım elə 

ərzaq məhsullarına aid olub (3,5 faiz).  Qeyri-ərzaq məhsulları arasında satışı üzrə isə  ən çox 

artan sahə əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar (38,2 faiz), ən çox azalan isə toxuculuq 

məhsulları, geyim və ayaqqabılar üzrə (21 faiz) olub. 

Hesabat dövründə  alıcıların xərclədikləri vəsaitin 48,6 faizi ərzaq məhsullarının, 5,2 faizi 

içkilər və tütün məmulatlarının payına düşüb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ərzaq 

məhsullarının payı 3,2 faiz-bəndi, içkilər və tütün məmulatların payı isə 0,4 faiz-bəndi artıb. 

Toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabılar üzrə xərclər isə 3,8 faiz-bəndi azalıb. 

Hesabat dövründə istehlak məhsullarının dəyər ifadəsində 23,1 faizi ticarət müəssisələri, 50,5 

faizi fərdi sahibkarlar tərəfindən, 26,4 faizi isə bazar və yarmarkalarda satılıb. 2019-cu ilin eyni 
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dövrü ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə müəssisələr üzrə 11,8 faiz, fərdi 

sahibkarlar üzrə 0,4 faiz artıb,  bazar və yarmarkalarda isə 15,4 faiz azalıb. 

Bütün bunlar inflyasiya göstəricisinə də təsirini göstərib. Yanvar-iyul aylarında inflyasiya 

göstəricisi 2,9 faiz olduğu halda, ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə qiymət 

artımı  5,3 faiz, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 101,3 faiz olub. Bununla belə, əməkhaqqının artımı 

inflyasiya göstəricisini 20,1 faiz-bəndi üstələyib. Əhalinin gəlirlərinin artımı ilə müqayisədə isə 

inflyasiyanın artımı 2,7 faiz-bəndi öndədir. 

Pandemiyanın iqtisadiyyata mənfi təsirlərinə baxmayaraq pərakəndə ticarətdə real ifadədə ciddi 

azalmanın qarşısını alan başlıca amil ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə artım 

olub. Məsələ burasındadır ki, ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə artım 

göstəricisi həm real, həm də nominal ifadədə orta aylıq əməkhaqqındakı nominal artımdan geri 

qalsa da, əhalinin gəlirlərindən öndə olub. 

2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 2019-cu ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 1,5 faiz azalaraq 11 milyard 741,6 milyon manat olub. 

Statistika komitəsinin məlumatına görə, ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və 

tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki ilin müfaviq dövrü ilə müqayisədə 2,5 faiz artaraq 5 

milyard 682,5 milyon manata, qeyri-ərzaq məhsullarının həcmi isə 4,5 faiz azalaraq 6 milyard 

059,1 milyon manata bərabər olub. 

İstehlak məhsullarının 30,6 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə, 46,4 faizi fərdi 

sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərində, 23,0 faizi isə paytaxtın məhsul bazarlarında satılıb.  

Seçilmiş tədqiqat metodlarının tətbiqi üçün informasiya bazası 

Azərbaycanda istehlakçı davranışlarının analizi və modelləşdirilməsi üçün həyata keçirilən 

sorğu onlayn şəkildə və müsahibə yolu ilə toplanmışdır.Sorğuda respondentlərə 13 sualdan 

ibarət  anket tədim edilmişdir.Anket əksəriyyətən onlayn şəkildə doldurulmuşdur.Anketdə 

İstehlakçı davranışı modelləri, həmçinin demoqrafik göstəriciləri əhatə edən suallar yer 

almışdır.Ümumi olaraq sorğuda 201 nəfər iştirak etmişdir ki,bunlardan 114 nəfər (56.7 %) 

qadın, 87 nəfər  (43.3%) kişilər təşkil etmişdir. 

Tədqiqat metodunun tətbiqi ilə aparılan təhlil 

İştirakçıların ailə  vəziyyəti göstəriciləri101 nəfər (50.2%) evli,100 nəfər  (49,8%) subay kimi 

paylanmışdır.”16-25” yaş aralığında olan iştirakçılar  107 nəfər (53.2) olmaqla çoxluq təşkil 

etmiş,”26-35” yaş aralığı 31 nəfər,”36-45” yaş aralığı 25 nəfər,”46-55” yaş aralığı 25 nəfər 

,”55-və daha çox” yaş aralığı isə 13 nəfər olaraq sıralanmışdır.Aylıq gəlir səviyyəsinə görə 

respondentlər 5 qrupa bölünmüşdür və  “0-500” manat arası aylıq gəlirə sahib olanlar 96 nəfər 

(47.8 %) olaraq üstünlük təşkil etmişdir.Digər qruplarda isə “501-1000” manat arası 66, “1001-

1500” manat arası 34, “1501-2000” manat arası 10,  “2001-Daha çox”  manat arasıgəlir 

səviyyəsinə malik  isə 5 respondent iştirak etmişdir. 
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Cədvəl 1.Demoqrafik göstəricilər 

Qeyd:Keçirilmiş anket sorğudan əldə edilmiş datalara əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Respondentlərin təhsil səviyyələri və sosial statusları araşdırılmış və öz əksini 

tapmışdır.Respondnetlərin əksəriyyətini  Ali təhsilli -72 nəfər (35.8%), Magistr təhsilli-62 nəfər 

(30.8%),və Doktorant təhsilli – 25 nəfər (12.4%) təşkil etmişdir.Tam orta təhsilli, Orta istisas-

Peşə təhsilli, Natamam ali təhsilli respondentlər isə ümumi olara 42 nəfər (21%) 

olmuşdur.Sosial statusuna görə respondentlər % əsas qrupü bölünmüşdür ki, bunlar  “Tələbə”-

63 nəfər, “İşçi”-87 nəfər, “Özünə məşğulluq/freelancer”-16 nəfər, “İşsiz”-22 nəfər, 

“Təqaüdçü”-11 nəfər təşkil etmişdir.Əlavə istirak edən 2 resspondent isə sosial statusunuz 

“Tələbə və işçi” və  “İdarəçi” olaraq qiymətləndirmişdir.Sorğuda istehılakçı davranışı 

modellərinin qarşılıqlı təhlili,həmçinin qida və qeyri-qida məhsullarının alış qərarı verilməsində 

üstünlük göstərən davranış modellərinin müəyyən olunması üçün suaıllar tərtib 

edilmişdir.Həmçinin pandemiya dövrünündə istehlakçı davranış modellərinə təsiri araşdırılmış 

və sorğu əsasında qiymətləndirilmişdir. 

Təhsiliniz? Rəqəmlə % Sosial Statusunuz? Rəqəmlə % 

Tam orta 14 7 Tələbə 63 31,3 

Orta ixtisas-Peşə 18 9 İşçi 87 43,3 

Cinsiniz? Rəqəmlə % Ailə vəziyyətiniz? Rəqəmlə % 

Qadın 114 56,7 Evli 101 50,2 

Kişi 87 43,3 Subay 100 49,8 

Cəm 201 100 Cəm 201 100 

Yaşınız? Rəqəmlə % Aylıq Gəlir? Rəqəmlə % 

16-25 107 53,2 0-500 96 47,8 

26-35 31 15,4 501-1000 66 27,9 

36-45 25 12,4 1001-1500 34 16,9 

46-55 25 12,4 1501-2000 10 5 

55-Daha çox 13 6,5 2001- Daha çox 5 2,5 

Cəm 201 100 Cəm 201 100 
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Natamam ali 10 5 İşsiz 22 10,9 

Ali  72 35,8 Özünə məşğulluq 16 8 

Magistr 62 30,8 Təqaüdçü 11 5,5 

Doktorant 25 12,4 Başqa 2 1 

Cəm 201 100 Cəmİ 201 100 

Cədvəl 2.Demoqrafik göstəricilər 

Qeyd:Keçirilmiş anket sorğudan əldə edilmiş datalara əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Nəticə 

Aparılmış sorğu və araşdırmalar nəticəsində İstehlakçı davranışı modellərinin qida və qeyri qida 

məhsullları bazarında tətbiqində müxtəlif cür göstəricilər verəcəkdir.Müəyyən bir istehlakçı 

Geyim alarkən daha çox Pavlovun modelinə uyğun davransa da,qida məhsulları bazarında daha 

çox marşalın iqtisadi modelinə uyğun olaraq hərəkət edəcəkdir.Dövrümüzdə,pandemiya ilə 

əlaqədar istehlakçıların alış davranışları bir qədər dəyişmiş və digər modellərdən daha çox 

Marşalın iqtisadfi modelnə uyğun olaraq alış davranışı sərgiləməkdədirlər.Bu səbəbdən 

Azərbaycan bazarında istehlakçıların Qiymət uyğunluğu və aldıqları məhsuldan maksimum 

fayda ala bilmələrini ümid edərək satınalma həyata keçirdiklərini nəzərə alaraq istehlakçılara 

yönəlik tədbirlər və kampaniyalar həyata keçirərək istehlakçı məmnuniyyətini artırmaq və 

həmçinin sadiq müştəri potensialı artırmaq mümkündür. 
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Abstract 

New ways to deal with the executives in the public area are basic as governments enter the new direction. Market 

elements have made difficulties for public associations, with the rise of the worldwide economy, propels in 

innovation, expanded cultural requests, and the need to offer more social types of assistance with less assets. Also, 

a boundless longing for expanded hierarchical examination has expanded the weight for change, given more open 

globalized data frameworks and increased media consideration condemning of government shortcomings in help 

conveyance. Vital administration has picked up a supported noticeable quality in the administration of public 

administrations in the previous twenty years or something like that. South African Public Sector divisions are 

progressively being approached to utilize it as a component of their administration methods. It has become an 

appealing administration device to reformers, and it additionally ingrains responsibility concerning the hierarchical 

administration.  

Consumption of goods is increasing due to increasing wealth in industrial countries and increasing income scale 

of new countries. At the same time, the markets are more fragmented in terms of price, quality, customization and 

service. The personalization of products and services based on knowledge of consumer trends and trends is 

therefore becoming a decisive factor for competitiveness in many markets. The result is increased purchasing 

power and pressure for companies to focus on certain highly dynamic market segments. 

While trade traditionally seeks accuracy and practicality for planning efforts, sustainable development is a concept 

that is simple and does not conform to universal definition.  

Key words: financial strategy, methods of developing, governments direction 

 

Introduction 

System is the main impetus behind the association and it regularly decides the design and 

capacity of the whole association. "Technique is the course and extent of an association over 

the long haul, which accomplishes advantage in a changing climate through its arrangement of 

assets and capabilities with the point of satisfying partner assumptions". Over two thirds of 

procedures are rarely effectively actualized. Methodologies come up short, not in view of 

helpless systems, but since of helpless execution of the techniques. Successful usage of a normal 

procedure beats average execution of an incredible methodology. By supporting the execution 

of the generally speaking hierarchical system, the money capacity might decrease 

disappointments and improve the achievement pace of actualizing new methodologies. 
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Investors are requesting esteem. The need to add esteem stretches out to every one of the 

capacities inside the association, including the account work. The jobs that the money work has 

inside the association influence constantly the commitment and the worth that the account 

capacity can add to the association. It is subsequently important to pick up a point by point 

comprehension of these jobs to decide how and if the account capacity could uphold the system 

and how much. By recognizing and organizing the jobs, that impact and backing system, the 

money capacity's worth added and commitment could be improved. At a full scale level, the 

account leader has double jobs: a more conventional scorekeeping job, that is a more far off and 

autonomous from the association, and a colleague job, that requires more dynamic and closer 

support.  

There is a clear clash between the score keeping and colleague jobs: account chiefs are required 

to freely write about the business' outcomes while collaborating intimately with the business to 

improve similar outcomes. The scorekeeping job centers around customary monetary detailing, 

examination and control. Indeed, even this job has clear essential ramifications on the grounds 

that fitting and exact "scorekeeping" is important to decide if the technique is actualized and 

executed by the arrangement and to guarantee that the foreseen monetary advantages are figured 

it out. It mostly demonstrates what has occurred. The colleague job incorporates venture choice 

help and the subsidizing of hierarchical activities. Financing and contributing choices are 

components that effectively impact procedure execution. Different components of the colleague 

job, despite the fact that their effect on technique execution is just aberrant, ought not be limited 

or excused. These jobs give investigation, replying "why" questions and forwardlooking early 

admonition markers that should trigger restorative activity and attempts to show what could 

occur. 

Review of Literature 

There is a deficiency of scholarly exploration on the jobs of the money work, especially with 

regards to methodology execution, and some dependence must be set on writing from advisors 

and bookkeeping firms. Account diaries and experts do ordinary overviews of the money 

activities that are not generally as thorough as these could be, however the reviews are various 

and the outcomes speaks to a trustworthy and steady picture. Countless jobs were distinguished 

during the writing audit. The volume of job portrayals made it hard to build up understood and 

succinct perspectives on the different jobs. Subjective information investigation strategies were 

along these lines applied to the writing by utilizing coding. All references to jobs were first 

coded utilizing the codes for the itemized jobs as demonstrated in Table 1. From that point, the 

itemized jobs were gathered into seven key jobs (allude Table 1) in view of similitudes and 

covers. The coding empowered a more compact and more clear perspective on the jobs that 

account capacities satisfy and gave a system to structure the writing audit and resulting 

information social affair and examination. Parts of the colleague and scorekeeper jobs were 

found, to a more prominent or lesser degree, in every one of the seven recognized jobs. The key 

jobs recognized were: 
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• Finance activities and bookkeeping (scorekeeper);  

• Value adding (colleague);  

• Performance the executives (scorekeeper and colleague);  

• Funding and depository (colleague);  

• Capital stewardship (colleague);  

• Risk the board (colleague);  

• Compliance (scorekeeper)  

Every one of the key jobs is investigated in more detail in resulting passages. The occasions the 

Performance Management job was recorded by account heads during the overview was high 

and the writing audit of the presentation the board job was hence extended to improve 

comprehension of this job. 

Difficulties confronting account capacities. The difficulties confronting money capacities are 

various and include: absence of cycles, information, devices, authoritative structures and 

talented labor force (London et al., 2008); helpless comprehension of the basic cost structures 

and drivers (London et al., 2008); failure to recognize where to make enhancements because of 

an absence of knowledge, information and noteworthy measurements (Mc Adam and Bailie, 

2002); no or incomplete usage of big business hazard the board and endeavor execution the 

executives (London et al., 2008); no legitimate benchmarking (London et al., 2008); 

conventional bookkeeping about what has occurred and is in reverse looking (International 

Federation of Accountants, 1995, Matthews, 2001, McAdam and Bailie, 2002); deficient IT 

frameworks (CFO Publishing Corp., 2002); helpless exchange handling (CFO Publishing 

Corp., 2002); reluctance to face challenge (Matthews, 2001); being excessively careful 

(Matthews, 2001); no ensures that money experts are acceptable chiefs (Matthews, 2001); over-

accentuation on monetary measures (Johnston et al., 2002, Johanson et al., 2006, McAdam and 

Bailie, 2002, Assiri et al., 2006, Kaplan and Norton, 1992, Scarlett and Chartered Institute of 

Management Accountants., 2008); powerlessness of customary administration answering to 

follow progress of technique usage (Johnston et al., 2002); item orientated view rather than a 

cycle orientated perspective on data (Johnston et al., 2002); a lot of detail and intricacy (Hope, 

2006); absence of time for choice help (Hope, 2006, Aziza and Fitts, 2008); insufficient 

anticipating ability (Hope, 2006, McAdam and Bailie, 2002, Axson, 2008a); excessively small 

comprehension of how to diminish cost (Hope, 2006); such a large number of measures (Hope, 

2006); absence of danger the board aptitude (Hope, 2006); being set up to give execution 

guidance (Myers, 2005) Management bookkeeping and control rehearses are censured by 

professionals and scientists for absence of significance and convenience (Johanson et al., 2006). 

Conventional administration bookkeeping doesn't address esteem making measures, for 

example client relations and does exclude non-monetary measures. The executives bookkeepers 
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has not demonstrated capable at dealing with the issues identified with nonfinancial execution 

(Strategic Direction, 2006). These issues influence constantly the account's capacity to help the 

association and to add esteem. To add esteem money heads need to overhaul the money work 

(Institute of Management Accountants, 1997) and beat change obstructions (CFO Publishing 

Corp., 2002). Money heads need to expand interest in essential choices (Institute of 

Management Accountants, 1997) and give convenient and pertinent data to address business 

issues (Institute of Management Accountants, 1997). Money capacities need to obtain 

empowering innovation to encourage the new jobs (CFO Publishing Corp., 2002), to address 

the absence of nitty gritty operational and vital data (Roehm et al., 2008) and to improve 

arrangement among operational and key dynamic (Roehm et al., 2008, Dixon, 1998, Aziza and 

Fitts, 2008). Moving from exchange preparing to choice help ought to improve the innovation 

rate of profitability because of more compelling utilization of data (Read and Scheuermann, 

2003). 

The spotlight ought not be on changing the account work, yet on rearranging low worth 

exercises and making limit with respect to higher-esteem exercises (Price Water house Coopers, 

2008). Disentangling and lessening the quantity of specialty units, items, frameworks and 

branches is one approach to decrease low esteem exercises (Read and Scheuermann, 2003). 

Streamlining structures and cycles, business intricacy and spending cycles can make limit with 

regards to higher-esteem exercises (Read and Scheuermann, 2003). The absence of cycle 

normalization needs consideration (Roehm et al., 2008). Money capacities ought to embrace a 

learning approach, bringing about persistent improvement (Mumford, 2000). The money chief 

requirements to create sub-techniques (Murray and Greenes, 2006), including monetary 

systems, and a field-tested strategy for the account work dependent on the hierarchical 

procedure. 

Research strategy and methodology 

Survey 

The first task proposition foreseen the accompanying methodology: "Meeting auxiliary 

monetary chiefs/CFOs and record monetary administration draws near.  

• Firstly, because of an adjustment in extent of the task from the utility area to the corporate 

level, the quantity of money chiefs expanded from simply three to thirteen. Furthermore, the 

methodology was missing on the grounds that it rejected business heads and focused on the 

account chiefs' viewpoints as it were. The writing survey featured that it was likewise important 

to consider the business viewpoint to accomplish a more adjusted view. This, notwithstanding 

the need to address the exploration at a vital corporate level prompted the consideration of 

significant business heads. These progressions required a re-assessment of the underlying 

exploration procedure. 
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Data gathering 

Direction in Saunders et al. (2007) and Swetnam (2000) was utilized to plan the polls, including 

the sorts of inquiries, the request and stream of the surveys, format and length. Separate surveys 

were utilized for business and account heads, which were modified somewhat for every one of 

the respondent Care was taken to try not to impact the outcomes dependent on the inquiries 

posed. There was a worry that by posting the seven jobs of the account work in the poll the 

respondents would duplicate similar jobs while giving their input. The poll was along these 

lines organized to accumulate criticism on the normal parts of the account work first, prior to 

posting the seven jobs and requesting the respondents to score the essential significance from 

every job. Another worry was that business chiefs would assign finish of the survey to the 

money heads since it identified with account matters. Various methodologies evaded this from 

occurring: separate messages were shipped off business and account heads, the email to 

business chiefs showed that the expectation was to assemble the business point of view on the 

part of the money work, the electronic overview was extraordinarily connected to respondents 

email addresses and the surveys had various titles. The examination of the input affirmed that 

the methodology was fruitful and that the business chiefs gave one of a kind criticism that was 

not quite the same as the account heads' reaction. 

Result 

Input on procedure execution and the job of the money function. Twelve out of thirteen account 

chiefs demonstrated that the money work gave standard criticism on technique execution. Just 

five of the fifteen business heads demonstrated that they got ordinary criticism about the 

advancement of technique execution.  

Every one of the thirteen account heads demonstrated that they accepted that the money capacity 

ought to be engaged with investigating the execution of the association's technique. Fourteen of 

the fifteen business chiefs demonstrated that the account ought to be associated with writing 

about the association's system.  

Accomplice in conveying investor esteem. 100% of business and account heads showed that 

they accepted that the money capacity could be a colleague in conveying investor esteem.  

A dream for the money work. Twelve of the thirteen account heads and thirteen of the fifteen 

business chiefs detailed that they had a dream for the money work in their associations.  

Money heads recorded the accompanying key goals for 2015: Timely revealing of the 

monetary information, Implementation of Oracle money suite, Implementing completely 

incorporated programming, Improving the nature of data gave, To be more powerful and 

proficient in giving monetary outcomes, To give bookkeeping and monetary detailing in 

accordance with worldwide principles, Automation of the cycle in the ERP to diminish time 

and endeavors, Developing and improving orderly strategies for gathering and handling 

monetary information, Supporting income development, Increase benefit by creating thoughts 
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to reduce expenses, Providing proficient guidance, Monitoring , controlling and inspecting 

costs, To keep an eye real versus spending plan, Budgeting and change examination, Top 

quality monetary investigation, To raise adequate long haul assets to back fixed resources and 

to accommodate working capital, To make sure about value and finances needed to subsidize 

project, To get ready and steer project advance proposition, Effective money the executives, 

liquidity and income, Risk Management, Maintain high control guidelines and guaranteeing 

consistence with monetary approaches and methodology.  

Approaches and methods. Just six of the thirteen money chiefs demonstrated that they had a 

complete arrangement of monetary approaches and strategies set up.  

The critical parts of the account work. Eleven of the thirteen account chiefs (85%) and eight 

of the fifteen business heads accept (53%) that the job of the money work is obviously 

characterized and perceived. Both business and account heads were mentioned to list in any 

event five jobs for the money work. Money heads gave 75 reactions and business chiefs gave 

85 reactions to the jobs of the account work. 

Is the money work right now executing the jobs demonstrated? All money chiefs 

demonstrated that they were as of now executing the jobs showed, though just six of the fifteen 

business heads (40%) showed that the account work was as of now executing the jobs that they 

had distinguished as key jobs.  

Vital significance of the account capacity's jobs. Respondents were approached to rank the 

essential significance of the seven jobs recognized during the writing audit utilizing a five-point 

scale, one being 'not significant' and five being 'significant'. 

Analysis 

The investigation of ordinal information dependent on the five point scales depended on the 

middle of the reactions, instead of the normal to dodge any improper factual derivations from 

ordinal information. The middle was chiefly used to distinguish obvious holes among business 

and money heads' points of view and ought not be interpreted as total scores.  

What can the money work do to help the CEO/association? Utilizing the coding against 

every reaction on the help that the money capacity can give, the criticism can be additionally 

summed up by job. Account Operations and Risk Management were referenced the most un-

number of times. It is likely that respondents expected that account activities ought to be 

performed of course and that the business needn't bother with help here. Subsidizing and 

Treasury is referenced more frequently by business heads than by account chiefs and could be 

a zone for additional investigation. The Value Adding Partner job is referenced the most by 

both business and account chiefs.  

Criticism on technique execution and the job of the money work: The fluctuation in 

reactions identifying with input on procedure execution features a conclusive hole, which needs 

further investigation for comprehension. Money heads need to audit where the detailing is 
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neglecting to meet business chiefs' assumptions bringing about just 33 percent of business chiefs 

announcing that they got input on procedure execution. There is solid help for an announcing 

part on technique execution for the account work from both business and money heads. As 

demonstrated beforehand money chiefs is as of now under the feeling that that the account work 

is giving this criticism, yet business heads don't uphold the view. Account heads should grasp 

the greeting from business chiefs to give better covering technique execution.  

Accomplice in conveying investor esteem: Finance heads have an undeniable occasion to work 

intimately with the business and to show that they have a job in conveying investor esteem; 

both business and money chiefs accept that account can be a colleague. It is up to back chiefs 

to be proactive and to show authority to benefit from this chance. Money chiefs need to work 

nearer with business heads to characterize the colleague job and where and how account can 

add esteem, investigation, guidance and take an interest in the procedure.  

A dream for the money work: The dreams don't uncover any critical new jobs or assumptions, 

yet it features various bits of knowledge and assumptions. Account chief spotlight on detailing, 

monetary knowledge, financing and consistence. Business heads are worried about investor 

assumptions, monetary execution, openings and financing.  

Arrangements and strategies: The way that solitary 46 percent of money chiefs demonstrated 

that they had thorough approaches and systems set up features that there is an occasion to 

explain the job of the account work. Complete structures of arrangements and systems will 

guarantee that the money capacities have away from of what they expect to accomplish. Clear 

approach articulations will likewise assist with outlining the business' assumptions from the 

money work and can be significant specialized instruments.  

The critical jobs of the money work: The absence of clearness identifying with the job of the 

account capacity likely could be connected to the nonattendance of approaches and strategies 

as demonstrated in the past area. Despite the fact that money chiefs have sensibly away from of 

their jobs, it appears to be that the business heads don't have similar perspectives (just 53 percent 

of business heads demonstrated that the account capacity's job was perceived). The onus is on 

the account capacity to guarantee that they draw in with the business to explain the part of the 

money work in the association. Money heads gave 75 reactions and business chiefs gave 85 

reactions to the parts of the account work. The reactions were coded dependent on the content 

in the criticism and utilizing the itemized parts as shown in Table 1. 
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Table 1. The roles of the finance function 

 

Source: IBM, 2007, Voogt, 2009 

 

The jobs were then additionally assembled into seven more reasonable summed up jobs which 

were steady with those used during the writing audit. No new jobs were distinguished from the 

overview over those used for the writing survey. Money chiefs recorded Finance Operations 

multiple times out of 75 reactions (or 23%). Money Operations was noted multiple times out of 

85 reactions by business chiefs (28%). Likewise, the aftereffects of the multitude of reactions 

by job are summed up in Table 2. 

 

Table 2: Frequency of key finance function roles 

 

Source: Results of research made by Arbana Sahiti and Muhamet Aliu 

 

It was noticed that Performance Management was an unmistakable need for money heads, 

including 41 percent of the jobs recorded by account chiefs. This analyzes to 29 percent for 

business heads. This speaks to the biggest hole among business and money heads' assumptions. 

It shows that money heads may have to audit their needs to guarantee that the business needs 

are tended to. It might likewise demonstrate that the business doesn't comprehend the 
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commitments that the account capacity can make and back heads ought to guarantee that they 

convey the money capacity's abilities and vision to the business. Business heads' assumptions 

were more offset with Finance Operations, Performance Management and Funding and 

Treasury firmly assembled. Subsidizing and Treasury is the following biggest hole among 

business and account heads. Business chiefs' assumptions identifying with this job give off an 

impression of being higher than what money heads detailed and is another zone for nearer 

commitment among business and account chiefs. Account chiefs recorded Funding and 

Treasury multiple times out of 21 goals for 2015 (14%), which is predictable with the twelve 

percent announced.  

Is the money work right now executing the jobs shown? All money chiefs demonstrated that 

they were right now executing the jobs showed, while just a little less than half of business 

heads demonstrated that the account work was as of now executing the jobs that they had 

recognized as key jobs. The enormous hole features the requirement for additional 

correspondence and commitment among business and money chiefs. Account heads need to 

distinguish, comprehend and address the purpose behind the view of business chiefs. 

Conclusions 

The commitment to procedure execution and the worth that the account capacity can add to the 

association is subject to the jobs that the money work has inside the association, and the abilities 

and capabilities of the account heads. It is subsequently important to pick up a point by point 

comprehension of these parts to decide how and if the account capacity could uphold the system 

and how much. Business and money chiefs concede to the essential significance of the jobs with 

just minor contrasts for Capital Stewardship and Compliance. The high essential significance 

scores for practically the entirety of the jobs was unforeseen, yet appear to be conceivable 

thinking about that scorekeeping jobs additionally add to recording and announcing the 

advancement of methodology executing, but dependent on memorable outcomes. The way that 

a portion of the score-production jobs just indirectly affects procedure additionally didn't appear 

to influence the essential needs of those jobs. The seven key jobs hence can possibly impact 

and backing methodology. The paper set out to investigate the degree to which the money 

capacity ought to be arranged to help and screen system execution. There is clear affirmation 

from both the writing and the overview of business and money heads that the account work has 

a distinct task to carry out in system execution, The degree of the essential job relies upon the 

perspectives on business and account chiefs, the idea of the organization (and conceivably the 

business) and the authority that account has taken to persuade the matter of the commitment 

that it can make. The overview of business and money chiefs uncovered that there was nobody 

size-fits-all arrangement. Every particular circumstance figured out which of the seven key 

money work jobs were as a rule effectively sought after. It is additionally evident that there is 

huge degree for development the same number of business chiefs showed that the jobs they 

considered significant were not being conveyed. Further exploration to distinguish all the 

variables and circumstances that impact the determination of jobs may give important 
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understanding on accepted procedures and direction to organizations for designing the jobs of 

account capacities under various conditions. Account works needs to work intimately with the 

business to guarantee that they center around business significant issues to add esteem. It is a 

two path measure during which account chiefs should likewise teach the business about the 

abilities and elements of money.  

The paper additionally investigated how the money capacity ought to be arranged to help the 

essential job. This can be accomplished by initially zeroing in on the correct jobs for the 

circumstance. There is no recipe based answer for the issue. Money heads need to distinguish 

and choose circumstance important jobs (from the seven nonexclusive jobs featured during the 

writing audit) in counsel with the business chiefs. Account capacities ought to embrace 

empowering association structures and utilize gifted and capable individuals, frameworks and 

instruments to convey those jobs. The progressions to the account work should be figured out 

how to guarantee fruitful execution and a 'delicate' possibility based change the board procedure 

is suggested. Positive advances have just been taken and the following stage is to build up 

another and exhaustive vision for the money work. To add esteem account chiefs, need to 

overhaul their money capacities, increment cooperation in essential choices and give convenient 

and pertinent data to address business issues.  
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Xülasə  

Dördüncü sənaye inqilabı termininin həyatımıza daxil olduğu bir vaxtda, sənayelərdə kadr alımında 

qiymətləndirmə meyarları bir-birindən mexanizasiya ilə fərqlənir. Bu yeni dövrdə avtomatlaşdırma, ağıllı fabriklər 

və kiber fiziki sistemlər kimi yeni anlayışlar iş həyatını getdikcə fərqli bir ölçüyə gətirir. Texnologiyalardakı bu 

formada sürətli irəliləyiş olmasının əmək bazarına nəzərə çarpacaq təsiri də olacaqdır. Ümumiyyətlə isə, bu sənaye 

inqilabı ilə texnologiyaların bir çox işçilərin yerlərini almağa başlayacağı proqnoz edilsə də, yeni dövrlə bir sıra 

yeni iş sahələri yaradılacaqdır. Bu period yeni iş sahələrindən başqa, həmçinin mövcud işçi qrupundan gözləntiləri 

dəyişdirəcəkdir. Bu zaman IV sənaye inqilabı ilə bağlı yeni əmək anlayışı meydana gəlir. Bu şirkətlərdə 

işəgötürənin personaldan gözləntilərinin hansı formada və nə dərəcədə fərqlənəcəyinə əsaslanır. Bu işin əsas 

məqsədi, çox kriteriyalı qərar vermə üsullarından biri olan analitik şəbəkə prosesi üsulundan istifadə edərək 

dördüncü sənaye inqilabı mühitində işə qəbul proseslərində ön plana çıxan yeni meyarların əhəmiyyət səviyyələrini 

müəyyənləşdirməkdir. Bu istiqamətdə insan resursları fəaliyyətinin dəstəklənməsi hədəflənir.  

Açar sözlər: Dördüncü sənaye inqilabı, Rəqəmsallaşan sənaye,  İşçi qüvvəsi, Analitik şəbəkə prosesi. 

 

Giriş  

“İnqilab” sözü radikal və ani dəyişikliyi bildirir. Dünyanı dərk etmə və yeni texnologiyalar kəşf 

etmənin yeni yolları tarix boyu hər dəfə iqtisadi sistemlərdə və eləcə də, sosial strukturlarda 

dərin bir dəyişikliyi özündə birləşdirdiyi zaman inqilablar baş vermişdir. Ümumiyyətlə tarixin 

bir istinad çərçivəsi kimi qəbul edildiyini düşünsək, bu yeniliklərin birdən meydana çıxması 

üçün uzun müddətə ehtiyac duyula bilər. Həyatımızdakı ilk böyük dəyişiklik kimi  ovçuluq və 

yığıcılıqdan kənd təsərrüfatına keçid dövü təxminən bundan 10 min il əvvələ təsadüf edir. Bu 

hadisənin mümkün olmasının əsas səbəbi həmin dövrdə heyvanların insanlar tərəfindən 

əhilləşdirilə bilməsi olmuşdu. Aqrar inqilab, nəqliyyat, kommunikasiya və istehsal məqsədilə 

insan əməyi ilə heyvan gücü birləşdirdi. Ərzaq istehsalı getdikcə irəliləyiş göstərərək əhalinin 

artımına şərait yaratdı və daha çox yaşayış məntəqələrinin meydana gəlməsini çıxmasını təmin 

etdi. Bu isə öz növbəsində urbanizasiyaya və şəhərlərin inkişafına təkan verdi. Aqrar inqilabdan 

sonra isə XVIII əsrin ikinci əlli illiyində bir neçə sənaye inqilabı daha baş verdi. Bu hadisələr 

nəticəsində əzələ gücündən mexaniki gücə keçid reallaşdı və sonda hazırkı dövr üçün dördüncü 

sənaye inqilabının da ilk mərhələlərinin başlanması ilə zehni gücün istehsal səviyyəsini üst 

səviyyəlrə çıxardığı bir dövrə qədər gəlib çatdı.    

1760-cı ildə başlayan birinci sənaye inqilabı 1840-cı ilə kimi davam etdi. İnqilab dövründə 

mailto:yusifyusifli1924@gmail.com
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dəmir yollarının inşası və buxarlı maşının ixtirası ilə mexaniki istehsala start verildi.  

Bu dövrün əsas ixtirası kimi də məhz buxae maşını qəbul edilir. Birinci sənaye inqilabı 

nəticəsində ilk fabrik və manufakturalar meydana gəldi, ilk mexaniki dəzgahlar ortaya çıxdı, 

toxuculuq sənayesi inkişaf tempini artırdı, enerji kimi daş kömür və odundan istifadə edildi. İlk 

dövrdə Böyük Britaniyada başlayan inqilab 1800-cü illərin əvvəllərində digər Avropa və Şimali 

Amerika ölkələrinə yayıldı.( William Rosen, 2010) 

XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində meydana gələn ikinci sənaye inqilabı əsasən elektrik 

enerjisinin və eləcə də, montaj xəttinin köməyi ilə kütləvi şəkildə istehsalını mümkün etdi və 

istehlak bazarları formalaşdı. Əsas enerji mənbəyi kömürdən başqa karbohidrogen yanacağı 

oldu. Elektrik istehsalının əsas prinsiplərini XXI əsrin 20-ci və 30-cu illərində Faradey 

tərəfindən kəşf edilməsinə baxmayaraq, 1870-ci ilə kimi istehsal sahələrində geniş formada 

tətbiq edilmirdi. Bundan əlavə, ikinci sənaye inqilabı dövrünə 

elektrik enerjisinin mexaniki istehsalı və hidravlik turbinin kommersiya istehsalı da təsadüf 

edir. (Elana Rot,2015) Nəticə etibarı ilə, ikinci sənaye inqilabı özündə neft, polad və elektrik 

kimi yeni növ sənaye sahələrinin meydana gəlməsini birləşdirir. Həmçinin, bu dövrdə telefon 

və ampul ixtiraları da böyük önəm kəsb edir. (Gavin Weightman, 2007) 

Üçüncü sənaye inqilabı 1960-cı illərə təsadüf edir. Bu inqilab, meynfreym kompüterlərin(1960-

cı illər),yarımkeçiricilərin inkişafı, fərdi kompüterlərin (1970-ci və 1980-ci illər) və eləcə də, 

internetin (1990-cı illər) katalizatorluğu ilə baş verdiyi üçün adətən rəqəmsal inqilab və ya 

kompüter inqilabı da adlandırılır.( Satish Meena,2014) Beləliklə, 1970-ci illərdən başlayaraq 

XXI əsrin birinci onilliyinə qədər davam etmiş üçüncü sənaye inqilabında kompüterlə yanaşı, 

smartfon və internetdən istifadınin də geniş hal alması istehsala müsbət təsirsiz ötüşmədi. Bu 

sənaye inqilabı insane əməyindən istifadənin azaldılması və istehsalın avtomatlaşdırılması kimi 

qəbul edilir. (Ray Kurzweil, 2005) 

Texnologiyanın iqtisadi artım üzərində olan müsbət təsiri ilə yanaşı, onun ən azından qısa dövr 

üçün əmək bazarı üzərindəki yaranan mənfi təsirini də diqqətdə saxlamaq vacib 

məsələlərdəndir. Texnologiyanın iş yerləri üzərindəki mümkün  mənfi təsirləri ilə bağlı olan 

narahatlıqlar yeni hesab edilmir. Hələ 1931-ci ildə John Meynard Keynes həmin dövr üçün 

texnoloji işsizlik ilə bağlı şəxsi fikirlərini demişdi: “Əməkdən istifadədə qənaətin mümkün 

yollarını kəşf etmə sürətimiz onun üçün yeni istifadə yolları tapma sürətimizi ötür“. O dövr 

üçün bu iddia doğru çıxmamışdı. Lakin son illər ərzində kompüterlərin çoxlu sayda iş yerlərini, 

xüsusilə, kassir və mühasibləri və eləcə də telefon operatorlarını əvəzləməsi ilə bağlı dəlillərin 

meydana gəlməsi bu müzakirələri yenidən alovlandırmışdır. Bu yeni texnoloji inqilabın digər 

əvvəlki sənaye inqilabları ilə müqayisə etdikdə daha çox radikal dəyişiklikləri təhrik edəcəyinin 

səbəblərindən biri də artıq hazırki dövrdə hər şeyin daha sürətlə inkişaf etməsindən asılıdır.( 

Will Knight, 2012) 

Bu hərəkətverici amillər arasında yeni texnologiyaların bütün peşə və sektorlarda işləməyin 

təbiətini böyük ölçüdə dəyişdirəcəyi daha dəqiqdir. Ən əsaslı qeyri-müəyyənlik 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

2968 

 
 

 

 
 

avtomatlaşmanın əməyi hansı formada əvəzləyəcəyi və bunun nə qədər vaxt çəkəcəyi, eləcə də 

nə qədər irəliyə gedəcəyi ilə əlaqəlidir. Bunu müzakirə edə bilməyimiz üçün texnologiyanın 

məşğulluq üzərindəki 2 əks təsirini başa düşməyimizə ehtiyac duyulur.( Maurizio Bellemo, 

2015) İlk olaraq, texnologiyanın təşviq etdiyi avtomatlaşma və fundamental dəyişmə əməyi 

kapital ilə əvəzləyib, işçiləri bacarıqlarını başqa yerlərdə sınamağa  və işsiz məcbur etdikcə, 

dağıdıcı bir təsiri meydana gəlir.  

İkinci təsir isə yeni mal və xidmətlərə olan tələbi artırmaqla, yeni biznesin peşələrin və hətta 

sektorların yaranmasına şərait yaradan kapitallaşma təsiri ilə müşayiət olunur. İnsan olaraq, biz, 

yüksək dərəcədə adaptasiya ola bilmə və yaradıcılıq bacarıqlarına sahibik. Ancaq buradakı 

başlıca yaranan sual, kapitallaşma təsirinin dağıdıcı təsiri üstələməsinin miqyası, vaxtı və 

əvəzləmənin hansı sürətlə baş verəcəyi sualıdır. Yeni meydana gəlməyə  başlayan 

texnologiyaların əmək bazarı üzərindəki təsiri ilə əlaqəli bir-birinə əks olan 2 qrup var. (Rainer 

Maria Rilke, 1929) Birinci qrup xoşbəxt sonluğa inanaraq texnologiyanın təsiri ilə işsiz qalacaq 

kütlənin yeni iş yerlərini rahat şəkildə tapacağını və texnologiyanın yeni inkişaf dövrünə start 

verəcəyini önə sürürlər. Qarşı tərəfdə isə əksinə olaraq onun kütləvi formada texnoloji işsizlik 

yaradaraq sürətli şəkildə sosial və siyasi tərəfdən Armaqedona aparacağına inanırlar. Tarix isə 

nəticənin bu iki qrupun fikirlərinin ortasında bir yerdə olacağını göstərir. Burada isə müsbət 

nəticələri əldə etmək və radikal dəyişikliyə məruz qalanlara kömək edə bilmək üçün nə etməli 

olduğumuz sualı yaranır. 

Texnoloji inkişafın bəzi iş yerlərini tamamilə olaraq aradan qaldırması, daha sonra isə həmin iş 

yerlərinin əvəzinə fərqli fəaliyyət sahələri üzrə və böyük ehtimalla fərqli bir məkanda yeni iş 

yerlərini yaratması həmişə müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Nümunə üçün kənd təsərrüfatını 

götürə bilərik. ABŞ-da kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlar XIX əsrin əvvəllərində ölkədə 

bütün işçi qüvvəsinin 90%-nə qədərini təşkil edirdi, ancaq hazırkı dövrdə, bu göstərici 2%-dən 

aşağıdır.( Will Knight, 2012) Bu kəskin azalma çox də ciddi işsizliyə yol açmadan nisbətən 

yumşaq formada reallaşmışdır. Hal-hazırda, tətbiqi proqram iqtisadiyyatı yeni iş ekosisteminin 

bir nümunəsini təqdim edir. “Apple”ın qurucusu olan Steve Jobs kənar mütəxəssislərdən 

“iPhone” üçün yeni tətbiqlər yaratmalarını istədiyi dövr hələ 2008-ci ilin əvvəllərinə təsadüf 

edirdi. 2015-ci ilin ortalarında isə qlobal tətbiqi proqram iqtisadiyyatının yüz ildən artıqdır ki, 

mövcud film sənayesini artıq ötüb keçərək 100 milyard dollardan çox məbləğdə gəlir əldə 

etməsi proqnozlaşdırılırdı. Texno-optimistlər texnologiyanın dağıdıcı ola biləcəyi ehtimalını 

qəbul edirlər, ancaq onun hər zaman zənginliyin və məhsuldarlığın yüksəlməsinə çıxaracağını 

fikir olaraq irəli sürürlər. Əlavə olaraq, onu da qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə bu proses mal və 

xidmətlərə qarşı olan tələbi artıracaq və tələbin qarşılanması üçün də yeni növ iş yerləriniin 

yaranmasına təkan verəcək. (Udi Manber and Peter Norvig,2012) 

Dördüncü sənaye inqilabının rəqəmsal və fiziki tətbiqlər arasında yaratdığı əsas körpülərdən 

biri də bəzən əşyaların internetidir. Əşyaların interneti ən sadə formada insanlar ilə obyektlər 

arasında qoşulma texnologiyaları və eləcə də müxtəlif növ platformaların meydana gətirdiyi 

qarşlıqlı əlaqə kimi başa düşmək olar. Sensorlar və eləcə də fiziki dünyadakı obyektləri virtual 
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şəbəkələrə qoşa bilmək üçün istifadə olunan digər saysız-hesabsız vasitələr də öz növbəsində 

nəzərə çarpacaq sürətlə inkişaf edir. Tədricən daha ucuz,  daha kiçik və ağıllı sensorlar evlərə, 

aksesuar və geyimlərə, nəqliyyat və enerji şəbəkələrinə, şəhərlərə, həm də emal proseslərinə 

nüfuz edirlər. Hazırki dövrdə dünyada ağıllı telefonlar, və kompüterlər kimi internetə qoşulmuş 

saysız cihaz var. Bu cihazların sayının durmadan artması və qarşıdakı bir neçə il ərzində 

əhəmiyyətli dərəcədə artacağı və onların milyardlarla deyil, hətta trilyonlarla ölçüləcəyi ehtimal 

edilir.( Jessica Hedstrom, 2015)  

Əşyaların internetinin daha çox yayılmış tətbiqlərindən biri də uzaqdan müşahidədir. İndi 

istənilən hər hansı bir paket və ya konteynerə bir sensor yerləşdirməklə onu istənilən formada 

müşahidə etmək mümkündür. Bu, şirkətə həmin əşyaların rahatlıqla təchizat zəncirində hazırda 

harada olduğunu, necə istifadə edildiyini və necə hərəkət etdiyini müşahidə edə bilmək imkanı 

yaradır. Həmçinin, eyni qaydada müştərilər də sifariş etdikləri bir paketin harda olduğunu  

rahatlıqla müşahidə edə bilirlər. Mürəkkəb təchizat zəncirinə sahib şirkətlər üçün bu, 

transformasiya xarakterli yeni və xxüsusi imkandır. Tez bir zamanda buna bənzər nəzarət 

sistemləri biz insanların hərəkəti və müşahidə edilməsi üçün tətbiq olunacaqdır.  

Rəqəmsal inqilab fərdlər və institutlar arasında iş və əməkdaşlıq tərzlərində əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənən yeni yanaşmalar meydana gətirir. Məsələn, blokçeyn hansısa əməliyyatın 

qeyd və eləcə də təsdiq olunmazdan əvvəl kompüter şəbəkəsinin doğrulamasını nəzərdə tutan 

bir təhlükəsiz protokoludur.(Jessica Hedstrom, 2015) Əslində blokçeyn, paylaşıla və 

proqramlaşdırıla bilən, eləcə də kriptoqrafik cəhətdən təhlükəsiz və bunun üçün də etibarlıvə 

hər kəsin nəzərdən keçirə bildiyi kassa kitabçasıdır. Bitkoin hazırki dövrdə blokçeyn 

texnologiyasının ən tanınmış tətbiqidir. Lakin blokçeyn texnologiyasının qısa zaman kəsiyində 

çox sayda başqa tətbiqləri də ortaya çıxaracağı gözlənilir. Hal-hazırda blokçeyn 

texnologiyasının istifadə sahəsi daha çox bitkoin və s. rəqəmsal pul vahidləri ilə həyata keçirilən 

maliyyə əməliyyatlarının qeyd dilməsi üzrə olsa da, gələcnövbəti illərdə doğum və ölüm 

barəsində olan sənədlər, nigah registrləri, mülkiyyət sənədləri,  təhsil diplomları və eləcə də 

sığorta tələbləri kimi bir çox müxtəlif obyektlərin, yəni ki, kod ilə ifadə edilə bilən hər cür 

əməliyyatın qeydiyyatçısı kimi xidmət göstərəcəkdir. Bəzi dünya ölkələr artıq blokçeynin 

potensialını araşdır prosesinə rəsmən start vermişdir. Məsələn, Honduras hökuməti ərazi 

mülkiyyətini qeydə almaq məqsədiləbu texnologiyadan istifadə edir, Man Adası isə bu 

texnologiyadan əsasən şirkətlərin qeydiyyatı üçün istifadə edir. 

Aşağıda, Şəkil 1-də avtomatlaşmanın daha çox və daha az hədəfi ola biləcək müəyyən peşələr 

əks edilmişdir. 
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Şəkil 1. Avtomatlaşmaya ən çox və ən az uyğun olan peşələrə nümunələr 

 

Mənbə: (Carl Benedikt Frey n & Michael Osborne, 2013) 

Dördüncü sənaye inqilabı əsaslı dəyişikliyin hərəkətverici qüvvəsi ola bilər. Buna görə də, 

onlarla məşğul olmaq və onlardan faydalana bilməkcüçün yeni formalaşan mühitə adapyasiya 

olmaq və inkişaf etmək məqsədilə lazımi olan yeni dəyişiklikləri və siyasətləri həyata keçirmək 

bizim əlimizdədir. Buna nail olmaq üçün dörd fərqli zəka formasını tətbiq edərək əsaslı formada 

dəyişikliyin potensialına uyğunlaşmaq, onu müəyyən formaya salmaq və istifadə etmək 

məcburiyyətində olmalıyıq.  

Kontekstual zəka – yaxşı liderlər kontekstual zəkanı başa düşür və ondan məharətlə istifadə 

etməyi bacarır. Kontekst, aşkarlanmaqda olan trendləri təxmin etmə və əsas nöqtələri birləşdirə 
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bilmə qabiliyyəti və arzusu kimi izah edilir. Bunlar illər boyunca effektiv liderliyin ümumi 

xüsusiyyətləri kimi qəbul olunmuş və hal-hazırda, IV sənaye inqilabı dövründə də 

aadaptasiyanın əsas şərtidir. Kontekstual zəkadaproqses əldə etmək üçün qərarvericilər ilk 

olaraq fərqli şəbəkələrin dəyərini anlamalıdırlar. Qərarvericilər gündəlik həyatlarındakı məsələ 

ilə əlaqəli olan hər bir kəslə birlikdə olmaq bacarığı daşımalı və buna həmişə hazır olmalıdırlar. 

Bununla da, biz daha da əlaqəli olmağa çalışmalıyıq. (Lev Grossman ,2014) 

Emosional zəka – kontekstual zəkanın tamamlayıcısı olaraq qəbul edilir. Emosional zəka, IV 

sənaye inqilabının əhəmiyyəti tədricən artmaqda olan xüsusiyyətidir. Yale Universiteti 

Emosional Zəka Mərkəzindən olan psixoloq David Carusonun da qeyd etdiyi kimi emosional 

zəka kontekstual zəkanın əksi və ya qəlbin ağıl üzərindəki qələbəsi kimi görünməməlidir. 

Emosional zəka bu ikisinin unikal kəsişməsidir. ( Peter Snow, 2010 )  

Akademik ədəbiyyatda da emosional zəkanın liderlərə yeniliklərə açıq ola bilmək və 

dəyişikliyin əsas oyunçularına çevrilə bilmək imkanını təqdim etdiyi qeyd edilir. Biznes 

liderləri və eləcə də siyasətçilər üçün emosional zəka, IV sənaye inqilabı illərində uğur 

baxımından kifayət qədər böyük əhəmiyyəti olan qabiliyyətlərin – özünü dərketmə, motivasiya, 

özünü tənzimləmə və empati – əsasını təşkil edir.( Daniel Goleman, 2004 ) Emosional zəka 

sahəsi üzrə ixtisaslaşan elm insanları böyük qərarvericilərlə orta statistik qərarvericilər bir-

birindən fərqlənməsinin əsas səbəbi kimi onların emosional zəka xüsusiyyətlərini inkişaf etdirə 

bilmələrini göstərirlər. 

Mənəvi zəka – IV sənaye inqilabında daha səmərəli nəticələr əldə etmək üçün kontekstual və 

emosional zəka ilə birgə, əsas olan növbəti komponent mənəvi zəka adlandırılan zəka növüdür. 

Latınca “spirare” sözündən əmələ gələn mənəvi zəka, fasiləsiz şəkildə məna və məqsəd axtarışı 

ilə bağlıdır. 

Fiziki zəka – IV sənaye inqilabının əhəmiyyətli növlərindən biridir. Buna səbəb dəyişikliyin 

sürət tempi artdıqca və qərar qəbuletmə prosesinə daxil olan oyunçular say cəhətdən artdıqca, 

təzyiq altında soyuqqanlı və sağlam qala bilmə ehtiyacı daha da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ətraf mühitin tərəfindən genlərimizin ifadəsini dəyişdirmə prosesi adlanan epigenetika, 

biologiyanın son zamanlarda sürətlə inkişaf etməkdə olan sahələrindəndir. Bu elm sahəsi həm 

yuxu və qidalanma, həm də idmanın həyatımızdakı həlledici əhəmiyyətini müzakirəsiz bir 

formada sübut edir. Məsələn, müntəzəm olaraq idman etmənin düşüncə və hisslərimiz üçün 

müsbət təsiri vardır. Belə ki, bu, performansımıza və gün ərzində qarşıya qoyulan tapşırıqları 

bacarma gücümüzə birbaşa təsir göstərir. 
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Metod  

Məqalə mövzusunun öyrənilməsi və araşdırılması zamanı empirik və nəzəri tədqiqat 

metodlarından istifadə edilmişdir.  Müxtəlif beynəlxalq və yerli mənbələr, bu mövzu üzrə 

aparılan araşdırılmaların təhlili nəticəsində yazılan məqalələr vastisəsilə tədqiqatın həyata 

keçirilməsi üçün lazımi məlumatlar toplanılmışdır.   

Nəticə 

Hal-hazırda bəşəriyyət iri miqyaslı və mürəkkəb texnoloji innovasiyaların sürətli şəkildə inkişaf 

etdiyi, süni intellektin isə həyatımızın fərqli sferalarına daxil olduğu böyük dəyişikliklər 

dövründə yaşayır. Biz, artıq özündə buxar mühərriki, elektrik enerjisi, eləcə də kompüter və 

internetin ixtirasını birləşdirən üç sənaye inqilabını arxada qoyaraq, XX əsrin sonl illərindəndan 

etibarən süni intellekt, robotlar, nanotexnologiya, əşyaların interneti, kvant hesablamaları 

biotexnologiya və üçölçülü printerlər kimi yeni texnoloji mərhələlərə əsaslanan IV sənaye 

inqilabı dövründəyik. Bu sənaye  inqilabının insanlara, şirkətlərə, ölkələrə və bütövlükdə bütün 

dünyaya nələr vəd etməsi, onun bizə yaratdığı imkanlardan necə yaralanılması haqqındaki 

hazırki dövrdə bir sıra suallar intellektual müzakirələrin əsas mövzusudur. Qeyri-neft sektorunu 

inkişaf etdirməklə uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulan dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin 

etmək hədəflni rəhbər tutan Azərbaycanın dördüncü sənaye inqilabı ilə əlaqəli müzakirələrə 

qoşulmasının və bununla bağlı Bakıda regional mərkəzin ərsəyə gətirilməsi istiqamətində 

işlərin görülməsinin daha düzgün seçimlər ilə nətiələnməsinə təkan verir. 
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Xülasə 

Dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də iqtisadiyyatın əvəzolunmaz hissəsi olan ailə biznesinin milli gəlirə, 

məşğulluğun yaradılmasına, yerli və regional inkişafın təmin edilməsinə təsiri ailə biznesinin davamlı olmasını 

daha da vacib etdi. 

Ailə müəssisələrindəki davamlılıq, ailədəki problemləri və işləri birlikdə həll etməyi hədəfləyən bir anlayışla işin 

nəsillər boyu davam etməsidir. Ailə və iş sistemi, münaqişələr, qadınların ailə biznesindəki təsiri, planlaşdırma, 

səlahiyyətin devrilməsi, peşəkar idarəetmə kimi amillər ailə müəssisələrində davamlılığı, başqa sözlə, nəsildən 

nəsilə ötürülməyə təsir göstərir. 

Bu gün ailə şirkətləri Azərbaycan və dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli bir yerə sahibdir. İqtisadiyyatda belə 

əhəmiyyətli bir yerə sahib olan daha səmərəli və məhsuldar ailə müəssisələri, bu şirkətlərin öz xüsusiyyətlərindən 

irəli gələn bəzi çatışmazlıqları aradan qaldırmaq qabiliyyətindən asılıdır. Ailə biznesinin ən vacib problemi 

davamlılığını qoruya bilməməsi və təşkilati strukturlarını tam formalaşdıra bilməməsidir. Ailə müəssisələrinin 

davamlılığını və təşkilati strukturlarını təmin etmək təkcə institusionalizasiya yolu ilə əldə edilə bilər. 

Bu işdə qloballaşmaya diqqət yetirərək ailə müəssisələrinin xüsusiyyətləri, üstünlükləri və mənfi cəhətləri, 

institusionalizasiya anlayışı və onun elementləri və institusionalizasiyanın ailə müəssisələrinə təsiri araşdırılmışdır. 

Ailə müəssisələrində həm şirkətin, həm də ailənin institusionalizasiyası bu şirkətlərin daimi olması və 

səmərəliliyinin artırılması üçün son dərəcə vacibdir. Xüsusilə qloballaşma ilə şirkətlər arasında artan rəqabət 

şirkətlərin institusionallaşmasını zəruri etdi. Şirkətlər yalnız institusionalizasiyanı forma baxımından nəzərə 

almamalı, həm də institusionalizasiyaya getməyə hazır olmalıdırlar. 

Açar sözlər: Ailə şirkəti, Dünya iqtisadiyyatı, Qloballaşma, İnstitusionalizasiya. 

 

Giriş  
Hər hansı bir biznes mülkiyyət səviyyəsinə uyğun olaraq müxtəlif qruplara bölünür. Ailə 

biznesi bir və yaxud bir neçə ailənin əlində şirkət idarəçiliyinin birləşməsidir. Bu tip idarəetmə 

müasir dövrün mühüm problemləri içində üstünlük təşkil edir və ölkənin davamlı inkişafı üçün 

vacibdir. Biznesin məqsədi yalnız mənfəət qazanmaq deyil, müştərinin ehtiyaclarını düzgün 

ödəmək üçün müəyyən bir yerə sahib olmaqdır. Bu gün bir çox ailə biznesi apardıqları işə maraq 

göstərir və bu, işin düzgün keçirilməsinə imkan verir.  

Ailə biznesinin bəzi üstünlükləri var. Birincisi, biznesin sabitliyidir. Ailə biznesi şirkətləri 

kredit anlayışına nisbətən digər şirkətlərlə müqayisədə daha ehtiyatlıdırlar. Bu səbəbdən ailə 

müəssisələrinin sabit maliyyə imkanları var və bu tədricən inkişaf edir. Belə şirkətlər tez-tez 
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iflasa məruz qalmırlar. İkincisi, idarəetmə qərarlarının qəbulunda qətiyyət və səmərəlilik 

mövcuddur. Korporativ idarəçilər hər hansı bir qərar verməkdə daha bürokratikdirlər. Bunun 

birinci səbəbi, qəbul edilən addımlardır və əlbəttə ki, qərəzsizlikdir (bu vəziyyət menecerlərdən 

asılıdır). Təbii olaraq ailə şirkətləri daha əməliyyata hazır və riskə gedən olur. Üçüncüsü, şirkət 

dəyərlərinin qəbuludur. Ailə biznesində müəssisənin idarə olunması məntiqi şirkətin fəlsəfəsinə 

əsaslanır. Bir sözlə, şirkətin sahibləri demək olar ki, eyni xarakterə malik insanlardır və bununla 

da onlar ən mühüm biznes üstünlüyü olan daimiliyi yaradırlar. 

Metod 

Elmi araşdırmalar aparılarkən əsasən iki növ yanaşmadan istifadə edilir: induktiv və deduktiv 

yanaşma. İnduksiyanın yaranmasında sınaq, eksperiment və faktların yığılmasına imkan verən 

müşahidələr durur. Deduktiv metodda isə predmet haqqında yeni informasiyaların əldə 

olunması eyni sinifdən olanların araşdırılması əsasında yerinə yetirilir. Araşdırma zamanı həm 

induktiv, həm də deduktiv yanaşmalarından istifadə ediləcəkdir. Belə ki, müşahidələrin 

aparılması, məlumatların toplanılması, kəmiyyət və keyfiyyət ölçmələri induktiv yanaşmanın 

əsas göstəriciləridir. Tədqiqat zamanı Ailə biznesinin formalaşması və inkişafında analiz, 

sintez, sorğu(anket sorğusu, müsahibə) metolarındanda istifadə olunacaqdır.  

Araşdırma Modeli 

Tədqiqat işi ilə bağlı olaraq yerli və xarici mütəxəssislərin tədqiqat işləri, elmi əsərləri 

araşdırılmışdır. Eyni zamanda tədqiqat obyekti olan şirkətin rəsmi internet səhifəsindən də 

əlavə məlumatlar əldə edilmişdir. Azərbaycanda da ABAD-ın fəaliyyəti ətraflı araşdırılmışdır.    

Analiz 

Şirkətlər də insanlar kimi dinamikdir və inkişaf mərhələləri var. Ailə müəssisələri inkişaf 

mərhələləri və nəticədə ortaqlıq quruluşu baxımından 4 əsas başlıq altında qruplaşdırıla bilər: 

1. Birinci nəsil ailə müəssisələri 

2. Ailə biznesinin böyüməsi və inkişafı 

3. Kompleks ailə müəssisələri 

4. Daimi olmağı bacaran ailə müəssisələri. 

1. Birinci nəsil ailə müəssisələri 

Birinci nəsil ailə şirkətlərinin xarakteristikası şirkət daxilində ailə tərəfindən işin ilk 

aktivləşdirilməsi kimi göstərilə bilər. Bu mərhələdə iş tək bir şəxs tərəfindən qurula bilər. Tək 

bir insanın fəaliyyəti, ölçüsündən asılı olmayaraq bir şirkət kimi qəbul edilməməlidir. Fəaliyyət 

sahəsindən asılı olmayaraq, tək bir insanın gəlir gətirmək üçün davamlı olaraq həyata keçirdiyi 

fəaliyyət həmin şəxsin bədənində toplandığından, o, iqtisadi mənada qanuni bir tacir və 

təşəbbüskar olur. 

Şirkətlərin inkişaf mərhələləri həmişə ailə şirkətlərinin inkişaf mərhələləri ilə uyğun ola bilməz. 
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Məsələn, satın alınan bir şirkət, ödəmə mərhələsində ola bilər və ya institusionalizasiya edilə 

bilər. Bununla birlikdə, sürətlə böyüyən və iqtisadi cəhətdən yetkin bir şirkət birinci nəsil ailə 

işi ola bilər; İkinci və ya üçüncü nəsildə olan və hələ inkişaf etməkdə olan və ödəmə mərhələsinə 

çatmamış bir şirkət də ola bilər. Bu araşdırmada, satınalma yolu ilə müəyyən bir ölçüyə çatan 

şirkətləri deyil, ailə daxilində sərmayə qoyaraq qurulan şirkətləri anlamaq lazımdır (Fındıkçı, 

2005: 35). 

Təsisçi birinci nəsil ailə müəssisələrində təşəbbüskar olduğundan, şirkətin kapitalı sahibkarın 

səyindən və qənaətindən asılıdır. Bu tip ailə biznesində digər kapital mənbəyi yaxın ailə 

dairəsidir. Həyat yoldaşı və ya həyat yoldaşının ailəsi, valideynləri, qardaşları və hətta öz 

övladları da şirkətə kapital əlavə edə bilər. Bu cür ailə müəssisələrində qeyri-ailə ortaqları 

ümumi deyil (Ateş, 2005: 28). 

Zaman keçdikcə biznes böyüdükcə və inkişaf etdikcə şirkətin işi daha da mürəkkəbləşir. 

Məsələn, təşəbbüskar qalereya dükanına sahibdirsə, fərqli bazarlara girirsə və ya pərakəndə 

satıcıdırsa, istehsal edərək daha çox qazanc əldə etmək istəyə bilər. Bu vəziyyət şirkətlərin 

inkişaf mərhələləri çərçivəsində qaçılmazdır. Şirkət və ailə münasibətlərinin böyüməsi əl-ələ 

verməyə bilər. Məsələn, iş iqtisadiyyatı baxımından şirkət zirvəyə çata bilər, sonra tənəzzül 

mərhələsinə qədəm qoyur və şirkət yenə də eyni dövrdə təşəbbüskarlıq səviyyəsində fəaliyyət 

göstərə bilər. Bu səbəbdən ailə müəssisələrində iki inkişaf mərhələsindən, yəni “şirkət” və 

“ailənin” inkişaf mərhələlərindən bəhs edilə bilər (Erdoğmuş, 2004: 65). 

Ailə müəssisələri, ailə üzvləri arasında sıx bir qarşılıqlı əlaqə, ünsiyyət və iş birliyinin hakim 

olduğu bir təşkilatı əhatə edir (Fındıkçı, 2005: 31). 

Şirkət sahibləri övladlarının gələcəkdə miras alacaqları şirkəti bilmələrini istəyirlər. 

Övladlarının gələcəyini təmin etmək istəyən təşəbbüskarlar, şirkətə sahib olduqlarını və bu işi 

öyrənməyin şirkətin və ailənin gələcəyi üçün əhəmiyyətli olduğunu düşünürlər (Karpuzoğlu, 

2004: 20,21). 

Ailə müəssisələrində şirkət sahibi və top menecer əsasən eyni adamdır. Qurucu tərəfdaşların 

(təşəbbüskarların) çoxu səhhəti yaxşı olduğu halda şirkəti başqasına vermək niyyətində deyillər. 

Ailə üzvləri, şirkətə sahib olduqları üçün ümumi menecerin və ya idarə heyəti sədrinin özləri 

olmasının normal olduğunu qəbul edirlər (Karpuzoğlu, 2004: 20,21).  

Ailə biznesinin problematik amilləri bu müddət ərzində müxtəlif kontekstlər çərçivəsində aktiv 

bir şəkildə təhlil olunmuşdur (Audretsch D. B., 2010: s.98). 

Bu şirkətlər böyük ölçüdə qurucudan asılı olduqları üçün institusionalizasiya yaxşı 

qurulmamışdır. Kurumsallaşma olmaması ailə şirkətlərində davamlılıq probleminin 

böyüməsinə səbəb olur (Erdoğmuş, 2004: 58). 

Sahibkar fəaliyyətini davam etdirərkən, ailəsində fərqli inkişaflar ola bilər. Zamanla uşaqlar 

şirkətə daxil ediləcəklər. Sahibkar hələ də rəhbərlik etdiyi müddətdə şirkət birinci nəsil şirkət 

hesab olunur. Bu mərhələdə, fəaliyyətin intensivləşməsinə və şirkətdəki insan sayının artmasına 
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paralel olaraq şirkətin təşkili zərurəti yaranır. Birinci nəsil şirkətlər ümumiyyətlə sahibkarın 

üstünlük təşkil etdiyi və qərar qəbul edən şirkətlər kimi xarakterizə edilə bilər. Bu şirkətlər 

ümumiyyətlə quruluş mərhələsində olduğundan; Qeyri-bərabər pul axını və sabitliyin olmaması 

səbəbindən şirkətə inamsızlıq ola bilər. 

Bu mərhələdəki şirkətlərin problemləri aşağıdakılardır (Alayoğlu, 2003: 34): 

1. Sahibkarın münasibət və dəyər mühakimələri təşkilati strukturda da əks olunur. Bu səbəbdən, 

sahibkarların çoxu, ünsiyyət mərkəzində olmaq və şirkətdə komanda işini təşviq etmək əvəzinə 

bir-bir münasibət quraraq ünsiyyət qurulmasında vasitəçilik etmək istəyirlər. 

2. Sahibkar ailəsi üçün kifayət qədər vaxt ayırmır və iş həyatını şəxsi həyatına köçürür. 

3. Tanıtım xərcləri çox yüksək, risk yüksək və pul axını azdır. 

4. Əsasən tək boss şirkəti olan bu mərhələdəki şirkətlərin gələcəyi bir insanın görmə 

qabiliyyətindən, enerjinin yetərliliyindən, elastikliyindən və şansından asılıdır. 

5. Mülkiyyət və idarəetmə quruluşu üçün bir plan əvvəlcədən hazırlanmır. 

2. Ailə biznesinin böyüməsi və inkişafı 

Şirkət müəyyən bir müddət fəaliyyət göstərdikdən sonra ailənin inkişafı ilə birlikdə digər ailə 

üzvləri də şirkətə daxil olmaq və ya sahibkar digər şəxslərin şirkətə qoşulmasını istəyə bilər. 

Ailənin inkişaf mərhələsini nəzərə alaraq, ailənin uşaqları varsa, uşaqlar zamanla ilk növbədə 

şirkətə daxil ediləcəklər. Uşaqlar şirkətə daxil olarkən, müəyyən dövrlərdə təcrübə keçərək və 

şirkət daxilində təlim keçərək iş öyrənə bilərlər. Bununla birlikdə, təşəbbüskar övladlarını 

müvafiq mövzularda nəzəri təhsillərə təşviq edə bilər və uşaqların təhsil aldıqdan sonra şirkətə 

daxil edilməsini istəyə bilər. 

Şirkət vaxt keçməsinə paralel olaraq inkişafına davam edərsə, bəlkə də müəyyən bir yerə 

çatacaqdır. Etibar problemi və nağd pul axını ilə əlaqədar problemlər, xüsusən də şirkətin 

qurulma mərhələsində qarşılaşdı, ancaq quruluş müddətindən azdır. Lakin şirkətin məqsədi 

gəlir əldə etmək olduğundan, əldə olunan gəlirin bir şəkildə istehlak edilməsinə ehtiyac var. 

Sahibkar şirkətdən qazancını tərk etməyə və böyüməyə meyllidir, çünki şirkət (bəlkə də o 

dövrdə yalnız iş) quruluş mərhələsində çox əziyyət çəkdiyinə görə, nisbətən daha rahat uşaqlar 

şirkətin qazancını istehlak etməyə meyllidirlər. Bu vəziyyət həm ailənin həm də şirkətin inkişafı 

baxımından problemlərə səbəb ola bilər. 

3. Kompleks ailə müəssisələri 

Zamanla ailənin böyüməsi ilə fərqli insanlar, ailə qurmaq və uşaq sahibi olmaq kimi 

səbəblərdən ailəyə qoşulur. Bunlar əmiuşağı və ya ailənin xaricindəki insanlar ola bilər. Digər 

ailə üzvləri işə qarışdıqca şirkətdə onlar üçün fərqli rollar yaradılacaqdır. Əslində şirkət ailə 

münasibətləri ilə eyni dərəcədə inkişaf edib və böyüyübsə, yeni qoşulan ailə üzvləri üçün fərqli 

iş imkanları yaradılacaq və ya yaradılacaqdır. Münasibətlər mürəkkəbləşdikcə, bu mərhələdəki 

şirkətləri də kompleks ailə biznesi adlandırmaq olar. 
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Bu şirkətlərin xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi sadalana bilər (Karpuzoğlu, 2004: 108-112): 

1. Bu şirkətlərdə ailədən birdən çox nəsil işləyir. 

2. Ailə üzvləri vəzifələrinin bir hissəsi olaraq verdikləri qərarların şirkətin gələcəyinə təsir 

etdiyini bilirlər. 

3. Bu mərhələdə şirkətlər ödəmə mərhələsindədir. Şirkət böyüyür, lakin böyümə sürəti əvvəlki 

mərhələdəki kimi yüksək deyil və yavaşladı. 

4. Şirkət bazarda müsbət bir şirkət imicini qazandı və rəqiblərinə, müştərilərinə və 

təchizatçılarına qarşı güc qazandı. 

5. Bu şirkətlərdə idarəetmənin peşəkarlığı və ailənin və şirkətin mürəkkəb quruluşu sayəsində 

yazılı prosedurların olması böyük bir zərurətə çevrilir. Yazılı prosedurların qurulması, işi idarə 

edəcək insanlarda olması lazım olan bilik, təcrübə və qabiliyyətlər, işin icrası zamanı əldə 

ediləcək səlahiyyət və vəzifələr və ünsiyyət qurulacaq və əməkdaşlıq ediləcək şöbələr müəyyən 

edilir. Bu səbəbdən əsərlərin şəxsiyyətsizlikdən uzaq tutulması və iş alətlərinin şəxsi 

ehtiraslardan daha vacib olması təmin edilir. 

6. Bu şirkətlər canlılığını qorumaq və yeniliklərə uyğunlaşmaq üçün təşkilati strukturlarını 

davamlı olaraq yaxşılaşdırırlar və ətraf mühit şərtlərini nəzərə alaraq şirkət siyasətlərini və 

strategiyalarını daima yenidən nəzərdən keçirirlər. 

7. Bu şirkətlərdə sosial şüur formalaşmağa başladı. 

Şirkətdə işləyən ailə üzvlərinin sayı və ya evlilik səbəbiylə ailəyə qoşulan yeni üzvlərin sayı 

artdıqca ailə daxilində əlaqə daha da çətinləşir. Ailə daxilində idarəetmə və gəlir bölgüsündə 

problemlər ola bilər. Rollar aydın şəkildə müəyyənləşdirilməyibsə, ailənin mürəkkəb ailə 

üzvləri və bu səbəbdən şirkət səbəbiylə şirkətdə qərar qəbul etmə müddətində qeyri-müəyyənlik 

ola bilər. Bundan əlavə, partnyor sayının artması səbəbindən ixtisassız şəxslərin məşğulluğu 

daha da böyük bir problemə çevrilir. 

4. Daimi olmağı bacaran ailə müəssisələri 

Bu mərhələdə şirkətdə səlahiyyətlər və vəzifələr və iş axını aydın oldu. Şirkət eyni zamanda 

yüksək dərəcədə institusionaldır. Şirkət daxilində qərar qəbul edərkən ailənin deyil, şirkətin 

maraqları və səmərəliliyi nəzərə alınır. Bu şirkətlərdə təşkilati mədəniyyət quruldu və təşkilat 

böyük ölçüdə tamamlandı. Bu şirkətlər gələcək üçün plan qurur və sosial məsuliyyət daşıyırlar. 

Bundan əlavə, bu şirkətlərdəki ailə münasibətlərinə də aydınlıq gətirildi. Bu şəkildə, gələcəkdə 

şirkətdə qarşıdurma olması halında necə davranılacağı və gələcək nəsillərə bir transfer planı 

hazırlandığı aydın olur. 

Daimi olmağı bacaran ailə müəssisələrinin bir başqa xüsusiyyəti də missiya, görmə, strategiya 

hazırlanması və qorunması ilə əlaqəli işlərə yönəlmələridir. Bu şirkətlərin mövcudluğunun 

səbəbi olan missiya, fəaliyyət sahəsinin, yəni istehsal ediləcək malların və / və ya xidmətlərin 

və satılacaq bazarın müəyyənləşdirilməsini, uzunmüddətli maliyyə hədəflərinin 
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müəyyənləşdirilməsini və əsas iş sahələrinin müəyyənləşdirilməsini əhatə edir (Karpuzoğlu, 

2004: 115). 

ABAD-ın yaranma məqsədi 

ABAD” sözünü deyərkən “Ailə Biznesinə Asan Dəstək” nəzərdə tutulur.  “ABAD” Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə 23 sentyabr 2016-cı ildə yaradılmışdır. 

Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi tərəqqisində əhalinin aktiv 

iştirakına, xırda və orta sahibkarlığın tərəqqisinə, vətəndaşların məşğulluq səviyyəsinin 

çoxalmasına və rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının yaradılmasını dəstəkləmək məqsədilə 

sosialyönümlü proyektlər həyata keçirən “ABAD” (Ailə Biznesınə Asan Dəstək) mərkəzləri 

yaradılır. 

“ABAD” mərkəzlərində dekorativ-tətbiqi xalq sənətkarlığı, həmçinin kənd təsərrüfatı 

sektorunda işləyən ailə ticarətlərinə dəstək layihələri reallaşdırılır, həm də ailə təsərrüfatlarına 

vəsait-mühasibat, brendinq-dizayn, ticari-planlaşdırma, marketinq, hüquqi yardım sevisləri 

göstərilir. “ABAD” tərəfindən emal olunan məhsulların sertifikatlaşdırılması, logistika 

məsələsi və satışların təşkili reallaşdırılır. Layihə daxilində istehsal edilen malların üzərində 

istehsal edən ailənin brendi ilə bərabər, malın “ABAD”ın nəzarəti altında da hazırlandığını ifadə 

edən uyğun nişan yerləşdirilir. Bundan savayı “ABAD” orta sahikarlığı da dəstəkləyir 

(http://abad.gov.az/about, 2020). 

Dəstək proqramı çərçivəsində “ABAD” qeyd edilən xidmətlərdən təşkil olunub: bir pəncərəyə 

nəzərən sertifikatlaşdırma, brendinq, logistika, dizayn, qablaşdırma, vəsait-mühasibat 

yardımları, marketinq, hüquqi xidmət və satışın həyata keçirilməsi. “ABAD” ailə ticarəti üzrə 

brendləşmə və müştəriyə bununla yanaşı tələbata yönümlülük, keyfiyyət, innovasiya prinsipləri 

və iqtisadi zonada qabaqcıl digər beynəlxalq prinsip və standartlar gözlənilməklə aşağıdakı 

istiqamətlərdə iş görür:  

1. Azərbaycan Respublikasında ailə biznesinə dəstək siyasətinin formaya düşməsində iştirak 

edilməsi və bu siyasətin reallaşdırılmasının təmin olunması;  

2. Ailə təsərrüfatlarına, kiçik və orta sahibkarlara dəstək layihələrinin reallaşdırılması, həmin 

proyektlərin maliyyələşdirilməsi səbəbi ilə fondun yaradılması;  

3. “ABAD” proyektləri üçün ailə təsərrüfatlarının, xırda və orta sahibkarların müəyyən 

edilməsi, təsərrüfat məhsullarının emalı üçün müasir texnoloji emal vasitələrindən istifadə 

edilməsinə imkan yaradılması;  

4. Ailə təsərrüfatlarına, kiçik və orta sahibkarlara ticari planların hazırlanması, brendinq və 

dizayn, marketinq, hüquqi dəstək, maliyyə, kredit servislərinin göstərilməsi;  

5. İstehsal edilən məhsulun sertifikatlaşdırılmasının daha asan formada “bir pəncərə” prinsipi 

əsasında təşkil edilməsi;  

6. İstehsal edilən məhsulun nəqli və satışının təşkili;  
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7. İstehsal vasitələrindən istifadə ilə əlaqədar təlimlərin keçirilməsi, həmin vasitələrə texniki 

dəstəyin təmin olunması, beynəlxalq praktika, kənd təsərrüfatı sektorunda istifadə edilən ən 

öncül texnoloji yeniliklərlə bağlı informasiya;  

8. İstehsalyönümlü sahibkarlığın təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar başqa tədbirlərin təşkili;  

9. Ailə bizneslərinə dəstək olan layihələrinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar hüquqi aktların 

proyektlərinin hazırlanmasında iştirak edilməsi;  

10. Ailə ticarətlərinin inkişaf etdirilməsində yeni texnologiya və innovasiyaların tətbiq 

olunması və informasiya sistemlərinin formaya salınması;  

11. Ailə ticarətinə dəstək daxilində proyektlərə davamlı və hərtərəfli nəzarət və həmçinin 

qiymətləndirmənin reallaşdırılması, yoxlamalar aparılması və ya həmin yoxlamaların 

keçirilməsinin üçüncü şəxslərə tapşırılması, hesabatların alınması;  

12. Regional tərəqqidə vətəndaş iştirakının təmin olunması, əhalinin məşğulluğunun böyüməsi 

istiqamətində əlavə şəraitlərin yaradılması;  

13. Mərkəzlərin vahid formada idarə olunması, bu mərkəzlərə müraciət edən ailələrin, həmçinin 

xırda və orta sahibkarlarlıqla məşğul olanların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;  

14. Fəaliyyət istiqamətinə müvafiq olaraq qəbul olunan dövlət proqramlarının və tərəqqi 

konsepsiyalarının reallaşmasında iştirak etmək. 

Prezident İlham Əliyevin “Vətəndaşların özünü məşğulluğunun təmin edilməsi bölməsində 

əlavə tədbirlər haqqındakı” Fərmanında, “Azərbaycan Respublikasında əmək münasibətlərinın 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamında da 

qeyd edilir ki, əmək ticarətində təklif və tələb arasında tənzimləmə siyasətinə, işsizliyin və 

formal olmayan əmək münasibətlərinin aradan götürülməsinə diqqət çoxalmalıdır. Ölkəmizin 

rəhbəri İlham Əliyevin “ABAD”ın yaradılması haqqında Fərmanı da həmin məqsədə xidmət 

göstərir. Sənəddə qeyd olunduğu kimi, məqsəd dövlətin sosial-iqtisadi tərəqqisində əhalinin 

fəal iştirakının təmini, ailə əməyi ilə əlaqələndirilən təsərrüfatların işini dəstəkləmək, xırda və 

orta sahibkarlığın tərəqqisini stimullaşdırmaq, vətəndaşların məşğulluğunun genişlənməsi üçün 

əlavə imkanlar əmələ gətirməkdir. Adından da göründüyü kimi, ailə ticarətinə, insanların 

yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına dəstək verən bu proyekt minlərlə ailə ticarətini təşkil edir. 

Zənn edirik ki, ailə təsərrüfatlarının tərəqqisi Azərbaycanda məşğulluğu çoxaldacaq, büdcə 

gəlirlərini diversifikasiya edərək artıracaq. Bu əsasən əhalinin gəlirlərini artıracaqdır. Yəni qısa 

bir zamanda ailə təsərrüfatları milli iqtisadiyyatda vacib sosial-iqtisadi rol daşıyacaq. Ailə 

biznesinin tərəqqisini təmin edən başlıca faktor sürətlilikdir. 

“ABAD”-la digər ailə biznesi şirkətlərinin fərqləri aşağıdakı formadadır: 

1. “ABAD” bir kompleksdir, yəni “ABAD” bir neçə ailə biznesi şirkətini birləşdirirərək onlara 

fəaliyyətlərinin bütün dövrlərində dəstək verir;  
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2. Digər şirkətlər istehsal olunan məhsulların daşınması və satılmasını ayrıayrı şirkətlər 

vasitəsilə həyata keçirirsə, “ABAD” “bir pəncərə” prinsipi üzrə sertifikatlaşdırma, logistika işi 

və satışların təşkilini həyata keçirir;  

3. Əgər hər hansı bir ailə müəssisəsi bir rayonu və ya kəndi əhatə edirsə, “ABAD” bir neçə 

şəhəri əhatə edir;  

4. Əgər hər hansı bir ailə şirkəti bir sahə üzrə fəaliyyət göstərirsə, “ABAD” tərəfindən kənd 

təsərrüfatı və dekorativ-tətbiqi sənətkarlıq sahəsində fəaliyyətdə olan ailə biznesi şirkətlərinə 

dəstək layihələri reallaşdırılır və s.  

Ailə biznesinin təşkil edilməsində bir mühüm cəhət də odur ki, bu ticarət özünə daha çox inam 

formalaşdırır. Qeyri - mümkündür ki, aldanasan. Deməli, etibar puldan daha vacib sayılır. Onun 

görə də ailə şirkətində həm müştəri, həm tərəfdaşlarla, həmçinin də öz daxillərində konfliktlərlə 

çox az üzləşmək olar. 

Zənn edirik ki, ailə təsərrüfatlarının tərəqqisi Azərbaycanda məşğulluğu çoxaldacaq, büdcə 

gəlirlərini diversifikasiya edərək artıracaq. Bu əsasən əhalinin gəlirlərini artıracaqdır. Yəni qısa 

bir zamanda ailə təsərrüfatları milli iqtisadiyyatda vacib sosial-iqtisadi rol daşıyacaq. Ailə 

biznesinin tərəqqisini təmin edən başlıca faktor sürətlilikdir. 

“ABAD”-la digər ailə biznesi şirkətlərini fərqləndirsək aşağıdakı fərqlər ortaya çıxır: 

1. “ABAD” bir kompleksdir, yəni “ABAD” bir neçə ailə biznesi şirkətini birləşdirirərək onlara 

fəaliyyətlərinin bütün dövrlərində dəstək verir;  

2. Digər şirkətlər istehsal olunan məhsulların daşınması və satılmasını ayrıayrı şirkətlər 

vasitəsilə həyata keçirirsə, “ABAD” “bir pəncərə” prinsipi üzrə sertifikatlaşdırma, logistika işi 

və satışların təşkilini həyata keçirir;  

3. Əgər hər hansı bir ailə şirkəti bir rayonu və ya kəndi əhatə edirsə, “ABAD” bir neçə şəhəri 

əhatə edir;  

4. Əgər hər hansı bir ailə şirkəti bir sahə üzrə fəaliyyət göstərirsə, “ABAD” tərəfindən kənd 

təsərrüfatı və dekorativ-tətbiqi sənətkarlıq sahəsində fəaliyyətdə olan ailə biznesi şirkətlərinə 

dəstək layihələri reallaşdırılır və s.  

Ailə biznesinin təşkil edilməsində bir mühüm cəhət də odur ki, bu ticarət özünə daha çox inam 

formalaşdırır. Qeyri - mümkündür ki, aldanasan. Deməli, etibar puldan daha vacib sayılır. Onun 

üçün də ailə ticarətində həm müştəri, həm tərəfdaşlarla, həmçinin də öz daxillərində 

konfliktlərlə çox az üzləşmək olar. 

Xidmət göstərilmiş “ABAD”çıların sayı 474 nəfərdir. Onun 23 nəfəri (5%) MMC, 190 nəfəri 

(40%) kişi, 261 nəfəri (55%) isə qadın “ABAD”çılardır. İqtisadi region üzrə “ABAD”çıları 

bölsək: 
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Abşeron 273 Aran 16 

Şəki - Zaqatala 76 Gəncə-Qazax 10 

Quba - Xaçmaz 31 Yuarı Qarabağ 8 

Dağlıq Şirvan 29 Kəlbəcər-Laçın         3 

Lənkəran 27 Naxçıvan 1 

Mənbə: http://abad.gov.az/about 2020 mənbəyə istinadən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

  Hal-hazırda 423 “ABAD”çıya xidmət göstərilir.  

  Ümumi dövriyyə 4.2 milyon manatdır: 

2017-ci il üzrə 0.3 milyon manat, 2018-ci il üzrə 1.0 milyon manat, 2019-cu il üzrə 1.7 milyon 

manat, 2020-ci il üzrə 1.2 milyon manatdır.( https://abad.gov.az/open-informations). 

Cədvəl 1: Azərbaycanda ailə biznesinə dəstəyin ümumi statistikası 

                                  2017         2018          2019         2020 

Ümumi dövriyyə (manat)             364.612       965.819     1.679.349     1.219.087 

Aktiv “ABAD”çıların sayı              125        234           301           265 

“ABAD”çıların orta aylıq gəliri (manat)  146.12      251.19         346.14        340.73 

Mənbə: Ailə Biznesinə Asan Dəstək, www.abad.gov.az (2020) 

 

http://www.abad.gov.az/
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Mənbə: Ailə Biznesinə Asan Dəstək, www.abad.gov.az (2020) 

Nəticə 

Bu baxımdan yuxarıda göstərilən davamlılıq şərtlərinin təmin edilməsi çox vacibdir. Ailənin 

içindəki harmoniya avtoritar qurucu-liderin mövcudluğuna əsaslanır və işdə ciddi bir problem 

olmasa da, həm ailənin, həm də iş həyatının sağlam və uzun müddət qorunması göstərilən 

şərtlərin təmin edilməsindən asılıdır. Sənaye cəmiyyəti münasibətləri inkişaf etdikcə bu 

uyğunlaşmanın zəruriliyi daha aydın hiss olunacaqdır. 

Digər tərəfdən, tədqiqat daxilində olan menecerlər ümumiyyətlə biznes planlamasını qəbul 

edirlər və təcrübələrini nəzərə alaraq tətbiq etdikləri strategiyaları müəyyən dərəcədə görə 

bilirlər; lakin müasir idarəetmə vasitələrinin istifadəsi kontekstində bunların yetərli olmadığı 

görülür. Bu nəticə təbii və gözlənilən bir nəticədir. Qurucu nəsil, yəni birinci nəsil, əsasən iş 

idarəçiliyi üzrə heç bir təhsili olmayıb. Onların bilikləri özlərini və təcrübələrini öyrətdikləri 

dərəcədə ortaya çıxır. Bu səbəbdən bu nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi üçün davamlı təlim 

proqramlarının aparılması, bu müəssisələrin bazarlarda daha sağlam yaşamaları və 

davamlılığını təmin etmələri üçün mühit hazırlayacaqdır. İşdən kənarda iş üçün xüsusi təhsil 

proqramları, kurslar, seminarlar və s. Bu cür proqramlar əhəmiyyətli töhfələr verəcəkdir. 

Qurumlaşma prosesi vurğulanması lazım olan başqa bir mövzudur. Bu müəssisələrdə birinci 

nəsildə və ya ikinci nəsildə peşəkar idarəetməyə keçid dərhal və asan olmur. Bu səbəbdən, iş 

siyasətinin və fəaliyyət rejiminin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən iş idarəetmə vasitələrinin 

istifadəsi ailə və ailə üzvü olmayanların "iş üçün" birgə hərəkət etməsinə imkan verəcəkdir. 

Bundan əlavə, müxtəlif səviyyələrdə məsləhət xidmətləri almaq, bu xidməti təklif edən dövlət 

qurumları və ya özəl məsləhət firmaları ilə əlaqə qurmaq və ödənişli ala biləcəkləri məsləhət 
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xidmətləri ilə müəssisənin korporativ idarəetməyə çevrilməsini təmin etmək mümkün 

olacaqdır. 
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Xülasə 

İşğal nəticəsində hər hansı ölkəyə vurulan zərərin qiymətləndirilməsi metodologiyası və standartlarının işlənilməsi 

işğalçı tərəfin  beynəlxalq qanun və konvensiyalar çərçivəsində “cəzalandırılması”na xidmət edir.Bu məsələ 

Azərbaycan reallığında olduqca əhəmiyyətlidir.Ona görə ki, uzunmüddətli işğal dövründə məruz qaldığımız 

itkilərin dəyərinin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında sübut olunması üçün vahid qiymətləndirmə  standartlarının 

işlənilməsi və tətbiqi zəruridir. Bu baxımdan müvafiq standartların işlənilməsi yalnız milli deyil, həm də 

beynəlxalq  məsələ hesab olunur. Standartların işlənilməsində əsasən müşahidə, sorğu,  müqayisə, iqtisadi təhlil 

və sintez metodlarından istifadə olunması nəzərdə tutulur. Onların tətbiqi ilə bu günə qədər dolğun  cavabları 

axtarılan “İnsan tələfatı, mənəvi zərərlər və  dolayı itkilər hansı metodlar əsasında  qiymətləndirilməlidir?” kimi  

suallara aydınlıq gətirilməlidir. İşlənib hazırlanmış qiymətləndirmə standartları beynəlxalq səviyyədə tanınmaqla  

bir ölkənin digərinə qarşı  ərazi iddiası sürməsi, onun   maddi və mənəvi  sərvətlərinə külli miqdarda ziyan vurması 

ilə nəticələnən işğalçılıq  hərəkətlərinin qiymətləndirilməsində tətbiq olunmalıdır. 

Açar sözlər: qiymətləndirmə, dəyər, zərər, standart,risk. 

                                                                                              

İşğal nəticəsində yaranan zərər və itkilərin iqtisadi qiymətləndirilməsi  standartları 

Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan fəaliyyət növləri arasında qiymətləndirmə xüsusi 

yer tutur. Müstəqillik illərinin əvvəllərindən start verilən iqtisadi islahatların əsas xəttini təşkil 

edən  mülkiyyətin özəlləşdirilməsi proqramlarının reallaşdırılması qiymətləndirmə 

fəaliyyətinin təşkili üçün obyektiv şərait yaratmışdır. Lakin ilkin dövrlərdə yalnız əsas fondların 

yenidən qiymətləndirilməsi təcrübəsinin formalaşmış olduğu respublikamızda aparılan 

əməliyyatların nəticələri  bəzən reallıqdan uzaq olurdu. Ona görə də adı çəkilən fəaliyyət növü 

sahəsində  xarici təcrübənin öyrənilməsi, vahid qiymətləndirmə metodologiyasının işlənilməsi 

və onun tətbiqi prosedurlarının işlənilməsi zərurəti yaranmışdır.Bu məsələnin uğurlu həlli ilk 

növbədə qiymətləndirmə fəaliyyətinin hüquqi bazasının formalaşdırılmasından və 

qiymətləndirmə  standartlarının işlənilməsindən asılı idi. Ona görə də ölkə rəhbərliyinin dəstəyi 

ilə 1998-ci ildə “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu 

qəbul olundu. Həmin qanunla  müvafiq sahədə olan bir sıra boşluqlar aradan qaldırıldı.Burada 

qiymətləndirmənin mahiyyəti, formaları, növləri, obyektləri, subyektləri, qiymətləndiricilərin 

hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti, həmçinin qiymətləndirmə fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

barədə müddəalar öz əksini tapmışdır.İslahatların gedişində əmlakla aparılan sövdələşmələrin  
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(girov, sığorta, vergiyə cəlbetmə və s.) genişlənməsi qiymətləndirmənin vahid 

metodologiyasının işlənilməsi tələbini qarşıya qoymuşdur.Ona görə də  respublika hökuməti 

tərəfindən yaradılan işçi qrup tərəfindən işlənilən Milli Qiymətləndirmə  Standartları toplusu  

10 yanvar 2010-cu il tarixindən tətbiq olunmağa başladı.Cəmi 9 standartdan ibarət olan toplu 

hazırda qiymətləndirici mütəxəssislər üçün dəyərli yardımçı vasitə və tövsiyyələr 

məcmusudur.Qeyd olunanlar heç də qiymətləndirmə fəaliyyəti sahəsində mükəmməl 

metodologiyanın formalaşmasını ifadə etmir. Qarşıda MDB, Avropa və Qərb dövlətlərinin  

təcrübə və standartlarının, eləcə də Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartlarının öyrənilməsi, 

onların Azərbaycanda tətbiqi imkanlarının və variantlarının  əsaslandırılması kimi aktual 

məsələlər durur.Bundan ötrü qiymətləndirmənin nəzəri-metodoloji əsaslarının, onun aparılması 

üzrə formalaşmış yerli və xarici təcrübənin öyrənilməsi əsasında   qiymətləndirmə 

standartlarının tətbiqi xüsusiyyətləri və onların təkmilləşdirilməsi üzrə  təklif və tövsiyyələr 

hazırlanmalıdır(İ.Q.Quliyev, S.İ.Hümbətova. Biznesin(müəssisənin) qiymətləndirilməsi,dərs 

vəsaiti, Bakı 2015).  

Ölkə, onun iqtisadiyyatı və vətəndaşları müxtəlif səbəblərdən itki və tələfatlara məruz qala bilər. 

Onları yaradan səbəblər arasında miqyasına görə müharibə və münaqişələr xüsusi yer tutur. Bir 

ölkənin uzun müddət digəri ilə müharibəyə cəlb olunması və ərazisinin işğal olunması çoxsaylı 

insan tələfatlarına və insan itkilərinə səbəb olur. Dünyanın müxtəlif  bölgələrində bir dövlətin 

ərazisinin digəri tərəfindən işğal olunması ilə müşaiyət olunan hərbi münaqişələr baş verir və 

verməkdədir. Yaranan itki və tələfatlardan isə işğala məruz qalan ölkənin əhalisi əziyyət 

çəkir.Ona görə də   zor tətbiqinə çağırışlar  və hərbi münaqişələr nəticəsində yaranan  zərərlər  

qiymətləndirilməli və beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq kompensasiya edilməlidir.Qeyd 

etmək olar ki, belə zərərlərin qiumətləndirilməsi  üçün hələlik vahid metodologiya və 

standartlar yoxdur.Lakin, otuz ilə yaxın bir müddətdə Ermənistanın işğalına məruz qalan 

Azərbaycanda  son illərdə beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlərlə birgə  davamlı tədbirlər həyata 

keçirilir.   

Hərbi əməliyyatlar və işğalçılığın vurduğu iqtisadi zərərlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə 

ilkin variantda  bir sıra metodiki yanaşmalar tətbiq olunur.Bundan əlavə Ermənistanın hərbi 

təcavüzü nəticəsində meydana çıxan zərərlərin qiymətləndirilməsi üçün  mövcud   beynəlxalq 

təcrübə və standartlar da nəzərə  alınır. Buna baxmayaraq, işğaldan irəli gələn bütün növ itki və 

tələfatların  obyektiv qiymətləndirilməsinin təkmil metodiki bazası və standartları mövcud 

deyil(İ.Q.Quliyev, S.İ.Hümbətova. Biznesin(müəssisənin) qiymətləndirilməsi,dərs vəsaiti, 

Bakı 2015).   

İşğaldan yaranan  iqtisadi zərərin qiymətləndirilməsində praktiki əhəmiyyəti olan  metodoloji 

yanaşmalar  iki ölkə arasında müharibəni, vətəndaş müharibəsini, soyqırımı və  terrorizmi əhatə 

edir.İşğala səbəb olan hərbi münaqişələrin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Ermənistan əra-

zisindən azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi boyunca 

aparılmış hərbi əməliyyatlar, Dağlıq Qarabağ  və ətraf  ərazilərin işğalına səbəb olmuş hadisə-

lərin hər birinə xas olan   nəticələr vardır.  Bu  müharibə  yerli əhalinin  deportasiyası, tarixi və 
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təbii abidələrin məhv edilməsi, təbii sərvətlərin  talan olunması və s. ilə  misilsiz itkilərə  səbəb 

olmuşdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, işğal müddət artdıqca itki və tələfatlar dinamik olaraq 

artır. Ona görə də zərərin qiymətləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən tətbiq edilən metodoloji yanaşma 

tarixi prosesləri və gələcəkdə yaranacaq nəticələrin proqnozlaşdırılması məsələlərini də əhatə etmə-

lidir(Silahlı erməni təcavüzü: Azərbaycan Respublikasının məruz qaldığı itki və tələfatlar. 

Yerüstü təbii sərvətlər və ətraf mühitə ağır təsirlər. Bakı  2016). 

İşğal nəticəsində yaranan itki və zərərlərin qiymətləndirilməsi üzrə ilk vahid beynəlxalq standart 

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü və birbaşa iştirakı ilə  hazırlanmış həmin ilin 

may ayında Avrasiya Qiymətləndiricilər Birlikləri Şurası tərəfindən «Zərərlərin qiymətləndirilməsi 

üzrə» Standart qəbul edilmişdir.Qəbul edilmiş  standart Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartlarına 

(İVS 2017),TEGOVA (Mavi Kitab) və   RİCS (Qırmızı Kitab) standartlarına  əsaslanır. 

Zərərlərin qiymətləndirilməsi standartı işlənilərkən  aşağıdakı beynəlxalq yanaşmalara  istinad 

olunmuşdur ki, bunu  da tam əsaslı hesab etmək olar: 

- Təbii fəlakətlərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üzrə BMT-nin hazırladığı metodiki 

tövsiyyələr (BMT-nin Latın Amerikası və Karib Hövzəsi üzrə İqtisadi Komissiyası 

(ECLAC), GFDRR; 

- Dünya Bankının zərər və itkilərin qiymətləndirilməsi üzrə metodiki tövsiyyələri; 

- BMT-nin qaçqınlara/məcburi köçkünlərə kompensasiya ödənilməsinə dair siyasəti; 

- Dünya Bankının və digər beynəlxalq maliyyə qurumlarının köçürülməyə məruz qalmış 

şəxslərə kompensasiya ödənilməsinə dair siyasəti(Silahlı erməni təcavüzü: Azərbaycan 

Respublikasının məruz qaldığı itki və tələfatlar. Yerüstü təbii sərvətlər və ətraf mühitə 

ağır təsirlər. Bakı  2016). 

Onu da qeyd edək ki, bir sıra dövlətlərdə(ABŞ, Avstraliya, Yeni Zelandiya və s.) zərərin 

qiymətləndirilməsi üzrə milli standart və yanaşmalar qəbul edilmişdir. Həmin sənədlərdə 

aşağıdakı təsnifat anlayışları təsbit olunmuşdur:  

Risk və Dağıdıcı Təsirlər (RDT) – terror aktları, cinayətlər, müharibə, işğal, zor tətbiqinə 

çağırışlar və hazırlıq, əhalinin risk zonasından köçürülməsidir.  

Zərərçəkmiş ərazi – RDT baş verdiyi, onun nəticələrinin birbaşa və ya dolayı təzahür 

etdiyi ərazidir.  

Zərər -  RDT baş verərkən və (və ya) baş verdikdən sonra zərərçəkmiş ərazidə mövcud 

olmuş əmlakın, mədəni irsin, insanların və təbii ehtiyatların tam və ya qismən məhv edilməsi 

və dağıdılmasıdır. Bir qayda olaraq, zərər fiziki göstəricilərlə ifadə edilir və onun əsasında  bər-

pa dəyəri müəyyən olunur. Zərər bərpa işlərinin həcmini qiymətləndirmək və ödəniləcək kom-

pensasiyaların məbləğini təyin etmək üçün müəyyənləşdirilir.  

İtkilər və ya dolayı zərər - RDT nəticəsində iqtisadi dövriyyədə baş verən neqativ dəyi-

şikliklərdir. İtkilər iqtisadiyyatın tam həcmdə bərpa edilməsi və yenidənqurulması başa çatana-

dək qalmaqda davam edir. İtkilərin müəyyən edilməsi RDT-in sosial-iqtisadi nəticələrini və 
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iqtisadiyyatın bərpası üçün tələb olunan  xərcləri qiymətləndirməyə şərait yaradır(Silahlı 

erməni təcavüzü: Azərbaycan Respublikasının məruz qaldığı itki və tələfatlar. Yerüstü təbii 

sərvətlər və ətraf mühitə ağır təsirlər. Bakı  2016). 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü kontekstində zərər dedikdə hüququ pozulmuş 

şəxsin, icmaların və dövlətin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli ol-

duğu xərclər, əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi (real zərər), habelə hü-

ququ pozulmasaydı adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (əldən çıxmış fayda) 

başa düşülür. Beləliklə, zərər maddi itkilər və əldən çıxmış faydadan ibarətdir.  

Beynəlxalq hüquq, ölkənin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar, eləcə də Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyası və qanunvericiliyi mənəvi zərəri də tanıyır.  

Mənəvi zərər adətən vətəndaşların  şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının pozulması nəticəsində 

əmələ gələn  qeyri əmlak zərəri olmaqla iqtisadi məzmun və dəyər kəsb etməyən hüquq pozun-

tusudur. Belə zərər vətəndaşa anadangəlmə və ya qanun əsasında ona məxsus olan qeyri-maddi 

nemətlərə aid (şərəf, ləyaqət, işgüzar nüfuz, şəxsi ailə sirri, hərəkət etmək azadlığı, yaşayış 

yerini seçmək,  müəlliflik hüququ, digər şəxsi qeyri-əmlak hüquqları) hüquqlarını pozmaqla 

fiziki şəxsə mənəvi sarsıntı, iztirab verməsi ilə səciyyələnir(Silahlı erməni təcavüzü: 

Azərbaycan Respublikasının məruz qaldığı itki və tələfatlar. Yeraltı sərvətlər və ətraf mühitə 

ağır təsirlər Bakı  2016). 

Mənəvi zərər vətəndaşların hüquqlarının pozulmasının bilavasitə nəticəsidir və zərər vuran şəx-

sin hərəkətlərindən sonra zərər çəkmişin şüuruna təsir göstərməklə mənfi psixoloji reaksiyaya 

səbəb olur. O, vurulmuş əmlak zərəri ilə birlikdə, yaxud da əmlak zərəri vurulmadığı hallarda 

kompensasiya edilir. Mülki qanunvericilikdə şərəf, ləyaqət, işgüzar nüfuz, şəxsi həyat sirri və 

şəxsi toxunulamazlıqla bağlı pozuntuların nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsi nəzərdə tutul-

sa da, digər şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarından və maddi nemətlərdən istifadə etmək hüquqlarının 

pozulması nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsi müəyyən olunmamışdır. 

Zərərin müəyyən edilməsi üzrə qiymətləndirmələr riskə və dağıdıcı təsirə məruz qalmış əmla-

kın, faydanın və qeyri-əmlak hüquqlarının dəyərinin və itkilər üzrə ödənişlərin məbləğinin mü-

əyyən edilməsi (kompensasiya, restitusiya, dövlət yardımı, beynəlxalq təşkilat və donorların 

yardımı, reparasiya, substitusiya və s.) üçün tətbiq olunur(Azərbaycan Respublikası ərazilərinin 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində itki və tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə 

İşçi Qrupunun hesabatları.Bakı 2013-2017). 

Zərərin müəyyən edilməsində həm də kompensasiya ödənilməsi (risk /təsir müəyyən edildiyi 

andan bərpaya hazırlıq başa çatanadək olan dövr) və bərpa müddəti (obyektin ilkin vəziyyətinə 

qaytarılması dövrü) nəzərə alınır. Belə ki, həmin dövrlərdə bərpa üçün tələb olunan malların və 

xidmətlərin dəyəri dəyişir. Beləliklə də  bərpa edilməmiş və ya itirilmiş fayda üzrə zərərlər 

artır.Məsələn, zərər və itkilərin qiymətləndirilməsi sahəsində beynəlxalq praktikada sığorta, in-

kişaf layihələri məqsədləri üçün köçürülmə, qaçqın və məcburi köçkünlərə ödənilən kompensa-

siyalar, ekoloji zərərlərin qiymətləndirilməsi və hərbi münaqişələrin iqtisadi zərəri kimi sahələr 
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üzrə təcrübə mövcuddur. 

Zərərin ödənilməsinə beynəlxalq münasibət Dünya Bankının köçürülməyə məruz qalmış şəx-

slərə, BMT-nin qaçqınlara və ya məcburi köçkünlərə kompensasiya ödənilməsinə dair sənədlə-

rində  əks etdirilmişdir. Bu yanaşmaya görə, bərpa dəyəri hesablanarkən amortizasiya və mat-

erialların qalıq dəyəri nəzərə alınmamalıdır. Əmlaka münasibətdə hüquqi aktların tam olmama-

sı kompensasiya almaq hüququnun müəyyən olunması zamanı nəzərə alınmır. Belə ki, təcavüzə 

və diskriminasiyaya məruz qalan şəxslərin köçürülmədən əvvəlki həyat standartları tam bərpa 

edilməlidir(Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı 

nəticəsində itki və tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupunun hesabatları.Bakı 2013-

2017).  

İstənilən halda  işğaldan yaranan zərərlərin qiymətləndirilməsini  çətinləşdirən məqamlar, 

obyektlər və mübahisəli vəziyyətlər mövcuddur. Belə halları əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə  

qruplaşdırmaq olar: 

 insanların həyat və sağlamlığına dəyən zərərin qiymətləndirilməsi; 

 ətraf mühitə və təbii sərvətlərə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi; 

 tarix və mədəniyyət  abidələrinə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi; 

 rekreasiya  və turizm potensialına dəyən zərərin qiymətləndirilməsi. 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycanın məruz qaldığı itki və tələfatların obyektiv 

qiymətləndirilməsi üçün müvafiq standartların işlənilməsinə ehtiyac vardır.Həmin standartların 

işlənilməsində uçota alınmalı olan bəzi mütləq məqamlar üzərində dayanmaq istərdik. 

İnsan sağlamlığının itirilməsindən yaranan iqtisadi itkinin qiymətləndirilməsi nəzəriyyəsi 

“həyatın keyfiyyəti” anlayışından istifadəyə əsaslanan  normativ metodun modifikasiyasını 

nəzərdə tutur. Mütəxəssislərin rəylərinə görə həyatın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində ilk 

növbədə hərəkətlilik (sərbəst hərəkət edə bilmək qabiliyyəti),  özünəxidmət qabiliyyəti və adi 

sosial funksiyaların yerinə yetirilməsi kimi amillər nəzərə alınmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq 

sağlamlıq səviyyəsi adətən [0; 1] parçasındakı nöqtə kimi təsvir olunur. Burada “0” – “ölüm” 

vəziyyətini, “1” isə tam sağlamlıq vəziyyətini əks etdirir. Qeyd olunan nöqtələrin mövqeyini 

təcrübədə insanın klinik parametrləri (simptomlar, əlamətlər, analizlərin nəticələri və s.) üzrə 

deyil, onun faktiki davranış xarakteristikaları üzrə müəyyən etmək tövsiyyə olunur(Azərbaycan 

Respublikası ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində itki və tələfatların 

qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupunun hesabatları.Bakı 2013-2017). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, əhalinin sağlamlığının itirilməsindən yaranan fiziki itkiləri  dəyər 

göstəricisinə gətirilməsi üçün vaxt vahidləri ilə ifadə olunmuş iqtisadi itki göstəricilərinə malik 

olmaq lazımdır. Sağlamlığın itirilməsinə görə kompensasiyaların ölçüsünün müəyyən 

edilməsində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Sosial təminatın minimal ölçüləri haqqında” 

konvensiyası nəzərdə tutur ki, əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə əlaqədar şikəst olan, həyat 

yoldaşı və iki uşağı olan kişiyə verilən dövrü ödənişlər onun ümumi gəlirinin 50 %-dən aşağı 

olmamalıdır.   
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İşğal dövründə Ermənistanın təbiətə  və insanlığa qarşı yönəldilən terror siyasəti Azərbaycan  

təbiətinə, ətraf mühitə  ciddi ziyan vurmuşdur. Ekologiyaya qənim kəsilən işğalçılar  Qarabağ 

və ətraf rayonlarda ekoloji tarazlığın pozulmasına - mineral-xammal ehtiyatlarının qanunsuz 

mənimsənilməsinə, meşə zolaqlarının vəhşicəsinə qırılmasına və yandırılmasına, Araz çayı və 

qollarının çirkləndirilməsinə, heyvanat aləminin xüsusi qəddarlıqla məhv edilməsinə və s. 

səbəb olan işğalçılıq siyasətini dövlət siyasətinə çevirmişlər. Ətraf mühitə vurulan zərərin 

qiymətləndirilməsi standartları işlənilərkən  aşağıdakı  xərc elementlərinin  nəzərə alınması 

lazımdır: 

 real  dəymiş zərər;  

 vurulmuş zərərin  aradan qaldırılmasına çəkilən xərclər;  

 itirilmiş  gəlirlər və ya buraxılmış səmərə  şəklində dəyən  ziyan(Azərbaycan 

Respublikası ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində itki 

və tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupunun hesabatları.Bakı 2013-

2017).  

İşğal tarixinin əvvəllərindən başlayaraq, ermənilər işğal edilmiş ərazilərdə azərbaycanlı əhaliyə 

məxsus  evləri və  digər maddi sərvətləri talan edib satmaqla dolanırdılar. Lakin 1990-cı illərin 

sonlarında  bu ehtiyatların tükənməsi ilə   təbii sərvətlərin  talanıb daşınması vüsət almağa baş-

lamışdır. 

İşğala məruz qalan təbii sərvətlərin iqtisadi qiymətləndirilməsi onların təsərrüfat əhəmiyyətinin  

ifadəsi olmaqla  iki əsas funksiyanı yerinə yetirir: 

 - təbii sərvətlərin elmi-nəzəri cəhətdən  mövcudluğu əsaslandırılır; 

 - işğal müddətində talançılıqdan zərər  artan yekunla hesablanır(İ.Q.Quliyev, 

S.İ.Hümbətova. Biznesin(müəssisənin) qiymətləndirilməsi,dərs vəsaiti, Bakı 2015). 

Təbii ehtiyatların düzgün qiymətləndirilməsi təbii ehtiyatlardan istifadə ardıcıllığının müəyyən-

ləşdirilməsi, onlardan  səmərəsiz istifadədən dəyən iqtisadi zərərin qiymətləndirilməsi və səmə-

rəli istifadənin stimullaşdırılması, eləcə də  təbii sərvətlərdən istifadəyə görə ödənişin miqdarı-

nın əsaslandırılması problemlərini  müvəffəqiyyətlə həll etmək olar(Azərbaycan Respublikası 

ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində itki və tələfatların 

qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupunun hesabatları.Bakı 2013-2017). 

Ümumiyyətlə, təbiətdən istifadədə iqtisadi qiymətləndirmə, təbii ehtiyatların iqtisadi əhəmiy-

yətinin müəyyən edilməsidir. Bu pulla (monetar), balla və ya natural ölçülərdə  ifadə oluna 

bilər. 

Tarixi  abidələrə dəymiş zərərlər qiymətləndirilərkən dağıdılmış və işğal altında qalmış tarix və 

mədəniyyət abidələrinin bərpa xərcləri hesablanır. Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində 

olan tarixi və mədəniyyət abidələrinin beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilməsi 

aşağıdakı ardıcıl tədbirlərin aparılmasını tələb edir:   
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- abidənin  dövlət qeydiyyatı və mühafizəsi işlərinin təhlili;  

- abidəyə məxsus mülkiyyət hüququnun və ekspertizasının  nəzərdən keçirilməsi;   

- abidənin tarixi və memarlığı haqqında sorğu materiallarının öyrənilməsi; 

- abidənin layihə-smeta və digər texniki sənədlərinin hazırlanması və təhlili. 

Bu sənədlər əsasında abidə haqqında əldə edilən müfəssəl məlumat  abidəyə dəyən zərərlərin  

müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır.Hazırda qiymətləndirmə məqsədilə Azərbaycan 

ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini  tarixi abidələrə, incəsənət abidələrinə, memarlıq 

abidələrinə və   arxeoloji abidələrə  ayırmaq tövsiyyə olunur. Bu qruplar üzrə Azərbaycanın 

2550 adda tarix və mədəniyyət abidəsi   işğal altında qalmaqla dağıdılmış və ya təyinatı 

dəyişdirilmişdir(İ.Q.Quliyev, S.İ.Hümbətova. Biznesin(müəssisənin) qiymətləndirilməsi,dərs 

vəsaiti, Bakı 2015).  

Azərbaycanın işğal altındakı daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin beynəlxalq standartlara 

uyğun qiymətləndirilməsi müəyyənləşdirilərkən aşağıdakılar  nəzərə alınmalıdır:   

- Müxtəlif nəsil mütəxəsislərin abidələrin dəyərinin qiymətləndirilməsi üzrə  əldə etdiyi 

nəticələr;    

- Tarixi və mədəni irsin insanların yaddaşında yaşaması qaydalarının öyrənilməsi; 

- Daşınmaz əmlakın bu növünün qiymətləndirilməsi zamanı, abidələrin dəyəri və ümumi 

vəziyyəti  ilə bağlı  müəyyən edilmiş məlumatların öyrənilməsi. 

Abidənin qiymətləndirilməsi zamanı  onun tədqiqatının nəticələri, inşaat işlərinin yerinə 

yetirilməsi qaydaları, ərazidə aparılan arxeoloji qazıntıların və tədqiqat işlərinin nəticələri, eyni 

zamanda bərpa-təmir işlərinin layihələri əhəmiyyətli rol oynayır(Azərbaycan Respublikası 

ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində itki və tələfatların 

qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupunun hesabatları.Bakı 2013-2017). 

Ümumiyyətlə,istənilən obyektin və ona dəyən zərərin qiymətləndirilməsində milli və 

beynəlxalq qiymətləndirmə standartlarının müqayisəli təhlilindən əldə olunan nəticələr ölkədə 

qiymətləndirmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, bu sahədə obyektivliyin daha da 

yüksəldilməsinə zəmin yarada bilər. Düşünürük ki, işğal nəticəsində Azərbaycana dəyən zərər 

və itkilərin qiymətləndirilməsi nəticələrinin beynəlxalq qurumlar və ekspertlər tərəfindən 

tanınması baxımından bu çox əhəmiyyətlidir. 

Əldə olunan nəticələrə görə milli və beynəlxalq qiymətləndirmə standartları əsasında inkişaf 

edən, əmlak sahiblərinin hüquqlarının və iqtisadi mənafelərinin, həmçinin vergi və sığorta 

gəlirlərinin  təmin edilməsində qiymətləndirmə fəaliyyəti mühüm əhəmiyyətə malikdir.Bu 

baxımdan tədqiqat  işinin nəticələri əmlak növlərinin özəlləşdirmə, girov, sığorta, investisiya, 

vergiyə cəlbetmə, dövlət ehtiyacları üçün alınma və s.məqsədlərlə qiymətləndirilməsi zamanı 

mülkiyyyətçilərin, maliyyə-kredit qurumlarının və dövlət orqanlarının maraq və mənafelərinin 

uzlaşdırılmasında praktiki istifadə olunur. Ən əsası Milli Qiymətləndirmə Standartlarının 

beynəlxalq normalara uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsi Ermənistanın Azərbaycana vurduğu 
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zərərin,itki və tələfatların qiymətləndirilməsi, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar  qarşısında sübut 

edilməsi də təkmil qiymətləndirmə standartlarının  praktiki əhəmiyyətini artırır(İ.Q.Quliyev, 

S.İ.Hümbətova. Biznesin(müəssisənin) qiymətləndirilməsi,dərs vəsaiti, Bakı 2015).     
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Abstract 

This paper examines the issues and challenges that face Islamic banking in the  space of risk management.The 

utilization of monetary administrations and items that follow the Shariah standards cause exceptional issues for 

oversight and hazard the board. Effective danger the board in Islamic banking has accepted specific significance 

as they attempt to adapt to the difficulties of globalization. This paper features the unique and general risks 

encompassing Islamic banking. It likewise clarifies the vital difficulties ahead to advance further improvement of 

Islamic banking in the worldwide monetary framework. Another methodology on the proposal is showing how the 

Islamic banking can be an ideal option than the current traditional financial framework .Emphasizing the part of 

Islamic betting on supporting against the monetary emergency and the how it tends to be an enhance the nationals 

financial matters. First we look at the idea of dangers in Islamic banks. In the wake of characterizing and 

recognizing various risks, we report on the situation with hazard the executives measures in Islamic banks. 

Keywords: Islamic banks;conventional banks;risk management;theory;risks. 

 

Introduction 

Monetary improvement is a significant part of the general turn of events system.Development 

in the account business diminishes expenses of monetary intermediation and raises the general 

profit from speculation. Islamic money has entered another phase of improvement, arising after 

worldwide monetary emergency as a more fair, proficient even maintainable type of financing. 

The stage has begun because of the breakdown of the regular monetary framework that depends 

on interest. Islamic account is more proficient and development advancing, makes the monetary 

framework more steady, controls unreasonable credit creation and theory and broadens hazard 

sharing and gives greater manageability to the monetary business (Al-Jarhi, 2005). 

In the new decade,Islamic banking has encountered noteworthy development and change, 

exhibiting its potential as a serious type of monetary intermediation in Muslim nations as well 

as outside the Muslim world. As of now, Islamic financial industry is offering an exhaustive 

scope of items and administrations, serving an expansive range of shoppers and organizations. 

It has been one of the quickest developing areas of worldwide monetary business sectors and is 

relied upon to keep growing at a much quicker rate. Islamic banking has gained excellent 

headway around the world in late many years crossing across 75 nations. It has seen huge 

development accomplishing an accumulate yearly development rate (CAGR) of 17.4% 

somewhere in the range of 2008 and 2013 with Islamic financial resources arriving at  
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USD1.427 trillion by end of 2013 (KFHR, 2014). Islam energizes exchange exercises that 

produce reasonable and real benefit.Essential element of Islamic banking is the sharing of 

benefit (misfortune) that involves hazard taking in the exchanges which requires an undeniable 

degree of monetary exposure and straightforwardness, particularly on account of  Mudarabah 

or Musharakah contracts. 

In protecting the Islamic banks from potential dangers coming about because of exorbitant 

influence and theoretical monetary exercises on account of traditional banks, Shari'ah demands 

the linkage of monetary exchanges with genuine financial exercises. All things considered, 

powerful danger the board capacities are significant for Islamic banking despite testing 

worldwide monetary climate of elevated vulnerabilities and expanded monetary weaknesses. 

These advancements require acquiring a better quality of hazard mindfulness and the board. 

Administrative concern has moved towards a more danger touchy capital ampleness structure 

and the appraisal of hazard the board frameworks and cycles in the monetary foundations (Aziz, 

2006). 

Risk Exposure In Islamic Banking 

In creating economies, the violent market climate is inclined to spread confusion without 

sufficient and successful danger the executives structure set up as the greatness of openness to 

hazard is in fact extraordinary in financial industry. In this way, a welldeveloped hazard the 

executives framework to distinguish any possible crumbling in the resource nature of the 

Islamic financial portfolio is a transient goal. This is fundamental to permit Islamic banks to be 

in a situation to keep up satisfactory provisioning in unique circumstances, capacity to figure 

future income and apply Shari'ah consistent danger relief methods to oversee unpredictability 

and be serious. Islamic financial limit with respect to hazard the board contributes 

fundamentally to the nature of its danger the executives rehearses. 

The risk that Islamic banks face can be isolated into monetary and non-monetary dangers. 

Monetary dangers for the most part incorporate credit, market and liquidity hazard. The non-

monetary dangers incorporate operational danger, administrative danger, business hazard, 

lawful danger, vital danger and Shari'ah hazard. The danger qualities of Islamic banking 

contrast from customary banking.The hazard's Shari'ah credits as monetary resources, or non-

monetary resources, land, products or work in measure inventories (Ijarah, Salam or Istisna') or 

their outcomes from financing made on benefit sharing premise are presented to misfortunes 

(Mudarabah and Musyarakah). Understanding the meaning of hazard the executives, the Islamic 

Financial Services Board (IFSB) gave a far reaching guidelines archive on hazard the board in 

December 2005 that recognizes various dangers and gives core values of hazard the executives 

for Islamic monetary organizations. This investigation is an endeavor to comprehend three most 

normal types of dangers that Islamic banks are presented to specifically, credit hazard, 

operational danger and Shari'ah hazard. (Malim,2015) 
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Credit risk 

Acknowledge hazard is known as the potential danger ascribed to postponed, conceded and 

default in installments by counterparties. It covers benefit sharing agreements (Mudarabah and 

Musharakah), receivables and rent (Murabahah, Diminishing Musharakah and Ijarah) and 

working capital financing (Salam, Istisna' and Mudarabah). The methods utilized by Islamic 

banks to alleviate hazard are like traditional banks.  

The significance of credit hazard the board gets basic on account of Islamic monetary 

foundations where loaning is supplanted with speculations and association.On account of 

Mudarabah ventures, Islamic bank as a Rabbul–mal (head) is presented to an improved credit 

hazard on the sums progressed to the mudarib (specialist), notwithstanding the run of the mill 

head specialist issues. The bank isn't in the situation to know and choose how the exercises of 

mudarib can be checked precisely, particularly if cases of misfortunes are made, since the idea 

of the Mudarabah contract doesn't give the bank suitable rights to screen the mudarib or to 

partake in the administration of the undertaking. Along these lines, it makes the evaluation and 

the executives of credit hazard troublesome and the danger particularly present in business 

sectors where data unevenness is high and there is absence of straightforwardness in monetary 

revelation by the mudarib. 

In Murabahah exchanges, Islamic banks are presented to credit hazards when the bank has 

conveyed the resource for the customer yet it doesn't get installment from the customer on 

schedule. Moreover, in Salam and Istisna' gets, the bank is presented to the danger of inability 

to supply products on schedule or to supply by any stretch of the imagination, or inability to 

hold fast to the nature of merchandise as authoritatively determined. Such disappointment can 

open Islamic banks to monetary misfortunes of pay just as capital. The Islamic banks are 

presented to the danger of losing whole put capital in Musharakah, since such capital may not 

be recuperated as it positions lower than obligation instruments upon liquidation. (Akkizidis 

and Khandelwal, 2008). 

Operational risk 

Operational risk has been getting progressively consideration as the pattern toward more 

noteworthy reliance on innovation, more prominent rivalry among banks and globalization have 

left the financial business more presented to operational dangers now than any time in recent 

memory. The operational danger is characterized as the danger of misfortune coming about 

because of insufficiency or disappointment of interior cycles, as identified with individuals and 

frameworks or from outside chances and incorporates the danger of disappointment of 

innovation, frameworks and insightful models. 

Operational risks are probably going to be critical on account of Islamic banks because of their 

particular authoritative highlights and the overall lawful climate. Explicit parts of Islamic 

financial that could bring the operational dangers up in Islamic banks incorporate the 

accompanying: disappointment of the interior control frameworks to distinguish and mange 
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likely issues in the operational cycles and administrative center capacities, troubles in 

implementing Islamic agreements in a more extensive legitimate climate, need to keep up and 

oversee product inventories regularly in illiquid showcases and implying expenses and dangers 

in checking value type contracts and the related lawful dangers. What's more, individuals hazard 

is another sort of operational danger emerging from inadequacy or extortion that opens Islamic 

banks to likely misfortunes. Operational danger is viewed as high danger openings for Islamic 

banks. The resource based nature of financing items in Islamic banking like Murabahah, Salam, 

Istisna' may lead to types of operational danger in agreement drafting and execution that are 

explicit to such items.(Archer and Abdullah Haron, 2007) 

Shari’ah Risk  

Shari'ah hazard is identified with the construction and working of the Shari'ah sheets at the 

institutional and foundational level. This danger comprises of two sorts; the first is because of 

nonstandard practices in regard of various agreements in various wards and second is because 

of inability to conform to Shari'ah rules. Distinctive selection of Shari'ah rules brings about 

contrasts in monetary announcing, evaluating and bookkeeping treatment by Islamic banks. For 

instance, some Shari'ah researchers consider the particulars of a Murabahah agreement to be 

restricting on the purchaser, others contend that the purchaser has the choice to decrease even 

subsequent to putting in a request and paying the responsibility expense. While each training is 

adequate by various ways of thinking, the bank's danger is higher in non-restricting cases and 

it might prompt potential case issues if there should be an occurrence of agitated exchanges.  

Banks are presented to the danger of rebelliousness with the Shari'ah rules and standards 

dictated by the Shari'ah board or the applicable body in the ward. The idea of connection 

between the bank and financial backers/investors isn't just of a specialist and head, however it 

is likewise founded on certain trust to completely conform to the Shari'ah where this relationship 

recognizes Islamic banking from traditional. In the event that where the bank can't keep up this 

trust and the bank's activities lead to resistance with the Shari'ah, the bank is presented to the 

danger of breaking the certainty of the financial backers/investors. Breaking the trust and 

certainty of the contributors/financial backers will prompt genuine results, including the 

withdrawal and indebtedness hazard. Somewhat, a couple of Shari'ah researchers have proposed 

that if a bank neglects to act as per Shari'ah rules, the exchange ought to be viewed as invalid 

and void and any pay got from it ought not be remembered for the benefits to be circulated to 

the financial backers/investors. (Iqbal and Mirakhor, 2007) 

Issues And Challenges  

Hazard the board is broadly evolved in the customary monetary market systems. Be that as it 

may, it is immature in the Islamic monetary business sectors because of restricted assets, 

significant expense and absence of mechanical intrigues to survey and screen hazard on 

schedule. Islamic banks face urgent difficulties in improving their danger the board systems as 

they are presented to different sorts of dangers. 
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Conventual risk the board procedures and apparatuses depend on interest, betting and 

hypothesis, which are denied by Shari'ah. Islamic account is woefully missing on item 

broadness, profundity and complexity. There are still just not many riskhedging instruments 

and strategies in Islamic money regardless of its fast development. Various danger the 

executives strategies are not accessible because of necessities for Shari'ah consistence. 

Specifically, these are credit subsidiaries, trades, subordinates for market hazard the executives 

and currency market instruments (Syed Alwi, 2008). Subsequently, the advancement of 

prudential guidelines and frameworks identified with hazard the board, capital ampleness and 

corporate administration of Islamic banking is even more appropriate. 

Monetary designing is another operational test for Islamic banks, which requests normalization 

of the way toward presenting new items on the lookout. An Islamic bank presently has its own 

Shari'ah board inspecting and assessing each new item, without having composed endeavors 

with different banks. This cycle ought to be smoothed out and normalized to limit time, exertion, 

cost and disarray. Cross boundary correlation of Islamic financial exhibitions is troublesome in 

light of the fact that the administrative structures of Islamic financial wards are not normalized 

and remain profoundly dissimilar, going from structures that advance double banking, for 

example, in Malaysia to systems that solitary perceived Islamic financial framework, for 

example, in Iran. 

Islamic banks may have higher operational danger; more noteworthy number of agreements, 

more current supporting framework, developing ranges of abilities and absence of consistency 

of best practice. Islamic banking is seen to be more presented to operational dangers related 

with the disappointment of controls, methodology, data innovation frameworks and scientific 

models. Operational danger goes past the numerical models and capital sufficiency; a social 

change in the association in regards to the operational danger is required to create sound 

operational danger the board rehearses.(Akkizidis and Kumar, 2008) 

All financial foundations face chances because of the go-between administrations they offer in 

the getting and financing of the assets. Islamic banking seems to utilize similar fundamentals 

for financing as utilized by ordinary banking, however they significantly contrast as far as their 

application. Hazard taking in Islamic financial varies from customary banking as the danger 

and benefits are divided among the banks' proprietors and contributors, though in traditional 

banking the value financial backers face the all out challenge. Customarily, Islamic banks don't 

punish their contributors for the misfortunes and it is borne by the value holders however a 

device exists inside the framework which can decrease the danger to the proprietors of the bank. 

Because of this benefit and hazard sharing construction Islamic banking has generally 

positioned a more prominent accentuation on the suitability and assessment of the tasks they 

account. 

Islamic Banking Risks in Theory 

There are risks common to both conventional and Islamic banks, to be specific: 
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 Credit risk:The risk that a counterparty won't meet its commitments as per the settled 

upon terms (Helmy, 2012); 

 Liquidity risk:The bank's potential misfortune coming about because of its 

powerlessness to finance a commitment on schedule without causing unsuitable 

misfortunes. This danger is likewise intrinsic in conventional intermediation exercises. 

Generally, a bank that can't adapt to huge and sudden interest for cash withdrawals from 

its clients or other credit organizations is called illiquid (De Coussergués and Bourd 

eaux, 2010) 

 Market risk:This danger emerges from a troublesome change in the cost of a resource 

that is for the most part exchanged available.(De Coussergués and Bourdeaux, 2010) 

Market chances incorporate loan fee hazard, unfamiliar trade rates hazard, ware value 

hazard and value hazard. These dangers emerge from the likelihood of misfortune 

because of the unfavorable developments of the accompanying components (Jouaber-

Snoussi, 2012) 

- Interest rate risk:While this danger is central in regular banks, it assumes an 

alternate part in Islamic banks. Since Islam forbids revenue, Islamic banking is 

hypothetically avoided from openness to this danger. Actually, the loan fee 

hazard just takes an alternate structure on the grounds that, regardless of whether 

financing cost isn't utilized by Islamic banks, they actually use it as a source of 

perspective for characterizing their edges. This training is known as the pace of 

return hazard, which is a danger that is explicit to Islamic banks; 

- Foreign exchange risk:This danger shows itself when a bit of a bank's pay or 

resources and liabilities are named in unfamiliar monetary standards. All Islamic 

financial agreements, are conceivably exposable to changes in return rates 

whenever designated; 

- Equity price risk:This danger concerns the market valuation of the bank's 

resources. A misfortune could be recorded by the bank if the estimation of its 

speculations decreases; 

- Commodity  price risk:This danger influences the worth and monetary 

progressions of wares. 

 

 Operational risk:This danger is characterized as the danger of misfortune coming 

about because of insufficient or bombed interior cycles, individuals, frameworks or 

outer occasions. This danger incorporates misfortunes coming about because of 

resistance with the Shari'a and inability to satisfy trustee obligations (Rhanoui and 

Belkhoutout, 2018) 

The IFSB, enhanced by contemporary regulation, presents the conceivable operational dangers 

for Islamic banks, as consequently appeared by Table 1. These dangers are notwithstanding the 

Shari'a resistance hazard that is explicit to Islamic banking. 
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Table 1. Operational risk aspects in Islamic banks barring Shari’a non-compliance risk. 

  

Risk of external 

events 

Hazard of misfortune brought about by outside 

occurrences and different causes outside the 

ability to control of the Islamic bank. 

People risk Hazard produced by workers from purposeful 

and unexpected occasions, that can make 

significant harm the Islamic bank. 

Technological 

risk 

Hazard of the powerlessness to follow the high 

level utilization of data innovation (IT) that 

could make an Islamic bank essentially lose in 

seriousness. 

Fiduciary risk Hazard of misfortune emerging from the Islamic 

bank's carelessness, shortcoming or infringement 

of their speculation command. 

Legal risk Hazard of misfortune emerging from lawful 

issue. For example, the Islamic bank or its 

representatives may submit acts that disregard 

the law and in this manner bring about assents to 

which the bank should submit. Another model is 

the point at which the Islamic bank is associated 

with a legal dispute because of confusion of then 

laws and guidelines in power. 

Reputational 

risk 

Hazard of misfortune emerging from a negative 

view of the Islamic bank's standing because of 

its strategic policies or direct, which may 

ominously impact its activities, productivity or 

investor esteem. 

Source: (Rhanoui & Belkhoutout, 2018) 

The risks specific to Islamic banks are as follows: 

 Shari’a non-compliance risk:The danger that emerges from neglecting to follow 

Shari'a rules and standards as dictated by the Shari'a leading group of the bank 

(Lahsasna, 2014); 

 Rate of return:This danger is firmly connected to the pace of return gave to speculation 

account holders, who are otherwise called investors in Islamic banks. These contributors 

will be frustrated on the off chance that they get, returns on their stores that are lower 

than the market rate (Salem, 2013). The pace of return hazard in this way compares with 
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an unfavorable change in the financial backer's assumptions about a venture's pace of 

return; 

 Displaced commercial risk:This danger is an outcome of the pace of return hazard in 

Islamic banks and shows itself at whatever point the bank gets itself unfit to pay serious 

paces of return (Kasri, 2007). This outcome is probably going to urge investors to pull 

out their assets. Along these lines, to hold its subsidizing suppliers and discourage 

financial backers from pulling out, the Islamic bank would surrender all or part of its 

benefits to assist the investors; 

 Equity investment risk:This risk arises from entering into a partnership for the purpose 

of undertaking or participating in a financing or general business activity as described 

in the contract (Helmy, 2012). Equity investment risk is obvious in Mudaraba and 

Musharaka contracts. 

Conclusion 

In creating economies, the tempestuous market climate is inclined to spread disorder without 

sufficient and compelling danger the board structure set up as the greatness of openness to 

hazard is in fact extraordinary in financial industry. Along these lines, a welldeveloped hazard 

the board framework to distinguish any possible crumbling in the resource nature of the Islamic 

financial portfolio is a transient objective. This is fundamental to permit Islamic banks to be in 

a situation to keep up sufficient provisioning in unique circumstances, capacity to gauge future 

profit and apply Shari'ah agreeable danger alleviation strategies to oversee instability and be 

serious. Islamic financial limit with respect to chance administration contributes altogether to 

the nature of its danger the executives rehearses.  

Proficient danger the executives capacity is critical to empower Islamic banks to deliberately 

situate themselves in the unstable worldwide market. 
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Xülasə 

Məqalədə ölkəmizdə idarəetmə kadrlarının hazırlanmasının əsas xüsusiyyətləri araşdırılmş və müasir metodları 

öyrənilmişdir. Məlum olduğu kimi, müasir əmək bazarında yüksək  ixtisaslı idarəetmə kadrlarına xüsusi tələb 

var və bu tələbat ildən-ilə artır. Şirkətlər yeni kadr hazırlığına məhsuldarlığı, gəlirliliyi artırmaq və yüksək 

nəticələr əldə etmək məqsədi ilə başlıca vasitə kimi baxırlar. Kadrlar anlayışı hər hansı bir şirkətdə və ya 

təşkilatda çalışan insanları və işçilərlə əlaqəli qaynaqları idarə etməkdən məsul olan şöbəni təsvir etmək üçün 

istifadə olunur.  Kadrların idarəedilməsi, insanları strukturlaşdırılmış bir şəkildə idarə etmək üçün təşkilatın ən 

vacib funksiyalarından birinə çevrilmişdir. İndiki mövcud vəziyyətdə, insan resurslarının idarəedilməsi, 

performans idarəetməsində artan nəzarət, işçilərin və bütövlükdə rəhbərliyin effektiv münasibətlərinin artan 

əhəmiyyəti sayəsində strateji əhəmiyyət qazanmışdır. 

Məqalədə tədqiqatın əsas vəzifələri kimi Azərbaycanda və dünyada idarəetmə kadrlarının hazırlanması 

xüsusiyyətlərini araşdırmaq, Kadrların hazırlanmasının müasir metodları və onların qarşılıqlı əlaqəsini 

müəyyənləşdirmək, Rəqəmsal iqtisadiyyatda kadrların rolunu araşdırmaq, İKT və onun Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafında kadr motivasiyasının rolunu müəyyənləşdirmək və Kadrlarla işin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi analizini aparmaqdır. 

Məqalənin informasiya bazası kimi, rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması və motivasiyası 

üzərində apardıqları işlər təşkil etmişdir. Tədqiqatın əsasında mövzu ilə bağlı yerli və xarici mütəxəsislərin elmi   

əsərləri, yerli və xarici mətbuatda yer almış rəsmi internet saytlarında qeyd olunan məlumatlar təşkil edir. 

Açar sözlər: Kadrların idarəedilməsi, işə qəbul, dövlət xidmətləri, kadr hazırlığı, vəzifə. 

 

Giriş  
Tədqiqatın aktuallığı ondan ibarətdir ki, təşkilat işçilərinin əmək məhsuldarlığındakı artım və 

bütövlükdə rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi ilə nəticələnən kadr idarəetmə sisteminin 

səmərəliliyinin artması təşkilatların rəqabət qabiliyyətinin artması ilə nəticələnir. Azərbaycanda 

əmək bazarı üçün yeni rəqəmsal texnologiyaların yaranmasından qaynaqlanan əsas nəticələrdən 

birinin təşkilat işçilərinin internet üzərindən işləməsi üçün imkanlarının mövcudluğunu qeyd 

etməkdir. Rəqəmsal dünyada, bu cür iş formaları, sərbəst və autsorsinq kimi populyarlıq 

qazanır. Ümumdünya Əmək Təşkilatına (ÜƏT) görə dünya miqyasında internet vasitəsilə 

işdəyənlərin sayı 17% təşkil edir, Yaponiya və ABŞ-da isə bu rəqəm artıq 40%-ə çatıb. İnternet 

vasitəsilə işləyən kadrların idarə olunmasını yeni müasir yanaşmalardan istifadə edərək 

araşdırmaq olduqca vacibdir. Bu prosesdə sistemin düzgün qurulması üçün kadrların seçilməsi, 

hazırlanması və motivasiyası mütləqdir. Bu baxımdan mövzu, müasir dövrümüz üçün öz 
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aktuallığını qoruyub saxlamaqla ətraflı tətqiqat tələb edir. 

Məqalənin əsas məqsədi kadrların hazırlanmasının nəzəri-metodoloji əsaslarını 

müəyynləşdirmək, rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması və 

motivasiyasını araşdırmaq, Rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi prosesinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini müəyynləşdirmək, ölkəmizdə kadr potenisalının 

gücləndirilməsi yollarını araşdırmaqdır. 

Metod 

Tədqiqat işi bir neçə metodlardan istifadə edilərək tədqiq ediləcəkdir, bunlardan birincisi təhlil 

metodudur. Bu metod tədqiqat işlərində geniş formada istifadə olunan metododlardandır. 

Tədqiqat işində təhlil metodları, rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması 

prosesini konkret şəkildə öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

İkinci metod sintez metodudur. Əvvəlki metoddan fərqli olaraq sintez, daha detallı bir araşdırma 

üçün fərdi elementləri (xassələri, atributları) vahid bütöv hala gətirmək üçün istifadə edilir.  

İstifadə edilmiş digər metod isə müqayisəli metoddur. Burada müxtəlif ölkələrdə kadr siyasəti 

qarşılaşdırılmışdır. 

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində Dövlət Statistika Komitəsinin, şirkətlərin statistik və 

analitik-proqnoz məlumatları, aidiyyəti olan normativ aktlar, dövlət proqramları və onların 

icrasının nəticələri ilə bağlı materiallar, şirkətlərin inkişaf göstəriciləri üzrə internet 

resurslardakı uyğun məlumatlar təşkil etmişdir.  

İstifadə etdiyimiz digər bir metod (üsul) problemin aydınlaşdırılması metodudur. 

Dissertasiyanın yazılması zamanı məqsəd və vəzifələri təyin etmək üçün problemləri düzgün 

müəyyənləşdirmək və təhlil etmək vacibdir. Seçdiyimiz mövzuda problemlər rəqəmsal 

iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması və motivasiyası prosesinin 

təkmilləşdirilməsinin institusional imkanları ilə bağlı ola bilər. Bu problemləri təhlil etmək və 

problemlərin həlli üçün tədbirlər görmək həm xidmətin keyfiyyətini, həm də şirkətlərin inkişaf 

imkanlarını artıracaqdır.  

İşin yekun hissəsində təkcə Azərbaycanda deyil, ümumdünyada şirkətlərin kadrlar şöbəsinin 

strukturuna əsasən SWOT analizi aparılacaqdır. Bu analiz vasitəsilə şirkətlərin bu sahədə 

çatışmazlıqları, iqtisadiyyata yararlı əsas müsbət, habelə mənfi tərəflər, mövcud olan 

problemlərin aradan qaldırılması üçün istifadə edilə biləcək imkanlar və s. qeyd olunacaqdır.  

Materialların geniş formada şərh edilməsi  zamanı  iqtisadi təhlil, analiz-sintez üsullarından və 

ehtiyac olduqda digər tədqiqat metod və üsullardan istifadə olunacaqdır. 

Araşdırma Modeli 

Rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması və motivasiyası müxtəlif yerli və 

xarici yazıçıların elmi əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bunlara Ağamalıyev K.M., Mahmudov 

B.N., Əliquliyev R.M., Əliyev T.N., Quliyev T.A., Yeremin B.L., Bazarov T.Y., Barber D.A., 
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Bennet P.F., Lientz K.P., Ehnert I.H., Marchington M.A., Susan E.M., Simon S.Y., Terhan 

O.N., Taşdemir S.P., Geylan R.L., Nur Y.R., Гришнова А.А., Еркулова Г.С., 

Крушельницкая А.В., Мельничук Д.П.  və başqalarını nümunə göstərmək olar. 

Araşdırmalardan məlum olur ki, mövzuyla bağlı çoxlu sayda Türk, Azərbaycan, İngilis dilində 

elmi yazılar, məqalə və jurnallar çap edilmişdir. Bütün bunlar tətqiqatın aparılmasını olduqca 

asanlaşdırır. 

Tədqiqatın əsasında mövzu ilə bağlı yerli və xarici mütəxəsislərin elmi   əsərləri, yerli və xarici 

mətbuatda yer almış rəsmi internet saytlarında qeyd olunan məlumatlar təşkil edir. 

Tədqiqatın aparılması zamanı əldə olunan nəticələr və qeyd olunmuş təkliflər rəqəmsal 

iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması və motivasiyası probleminə dair müasir 

yenilik potesnialı üçün istifadə edilə bilər.  

Tədqiqat işinin başlıca müddəalarından rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, 

hazırlanması və motivasiyasına yönəlmiş uzunmüddətli strategiyaların hazırlanmasında və 

həyata keçirilməsində istifadə edilə bilər. 

Analiz 

Kadrların idarəedilməsi, təşkilatdakı bütün işçilər arasındakı əlaqələrin necə həyata 

keçirildiyini və necə mövcud olmalarını anlamağa çalışan təşkilat rəhbərliyinin diqqət etdiyi 

strateji bir yanaşmadır. 

Kadrların idarəedilməsi yanaşması, bugünkü iş dünyasında daha çox diqqət cəlb edən bir 

idarəetmə yanaşmasıdır. Tarixi baxımdan idarəetmə fəlsəfəsi elmi idarəetmə yanaşması ilə 

başlamış və mövcud kadrların idarəedilməsi mərhələsinə keçmişdir. Kadrların idarəedilməsi 

dünya tərəfindən qəbul edilmiş müasir bir idarəetmə mənasını əhatə edir. Bu proses, şirkətlərdə 

çalışan işçilərin ehtiyacları, təlim və inkişaf kimi vacib məsələlərlə məşğul olur. Şirkətlərin 

sahib olduğu əsas varlıq insandır. Hər hansı bir şirkətin qurulması, həyatda qalması və 

hədəflərinə çatması üçün işçi heyətinə ehtiyac var. Bunu da unutmamalıyıq ki, həmişə işçilərini 

inkişaf etdirən və onlara əhəmiyyət verən şirkətlər bazardakı rəqiblərindən bir addım öndə 

olurlar (Reyhan, 2015) 

Kadrların idarəedilməsi, bir iş daxilində işçilərin idarə olunması üçün yaradılan rəsmi sistemləri 

təyin etmək məqsədi ilə istifadə edilən anlayışdır. Kadrların idarəedilməsinin əsas məqsədi 

işçilərin səmərəliliyini ən yaxşı şəkildə optimallaşdıraraq hansısa bir təşkilatın səmərəliliyini 

artırmaqdır. Səmərəliliyin artırılması həm şirkət rəhbərləri, həm də kadrlar üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də, təşkilat rəhbərləri ilə kadrların əl-ələ verib çalışması şirkətin 

iqtisadi baxımdan inkişafı üçün mütləqdir (Nur, 2016). 
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Sxem 1: İdarəetmədə təlim konsepsiyası. 

 

Mənbə: https://www.volkanturker.com.tr -İnsan kaynaklarının esas konusu 2018. 

 

İndiki iqtisadi şəraitdə insan resursları təşkilatlar daxilində ən dəyərli mənbələrdən birinə 

çevrilmişdir. Əvvəllər yalnız müəyyən işlər görən insanlar kimi görülən işçilər, indi mövcud 

problemləri həll etmək üçün təkliflər verən şəxslər olaraq qəbul edilir. Kadr heyəti, təşkilatdakı 

işçilərin motivasiya fəaliyyətində fəal iştirakı, təşkilat prosesləri və əməliyyatlarının daha təsirli 

bir şəkildə idarə olunmasına səbəb olur. Bunun səbəbi şirkətdə görülən işlər barədə doğru və 

hərtərəfli qiymətləndirmələrin bu işləri şirkətdə həyata keçirən şəxslər tərəfindən həyata 

keçirilməsidir (Susan, 2018). 

Azərbaycanda idarəetmə kadrlarının idarə olunması ilə bağlı geniş elmi tədqiqatların 

aparılmadığını görürük. Xüsusilə bu mövzuda yazılı mənbələr çox azdır. Bunun ən vacib səbəbi 

bu mövzunun Azərbaycanda elmi sahədə yeni olması və bu mövzuda araşdırma aparacaq 

kifayət qədər elmi mütəxəssisinin olmamasıdır. Bu vəziyyəti nəzərə alaraq elmi araşdırmanın 

çətin şərtlərdə aparıldığını söyləmək olar (Marchington, 2016). 

İdarə heyəti, hər hansı bir təşkilatın inkişafı və qəbul edilmiş qərarlarda təşkilati qərarların 

həyata keçirilməsinin müvəffəqiyyəti üçün birbaşa məsuliyyət daşıyır. İdarə heyətinin vəzifəsi 

tapşırıqlar vermək və onların icrası üçün alətlər seçmək, müəssisənin işində prioritetləri təyin 

İdarəetmədə təlim konsepsiyası

Kadr hazırlığı sisteminin 
formalaşdırılması (funksiyaların 

formalaşmasında, qəbulunda və təlimində 
qabaqcıl metodların öyrənilməsi və 
quruluşunun müəyyənləşdirilməsi).

İdarəetmə kadrlarının hazırlanmasında 
yenilikçi metod və texnologiyaların 

inkişafı.

Təlim metodikasının hazırlanması 
(təşkilatın idarəetmə şurasının mahiyyəti, 

idarəetmə heyətinin rolu, idarəetmə 
obyekti kimi kadr davranışının 

formalaşması prosesi, kadrların təşkilatın 
hədəflərinə, idarəetmə təliminin metod və 

prinsiplərinə uyğunluğu və s.)
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etmək və qəbul etdiyi qərarların mümkün nəticələrini proqnozlaşdırmaqdır. Kadr heyəti 

hadisələri qabaqcadan görməli və planlaşdırmada çevik olmalıdır. 

 

Şəkil 1: İxtisaslı kadrın hazırlıq mərhələləri. 

 

Mənbə: https://unec.edu.az/application/uploads/2018/12/M-mm-dov-K-nan-xav-t.pdf - kadrların idarə 

edilməsi 2018. 

 

Yuxarıda göstərilən sxemdən də məlum olduğu kimi, istənilən kadrın bacarıqlı işçi olaraq 

formalaşmasında 2 əsas mərhələ mühüm rol oynayır ki, bunlardan birincisi diplomdan əvvəlki 

təhsildir. Diplom almazdan öncəki təhsil dedikdə işçinin təhsil aldığı müddət boyunca əldə 

etdiyi nəzəri və metodiki biliklər başa düşülür. 

Ümumiyyətlə baxsaq, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda mövcud olan kadr rejiminin 

xüsusiyyətlərini belə ümumiləşdirmək mümkündür (Ehnert, 2014: 14): 

1. kadr idarələri (kadrlar təşkilatı) peşəkarlıqdan uzaq prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərirlər. 

Ləyaqət prinsipi əsasında quruma ehtiyacı olan istedadlı kadrların işə qəbulu üçün lazımi qayğı 

göstərilmir və kadrlar müəssisə rəhbərinin tələbi ilə seçilir. Bəzən təyinatlar qohumluq, dostluq 

və regional münasibətlər daxil olmaqla müxtəlif korrupsiya yolu ilə həyata keçirilir. Son illərdə 

bu vəziyyəti Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə vasitəsi ilə həll etmək üçün xüsusi qayğı göstərilir. 

2. müəssisələrdə vakant vəzifələrə dövlət qulluqçularının işə qəbulu üçün imtahan elanı verilsə 

də, işə qəbul çox vaxtı dövlət qurumunun rəhbərinin tələbi ilə aparılır. Eyni zamanda, bəzi 

qurumlara dövlət qulluqçularının işə qəbulu üçün yazılı imtahan verilsə də, şifahi imtahan və 

ya müsahibə zamanı bir sıra korrupsiya hallarının olduğu müşahidə olunur. 

3. qurumların əksəriyyətində dövlət qulluqçuları üçün vəzifə qaydaları yox idi.  

4. müəssisələrdə ixtisasartırma təlimlərinə lazımi əhəmiyyət verilmir (Bazarov, 2012). 

İmtahan yolu ilə müəssisə xidmətləri üçün kadrların qəbulu səriştəlilik və bərabərlik 

prinsiplərinin həyata keçirilməsini təmin edən vacib vasitədir. İmtahanla işə qəbul ilk dəfə 

qədim Çində tətbiq edilmişdir. Bu proses 1849-cu ildə Fransada, 1854-cü ildə İngiltərədə tətbiq 

olunmağa başlandı. Sınaqla işə qəbul Belçikada 1937-ci ildən tətbiq olunur (Ehnert, 2014: 24). 

İmtahan konkret tapşırıqlar, müəyyən şərtləri olan şəxslərin bilik və səriştələrini aşkar etmək 

https://unec.edu.az/application/uploads/2018/12/M-mm-dov-K-nan-xav-t.pdf
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və ən yaxşı kadrları seçmək üçün aparılır. İmtahanlarda suallar iş strukturuna uyğun olmalı və 

namizədin bilik, bacarıq və ümumi mədəniyyətinin müəyyənləşdirməsinə imkan verməlidir. 

İmtahan nəticələrinin təsirli olması üçün imtahanların etibarlı və şəffaf aparılması mühüm 

şərtdir. 

Müəssisələrə işə qəbul, imtahan olmadan da həyata keçirilə bilər. Kadrların imtahansız işə 

qəbulu ümumiyyətlə daimi olmayan, gizli təyinatlara, yüksək vəzifəli məmurlara tətbiq edilir. 

Azərbaycanda vəzifələrə kadrların qəbulu üçün imtahan proseduru ilə yanaşı, dövlət 

məmurlarını imtahansız işə qəbul üsulu da geniş tətbiq olunur. İmtahansız işə qəbul 

ümumiyyətlə yüksək səviyyəli dövlət qulluqçularına edilən təyinatlarda və bəzi xüsusiyyətlərə 

sahib gizli vəzifələrə verilən tapşırıqlarda görülür. Məsələn, müəllimlər, səhiyyə işçiləri, rayon 

rəhbərləri dövlət xidmətlərinə rəqabət imtahanı olmadan girirlər. Eyni zamanda, burada bir 

məqamı da qeyd etmək faydalıdır ki, Azərbaycanda imtahan sistemi beş ildən az müddətdə 

tətbiq olunduğu üçün, hətta bir çox dövlət müəssisələrində imtahanla aparılması lazım olan 

kadrlar da imtahansız təyin olunur (Əliyev, 2004). 

Azərbaycanda müəssisələrdə kadr hazırlığının ifadə etdiyi əhəmiyyət,  bu çərçivədə xidmət 

təlimi ilə dəyişən şərtlərə uyğun olaraq yetişdirmək olaraq ortaya çıxır. Bu istiqamətdə ümumi 

məqsədlər ixtisasartırma təhsilinin veriləcəyi qurumun siyasətinə və hədəflərinə uyğun olaraq 

müəyyən edilir. Milli inkişaf üçün yalnız dövlət məmurlarının deyil, həm də bütün xalqın iş 

gücünün təhsil və təlim almaq imkanı olması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif ixtisaslaşmış 

kadrları bir yerə toplayan, müasir dövlət idarəçiliyi orqanı daxilində iş bölgüsünü tamamlayan, 

ümumi bir məqsədə uyğun ümumi anlayış və davranışların yaradılmasına kömək edəcək xidmət 

içi təhsil fəaliyyətləri, xüsusilə müstəqillik qazanmış bir respublikanın dövlət qurumları üçün 

xüsusilə vacibdir. Türkiyədə kadr hazırlığı ümumiyyətlə şirkət daxilində və iş zamanı işçilərin 

iş sahəsi daxilində aparılır (Ehnert, 2014: 84). 

Əsas etibarı ilə ölkəmizdə rəqəmsal iqtisadiyyatda kadrların rolu özünü pandemiya dövründə 

daha aydın şəkildə göstərdi. 2019-cu ilin dekabrından bəri haqqında  danışmağa başladığımız 

COVID-19 epidemiyasının iqtisadi təsirləri ölkəmizdə hiss olunmağa başladı.  

Şübhəsiz ki, hər ölkə, hər sektor və bunların nəticəsi olaraq hər bir şirkət eyni səviyyədə təsir 

görməyəcəkdir. Ancaq mövcud vəziyyətdə dünya iqtisadiyyatı xeyli ziyan çəkdi.  

İlk dəfə Çində başlayan bu epidemiyanın təsiri, Çin fabriklərinin bağlanması nəticəsində 

Çindən idxal olunan məhsulların tədarük edilməməsi ilə hiss olunmağa başladı. Təsirə məruz 

qalanlar arasında aviasiya və turizm sektorları da var. Azərbaycan əhalisinə toplu olaraq edilən 

#evdəqal çağırışları ilə təhsil, qida - içki və pərakəndə satış sektorları da sırayla çətinlik 

yaşamağa başladı.   

Şirkətlərin fəaliyyətlərini qorumaq üçün sürətli qərarlar verə biləcək mərkəzi qərar 

mexanizmləri qurması, şirkət üçün uyğun ola biləcək pul vəsaitlərini müəyyənləşdirməsi, təsnif 

etməsi və qiymətləndirməsi, rəqəmsal iqtisadi ssenariləri müəyyənləşdirməsi, gəlirliliyin 
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proqnozlaşdırılan maliyyə təsirlərinin modelləşdirməsində likvidlik elementləri 

müəyyənləşdirilməli və qorunmalıdır (Quliyev, 2014).  

Maliyyə davamlılığı vəziyyətində şirkətlər müştəriləri ilə rəqəmsal yolla əlaqə quraraq, 

işçilərini başa düşərək, onları dəstəkləyərək, təchizat zənciri problemlərinə həll yollarını inkişaf 

etdirərək, rəqəmsal səlahiyyətləri gücləndirərək və eyni ekosistemdəki digər müəssisələrlə 

əlaqə saxlayaraq iş davamlılığını qorumalıdırlar. 

Bunları edərkən şirkətlərin məqsədi həm işçiləri, həm də müştəriləri saxlayaraq bu prosesdən 

çox zərər görmədən çıxmaq olmalıdır (Armstrong’s handbook, 2015: 59). Rəqəmsal görünürlük 

və onlayn satış kanallarının istifadəsi bu sahədə ön plana çıxdı və bu satış kanalı ilə 

müştərilərinə xidmət edə bilən şirkətlər işlərinə davam etdilər. Onlayn satış kanalları, texnoloji 

tətbiqetmələri və uzaqdan işləyən infrastrukturu olmayan şirkətlər təbii olaraq bu müddətdə 

daha çox çətinliklə üzləşdilər. Nəticə etibarı ilə, rəqəmsal iqtisadiyyatda kadrların rolunu 

aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik: 

Sxem 2: Rəqəmsal iqtisadiyyatda kadrların rolu. 

 

Mənbə: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/978926425182 – Dijital ekonomi 2020. Pandemiya 

dövründə iş prosesinin davam etdirilməsi 

 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, pandemiya dövründə iş yerlərinin çoxusu öz fəaliyyətini 

dayandırmış, işçilərin çoxu işdən çıxarılmış, işçilərin motivasiyası azalmışdır. Ancaq rəqəmsal 

iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində bəzi şirkətlər öz fəaliyyətini birəbeş artırmış, evdən 

çalışmağa davam etmişdirlər. 

Azərbaycanda və dünyanın bir sıra ölkələrində əmək bazarı üçün yeni rəqəmsal 

texnologiyaların yaranmasından qaynaqlanan əsas nəticələrdən biri təşkilat işçilərinin uzaq 

məsafədən işləmə imkanlarının olmasıdır. Rəqəmsal iqtisadiyyatda, bu cür iş formaları, sərbəst 

və autsorsinq kimi populyarlıq qazanır (http://www.economy.gov.az -working in a group 2019).  

Rəqəmsal 
iqtisadiyyatda 
kadrların rolu

•Pandemiya dövründə 
iş prosesinin davam 

etdirilməsi

•Daha az xərclə işçi 
heyətinə sahib olmaq

•Reklam işində 
aktivliyin artması

•Onlayn marketinq 
startegiyalarından 

istifadə

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/978926425182%20–%20Dijital%20ekonomi%202020
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Rəqəmsallaşma, İKT şöbəsinin rolunu dəyişdirəcək yeni hiper əlaqəli təşkilat və kollektiv 

istedad idarəçiliyi formasını təmsil edir. Rəqəmsal sektor bu dəyişikliyə bir növ rəhbərlik etməli 

və təşkilat üzvlərinə texnoloji təsirin yaratdığı mədəni və təşkilati dəyişiklikləri həyata 

keçirilməsi zamanı kömək etməlidir. 

Kadrlarla işin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin ilk tədqiq olunduğu gündən bəri insan 

resurslarındakı dönüşümün ən maraqlı və soruşulan tərəfi fərdi və təşkilati faydalar olmuşdur 

(Əliquliyev R.M. 2009) 

İnformasiya texnologiyaları tərəfindən dəstəklənən performans qiymətləndirmə sistemləri, 

xüsusən balanslaşdırılmış nəticə kartı kimi çox fərqli məlumat mənbələrinə əsaslanan 

performans qiymətləndirmələri üçün ideal istifadə imkanı verir və müvəffəqiyyəti artırır. 

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə təşkilati strukturlarda dəyişiklik müştəri yönümlü strateji 

iş qrafikini tələb edir. Həqiqətən, rəqəmsal çevriliş, təşkilatın ümumilikdə dəyişikliyin daha 

yaxşı öhdəsindən gəlməsi üçün əsas səriştənin yaradılmasını və əsasən birbaşa müştəriyə 

yönəldilməsini tələb edir. Buna görə məlumatların rəqəmsallaşdırılması, bir müəssisənin 

fəaliyyətini təşkil edən proseslər və rollar, işin rəqəmsal çevrilişini və iş strategiyasını özündə 

gətirir, eyni zamanda iş modeli dəyişikliyinə səbəb olur (Ağamalıyev, 2010) 

Beləliklə rəqəmsallaşdırma ilə başlayan və iş həyatının rəqəmsallaşdırılması ilə davam edən bu 

müddət rəqəmsal çevrilişi ortaya qoyur, eyni zamanda xidmət sektorunun genişlənməsinə 

gətirib çıxarır, bir çox peşənin ləvğ edilməsinə səbəb olur. 

Nəticə 

Məqalənin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, ölkəmizdə idarəetmə təlim sisteminin 

yenilənməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Ümumiyyətlə, inzibati idarəetmə sahəsində 

peşəkar idarəetmə kadrları yetişdirən təhsil müəssisələrinin yaradılması və bu sahədə ali təhsil 

müəssisələrində kadr hazırlığının həyata keçirilməsi məqsədiylə bir sıra yeni ixtisaslar 

yaradılmışdır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrların seçilməsi, hazırlanması və motivasiyası ilə araşdırdığımız 

tədqiqat mövzusunun nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, rəqəmsallaşdırma yeni biliklərin və 

yeni iş metodlarının uyğunlaşdırılmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edir. Rəqəmsal 

texnologiyalar insanları işə götürmə, idarə etmə və dəstəkləmə təşkilatı tərəfindən tətbiq olunan 

daim dəyişən metod üçün nəzərdə tutulan müasir vasitələrdir.  

Kadrlar anlayışı hər hansı bir şirkətdə və ya təşkilatda çalışan insanları və işçilərlə əlaqəli 

qaynaqları idarə etməkdən məsul olan şöbəni təsvir etmək üçün istifadə olunur. Bu baxımdan 

tədqiqatın əsası ondan ibarətdir ki, təşkilat işçilərinin əmək məhsuldarlığındakı artım və 

ümumilikdə rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi ilə nəticələnən kadr idarəetmə sisteminin 

səmərəliliyinin artması təşkilatların rəqabət qabiliyyətinin artması ilə nəticələnir. 

Eyni zamanda, öz şəxsi ehtiyacları əsasında qurulan digər təşkilatlarda müxtəlif səviyyəli 

idarəetmə mütəxəssislərinin hazırlanması məqsədi ilə qabaqcıl təlim və inkişaf proqramları 
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həyata keçirilir. İdarə heyətinin təlim və tərbiyə metodları ilə əlaqəli seminarlar, qrup 

müzakirələri, iş metodları, mühazirələr beyin fırtınası, proqramlaşdırılmış təlimat və s. bu cür 

təlimlərdə istifadə olunan forma və metodlardan ölkəmizdə geniş istifadə olunur. 
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Energy Factor in European Union - South Caucasus Relations 
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mercandolu@gmail.com 

 

Summary 

Being the second largest energy consumer in the world, the European Union aims to provide cheap, high quality 

and uninterrupted energy services to its consumers. The objectives of the EU Energy Policy are: Increasing the 

competitive capacity, ensuring safe energy supply, protecting the environment, reducing the share of coal in total 

consumption, increasing the share of natural gas, realizing the production of safe nuclear energy and promoting 

renewable energy. In addition to these, in order to become one of the power centers of the world, it is important to 

provide the EU economy with safe, clean, cheap and uninterrupted energy. In order for the Union to achieve these 

goals, there have been initiatives such as the rational use of limited energy resources, taking saving measures, 

efficient use of renewable energy resources and establishing a single energy market in order to achieve effective 

control at the Union level. Furthermore, it was understood that diversification of energy sources was beneficial in 

dealing with disruptions in future crises. In this regard, South Caucasus energy resources emerge to provide the 

uninterrupted energy flow to the Union. 

It has been proven time and again that the energy supplied from outside, especially in Russia, to meet the energy 

needs of the Union is unreliable. Due to the fragility of stability in the Middle East, the South Caucasus stands out 

in terms of alternative energy sources and transit routes. This thesis aims to analyze the importance of South 

Caucasus energy resources in ensuring EU energy security. 

Keywords: European Union, Energy Policies, South Caucasus. 
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Təhsil Müəssisələrində Gəlir və Xərclərin Idarəetmə Uçotunun 

Xüsusiyyətləri 

 

Zeynəb Ağayeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

zeyneb1293@gmail.com   

 

Xülasə 

Cəmiyyətin və iqtisadi münasibətlərin inkişafındakı müasir tendensiyalardan biri də bazar iqtisadiyyatının insan 

həyatının bir sıra sosial sahələrinə nüfuz etməsidir. Bu fəaliyyət sahələrinə cəmiyyətdəki bazar əsaslı iqtisadi 

təcrübələr və maliyyə dəyişikliyindən getdikcə daha çox təsirlənən təhsil daxildir. 

Təhsil müəssisələrinin uğurlu inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin açarı maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyətinin 

təmin edilməsi üçün həlledici şərt kimi xərclərin idarə edilməsi sisteminin daha da inkişaf etdirilməsidir. Məqalədə 

təhsil müəssisələrində gəlir və xərclərin idarəedilməsi və mühasibat məsələləri araşdırılır. 

Müasir təhsil müəssisəsi özünün mürəkkəb xidmət quruluşu ilə iqtisadiyyatda xidmətin dinamik obyekti kimi çıxış 

edir.  İdarəetmə uçotu maliyyə uçotunun davamı olmaqla onunla qarşılıqlı əlaqəsi və müəyyən fərqləri mövcuddur. 

Ümumilikdə isə uçotun hər iki növü təhsil müəssisəsinin uçot sistemi informasiyasından istifadə edir. Bu sistemin 

bölmələrindən birisi İstehsal uçotu adlanır. Maliyyə uçotu vasitəsilə həm maliyyə, həm də İdarəetmə uçotunda 

zəruri hesab olunan xidmət xərcləri üzrə məlumatlar ümumiləşdirilir. Məsələn, maliyyə uçotu məlumatlarından 

adətən xidmət növlərinin qiyməti müəyyənləşdirmək üçün mütəsəxəssislərə kömək məqsədilə istifadə edilir. Bu o 

deməkdir ki, həmin o, informasiya İdarəetmə uçotunda tətbiq edilir.  

Açar sözlər: Maliyyə, təhsil müəssisələri, idarəetmə uçotu, daxili nəzarət sistemi, ölkənin inkişaf səviyyəsi. 

 

Təhsil Müəssisələrində uçot 

Hər hansı bir ölkənin inkişaf səviyyəsi, ilk növbədə, hazırda daha çox iqtisadi dəyər qazanan 

yüksək peşə təhsili daxil olmaqla təhsil sistemi ilə müəyyən edilir. Ali təhsil müəssisələrində 

idarəetmə uçotu və daxili nəzarət sisteminin əsas anlayışlarını və elementlərini nəzərdən keçirə 

bilərik. 

Bir təsərrüfat subyektinin vəziyyəti haqqında ümumi idarəetmə məlumatları toplusunda aparıcı 

rol bütün mühasibat və nəzarət növlərinin həyata keçirilməsi prosesində formalaşan mühasibat 

və iqtisadi məlumatlara aiddir. Maliyyətlər barədə həlledici dərəcədə məlumat əldə etməyin 

tamlığı və vaxtında olması bütövlükdə mühasibat sisteminin təşkilindən asılıdır. 

Bu baxımdan tədqiqat mövzusunun seçilməsini müəyyənləşdirən əsas məsələ, müasir iqtisadi 

şəraitə uyğunlaşdırılmış yeni təşkilati və metodoloji əsasda təhsil müəssisələrinin gəlir və 

xərclərinin uçotu, idarəetmə nəzarəti sisteminin formalaşması ilə bağlı elmi və praktiki 

problemlərlə bağlı olmasıdır. 

mailto:zeyneb1293@gmail.com
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Təhsil müəssisələrində gəlir və xərclərin idarə edilməsi 

Yeni iqtisadi şərtlər, ali peşə təhsili üçün büdcənin gəlir və xərclərinin planlaşdırılması və 

maliyyələşdirilməsinə yanaşmalarda dəyişiklik edilməsini zəruri etdi ki, bu da ali təhsil 

müəssisələri tərəfindən maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması və istifadəsi mexanizmində, 

maliyyə axınlarının strukturunda, yeni sistemlərin meydana çıxmasında adekvat dəyişiklik 

tələb edir. Bir ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin idarə olunması mexanizmində mühüm yer 

mühasibat və fəaliyyətə nəzarətdir. Nəzarət bütövlükdə universitet rəhbərliyinə, 

departamentlərinə və xidmətlərinə, fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsini, qəbul edilmiş 

qərarların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini təsdiqləyən (və ya təkzib edən) nəzarət olunan 

proseslə əks əlaqə qurma imkanı verir. Mühasibat sistemində əsaslandırılmış və hərtərəfli 

tərəziyə qoyulmuş qərarları əvvəlcədən təyin edən məlumatlar gələcəkdə universitetin 

inkişafının hədəf vəzifələrinə uyğun olaraq formalaşdırılmalıdır. Bu cür məlumatların 

əhəmiyyəti, təhlili, planlaşdırma və proqnozlaşdırma məqsədləri üçün istifadəsi o qədər 

əhəmiyyətlidir ki, onlar ali təhsil müəssisələrində idarəetmə uçotunun yaranması üçün ilkin şərt 

olmuşdur (А.И.Орлов 2001: 656). 

İdarəetmə mühasibatlığı ümumiyyətlə idarəetmə qərarları qəbul etmək və icra hakimiyyəti 

orqanının və (və ya) bütövlükdə bir büdcə təşkilatının və ya ayrıca bir proqram və ya istiqamətin 

verilməsi üçün zəruri olan dəyər və natura olaraq məlumatların toplanması, qeydiyyatı və təhlili 

sistemi kimi başa düşülür. Bu tərifdən belə çıxır ki, dövlət idarəetmə sektorundakı idarəetmə 

uçotu sisteminin əsas məqsədi iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış idarəetmə qərarları qəbul etmək 

üçün nizamlı məlumat hazırlamaqdır (Н.П.Кондраков 2013: 342). 

İdarəetmə uçotu sisteminin tətbiqi və inkişafı üçün əsas mexanizm idarəetmə uçotu məlumat 

bazasıdır. Dövlət idarəetmə sektoru təşkilatlarında idarəetmə uçotu üçün məlumat bazasının 

yaradılması aşağıdakıları inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur:  

1. idarəetmə uçotunun həyata keçirilməsinin əsas prinsiplərini tənzimləyən yerli qaydalar 

və sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:  

 idarəetmə uçotu üçün hesablar planı;  

 idarəetmə uçotunun aparılması qaydası;  

 sənəd dövriyyəsi uçotunun qrafiki;  

 idarəetmə uçotu və hesabat formaları və s.;  

2. federal və idarəli hədəf proqramları kontekstində və büdcə smetasında nəzərdə tutulmuş 

xərclərin proqramdan kənar hissəsinin həyata keçirilməsi sahələrində xərclərin uçotu 

(hesablanması və paylanması) qaydası;  

3. büdcə və idarəetmə uçotunun inteqrasiyasını təmin edən metod və prosedurlar. Mərkəzi 

aparat, ərazi qurumları və tabe təşkilatlar daxilində büdcə və idarəetmə uçotu və hesabatlarının 

məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün etibarlı zəmin yaradan vahid bir informasiya sistemi 
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olmalıdır. 

Təhsil müəssisələrinin idarəetmə uçotunun təkmilləşdirilməsi  

Təhsil müəssisələrinin idarəetmə uçotunun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri 

tədqiqatçıların bir sıra əsərlərində təqdim edilmişdir. Bəzi əsərlərdə bir universitetdə idarəetmə 

mühasibatlığının təşkilinə metodoloji yanaşma proses idarəçiliyi nöqteyi-nəzərindən nəzərdən 

keçirilir, digərlərində isə bir universitetdə strateji idarəetmə mühasibatlığı metodologiyası və 

təcrübəsinin müəyyən aspektləri təqdim olunur (А.В.Глущенко, Е.М.Егорова 2011: 181). 

Bu işlər, şübhəsiz ki, müəyyən bir elmi və praktiki maraq doğurur. Təhsil müəssisələrinin gəlir 

və xərclərinin uçotu praktikasının tədqiqi büdcə planlaşdırılması, gəlir və xərclərin uçotu, 

nəzarəti və təhlili məqsədilə, fikrimizcə, onları təsnifləşdirmək lazım olduğu qənaətinə gəlməyə 

imkan verdi. Universitetdə aşağıdakı fəaliyyət növləri seçilir ki, bunun nəticəsində xərclər 

yaranır və gəlirlər formalaşır:  

 təhsil fəaliyyəti;  

 tədqiqat fəaliyyəti;  

 təhsil və tədqiqat proseslərini təmin edən fəaliyyətlər.  

Ali peşə təhsilinin təhsil fəaliyyəti, federal əyalət təhsil standartlarının tələblərinə uyğun olaraq 

konstitusiya zəmanətlərinin və təhsil sahəsində müəyyən edilmiş dövlət öhdəliklərinin həyata 

keçirilməsini təmin edən və müəyyən iqtisadi mənbələrin xərclərini əhatə edən bir xidmət 

növüdür. tələbənin təhsil ehtiyaclarını ödəmək. Təhsil xidmətlərinin istehlakçısı üçün peşəkar 

bilik, bacarıq və bacarıqların formalaşması, bu xidmətlərin həm özəl, həm də dövlət maliyyəsi 

ilə təmin edilməsinin əvəzli xüsusiyyətini nəzərdə tutur və bunun üçün müvafiq kompensasiya 

tələb olunur. Universitetin təhsil xidmətləri struktur bölmələri tərəfindən təmin edilir: 

institutlar, fakültələr, filiallar. Aşağıdakı təhsil formaları var: əyani, axşam, qiyabi.  

Universitet müxtəlif təməl təhsil (mütəxəssis, bakalavr, magistr, aspirant) və əlavə proqramlar 

üzrə təhsil xidmətləri göstərir. Universitetin elmi fəaliyyəti daxili tədqiqat layihələrinin və 

üçüncü tərəf təşkilatlar tərəfindən sifariş edilən işlərin icrası, elmi və elmi-praktik konfransların 

keçirilməsi, müəllim heyətinin ixtisasının artırılması üçün təşkilati işlər, sərgi və seminarlarda 

iştirak ilə əlaqələndirilir., dissertasiya şuralarının işi, beynəlxalq fəaliyyətlər və s. təhsil və 

tədqiqat proseslərinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətlərə redaksiya və nəşriyyat fəaliyyəti, 

mətbəə xidmətləri, yataqxanada və oteldə yerləşmə xidmətləri, ticarət xidmətləri (ədəbiyyat 

satışı, dəftərxana ləvazimatı və s.), iaşə xidmətləri (bufetlər, yeməkxanalar və s.)  daxildir 

(В.А.Маняева, И.А.Светкина, 2013: 3). 

Bir ali təhsil müəssisəsinin idarəetmə uçotu sistemindəki gəliri dövlət (bələdiyyə) 

tapşırıqlarının icrası üçün subsidiyalar, təhsil, tədqiqat və inkişaf işləri və xidmətlərinin həyata 

keçirilməsindən, habelə digər fəaliyyətlərdən qurumun öz gəliri kimi başa düşülməlidir. Bütün 

mənbələrin ümumi bir məqsədi var - bir təhsil təşkilatının yaradıldığı hədəfə çatmaq, yəni 
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öyrənmə prosesini təmin etmək. 

İdarəetmə uçotu sistemində, fəaliyyət növlərinə görə konkret iş növlərindən hesablanmış və 

faktiki olaraq əldə edilmiş gəlirin miqdarı, habelə çəkilmiş xərclər barədə məlumat yaratmaq 

üçün gəlir mənbələrini və yerlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Universitetdə gəlir və xərclərin 

mənşəyi institut, dekanlıq, filial, şöbə, əlavə təhsil xidmətləri göstərmə mərkəzi, araşdırma və 

digər işlər və xidmətlər göstərən şöbə, yəni struktur bölmələr ola bilər. İdarəetmə uçotu 

sistemində, altı simvoldan ibarət əlavə xərclər mərkəzlərinin şifrələrinin inkişafı təklif olunur. 

Beləliklə, dekanlıqların, laboratoriyaların, şöbələrin, filialların xərclərinin mənşə yerinin 

şifrəsinin quruluşu belədir:  

 1-3-cü rəqəmlər (üç simvol) - institutun və filialın kodu;  

 4-cü və 5-ci rəqəmlər (iki simvol) - universitetin idarəetmə strukturuna görə institutun 

və ya filialın bir hissəsi olan şöbənin kodu;  

 6-cı rəqəm (bir simvol) - şöbənin tərkib hissəsi olan laboratoriyanın, sektorun kodu. 

Ümumi universitet funksiyalarını həyata keçirmək üçün bir təhsil müəssisəsi təşkilati 

quruluşuna əsasən müvafiq fəaliyyət sahələrində xərclər və gəlirlərə görə məsuliyyət 

mərkəzləri yaradır. Ümumi universitet xərclərinin mənşə yerinin şifrəsinin quruluşu belədir:  

 1-ci rəqəm (bir simvol) - məsuliyyət mərkəzinin şifrəsi;  

 2-ci və 3-cü rəqəmlər (iki simvol) - universitet idarəetmə kodu;  

 4-6-cı rəqəmlər (üç simvol) -idarəetmənin bir hissəsi olan şöbənin, sektorun kodu. 

Maliyyət uçotu mərkəzi onların meydana gəlməsinin əsas yeri ola bilər. Təhsil müəssisələrinin 

praktikasında göstərildiyi kimi, idarəetmə uçotunda müxtəlif təsnifat meyarlarına əsasən 

formalaşan gəlir və xərclərin lokalizasiyası onların maliyyə uçotunun əsas hesabları ilə 

sistematik şəkildə əlaqələndirilməsinə imkan verir. İdarəetmə uçotu sistemi bütün idarəetmə 

funksiyalarının qarşılıqlı əlaqəsi üçün əsas olan müxtəlif məlumat axınlarının birləşməsini və 

bir-birinə bağlanmasını təmin edir: planlaşdırma və təşkil etmə, mühasibat və nəzarət, təhlil və 

tənzimləmə (В.А.Маняева, И.А.Светкина, 2013: 4). 

Təhsil müəssisələrinin gəlir və xərcləri haqqında müasir iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılmış yeni 

bir təşkilati və metodoloji əsasda mühasibat məlumat sisteminin formalaşdırılması ilə bağlı elmi 

və praktik bir problem ortaya çıxır. Bəzi tədqiqatçılar bu problemin həllini xarici ölkələrin 

təcrübəsindən istifadə etməkdə görürlər. Məsələn, ABŞ-da İdarəetmə və Büdcə Bürosu təhsil 

müəssisələrinə Maliyyənin Mühasibat Standartlarına riayət etmələrini tövsiyə edir. Məsələn, 

Ali Təhsil Qurumları üçün dairəvi A-21 Maliyyə Prinsipləri, təhsil müəssisələri ilə subsidiyalar, 

müqavilələr və digər müqavilələrlə əlaqəli xərclərin müəyyənləşdirilməsinə dair prinsipləri 

müəyyənləşdirmişdir. Rusiya Federasiyasında hal-hazırda idarəetmə uçotunun tənzimləyici bir 

tənzimləməsinin olmaması səbəbindən, fikrimizcə, təhsil müəssisələrinin mühasibat məlumat 

sisteminin yeni bir təşkilati və metodiki əsasda formalaşması bir rəhbərliyin yaradılmasında 
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görülür universitetin mühasibat (maliyyə) mühasibatı ilə harmonik şəkildə əlaqələndiriləcək 

mühasibat alt sistemidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmə uçotu, iqtisadi bir qurumun fəaliyyətini planlaşdırma, təhlil 

etmək, izləmək və tənzimləmək üçün müəyyən bir təşkilat daxilində maliyyə və qeyri-maliyyə 

məlumatlarını toplamaq, müəyyənləşdirmək, ölçmək, toplamaq, hazırlamaq, şərh etmək və 

təqdim etmək üçün müstəqil bir sistemdir (В.А.Маняева 2011: 88-89). Bir universitetin gəlir 

və xərclərinin idarəetmə uçotu idarəetmə alt sistemidir və səmərəliliyi artıran idarəetmə 

qərarları qəbul etmək üçün bir universitetin fəaliyyətini qiymətləndirmək və təhlil etmək üçün 

məlumatları birləşdirən bir mühasibat və analitik sistem kimi müəyyən edilir. İdarəetmə uçotu 

məlumatların təhlilinə və ümumiləşdirilməsinə yönəldilmişdir (sadəcə məlumat toplamaq və 

mənbələr və iş əməliyyatları üçün mühasibat) əksinə, universiteti idarə etmək üçün lazım olan 

bütün mühasibat məlumatlarından istifadə etməklə həyata keçirilir (Akbulaev, 2021). 

İdarəetmə uçotu sisteminin tətbiqindən əldə olunan nəticələr bir ali təhsil müəssisəsinin 

fəaliyyətinə təsirli təsir göstərəcəkdir, çünki düzgün qurulmuş idarəetmə uçotu universitetin 

fəaliyyətində prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi və gələcək fəaliyyətinin planlaşdırılması üçün 

lazımi məlumat verəcəkdir (В.А.Маняева, В.А.Пискунов, 2013: 16): 

1. qanunvericiliyin, təhsil sahəsinin tənzimləyici və metodoloji bazasının, daxili yerli 

aktların tələblərinə riayət etmək;  

2. sənədlərin və mühasibat reyestrlərinin hazırlanmasının düzgünlüyü və tamlığı, vahid 

metodoloji sxem və sənəd dövriyyəsi sisteminin istifadəsi;  

3. mühasibat və hesabatdakı mümkün səhv və təhriflərin qarşısını almaq;  

4. müəssisə rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarının icrası üçün;  

5. universitetin strukturunun bütün elementləri və maliyyə, maddi və informasiya 

axınlarının hərəkət istiqamətləri barədə məlumatların etibarlılığını təmin etmək, universitetin 

maliyyə və qeyri-maliyyə aktivlərinin təhlükəsizliyinə nəzarət;  

6. xarici və daxili, maliyyə və qeyri-maliyyə göstəricilərini maliyyələşdirmə strukturları, 

istehlakçılar və icraçıların motivasiyası ilə birləşdirməyə imkan verən məntiqi bir əlaqə 

yaratmaq.  

Xərc və gəlirlərin monitorinqinə əsasən, vəsaitlərin istifadəsinə nəzarət edilir, universitet 

büdcəsinin xərc və gəlir hissəsi əlaqələndirilir, universitetin təhsil, elmi iş və digər 

xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət edilir. Bölmə rəhbərləri idarəetmə uçotunun aparılması üçün 

lazımi şərait yaradır, qurumun bütün struktur bölmələrinin və işçilərinin mühasibat üçün 

sənədlərin və digər məlumatların qeydiyyatı və təqdim edilməsi məsələlərində baş mühasibin 

tələblərini ciddi şəkildə yerinə yetirməsini təmin edir. Universitetin gəlir və xərclərinin 

idarəetmə uçotu sistemində aşağıdakı məlumat kitabçalarının yaradılması məsləhətdir  

(В.А.Маняева, В.А.Пискунов 2013: 17):  
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 universitetin maliyyə dəstəyi növlərinə dair məlumat kitabçası;  

 fəaliyyət qruplarının qovluğu;  

 xərc mərkəzlərinin kataloqu;  

 gəlir mənbəyinin yerləri;  

 təhsil formaları və növlərinə dair məlumat kitabçası;  

 təhsil proqramlarının növlərinə dair məlumat kitabçası;  

 ixtisaslaşma kitabçası;  

 Bakalavr istiqamətində profillər kataloqu;  

 magistraturanın təhsil proqramlarının məlumat kitabçası;  

 tədqiqat fəaliyyəti növlərinə dair məlumat kitabçası;  

 təhsil və tədqiqat proseslərini təmin etmək üçün fəaliyyət kitabçası;  

 xərclər kitabçası; 

 universitetin məsuliyyət mərkəzlərinin qovluğu.  

Təhsil müəssisələri daxili istifadəçilər üçün idarəetmə hesabatlarının hazırlanması prosesində 

iqtisadi həyat faktları haqqında maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatlarının toplanması, 

müəyyənləşdirilməsi, ölçülməsi, qruplaşdırılması, ümumiləşdirilməsi və təqdim edilməsi 

sistemi olan İdarəetmə Mühasibat Siyasətini hazırlayır və təsdiqləyir.  

İdarəetmə mühasibatlığının təşkili üçün, fikrimizcə, aşağıdakılar məsuliyyət daşıyırlar:  

 mühasibat uçotunun təşkili, iqtisadi həyat faktlarının həyata keçirilməsində 

qanunvericiliyə uyğunluq, ilkin sənədlərin saxlanılmasının təşkili və konsolidasiya 

edilməsindən məsul olan universitet rektoru;  

 mühasibat siyasətinin formalaşdırılması, iş axını cədvəli, vaxtında, tam və etibarlı daxili 

idarəetmə hesabatlarının hazırlanmasından məsul olan baş mühasib. 

Universitetin gəlir və xərclərinin idarəetmə uçotu, tətbiqetmə ilə əlaqəli hesablamalarda nəğd 

pulun (və ya onların ekvivalentlərinin) alındığından və ya ödənildiyindən asılı olmayaraq, 

əməliyyatların nəticələri başa çatdıqdan sonra tanınan hesablama qaydasında aparılır. Fərdi 

təhsil proqramları üçün toplanan xərclər, bir təhsil proqramı üçün xərclərin ümumi məbləğini 

bu təhsil proqramı tələbələrinin tam kontingentinə bölməklə müəyyən edilən bir tələbənin fərdi 

təhsil proqramları üçün təlim xərclərini hesablamağa imkan verir. Tədqiqat və inkişaf işlərinin 

və xidmətlərin dəyərini hesablayarkən, hesablama obyekti ayrı bir iş və ya xidmət ola bilər. 

Ayrı bir tədqiqat və inkişaf işlərinin və xidmətlərin dəyərini hesablamaq üçün xərclər smetada 

nəzərdə tutulmuş xərc növlərinə görə uçota alınır. Tədqiqat və inkişaf işləri və xidmətlərin 

xərclərində birbaşa xərclər mövcuddur. Təhsil və tədqiqat proseslərini təmin etmək üçün fərdi 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

3017 

 
 

 

 
 

iş və xidmətlərin dəyərini hesablamaq üçün, smetada nəzərdə tutulmuş növlərə görə xərclərin 

uçotunu aparmaq məsləhətdir  (В.А.Маняева, В.А.Пискунов 2013: 18). 

Maliyyələşdirmə məqsədləri üçün bütün xərclər birbaşadır. İşlərin və xidmətlərin ümumi dəyəri 

onların dəyərini hesablamağa imkan verir. Gəlirlərin uçotu bölməsində, universitetin hansı 

fəaliyyətdən gəlir aldığını, məsələn, təhsil xidmətləri göstərməsindən, elmi işlərin və 

xidmətlərin icrasından, təhsil və tədqiqat proseslərini təmin edən fəaliyyətlərdən gəlir əldə 

etdiyini göstərmək lazımdır (xidmətlər və işlərin göstərilməsi). İdarəetmə uçotu, dövlət 

tapşırıqlarının icrası üçün hesablanmış və alınan büdcə dotasiyaları və təhsil proqramları ilə 

bölüşdürülməsi barədə məlumatları əks etdirməlidir. Həm də idarəetmə uçotu müəyyən bir 

müddət (ay, semestr, tədris ili) üçün ödənişli təhsil üçün hesablanmış və alınan gəlirlərin 

məbləğini əks etdirir.  

Struktur bölmələrin işinin effektivliyini təhlil etmək üçün ana universitet və filiallar tərəfindən 

göstərilən təhsil xidmətləri üçün ayrıca məlumat vermək məsləhətdir. Tamamlanmış tədqiqat 

layihələri və xidmətləri üçün müqavilələr və maliyyələşdirmə növləri barədə məlumat 

hazırlanır. Ödənişli işlərə və xidmətlərə görə hesablanmış və alınan gəlirlər haqqında məlumat 

onları müəyyən bir müddət (ay, il) təmin edən struktur bölmələri tərəfindən formalaşdırılır. 

İdarəetmə Mühasibat Siyasətinin ayrıca bir hissəsi xərclər və gəlirlər haqqında rəhbərliyin 

hesabatına həsr edilmişdir. Bunun səbəbi idarəetmə qərarları qəbul etmək və xərcləri (xərcləri), 

gəliri növə, mənşə yerinə və məsuliyyət mərkəzlərinə görə təhlil etmək üçün daxili idarəetmə 

hesabatında olan məlumatlara ehtiyac var. 

İdarəetmə uçotu sistemində iş axınının rasional təşkili üçün iş axını cədvəli yaradılır. İş axını 

cədvəli, təhsil müəssisəsinin xidmətləri və işlərinin dəyərinin hesablanması üçün zəruri olan 

xərclər, xərclər, gəlirlər və digər sənədlər üçün sənədlərin formalarını müəyyənləşdirir. Yeni 

bir tədris və təqvim ili başlamazdan əvvəl iş axını cədvəlini cəlb olunan universitetin bütün 

struktur bölmələri ilə əlaqələndirmək məsləhətdir. İdarəetmə uçotu sistemində sənədlərin 

formalaşdırılmasında iştirak edən xidmət və şöbələrin rəhbərləri sənəd dövriyyəsi cədvəlinin 

icrası üçün şəxsən məsuliyyət daşımalıdırlar.  

Nəticə və təkliflər 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, müvafiq siyasətlə tənzimlənən universitetin idarəetmə uçotu, 

maliyyə və iqtisadi vəziyyətin və təhsil müəssisəsinin real vəziyyətinin təhlili və diaqnozu üçün 

idarəetmə məlumatlarının formalaşmasına imkan verir. Eyni zamanda, “idarəetmə sisteminin 

analitik komponentinin bu sistemin informasiya axını ilə əlaqəli ikili mövqeyə malik olduğu 

barədə razılığa gəlmək lazımdır. Bir tərəfdən, analitik məhsullar idarəetmə qərar 

qəbuledicilərinin ehtiyaclarına cavab vermək üçün çevik olmalıdır. Digər tərəfdən, bu cür 

düzəliş imkanları həm mühasibat hesabatlarında müvafiq məlumatların olması ilə, həm də digər 

məlumat kanallarının imkanları ilə təmin olunur. Digər informasiya kanallarına strateji 

xarakterli məlumatların xüsusi yer tutduğu idarəetmə uçotu tam daxil ola bilər, çünki nəzarət 

və təhlil bir tərəfdən mühasibat məlumatlarına xüsusi tələblər qoyur, digər tərəfdən onların 
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icrası nəticəsində məlumat qəbulu üçün yaradılır. 
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Xülasə 

Ölkədə baş verən bütün proseslər ümumi sistemin funksionallığına təsir göstərir.Bu təsir həm mənfi xaraklterli, 

həm də müsbət xarakterli rol oynaya bilər. Lakin sistemin inkişafı və adaptiv olması yaranan problemlərin həllinin 

tapılmasından sonra formalaşır. İqtisadi sahə də bu sistemin əsas hissəsidir. Ona görə ki, cəmiyyətin həyat 

səviyyəsi birbaşa bundan asılıdır. Bu sahədə olan inkişaf bütün həyat sferalarında öz əksini tapır və dövlətin 

dinamikası üçün ideal zəmin yaradır. Təsadüfi deyil ki, bizim ölkədə baş verən dəyişikliklər sosial-iqtisadi sahədə 

irəliləmələrlə nəticələnir.  

Azərbaycan respublikasının beynəlxalq standartlara əsaslanan iqtisadiyyatı, formalaşdıqdan sonra yeniliklərlə 

zənginləşib və hazırda, elmi-texnoloji inkişafları özünə inteqrasiya edərək dahada təkmilləşir. Xüsusəndə 20-ci 

əsrin sonlarından başlayaraq, müstəqil iqtisadi sferanın yenilənməsi və daha qabaqcıl aspektlərə əsaslanması, bu 

sahəyə pozitiv təsir etmişdir. Demək olar ki, hazırki sosial-iqtisadi, siyasi vəziyyət eyni sistem daxilində fəaliyyət 

göstərən mexanizm prinsipinə əsaslanır. Yəni, əlaqəli düşüncə tərzinə dayanan bu faktorlar, məqsədli şəkildə bu 

tip inovvativ metod əsasında dinamik fəaliyyətdədir. Bunlar isə öz növbəsində bir-birinə dəstək verməklə, dövlətin 

sosial və iqtisadi sferalarını formalaşdırmaqla yanaşı, qloballaşan dünyada rəqabətə dayana biləcək formaya 

salırlar. 

Açar sözlər: gəlir bölgüsü, iqtisadi siyasət, sosial-iqtisadi problem, ədalətli bölgü, milli gəlir. 

 

Əhali gəlirləri, onların növləri və yaranma mənbələri.  Gəlirlərin  bərabərsizliyi. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid bölgü münasibətlər sahəsində baş verən proseslərin nəzəri cəhətdən 

yenidən düşünülməsini zəruri edir. Bu, ilk növbədə, iqtisadi nəzəriyyədə tətbiq olunan 

yanaşmaların modernləşdirilməsinə, "əhalinin gəlirləri" anlayışının müəyyən edilməsinə, 

onların dəyişilməsi və differensiasiyası meyllərinin müəyyən edilməsinə, onların formalaşması, 

böyüməsi və bölüşdürülməsi məsələlərinə baxılmasına aiddir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi fəaliyyətin nəticələri gəlir şəklində meydana çıxır. Müasir 

iqtisadi ədəbiyyatda "gəlir" konsepsiyası, tərifinə vahid yanaşmanın olmaması ilə seçilir və 

buna görə də, ən çox mübahisəli fikirlərdən biridir. 

Həddindən artıq yayılması baxımından "gəlir" anlayışı çox müxtəlif mənalarda işlənir və geniş 

istifadə olunur. Sözün geniş mənasında - gəlir istənilən pul vəsaitidir. Gəlirlər dövlətə (milli 

gəlir), müəssisələrə (ümumi gəlir, xalis gəlir) və fiziki şəxslər (şəxsi gəlir) üçün tətbiq olunur. 

[13] 
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Milli gəlir göstəricisinin əhəmiyyəti, onun millətin ümumi gəlirinin qazanılmasında tətbiq 

olunan istehsal amillərinin rolunun qiymətləndirilməsi baxımından müəyyən edilir. Bunun 

nəticəsində isə MHS-də istifadə və tədbiq edilən ümumiləşdirici göstərici milli gəlir hesab 

olunur. Iqtisadi proseslərin tədqiqi və təhlilinin aparılması zamanı milli gəlir göstəricisindən 

istifadə olunması ona şərtlənir ki, əsas həcmində dəyişən və dolayı vergilər nəzərə alınmadığı 

üçün konkret dövr ərzində və ya ildə, millətin əldə etdiyi gəlir formasında təzahür edir. Bu isə 

öz növbəsində konkret istehsal faktorlarının sərfi ilə əldə edilən gəlirin həcmini 

müəyyənləşdirir.  

Milli hesablar sistemi institusional vahidlərin gəlirlərinin faktor və qeyri-faktorlara bölünməsini 

təmin edir. Faktor gəlirləri istehsal amilləri ilə təyin olunan gəlirlərdir: əmək xərclərindən gəlir, 

əmlakdan və kapitaldan gəlir, özünüməşğulluqdan əldə edilən gəlir (əmək və kapitaldan 

istifadə). Bütün digər gəlirlər amillərdən kənar gəlirlər kimi təsnif edilir. 1993-cü il BMT-nin 

milli hesablar sistemində gəliri fakor və qeyri-faktori olaraq bölmək əvəzinə, birincili gəlir və 

cari köçürmələrə ayrılırdı. [14] 

Birincili gəlir - iqtisadi subyektlərin əlavə dəyərin ilkin bölüşdürülməsi qaydasında 

daxilolmaları: əmək haqqı, mənfəət, qarışıq gəlir, əmlak gəliri, istehsal və idxal vergiləri. 

Pul formasında cari transfertlər- gəlir və əmlak vergiləri şəklində yenidən bölüşdürülmüş 

ödənişlər və cari daxilolmalar, sosial ehtiyaclar üçün dövlət büdcəsindən ödənişlər, sığorta 

haqları, ödənişlər və s. 

Pul formasında ilkin gəlirlər və transferlər mövcud gəliri yaradır. 

Natura şəklində sosial transfertlər - dövlət qurumlarından və qeyri-kommersiya təşkilatlarından 

ev təsərrüfatlarının aldığı səhiyyə, təhsil, mədəniyyət sahələrindəki qeyri-bazar xidmətləri. 

Birdəfəlik gəlir və sosial transfertlər düzəliş edilmiş bir gəlirdir. 

Cəmiyyət üzvlərinin gəliri, fərdlərin maddi, mənəvi və sosial faydalara çıxışını təyin etdiyi üçün 

rifahın ən vacib göstəricisidir. Nağd gəlirdəki dəyişiklik malların qiymətindəki dəyişiklikdən 

asılı olaraq əlverişli kimi qiymətləndirilə bilər. 

Bu səbəbdən nominal və real gəlirləri fərqləndirir. 

Nominal gəlir-müəyyən bir müddət ərzində fərdin əldə etdiyi pul miqdarıdır. 

Real gəlir, müəyyən bir müddət ərzində əldə edilə bilən müəyyən bir gəlirlə satın alına bilən 

malların miqdarıdır. Real gəlir pul deyil, bir fərdin gəlirinin maddi, obyektiv məzmunudur. 

İnsanların rifahı real gəlirlər əsasında qiymətləndirilir, çünki nominal gəlirdəki dəyişiklik 

fərdlərin istehlak qabiliyyətlərində müvafiq dəyişiklik demək deyil. Real gəlir müəyyən sayla 

ifadə etmək olmaz. [16] 

Müasir şəraitdə əhalinin gəlirlərinin qiymətləndirilməsinə diqqət və tələblər artmışdır. Çox 

vacib bir istiqamət görünür ki, obyektiv hesablama əsasında müqayisə aparmaq üçün əhalinin 

gəlir göstəricilərindən istifadə olunur: vaxt çərçivəsində - sosial-iqtisadi dəyişikliklərin əhalinin 
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həyatına təsirini qiymətləndirmək; əhalinin fərdi gəlirləri və mülkiyyət qrupları üçün - ölkənin 

müxtəlif bölgələrində cəmiyyətin iqtisadi fərqlənmə dərəcəsini müəyyənləşdirmək - onlarda 

əhalinin səviyyəsi və yaşayış şəraitindəki fərqləri qiymətləndirmək və nəzərə almaq. 

Əhalinin gəlirlərini əsaslandırmaq üçün onların strukturunu araşdırmaq lazımdır. 

Əhalinin gəlirlərinin strukturunu öyrənmək üçün müxtəlif xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

onların təsnifatından istifadə olunur. Yu.M. Ostapenko, əhalinin gəlirlərini üç qrupa bölməyi 

təklif edir: iqtisadi təbiətinə görə, iqtisadi məzmununa və istifadə dərəcəsinə görə.  

Əhalinin gəlirlərinin təsnifatına baxılan yanaşmaların ümumiləşdirilməsinə əsaslanaraq, gəliri 

kifayət qədər dərindən və hərtərəfli öyrənməyə imkan verən daha ətraflı bir təsnifat hazırlamış 

və təklif etmişdir. [15] 

1. Gəlir əldə etmək formasına görə pul və ya natural ola bilər. Əhalinin pul gəlirləri 

əmək haqqı, sosial transfertlər, mülkiyyətdən əldə olunan gəlirlər, sahibkarlıq fəaliyyəti, şəxsi 

yardımçı təsərrüfat məhsullarının və digərlərinin — aliment, qonorar, xeyriyyə yardımı 

şəklində daxilolmalardan yaranır. Gəlirlərin natural forması-təkcə şəxsi köməkçi və ev 

təsərrüfatından əldə edilən gəlirlər, natural formada sosial yardım (məhsullar, geyimlər, odun 

və s.) deyil, həm də böhran şəraitində barter üzrə aldığı məhsul formasında işçilərə əmək 

haqqının verilməsi hallarıdır. Bundan başqa, müəssisənin işçisinə qiymətli hədiyyələr və ya 

firmanın kompensasiya paketinə daxil olan mallar və xidmətlər (nəqliyyatda gediş kartları, 

hovuza abonementlər və s.) gəlirlərin təbii forması ola bilər. 

2. Əmək və qeyri-əmək gəlirləri arasında fərq qoyulmalıdır. Son vaxtlara qədər 

iqtisadi idarəetmənin əmr-direktiv metodları kontekstində dövlət və kooperativ müəssisə və 

təşkilatlarında əmək fəaliyyəti nəticəsində qazanılan gəlirlərə istinad etmək adət idi. Rəsmi 

dövlət kanalları xaricində alınan bütün gəlir növləri qazanılmamış kimi xarakterizə olunurdu. 

Bu arada məcmu gəlirin əmək və qeyri-əmək gəlirlərinə bölünməsi problemində, xüsusən 

müxtəlif mülkiyyət formaları və idarəetmə formaları kontekstində çox əlamətdar yeni 

məqamlar meydana çıxır. [18] 

İlk növbədə söhbət sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər və mülkiyyətdən gələn 

gəlirlər kimi gəlir növlərindən gedir. 

Malların istehsalında və əhaliyə xidmətlərin göstərilməsində müstəqil məşğulluqdan ailə 

büdcəsinə daxil olan gəlirlər, əlbəttə ki, əmək bazasına malikdir və bu səbəbdən əmək 

gəlirlərinə aiddir. Bu, şəxsi yardımçı təsərrüfatda istehsal edilmiş əmtəə məhsullarının 

satışından əldə edilən gəlirlərə də aiddir. 

Əmək gəlirləri əmək fəaliyyəti ilə bağlıdır və investisiya gəlirləri əmək fəaliyyəti ilə əlaqəli və 

ya əlaqəli olmaya bilər.Əmək və investisiya fəaliyyəti arasındakı ən məhdud əlaqə, öz 

vəsaitlərini müəssisələrin yaradılmasına yatıran və eyni zamanda inkişafı və səmərəli işləməsi 

üçün təşkilati, idarəetmə və digər funksiyaları birbaşa həyata keçirən sahibkarlar üçün 

xarakterikdir. 
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Cəmiyyətdə qəbul edilmiş hüquq normalarından, əxlaq normalarından və vətəndaş 

davranışından yayınmaqla (habelə kənarlaşmaqla) həyata keçirilən mülkiyyətdən, fərdi 

əməkdən və sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir, əməkdənkənar gəlirdir. 

3. Ümumi gəlirdəki dəyər baxımından gəlirlər əsas və əlavə gəlir mənbəyidir. 

Əlavə gəlir - əsas vəsait mənbəyinə əlavə olaraq əldə edilən gəlir (natamam iş, miras, qiymətli 

kağızlardan gəlir və s.). Əsas gəlirin olmaması səbəbindən insanlar əlavə bir gəlir mənbəyinə 

müraciət edirlər. Əlavə gəlirlərin zəruri olmasının daha bir səbəbi gəlir mənbələrinin 

şaxələndirilməsi cəhdidir ki, bu da əsas gəlirin azalması zamanı həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı düşməsi riskini azaltmağa imkan verir. 

4. Real malik olunan gəlirin ölçüsündən asılı olaraq: xalis, nominal və real gəlirlər. 

Xalis gəlir vergilər çıxılmaqla gəlir məbləğidir. Nominal gəlir cari qiymətlərlə hesablanan gəlir 

məbləğidir. Real gəlirin müəyyənləşdirilməsi üçün müəyyən bir dövrdə istehlak 

qiymətlərindəki dəyişikliyi əks etdirən deflyator indeksindən istifadə olunur. Bunun üçün 

nominal gəlir istehlak qiymətləri indeksinə bölünür. 

5. Gəlir mənimsəməsinin formalaşma səviyyəsinə görə: müəssisələrin gəlirləri, 

əhalinin gəlirləri və dövlətin gəlirləri. [19] 

6. Daxil olmanın müntəzəmliyinə görə: sistematik və epizodik. 

7. Mobillik dərəcəsinə görə: mobil və hərəkətsiz. Birinci (nağd) gəlirlər bir şəxsin 

və ya ailənin heç bir məhdudiyyət olmadan istifadə etdiyi resurslardır. Əhalinin dövlət  

8. müəssisələrindən, əhaliyə xidmət göstərən qurumlardan aldığı hərəkətsiz (pul 

olmayan) daxilolmalar təyin olunmuş bir məqsəd daşıyır. Bu zaman əhali onların istədiyi kimi 

sərəncam verə bilməz. 

Hərəkətsiz gəlir iki növə bölünə bilər: görünən və görünməyən. Görünən gəlir, hər alıcı üçün 

ayrı-ayrılıqda təyin olunduğu üçün hər bir ailə üçün ölçülə bilən məqsədli gəlirdir. Görünməz - 

bunlar dövlət qurumlarının və qeyri-kommersiya təşkilatlarının pulsuz sosial qurumların 

saxlanması üçün xərcləridir. [17] 

9. Təhsil mənbələrinə görə: faktor və qeyri-faktor. 

Qanuniliyin dərəcəsinə görə gəlirləri qanuni və kölgə gəlirlərinə ayırmaq lazımdır.Qanuni 

əsaslandırılmış bir forma sahib olan qanuni gəlirlərdən fərqli olaraq, kölgə gəlirləri mənbəyi 

kimi qeyd edilməmiş və qanunsuz fəaliyyətə malikdir. Kölgə gəliri iki gəlirləri mənbəyi kimi 

qeyd edilməmiş və qanunsuz fəaliyyətə malikdir. Kölgə gəliri iki böyük qrupa bölünə bilər. 

Birincisi, narkotik ticarəti, reketçilik, qaçaqmalçılıq, korrupsiya və s. İlə əlaqəli qanunsuz 

cinayət mənşəli gəlirlərdir. İkincisi, iqtisadi xarakterli gəlirlərdir: vergi xidmətləri tərəfindən 

hesaba alınmamış, lakin fəaliyyətlərinə görə cinayət olmayan (lisenziyasız ticarət, yeraltı 

emalatxanalar və s.) (Бабaшкина А.М.,2003). 

Xalis milli məhsuldan dolayı vergilər çıxdığımız zaman milli gəliri müəyyən edirik. 

Ümumiyyətlə dolayı vergilər xidmət və əmtəə göstəricilərin ümumi qiymətinə olan əlavələr 

kimi çıxış edir. Misal olaraq gömrük rüsumları, aksizlər əlavə dəyər vergisi və s. Bunlar dolayı 
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vergilər hesab edilir. Bu faktorları nəzərə alaraq aşağıda göstərilən nəticəyə gəlmək olar: 

MG=XMM (Xalis milli məhsul)-dolayı vergilər. [8] 

Milli gəlirin formalaşmasında və iqtisadi proseslərin idarə olunmasında dövlətin birbaşa və ya 

dolayı yollarla fəaliyyətləri onu nəzərdə tutur ki, ölkə ərazisində baş verən iqtisadi proseslərin 

tənzimlənməsi reyal və adekvat olaraq həyata keçirilsin. Bu proseslərin həyata keçirilməsi 

zamanı isə beynəlxalq norma və standartlara əsaslanan sosial ədalət prinsiplərinə yanaşan 

siyasətin formalaşması vacib məsələlərdən biridir. İstənilən dövlətin, istənən dövründə və 

zamanında, gəlirlərin tənzimlənməsi məsələsi çox mürəkkəb bir hal olduğundan bir sıra 

çətinliklər və problemlər yarada bilər. Məhs bununla əlaqəli olaraq gəlirlərin bölüşdürülməsi 

hər bir dövrdə aktual məsələlərdən biri kimi qalır.  

Bölgü – istehsal olunan məhsulda iştirak edən hər bir təsərrüfat subyektinin payının (kəmiyyəti, 

nisbəti) müəyyən edilməsi prosesidir. Istehsaldan asılı olaraq, məhsulun mübadiləsi və bölgüsü 

amilləri mövcuddur. Ona görə ki, biz ancaq istehsal olunan obyekti bölə və paylaya bilərik. 

Gəlirlərin bölgüsü zamanı müsbət təsir edən faktorlar kimi istehsal, istehlak və bölgü  

proseslərini əsas götürə bilərik ki, bunlar öz növbəsində sosial-iqtisadi proses samanı öz 

təsirlərini göstərir və gəlirin formalaşmasında iştirak edirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən baxdıqda isə 

müasir və klassik iqtisadi nəzəriyyələrin və cərəyanların məhs bu məsələ üzərində xüsusi 

diqqətlərinin fokuslaşmasını izah etmək olar. [9] 

Gəlir bölgüsü məsələsi ilk dəfə klassik məktəbin nümayəndələri tərəfindən dərin (A.Smit, 

D.Rikardo, C.Mill) və sistematik formada öyrənilmişdir.  

Ilk başda onlar, gəlirlərin üç əsas siniflərini bölürdülər: 

-Torpaq sahibi 

-Kapitalist  

-Fəhlə 

Bu üç faktor arasında gəlirlər mənfəət, əmək haqqı, renta əsasında bölünür və mülkiyyətin 

bölməsinə biləvasitə olaraq təsir göstərirlər. Adam Smitin dediyinə əsasən, bütün siniflərin 

gəlirlərinin artmasına ictimai istehsalın inkişafı təsir göstərir. Onun dediyinə görə, gəlir bölgüsü 

vergi və rüsum vasitələri ilə həyata keçirilir.  

Gəlirlərin yaranması və bölgüsü məsələsinə digər bir nəzəri aspektdən baxsaq C.S.Millin 

tədqiqatlarını əsas götürə bilərik. Onun dediyinə görə, gəlir rəqabət və adət-ənənəyə əsaslanaraq 

formalaşır və məhsul bölgüsü prosesi bu iki faktorlarla sistematik formada əlaqəlidir. Digər 

baxımdan isə bu nəzəriyyədə, rəqabət faktoru istehsal amilləri və gəlir arasında bölgü həyata 

keçirir. Rasional prosesləri nəzərə alaraq bu nəzəriyyənin ifadə etdiyi düşüncəyə əsaslansaq, 

adət-ənənə proseslərinin də mühüm yer tutduğunu görə bilərik. Əsas aparıcı mexanizm kimi 

rəqabətin çıxış etdiyi bu nəzəriyyə, gəlir bölgüsü və gəlirin yaranması proseslərinin izahı 

zamanı geniş istifadə olunur.  
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Bundan başqa, fransız iqtisadçısı Jan Batist Sey haqlı olaraq siyasi iqtisadı üç müstəqil hissəyə: 

-İstehsal 

-Bölgü  

-İstehlak  

Onun fikrincə bu üç əsas amil yalnız siyasi iqtisadın deyil, ümumiyyətlə ölkə ərazisində baş 

verən iqtisadiyyat proseslərinin və milli gəlirin fundamentini təşkil edə biləcək əsaslara 

malikdirlər. Həmin şəxs bu prosesi resurs və gəlirlərin bölgüsündə qarşılıqlı əlaqənin olması ilə 

izah edirdi.[11] 

Bunları nəzərə alaraq onu demək olar ki, bölgü prosesinin təhlili istehsal prosesinin təhlilindən 

ayrılaraq fəaliyyət göstərə bilməz. Hələ 19-cu əsrdə Karl Marks bu sözləri işlətmişdir: " bölgü 

formaca öz məzmununa görə təkcə məhsul istehsalına görə deyil, istehsalın nəticələrinə görə 

də ola bilər ". Bu onunla əlaqəlidir ki, o istehsalda olan iştiraka görə bölgünün xüsusi formasını 

müəyyən edir (Борисов Е.Ф.,1994). 

Azərbaycan respublikasında gəlirlərin bölgüsü zamanı və dövlət iqtisadiyyatının 

formalaşmasında müxtəlif bu kimi nəzəriyyələrə əsaslanan məqsədyönlü tədbirlər həyata 

keçirilir. Bu zaman dövlətin əsas məqsədi və başlıca məsələsi, hazırda mövcud problem və 

vəziyyəti nəzərə alaraq əldə olan resurslardan və sərvətlərdən düzgün istifadə etmə və müxtəlif 

sahələr arasında bölgünün ədalət və düzgünlük prinsiplərinə əsaslanaraq reallaşmasına nəzarət 

etmək olur. Azərbaycan respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətin iqtisad i 

strukturunda ciddi dəyişikliklər oldu hansı ki, Avropa və Amerika təcrübələrinə əsaslanan 

mexanizm formasını bu iqtisadiyyatı fəaliyyətə təşviq edən əsas kimi götürdü (Alıyev 

İ.H.,2003). 

Aydın bir faktdır ki, bütün iqtisadi proseslər müəyyən əlamətlərlə xarakterizə edilmiş sosial 

mühitdən keçir. Bununla əlaqəli olaraq, ictimai qarşılıqlı fəaliyyət sisteminin nisbi və şərti 

olaraq məhdudlaşdırılmasının sosial, iqtisadi tərəfləri mövcuddur. Azərbaycan respublikasında 

bu məsələlər nəzərə alınır və aşağıdakı proseslərə xüsusi olaraq diqqət yetirilir. 

- gəlirlərin bölgüsü və bu sahədə olan tədqiqatlar 

- səmərəli formada ictimai sərvətlərin tədbiqi və istifadəsi 

- bərabərsizlik, məşğuluq, yoxsulluq və sair bu kimi sosial-iqtisadi təzahür formalarına 

- dövlət tərəfindən gəlirlərin bölgüsünə nəzarət və tənzimləmə 

- bölgü prosesi və iqtisadi inkişafa 

- Respublika ərazisində dinamik iqtisadi quruculuğun tədbiqi və yenilənməsinə nəzarət 

və s. (Бункина М.К., Семенов А.М., 2003). 

Dövlətin iqtisadi proseslərinə aid olan gəlir bölgüsündəki bərabərsizlik müxtəlif nəzəriyyələr 

və yanaşmalara əsasən qiymətləndirilir. Onlardan biri olaraq bir neçə kompanentə əsaslanan 
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prosesi göstərmək olar. Burada, qiymətləndirilmə əsas gəlir mənbələrinə görə hesablanır. 

Gəlirlərin bərabərsizliyi transfer ödəməllərindən, əməkhaqqından və sairə bu kimi proseslərdən 

əldə edilən gəlirin ümumi gəlirlərin xüsusi çəkisi ilə müqayisə edilir. [10] 

Ikinci bir yanaşma isə, gəlirlərin digər amillərinin əlavəsi zamanı müəyyən edilir. Bu 

yanaşmadan istifadə edərək, gəlir əlamətlərinin ümumi gəlirlərdə bərabərsizliyə olan effektinin 

müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Hazırki komponentin ölçüsü, məbləği qeyd edilən 

komponentlərin ardıcıllığından əsılı olaraq müəyyən edilir (Бриттан С.,1994). 

Dövlətin bölgü münasibətlərinin transformasiyasında əsas yeri istehsal amilləri üzərində olan 

mülkiyyət formalarının olması, dövlət sektorunda xidmət edənlərin məvacibi, ev 

təsərrüfatlarının və torpaq mülkiyyətindən renta və sair bu kimi gəlir mənbələri yer tutur. 

Hazırda olan gəlinlərin bölgüsünün yeni metodları fərdi mülkiyyətdən keçməklə, faliyyət 

göstərən işçinin müəssisənin əmlakındakı payına və korporativ mülkiyyətin yaranmasına 

adaptiv olaraq reallaşdırılır. Qloballaşma prosesində bazar iqtisadiyyatının formalaşması və 

dövlətlərin iqtisadi metod və üsullarının inteqrasiyası nəticəsində yaranan iqtisadi sintez 

əlamətləri, bütün ölkələr üçün eyni metodun tədbiqini tələb edir (Abdullayev A.,2003). 

Iqtisadi proses digər dövlət prosesləri ilə əlaqəli olaraq fəaliyyət göstərdiyi üçün, hər bir 

dinamik məsəllər öz əksini digər sahədə də tapır. Burada isə sosial gərginlik faktorunu nəzərə 

alaraq demək olar ki, gərginliyin artmasına təsir göstərən bir sıra amillər var, onlar isə regionlar 

və sosial qruplar arasında resursların düzgün və ya ədalətsiz bölünməsi zamanı ortaya çıxan 

sosial-iqtisadi aspekt kimi təzahür edir. Gəlirlərin ədalətsiz bölünməsində müxtəlif faktorlar 

çıxış edə bilər. Bu faktorlar öz xüsusiyyətlərinə görə obyektiv, subyektiv və xüsusi spesifik 

səbəblərlə əlaqəli olaraq meydana çıxa bilərlər. Misal olaraq Azərbaycanda 90-cı illərin 

sonunda baş verən sosial-iqtisadi balansın pozulması prosesini göstərmək olar ki, müxtəlif 

siyasi, iqtisadi və sairə bu kimi sahələrin dağılmasın və ya qeyri-taraz formada mövcud olması 

nəticəsində formalaşmışdır (Abbasov B.,2005). 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2006-cı ildə hazırlanmış, İnsan İnkişafı Hesabatı ilə dünya 

üzərindəki gəlir bölgüsünün ədalətsizliyi üzə çıxdı. Hesabata görə, ən yoxsul 20 faizlik kəsim 

dünya gəlirinin yalnız 1,5 faizini alır. Həmçinin, ən yoxsul 40 faizlik hissə ümumi gəlirin yalnız 

5 faizini alır. OECD (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı) ölkələrində yaşayan hər 10 

nəfərdən 9-u dünya gəlir bölgüsünün ən yaxşı 20 faizindədir. Digər tərəfdən, Sahra altı Afrika 

ölkələrində yaşayan hər 2 nəfərdən 1-i ən yoxsul 20 fazilikdə yaşayır. Dünya əhalisinin yüzdə 

80-i, ortalama dünya gəliri olan 5533 ABŞ dollarından daha az qazanır və dünyanın ən varlı 

500 nəfərinin sərvəti xaric olmaq üzrə illik gəlirləri 100 milyard dolları keçir. Bu rəqəm 

dünyanın 416 milyon kasıb adamının illik ümumi gəlirinə bərabərdir. 

Inkişaf etməkdə olan ölkələr, bərabərsizliyin az olduğu ölkələrlə müqayisədə yoxsulluğu eyni 

dərəcədə azaldmaq üçün daha sürətli böyüməyə ya da daxa çox vaxta ehtiyac duyurlar.Bu 

günlərdə yoxsulluğun əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına dair dəlillər mövcuddur. Ölkə daxilində 

gəlir bölgüsü də ölkədən ölkəyə müxtəliflik göstərir. Bərabərsizliyin artdığı həm inkişaf etmiş, 
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həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə gözə çarpan ümumi bir məsələ, gəlirin ən yüksək 

kəsimdə toplanmasıdır. [12] 
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Xülasə 

COVID-19 virusunun yayılması və iqtisadi fəaliyyətə təsiri ilə bağlı narahatlıqlar, 2020-ci ilin fevral ayının 

ortalarından aprelinədək tarixdəki maliyyə bazarının ən qarışıq dövrlərindən birini yaratdı.Bəzi cəhətdən bu 

epizod, 2007-09 Qlobal Maliyyə Böhranı (GFC) dövründə 2008-ci ilin sentyabr ayında baş verən hadisələrə 

bənzəyirdi.Corona virusu epidemiyası səbəbindən qlobal iqtisadi fəaliyyətdə böyük bir yavaşlama və qlobal 

bazarlarda tarixi çöküşlər yaşanarkən, mərkəzi banklar tərəfindən  fövqəladə addımlar atılır.Tədqiqatın əsas 

məqsədi potensial davamlılıq risklərini azaltmaq üçün təcrübə əsaslı bir seçim qutusu təqdim etmək üçün 

hazırlanmışdır. Bu məqalədə Federal Rezerv, Avropa Mərkəzi Bankı, İngiltərə Bankı və Yaponiya Bankının 

COVID-19 pandemiyasının yaratdığı maliyyə və makroiqtisadi qarışıqlığa son siyasət reaksiyaları nəzərdən 

keçirilir və izah olunur. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti kriz dövründə inkşaf etmiş ölkələrin mərkəzi banklarının 

atdığı addımlardan və həyata keçirdikləri siyasət  modellərinin spesifik xüsusiyyətlərindən yararlanaraq, digər 

ölkələrin mərkəzi banklarının iqtisadi inkişaf modellərinin təkmilləşdirilməsidir. Yayılmış koronavirus, iş 

fəaliyyətini pozdu və böyük bir qeyri-müəyyənlik yaratdı, bu da dünya səviyyəsində aktiv qiymətlərini endirdi və 

investorları riskli aktivlər satmağa və daha etibarlı aktivlər almağa çağırdı. Tədqiqatın məhdudiyyətləri daha geniş 

praktik informasiya tələb etməsidir. 

Açar sözlər:Covid-19,mərkəzi banklar,faiz dərəcəsi,likvidlik. 

 

Pandemiya Dönəmində Mərkəzi Bankların Rolu və  Əhəmiyyəti 

Koronavirus pandemiyası bir tərəfdən qlobal sağlamlıq sistemini gərginləşdirsə də, bütün 

dünyada iqtisadi böhranlara səbəb oldu. Bu müddətdə hər bir ölkə fərqli iqtisadi tədbirlər həyata 

keçirdi. Mərkəzi banklar bu tədbirlərin əsas aktyorlarından biri idi. COVID-19 virusunun 

yayılması və onun iqtisadi fəaliyyətə təsiri ilə bağlı narahatlıqlar, 2020-ci ilin fevral ayının 

ortalarından aprelinədək tarixdəki maliyyə bazarının ən qarışıq dövrlərindən birini yaratdı.. 

Mərkəzi banklar, likvidlik təmin etmək xaricində böhrandan çıxmaqda böyük rol oynayırlar. 

Mərkəzi bankların yalnız likvidlik təmin etməsinin yetərli olmadığını və riskin bir hissəsini öz 

üzərinə götürməyin faydalı olacağı nəzərdən keçirilmişdir. Bu misilsiz şəraitdə, mərkəzi 

banklar və hökumətlər çoxsaylı siyasət müdaxilələri tətbiq etdilər.Bəzi tədbirlər qısa müddətdə 

maliyyə şərtlərinin kəskin sərtləşməsini azaltmağa yönəldildiyi halda, digərləri kredit 

bazarlarının birbaşa müdaxiləsi ilə firmalara kredit axınını dəstəkləməyə çalışdı(məsələn, 

dövlət tərəfindən dəstəklənən kredit xətləri və borc zəmanətləri),və ya bankların kapital 

tamponlarının istifadəsindəki məhdudiyyətlərini rahatlaşdırmaqla. Kredit təşkilatları,real 

sektoru dəstəkləmək üçün mühüm bir anti-tsiklik rol oynamağa çağırılsa da, bu fəaliyyətlər 

mailto:seferlizeynebb@gmail.com
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bank sektorunun gələcək dayanıqlığı üçün bir sıra təsirlərə də malikdir.Misal üçün kreditorlar 

mövcud ehtiyatları tükəndikdə, sistemlərin sabitliyini təhdid edərək aktivlərin keyfiyyətinin 

pisləşməsi ilə qarşılaşa bilərlər. İnkişaf etmiş iqtisadiyyatlardakı Mərkəzi banklar, Covid-19 

pandemiyasına sürətli və güclü bir şəkildə reaksiya göstərərək həftələr içində bütün böhran 

alətlərini tətbiq etdilər.  

Bəzi cəhətdən bu epizod, 2007-09 Qlobal Maliyyə Böhranı dövründəki sentyabr-oktyabr 2008 

hadisələrinə bənzəyirdi.Beynəlxalq maliyyə bazarlarında birdən-birə ciddi problemlər yarandı. 

Ancaq iki hadisə arasında da ciddi fərqlər var.2008-ci ilin sentyabr hadisələri bir bank işinə 

bənzəyirdi. İnvestorlar bəzi riskli mənzil aktivlərinin - ipoteka ilə təmin edilmiş qiymətli 

kağızların və hökumət tərəfindən zəmanət verilməyən digər aktivlə təmin olunmuş qiymətli 

kağızların (ABS) və girov borc öhdəliklərinin dəyəri ilə bağlı qeyri-müəyyən vəziyyətə gəldilər. 

2020-ci il üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) inkişaf etmiş iqtisadiyyatların ümumi daxili 

məhsulunda (ÜDM) yüzdə 8 azalma və inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatları üçün yüzdə 

3 azalma proqnozlaşdırır.Əgər bu baş verərsə, COVID-19 tənəzzülü inkişaf etmiş ölkələrin 

ÜDM-nin yüzdə 3,3 azaldığı və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatlarının yüzdə 2,8 

böyüdüyü 2007-09 tənəzzülündən daha dərin olacaq.  

Sarsıntılar kökündən fərqli olduğundan, iki epizoda siyasət cavabları fərqli oldu.COVID-19 

böhranında, səlahiyyətlilər dərhal xalqı mart-iyun aylarında işə qaytarmaq üçün iqtisadiyyatı 

geniş şəkildə stimullaşdırmağa çalışmadılar, çünki COVID-19-un yayılmasını azaltmaq üçün 

bəzi sosial təcridlər lazım idi. Bunun əvəzinə, səlahiyyətlilər maliyyə sistemlərinin sağlamlığını 

qorumağa, fərdlərin özlərini təcrid etməsinə dəstək verməyə, lakin uzunmüddətli iqtisadi 

münasibətləri qorumağa yönəldildi. Əvvəlki təcrübələrindən bəhrələnən siyasətçilər, başlayan 

COVID-19 böhranına 2007-09 ye nisbətən daha sürətli cavab verdilər.Xüsusilə yeni proqramlar 

təqdim etdilər və köhnələrini daha sürətlə bərpa etdilər. Maliyyə böhranının başlanğıcında, 

2007-2008-ci illərdə Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) və Yaponiya Bankı (BOJ) liderləri, 

iqtisadiyyatlarının bir qədər izolyasiya edildiyini və maliyyə böhranının daha çox ABŞ və 

Birləşmiş Ştatların problemi olduğunu düşünürdülər.2020-ci ildə böhran əvvəldən həqiqətən 

qlobal idi 

Pandemiya Dönəmində Beynəlxalq Mərkəzi Bankların Siyasətləri 

Faiz dərəcələrinin azaldılması 

Maliyyə bazarlarını sabitləşdirmək və daha geniş iqtisadiyyatın işini davam etdirmək üçün ən 

geniş yayılmış mərkəzi bank əməliyyatı qısamüddətli faiz dərəcələrini endirməkdir.Mərkəzi 

banklar da COVID-19 hadisəsinə qısa faiz endirimləri ilə cavab verdi.Aşağı faiz dərəcələri aktiv 

qiymətlərini artırmağa, krediti daha sərfəli etməyə və borcalanların kredit qabiliyyətini 

artırmağa meyllidir.Təəssüf ki, Qlobal Maliyyə Böhranından bəri nisbətən aşağı böyümə və 

aşağı inflyasiya mövcud idi. 
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Dünyanın dörd  əsas mərkəzi bankının - İngiltərə Bankı, Avropa Mərkəzi Bankı və ABŞ Federal 

Ehtiyat Sisteminin və Yaponiya Bankının   - pul siyasəti cavabı qlobal pandemiyanın iqtisadi 

nəticələrinin azaldılmasına əhəmiyyətli dərəcədə kömək etmişdir. Mərkəzi banklar  tənəzzülün 

şiddətini azaltmaq üçün hərəkətə keçdilər.Burada müqayisəli təhlil dünyanın dörd əsas mərkəzi 

bankının Covid-19 böhranına qarşı pul siyasətindəki çox oxşar cəhətləri və bir neçə fərqi 

vurğulayır 

ECB və BOJ faiz dərəcələri onsuz da sıfıra yaxın idi və dəyişməz qaldı.Birləşmiş Ştatlar və 

İngiltərədəki qısamüddətli faiz dərəcələri, sırasıyla yüzdə 1,5, yüzdə 1,75 və 0,75 arasında 

idi.Mart ayında koronavirusun yayılması və iqtisadi qeyri-müəyyənliyin artması ilə həm Fed, 

həm də BOE dərəcələri sıfıra endirdi. ECB-nin qərarı, mənfi faiz nisbətlərinin nisbətən 

yoxlanılmamış bir siyasət olduğu və faiz dərəcələrini daha da mənfi əraziyə salmağın 

kommersiya banklarının gəlirliliyinə həddindən artıq zərər verə biləcəyi narahatlığını da əks 

etdirə bilər. 

Qrafik 1: Mərkəzi Bankların  Faiz Nisbətləri 

 

Mənbə:Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı göstəriciləri əsasında(https://www.bis.org/statistics/ 

cbpol.htm) 

 

Fed-in koronavirus böhranına cavabı, GFC dövründə müəyyən edilmiş standartlarda belə 

görünməmiş oldu.FED iyun aylarında ABŞ iqtisadiyyatının gələcəyini xüsusilə acınacaqlı bir 

analiz etdi. İşsizliyin 2021-ci ilin sonuna qədər yüksək səviyyədə qalacağını və 2020-ci ildə 

ÜDM-də 6,5% -lik bir daralmanın ardından 2021-ci ildə 5% -lik bir genişlənmənin olacağını və 

iqtisadiyyatı 2019-cu il səviyyəsinə qaytarmaq üçün kifayət etməyəcəyini gözləyir.Bu amansız 

dünyagörüşünə uyğun olaraq FED-in müdaxilələri geniş və dərin olmuşdur. Hədəf federal 

maliyyələşdirmə nisbətini mart ayından bəri 1.5 faiz azalaraq sıfırdan 0.25 faiz aralığına 

endirdi. İyun ayında ən azı 2022-ə qədər nisbətləri aşağıda saxlayacağını ifadə edən açıq irəli 

istiqamətləndirmə təqdim etdi. 

https://www.bis.org/statistics/%20cbpol.htm
https://www.bis.org/statistics/%20cbpol.htm
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Tədbirlər nəticəsində Fed-in balansı iyun ayının əvvəlində 7 trilyon dolları keçdi. Bu rekord 

artımı təmsil edir; Fed balansı 2008-ci ildəki enmədən sonrakı iki ildə təxminən 1,4 trilyon 

dollar böyüdü, ancaq Mart birjasının düşməsindən sonrakı üç ayda 2,9 trilyon dollar böyüdü. 

Bu gün 2007-ci ildə yalnız 6% olduğu halda ABŞ ÜDM-in 40% -ni təşkil edir. 

Qrafik 2:FED Balans Hesabatı 

 

Mənbə: https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL 

 

Avrodan istifadə edən 19 Avropa ölkəsi üçün pul siyasətini müəyyənləşdirən ECB, FED-lə 

müqayisədə çox fərqli bir mühitdə fəaliyyət göstərir. Mərkəzi, avrozona daxilində heç bir 

maliyyə siyasəti yoxdur. Daha doğrusu, hər millət öz maliyyə reaksiyasını təyin edir və idarə 

edir. ABŞ Xəzinələrinə bənzər bir mərkəzi avrozona dövlət istiqraz aləti də yoxdur - hər milli 

hökumət öz istiqrazlarını buraxır. Bu, ECB-nin əməliyyatlarında unikal məhdudiyyətlər 

yaradır. Buna baxmayaraq, koronavirus böhranına sərt cavab verdi.ECB-nin iqtisadiyyata 

baxışı qaranlıqdır - 2020-ci ildə avrozonada 8,7% daralma, 2021-ci ildə 5,2% genişlənmə və 

milyonlarla insanın ən azı gələn il üçün milli məşğulluq dəstək sxemlərində qalacağını gözləyir. 

Bu çərçivədə, təcavüzkar siyasət tədbirlərini qeyd etdi. 

ECB hazırda mənfi faiz siyasəti aparır: bankları borc verməyə təşviq etmək üçün hədəf faiz 

dərəcəsi sıfırın altına qoyulur. Praktikada az sayda bank mərkəzi bank depozitlərinə görə cərimə 

dərəcəsini ödəyir, lakin faiz dərəcəsi ECB-nin pul siyasətinin güclü bir siqnalıdır. Mərkəzi 

bankın irəli rəhbərliyi avrozona inflyasiyası% 2 hədəfinə yaxınlaşana qədər dərəcələri bu 

səviyyədə saxlamaq niyyətində olduğunu göstərir. 

 

 

 

 

https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL
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Qrafik 3:ECB Balans Hesabatı 

 

Mənbə: https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html 

 

BOJ Yaponiya iqtisadiyyatında dünyəvi bir eniş və davamlı aşağı inflyasiya və deflyasiya ilə 

mübarizə aparmaq üçün on illər sərf etmişdir. Fed və ECB kimi, BOJ də Yaponiya 

iqtisadiyyatının koronavirus tərəfindən ciddi şəkildə zərbə alacağını gözləyir. Yaponiya 

iqtisadiyyatı 2020-ci ilin dördüncü rübündə artdı, lakin bu, ölkəni il ərzində mənfi böyümədən 

saxlamaq üçün kifayət deyildi.İqtisadiyyat, oktyabr-dekabr ayları arasında 2019-cu ilin eyni 

dövrü ilə müqayisədə 3% böyümə gözləntilərini üstələdi.Lakin böyümə əvvəlki rübdə 

iqtisadiyyatın 5,3% genişləndiyindən xeyli yavaş idi.Yaponiya iqtisadiyyatı bütün il ərzində% 

4.8 azaldı, bu da 2009-cu ildən bəri ilk azalma oldu. İqtisadiyyatın yarısından çoxunu təşkil 

edən özəl istehlak, 2020-ci ilin son rübündə% 2.2 artaraq əvvəlki rübdəki 5.1% artımdan 

yavaşladı.İllik böyümə - dörddəbirdə böyümənin bütün il ərzində davam edəcəyini güman edən 

-% 12,7 idi, bu da Yaponiyanın güclü və sürətli bir bərpa üçün yolda ola biləcəyini göstərir.  

Qrafik 4:BOJ Balans Hesabatı 

 

Mənbə: https://fred.stlouisfed.org/series/JPNASSETS 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html
https://fred.stlouisfed.org/series/JPNASSETS
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Aktiv Satınalma Proqramı 

Mərkəzi bankları hansı aktivləri alırdı?Əsas siyasət faiz dərəcəsi sıfır olduqda və ya bir qədər 

aşağıda olsa belə,mərkəzi banklar hələ də ‘kəmiyyət asanlaşdırma’ istifadə edərək borc alma 

xərclərini azalda bilər. (quantitative easing-QE). Kəmiyyət Asanlaşdırma mərkəzi bankın pul 

təklifini artırmaq və borc verməyi və investisiyanı təşviq etmək üçün açıq bazardan daha 

uzunmüddətli qiymətli kağızlar aldığı qeyri-ənənəvi pul siyasətinin bir 

formasıdır.Uzunmüddətli dövlət qiymətli kağızlarının alınması onların qiymətini artırır və 

beləliklə gəlirlərini azaldır. Bu halda, bazar qüvvələri qısa müddətli siyasət dərəcəsinin təsirini 

aşaraq və kənara çıxararaq, özəl sektora aşağı maliyyələşdirmə dəyərinin köçürülməsinə kömək 

etməlidir. 

a)Geniş miqyaslı aktivlərin alınması proqramları 

Qısamüddətli siyasət faizlərini daha da aşağı salmaq qabiliyyəti ilə, mərkəzi banklar 

uzunmüddətli gəlirliliyi geniş şəkildə azaltmaq üçün uzunmüddətli istiqraz alqı-satqısına, 

xüsusi bazarların işinə kömək etmək üçün dar aktiv alışlarına və konkret sektorlar üçün krediti 

genişləndirmək üçün borc vermə proqramlarına müraciət etdilər.Bu tədbirlər mərkəzi bank 

balanslarını həm faiz nisbətində, həm də ÜDM-ə nisbətdə rekord dərəcələrlə genişləndirmişdir  

Hesab edilir ki, geniş aktivlərin alınması gəlirliliyi azaldır.Yaponiya Bankı, 10 illik istiqrazların 

rentabelliyini 0 faiz səviyyəsində saxlamaq üçün lazım olduğu kimi satın almaq istəyən Yapon 

dövlət istiqrazlarının (JGB) alış həcmini artırdı. Yaponiya Bankı həmçinin kommersiya 

kağızlarının, korporativ istiqrazların, birja ticarət fondlarının (ETF) və Yapon investisiya 

daşınmaz əmlak fondlarının (J-REİTs) alışlarını artırıb. İngiltərə Bankı 200 (250) milyard funt-

sterlinq üzrə 19 mart tarixində dövlət və özəl istiqrazların alınmasına səs verib, iyunun 18-də 

isə daha 100 (125) milyard funt sterlinq artırıb. 

Mərkəzi Bankın alış-verişlərinin ilkin tempi keçmiş epizodlarla müqayisədə tez-tez qeyri-adi 

dərəcədə sürətli olmuşdur. Fed-in Xəzinədarlıq istiqrazlarının alınması mart ayının sonunda 

gündə 75 milyard dollar pik səviyyəsinə çatdı, əvvəlki böhran zamanı ayda 120 milyard dollar 

pik nisbətini çox qabaqladı. 

İngiltərə Bankı aprel ayının əvvəlindən iyun ayının sonuna qədər həftədə 13,5 milyard funt 

sterlinq (16,9 milyard dollar) qızıl alıb ki, bu da İngiltərə Bankının (APF-Asset Purchase 

Facilty) aktivlərinin alınması Fondunun tarixində ən sürətli tempdir. Yaponiya Bankı korporativ 

istiqrazların, kommersiya kağızlarının və ETF-lərin alış həcmini artırdı 

ECB həmçinin istiqrazları daha sürətli templərlə satın aldı: 2020-ci ilin ikinci rübündə aktivlərin 

satın alınması proqramı (APP-Asset Purchase Programme) birlikdə APP başlanğıcından bəri 

heç bir aydan daha çox xalis aktiv satın aldı.Bu Satınalmalar mərkəzi bankların hər birinin 

balansının ölçüsünü kəskin şəkildə artırdı. 

ECB, dövlət istiqrazlarından regional və yerli hakimiyyət orqanlarının istiqrazlarına, korporativ 

istiqrazlara, aktivlə təmin olunmuş qiymətli kağızlara  və örtülü istiqrazlara qədər qiymətli 
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kağızlar satın alan geniş bir aktiv satın alma proqramına (APP) malikdir.O vaxtdan bəri QE 

proqramını genişləndirdi və əlavə qiymətli kağızlar almaq üçün 1,35 trilyon Avroluq 

Pandemiya Təcili Satın Alma Proqramını (PEPP) həyata keçirdi. 

Misilsiz maliyyə və pul stimulları, ilin əvvəlindən bəri kommersiya banklarının depozitlərində 

təxminən eksponensial artıma səbəb oldu.Artıq likvidliyi qiymətləndirərkən bankların 

düşünməli olduğu strategiyaları müzakirə edəcəyik.Mart ayından bəri müştərilərin  ən çox 

soruşulan suallarından biri “Əlimizdə olan artıq pulla nə edirik?” Sualıdır. Mart ayının 

sonundan etibarən ABŞ Kommersiya banklarındakı depozit qalıqları 1,874 trilyon dollar 

artdı.Bu ilin əvvəlindən bəri kommersiya banklarının depozitlərində təxminən eksponensial 

artıma səbəb oldu. 

Bu, erkən və kütləvi müdaxilələri yüksək qiymətləndirən bir çox iqtisadçılar və maliyyə 

bazarının iştirakçıları tərəfindən tərifə səbəb oldu. Bununla yanaşı, Mərkəzi banklar da 

balanslarının kəskin artımının uzunmüddətli inflyasiyaya və bəlkə də staqflyasiyaya və iqtisadi 

depressiyaya gətirib çıxara Faiz dərəcəsi və QE tədbirlərinə əlavə olaraq, avrozonadakı bank 

aktivlərinin% 80-dən çoxunu təşkil edən 115 böyük Avropa bankına nəzarət edən ECB, banklar 

üçün kapital qaydalarını asanlaşdıraraq, borc vermək üçün likvidlik ehtiyatlarını istifadə 

etmələrini təşviq etdi. 

ECB-nin baş iqtisadçısı Philip Lane, ECB aktiv satın alma proqramının yüksək riskli ölkələr, 

İtaliya kimi yüksək gəlirli ölkələr üzərində cəmləşdiyini, bu artımların stimullaşdırıcı təsirləri 

(Scolimovsky, 2020) ləğv etməməsi üçün yüksək risk mükafatını bastırdığını bildirdi. Lane, 

zaman keçdikcə və yurisdiksiyalarda aktivlərin satın alınmasında rahatlıq əhəmiyyətini 

vurğulayır. ECB-nin yurisdiksiyalar arasında satınalmaların necə bölüşdürülməsini seçmək 

ehtiyacı Bu Mərkəzi Bank üçün unikal bir problemdi. 

Yaponiya Bankı, həmçinin, 45% - ə qədər Yapon kommersiya kağızlarını və 15% - ni 

uzunmüddətli korporativ istiqrazları almaq səlahiyyətinə malikdir. Dörd Mərkəzi Bankdan hər 

biri müvafiq ödənilməmiş dövlət borcunun 20 faizindən çoxunu əldə etmişdir.  
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Qrafik 5: Mərkəzi Banklara məxsus dövlət borcunun miqdarı (%) 

 

Mənbə: https://www.isabelnet.com/central-bank-ownership-of-domestic-government-

debt/ 

 

b)Dar miqyaslı aktivlərin alışı 

Fed, BOE, BOJ və ECB, xüsusi bazarlarda fəaliyyətini asanlaşdırmaq üçün bütün aktivləri satın 

aldı; yəni dar aktiv alqı-satqısı aparmışlar.Mərkəzi banklar dar miqyaslı alışlarını korporativ 

istiqrazlara, ticarət sənədlərinə və MBS-lərə yönəltməyə meyllidirlər.Müxtəlif səbəblərdən 

mərkəzi bank istiqraz bazarının təkrarlanan alış qiymətləri təsirlərini rasionalizasiya etməyə 

çalışdı.. 

Korporativ istiqrazlar və kommersiya kağızları. Bütün dörd iri Mərkəzi Bank korporativ 

istiqraz bazarını dəstəkləmiş və böhran zamanı daha iri firmalara kreditlər vermişdir. İngiltərə 

Bankı, Yaponiya Bankı və ECB, korporativ istiqrazların satın alınmasını artırdığını elan etdi və 

İngiltərə Bankı və ECB, korporativ satınalmalarının etibarlı diapazonunu 

genişləndirdi.Əvvəllər korporativ istiqrazlar almaq istəməyən FED martın 23-də PMCCF İlkin 

Bazar Korporativ Kredit Təsisatı (PMCCF)və İkincil Bazar Korporativ Kredit Təsisatı 

(SMCCF) təsis edib. PMCCF, SMCCF, ABŞ şirkətlərinin investisiya səviyyəli istiqrazlarını 

satın almaq və bu istiqrazlara geniş giriş imkanı təmin edən ABŞ-da yerləşən  Birja Ticarət 

Fondu üçün (ETF) yaradıldığı zaman, Fed-in sərbəst buraxılan zaman ixtisaslı korporativ 

istiqrazlar almağa imkan verir. 

ABŞ Xəzinədarlığı PMCCF və SMCCF üçün yaradılan xüsusi təyinatlı vasitə ilə Birja 

Sabitləşdirmə Fondunun mənbələri ilə öz kapitalını satın aldı. Yaponiya Bankı və ECB, FED 

və İngiltərə Bankı kommersiya kağızlarının alınması üçün mexanizmlər yaratdıqları zaman 

birbaşa ticarət kağızlarının satın alınmasını artırdıqlarını elan etdi. 17 mart FED öz CPFF-ni 

bərpa etdi, İngiltərənin Bankı Covıd-19 böhranından əvvəl olduğu kimi şərtlərə əsasən 

kommersiya kağızlarını satın alaraq Britaniya şirkətlərini dəstəkləmək üçün Covıd (CCFF) 

https://www.isabelnet.com/central-bank-ownership-of-domestic-government-debt/
https://www.isabelnet.com/central-bank-ownership-of-domestic-government-debt/
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Korporativ Maliyyə Təsisatı yaradılmasını elan etdi. 

MBS(İpoteka İlə Təmin Edilmiş Qiymətli Kağızlar) TBA(MBS ilə əməliyyatların forvard 

tənzimləməsini təsvir edən bir müddətdir.)Mənzil bazarı dövri olaraq dəyişkən bir sektordur və 

2008-10-cu illərdə Fed-in qeyri-ənənəvi aktivlərinin, yəni "QE1" in ilk alış proqramının xüsusi 

məqsədi idi.COVİD-19 böhranının qeyri-adi bir qaynağına baxmayaraq, mənzil tikintisi zərər 

çəkmiş ilk sektorlardan biri idi.Yarımçıq evlərin satışı mart və aprel aylarında əhəmiyyətli 

dərəcədə yavaşladı, çünki COVİD-19-in yayılması ilə bağlı pis xəbərlər yığıldı və fond bazarı 

azaldı .Likvidliyi təmin etmək və MBS agenti ticarətini asanlaşdırmaq üçün FOMC-ın 15 mart 

tarixində elan edilməsi, MBS Agentliyində ən azı 200 milyard dollar satın alma planlarını əhatə 

etdi və bu yaxınlarda 30 il və 15 illik MBS Agentliyində satışa çıxarılan kuponlara (TBA) elan 

ediləcək bazarda sabit dərəcəsi ilə yönəldilmişdir . 

J-REİTs və Birjalarda Ticarət Olunan Fond Payları . Dövlət qiymətli kağızları və 

korporativ borcuna əlavə olaraq, Yaponiya Bankı da J-REİTs və birja yatirim fondu səhmlərini 

alır.16 mart tarixində Yaponiya Bankı J-REİTs və ETF-lərin illik alış limitlərini iki dəfə artırdı 

və bu aktivləri rekord sürətlə yığdı. 

Qrafik 6:Mərkəzi Bankın aktivləri ÜDM-ə nisbətdə, 2006-2020 

 

Mənbə: https://data.oecd.org/gdp/nominal-gdp-forecast.htm#indicator-chart 

 

Kredit Vermə Imkanı 

Aktivlərin alınması bank ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırdı, lakin bu təhlükəsiz likvid 

aktivlər yüksək tələbatdan istifadə edir və banklar arasında qeyri-bərabər paylanır; buna görə 

də ayrı-ayrı bazarlarda qısamüddətli kreditlər hələ də çatışmaya bilər. Mərkəzi banklar likvidliyi 

daha uzun müddətə artırmaq üçün kredit imkanlarından da istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə 

bunu müddətli hərrac obyektlərindən istifadə etməklə həyata keçirirlər. 

 

https://data.oecd.org/gdp/nominal-gdp-forecast.htm#indicator-chart
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Fed sədri Pauellin sözlərinə görə,  

Investorların riskdən imtina etməsi çox kəskin şəkildə artmışdır ki, bu da tələb 

olunur.Fed tərəfindən fövqəladə müdaxilələr:COVİD-19 ilə bağlı iqtisadiyyat üçün 

daha əlverişsiz perspektivlər möhkəmləndikcə, investorlar riskdən daha çox ikrah 

hissi keçirərək daha uzunmüddətli və riskli aktivlərdən, eləcə də bəzi qarşılıqlı pul 

bazarı fondlarından uzaqlaşırdılar. Qısamüddətli fondlaşdırma bazarlarını 

sabitləşdirməyə kömək etmək üçün, biz müddəti uzatdıq və depozit müəssisələri 

üçün endirim pəncərəsi olan kreditlər üzrə faiz dərəcəsini azaltdıq. Şura həmçinin 

Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə ilkin diler kredit xətti (PDCF) təsis edib... 

 

Kommersiya Sənədi Maliyyələşdirilməsi Təsisatı, və ya CPFF, və Pul bazarının qarşılıqlı 

Fondun Likvidlik Təsisatı və ya MMLF. Bu strukturların hər ikisi Federal Ehtiyat sistemini 

zərərdən qorumaq üçün Xəzinə Departmenti tərəfindən verilmiş öz kapitalına malikdirlər.  

Kommersiya sənədləri və digər qısamüddətli maliyyələşdirmə bazarlarının fəaliyyət 

göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb və əsas və vergilərdən azad edilmiş pul bazarı 

fondlarından vəsaitlərin sürətli axını bu mexanizmlərin elan edilməsindən və tətbiqindən sonra 

dayandırılıb. 

İstehlak kreditlərinin sabit mövcudluğunu təmin etmək üçün, mart ayının 23-də Federal ehtiyat 

sistemi Qanununun 13(3) bölməsinə uyğun olaraq FED Müddətli aktivlə təmin edilmiş qiymətli 

kağızlar krediti (TALF)-i təsis etdi. Bu borcların geri qaytarılmayan olmasına baxmayaraq, 

ABS-in (girovun) dəyəri müəyyən dərəcədə FED-i zərərdən qoruyacaq. ABŞ Birja 

Sabitəşdirmə Fondu (ESF) hər hansı zərərin ödənilməsi üçün ilk 10 milyard dollar kapital 

verəcəkdir. 2007-09-cu illərin böhranından sonra bir neçə kredit/satınalma mexanizmlərinin 

yenidən qurulmasına əlavə olaraq, FED 2,3 trilyon ABŞ dollarından çox olan bələdiyyələrin, 

korporasiyaların və kiçik və orta müəssisələrin kreditləşdirilməsi üçün yeni mexanizmlər 

yaratmışdır. Bu proqram Fed-in KOBİ tərəfindən verilmiş bank kreditlərini (hər bir kreditin 95 

faizi) almaq üçün SPV-dən istifadə etməsinə imkan verir ki, bu da bankın kapitalını yeni 

kreditlər vermək üçün azad edir. 

MSLP, Maaş Qoruma Proqramının Likvidlik Təsisi (PPPLF), ilə birlikdə BOE-nin Müddətli 

Maliyyələşdirmə Sxemi (TFS) kimi digər üç əsas mərkəzi bankın fəaliyyət göstərdiyi bank 

kreditləşdirmə təşviq proqramlarına bənzər şəkildə bank kreditlərini stimullaşdırmaq üçün 

hazırlanmışdır. , ECB-nin hədəf aldığı / pandemiyaya məruz qalan uzunmüddətli yenidən 

maliyyələşdirmə əməliyyatları (TLTRO / PELTRO) və BOJ-nin stimullaşdırıcı bank borc 

vermə təsisi (SBLF) və yeni Coronavirus virusuna cavab olaraq maliyyələşməni asanlaşdırmaq 

üçün yeni xüsusi fondlar təmin edən əməliyyatlar. 

BOE, TFS-ni bank kreditləşməsi üçün təqribən 100 (125 dollar) milyard maliyyə dəstəyi ilə 

yenidən başlatdı, lakin KOBİ-lərə borc vermək üçün stimullar əlavə etdi.BU Kiçik və orta 

müəssisələr üçün müddətli maliyyələşdirmə sxemi (TSFME) proqramı BOE-nin yeni ticarət 
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kağız və repo imkanlarını artırır. Eynilə, ECB uzunmüddətli borc vermə proqramında (TLTRO 

III) bankların müəssisələrə və ev təsərrüfatlarına borc vermələri üçün stimullar yaradaraq qeyri-

maliyyə kreditləşməsini üstün tutmuşdur.BOJ, korporativ, KOBİ və digər özəl borc verməyə 

kömək etmək üçün yeni Xüsusi Fon Tədarükü Əməliyyatları proqramları qurdu və repo 

bazarının sabitliyini təmin etmək üçün Qiymətli Kağızlar Kredit Vəsaitini (SLF) genişləndirdi.  

Hazırkı vəziyyətin qeyri-adi aspekti AMB və Yaponiya Bankının faktiki olaraq bank borclarına 

mənfi faiz dərəcələri tətbiq etməsidir.Yəni, bu mərkəzi banklar kreditlərin verilməsi üçün 

banklara ödənilir (Kihara, Canepa və Schneider, 2020). TLTRO III ECB, banklara kreditlərini 

azaldacaq təqdirdə -1 faizinin altında pul qazanır.Yaponiya Bankı bu qədər səxavətli deyil, lakin 

hələ də vəsaitlərin təchizatı üçün yeni xüsusi əməliyyatlarında iştirak edən banklara 0,1 faiz 

ödəyir. 

Normativ Dəyişikliklər 

Mərkəzi banklar ümumiyyətlə maliyyə bazarlarına təsir göstərə biləcəkləri əhəmiyyətli 

tənzimləyici vəzifələrə malikdirlər. Beynəlxalq tənzimləyicilər böhran baş verəndə tez bir 

zamanda əhəmiyyətli düzəlişlər etdilər 

* Fed və digər tənzimləyici orqanlar Amerika banklarını COVİD-19-dan təsirlənən bankların 

müştərilərinə kredit dəyişikliklərini təklif etməyə çağırdılar və maliyyə qurumlarına bu 

dəyişiklikləri problemli borcların yenidən qurulması kimi təsnifləşdirməyə ehtiyac olmadığını 

bildirdilər. 

* Avropa ölkələrinin əksəriyyətində və Yaponiyada milli tənzimləyici orqanlar da bankları 

kreditləşmə şərtlərinin yenidən qurulmasına və mümkün olduqda ödəniş tətillərinin verilməsinə 

təşviq edirdilər. 

* Bütün ölkələrdəki tənzimləyici orqanlar banklara tənzimləyici kapitalın hesablanması 

məqsədilə kredit zərərlərinin tanınmasını təxirə salmağa icazə verdilər ki, bu da ssuda-lar üzrə 

mümkün itkilərə rezervasiya üçün proqnozlaşdırılan yanaşmanın davam etdirilməsinin nəticəsi 

idi. 

* ABŞ-ın Nəzarət Orqanları tənzimlənən müəssisələrin xarici monitorinqinə müvəqqəti olaraq 

istiqamətlənərək, 100 milyard dollardan az olan aktivlərlə müəssisələrin müntəzəm 

yoxlamalarının əksəriyyətini dayandırıblar. 

* Amerika banklarına kapital tələbləri hesablanarkən FED-də olan Xəzinədarlıq qiymətli 

kağızları və depozitləri istisna etməyə icazə verildi. 

* FED Ehtiyat tələblərini sıfıra endirdi. 

Bank kapitalının şiddətli iqtisadi və maliyyə stresinə qarşı dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün 

hazırlanmış Fed-in 2020-ci il nəzarət stresi testi, bəzi bankların həyata keçirilməsinə dair 

rezervasyonlarına baxmayaraq ilkin elan olunduğu kimi davam etdi.Açılan böhranın təsirini 

ölçmək üçün FED banklardan üç mənfi ssenarinin əlavə həssaslıq təhlilini aparmasını tələb 
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etdi.Fed ayrıca kapital paylama limitlərini sərtləşdirdi və böyük banklardan yeni daha 

uzunmüddətli kapital planları təqdim etmələrini tələb etdi. Buna qarşı İngiltərə Bankı nəzarət 

stres testini ləğv etdi  

İngiltərə Bankı əlavə bank likvidliyinin 190 funt-sterlinqini (238 dollar) azad etmək üçün bufer 

dərəcəsini 0 faizə endirdi. Əvvəllər bufer 1% - dən 2% - ə qədər artmalı idi. 

ECB, mərkəzi bankdan birbaşa borc xərcləri və bankların lazımi kapital səviyyəsinin 

azaldılması daxil olmaqla, bankların maliyyə xərclərinin azaldılmasına yönəldilmişdir. Ola 

bilsin ki, onun ən mühüm nəzarət fəaliyyəti bazar riski üçün bankların kapitala olan tələblərinin 

müvəqqəti azalması və banklara öz kapital ehtiyatlarından və likvidlik ehtiyatlarından tam 

istifadə etmək imkanı verilməsi idi. 

Nəticə 

Təəccüblüdür ki, maliyyə bazarları və qismən mərkəzi bankların nəhəng və sürətli siyasət 

hərəkəti sayəsində COVID böhranının ilk bir neçə ayındakı iqtisadi boşluğu aşa bildilər.Daha 

asan pul siyasəti, böyük likvidlik və real iqtisadiyyata birbaşa kredit dəstəyi maliyyə şərtlərinin 

və kreditin sabitləşməsində rol oynadı. Bu məqalədə COVID-19-un baş verməsi ilə əlaqəli ani 

maliyyə qarışıqlığı nəzərdən keçirilmiş və mərkəzi bankın siyasət cavabları ətraflı şəkildə 

nəzərdən keçirilmişdir. İlkin mərkəzi bank siyasəti cavabları – likvidliyin təmn edilməsi və 

olduqca böyük aktiv alışı mart və aprel aylarında maliyyə şərtlərini sürətlə sabitləşdirdi. Yaxın 

dövrdə, maliyyə orqanlarının gəlirləri və iqtisadi fəaliyyəti dəstəkləmək istəyi və qabiliyyəti və 

mərkəzi bankın borc vermə və risk alma limitləri və təsir mexanizmləri üzərindəki təsirini 

nəzərə alaraq, mərkəzi bank siyasətlərinə çox etibarlılığın effektivliyi və borc səviyyəsi ilə bağlı 

qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Bu pandemiyanın ilkin həqiqi nəticələri qeyri-adi dərəcədə qəfil 

və ağır idi, ABŞ-da işsizlik Böyük Depressiyadan bəri görünməmiş səviyyələrə yüksəldi. Fed 

və BOE qısamüddətli faiz dərəcələrini azaltdı, ECB və BOJ isə onsuz da sıfırın altında olan 

faizləri qorudu.Dörd mərkəzi bank geniş aktiv alqılarını, xüsusi bank borc vermə imkanlarını 

və dar aktiv satın alma imkanlarını təqdim etdi və ya genişləndirdi.Fövqəladə hallarda, ECB və 

BOJ həqiqətən bank borclanmasında mənfi faiz dərəcələri ödəyirlər. USD və avronun 

beynəlxalq maliyyə bazarlarında mühüm rol oynaması ilə, Fed və ECB mübadilə xəttlərini 

genişləndirdi. Bu tədbirlər maliyyə bazarlarının işini qorumaq üçün böyük dərəcədə uğurlu 

görünürdü. 
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Xülasə 

Çində başlayan və qısa müddətdə bütün dünyaya yayılan Covid-19 virusu,2020-ci ildən etibarən dünyada qlobal 

bir sağlamlıq mübarizəsinın başlamasına səbəb oldu.Sosial məsafə qaydası,fərdi təcrid və karantin tətbiqetmələrini 

vurğulayan tədbirlər dünyadakı cəmiyyətlərin sosial-iqtisadi dəyişiklikləri yaşamasına səbəb oldu. Covid-19 

pandemiyası ilə artan onlayn xərclər e-ticarət və rəqəmsal reklam investisiyalarına da təsir etdi. .Covid-19 

pandemiyasının, iş dünyasına təcili ekoloji və sosial problemlərin öhdəsindən gələ biləcək real və dürüst 

marketinqə keçmək üçün əla bir fürsət təklif etdiyini iddia edirik.Tədqiqat, pandemiya prosesi dövründə dəyişən 

istehlak təcrübələri, e-ticarət xərcləri və rəqəmsal reklam investisiyaları mövzularında, müvafiq sahədəki müxtəlif 

milli və beynəlxalq tədqiqatları araşdıraraq hazırlanan nəzəri bir məqalədir. Prosesdən ən çox təsirlənən sektorların 

başında;turizm, səyahət, əyləncə mərkəzləri, restoran və kafelər gəldiyi müddətdə araşdırmalar bazar-qida 

sektorunda "ehtiyac əsaslı" istehlak xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını göstərdi. Rəqəmsal marketinqin 

artdığı Covid-19 pandemiyasında, bir çox sektordakı müvəqqəti dayandırmalar, elektron ticarət xərclərindən fərqli 

olaraq reklam investisiyalarının azalmasına səbəb oldu. Pandemiyanın istehlakçı etik qərar qəbuletməsinə necə 

təsir edə biləcəyinə dair bəzi gələcək yolları da araşdırırıq.Elektron ticarət üçün rəqəmsal marketinq, perspektivlərə 

çatmaq üçün etibarlı bir yoldur. Doğru rəqəmsal marketinq strategiyası, e-ticarət uğurunun açarıdır 

Açar sözlər:elektron ticarət,covid-19,rəqəmsal marketinq,reklam xərcləri. 

 

Pandemiya Dönəmində Elektron Ticarət Tendensiyası 

Elektron ticarətin mahiyyəti 

Dünya davamlı olaraq müxtəlif dəyişiklikərlə qarşılaşır.Fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün 

müəssisələr daxili və xarici mühitdəki dəyişikliklərə uyğunlaşmalı idilər.Əgər müəssisələr bu 

inkişaflara uyğunlaşa bilmirlərsə, mənfəət və rəqabət qabiliyyətlərini itirmək təhlükəsi ilə 

üzləşə bilər və bəlkə də fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qalırlar. 

Ən son inkişaflara uyğunlaşma müddətində, müəssisələrin müştərilərinə çatma və ünsiyyət 

qurma üsulları da dəyişdi.İnternetin gündəlik həyatda istifadəsi və sürətli inkişafı ilə ticarət 

fəaliyyətinın formasında dəyişikliklər başlandı.Bu dəyişikliklər ənənəvi alış-veriş 

metodlarından fərqli bir alış-veriş sistemini ortaya qoydu.Alış-verişdəki bu fərqlilik 

istehsalçıların müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərməsinə və yenilikçi olmasına zəmin yaratdı 

(Yılmaz, 2010: 12). 

Son zamanlarda texnoloji inkişaflara paralel olaraq dünya bazarı universal hala gəldi.Hər növ 

mailto:seferlizeynebb@gmail.com
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ticari əməliyyatların elektron və qısa müddətdə həyata keçirilməsinə imkan verən bu ticarət 

forması e-ticarət adlanır (Abdulselam et al., 2015: 263). 

Birbaşa əməliyyat apardığı sahəsinin böyüklüyü səbəbi ilə e-ticarət üçün verilə bilən tək bir 

tərif yoxdur. Bəzi fikirlərə görə, elektron ticarət (E-Ticarət) kompüter texnologiyaları, elektron 

rabitə kanalları və əlaqəli texnologiyalardan (ağıllı kart-smart kart-, elektron fond köçürmə -

EFT-, POS terminallar, faks kimi) istifadə etməklə hər növ mal və xidmətlərin satışını və alışını 

özündə birləşdirən bir anlayışdır. 

Məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (WTO) 1998-ci ildə verdiyi tərifə uyğun olaraq 

elektron ticarət;"Malların və xidmətlərin istehsalı, reklamı, satışı və paylanması  elektron media 

vasitəsi ilə edilir. "ÜTT, e-ticarət əməliyyatlarının qurumlar,ev təsərrüfatları, fərdlər, 

hökumətlər və digər dövlət və özəl sektor təşkilatları arasında meydana gələ biləcəyini bildirir.  

(Akerloff, Robert;,Holden, Richard; Rayo, Luis,2018) 

 İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) elektron ticarətlə daha geniş mənada məşğul 

olur.“Elektron ticarət; Rəqəmsal yazılı mətn səs və görüntünün işlənməsinə və ötürülməsinə 

əsaslanan fərdləri və qurumları maraqlandıran bütün ticarət əməliyyatlarıdır ”. Aghion, Philippe 

and Howitt, Peter,2009) 

Elektron ticarət yolu ilə formalaşan iqtisadiyyat rəqəmsal iqtisadiyyat, elektron iqtisadiyyat 

(elektron iqtisadiyyat) olaraq təyin olunur.Elektron ticarətin məqsədi məhsul və xidmətləri 

müştərilərə sürətli və problemsiz çatdırmaqdır.Bu şəkildə satıcılar bazar potensialını və həcmini 

artırarkən, alıcılar geniş çeşidli məhsul seçimlərindən, aydın məhsul məlumatlarından, münasib 

qiymətlərdən və keyfiyyətli çatdırılma imkanlarından faydalanırlar. 

Ümumi qlobal pərakəndə satışlarında elektron ticarətin payı 

Bu gün dünyadakı rəqəmsallaşma ilə pərakəndə ticarət koordinasiyalı şəkildə elektron ticarətə 

çevrilir.Elektron ticarət, qloballaşma ilə gündəlik həyatda daha çox tanınan bir 

anlayışdır.Elektron ticarət, əldə etdiyi geniş kütlələr və təmin etdiyi imkanlar sayəsində iqtisadi 

həyatın bütün seqmentlərində tətbiq oluna bilir. (Kaymaz, 2019). 

Elektron ticarətin qlobal səviyyədə izləyən Birləşmiş Millətlər Ticarət və İnkişaf Konfransı 

(UNCTAD) qlobal e-ticarət həcminin 2017-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən% 13 artaraq 29 trilyon 

ABŞ dollarına çatdığını bildirdi.Bu məbləğin% 88-i B2B e-ticarət olduğu halda, B2C e-

ticarətinin həcmi 3.9 trilyon ABŞ dolları olaraq elan edildi. Ancaq fərqli mənbələrdə fərqli 

məlumatları görmək mümkündür.Bu fərq ümumiyyətlə istinadlar və metodologiya və ya 

qruplaşdırma fərqlərinə görədir. Dünya miqyasında pərakəndə satışlarda elektron ticarətin payı 

2015-ci ildə% 7,4 olmuşdur. Dünya əhalisinin artması ilə dünya ticarət həcmi də artır. 2019-cu 

ilə çatanda dünya ticarət həcmi 25 trilyon dollara söykənir.Bu saydan e-ticarət satışları 3,5 

trilyona çatdı.2019-cu ildə% 14,1 olan qlobal pərakəndə satışlarda elektron ticarətin payı, 2021-

ci ilin sonuna  qədər təxminən iki dəfə 4,5 trilyon dollara çatması gözlənilir. 2023-cü ildə 22% 

-ə çatacağı təxmin edilir.  
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Qrafik:2015-ci ildən 2023-cü ilədək ümumi qlobal pərakəndə satışların elektron ticarət  

payı 

 

 

Mənbə: www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/ 

Elektron ticarət satış həcminin artmasının ən böyük səbəblərindən biri dünyada internetə çıxış 

artırmaqdır."Rəqəmsal 2020: Qlobal Rəqəmsal Baxış"(Digital 2020: Global Digital Overview) 

adlı hesabata görə, 7,75 milyardlıq dünya əhalisinin 59 faizinin internetə çıxışı olduğu müəyyən 

edildi.İnternet istifadəsi 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən yüzdə 7 artdı(298 milyon yeni 

istifadəçi). 

ABŞ tez-tez elektron ticarət üçün ən böyük bazar kimi düşünülsə də, belə deyil. Bununla 

birlikdə, dünyanın ən böyük 10 e-ticarət bazarının siyahısını hazırlayır: 

1)Çin: 636.09 milyard dollar 

2)ABŞ: 504.58 milyard dollar 

3)Yaponiya: 104.04 milyard dollar 

4)Birləşmiş Krallıq: 86.45 milyard dollar 

5)Almaniya: 70.35 milyard dollar 

Qrafik: 2020-ci il üçün dünyanın ən böyük 10 e-ticarət bazarının siyahısı 

http://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/
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6)Fransa: 43 milyard dollar 

7)Cənubi Koreya: 37 milyard dollar 

8)Kanada: 30 milyard dollar 

9)Rusiya: 20 milyard dollar 

10)Braziliya: 19 milyard dollar 

 

                                                                             

Mənbə:www.statista.com                     

Qrafik:Onlayn pərakəndə satışın ümumi pərakəndə satışındakı payı 
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Mənbə:www.digitalcommerce360.com 

Elektron ticarət bazarı, qlobalizasiyanı dəstəkləyir, onlayn alıcıların% 57-si xaricdəki bir 

pərakəndə satış mağazasından alış-veriş etməyə üstünlük verir. Bu alıcıların istifadə etdiyi 

üstünlük verilən ödəmə metodu dünyada səviyyəsində hər ölkədə öz müxəlifliyini 

göstərir.Qlobal olaraq kredit kartları, əməliyyatların% 53-də istifadə olunan üstünlük verilən 

ödəmə metodudur,onu rəqəmsal ödəmə sistemləri (% 43) və debet kartları (% 38) izləyir. 

Bununla birlikdə, Çin və Qərbi Avropada rəqəmsal ödəmə sistemləri ən çox seçilən metoddur, 

çatdırılma zamanı nağd pul isə Şərqi Avropa, Afrika və Yaxın Şərqə gedən yoldur. Hesabata 

görə, onlayn alış-veriş edənlərin% 66-sı xarici ödəmə xidmətləri vasitəsi ilə elektron pul 

köçürmələrini seçirlər.(World Trade Report 2020)(PayPal,2019) 

Şəkil:Onlayn alıcılar tərəfindən istifadə olunan ilk 3 ödəmə üsulu 

 

Mənbə: Shopify 

Elektron ticarətə təsir edən amillər 

Bundan əvvəl də bildirilmişdik ki,elektron ticarətin inkişafı  internetin geniş istifadəsindən 

qaynaqlanır. Bununla birlikdə, e-ticarətin dünya miqyasında artması üçün yalnız internet 

istifadəsi kifayət deyil və bəzi fərqli faktorlar tərəfindən dəstəklənməlidir. Dünyanın bəzi 

ölkələrində elektron ticarətin daha az inkişafı,bu amillərin kifayət qədər inkişaf etməməsi faktı 
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təsirli olmuşdur.Nielsen elektron ticarətin inkişafına imkan verən bu amilləri (hərəkətverici 

qüvvələr) aşağıdakı kimi təsvir edir: (Nielsen,2019)  

 Bazar ölçüsü, 

 Bank hesabı istifadəsi, 

 İnternetdən istifadə, 

 Ağıllı telefonlardan istifadə, 

 Ticarət etmək asanlığı, 

 Əhali sıxlığı, 

 Poçt etibarlılığı, 

 Etibarlılıq 

 Qənaət mədəniyyəti, 

 Elektron ticarət pərakəndə satıcılarının yetkinliyi 

 Digər amillər (ev gəlirləri, sosial medianın yayılması və s.) 

Elektron ticarət bazarı ilə bağlı qiymətləndirmələrdə Nielsen tərəfindən siyahıya daxil 

edilməyən kompüterlərin istifadəsi və xərclərinin nəzərə alınması faydalıdır.Çünki son illərdə 

elektron ticarətdə ağıllı telefonların istifadəsi artsa da, kompüter istifadəsi hələ də elektron 

ticarətdə mühüm yer tutur.Anketlərə görə, bir çox ölkədəki istehlakçıların əhəmiyyətli bir 

hissəsi elektron ticarətdə kompüterlərə üstünlük verirlər.Əlavə olaraq, bu məsələlər xüsusilə 

KOBİ-lər və kiçik müəssisələr üçün əhəmiyyət qazana bilər, çünki elektron ticarətlə inteqrasiya 

əlavə xərcləri və kadr tələbini artırır.Aşağıda elektron ticarətin inkişafında mühüm rol oynayan 

bəzi məlumatlar verilmişdir. 

Qrafik: 2020-ci ilədək elektron ticarətə təsir göstərən əsas göstəricilərin qlobal statusu 

               

Mənbə: We Are Social (2020) 

Bu dərəcələr ölkələr arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.Məsələn, E-Ticarət tərəfindən 

hazırlanan 2019 Qlobal E-ticarət Hesabatına.Ən yüksək internet istifadəsi bölgələr Avropa (% 
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85) və Şimali Amerika (% 84), ən aşağı bölgələr isə Asiya və Okeaniya (% 53) və Afrikadır (% 

56). (We Are Social,2020) 

Elektron Ticarətdə Rəqəmsal Marketinqin Mahiyyəti və Üstünlükləri 

Rəqəmsal marketinə verilən müxtəlif təriflər 

Elektron ticarətdə uğurlu bir iş aparmaq yalnız uyğun bazar seçmək və ya yüksək keyfiyyətli 

məhsula sahib olmaq deyil.Həm də hədəf auditoriyanıza çatmaq üçün doğru marketinq 

metodlarından istifadə etmək və onları potensial və ya müştərilərə çevirməkdir.Bəzi 

müəssisələr marketinqə daha az üstünlük verə bilər, lakin hər hansı bir ciddi müəssisə mənfəəti 

artırmaq istəyirsə,demək olar ki, həmişə marketinq üçün uyğun bir büdcə ayırmış olacaqdır. 

Effektiv marketinqə ehtiyacın olduğunu qəbul etsəniz belə, bütün rəqəmsal marketinq və 

ənənəvi marketinq mübahisələri sizə mane ola bilər.Bu qarışıqlığın səbəbi, bir çox marketinqin 

ənənəvi şəkildə aparılmasına baxmayaraq, rəqəmsal marketinqin davamlı bir üstünlük 

qazandığı üçün ortaya çıxa bilər.Əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi gündəlik əməliyyatlar daxil 

olmaqla çoxsaylı məqsədlər üçün İnternetdən müntəzəm istifadə edir.Rəqiblərinizdən qabaqda 

olduğunuzdan əmin olmalısınız.Bu artıq köhnəlmiş marketinq metodlarına etibar edə 

bilməyəcəyiniz deməkdir.Ən son rəqəmsal marketinq üsullarından necə istifadə edə 

biləcəyinizi nəzərdən keçirib anlamalısınız.Rəqəmsal marketinqin ənənəvi marketinqlə 

müqayisədə ən yaxşı detallarına girmədən əvvəl, aydın şəkildə başa düşməli olduğunuz bəzi 

əsas fikirlərə baxaq. 

Rəqəmsal marketinqin ənənəvi marketinqlə müqayisəsi. 

Ənənəvi marketinq yeni bir şey deyil, çünki bu və ya digər məqamda məruz qaldığımız bir 

marketinq formasıdır.Müxtəlif oflayn reklam və tanıtım metodları ilə yarı hədəfli bir 

auditoriyaya çatmağa kömək edən ənənəvi bir marketinq rejimidir.Ən çox yayılmış və ən çox 

sınanmış oflayn marketinq taktikaları aşağıdakı beş əsas kateqoriyaya bölünür:Çap (jurnal, 

qəzet və s.) Yayım (TV, radio və s.) Direct Mail (kataloqlar, kartpostallar və s.) Telefon 

(telemarketinq, sms marketinq və s.)Xarici (reklam lövhələri, flayerlər və s.)(Bhattarai, Abha 

,2020) 

Ənənəvi marketinq son bir neçə onillikdə inkişaf etmiş ola bilər, lakin əsas cəhətlər dəyişməz 

qalır.Bu gün istifadə etdiyimiz satış texnikaları,marketinqin məşhur dörd P-sinə əsaslanır: 

məhsul, qiymət, yer və promosyon.Hər bir uğurlu iş, uyğun bir satış strategiyası qurmağın nə 

qədər vacib olduğunu bilir.Marketinqin dörd P-sindən istifadə edərək, bir müəssisə potensial 

müştərilərə və müştərilərə istənilən satış huni vasitəsilə rəhbərlik edə və müsbət nəticələr görə 

bilər.(Barnett, William; Mekikian, Gary; Johnson, Christy,2020) 

Hər cür marketinq texnikasını dəstəkləyən 4 P-nin hər birinə qısa nəzər salaq: 

-Məhsul(Product): Effektiv marketinq öz məhsulunuzu yaxşı başa düşməklə başlayır.Qeyri-

maddi bir xidmət və ya hədəf bazarın tələbinə cavab verən bir mal növü ola bilər.  
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-Qiymət(Price): Məhsulun ümumi dəyəri onu nə qədər bildiyinizə bağlıdır.Təchizat, tələb, 

mənfəət həddi və s. İşlərə gəldikdə, qiymət hər zaman həlledici amildir. 

-Təqdimat(Promotion): Məhsulunuzu necə reklam edirsiniz və hədəf auditoriyanıza necə 

təqdim edirsiniz.İstər bülleten lövhəsində reklam verilsə də, Facebook-da reklam kampaniyası 

yaradılsın, məhsulun təbliğinə kömək edən və daha çox görünürlük / ifşa qazanmasına kömək 

edən hər hansı bir metod təqdimatla əhatə olunur. 

-Yer(Place): Ənənəvi marketinq məhsulunuzu hədəf auditoriya qarşısında doğru zamanda və 

yerdə əldə etməyə çox güvənir. Marketinq dünyasında yerləşdirmə çox vacib bir rol oynayır. 

Çünki məhsul ideal bir yerə yerləşdirildikdə,müştəriləri perspektivə çevirmək şansı qat-qat 

artır. (Wolf, Martin,2019) 

Zahirən rəqəmsal marketinq ənənəvi marketinqdən fərqli olaraq böyük bir şəkildə fərqli görünə 

bilər, çünki hamısı dördüncü P: təşviqi ilə əlaqədardır.Hər birindən bənzərsiz bir şəkildə istifadə 

edir və bəzən ənənəvi marketinqdən daha yaxşıdır. Hər birindən bənzərsiz bir şəkildə istifadə 

edir və bəzən ənənəvi marketinqdən daha yaxşıdır.Covid-19 virusunun ortaya çıxmasının ilk 

günündən bəri media çox əhəmiyyətli bir rol oynamışdır.Rəqəmsal marketinqin artdığı Covid-

19 dövrü, reklam yatırımlarını da təsir etdi.2019-cu ilin fevralında eMarketer tərəfindən 

aparılan bir araşdırma, onlayn xərcləmələrin rəsmi olaraq ilk dəfə oflayn xərclərini aşdığını və 

indi bütün qlobal reklam xərclərinin yarısını təşkil etdiyini təsbit etdi.Eyni araşdırmada, 2023-

cü ilə qədər rəqəmsal reklam xərclərinin ümumi qlobal media xərclərinin üçdə ikisini təşkil 

edəcəyi, bazarın 333,25 dollar olduğu təxmin edildi.21-ci əsrin rəqəmsal hissəsinin qlobal 

xərclərin yalnız 3% -ni təşkil etdiyini nəzərə alsaq, müşahidə etdiyimiz dəyişikliyin sürətlə 

artdığını görmək aydındır. COVID-19-un 2020-ci il və ondan sonrakı dövrlərdə bu dəyişikliyin 

daha da təsir edəcəyi böyük bir ehtimaldır. (UNCTAD (2019) 

WARC (Dünya Reklam Araşdırmaları Mərkəzi) tərəfindən bu yaxınlarda yayımlanan 

tamamlayıcı məlumatlar, COVID-19 vurulmadan əvvəl bütün mediada reklam xərclərinin 

bölünməsini və dəyişikliklərini, həmçinin Corona sonrası yeni mühitdə şəklin necə 

görünəcəyini göstərir.Bir çox sektorun müvəqqəti xidmət göstərə bilməməsi, reklam 

investisiyalarının azalmasına səbəb oldu və yeni marketinq strategiyalarının ortaya çıxmasına 

səbəb oldu.  
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Qrafik:Qlobal reklam xərcləri (% bir ildən bir dəyişir) 

 

Mənbə:www.emarketer.com 

Rəqəmsal marketinq məhsulları və xidmətləri onlayn üzərindən lazım olan kütləyə 

satmaq,marketinq planlarını tətbiq etmək üçün çox vacibdir. Son illərdə bu sahəyə böyük 

investisiya yatırmış və bu sahəni öz daxili siyasətləri çərçivəsində  təkmilləşdirmiş şirkətlər 

rəqiblərinə nəzərən daha yaxşı nəticələr və bununla da daha yüksək gələr əldə edirlər.Digital 

marketing üçün əsas üstünlüklərdən biri hər bir əməliyyatın onlayn üzərindən ölçülə bilən 

olmasıdır. Bunu isə analiz alətləri ilə rahatlıqla əldə etmək mümkündür.(Dube, Jean-Pierre; 

Hitsch, Günter J.; Chintagunta, Pradeep,2008) 

Rəqəmsal Marketinqdə Maslov Piramidası nəzəriyyəsi 

Marketinq ilə maraqlananlar mütləq şəkildə İbrahim Maslavun Ehtiyat nəzəriyyəsindən 

xəbərdarlar. Bu nəzəriyyəyə əsasən insan təbiətinin 5 müxtəlif tələbatla motivasiya etdiyini əks 

etdirir: Fizioloji, Təhlükəsizlik, Sosial,Hörmət və Özünü reallaşdırmaq.  

Şəkil: Maslov Piramidası 
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1. Fiziologiya ehtiyacları – insan, o cümlədən hava, qida, içki, sığınacaq, geyim, istilik, 

cinsiyyət, yuxu kimi bioloji tələblər daxildir. 

Maslov piramidində əks olunduğu kimi rəqəmsal marketinq piramidasının aşağı səviyyələrə 

çox diqqət verilməsi və gücləndikdən daha sonra isə digər səviyyələrə keçməsi məsləhət 

görülür. Bu səviyyəyə lazımi dəyər verilməzsə, gələcəkdə əlavə olunacaq fəaliyyətlərdə 

dəyişiklik etmək qəlizdir. Rəqəmsal marketinq təməlində yaxşı bir domain, uğurlu server seçimi 

bundan başqa veb səhifənin orijinal məzmunlu yaradılması, tez aşılması və bir blog və 

istifadəçilərin daxil oluna biləcəyi bir xəbər bölməsi yaradılması ilə başlanılır. 

2.Təhlükəsizlik ehtiyacları 

Təhlükəsizlik lazımdır.Təhlükəsiz olma ehtiyacı piramidanın ikinci qatıdır; təhlükələrdən 

qorunma.Təhlükəsizlik nəzərdən keçirildikdə, ofis üçün internet təhlükəsizliyi-antivirus 

proqramları və təhlükəsizlik sistemləri ilə tədbir görülməsi, davamlılığı əsas götürmək və 

gözlənilməz vəziyyətlərə mümkün qədər hazır olmaq hər iş tərzində olduğu kimi rəqəmsal 

marketingdə də vacibdir.Bunun üçün parollara əhəmiyyət verməyiniz,proqramlarınızı 

yeniləməyiniz, SSL quraşdıraraq əlavə şifrələmə etməyiniz və veb saytınızı yedəkləməyiniz 

tövsiyə olunur.Bunların xaricində, maliyyə təhlükəsizliyiniz üçün rəqəmsal marketinqin ikinci 

addımı SEO-Axtarış Mühərriki Optimizasiyasıdır, müştəriləriniz sizi tapa bilmirsə, sizdən 

xidmətlər və ya məhsullar ala bilməzlər. 

3. Sosial ehtiyaclar 

Rəqəmsal marketinqin sosiallaşma mərhələsi müştəri münasibətlərindən keçir və bunun üçün 

mümkün qədər çox insana müraciət etməlisiniz.Bu mərhələdə marka məlumatlılığınızı 

artırmağın ən təsirli yolu reklamdır, hədəfinizə daha asan çatmaq və Google Adwords, Google 

axtarış və ekran reklam şəbəkələrində reklam verməklə daha qısa müddətdə böyüyə 

bilərsiniz.Reklamlardan əlavə, sosial şəbəkələr və sahə tədbirləri, məzmun marketinqi və 

podkastları ilə məlumatlılığınızı artıra bilərsiniz.Yaxşı müştəri münasibətlərini qorumağın bir 

yolu da müştərilərin ehtiyaclarını başa düşmək və ən uyğun cavabları verməkdir.Bunun üçün 

müştərilərin olduğu kanallarda bir iştirakınız olmalıdır. Facebook Business Page və ya 

Facebook reklamlarının köməyi ilə hədəf seqmentinizin yerinə baxaraq Facebook və / və ya 

Twitter, LinkedIn, Youtube hesabı yarada bilərsiniz.Başlıqlara, meta etiketlərinə, açar sözlərə 

diqqət yetirmək və optimallaşdırma üçün müvafiq saytlardan bağlantılar əldə etməklə başlaya 

bilərsiniz. 

4.Nüfuz ehtiyacları 

Maslow bu səviyyəni özünə hörmət və digər insanların özünə hörmət etməsi ehtiyacına 

bölür.Özünə hörmət; Status və prestij, nüfuz, müvəffəqiyyət, təcrübə və müstəqillik qurarkən, 

digər insanların özlərinə hörmət etməsinə ehtiyac yaradır.Digər tərəfdən nüfuzunuzu artırmaq 

müştəri ehtiyaclarına cavab verməkdən bir addım kənara çıxır və yalnız müştəri diqqət 

mərkəzində olduğunuz zaman baş verir. Tanınmış bir imic yalnız mütəxəssis imiciniz olduqdan 

sonra əldə edilə bilər, buna görə də sektorunuzun qabaqcıllarından biri olmağa çalışmalı, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

3050 

 
 

 

 
 

müvafiq və dəyərli məlumatları paylaşmalı, təlim verərək, təşəbbüskarları dəstəkləyən və yeni 

əlaqələr quraraq sektora töhfə verməlisiniz.  

5.Özünü dərk etmə ehtiyacı 

Bu ən böyük ehtiyac-insan potensialını anlamaq, fərdi inkişaf və təcrübə qazanmaqdır. Özünə 

hörmət və özünə inam rəqəmsal marketinqdə ən yüksək səviyyəni yaradır.Bu mərhələdə işinizi 

qiymətləndirərkən özünüz üçün ən yaxşı işi görməyə çalışmalı, özünüzü daim inkişaf etdirməyə 

davam etməlisiniz, daima inkişaf etməyə və yeni təcrübələr qazanmağa çalışmalısınız.Yalnız 

bu şəkildə potensialınızı reallaşdıra bilərsiniz.(Vestager, Margrethe,2019)( Wang, Lei,2015) 

Rəqəmsal marketinqin üstünlükləri aşağıdakılardır: 

Qlobal erişim - bir veb sayt yeni bazarlar tapmağa və yalnız kiçik bir investisiya üçün qlobal 

ticarət imkanı verir. 

Daha aşağı xərc - düzgün planlanmış və yaxşı hədəflənmiş bir rəqəmsal marketinq kampaniyası, 

ənənəvi marketinq metodlarından çox aşağı qiymətə lazımi müştərilərə çata bilər. 

İzlənilə bilən, ölçülə bilən nəticələr - onlayn marketinqinizi veb analitik və digər onlayn metrik 

vasitələrlə ölçmək, kampaniyanızın nə qədər effektiv olduğunu müəyyənləşdirməyi 

asanlaşdırır.Müştərilərin veb saytınızı necə istifadə etməsi və ya reklamınıza necə cavab 

verməsi barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. 

Fərdiləşdirmə - müştəri verilənlər bazanız veb saytınıza bağlıdırsa, kimsə sayta daxil olduqda 

onları hədəf təkliflərlə salamlaya bilərsiniz.Sizdən nə qədər çox şey alsalar, müştəri profilinizi 

və bazarını onlara təsirli şəkildə dəqiqləşdirə bilərsiniz. 

Açıqlıq - sosial mediaya qoşulmaq və diqqətlə idarə etməklə müştəri sədaqətini inkişaf etdirə 

və asanlıqla ünsiyyət qura bilərsiniz. 

Sosial valyuta - rəqəmsal marketinq, məzmun marketinqi taktikalarından istifadə edərək 

cəlbedici kampaniyalar yaratmağa imkan verir.Bu məzmun (şəkillər, videolar, məqalələr) sosial 

valyuta qazana bilər - istifadəçidən istifadəçiyə ötürülür və viral hala gəlir. 

Təkmilləşdirilmiş dönüşüm dərəcələri - bir veb saytınız varsa, müştəriləriniz alış-veriş 

etməkdən yalnız bir neçə klik uzaqlaşırlar.İnsanların ayağa qalxmasını və telefon etməsini və 

ya bir mağazaya getməsini tələb edən digər medianın əksinə, rəqəmsal marketinq dərhal və 

dərhal ola bilər. (Yadav, Abhi,2019) (WT0,2019) 

Nəticə 

İnternet infrastrukturunun geniş istifadəsi və istifadəsi ilə ortaya çıxan yeni iş modellərindən 

biri olan pərakəndə e-ticarət, iqtisadi həyatda böyük dəyişikliklər gətirir.Bu dəyişikliklərdən 

bəziləri şirkətlər və istehlakçılar üçün əhəmiyyətli faydalar, bəziləri nəzarət edilmədiyi təqdirdə 

təhdidlər ehtiva edir. Bu tədqiqatlar göstərir ki adambaşına kompüter sayı, internet bağlantısı 

və server sayı çox olan ölkələrdə elektron ticarət həcminin yüksək olduğunu 
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təsdiqləyir.Elektron ticarəti təsir edən meyarların kəmiyyət göstəriciləri, elektron ticarət 

həcminə dair gözləntiləri təsir edir.Bu gözlənti meyarların kəmiyyət göstəriciləri ilə birbaşa 

mütənasibdir. Ancaq bir addım daha irəli getdiyinizdə, xüsusən də internet bağlantısı nisbəti 

yüksək olduğu ölkələrdə belə, elektron ticarət nisbəti internet bağlantısından daha aşağıdır.Bu 

o deməkdir ki, elektron ticarətə mövcud texnoloji inkişaf və qaydalar xaricində bir sıra amillər 

təsir göstərir. İndiyə qədər hökumətlər tərəfindən aparılan araşdırmalar daha çox pərakəndə 

elektron ticarətin üstünlüklərinə yönəlmiş və onu artırmaq üçün siyasətlər qəbul edilmiş, 

qanunvericilik tənzimləmələri həyata keçirilmiş və əhəmiyyətli investisiyalar qoyulmuşdur. Bir 

elektron ticarət ticarətiniz varsa, rəqəmsal bir marketinq strategiyanızın olmasının bir çox 

səbəbi var. Müzakirəyə əsasən rəqəmsal marketinq vəziyyətində istifadəçilərlə əlaqə qurmağın 

ən vacib cəhət olduğu aşkar edildi. Tədqiqat eyni zamanda rəqəmsal marketinqdən səmərəli 

şəkildə istifadə etmək üçün şirkətlərin təsirli bir platforma hazırlamaları lazım olduğunu da 

ortaya qoydu. 
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Abstract 

Corporate governance emphasizes the importance of setting standards in management practices by focusing on the 

relationship between managers, the board of directors, and shareholders. Thanks to corporate governance practices, 

the board of directors has the opportunity to conduct its activities in a transparent, accountable, and fair manner. 

Provides an environment for shareholders and the company to create risk management and information systems 

that can be effective in reducing risk. It is thought that corporate governance can be effective in reducing 

representation costs, as expressed in agency theory. Representation costs arise when managers maximize their 

benefits. 

Corporate governance practices in banks are defined by rules and stand out in a structure that is emphasized and 

followed. Banks support firms through fund transfers and play an important role in economic growth. If banks 

have poor governance, it is thought to cause serious problems for the financial system and the economy. 

Following the financial crisis in the United States in 2007 and the bankruptcy and government intervention in the 

banking sector, the top management of banks and corporate governance in banks are often discussed. The 

importance of corporate governance practices is clear in minimizing banking risk. Determining the impact of 

corporate governance practices on banks is critical to the banking sector and the economy as a whole. 

Keywords: Banking, banking systems, risk management, corporate governance, income, expenses. 

 

The essence of the corporate governance system in banks 

When examining the administrative activities and property structures of banks, standard 

application rules are put forward in bank decisions, taking into account that they will not be 

able to achieve the desired capital distribution. It has been suggested that banking-related 

regulations may affect banking risk (Leaven and Levine, 2006). Rugangira (2012) examined 

the relationship between corporate governance and risk by examining the role of corporate 

governance in US banks for the period 1998-2007. The study found that variables related to the 

board of directors affected the risk and that there was a negative relationship between the scale 

of the board of directors and the risk. Andriesh and Nister (2016) examined the relationship 

between corporate governance and banking regulations in banks in 10 European countries for 

the period 2005-2012. 

The results of the analysis showed that the capital / total asset variability was negatively 

correlated with risk in all models. Chan et al (2016) examined the impact of managers' 

socioeconomic status on risk-taking behaviors for commercial banks in China. Three different 

risk criteria were used as dependent variables in the analysis. The findings show that the scale 

mailto:ziyaagayev8@gmail.com
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of the Board and the overall risk are positive, while the capital / total assets ratio is positively 

related to the overall risk. The researchers also examined the relationship between corporate 

governance and systemic risk for large-scale financial institutions in the United States for the 

period 2005-2010. The analysis found that more stock-oriented financial institutions were 

associated with higher systemic risk (Макаревич, 2008). 

On the other hand, systemic risk and profitability are significantly inversely related. Switzer 

and Wang (2013) examined the relationship between corporate governance structures and credit 

risk in commercial and savings banks in the United States. In general, it is understood that 

corporate governance practices in commercial banks in the United States are more effective 

than in savings banks. During the 2007-2010 financial crisis, Berger et al. (2012) analyzed and 

found that risk was significantly affected by the property structure. In the analysis, profitability 

is significantly negatively associated with risk. On the other hand, dual application has been 

found to harm risk (Berger, Allen, 2012). 

The above values are included in Figure 1 below. 

Graph 1. Average Risk Values in Banks by Years 

 

Source: 

 

The average overall risk values of banks reached their highest level in 2008 compared to other 

years. It is noteworthy that these values decrease every year until 2012. The financial crisis that 

emerged in the United States in 2007 and spread around the world deepened in 2008, and the 

impact on markets was better observed. For this reason, banks operating on world stock 

exchanges can be considered effective in bringing the average value of overall risk to the peak 

of the 2008 financial crisis. Correlation analysis is used to determine whether there is a 

correlation between corporate governance variables, bank-specific variables, macroeconomic 

variables, and the overall risks of the banks under analysis (Захаров, 2004). 
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The nature, types and factors of interest rate risk 

Risk-taking is at the heart of banking. Banks succeed when the risks they take are acceptable, 

controllable, and within their financial capabilities and powers. 

Banks are always trying to make more profit. However, this desire is limited by the possibility 

of losses. The risk of the bank's activity means that the bank's real profit is likely to be lower 

than planned and expected. The higher the expected return, the higher the risk. The relationship 

between the profitability of a bank's operations and risk in the very simplified version can be 

expressed as a straight-line relationship. 

There are various trends in the common causes and levels of banking risks. At the same time, it 

is important to take into account when analyzing banking risks: 

 crisis of the economy in the transition period; This is reflected not only in the decline in 

production, the financial instability of many organizations, but also in the destruction of several 

economic ties; 

 instability of the political situation; 

 Absence or imperfection of some basic legislative acts, inconsistency between the legal 

framework and the real situation; 

 inflation, etc. (Коноплицкая, 2008). 

Interest rate risk refers to the types of risk that a bank cannot prevent from operating. In many 

countries, bank supervisors and regulators take interest rate risk into account in their 

regulations. The literature in this area presents different views on interest rate risk itself. Some 

economists understand interest rate risk as to the risk of loss as a result of changes in interest 

rates. Others consider interest rate risk as to the probability of loss in the event of changes in 

interest rates in financial sources and give a similar definition. Others offer a broader definition, 

considering that interest rate risk is the risk of loss due to negative changes in interest rates in 

the money market and that the decline in interest margins is expressed from abroad (Бураков, 

2000). 

The interest rate is a speculative financial risk in nature, as changes in interest rates can lead to 

both gains and losses. Interest rate risks include losses that investment banks may incur due to 

changes in interest rates in the stock market, such as dividends, bonds, certificates, and other 

securities. Thus, interest rate risk is, directly and indirectly, related to credit market conditions. 

It is advisable to consider the impact of interest rate risk on a bank's income and capital in two 

ways. The first is the traditional interest rate approach, which focuses on the impact of changes 

in interest rates on a bank's net interest income. The second most preferred approach is currently 

based on an assessment of the impact of interest rate risk on income and capital, divided by the 

total amount of net operating income when analyzing interest rates and interest rates. Banks 

receive interest-free income, such as commissions they receive for lending services and various 
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asset documentation programs and can be very sensitive to changes in market interest rates. 

Understanding the second aspect of the interest rate problem requires regulators to consider the 

impact of interest rate dynamics on banks' financial stability: the value of bank assets and 

liabilities depends on interest rate fluctuations, and therefore the adequacy of a bank's capital 

base is important (Бураков, 2000). 

According to the materials of the Basel Committee, interest rate risks are classified as follows, 

depending on the sources: 

1) The risk of changes in the price of assets and liabilities, the imbalance in the number of assets 

and liabilities with a variable interest rate, as well as the rate due to a temporary gap in the 

maturity of assets and liabilities with a fixed interest rate. 

As inconsistencies in the value of this position are fundamental to banking, changes in interest 

rates can lead to unexpected fluctuations in bank income and core economic value. For example, 

a bank that finances a long-term loan through a short-term deposit with a fixed interest rate 

increase may face a decrease in both future position-related income and the base value. Such a 

decrease is observed when the cash flow on the loan is stable over the life of the loan, while the 

interest paid on the loan changes and increases after the issuance of a short-term deposit. This 

is the most common interest rate risk. 

2) The risk of a change in the income curve is associated with a mismatch between the dynamics 

of interest rates on assets and liabilities, which leads to a change in the configuration and shape 

of the curve, which reflects the unity of the graph. The risk of a product curve arises when 

unexpected changes in the income curve harm bank income or core economic value. 

3) The main risk is that the bank collects funds at one interest rate and places them at another 

interest rate. For example, this risk arises as a result of placing at a floating interest rate and 

raising it at a fixed interest rate; Miscalculation of the real value of resources, especially the 

costs associated with the formation of a mandatory reserve fund, is the attraction and placement 

of funds in different currencies. 

4) Risks associated with options, bonds, promissory notes, and loans that entitle the borrower 

to early repayment. 

This includes various non-payment deposit instruments that often give depositors the right to 

withdraw funds at any time without paying penalties. If not managed properly, the asymmetric 

payment characteristics of financial instruments with optional features can be a significant 

source of risk, especially for those who sell them, as open and placed options become beneficial 

and negative for owners. In addition, an increase in the range of options can play a significant 

role in increasing the impact of options positions on the bank's financial condition (both 

negative and positive) (Pathan, 2009). 

The nature of interest rate risk allows us to distinguish the factors that affect its occurrence. 

Interest rate factors can be divided into internal and external. 
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Market instability in terms of interest rate risk due to external factors; legal regulation of interest 

rate risk; political conditions; economic situation in the country; competition in the banking 

market; relationships with partners and customers; international events play an important role.  

Among the internal factors of interest rate risk are the lack of a clear strategy of the bank in the 

field of interest rate risk management, miscalculations in the management of banking operations 

leading to risky positions (imbalances in the structure of assets and liabilities and maturity, 

incorrect forecasts of changes in income curve, etc.); lack of an advanced interest rate risk 

protection program; shortcomings in the planning and forecasting of the bank's development; 

staff errors in the implementation of operations (Жданов, 2008). 

The value of the bank's assets and liabilities is extremely sensitive to changes in interest rates. 

It is very difficult to predict changes in yield curves with sufficient accuracy and high reliability. 

Such changes, although rare, may or may not be parallel when the product changes equally, 

regardless of the maturity of the security. The following methods are used to assess interest rate 

risk. 

Coordination of time. This method is an analysis of the sensitivity of the price of assets and 

liabilities to changes in interest rates. We will pay attention to clearly coordinate the deadlines. 

Gap analysis. The gap analysis is based on the distribution of assets and liabilities over a 

specified period of time, depending on the timing of the revaluation of those assets and 

liabilities. 

None of these methods can be called ideal. One of the main challenges is to balance the 

perceived need to maintain the reported stable income and maximize the economic value. In 

practice, most commercial bank managers prefer income stability (Zigraiova, 2016). 

The time interval method allows you to estimate the expected change in the capital of a bank 

with the projected action at the level of interest rates. This method is based on the determination 

of the term - the discrepancy between the total term of interest-bearing assets and interest-

bearing liabilities. The interval was studied by the American economist McCauley and defined 

as the "average repayment" measure of a bond-related payment flow, and was primarily used 

to study the sensitivity of securities (bonds) to changes in market interest rates. The following 

formula is used to calculate the duration: 

DGAP = DA- (DL), (2.1) 

where DGAP term; 

A - assets; 

L - liabilities; 

DA - term of assets; 

DL is the term of the obligations. 
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Only interest-bearing instruments (interest-bearing instruments) are taken into account when 

determining the term, and the calculation is made in several stages: 

1) All assets and liabilities are divided into "interest" and "interest-free". 

2) Term is defined - the term of each significant "interest-bearing" asset and liability (or similar 

asset and liability groups). Mathematically, the term is the weighted average period between 

the maturity of the assets, using the present value of the cash flows for the relevant instrument 

as a weighting factor (Yanhui, 2016). 

Credit risk 

Foreign exchange positions are often in the form of off-balance sheet contracts, the most 

common of which is the foreign exchange forward contract. Although such off-balance sheet 

contracts are not intended to be formalized, banks are exposed to credit risk due to the inability 

of the other party to meet the terms of the contract. The nature of the risk varies depending on 

whether the debt occurs after the end of the contract or before the due date. 

The risk that a counterparty will default after the expiration of an off-balance sheet contract is 

known as a settlement risk. It arises when payments in different currencies have to be exchanged 

between the parties and manifests itself as a risk that the other party will not make to the bank 

after the bank makes such a payment to the other party. After adjusting for time differences 

according to time zones and working hours differences, potential losses can be large, usually a 

few hours after the time gap between sending and receiving related payments. In the most 

unexpected cases, you may lose the full payment amount. In general, the counterparty's failure 

to make the payment is temporary (Switzer, Wang, 2013). 

Failure to comply with a foreign exchange contract is likely to occur before the settlement. 

Potential losses are the cost of replacing a contract that has not been replaced by a new contract 

with the same terms as the contract that has not been performed. Whether such a substitution 

will result in a loss or gain for the bank depends on market movements after the date on which 

the initial contract is signed. In general, the counterparty does not just execute a contract in 

which the bank will make a profit at market value. If such agreements are executed, it would 

result in losses for the other party. The loss of a bank would be worth understanding if the other 

party had fulfilled the terms of the contract. 

Interest rate management 

Interest rate risk is the risk of profit resulting from unfavorable interest rate fluctuations, which 

leads to an increase in interest expenses or a decrease in income from investments and loans.  

(Захаров 2004). 

Banks and other financial institutions with significant interest-bearing funds are generally more 

exposed to interest rate risk. If the firm has borrowed significantly, ineffective management of 

interest rate risks can lead to bankruptcy. 
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Changes in interest rates cause several types of risk. 

1. The risk of higher interest expenses or lower-than-expected investment returns due to 

fluctuations in overall interest rates; 

2. The risks associated with such a change in interest rates after the decision to obtain a loan 

does not cover the minimum interest expense; 

3. The risk of making such a decision to grant a loan or investment will not result in the highest 

return due to changes in interest rates after the decision has been made. 

4. The risk that the number of interest expenses on a loan taken at a fixed interest rate will be 

higher than a loan with a floating interest rate, or vice versa. 

The greater the degree of mobility (regularity, nature, and size of changes), the greater the risk 

of interest rates. 

The risk for the borrower is dual. When borrowing at a fixed interest rate, there is a risk that 

interest rates will fall, and there is a risk that debt will increase with a freely floating interest 

rate. It is possible to reduce the risk by predicting the direction in which interest rates will move 

over the life of the loan, but this is difficult to do. 

Lender risk is an image that reflects the borrower's risk. To maximize profits, a bank should 

lend at a fixed rate when interest rates are expected to fall and at a floating rate when interest 

rates are expected to rise (Minton, Bernadatte, Jerome, Williamson, 2014). 

An investor can invest in short-term deposits or deposits with variable interest rates and earn 

interest income. An investor should prefer a fixed interest rate when interest rates are expected 

to fluctuate as they fall and rise. 

Changes in interest rates depending on the term of the loan can be expressed using the interest 

income curve. The normal interest rate curve is an upward curve. This means that interest rates 

on long-term loans are generally higher than on short-term loans, thus compensating lenders for 

longer-term fund closures and higher credit risk on long-term loans. 

The bank's approach to interest rate risk differs from that of its corporate clients. For financial 

institutions, interest rate risk is the primary and temporary gap risk (Leaven, Levine, 2006). 

The main risk is associated with changes in the structure of interest rates. The main risk arises 

when funds are borrowed at one interest rate and borrowed or invested in another. 

Temporary gap risk arises when loans are received or disbursed at the same base rate, but with 

a certain time gap in the revision dates for borrowings and extended loans. The risk arises due 

to the timing of the revision of interest rates, as the interval between revision points may vary. 

Hedge 

Hedging means taking action to reduce or offset risk. The main purpose of hedging is to protect 

against adverse changes in interest rates. A narrower goal is to profit from favorable changes in 
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interest rates. The decision to protect the risk is made at the level of the company's board. 

It is known that there are two sides to the risk: favorable and unfavorable. In this regard, the 

need for hedging arises in two cases: 

- when the risk of unfavorable change exceeds the risk of favorable change; 

- when negative changes have a strong impact on the company's revenues. 

Instead of protecting their risks, a company may "gamble" on changes in interest rates in the 

future. With the help of speculative loans and investments, you can get higher returns due to 

changes in interest rates. 

External experience in banking risk management 

The credit risk minimization method currently used by many banks is based on: 

I. adequate coverage and distribution of risks; 

II. accurate disclosure of tasks; 

III. a clear system of representation of authority; 

IV. high-quality loans and other documents and documents used as a basis for the transaction; 

V. careful monitoring of risks; 

Vi. management information and control system; 

Vii. Effective operation of non-refundable and loss-related services of the bank (Жданов, 

2008). 

The distribution of risks includes customers and groups, areas of activity, geographical areas, 

etc. carried out. 

Goal setting is distinguished by commercial purposes: to take into account the characteristics 

of the market for credit customers, to determine the quality of each loan by offering a loan to 

each customer, to plan the bank's profit margin and data processing control standards 

(Макаревич 2008).  

The delegation system provides sufficient decision-making power to several employees and 

entities operating within the risk policies and boundaries adopted by the bank. 

The quality of documents is determined by their content, strict standards, and the requirements 

for their structure. 

Risk monitoring includes: 

- Responsibility for tracking the client's position; 

- Good management information system; 

- Credit surplus monitoring; 

- Identification of unpaid persons; 
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- Control over the movement of funds; 

- Tracking guarantees; 

- Annual review of customer documents. 

Banking is in the middle of change. To increase economic efficiency and improve resource 

allocation, the government is taking steps to create an environment of openness, competition, 

and market discipline in the economy. To survive and thrive, bank managers and managers must 

put aside their bureaucratic traditions and become entrepreneurs who are sensitive and adaptable 

to a market economy. 

Thus, the purpose of risk management in the banking sector is to maximize the value of a 

particular institution, determined by the rate of return and risk. Risk management is often 

associated with financial management. While the financial management function is not 

responsible for managing all risks, it plays a central role in defining, scaling, monitoring, and 

planning effective risk management. 

At present, huge payments in the world are associated with the underestimation of credit risks, 

the insignificant approach of banks to credit policy at the beginning of the development of 

market relations. 

When considering the economic situation of a potential borrower, all the points in the true sense 

of the word are important, otherwise, the bank may incur large losses. The Bank's credit 

departments must constantly take into account and analyze the experience of foreign and 

increasingly developed countries. 

Banking is in the midst of change in countries. To increase economic efficiency and improve 

resource allocation, the government is taking steps to create an environment of openness, 

competition, and market discipline in the economy. To survive and thrive, bank owners must 

put aside their bureaucratic traditions and become entrepreneurs who are sensitive and adaptable 

to a market economy. 

The principles of direct public administration of the banking system must also change. In most 

countries, the state must create a legal, regulatory, and policy environment for healthy banking. 
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Abstract 

The report considers accounting expenses, their estimate, and budget preparation in a production company. The 

article examines cost management, its processes, and calculations. The paper discusses how comparing variable 

and fixed cost prices can help businesses make smarter choices on whether to invest in Property, Plant, and 

Equipment (PPE). The paper discusses budgeting and business planning at a manufacturing enterprise, as well as the 

importance of budgeting and business planning in enterprise cost accounting. The article studies how budgeting relates to 

the organization's successful price control and financial efficiency by encouraging both expected expenditures and 

projected sales for the upcoming timeframe to be evaluated. Moreover, the article evaluates Aminol as one of the firms 

supplying lubricants and service fluids with cutter German equipment, ethically produced foundation storages, and 

excellent compounds from global leaders. Aminol's mission is to have excellent engine oil at competitive prices by 

combining cutting-edge technologies with premium materials at a minimal price. The concern of implementing a 

budgeting structure appears essential especially to the need to explore internal tools for reducing manufacturing and sales 

costs, supporting optimum costs for economic resources, and, as a result, creating competitive advantages for the 

enterprise, according to the paper. 

Keywords: budgeting, accounting of expenses, business planning. 

 

The Essence of Accounting of Expenses, The Calculation and The Methods for Expense 

Accounting 

If your business offers products, you must learn how to calculate the cost of goods sold. This 

estimate accounts for all of the expenses involved with marketing goods. to rapidly spread 

across the world. In other words, Cost of Goods Sold includes all costs related to making your 

merchandise or delivering your outstanding service. If the company sells merchandise, you must 

understand how to quantify the cost of goods sold. This calculation takes into account all of the 

costs associated with selling products. to exponentially spread throughout the world. In other 

ways, Cost of Goods Sold covers all expenses associated with producing the product or 

providing exceptional service. (Hansen D. R& Mowen, M.M, 1996). 

Aminol is owned and operated by the Azerbaijan Lubricant Company (abbreviated as ALCO). 

The Aminol company manufactures lubricants and service fluids using cutting-edge German 

equipment, responsibly quested foundation stocks, and outstanding components from leading 

nations. 

mailto:zohra.azizli@gmail.com
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Hydraulic fuel is an essential part of the hydraulic drive; without it, all of the mechanism's 

components would fail to function sufficiently. Its primary purpose is to transfer energy from 

the arrival gate to the target by adjusting the vector of motion or the intensity of the transmitted 

force. Aminol's goal is to deliver excellent diesel fuel at reasonable prices by mixing reducing 

technology, premium materials, and a low-cost manufacturing economy. To accomplish this 

aim, Aminol has created a community focused on consistency, reliability, and cost 

effectiveness. 

Organizations can make smarter decisions about whether to invest in Property, Plant, and 

Equipment by weighing variable and fixed costs (PPE). For example, if a company's direct labor 

costs are high when manufacturing its goods, it can try to invest in equipment to reduce these 

high variable costs in return for more predictable and constant fixed costs. Since trade occurs 

at different stages of output, this decision should be made with volume capacity and uncertainty 

in mind. High-volume, low-volatility operations favor system investment, while low-volume, 

high-volatility operations prefer volatile labor costs. (Hansen D. R& Mowen, M.M, 1996). 

Functional-based and activity-based management schemes are accounting practices used to 

distribute the costs of manufacturing products and services. (Bulgakova, S. V., 1997). The 

functional-based approach is older and has been used for a long time. The activity-based 

approach is newer, but it is growing in popularity, especially among companies with shorter 

product life cycles and tighter quality management requirements. When most businesses only 

produced a small number of goods, the standard cost accumulation method of absorption costing 

was created. Furthermore, overhead expenses counted for a relatively small part of total costs, 

with direct labor and direct material costs responsible for the bulk of costs. The benefits of more 

detailed overhead allocation schemes may have been marginal.  

Moreover, the expenses of information processing were high. Despite these challenges, the cost 

of information retrieval has fallen significantly in recent years. Moreover, as technically 

advanced technology (AMT) has progressed, overheads are likely to have become more 

significant, with direct labor responsible for as little as 5% of a product's expense. As a 

consequence, it is impossible to justify absorbing overheads using direct labor or direct material, 

or to recognize that flaws in linking overheads would be negligible. 

The Budgeting, Business Planning and The Budget Expense 

The financial status of a corporation must be controlled and supervised. If budgeting 

implementation and management are consistently good, it can be the best basis for achieving 

a high company output in a competitive environment. When you own a company, you will face 

times when you are unable to handle it. So profitable businesses go to great lengths to keep 

their budgets intact, they track their company's targets on a regular basis to be sure that they are 

met. A well-organized planning process will make a significant difference in your company's 

success. It would allow you to focus your attention on increasing profits, reducing costs, and 
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raising returns on investment. Regardless of the lack of a formal mechanism, many companies 

carry out the majority of the practices associated with business strategy, such as considering 

main markets, competitors, cash flow, and profit. New small businesses may be more relaxed 

and may not need to budget. However, if you are looking for the future of your business, you 

will need to finance your plans. 

Budgets are developed as part of the organizational preparation process. Budgets resolve the 

problem of allocating an entity's economic capital by focusing on financial priorities. The key 

budgeting tasks are as follows: retaining current planning; sustaining collaboration, 

coordination, and engagement within organization departments; expense rationalization; and 

laying the groundwork for reviewing firm strategy. (Covaleski, M. A. & Shields, M .D, 2006). 

The costs of budget creation and adoption are counterbalanced by the advantages of a very well 

budget and control over its implementation. Investigating an enterprise's internal and external 

documents, the organization and relationship with structural units, management accounting 

techniques, modification of old internal standards, and implementation of new internal 

standards are all phases of budgeting execution. The establishment of a budgeting knowledge 

base necessitates the development of new reports per structural unit, with reports related to the 

details of business activities; the establishment of new divisions or the consolidation of 

established ones to deliver the budgeting process; the implementation or acquisition of software 

and its installation on an internal network. 

Budgeting is the most effective method for maximizing the cash flow and working on future 

opportunities when they emerge. If budgets are to be used correctly, they must be revised and 

reviewed on a daily basis. This is valid if the business is growing and you plan to enter new 

markets. Utilizing end budgets allows for more flexibility in handling cash flow and deciding 

what needs to be done in the next budgeting cycle. (L. P. Kovalenko, 2012).  

The primary goal of a budgeting scheme is to improve a company's business performance and 

financial security in order to increase the adequacy of economic matters. When budgets are 

evaluated, the finance department must determine if expected earnings can offset the impact of 

risks. The net cost of implementing a new policy, capital expenditures, and administrative costs 

should be less than the total income. (Covaleski, M. A. & Shields, M .D, 2006). Alternatively, 

the boss would have to cut the expenses. The management must facilitate service quality 

progress, use interpersonal skills, try and justify budget plans, redistribute money, and search 

at cost-cutting measures in order to organize and accomplish the operational expense budget. 

The Essence of Budgeting in Management Accounting System 

Budgeting is the practice of organizing the transfer of money through an organization for a 

specific time span. The production cost budget is dependent on the cattle breeding planning 

stage, and is represented first and primarily by average livestock, efficiency, and overall product 

quantity. Given the specifics of the agriculture sector, it is important to emphasize the 

importance of expense budgeting. (Mediterranean Journal of Science, 2014). Given the 
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specifics of the agricultural sector, it is important to note that cost budgeting is based on 

concepts on the one hand, and scientific and statistical methods and techniques for use in the 

process of scheduled estimates on the other. Efficiency and productivity are considered to start 

as we start tracking our expense. Budgeting is widely assumed to be an essential operational 

strategy method for financial managers. Since management involves setting precise targets, 

preparing, tracking approved strategies, evaluating outcomes, understanding the consequences 

of anomalies, and making appropriate decisions to remove these differences. (Mediterranean 

Journal of Science, 2014). 

Accounting information is required not just when constructing the consolidated budget, but 

even through the fiscal cycle's several iterations – monitoring and plan-fact review of budgeting 

frameworks. In order to do a reliable plan-fact review and schedule for the next year, 

management resources must provide both budgeted (planned) and real (budget execution rates) 

estimates. As a consequence, standardized common costing system (standard-direct-costing) — 

is an accounting mechanism that keeps a database of market operations by recording the 

following on all stages of the financial cycle and with a disintegration of all major categories of 

activities (product types), distributed into a different budget planning item. (Mediterranean 

Journal of Science, 2014). 

Budgeting, as a central management feature, becomes the basis of strategy in business 

environments. Budgeting, as a particular method to controlling operating and financial 

activities, has the following important features in terms of managing financial results: a 

structured mix of planning, accounting, supervision, review, and trade regulations. This strategy 

is not by accident since it provides for the exclusion of schedule fluctuations from their effect 

on financial performance in terms of particular phases of the economic cycle and discrete 

market transactions. In fact, varying sorts of variations have different influence on the business 

depending on the time of the business operation and the phase of the financial cycle. (L P. 

Kovalenko, 2012).  

The materials buying (utilization) budget outlines the procurement terms as well as the quantity 

of raw materials, materials, and semi-products necessary to finish the production project. 

Materials established to reach scheduled production targets are determined as follows: materials 

required for planned production minus materials on hand at the beginning of the year. 

(Mediterranean Journal of Science, 2014). 

The labor budget specifies the amount of hours of work required for the expected performance 

and is calculated by multiplying the number of production units by the labor cost standard in 

hours per commodity unit (works, services). The traditional production expenditure budget is a 

comprehensive schedule of estimated production expenditures that cannot be integrated into the 

purchase price of a particular project immediately. (Mediterranean Journal of Science, 2014). 
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The cost of sales budget is determined using the following equation: Opening stocks = the cost 

of products made during the expected duration — Closing stocks = the cost of sales A sale 

expense budget is a spending schedule for potential supply delivery. A management fee budget 

commits to actual operational disbursements that differ from costs specifically associated with 

manufacturing and revenue. (Mediterranean Journal of Science, 2014). 

The preparation of a benefit and loss document completes the preparation of the operating 

budget. A profit and loss prediction is largely focused on the existing budgets that have been 

established, and it typically looks like this: Sales growth minus sales costs equals gross profit; 

gross profit minus operational (administrative, selling) expenses equals operating profit. Table 

1 displays the expense budget. 

Eventually, it should be noted that the issue of implementing a budgeting structure has become 

crucial as a result of the following factors: 

1. The need to pursue internal capital in order to reduce manufacturing and sales expenditures, 

rationalize optimal prices for financial resources, and, as a result, create competitive advantages 

for the enterprise.  

2. Tax strategy enhancements. 

3 The prerequisite for raising corporate investment prospects, as the investor spends financial 

capital in an enterprise with high operational management ratios. The project budget's execution 

will be taken into account in terms of the solvency ratio, which is the primary indicator of the 

enterprise's financial health. 

Table 1: The cost budget for milk production at « Bars Agro» LLC  

Indicators       Actual   Plan 

Milk sales proceeds     24256 23765 

Product Cost 
  

20657 18712 

Labor cost with social security contributions 2890 2765 

Feed 
   

7592 7550 

Energy 
   

337 350 

Fuel 
   

580 667 

Major and minor repairs of capital assets 2588 1880 

Production and management setup 6670 5500 

Profit       3599 5053 
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Source: Mediterranean Journal of Science,  

https://www.researchgate.net/journal/Mediterranean-Journal-of-Social-Sciences-2039-2117 (November 2014). 

 

The amount of expenditure is determined using weekly, quarterly, and annual predictions 

established for each unit, by comparing actual data to forecasted statistics and analyzing the 

reasons for variances in actual expenses from forecasts. It is suggested that an operation 

accounting shoul be maintained in order to include detail on the real execution of different 

forecast estimates. 

Activity accounting collects collecting data on each obligation center and producing results that 

are equivalent to approximate data from the financial accounting system. A technique like this 

provides continuous liquidity, but it is usually very costly, costing a lot of money and require 

routine upkeep. Large expenses, such as debt financing, increase the risk of a decline in return 

on equity. (S.Səbzəliyev və V.Quliyev, 2014). 

Conclusions and Recommendations 

As the modern information era progresses, the budget will reach a new growth phase, and we 

cannot minimize the effect of economic computing on the overall budget of businesses. The 

new cost-cutting challenge is deciding how to effectively use web platforms to improve 

expenditure tracking. (Covaleski, M. A. & Shields, M .D, 2006).  According to the paper, major 

online resources, as well as management tools, should be built in order to improve the efficiency 

and performance of budgetary regulation and to advance budget management. The methods for 

assessing and paying for the costs of economic institutions was studied from different 

viewpoints. Accomplishing the planned research method to enterprise budgeting process 

implies the enterprise's long-term development, funding of various types of business processes 

from various sources, and rational use of capital reserves. 

Practice shows that it is hard to accept main objective without effective management. As a 

result, strong supervision and secured measures should be carried out in the case of budgetary 

management.  Small business audit and accounting divisions should have ultimate 

responsibility, to decision departments, details required succinct recommendations to the 

community so that the budget control business, evaluation of evidence collected, in accordance 

with enterprise budget next year. At the end of the fiscal year, external staff will be employed 

to determine the corporation's spending. (L. P. Kovalenko, 2012).  

Company budget management utilizes a different type of controls that are applied to the direct 

jurisdiction of the execution process of each responsibility unit. A manufacturing company 

employs a variety of controls. Companies should clear the target of each responsibility unit and 

responsibility, delegate the appropriate power to fulfill the creativity plan, and implement the 

responsibility. The budget will open into a new growth cycle as the digital information era 

evolves, and we should not underestimate the role of financial tools in the overall budget of 

https://www.researchgate.net/journal/Mediterranean-Journal-of-Social-Sciences-2039-2117
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institutions. Budgetary management now introduces a growing choice: determining how to 

more efficiently use network resources to improve budget assessment.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности инновационного развития деятельности ТНК в 

международном бизнесе.  Данное направление проводится на основе определения основных экзогенных и 

эндогенных факторов, оказывающие влияние на инновационную деятельность транснациональных 

корпораций, тем самым, обосновывается идея о том, что процессы инновационного развития в 

корпорациях становятся более открытыми при интенсивном сотрудничестве с зарубежными партнерами. 

Автор делает вывод, что в нынешних условия техноглобализма крупномасштабный объем корпоративных 

затрат на НИОКР демонстрирует, с одной стороны, высокий уровень монополизации расходов на 

инновации, а с другой, – нацеливание ТНК на наращивание        своего конкурентного положения на важнейших 

сегментах мирового рынка. 

Статья дополняется рассмотрением Топ–20 ТНК с наибольшими затратами на НИОКР в 2018 г. Автор 

отмечает, что все эти корпоративные структуры, на фоне быстрого морального устаревания технологий, 

динамично конкурируют за первенство  на определенных сегментах мирового рынка, на базе масштабной 

коммерциализации корпоративных НИОКР, их аккомодации под потребности локальных рынков 

принимающих государств, формирования глобальной потребности на свою продукцию, и, вместе с тем, 

постоянное привлечение высококвалифицированных и мотивированных сотрудников. 

Автор приходит к выводу, что под воздействием процессов технологической глобализации гигантские 

ТНК мира значительно модернизируют  технологическую политику в направлениях развития всемирных 

инновационных сетей, реализации форм кооперационного сотрудничества с компаниями, как 

корпоративного, так и немонополизированного секторов, создания собственных  портфелей патентов и 

блокирование научных работ своих конкурентов, интенсивного применения механизма технологического 

аутсорсинга, завладения зарубежных компаний с целью «ноу–хау», повышение эффективности принципов  

стратегического менеджмента на основании всестороннего учета наиболее оптимальных подходов к 

проведению международных операций, сочетании полицентрического и этноцентрического  стилей 

менеджмента, интернационализации НИОКР и концентрации в головных подразделениях разработок 

особо инновационных продуктов и технологий. 

Ключевые слова: ТНК, инновации, технологии, НИОКР 

 

Введение 

В нынешних условиях глобализации транснациональные корпорации выступают как 

мощный катализатор интернационализации хозяйственной деятельности в мировой 

экономике, объективно содействуя стиранию границ между национальными 

mailto:musayeva96_96@mail.ru
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компаниями. Динамичная инвестиционная, торговая, производственная деятельность 

корпораций способствует  выполнению ими функции мирового регулятора производства 

и распределения продукции, а также оказанию определенного политического 

воздействия на международное сообщество и отдельные государства.      

В современном мире ТНК представляют собой крупнейшие центры по разработкам и 

внедрению инновационных технологий. Во многих корпорациях закладываются 

принципы инновационного поведения, обусловленные реализацией заметных изменений 

производимого товара или предоставляемой услуги. Экономическое содержание таких 

организаций заключается в создании и поддержании условий, дающих возможность 

разработке и реализации долговременных инвестиционных проектов, прежде всего, 

инновационно- ориентированных, соотносящихся к реальному сектору  экономики. 

Значимость крупного корпоративного бизнеса в процессе решения таких насущных и 

актуальных  проблем будет беспрерывно возрастать.  Исходя из этого, перед  

отечественными ТНК возникают задачи, решения которых обусловливают  восприятие 

ими нововведений и реализацию конкурентных преимуществ. Все нарастающая роль 

ТНК  требует серьезного внимания и проработки. 

Метод 

Методологической основой данной статьи явились общие научные методы познания, 

предполагающие системный подход к определению тенденций развития современных 

научно-технических, торгово-экономических, и прочих процессов, связанных с 

инновационной деятельностью ТНК. 

Анализ  

Современный мировой опыт показывает, что значительная роль в разработках и 

внедрении инноваций принадлежит ТНК. В ходе трансформации мировой экономики, 

конкуренции, глобализации снижения мирового экономического роста, повышается 

значение обеспечения доходности транснационального производства, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе посредством активизации 

инновационной деятельности.  На фоне глобализации экономики воздействие ТНК, 

обладающими крупнейшими материально-финансовыми средствами, на развитие 

инновационных технологий становится  очень значительным, а в  большинстве отраслях 

определяющим  (Ромашкин Т.В., 2016) 

Наряду с этим, предоставляется возможным выделить основные экзогенные и 

эндогенные факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность. К 

основным экзогенным факторам относятся: 

- устойчивая тенденция перемен мировой экономической конъюнктуры в направлении 

ускоренного прогресса высокотехнологичных отраслей; 
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- высокий уровень рыночной конкуренции фактически во всех сферах экономики, 

обострение борьбы за новые  и   традиционные   рынки сбыта,  в условиях истощения 

возможностей экстенсивных форм экономической экспансии;  

-глобальные геоэкономические и геополитические  изменения в последнее время, 

оказывающие влияние на формирование, конфигурацию и эволюцию развитых и 

развивающихся региональных товарно-сырьевых и финансовых  рынков; 

- усиливающийся процесс МТР (Ульянов А. О., 2013). 

Основными эндогенными факторами воздействия являются: 

 - неизбежность стимулирования экономического роста корпорации как целостной 

взаимосвязанной системы материально-технических, материально-технических  

информационных, трудовых, организационно-управленческих  ресурсов путем поиска, 

введения и внедрения передовых инновационных решений, товаров, услуг, технологий; 

- неизбежность  активизации деятельности по совершенствованию и модернизации, 

внутренних технологических производств, внутренней инфраструктуры, логистики, 

оптимизации путем применения серьезных новаций в технологических решениях, 

новейших материалов, применения инновационных механизмов внутрифирменных 

взаимосвязей и маркетинговых стратегий; 

- выработка  важнейших стратегических направлений деятельности корпораций на 

среднесрочные и долгосрочные периоды, крайняя необходимость нахождения новых 

долгосрочных стратегических решений в целях совершенствования производства, 

повышения доли на рынке и максимизации прибыли; 

- усиление правовой и экономической  значимости нематериальных активов  корпораций 

(ноу-хау, патентов) - собственных и приобретаемых у других правообладателей, и 

перспектив их  использования в будущем на фоне жесткой конкурентной борьбы; 

- уровень влияния корпораций, в значительной степени, зависит от намеченной ими 

стратегии собственного инновационного развития. (Ульянов А. О., 2013). 

 К важнейшим показателям инновационного развития ТНК относят:  

- полученная прибыль и гарантирование ее роста;  

- сохранение и развитие занятых позиций на мировом рынке;     

- улучшение качества изготовляемой продукции;  

-увеличение эффективности применения ресурсов корпорации, включая материальные, 

финансовые, трудовые;  

- усиление конкурентоспособности посредством применения инноваций (Баскова М. К. 

2009). 
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Сегодня, доля затрат корпораций в общенациональных затратах на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки превышает 65 %.  

Процессы инновационного развития в корпорациях становятся более открытыми при 

интенсивном сотрудничестве с зарубежными партнерами (клиентами, поставщиками, 

университетами и др.). ТНК вынуждены осуществлять инновационные процессы и 

оперировать внешним миром для увеличения собственного потенциала. Так, по данным 

экспертов IRI, приблизительно 80 % крупнейших корпораций мира имеют зарубежные 

R&D-филиалы (Ульянов А. О.,2013). 

Нынешние условия техноглобализма ставят в число первостепенных факторов 

конкурентного лидерства ТНК масштабное внедрение в производственные и 

коммерческо- сбытовые процессы результатов НТП, в первую очередь, на основании 

беспрерывного наращивания затрат на корпоративные исследования и научные 

разработки, и их перемещения за границу (Баскова М. К. , 2009). 

Так,  около 95 % самых инновационных компаний в мире реализуют свои НИОКР за 

рубежом (Ромашкин Т.В. 2016) . Относительно корпоративных затрат на НИОКР, считаем 

необходимым отметить, что в 2018 году 2500 корпораций, входящих в базу данных 

Scoreboard, основывающихся в 46 государствах, инвестировали в НИОКР выше 736,4 

млрд евро., что  эквивалентно 90 % мировых затрат на исследования и разработки. Из всего 

числа ТНК, входящих в базу данных Scoreboard, около 580 компаний являются 

европейскими, 339 – японскими, 779 – американскими, 438 – китайскими и 368 – из 

других государств мира (Горда О.С., 2019). Крупномасштабный объем корпоративных 

затрат на НИОКР демонстрирует, с одной стороны, высокий уровень монополизации  

расходов на инновации, а с другой, – о нацеливание ТНК на наращивание  своего 

конкурентного положения на важнейших сегментах мирового рынка (Яковец Ю. В. 2004). 

Также необходимо  отметить динамику роста корпоративных инновационных расходов на 

НИОКР в секторе услуг и производства ИКТ (13 % и 11 % общих расходов 

соответственно), далее идет сектор здравоохранения (7,7 %). По всему миру наблюдаются 

тенденции снижения доли корпоративных НИОКР в низко технологичных сферах 

экономики, в том числе, хотя и меньше, оборонном секторе, аэрокосмической и  

химической промышленности (Горда О.С., 2019). 

Совокупные затраты Топ–20 корпораций с максимальными затратами на НИОКР 

составили в 2018 году около 214,7 млрд $, а их совокупные доходы – 2,5 трлн долл. $ 

соответственно (табл.1). В частности, рейтинг возглавляют такие корпорации, как 

Amazon с суммарными расходами на уровне 22,6 млрд долл. $, Alphabet  -16,2 млрд долл. 

$, Volkswagen -15,8 млрд долл. $, Samsung Electronics Co. -15,3 млрд долл. $, Intel Corporation 

-13,1 млрд долл. $, Microsoft Corporation -12,3 млрд долл. $, Apple Inc. - 11,6 млрд долл. $, 

Roche Holdings AG- 10,8 млрд долл. $, Johnson & Johnson -10,6 млрд долл. $, Merck&Co Inc. -

10,2 млрд долл $.   (https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000). 
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Все эти корпоративные структуры на фоне быстрого морального устаревания технологий 

динамично конкурируют за первенство на определенных сегментах мирового рынка на 

базе масштабной коммерциализации корпоративных НИОКР, их аккомодации под 

потребности локальных рынков принимающих государств, формирования глобальной 

потребности на свою продукцию, и вместе с тем, постоянное привлечение 

высококвалифицированных и мотивированных сотрудников. (Никитина М. Г., Осадчий 

Е. И., Побирченко В. В., и Шутаева Е., 2019). 

 

  Таблица 1:  Топ–20 ТНК с наибольшими затратами на НИОКР в 2018 г 

 

Корпорации 

Страна 

базирован

ия 

Отрасль  Расходы на 

НИОКР, 

млрд долл. 

Доход, млрд 

долл$ 

Интенсив-

ность 

НИОКР, 

% 

1. Amazon  Розничная торговля 22,60 177,91 12,70 

2. Alphabet Inc. США Программное обеспечение 16,21 110,90 14,63 

3. Volkswagen Германия Автомобильная 

промышленность 

15,80 277,0 5,70 

4. Samsung 

Electronics 

Южная 

Корея 

Технологические аппараты 15,32 224,32 6,81 

5. Intel Corporation США Полупроводники 13,14 62,80 20,92 

6. Microsoft 

Corporation 

США Программное обеспечение 12,30 90,00 13,71 

7. Apple Inc США Технологические аппараты 11,61 229,22 5,10 

8. Roche Holding 

AG 

Швейцария Фармацевтика и 

биотехнологии 

10,83 57,20 18,92 

9.Johnson&Johnson США Фармацевтика и 

биотехнологии 

10,61 76,52 13,82 

10. Merck&Co Inc. США Фармацевтика и 

биотехнологии 

10,20 40,10 25,41 

11. Toyota Motor Япония Автомобильная 

промышленность 

10,00 259,82 3,92 

12. Novartis AG Швейцария Фармацевтика и 

биотехнологии 

8,52 50,11 17,00 
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13. Ford Motor США Автомобильная 

промышленность 

8,00 156,82 5,10 

14. Facebook Inc. США Программное обеспечение 7,82 40,73 19,10 

15. Pfizer Inc. США Фармацевтика и 

биотехнологии 

7,74 52,53 14,62 

16. General Motors США Автомобильная 

промышленность 

7,33 145,60 5,00 

17. DaimlerAG Германия Автомобильная 

промышленность 

7,12 197,32 3,60 

18. Honda Motor Co Япония Автомобильная 

промышленность 

7,10 131,81 5,42 

19. Sanofi Франция Фармацевтика и 

биотехнологии 

6,62 43,50 15,13 

20. Siemens Германия Потребительские товары 6,12 98,21 6,20 

Всего  214,70 2522,20 Х 

Источник: [https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000]  

 

Топ–100 лидирующих мировых инноваторов охватывают на три континента, всего  

одиннадцать стран.  выше 75 % компаний инноваторов  приходятся на  две страны – 

США и Японии что характеризует  их как основные инновационные хабы мира.$.   

(https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000).  

Другими крупнейшими инновационными странами также являются Германия, Франция,  

Нидерланды, Швеция, Южная Корея и Швейцария. Некоторое время назад к ним 

присоединились Китай, Тайвань, Китай, Финляндия и Ирландия. 

(https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000). 

Наиболее сильные в инновационном плане мировые ТНК генерируют ключевые тренды 

технологического развития секторов и целых отраслей мировой экономики. Более 

выражено данный тренд проявляет себя в период формирования новых технологических 

укладов, как следствие наличия у ТНК значительного финансового и научно-

технического потенциала освоения самых передовых технологий и фиксирования в 

мирохозяйственной архитектуре как крупнейших выгодополучателей от внедрения 

инноваций [Яковец Ю. В., 2004]. 
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Выводы  

В последнее время под воздействием процессов технологической глобализации 

гигантские ТНК мира значительно модернизируют  технологическую политику в 

направлениях развития всемирных инновационных сетей, реализации форм 

кооперационного сотрудничества с компаниями, как корпоративного, так и 

немонополизированного секторов, создания собственных портфелей патентов и 

блокирование научных работ своих конкурентов, интенсивного применения механизма 

технологического аутсорсинга, завладения зарубежных компаний с целью «ноу–хау», 

повышение эффективности принципов  стратегического менеджмента на основании 

всестороннего учета наиболее оптимальных подходов к проведению международных 

операций, сочетании полицентрического и этноцентрического стилей менеджмента, 

вместе с тем, интернационализации НИОКР и концентрации в головных подразделениях 

разработок особо инновационных продуктов и технологий. 

 

Литература 

1. Баскова М. К. (2009) Транснационализация экономических интересов субъектов национальной 

экономики : учеб. пособие / М. К. Баскова. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, — 214 с. 

2. Беларусов А.С. (2007) Международный менеджмент. – М.: Экономистъ, –. 241с. 

3. Горда О.С. (2019). Особенности реализации инновационных стратегий и бизнес-моделей ТНК. 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и 

управление. Т. 5 (71). № 3. С. 55‒67. 

4. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. (2015) Экономика транснациональной компании: Уч.пособие 

для вузов/М.:Высш.шк.,.336 с. 

5. Никитина М. Г., Осадчий Е. И., Побирченко В. В., Шутаева Е. (2019). Геоэкономическая 

парадигма глобального развития: академический словарь–справочник под общ. ред. М. Г. 

Никитиной. Симферополь: АРИАЛ, 322 с 

6. Ульянов А. О. (2013). Влияние транснациональных корпораций на развитие инноваций в мировой 

экономике. Журнал «Известия Иркутской Государственной Экономической Академии» №5, с. 

7. Ромашкин Т.В. (2016) Становление и развитие ТНК в условиях глобализации. – Саратов: ООО 

Издательский центр «Наука»,  − 160 с. 

8. Яковец Ю. В. (2004). Эпохальные инновации ХХІ века. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 444 

с. 

9. The Global Innovation 1000 study (2018). Investigating trends at the world’s 1000 largest corporate R&D 

spenders. [Электронный ресурс].URL: https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000 

10. http ://iri.jrc.ec. europa. eu/ scoreboard 18.html,  2020 

 

 

 

 

 

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

3077 

 
 

 

 
 

Yerli Özünüidarəetmə Orqanlarında Rəqəmsal Transformasiya 

 

Zülfiyyə Sadıqova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

sadiqova-zulfiyye@mail.ru   

 

Xülasə 

Qloballaşma və texnologiyanın inkişafı həm vətəndaşlara dövlət xidmətləri göstərən ən yaxın vahid olan yerli 

özünüidarəetmə orqanlarına olan marağın artmasına, həm də bələdiyyələrin özlərini inkişaf etdirərək rəqəmsal 

transformasiyasına səbəb olur. XXI əsrin rəqəmsal çağı ilə yanaşı, ölkələr də yerli hökumətlərini bu yeni sistemə 

uyğunlaşdırırlar. Bu çərçivədə bütün dünyada vətəndaşların siyasi qərar vermə proseslərində iştirak etmələrini 

təmin edən bir çox mexanizm tətbiq olunur. Sosial həyatda yerli özünüidarəetmə orqanları, vətəndaşların dövlət 

xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq, dövlət xidmətlərindən səmərəli və effektiv istifadəni təmin etmək, 

vətəndaşları siyasi qərar qəbul etmə proseslərində iştirak etməyə təşviq etmək, vaxta və resurslara qənaət etmək 

üçün rəqəmsal vasitələrdən istifadə edirlər. İnternetin həyatımızın hər sahəsinə nüfuz etməsi, ağıllı telefonların və 

rəqəmsal cihazların inkişafı rəqəmsal bələdiyyənin bələdiyyə binası olmadan mövcud olub-olmaması sualını 

doğurur. Tədqiqatımızda Hollandiyanın Molenwaard bələdiyyəsinin nümunəsi əsasında bu suala cavab axtarmağa 

çalışmaqla yanaşı ilk olaraq rəqəmsal bələdiyyə anlayışına, yerli özünüidarəetmə orqanlarının transformasiyasının 

faydalarına toxunulmuşdur. Digər tərəfdən, bütün bələdiyyələrə istiqamət vermək baxımından dünyada ilk 

rəqəmsal bələdiyyə olan Molenwaard bələdiyyəsinin rəqəmsal bələdiyyə tətbiqi araşdırılmış və bələdiyyələrin 

rəqəmsal transformasiyasının nəticələri ortaya çıxarılmışdır.  

Açar sözlər: Bələdiyyə, Molenwaard, rəqəmsal transformasiya, yerli özünüidarəetmə. 

 

Rəqəmsal Transformasiya: E-hökumət və E-bələdiyyə 

XXI əsrin rəqəmsallaşma dövründə texnologiyanın sürətli inkişafı, kiber sistemlər, süni 

intellekt, öyrənmə robotları və virtual reallıq kimi inkişaflar rəqəmsal transformasiya prosesini 

sürətləndirdi. Rəqəmsal transformasiya, rəqəmsal bir işlə əlaqəli olub-olmamasından asılı 

olmayaraq, texnologiyanın mənimsənilməsi və dəyişmənin sürətlənməsinin tamamilə yeni bir 

bazara, müştəriyə və işə gətirib çıxardığı vaxtlarda, işin bütün aspektlərini əhatə edir (Yankın, 

2019). 

Rəqəmsallaşma bir iş modelini dəyişdirmək və yeni gəlir və dəyər yaratma imkanları yaratmaq 

üçün rəqəmsal texnologiyaların istifadəsidir (Yankın, 2019). Rəqəmsallaşma dövründə 

texnologiyanın sürətli inkişafı, kiber sistemlər, süni intellekt, öyrənmə robotları və virtual 

reallıq kimi inkişaflar rəqəmsal transformasiya prosesini sürətləndirdi. Bu müddətdə ictimai 

həyatda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Bu dəyişikliklə vətəndaşların yaşadıqları yerlərdə 

ictimai xidmətlər tələbləri tədricən dəyişdi. Bu inkişaflar yerli hökumətləri daha şəffaf, 

hesabatlı, iştirakçı və demokratik olmaqla, vətəndaşların istək və tələblərini qarşılamaq 

baxımından dəyişməyə məcbur etdi. Sənaye cəmiyyətində məhsul istehsal etmək vacib olduğu 
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halda, informasiya cəmiyyətində informasiya texnologiyalarından istifadə edərək məlumat 

istehsal etmək vacibdir (Mardinli, 2020). Bənzər inkişaflar ölkəmiz üçün keçərlidir. Belə ki, 

Azərbaycanda da vətəndaşlarının yeniliklərə uyğun xidmət tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün 

mühüm strategiyalar qəbul edilib, pullar ayrılıb və bu istiqamətdə işlər aparılır.  Davamlı inkişaf 

edən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, yerli xidmət anlayışında yeni üfüqlər açır, 

xidmət keyfiyyətini artırır və vətəndaşlar üçün asanlıqlar təmin edir.  

Yerli özünüidarəetmə orqanları, vətəndaşlara keyfiyyətli xidmət göstərmək və resurslarından 

effektiv və səmərəli istifadə edərək vətəndaşların iştirakını həyata keçirmək  üçün rəqəmsal 

dövrün tələb etdiyi informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına investisiya 

qoymalıdırlar.. Rəqəmsalaşmadan əvvəl xidmətlərini ənənəvi idarəetmə yanaşması ilə həyata 

keçirən yerli özünüidarəetmə orqanları, dünyada baş verən yenilikləri yaxından izləyərək daha 

demokratik, effektiv, səmərəli, şəffaf, hesabatlı və iştirakçı idarəetmə yanaşması əldə etmişlər. 

Bələdiyyələr yerli idarəetmə sistemi daxilində vətəndaşlara ictimai xidmətlər göstərən 

vahidlərdir. İnkişaf etməkdə olan texnologiya ilə yerli özünüidarəetmə orqanlarının ən 

əhəmiyyətli xidmət təmin edən vahidlərindən biri olan bələdiyyələrin bəzi xidmətləri internet 

mühitinə köçürdükləri görülür. Bundan əlavə, dünyada bir çox bələdiyyə sosial mediadan 

əhəmiyyətli dərəcədə istifadə edir və internetdən geniş istifadə edir. Bu baxımdan, ölkəmizdə 

getdikcə daha geniş yayılmaqda olan yerli hökumətin yerli istiqaməti olan e-bələdiyyə, 

bələdiyyələrdə yeni idarəetmə anlayışının bir hissəsi kimi qəbul edilməlidir. 

Elektron bələdiyyə konsepsiyası elektron hökumətdən ayrı hesab edilə bilməz. Elektron 

hökumət, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində və vətəndaşlara təqdim edilməsində rəqəmsal 

dövrün imkanları ilə yanaşı insan resursları və xidmət anlayışını da ehtiva edən zehniyyət 

dəyişikliyini ifadə edir. Elektron hökumətin fəaliyyəti xalqın iştirakı, bələdiyyə xidmətləri, 

şəffaflıq və əlçatan məlumatlar və İKT kimi əsas komponentlərdən ibarətdir (Gassmann, Böhm 

and Palmie, 2019). E-Bələdiyyə, bələdiyyələrin vahid rəqəmsal çevrilməsini ifadə edən bir 

prosesdir. Bu transformasiyada bələdiyyə daxilindəki bütün vahidlər informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarına inteqrasiya olunmalıdır. E-bələdiyyə, vətəndaşların texnoloji 

altyapılardan istifadə edərək bələdiyyələrin qərar vermə proseslərində iştirak etmələrini təmin 

edən  texnoloji əsaslı tətbiqdir.  

Elektron Bələdiyyə konsepsiyası bələdiyyə xidmətlərinin elektron mühitə ötürülməsi kimi 

görünsə də, əhatə dairəsi həqiqətən daha genişdir. Elektron bələdiyyə daha şəffaf, effektiv, 

səmərəli, vətəndaşa daha yaxın və vətəndaşların informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə edərək iştirakına əsaslanan bir quruluşa istinad edir. Bu baxımdan 

e-bələdiyyə anlayışı, yerli xidmətlərin veb sayt vasitəsi ilə elektron mühitə ötürülməsinin 

xaricində arxa planda baş verməli olan dəyişiklik olduğunu desək yanılmarıq. Bu dəyişiklik 

vətəndaş-müştəri yönümlü xidmət yanaşmasının qurulması, yeni bir inzibati quruluşun 

yaradılması və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edə bilən insan resurslarının yetişdirilməsi 

kimi hərtərəfli bir transformasiya tələb edir. 
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Elektron hökumət və e-bələdiyyə kimi rəqəmsal tətbiqetmələr təkcə ictimai xidmət təminatında 

xərcləri azaldan bir tətbiq deyil, eyni zamanda   peşəkar, rasional, şəffaf, yoxlanıla bilən, 

iştirakçı və təsirli bir dövlət idarəetməsinin də əsas tələblərindəndir. Bu səbəbdən bələdiyyələrin 

rəqəmsal transformasiyası, vətəndaşlara dövlət xidmətinin göstərilməsi müddətində vaxta və 

maliyyəyə qənaət edərək daha sürətli, şəffaf, səmərəli və keyfiyyətli bir şəkildə xidmət 

göstərilməsinə əhəmiyyətli təsir edir. Buna görə də yerli özünüidarəetmə orqanlarında  

rəqəmsallaşmanın məqsədi,dövlət xidməti proseslərində səmərəliliyi və effektivliyi təmin 

edərək istehlakçıların həyat keyfiyyətini artırmaqdır. Ancaq günü-gündən texnologiya inkişaf 

etdikcə, xidmətlərdə və tələblərdə də fərqliliklər yaranır. 

Rəqəmsal Bələdiyyə 

Bu gün yerli hökumətlər tərəfindən göstərilən dövlət xidmətləri qloballaşma və texnoloji 

inkişaflar səbəbiylə davamlı dəyişmə və artım meylindədir (Kaypak, Yılmaz ve Bimay, 2017). 

Bələdiyyələr rəqəmsal transformasiya ilə vətəndaşların gözləntilərinə və tələblərinə cavab 

vermək baxımından özlərini yeniləyərək daha aktiv bir quruluş əldə edirlər. Harada 

yerləşməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda təxminən bütün bələdiyyələr özlərinə məxsus 

bir veb sayt və sosial media hesablarına sahib olmalıdırlar. Rəqəmsal bələdiyyənin bir veb 

saytının olması bələdiyyələrə internet üzərindən əmlak vergisinin ödənilməsi, bina icazəsi, 

bələdiyyələrin özünü reklam etməsi kimi faydalarla yanaşı daha əhəmiyyətli başqa üstünlüklər 

də təmin edir. Bildiyimiz kimi artıq vətəndaşlar bələdiyyələrin saytlarından, mobil 

tətbiqlərindən istifadə edərək sullarına cavab tapmaq istəyirlər. Xüsusilə internet mühitindən 

çox mobil mühitdə elektron hökumət tətbiqetmələrinin aktivləşdirilməsi rəqəmsal vətəndaşlığın 

ortaya çıxmasını sürətləndirdi. Konsepsiyanın ilk versiyası Prenskinin (2001) "Rəqəmsal 

Yerlilər, Rəqəmsal İmmiqrantlar" adlı əsərində öz əksini tapmışdır (Yalçınkaya ve Cibaroğlu, 

2019). 

Rəqəmsal bələdiyyə təcrübələri, dünyada ilk olaraq  texnoloji məhdudiyyətlər səbəbiylə insan 

resursları  və mühasibat kimi sahələrin bəzi tələblərinin qeyd olunduğu proqram olaraq özünü 

göstərirdi. Bu müddətdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının  bir çox sahədə uğurlu 

istifadəsi proqram texnologiyalarına olan inamı artırdı. Bu istiqamətdə bələdiyyələrdə yaxşı 

idarəetmə prinsiplərini tətbiq etmək üçün rəqəmsal transformasiyaya keçid etdi. Bu rəqəmsal 

trnasformasiyaya nümunə olaraq "e-hökumət inteqrasiyası, e-bələdiyyə, e-müraciət və e-imza" 

və s. göstərə bilərik. E- bələdiyyə, bələdiyyələrin həmin bölgədə yaşayan əhaliyə elektron 

mühitdə təqdim etdikləri mal və xidmətlərin verilməsi kimi ifadə edilir (Alodalı, Tuncer, Usta 

ve Halis, 2012).  Bundan əlavə, dünyada tətbiq olunan "ağıllı avtobuslar, ağıllı dayanacaqlar, 

ağıllı nəqliyyat vasitələrinin izləmə sistemləri, köşk tətbiqetmələri, video konfrans, veb yayım 

və intranet tətbiqetmələri, çağrı mərkəzi telefon texnologiyaları, mobil texnologiyalar, 

tullantıların idarə edilməsi sistemləri" kimi vasitələr vətəndaşların həyat şərtləri asanlaşdırmağa 

kömək edir. 

Ölkəmizdə “Elektron Hökumət”in formalaşdırılması beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 

texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron 

Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər 

göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanı və 

digər normativ hüquqi aktlarla fəaliyyəti üçün hüquqi baza yaradılmışdır (7). Dövlət 

xidmətlərinin elektronlaşması istiqamətində e-hökumət və e-bələdiyyə portalları yaradılıb 

əhalinin istifadəsinə verilmişdir (8, 9).  

Bütün bu texnoloji inkişaflar sayəsində idarələrin işi həm asanlaşır, həm də çətinləşir. 

Çətinləşməsinin səbəbi,texnoloji imkanlardan yararlanmaq üçün daha çox səy və təcrübəyə 

ehtiyac yaranmasıdır. Çünki internet mühiti, genişlənmiş virtuallıq və yeni rəqəmsal və ağıllı 

istehsal texnologiyaları öyrəşdiyimiz fiziki məkandan kənar bir yer təklif edir. 

Sadələşdirilməsinin səbəbi, kiber məkanda həyata keçirilən fəaliyyətlərin demək olar ki, 

hamısının rəqəmsal olduğu üçün bir yerdə qeyd edilməsidir. Bu səbəbdən rəqəmsal 

texnologiyalarla məkan anlayışı dəyişir və "kiber-fiziki məkan" kimi yeni bir reallıq üzə çıxır. 

Rəqəmsal bələdiyyə anlayışı, ağıllı şəhərlər, informasiya şəhərləri, rəqəmsal şəhərlər və 

şəbəkəli şəhərlər kimi anlayışlarla oxşar və üst-üstə düşən bir anlayışdır. İstər qlobal mühitdə 

istərsə də Avropa mühitində smart şəhər anlayışı rəqəmsal bələdiyyə anlayışından daha üstün 

mövqeyə sahibdir. 

Bu səbəbdən dünyada ağıllı şəhərlər anlayışı daha geniş istifadə olunur. Vaxt keçdikcə ağıllı 

şəhər konsepsiyasının təkamülü ilə ağıllı şəhərsalma konsepsiyası texnoloji üstünlüyə sahib 

şirkətlər tərəfindən deyil, yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəhbərliyi altında həyata keçirilir. 

Xüsusilə vətəndaşlara ən yaxın yerli özünüidarəetmə xidmət vahidi olan bələdiyyələrdə, 

gələcəkdə ağıllı rəqəmsal mühitin tətbiqi ilə bələdiyyə anlayışını rəqəmsallaşdırmağın mümkün 

olub-olmadığı mövzusunda yeni bir mübahisə yaranır. Bu müzakirələr bələdiyyə sədrləri,  şəhər 

icra başçıları və şəhərlərin bütün maraqlı tərəfləri ilə birlikdə şəhərlərin gələcəyinin necə 

olması, rəqəmsal texnologiyaların və innovasiyaların necə rol oynayacağı və təhlükəsizliyin 

necə təmin ediləcəyinə əsaslanır. Bu nöqtədə rəqəmsal bələdiyyədə əsas müzakirə təhlükəsizlik 

və proqram təminatı ilə əlaqəlidir. 

Rəqəmsal bələdiyyə, məlumat, xidmət və məhsul ticarətində informasiya texnologiyalarından 

istifadə edərək effektiv bir yerli rəhbərliklə xidmətdə performansı, səmərəliliyi və keyfiyyəti 

artırmağı hədəfləyən yerli rəhbərlikdir. Rəqəmsal bələdiyyə həm də bürokratik iyerarxiyanın 

təsirini aradan qaldırmaq, mənbələrə və vaxta qənaət etmək üçün yerli dövlət xidmətlərini 

elektron mühitə (onlayn) köçürmək deməkdir. Vətəndaşların gündəlik həyatını asanlaşdırmaq 

və yerli idarəetmələrdə yaxşı idarəetmə prinsiplərini tətbiq etmək üçün dünyada bir çox 

rəqəmsal tətbiq ortaya çıxmışdır. Bunlara wi-fi xidməti, idarəetmə və hesabat verən elektron 

bələdiyyə proqramı, elektron media-veb xidmətləri, fərdi səyahət kartı idarəetmə sistemi, maşın 

və sürücü səmərəliliyinin artırılması layihəsi, e-imza tətbiqi, e-dövlət qapısı inteqrasiyası, mobil 

tətbiqetmə daxildir. Bundan başqa nəqliyyat canlı yayım kameraları, təhlükəsizlik kameraları 

sistemi, e-sağlamlıq tətbiqetmələri, yerə əsaslanan SMS bildiriş layihəsi, nəqliyyat vasitəsi içi 
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internet layihəsi, lift, eskalator, işıqlandırma sistemləri, ağıllı küçə, bulvar layihəsi,  ağıllı park 

yerləri, mobil ödəniş, rəqəmsal Kitabxanalar kimi bir çox tətbiq həm vətəndaşların həyatını 

asanlaşdırır, həm də vaxta və mənbələrə qənaət edir. 

Yerli idarəetmələrdə rəqəmsal tətbiqlərlə məhsuldarlıq və xidmət keyfiyyəti artır və dövlət-

vətəndaş münasibətləri fərqlənir.  Vətəndaşlar, daha az bürokratik prosedurla 7 gün / 24 saat 

ərzində əldə etmək istədikləri məlumata, rəsmi sənədlərə və xidmətlərə daha sürətli daxil ola 

bilərlər. Beləliklə, bir tərəfdən yerli rəhbərliklər şəffaflaşır, digər tərəfdən vətəndaşlar dövlətin 

qərar qəbuletmə mexanizmlərində daha fəal iştirak edirlər. Yerli səviyyədə artan iştirak 

sayəsində yerli idarəçilər qərarlarını həm sürətli, həm də effektiv şəkildə verirlər (Kaypak vd., 

2017). 

Yerli idarəetmələrdə rəqəmsal tətbiqetmələrin istifadəsi həm vətəndaşlar, həm də yerli hökumət 

təşkilatları üçün bir çox müsbət töhfə verir: 

1. Yerli idarəetmələrdə rəqəmsal tətbiqlər yerli rəhbərliklərin vətəndaş yönümlü, əlçatan, 

şəffaf və hesabatlı olmasına kömək edir. 

2. Yerli rəhbərliklərə qərarları tez və effektiv şəkildə qəbul etməyə və həyata keçirməyə 

imkan verir. 

3. Yerli dövlət xidməti göstərilən vətəndaşların həyatını asanlaşdırır. 

4. Bələdiyyə xidmətlərinin təbliğinə, tanıdılmasına kömək edir. 

5. Vətəndaşlarla yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəhbərləri arasında effektiv 

kommunikasiya  körpüsü qurulmasını təmin edir. 

6. Vətəndaşların informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə siyasi qərar 

qəbuletmə proseslərində iştirakına kömək edir. Beləliklə, vətəndaşlar bugünkü 

bələdiyyə anlayışını dəstəkləyən rəqəmsal tətbiqetmələrlə idarəetmənin bir hissəsinə 

çevrilir, burada idarəetmə anlayışı  qarşılıqlıidarəetmə ilə əvəz edilmişdir. 

7. Vətəndaşlara göstərilən xidmətin keyfiyyəti və səmərəliliyinin artmasına səbəb olur  

8. Resurslara və vaxta qənaət etməklə vətəndaş məmnuniyyətini ön plana çəkir. 

9. Vətəndaşların yerli dövlət xidmətlərindən ucuz və ya hətta pulsuz istifadə etmələrini 

təmin edir. 

Dünyanın ilk rəqəmsal bələdiyyəsi: Molenwaard bələdiyyəsi 

Son illərdə yerli özünüidarəetmə sahəsində inkişaf etdirilən rəqəmsal tətbiqetmələrin ölkələrin 

yerli idarəetmə siyasəti ilə uyğun olduğu və birlikdə həyata keçirildiyi müşahidə olunur. Bu 

çərçivədə dünyada  şəhər məlumat sistemləri, elektron sənəd idarəetmə sistemləri, e-məktəb 

layihələri, rəqəmsal əlil izləmə layihələri, rəqəmsal kitabxana, hadisə idarəetmə sistemləri, 

ağıllı dayanacaqlar,e-bələdiyyə tətbiqetmələri, e. -parlament, köşk tətbiqetmələri,, pulsuz wifi, 

sosial media tətbiqləri (twitter, facebok, instagram), nəqliyyat vasitələrini izləmə sistemləri, 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

3082 

 
 

 

 
 

rəqəmsal sorğu, rəqəmsal qəzet,  e-turizm, ağıllı sağlamlıq tətbiqləri , ağıllı nəqliyyat sistemləri 

tətbiqi, elektron bilet satış portalı və veb TV kimi rəqəmsal tətbiqlər bələdiyyələr tərəfindən 

vətəndaşların həyatını asanlaşdırmaq və bələdiyyələrdə pul qazanmaq üçün effektiv şəkildə 

istifadə olunur. 

Yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən istifadə olunan və yuxarıda göstərilən bütün bu 

rəqəmsal tətbiqlər, fiziki bir bələdiyyə binası olmadan da müasir bir bələdiyyə anlayışının irəli 

sürülə biləcəyini göstərir. Artıq dünyada ağıllı binalar, smart şəhərlər, smart küçələr anlayışı 

meydana çıxmışdır. Ağıllı binalar, ofislər və fabriklər eyni prinsiplər üzərində işləyirlər: 

dəyişkən şərtlərə mütəmadi olaraq uyğunlaşan alqoritmlər vasitəsilə 24-7 monitorinq, məlumat 

toplama və idarəetmə (Mosco, 2019). Bu vəziyyət bələdiyyələrin gələcəyinin necə olacağına 

dair bəzi müzakirələrə səbəb olur. Bu nöqtədə, Hollandiyanın Cənubi Holland əyalətindəki 

Graafstroom, Liesveld və Nieuw-Lekkerland şəhərlərinin birləşməsi ilə 2013-cü ildə qurulan 

29 min əhalisi olan Molenwaard bələdiyyəsi dünyanın diqqətini çəkdi.  

Molenwaard Bələdiyyəsi, icraiyyə komitəsinin qurulmasından qısa bir müddət sonra büdcəsi 3 

milyon avro olan yeni bir bələdiyyə binası inşa etməyə qərar verdi, lakin bu yeni binanın 15 

milyon avroya başa gələcəyini hesablayaraq; fiziki bələdiyyə binasının “rəqəmsal bələdiyyə” 

olmasına qərar verdi. Hazırlanan bir layihə ilə 2013-cü ilin sentyabr ayında virtual rəqəmsal 

bələdiyyə layihəsi "rəqəmsal bələdiyyə binası" qurulmasına qərar verildi. 8 oktyabr 2014-cü il 

tarixində, layihənin başlamasından təxminən bir il sonra, Molenwaard Bələdiyyəsi bələdiyyə 

binasının qapılarını həmişəlik bağladı.  

2013-cü ildə Hollandiyanın üç kiçik bələdiyyənin (Graafstroom, Liesveld ve 

NieuwLekkerland) birləşməsindən meydana gələn Molenwaard bələdiyyəsinə 1 yanvar 2019-

cu ildə Giessenlanden bələdiyyəsinin birləşməsi ilə Molenlanden adlanan Cənubi Hollandiyada 

192 km2 əraziyə, 43.858 əhaliyə sahib olan bir bələdiyyəyə çevrilmişdir (Karaca və Öztürk, 

2019).  Beləliklə, Molenlanden Bələdiyyəsi daimi binası (yeri) olmayan ilk bələdiyyə olaraq 

mövcudluğunu bu gün də davam etdirir və bələdiyyə xidmətlərini həyata keçirir. 

Bələdiyyə fəaliyyətlərinin və əməliyyatlarının 90% -ni son dərəcə sadə bir portal veb səhifəsi  

vasitəsilə həyata keçirir (12). Yerli dövlət məmurları, vətəndaşları seçdikləri yerlərdə ziyarət 

edərək pasport, sürücülük vəsiqəsi və vizual şəxsiyyət yoxlanmasını tələb edən şəxsiyyət 

vəsiqəsi əməliyyatları kimi xidmətlər göstərir. Bələdiyyənin xidmətləri ilə bağlı şikayətlər veb 

saytdakı bir mesaj vasitəsilə edilir və bələdiyyə rəsmiləri bu mesajlara ən geci beş gün ərzində 

cavab verməlidirlər. Bələdiyyənin tullantı toplama günləri bələdiyyənin veb saytındakı 

rəqəmsal tullantı təqviminə daxil edilmişdir. Bundan əlavə, bələdiyyə telefonda və ya veb 

saytında görüş təyin edərək bir çox dövlət xidmətləri göstərir. Bələdiyyə veb saytını ziyarət 

edən hər bir ziyarətçi ziyarətin səbəbini seçəcək; seçim prosesinə başlamalıdır. Əməliyyatın 

sonunda bir qərar verilərsə, vətəndaşlar təyinatı üçün ən uyğun yerləri seçə bilərlər. Eynilə, 

şəhərin müxtəlif yerlərində bələdiyyə iclasları təşkil edilə bilər. Məsələn, bələdiyyə məclisi bir 

məktəbdə, bir idman salonunda və ya bir kafedə görüşə bilər. Görüş yeri ümumiyyətlə müzakirə 
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ediləcək mövzudan asılı olaraq seçildiyi üçün iştirakçı vətəndaşların bu sistemdəki görüşdə 

iştirak etmək ehtimalı daha yüksəkdir. Dövlət məmurları üçün də eyni, ofisdə, evdə və ya 

istəsələr, kafelərdə dəyişkən iş yeri olaraq, özlərinə uyğun yerlərdə işləyə bilərlər. Bundan 

əlavə, bələdiyyə pasportların və digər sənədlərin evlərinə və ya iş yerlərinə təhlükəsiz gəlməsini 

təmin etmək üçün xüsusi bir çatdırılma (poçt) xidməti də təqdim edir. 

Molenlandendəki rəqəmsal bələdiyyə rəqəmləşdirmə və şəffaflıq deməkdir. Məsələn, 

vətəndaşlar həyata keçirilən inzibati prosedurları əvvəlkindən daha asanlıqla izləyə bilərlər. 

Bələdiyyə vətəndaşları maraqlandıran bir qərar verdikdə, onları məlumatlandırmaq üçün 

mesajlaşma xidmətini aktivləşdirir. Bir çox məlumat növü, məkan planlaşdırması 

(bölgələşdirmə) sənədləri daxil olmaqla, onlayn olaraq açıqdır. Vətəndaşlar parlament 

qərarlarına da rəqəmsal şəkildə reaksiya verə bilərlər. Beləliklə, vətəndaşlar  Molenlandendə 

qərarların qəbul edilməsində və qərarların həyata keçirilməsində daha çox rol oynayırlar. Digər 

tərəfdən, bu təcrübə ilə bələdiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin də artdığı müşahidə edilmişdir. 

Bu layihə nəticəsində , Molenlanden bələdiyyə rəhbərliyinin keyfiyyəti yaxşılaşmışdır. Bunun 

ən vacib səbəbi bələdiyyə işçiləri və vətəndaşların bir-biri ilə əvvəlkinə nəzərən daha fərdi və 

rəqəmsal təmasda olmasıdır.  

Tilburg Universiteti tərəfindən aparılan bir araşdırmaya görə, rəqəmsal bələdiyyəyə keçiddən 

əvvəl vətəndaşlar on baldan cəmi  səkkiz bal ilə qiymətləndirərkən,rəqəmsallaşmadan sonra on 

baldan doqquz bal ilə qiymətləndirirlər. Molenlanden Bələdiyyəsi rəqəmsal bələdiyyədə Office 

365 və Azure xidmətləri ilə birlikdə Microsoft bulud texnologiyasından istifadə edir. Bundan 

əlavə, Skype vasitəsilə vətəndaşlarla əlaqə qurur. Microsoftun seçilmə səbəbi digər böyük 

Amerika təminatçıları Google və Amazon ilə  müqayisədə daha ucuz olmasıdır. Digər tərəfdən, 

Molenlanden, Microsoft-un müştəri məlumatlarının kifayət qədər qorunmasını təmin etmək 

üçün Avropa qaydalarına daha yaxşı əməl etdiyinə inanır. Molenwaard'ın rəqəmsal bələdiyyə 

tətbiqi 3 milyon Avroya başa gəldi. Bununla birlikdə, təkrarlanan xərclər fiziki binanın 5-10% 

-ni təşkil edir. 

Rəqəmsal İdarəetmə və COVID 19 

Bütün dünyanı əhatə edən və ölkəmizi ciddi şəkildə təsir edən COVID 19  epidemiyası, 

rəqəmsal idarəetmənin vacibliyini və bu istiqamətdə atılacaq addımların aktuallığını açıq 

şəkildə üzə çıxarmışdır. Epidemi nəzarət etmək üçün evdən çıxmamağın zərurəti və epidemiya 

səbəbi ilə xəstələnən və dəstəyə ehtiyacı olan insanlara yardım zəruriliyi rəqəmsal həllərə 

müraciət etməyi mütləq edir. Bu istiqamətdə bazası olan yerli hökumətlər yeni prosesə daha 

sürətli uyğunlaşarkən, lazımi addımları atmayanlar daha böyük problemlərlə üzləşirlər. 

Pandemiya zamanı rəqəmsal idarəetmə imkanları aşağıdakı məsələlərin həllində rol oynayır:  

 Rəqəmsal idarəetmənin ən vacib payçılarından biri olaraq bələdiyyə işçilərinə 

sağlamlıqlarını qorumaq üçün evdə işləmək və insanlara onlayn şəkildə xidmət 

göstərməyə davam etmək imkanının verilməsi; 
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 Bələdiyyələrin bir çox əməliyyatı onlayn həyata keçirməsi və vətəndaşa fiziki olaraq 

bələdiyyəyə getmədən evindən lazımi əməliyyatları etməsi üçün şəraitin yaradılması;  

 Xəstəlik şübhəsi ilə təcrid olunan, yaşı 65-dən yuxarı olan, ancaq küçəyə çıxa bilməyən 

və risk qrupuna aid olanların müəyyənləşdirilməsi, onlara qayğı göstərilməsi və təcili 

olduğu təqdirdə onlarla ünsiyyətin qurulması üçün  rəqəmsallaşmanın vacib rol 

oynaması; 

 Cəmiyyətin belə bir böhran qarşısında görünməyən bir təhlükə ilə mübarizə aparması 

üçün düzgün məlumatlandırılması, yanlış və təşviş yaradan informasiyaya qarşı 

qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəqəmsal 

idarəetmə imkanlarından səmərəli şəkildə faydalanması; 

 Pandemiyanın səbəb olduğu iqtisadi böhran və problemlər qarşısında işsiz qalan, iş yeri 

bağlanan, iqtisadi çətinliyi və gələcəyi qeyri-müəyyən olan şəhər sakinlərinin 

müəyyənləşdirilərək sosial həmrəylik və icma imkanlarının inkişaf etdirilməsi 

baxımından rəqəmsal idarəetmə imkanlarının ön plana çıxması; 

 Şəhərlərdə yaşayan müxtəlif ölkələrdən olan qaçqınların və mühacirlərin ölkədəki 

pandemiya barədə düzgün məlumatlandırılması, bəzi imkanlarını itirənlərə yardım 

edilməsi və mövcud vəziyyətin yumşaldılması üçün problemlərin onların ana dillərində 

deyilməsinin psixoloji cəhətdən vacibliyi; 

 Rəqəmsal idarəetmə imkanları daxilində yerli özünüidarəetmə orqanlarının texnologiya 

və tibb sahəsində təcrübəli və təşəbbüskar olan şəhər sakinləri ilə əməkdaşlıq etməklə 

texnoloji həll metodlarını inkişaf etdirməsi səhiyyə işçiləri başda olmaqla pandemiya ilə 

mübarizə aparan insanların çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün səylərinin 

inkişaf etdirilməsi; 

 İnsanların evdə və qapalı şəraitdə vaxt keçirmələri ilə artan məişət zorakılığına qarşı 

lazımi tədbirlərin görülməsində, bu istiqamətdəki hadisələrin aşkarlanması və lazımi 

müdaxilələrin edilməsində rəqəmsal imkanların ön plana çıxması; 

 Psixoloji problemləri olan vətəndaşların ailələrinə köməklikdə yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının rəqəmsal imkanlardan faydalanması; 

 Şəhər sakinlərinin bu çətin günlərin öhdəsindən gəlməsində psixoloji və mənəvi dəstək 

üçün bələdiyyələrin mədəni fəaliyyətlərinin rəqəmsal mühitlərdə istehsalının 

mümkünlüyü; 

Pandemiya dövründə məsafədən iş analayışının vacibliyi artıq tam olaraq dövlət və özəl 

şirkətlərdən tərəfindən qəbul edilmişdir. Hətta şirkətlər uzunmüddətli strategiyalarını 

yeniləyərkən, uzaqdan işləmək mövzusu da əsas maddələrdən biri kimi əlavə edilir. Epidemiya 

boyunca tətbiq olunan bir çox məsafədən  iş modeli yeni dövrdə hibrid iş modelinə (yarı uzaq, 

yarı ofis) çevriləcəkdir. Hibrid əməliyyat modelində fiziki ofislər yalnız bir araya gəlməyin 
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məcburi olduğu vəziyyətlərdə istifadə edilə bilər (13). 

Nəticə və Tövsiyələr 

Tədqiqatımıza əsasən yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəqəmsal transformasiya prosesindən 

uğurlu keçməsi üçün bir sıra tədbirlərin görülməsinin zəruri olduğu qənaətinə gəlinmişdir. Bu 

tədbirlər sırasında aşağıdakıları qeyd edə bilərik: 

– Strateji və vahid yanaşmanın olması; 

Rəqəmsal idarəetmədə strateji və vahid yanaşma olmadan uğurlu, uzunmüddətli və davamlı 

tədqiqatlar aparmaq mümkün deyil. Bu çərçivədə yol xəritələri bütün maraqlı tərəflərin iştirakı 

ilə müəyyənləşdirilməli və reallaşdırılan rəqəmsal həll yolları isə bir-biri ilə əlaqəli şəkildə 

işləməlidir.  

– Cəmiyyətin texnoloji transformasiya haqqında məlumatlandırılması; 

Texnoloji pozulma imkanları və narahatlıqlarının həlli istiqamətində cəmiyyətdəki mövcud 

marağı inkişaf etdirərkən texnologiyanın sosial nəticələrinə dair tədbirlər alınmalıdır. Zərərli 

nəticələrin qarşısını almaqla yanaşı, müvafiq köməkliyin göstərilməsi innovasiya 

mədəniyyətini də inkişaf etdirəcəkdir. 

– Qərar qəbul etmə prosesində şəhər sakinlərinin iştirak etməsi; 

Bələdiyyələr ümumiyyətlə demək olar ki, hər sahədə rəqəmsal həll yollarından – proqram 

təminatı, mobil tətbiq, onlayn ödəmə, sosial media və saytlardan aktiv şəkildə istifadə edirlər. 

Bununla birlikdə qərar qəbul etmə prosesinə qatılmada, insanlar arasındakı bağlantıların 

prosesə daxil edilməsində və geridönüş (feedback) mövzusunda müavfiq addımlar atılmalıdır.  

– Real vaxtda iştirak və geridönüş (feedback) edilməsi; 

İctimaiyyətin idarəetmə prosesində real vaxtda iştirakı üçün müvafiq platformalar təqdim 

edilməlidir. Sakinlərin sosial media platformaları və mobil tətbiqlər vasitəsilə vaxtaşırı deyil 

hər zaman yerli özünüidarəetmə orqanları ilə dialoq qurmaları mümkündür. 

– Gələcək işlərə adaptasiya olunması; 

Gələcəkdə iş həyatı dəyişdikcə vətəndaşların və bələdiyyə işçilərinin dəyişikliyə 

uyğunlaşmasını təmin etmək üçün tədbirlər görülməlidir. Bu, şəhərlərdə innovasiya və 

sahibkarlıq ekosisteminin inkişafı üçün də lazımdır. 

– Dezavantajlı qruplara köməklik göstərilməsi; 

Dezavantajlı icmaların xüsusi ehtiyaclarına uyğun olaraq iştirakın artırılması üçün rəqəmsal 

həllər inkişaf etdirilməlidir. Qaçqınlar, immiqrantlar, əlillər, xəstələr, yaşlılar və yoxsul 

məhəllələr üçün sosial təşəbbüskarlar və QHT-lər tərəfindən təqdim olunan rəqəmsal həllərə 

dəstək verilməlidir. 

– Rəqəmsal bərabərsizlik və rəqəmsal savadlılığın artırılması; 
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Rəqəmsal savadlılığın artırılması və rəqəmsal bərabərsizliyin aradan qaldırılması üçün maraqlı 

tərəflər yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəhbərliyi altında koordinasiyalı fəaliyyət 

göstərməlidirlər. Yerli özünüidarəetmə orqanları da heç kimin geridə qalmaması və texnoloji 

imkanlardan hər kəsin faydalanması üçün addımlar atmalıdır. 

– Böhran və fəlakətlərdə rəqəmsal həll yollarının müəyyənləşdirilməsi; 

Zəlzələ, daşqınlar və müharibə kimi böhran dövründə cəmiyyəti yönləndirmək və yardımları 

koordinasiyalı və təsirli şəkildə paylamaq üçün texnoloji həll yollarından necə istifadə ediləcəyi 

barədə planlar hazırlanmalıdır. GPS, peyk şəkilləri, xəritəçəkmə, SMS və sosial media 

imkanları bu baxımdan qiymətləndirilə bilər. 

– Kiber təhlükəsizliyin inkişafı və etik prinsiplərə riayət edilməsi; 

Bələdiyyələr tərəfindən göstərilən xidmətlərin davamlılığını təmin etmək və şəhər sakinlərinin 

məlumatlarını qorumaq üçün kiber təhlükəsizlik tədbirləri inkişaf etdirilməlidir. Texnoloji 

həllərin çatdırılmasında fərdi məlumatların qorunmasına və etik prinsiplərə riayət olunmalı və 

yerli özünüidarəetmə orqanları bu məsələlərdə aparıcı rol oynamalıdır. 

– Mədəni transformasiyanın baş verməsi. 

Rəqəmsal idarəetmə texnologiyanın özü ilə əlaqəli deyil və ya yalnız texnoloji bir həll yolu başa 

çatmır. Rəqəmsal idarəetmədə texnoloji həllərdən faydalanmaq üçün korporativ mədəniyyətdə 

dəyişikliklər edilməli və siyasi qərar verilməlidir. 
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Bələdiyyələrin Müasir Dövrdə Maliyyə Təhlili 
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Xülasə 

Müasir dövrdə yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafının aktual problemlərindən olan bələdiyyələrin hərtərəfli 

inkişafı, səmərəli iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyətinintəşkil olunmasmdan ibarətdir. Azərbaycanda müstəqilliyin ilk 

illərindən etibarən dövlət idarəetmə orqanlarının yerlərdə iqtisadi vəziyyətə nəzarəti zəifləmiş, mərkəzləşdirilmiş 

kapital qoyuluşlan demək olar ki, dayandırılmış və bu sahədə bütün məsuliyyət yerli hakimiyyət orqanlatmın üzərinə 

düşmüşdür. Proseslərdə yaranan neqativ hallar bələdiyyələrə verilməli olan əmlakla bağlı müəyyən problemlər 

meydana çıxarır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərində istehsal güclərinin qeyri-bərabər şəkildə ərazilər üzrə 

yerləşdirilməsi aparılmışdır. Belə ki, şəhər, kənd ərazilərinin müqayisəsi zamanı iqtisadi inkişafa baxımından kəskin 

fərqlər görünür. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə qeyri-bərabərlik kəskinləşmiş və iqtisadi inkişaf zəif ərazilərin 

geriləməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, bələdiyyə qurumlarının maliyyə potensialı, yoxsulluq səviyyəsi və kiçik 

sahibkarlığm inkişafında fərqliliklər gözə çarpır. Nəticə etibarı ilə, Azərbaycanda özünü qismən müstəqil formada 

təmin etməyi bacaran yerli özünüidarəetmə yaratmağa uyğun gələn ərazilərin sayı çox azdır. Buna səbəbdən də 

bələdiyyə qurumlarının özünü iqtisadi baxımdan təmin edə bilməməsi  yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafına 

imkan vermir. İnkişaf etmiş dünya dövlətlərində yerli özünüidarənin formalaşdırılmasında müxtəlifliklər diqqəti 

cəlb edir.  

 Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı, yerli özünüidarə orqanları, bələdiyələr, maliyyə büdcəsi, yerli vergilər 

 

Giriş 

Yerli özünüidarəetmə hər bir müasir demokratik cəmiyyətdə mövcud orqandır. Bələdiyyə 

hüququna əsasən yerli özünüidarəetmənin çox sayda müxtəlif modelləri və növləri mövcuddur. 

“Yerli özünüidarəetmə sistemlərinin formalaşdırılmasında fərqlər bir çox amillərdən, o cümlədən 

siyasi rejimdən, ölkədə üstünlük təşkil edən hakimiyyətin təşkili və yerlərdən idarə edilməsi 

ideyasından, dövlət quruluşundan, dövlətin inzibati-ərazi bölgüsündən, milli ənənələrdən və s. 

asılıdır.  

Real səlahiyyətlərə sahib olan yerli cəmiyyətlərin mövcudluğu idarəetmənin sadələşdirilməsi 

imkanı yaradır və bu tip idarəetmə daha səmərəli ola bilər. Bir sıra dövlətlərdə yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının gücü və nüfuzu mövcud siyasi rejimin demokratizm dərəcəsini 

özündə ehtiva  etdirir. Belə orqanlar mərkəzin hakimiyyətinə bilavasitə müqabil olaraq yaradılır 

və inkişaf etdirilirlər. Bu səbəbdən  də, onlar bəzən mərkəzi hakimiyyətə müxalif mövqe 

sırgiləmiş, qarşılıqlı münasibətləri, səlahiyyətlərə bölünməsi və iqtisadi-maliyyə məsələləri ilə 

bağlı açıq şəkildə qarşıdurma kimi xarakterizə edilmişdir. Müqayisə olunan modellərlə bərabər, 
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onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks etdirən və öz xüsusi əlamətləri olan malik olan  hakimiyyət 

təşkilinin qarşıq variantları da mövcuddur. Bu modelə nümunə olaraq Almaniya, Avstriya, 

Yaponiya, həmçinin bir sıra postsosialist dövlətlərdə mövcud olan yerli özünüidarəetməni 

göstərə bilərik.  

       Metod 

Bələdiyyələrin müasir dövrdə maliyyə təhlili mövzusunda yazılmış bu məqalədə bir 

neçə metoddan istimadə edilmişdir. Bu metodlardan ilki mövzuların araşdırılmasında geniş 

formada istifadə edilən təhlil metodur, hansı ki, bu metod vasitəsi ilə bələdiyyələrin 

maliyyə təhlili, ümümilikdə bələdiyyələrin maliyyələşmə prosesi,  bələdiyyələrinin 

qarşılaşdığı problemlər təhlil edilmişdir. 

Daha sonra fərdi element, atributları ümumi formaya salmaq üçün istifadə edilən və daha 

ətraflı araşdırmanı təmin edən sintez metodundan istifadə edilmişdir.  

Həmçinin, araşdırma zamanı Dövlət Statistika Komitəsinin İKT sahəsindəki 

göstəricilərindəndə istifadə edilmişdir.  

Mövzunun araşdırılması zamanı həmçinin, induksiya, deduksiya, məntiqi ümumiləşdirmə, 

statistik, sistemli yanaşma metodlarından da,  əlavə materialların qiymətləndirilməsində 

ümumiləşdirmə, müqayisəli təhlil, iqtisadi təhlil üsullarından da istifadə edilmişdir.  

Analiz 

Azərbaycanda müasir tələblərə uyğun sərbəst bələdiyyə idarəetmə sistemi təşkil etmək üçün bir 

sıra problemləri həll etmək vacibdir:  

-yerli özünüidarəetmə orqanlarına verilən dövlət səlahiyyətlərinin sahəsində boşluqlarm olması 

və qanunla bələdiyyələrə  verilən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsinə bir sıra dövlət orqanlarının 

maneələr yaratması 

-yerli özünüidarəetmə sisteminin maliyyə təminatının, stabil büdcələrarası münasibətlərin, sosial 

normativlərin olmaması, bələdiyyələrin gəlir mənbələri əldə etməklə bağlı hüququnu 

reallaşdırmaq məqsədi üçün mexanizmlərin olmaması, dövlətin məcburi səlahiyyətlərinin həyata 

keçirilməsi üçün  kompensasiya mexanizmlərinin olmaması 

-yerli büdcələrin vergi, qeyri-vergi gəlirlərinin xərc tələb edən səlahiyyətlərlə uyğunlaşmaması 

-Yerli məsələlər dövlət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmədiyindən  maliyyə baxımından tam 

təmin edilmirlər. Ancaq qanunvericiliklə bələdiyyələrə təhkim edilmiş yerli əhəmiyyətli 

məsələlər və bu məsələlər həm tam formada yerinə yetirə biləcək gücü olan bələdiyyələrə, həm 

də məsələlərin cüzi hissəsini yerinə yetirməyi bacaracaq zəif bələdiyyələrə aiddir. 

“Yerli özünüidarəetmə sahəsində qanunvericilik bələdiyyə qurumları arasında  tabeliyin olmasını 

istisna edir. Bələdiyyə qurumlarının tam şəkildə müstəqilliyi bir sıra ölkələr üçün xarakterikdir.”( 

Səlimzadə və Xəlilov, 2010). Ancaq, bu ölkələrin çoxunda icmalar və dairələr arasmda gəlir 
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mənbələrinin bölgüsü mövcuddur. Azərbaycanda bu sahə üzrə ciddi problemlər özünü göstərir. 

”Azərbaycama yerli özünüidarəetmə sistemi birpilləli olduğu üçün iri şəhərlərdə yaradılmış olan 

çoxsaylı bələdiyyələrin fəaliyyətinin razılaşdırılmaması, şəhərin kompleks sosial-iqtisadi inkişaf 

proqramlarının işlənib hazırlanmaması ən vacib problemlərdəndir”( İbrahimov, 2014). Yerli 

əhalinin müxtəlif assosiasiyalarda sosial səfərbərliyi aktiv formada yerinə yetirilə bilmir. 

Həmçinin, bələdiyyələr bu məsələyə lazımlı səviyyədə diqqət yetirmirlər və əhalinin şəxsi 

əmanətlərinin, maliyyə vəsaitlərinin cəlb olunması ilə bağlı uğurlu fəaliyyət göstərə bilmirlər. 

 Nəticədə   sakinlərin qərar qəbulu prosesində passivlik nümaiş etdirdiyi müşahidə edilir. “Dövlət 

hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanlarının səmərəli fəaliyyət sisteminin, dövlətin 

yerli özünüidarəetmənin inkişafı ilə bağlı iştirakını nəzərdə tutan formalardan az istifadə 

olunması, bələdiyyə qurumlarının fəaliyyətini hakimiyyət orqanları ilə əlaqələndirən orqanlarm 

olmamasıdır”(Исмайлов, 2011). Yerli özünüidarəetmənin inkişafı normativ hüquqi aktların tam 

şəkildə reallaşdırma mexanizminin olmaması, hakimiyyət orqanları tərəfindən yerli 

özünüidarəetməyə məhəl qoyulmaması, yerli özünüidarəetmənin məhkəmə müdafiəsinin 

mükəmməl olmaması, bələdiyyə qumlarının həqiqi xalq hakimiyyətini reallaşdırmağa hazır 

olmamasıdır.  

Azərbaycanda mövcud olan yerli özünüidarəetmə sisteminin bir sıra problemlərlə qarşılaşması 

səbəbindən kifayət qədər səmərəli fəaliyyət nəticələri yoxdur. Ümumiyyətlə, dövlətdə 

demokratikləşmə prosesinin vəziyyətini göstərən bu problemlər yerli özünüidarəetmə sahəsində 

təcrübənin olmaması, vətəndaş təşəbbüskarlığının zəifliyi olaraq ölkə əhalisinin demokratik 

dəyərləri  tam mənimsəyə bilməməsinə işarədir. Yerli özünüidarəetmənin inkişafına mane olan 

bu problemlər dörd əsas istiqamətə ayrılır:  

1) Dövlət hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanları arasında olan qarşılıqlı 

fəaliyyətlə əlaqəli yaranan problemlər  

2) Vətəndaşların yerli özünüidarəetmə sistemində öz konstitusiya hüquqlarından istifadəsi, 

demokratik dəyərlərin formalaşması və inkişafı təminatlarının problemləri 

3) Yerli özünüidarənin birbaşa konstitusiya ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinin 

reallaşdırılması məqsədi ilə hüquqi təminat məsələləri  

4) Yerli özünüidarəetmənin maddi-maliyyə təminatı və kadr təminatı problemləri  

Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin müasir vəziyyətinə nəzər yetirdiyimiz zaman, 

hakimiyyətin müxtəlif səviyyələrində yerli özünüidarəetmə anlayışının tam şəkildə dərk 

olunmasından bəhs etmək anlamsızdır. “Hazırda yerli özünüidarəetmə orqanları, faktiki olaraq, 

daha çox dövlət hakimiyyətinin bürokratik əngəllərini özündə cəmləşdirir və daha çox 

bələdiyyələri seçən əhalidən deyil, yuxarı hakimiyyət orqanlanndan tam asılı vəziyyətdədir. Bu 

cür xoşagəlməz hal yerli özünüidarəetmə institutunun hakimiyyət səlahiyyətlərinin subyekti 

kimi, vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması üçün isə dövlət hakimiyyət orqanları ilə 

qarşılıqlı fəaliyyətdə olan subyekt kimi formalaşdırılmasının hələlik tam başa çatmadığım 
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göstərir”( Yusifov , İsmayılov və Hüseyn, 2016).  

Dövlət hakimiyyət orqanlan və yerli özünüidarəetmə orqanları arasında səmərəli əməkdaşlıq 

münasibətləri inkişaf etməmiş və tam formalaşdırılmamışdır. Azərbaycanda bələdiyyələrin 

fəaliyyəti məqsədi ilə  normal hüquqi baza fomalaşdırılmışdır. Lakin, bu sahədə müəyyən 

boşluqlar və ziddiyyətlər hələ də mövcuddur. Yerli özünüidarəetmə orqanlarına dövlət 

səlahiyyətlərinin verilməsinin prinsipləri ilə bağlı qəbul edilən qərarlara əsasən bələdiyyələrin 

əlavə xərclərinin ödənilməsi, dövlət hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə qrumları 

arasında səlahiyyət hədlərinin dəqiqləşdirilməsi, dövlət sosial standartları haqqında çox sayda 

qanunlar qəbul olunmuşdur. Bələdiyyə haqqmda qanunvericilikdə bələdiyyə qurumlarının 

yaradılması zamanı bir sıra məsələlərə lazımlı səviyyədə diqqət yetirilməmişdir ki, respublika 

ərazisində bələdiyyələrin mərhələli şəkildə deyil, eyni zamanda yaradılmasını, şəhər və kənd 

bələdiyyələrinin praktikada fərqləndirilməməsi və s. məsələlərinə əhəmiyyət verilməməsini  

göstərmək olar. Bütün bu göstərilənlər səmərəli yerli özünüidarəetmə sisteminə maneçilik 

törədən amillərdir.  

Yerli özünüidarəetmənin ən böyük problemlərdən biri bələdiyyələrdə resurs çatışmazlığıdır. 

Bələdiyyələrin maliyyələşdirilməsindəki məhdudiyyətlər yeni vəzifələri həyata keçirmək 

qabiliyyətini təhlükəyə atır. Bu  səbəbdən, demokratik əks-mərkəzləşdirmə prosesinin müsbət 

formada davam etməsi məqsədi ilə onların gəlir bazasının, maliyyə qaynaqlarının 

genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Burada əsas məsələ müxtəlif hakimiyyət 

orqanlarının büdcə tələbatlanmn onların xərc cavabdehliyinə uyğun normativ 

dəyərləndirilməsinə tədricən keçiddən ibarətdir. Belə olduğu təqdirdə büdcə normativlərinin 

qiyməti həm minimal dövlət standartlarına, həm də sosial normativlərə əsaslanmalıdır. Əks-

mərkəzləşdirmə siyasətinin tətbiq edildiyi yerdə ictimaiyyətin cavabdehliyi və bələdiyyə 

resurslarının idarə edilməsində obyektivlik tələb olunur. Əks-mərkəzləşdirmə sisyasətinin 

genişləndirilməsi zamanı vətəndaşların cəlb olunması ilə demokratik qərarların qəbul edilməsi, 

bələdiyyə vergiləri hesabına qazanılan vəsaitlərin səmərəli bölgüsü prosesləri çox zaman tələb 

edə bilər.  

“Bələdiyyələrin normal fəaliyyət göstərməsinə mane olan problemlərdən biri bələdiyyə üzvləri 

ilə əhali arasında maarifçilik işinin təşkilinin zəifliyidir”(Yusifov , İsmayılov və Hüseyn, 2016). 

Araşdırmalara əsasən, yerlərdə bələdiyyə üzvləri ilə əhali arasında maarifçilik sahəsində sistemli 

iş aparılmır. Sakinlərin yığıncaqlannm rolunun zəifliyi və formal xarakter daşıması ictimai ərazi 

özünüidarəetmə formalarının inkişafına mənfi təsir göstərir: yerli özünüidarəetmə 

orqanlanlarının aktivliyinin azalması, bələdiyyə qulluğunda peşəkarlıq səviyyəsinin zəif olması, 

bələdiyyə qulluğu kadrları ilə iş sisteminin təşkili və informasiya-texniki, elmi-metodiki təminat 

sisteminin mövcud olmaması, bələdiyyələrin sosial-iqtisadi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

nəticələrinə əsasən statistik uçotunun zəif  aparılması və informasiya təminatı sisteminin  zəifliyi, 

yerli özünüidarəetmə orqanlarının təşkilat mədəniyyətinin aşağı olması, yerli özünüidarəetmənin 

ərazi əsaslarını əhatə edən məsələlərin həlli, baza səviyyəsinin optimal seçilməməsi və mövcud 

idarəetmə sisteminin tamlığını pozur, vətəndaşların yerli özünüidarəetmənin yerinə 
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yetirilməsində iştirakı və  təşəbbüskarlığı  aşağı səviyyədə olması. 

Vətəndaşlar hesab edirlər ki, onların işi yalnız seçkilərdə iştirakdan ibarətdir. Hətta idarəçilikdən 

narazı olan sakinlər öz etirazlarını seçkid iştirak etməməklə bildirirlər. Fəallığın artırılması 

məqsədi ilə minimum tədbir olaraq seçkinin həyata keçirilməsi üzrə iştirak kvotası 

qaldırılmalıdır. Belə ki, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanlarının qarşılaşdığı problemlər 

çoxdur. “Problemlərin təhlili göstərir ki, yerli özünüidarəetmənin təşkili və həyata keçirilməsi 

sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün hakimiyyətin bütün qolları arasında həm üfiqi, həm də 

şaquli bölgü təmin olunmazsa, bu problemlər üst-üstə toplanaraq sosial-iqtisadi şəraitin 

kəskinləşməsinə, əhalinin həm bələdiyyələrə, həm də dövlət hakimiyyətinə inanımın 

zəifləməsinə və itirilməsinə gətirib çıxara bilər”(İsmayılov, 2007).  

Bu problemlərin həlli üçün dövlətin fəaliyyəti ilə dövlət siyasəti çərçivəsində yerinə 

yetirilməlidir. Əsas məqsədi yerli özünüidarəetmənin gələcək inkişafına zəmin yaratmaq, 

iqtisadi-sosial, demokratik dövlətin təşkili üçün zəruri şərt olaraq yerli özünüidarələrin 

səmərəliliyini yüksəldilməsidir. Yerli özünüidarəetmənin inkişafı vətəndaşların, yerli 

özünüidarələrin, dövlət hakimiyyətinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsindən aslıdır. Bu sistemin 

səmərəli fəaliyyəti istənilən bələdiyyə qurumunda vətəndaşların həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasını və onların yerli özünüidarəetmə qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələr yaradaraq, 

demokratik vərdişlər əldə etməsi və  bələdiyyələrin müstəqil inkişafını təmin edəcək 

qanunvericilik və təşkilati tədbirlər görməlidirlər:  

- Yerli icra hakimiyyəti orqanı və bələdiyyələrin səlahiyyət bölgüsünə aydınlıq gətirilməlidir. 

Yeni qanunvericilik tədbirlərində öncə bələdiyyə strukturlarının səlahiyyətlərinə konstitusion 

normanın aspektindən yanaşılmalıdır.  

- Yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə bələdiyyə arasında təşkilatı münasibətlər beynəlxaq modellərə 

uyğunlaşdırılmalıdır. Bələdiyyələrin işinə olunan müdaxiləni zəiflətmək məqsədi ilə icra 

hakimiyyəti orqanlarının kənd ərazi nümayəndələri ləğv olunmalıdır.  

- Belə ki, yerli özünüidarə hakimiyyətində demokratikləşmə ali və mərkəzi hakimiyyətdən 

asılıdır. Müasir dövrdə Azərbaycanda mövcud idarəetmə sistemində beynəlxalq yerli 

özünüidarəetmə təcrübələrindən istifadə azlıq təşkil edir. “Azərbaycanda  bələdiyyə qrumları və 

dövlət orqanları arasında mövcud olan problemlər qismən həll edilsə də Dünya dövlətlərinin - 

Böyük Britaniya, ABŞ Fransa və digər inkişaf etmiş ölkələrin yerli özünüidarəetmə sistemlərinin 

ölkəmizdə tətbiq edilməsi arzu olunandır”( Zeynalova, 2010).  

Dövlət və bələdiyyə arasında səlahiyyətlərin bölünməsi məqsədi ilə  ABŞ və İngiltərədə “azad 

icma” nəzəriyyəsi, Fransada “dövlət” nəzəriyyəsi, Rusiya və Almaniyada “ictimai təsərrüfat” 

nəzəriyyəsi əsas götürülür. Bu yerli özünüidarəetmə konsepsiyalarının başlıca əhəmiyyətindən 

xəbər verir, gələcək zamanda bu nəzəriyyələrin inkişafına geniş zəmin yaradır. “Azərbaycanda 

alman-rus hüquqi və siyasi ənənələrinin təsirini nəzərə aldığımız zaman gələcəkdə “ictimai 

təsərrüfat” nəzəriyyəsinin təşəkkül tapacağını gümün edə bilərik”( Томаев, 2018). Ümumiyyətlə, 

ingilis-sakson sisteminə xas olan  “azad icma” nəzəriyyəsinin müəyyən elementlərindən 
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faydalanmaq olar. 

Bələdiyə büdcəsi qanunvericilik ilə müəyyən olunmuş bələdiyyə səlahiyyətlərini həyata 

keçirmək məqsədi ilə istifadə olunan maliyyə vəsaitidir. Azərbaycanda bələdiyyə büdcəsi dövlət 

büdcəsinə daxil deyil. “Qanunvericiliyə əsasən, bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını 

bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə torpaqları, yerli büdcə və büdcədənkənar fondlar, bələdiyyənin 

istehsal, xidmət və digər iqtisadi fəaliyyəti təşkil edir”( İsmayılov, 2007).  

Cədvəl 1. 

         Ölkə üzrə Bələdiyyə büdcələrinin gəlirləri 

 

Göstəricilərin adları 

Hesabat 

rübü 

ərzində 

daxil 

olmuşdur 

İlin əvvəlindən 

Daxil olmuşdur Əvvəlki ilin 

eyni dövrünə 

nisbətən faizlə 

Budcə gəlirlərinin 

yekununda xüsusi 

çəkisi %-lə 

Yerli büdcənin gəlirləri – cəmi  8294.1 30803.9 62.8 100.0 

Vergilərdən daxilolmalar: 4223.5  11580.7 96.3 37.6 

- fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 2126.1  5281.3 76.8 17.1 

- fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 2027.2  5928.3 130.7 19.2 

- yerli əhəmiyyətli tikinti materialları 

üzrə mədən vergisi 

69.9  370.8 60.2 1.2 

- bələdiyyə mülkiyyətində olan 

müəssisə və təşkilatlardan mənfəət 

vergisi 

0.3  0.3 75.0 0.0 

Vergi olmayan gəlirlər 3727.0  17894.1 50.0 58.1 

- bələdiyyə mülkiyyətinə daxil olan 

əmlakın istifadəsindən gələn gəlirlər 

1.7  1.7 12.0 0.0 

- küçə (divar) reklamının 

yerləşdirilməsi və yayımı üçün 

ödənişlər 

63.8  286.4 112.5 0.9 

- bələdiyyələr tərəfindən xüsusi 

ayrılmış torpaq sahəsində stasionar 

və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və 

27.1  88.5 144.4 0.3 
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digər xidmətlərə görə ödənişlər 

- sanatoriya-kurort, mehmanxana və 

turizm xidmətlərinə görə ödənişlər 

187.5  639.5 125.7 2.1 

 

Bələdiyyələr maliyyə ilinin sonunda büdcədə yaranmış maliyyə qalıqlarına müstəqil formada 

sərəncam vermək, yerli büdcəni müvafiq iqtisadi qanunlara cavab verəcək formada müstəqil 

şəkildə tərtib, müzakirə, təsdiq və icra etmək hüququna malikdirlər. Həmçinin, yerli icra 

hakimiyyətinin bələdiyyələrin büdcə fəaliyyətinə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur.  “Bələdiyə 

büdcə layihəsinin tərtibi prosesi sonrakı büdcə ilinə on bir ay qalmış başlanaraq büdcə layihəsinin 

bələdiyyə iclasına təqdim olunduğu zamanadək davam edir. Yerli büdcə layihəsinin tərtib 

olunub, bələdiyyə iclasına təqdim edilməsinə cavabdehliyi bələdiyyə sədri daşıyır”( Томаев, 

2018). 

Azərbaycanda bələdiyyələrin müstəqil qurum olaraq fəaliyyət göstərməsi məqsədi ilə onların 

qanunvericilikdə səlahiyyətləri artırılmalı və özünü maliyyələşdirən qurum kimi yerli 

əhəmiyyətli problemləri həll etmələri üçün onların güclü maliyyə potensialı olmalıdır.  Bunlar 

əsas vacib şərtlərdir. “Bələdiyyələrin yerli əhəmiyyət daşıyan məsələləri və öz fəaliyyətlərini 

müstəqil formada yerinə yetirməsi yerli vergi və ödənişlərlərdən gələn vəsaitlər hesabına 

mümkün olur. Bələdiyyələrin yerli vergi və ödənişlər sistemində səlahiyyətləri Almaniyanın 

Konstitusiyası ilə müəyyənləşdirilmişdir”( Zeynalova, 2010).  

Yerli vergilərin, ödənişlərin müəyyən olunması bələdiyyələrin birbaşa səlahiyyətlərinə 

məxsusdur. Bu qərarları bələdiyyə üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Yerli vergilər 

Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin tərkib hissəsinə daxildir. Yerli vergi dövlətin və 

bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə əsaslarının formalaşması məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin 

mülkiyyətindəki pul vəsaitlərinin məcburi və əvəzsiz formada büdcəyə köçürülən ödənişlərdir.  

Azərbaycanda “yerli vergilər və ödənişlər haqqında” qanununa daxildir: fiziki şəxslərdən torpaq 

və əmlak vergisi, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi, bələdiyyə 

mülkiyyətindəki hüquqi şəxslərdən alınan mənfəət vergisi. “Vergilərin dərəcələri Azərbaycan 

Respublikasının vergi qanunvericiliyinin həddində müəyyənləşdirilir. Bələdiyyələr 

qanunvericiliyə uyğun şəkildə bölgənin iqtisadi durumuna uygun formada vergi dərəcələrinin 

aşağı salınması haqqında qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdirlər. Yerli büdcənin gəlirlərinin 

bütün göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin davamlı olaraq çap etdiyi 

statistik büllutendə öz əksini tapır(Исмайлов, 2011). 

Tətqiqatlara əsasən  bu gəlir mənbələrinin əksər hissəsindən az sayda bələdiyyələr faydalana və 

ya öz maliyyə qaynaqlarını artıra bilirlər. “Əsasən bu maliyyə gəlirlərinin böyük pay sahibi Bakı 

bələdiyyələrinə və iqtisadi cəhətdən daha geniş maliyyə imkanlarına malik Gəncə, Sumqayıt, 

Mingəçevir, Yevlax, Şirvan və s. şəhər bələdiyyələrinin payına düşür”( İsmayılov, 2008). Digər 

kiçik bələdiyyələrin büdcəsinə demək olar ki, yox səviyyəsində daxil olmalar olur. Ən az daxil 
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olmalar bunlardır: bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, beynəlxalq 

təşkilatların, fondların maliyyə yardımları, qrantları.  

Bələdiyyə büdcəsinin formalaşması prosesində, həmçinin artımında fiziki şəxslərdən torpaq, 

əmlak vergisi, bələdiyyə torpağın özəlləşdirilməsindən, icarəsindən əldə edilən gəlirlər böyük rol 

oynayırlar. Büdcədənkənar fondlar yerli özünüidarəetmə orqanlarının maliyyə mənbələrinə daxil 

edilmiş və qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş formada məqsədli şəkildə yaradılmışdır. 

“Büdcədənkənar fondlara bələdiyyə büdcəsinə daxil edilən vergi və ödənişlər daxil edilmir. Belə 

ki, onların  əsas gəlir mənbələri qanunla tətbiq olunan cərimələr, inzibati ödəmələr və könüllü 

formada köçürülən məbləğlər daxildir”(Зейналова, 2012). Bələdiyyənin büdcədənkənar gəlirləri 

ancaq hər hansısa bir büdcədən maliyyə olunmadan məqsədli proqramlar həyata keçirmək 

məqsədi ilə sərf edilə bilər. Məqsəqdli proqramlar dedikdə, bələdiyyə ərazisində sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi üçün məqsədli maliyyə yardımı, yerli əhalinin sosial müdafiəsi məqsədləri 

nəzərdə tutulur. Bələdiyyələrin iclasında təsdiqlənən və nəzarət komissiyaları tərəfindən 

reallaşdırılan məsələr: yerli vergilərin, ödənişlərin toplanması və yerli büdcələrə köçürülməsi, 

istifadə olunmasına nəzarətdir. “Nəzarət komissiyasının tərkibi bələdiyyə qulluqçuları, bələdiyyə 

üzvləri, bələdiyyə qulluğundan fəaliyyət göstərməyən vətəndaş yığıncaqlarında təklif edilən 

şəxslərdən ibarət ola bilər”(Səlimzadə və Xəlilov, 2010). Zəruri hallar olduqda bələdiyyələrin 

qərar ilə müvafiq yoxlamalarının gediş prosesinə nəzarət məqsədi ilə müstəqil auditorlar cəlb 

edilə bilər.  

Beynəlxalaq təcrübəyə əsasən demokratik prinsiplərlə fəaliyyət göstərən bələdiyyələr 

yoxlamaların nəticələrini yerli sakinlərə mütəmadi olaraq hesabat verir və ya məlumatları 

bələdiyyə saytında, sosial hesablarında onlayn formada yerləşdirirlər. “Bələdiyyələrin bu 

formada fəaliyyəti yalnız bələdiyyə-vətəndaş münasibətlərinin möhkəmlənməsində atılan 

addımlardan biri kimi qəbul edilməlidir”( İbrahimov, 2014). Beynəlxalq təcrübə bələdiyyələrin 

öz sərhədləri daxilində açıq havada yerləşdirilən reklamların onların tam ixtiyarında olduğunu və 

müəyyən qərarlar verə bildiklərini təsdiqləyir. Azərbaycanda bələdiyyələrin qanunverciliyə 

əsasən reklamların idarəolunması məqsədi ilə təklif və tövsiyyə olaraq agentliyin bələdiyyələrlə 

bağlı məsələlərini həll etmək məqsədi ilə müvafiq rayon, şəhər bələdiyyələrinin nəzarəti altında 

əməkdaşlar cəlb olunaraq, fəaliyyət göstərirlər. Ancaq, bələdiyyələrin kadr çatışmazlığı, peşəkar 

mütəxəssislərə sahib olmamağını göz önünə gətirərək deyə bilər ki, bir sıra təklif və tövsiyyələr 

əhəmiyyətini itirərək, reallaşdırıla bilmir. 

Nəticə 

Azərbaycanda bələdiyyə xərclərinin həcmi Maliyyə Nazirliyinin təsdiqlədiyi büdcə təsnifatına 

əsasən bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bələdiyyə xərcləri cari xərclər, ümumi istifadə 

xərcləri, mərkəzi hökumətin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün çəkilən xərclər, yerli sosial 

müdafiə, sosial və iqtisadi inkişaf, ekoloji proqramların maliyyələşdirilməsi üçün həyata 

keçirilməsi üçün xərclər başa düşülür. Qanunvericiliyə əsasən bələdiyyələr yerli büdcənin xərcini 

müəyyən edərkən orada fəaliyyət göstərən əməkdaşların ümumi əmək haqqı toplam büdcənin 
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yarısından çox olmamalıdır. Həmçinin, bələdiyyə büdcəsindən ayrılan maddi vəsait ancaq 

bələdiyyə iclasının qərarına əsasən mümkün ola bilər. Qərarda ayrılacaq xərclərin məqsədi, 

miqdarı tam, dəqiq və dolğun formada göstərilməlidir. Yerli büdcənin xərcləri bələdiyyənin 

gəlirləri ilə təmin edilə bilmədiyi təqdirdə, mövcud yerli büdcənin kəsiri dövlətdən alınan 

dotasiya ilə örtülür.  

Hal-hazırda yerli bələdiyyə büdcələrinin təhlili, gəlir və xərclərin faktiki səviyyəsində də aydın 

göstərir ki, yerli özünüidarəetmə qurumları olduqca zəif maliyyə potensialına malikdir. 

Bələdiyyələrin hazırki maliyyə imkanları ilə onların səlahiyyət yükü arasında kəskin 

disproporsiyanın olması aydın görünür və yerliözünüidarə qurumlarının qanunvericiklə üzərinə 

düşən səlahiyyəti dolğun rellaşdıra bilməməsinin əsas səbəbi də budur: Maliyyə vəsaitlərinin 

məhdudluğu bələdiyyələrin passivliyinə haqq qazandıra bilməz. Hər bir bələdiyyə öz ərazisində 

göstərilməli olan sosial və ictimai xidmətlərin real dəyərini dəqiq müəyyən etməlidir. Bunun 

üçün isə hazırda istər dövlət büdcəsinin, istərsə də bələdiyyə büdcələrinin hazırlanması zamanı 

tədbiq olunan “əvvəlcə gəlirlərin müyyənləşdir, xərcləri isə ona uyğunlaşdır” praktikasından 

imtina etmək lazımdır. Ona görə də hər bir bələdiyyənin büdcə prioritetlərinin 

müəyyələşdirilməsinə ciddi ehtiyac var. Bələdiyyələrin maliyyə sisteminin təşəkkülü və inkişafı 

menecmentdən əhəmiyyətli asılı olur. Buna görə də bələdiyyə maliyyə fondlarının yaradılması 

və istifadəsi prosesinin nəticələrinin daimi optimallaşdırılması üçün məqsədyönlü idarəetmə 

zəruridir.  

 

Ədəbiyyat 

1. İbrahimov İ. (2014), Bələdiyyə idarəçiliyin beynəlxalq təcrübəsi, Bakı. “Ziya”, 336 s.  

2. İbrahimov İ. (2018), Bələdiyyə idarəçiliyi, Bakı. “Təbib”, 384 s.  

3. Mahmud İsmayılov (redaktor), (2007), Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild (XIX əsr), Bakı, “Elm”, 552 s.  

4. Mahmud İsmayılov (redaktor), (2008), Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər), Bakı, “Elm”, 

736 s.  

5. Səlimzadə M.İ., Xəlilov Q.R., (2010), YÖİ: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar. Bakı, “Elm və təhsil”, 

132 s.  

6. Yusifov S., İsmayılov V. və Hüseyn A. (2016), Yerli özünüidarəetmənin hüquqi və maliyyə əsasları. Bakı, 

“Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, 205 s.  

7.Томаев, Магомед."Местное самоуправление в азербайджанской республике." Проблемы и перспективы 

развития местного самоуправления в Российской Федерации. 2018 

8. Zeynalova, Elmira Şahmar. "Azərbaycan respublikasında dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının qarşılıqlı 

fəaliyyəti sisteminin formalaşdırılmasının başlıca istiqamətləri. " TURAN-SAM 2.6 (2010): 123-128. 

9. Зейналова, Эльмира Шахмар. "Взаимоотношение органов государственной власти и местного 

самоуправления." Інвестиції: практика та досвід 3 (2012): 111-112. 

10. Исмайлов, Хайям Джабраил оглы. "Об особенностях нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления в Азербайджане." Проблемы теории права: личность, общество, государство. 2011. 118-

124. 



                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

3097 
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Xülasə 

Respublikamızın 10 iqtisadi rayonundan biri olmaqla ölkə ərazisinin 8,36% -ni təşkil edən Yuxarı Qarabağ 

iqtisadi rayonuna Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi şəhəri 

daxildir. XX əsrin 90-cı illərinin əvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddiaları fonunda 

başlatdığı müharibə nəticəsində iqtisadi rayonun Ağdam və Füzuli rayonlarının bir qismi istisna olmaqla digər 

bütün ərazilər erməni işğalçı qüvvələri tərəfindən zəbt olunmuşdur.  

2016-cı ilin aprel döyüşlərində Lələtəpə yükəkliyinin azad olunması ilə Cəbrayıl rayonun Cocuq mərcanlı 

kəndinə əhalinin qayıdışının təmin edilməsi məqsədilə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən müvafiq 

sərəncamlar imzalanmış kənd sakinlərinin təhlükəsizlik şəraitində doğma yurdlarına qayıdışı üçün praktiki 

fəaliyyət həyata keçirilmişdir. Bu eyni zamanda xalqımız üçün böyük qayıdışın başlanğıc rəmzi kimi 

qiymətləndirilməkdə idi. 

2020-ci ilin 27-sentyabrında Ermənistanın hücum əməliyyatına cavab olaraq Azərbaycan tərəfindən aparılan əks-

hücum “Dəmir Yumruq” əməliyyatı ölkəmizin tam, mütləq zəfəri ilə başa çatmış və ərazi bütövlüyümüz bərpa 

olunmuşdur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin həlli ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnamə, 30 ilə yaxın bir 

müddət ərzində ATƏT – in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə davam edən sülh danışıqları heç bir nəticə vermədi. 

Azərbaycan öz gücü hesabına status-kvonu dəyişərək tarixi ədaləti bərpa edib, beynəlxalq hüququ təmin etdi. 

Açar sözlər: Yuxarı Qarabağ, orta illik, kənd təsərrüfatı 

 

Giriş 

Post-konflik dövrü inkişaf perspektivlərini müəyyən edərkən keçmiş dövrün və son illərin 

məlumatlarını müfəssəl şəkildə öyrənmək lazımdır. Bu  konteksdən yanaşmada Yuxarı 

Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının perspektivini müəyyənləşdirmək üçün son 

illərin məlumatı əsasında araşdırma aparılmışdır. 2015-2019-cu illər üzrə aparılan tədqiqat işi 

Yuxarı Qarabağ  iqtisadi rayonunun 2021-2025-ci illər əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının 

kateqoriyaları üzrə istehsalının proqnozlaşdırılmasında baza təşkil etmişdir. 

Metod 

Məqalənin yazılması zamanı analiz, sintez, müqayisəli təhlil və riyazi-statistik meodlarından 

istifadə olunmuşdur. Bu metodlar həm tədqiqat zamanı həm də analiz zamanı istifadə 

olunmuşdur.  

mailto:maqsud226@mail.ru
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Analiz 

Məqalənin mövzusu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun 2015 – 2019-cu illər üzrə 

Azərbaycan Dövlət Statitika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanan 

orta illik statistik materialları üzərində əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə təhlilə əsaslanır. 

Nəzərə alsaq ki, Qarabağ ərazisinin işğaldan azad olunması həmin ərazilərdə dağıdılan 

infrastruktrun bərpasını akual gündəmə çevirir o zaman bu sahədə araşdırma – analiz 

aparılması vacibdir. Mövzu bu günkü reallığı və onun gələcək perspektivini araşdırır. 

 

Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonu 

 

Ərazisinin böyük hisəsi işğal altında olan Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda əsas kənd 

təsərrüfatı məhsulları olan buğda, pambıq, şəkər çuğunduru, kartof, tərəvəz, bostan bitkiləri, 

meyvə və giləmeyvə və üzüm məhsulları üzrə 2015-2019-cu illərdə orta illik 75,1 min hektar 

ərazidə əkin həyata keçirilmişdir (Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (ARDSK) – 

Azərbaycanın Regionları: Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu). Əldə olunan məhsul (2015-2019-

cu illər üzrə orta illik) 415787,2 ton  təşkil etmişdir. Ümumi məhsulda orta hesabla Ağdam 

37,32%, Cəbrayıl 2.68%, Füzuli 27,36%, Xocalı 1.69%, Xocavənd 4,26%, Şuşa 1,64%, Tərtər 

24,97% paya malik olmuşdur. Hər hektara məhsuldarlıq bu illər ərzində orta illik təqribən 

1043 sentner/ha təşkil etmişdir. Iqtisadi rayonda qeyd olunan məhsullar üzrə əkin sahələri 

aşağıdakı struktura malik olmuşdur:  

 

Diaqram 1: 2015-2019-cu illər üzrə orta hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 
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Diaqramda qeyd olunan digərləri bölməsinə üzüm, bostan, kartof, şəkər çuğunduru, meyvə və 

giləmeyvə daxildir. Adı çəkilən məhsullar orta illik hesabla 10%-lik paya malikdir. Əldə 

olunan orta illik məhsul istehsalında da böyük hissə buğda, tərəvəz və şəkər çuğunduruna 

məxsus olmuşdur. Iqtisadi rayonda müvafiq illər üzrə heyvandarlıq məhsullarının orta illik 

istehsalında böyük miqdar ardıcıllıqla süd, ət, yumurta və yun məhsulları təşkil etmişdir. 

İşğala qədərki dövrdə isə kənd təsərrüfatının başlıca sahələri üzümçülük, taxılçılıq, 

meyvəçilik və tütünçülük olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, üzümün məhsuldarlığına görə 

iqtisadi rayon xüsusilə seçilirdi. Heyvandarlığa gəldikdə isə ətlik-südlük və ətlik-yunluq 

(yüksək dağlıq ərazilər) istiqamətlərində inkişaf etmişdir. Eyni zamanda, iqtisadi rayonda 

baramaçılıq və arıçılıq inkişafda idi. Sənayenin inkişafı kənd təsərrüfatı təyinatlı yerli 

xammalın bazasına əsaslanırdı. 

Son illərin statistik məlumatına əsasən aparılan tədqiqatda məlum olmuşdur ki, hər hektara 

düşən orta illik məhsuldarlıq ən yüksək həcmdə şəkər çuğunduruna məxsus olmuşdur. Belə ki, 

faizlə ifadəsində şəkər çuğunduru 38% paya malik olmaqla siyahıya liderlik etmiş, sonrakı 

yerləri isə ardıcıllıqla tərəvəz, bostan bitkiləri, kartof, üzüm, meyvə və giləmeyvə, buğda və 

ən az məhsuldarlıq isə pambığa məxsus olmuşdur. 

Strateji məhsul olan buğdanın hər hektara düşən orta illik məhsuldarlığı 3% civarında 

olmasına baxmayaraq istehsal olunan məhsulların orta illik həcmində 44% lik paya malik 

olması onun bilavasitə 2015-2019-cu illər üzrə əkin sahələrinin strukturunda orta illik hesabla 

76%-lik paya malik olması ilə xarakterizə olunur. 

 

Cədvəl 1: Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

  

Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan 

məhsulların orta 

illik həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 3,06 44,05 

Pambıq 2,02 2,81 

Şəkər çuğunduru 38 18,4 

Kartof 12,7 3,9 

Tərəvəz 16,85 24,12 

Bostan bitkiləri 12,94 2,21 

Meyvə və giləmeyvə 6,6 3,93 

Üzüm 7,83 0,58 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 
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Ağdam rayonu 

Qədim türk dilində “kiçik qala” mənasını verən, Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən ağ 

daşdan imarət tikilməsi barədə göstərişin ardınca xalq tərəfindən ağ ev kimi tanınan Ağdam 

rayonu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisinin 15,86%-ni təşkil edir. “Dəmir Yumruq” 

əməliyyatına qədər rayonunun 70 faizə qədəri işğal altında idi. Bu isə o deməkdir ki, Ağdamın 

əkin sahəsinin böyük hissəsi - hesablamalara görə qırx min hektardan çox olan hissəsi işğal 

edilmişdi və ölkəmiz əkin işlərini yalnız 17 min hektara yaxın bir ərazidə  həyata keçirirdi. 

1992-ci ilə qədər Ağdam  rayonunda  iqtisadiyyatın əsasını pambıqçılıq, üzümçülük, 

heyvandarlıq və qismən də bağçılıq və bostançılıq təşkil edib. Həmçinin rayon ərazisində 

kartof bitkisi də əkilib  becərilərdi. Ümumi götürsək, həmin dövrdə rayon üzrə əmək 

qabiliyyətli əhalinin 81,7 faizi kənd təsərrüfatı sahəsində çalışırdı. 2015-2019-cu illərdə isə 

orta hesabla əkin sahəsi strukturu belədir:  

 

Diaqram 2: Ağdam rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Qeyd olunduğu kimi rayon ərazisinin böyük hissəsinin xüsusən də əkin üçün yararlı torpağın 

çox hissəsinin işğal altına düşməsi rayon iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurmuşdur. Strateji 

məhsul kimi tanınan pambıq o dönəmlərdə yüksək məhsuldarlığı ilə seçilirdi və respublika 

üzrə rayon pambıqçılıq məktəbi kimi tanınmış, formalaşmışdı. Son illər üzrə aparılan tədqiqat 

məhsul növlərinin strukturunu dəyişdiyini, bəzi sahələrin tamamilə tənəzzülə uğradığını əyani 

şəkildə təsvir edir. 2015 – 2019-cu illər üzrə əldə olunan orta illik məhsul 155,2 min ton, hər 

hektara düşən məhsuldarlıq  1057 sentner/ha təşkil etmişdir. 
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Cədvəl 2: Ağdam rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

  
Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan 

məhsulların orta illik 

həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 3,4 27,92 

Pambıq 2,05 2,6 

Şəkər çuğunduru 33,4 10,58 

Kartof 15,8 4,25 

Tərəvəz 19,77 49,6 

Bostan bitkiləri 20,36 2,36 

Meyvə və giləmeyvə 5,22 2,44 

Üzüm - 0,25 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Cədvəldən də aydın görünür ki, tənəzzülə uğrayan sahələr içərisində üzüm və pambıq ilk 

yerlərdədir. Halbuki işğala qədərki zamanlarda hər il 30 min tona yaxın pambıq istehsal 

olunmaqdaydı. Üzümçülüyün yüksək inkişafı ilə tanınan rayonda o dönəmlərdə 15-ə yaxın 

şərab zavodu fəaliyyət göstərməkdəydi. 

Cəbrayıl rayonu 

Adının VII əsrdən formalaşmağa başladığı və bu gün Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam 

Respublikası arasında sərhəddə yerləşən Cəbrayıl rayonu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun 

14,5 faiz ərazisini əhatə edir. Işğala qədərki dövr ərzində rayonda 4039 hektar meşə zolağı, 

58,6 min hektar əkin sahəsi, 1079 hektar bağ sahəsi var idi  və rayon əhalisinin əsas fəaliyyət 

istiqamətləri əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, taxılçılıq, quşçuluq və baramaçılıq olmuşdur. 

Erməni işğalına qədər rayonda 60 min tondan yuxarı üzüm istehsal olunmaqdaydı və belə ki, 

rayon ərazisində üzümün ilkin emalı üçün zavod fəaliyyət göstərməkdəydi. Cənub hissəsindən 

Araz çayı axan Cəbrayıl rayonunda iki böyük suvarma kanalı mövcud idi ki, bunlar da kənd 

təsərrüfatının intensiv əsaslarla inkişafını təmin edirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığımız 

tədqiqata əsasən məlum olmuşdur ki, 2015 – 2019-cu illər üzrə rayon ərazisində orta illik 

hesabla 2,75 min ha ərazidə əkin işləri aparılmışdır. Qeyd olunan müvafiq illər üzrə orta illik 

ümumi məhsul 11,17 min ton, hər hektar üzrə orta illik məhsuldarlıq isə 1,06 min sentner/ha 

təşkil etmişdir. 2015-2019-cu illərdə üzrə orta hesabla əkin sahəsi strukturu aşağıdakı 

diaqramda göstərilmişdir. 

 

Diaqram 3: Cəbrayıl rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

İşğal amilinin bu illər üzrə rayon iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurduğu diaqramdan da aydın 

görünür. Zamanında minlərlə ton üzüm istehsalı həyata keçirilən rayonda  2015 - 2019-cu illər 

üzrə orta illik hesabla üzüm sahələri 1 faiz civarında əkin payına sahibdir. Digər tərəfdən 

şəkər çuğunduru və bostan bitkilərinin əkin üzrə orta illik payı isə kəskin şəkildə az olsa da 

hər hektar üzrə məhsuldarlıq orta illik hesabla müvafiq olaraq 35 və 18,7 faiz təşkil etmişdir 

 

Cədvəl 3: Cəbrayıl rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

  
Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan 

məhsulların orta illik 

həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 3,1 70,8 

Şəkər çuğunduru 35 3,26 

Kartof 16,1 4,45 

Tərəvəz 14,6 8,25 

Bostan bitkiləri 18,7 0,75 

Meyvə və giləmeyvə 5,5 10,87 

Üzüm 7 1,62 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Füzuli rayonu 

Inzibati ərazi vahidi kimi 1827-ci ildə yaradılmış və ilk adı Qarabulaq olan, daha sonralar dahi 

Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin şərəfinə adllandırılan və tədqiqatlar nəticəsində qədim 

kökə malik olduğu isbatlanan Füzuli rayonu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun 19,2 faiz 
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ərazisini təşkil edir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların üstünlüyü ilə xarakterizə edilən 

rayonda işğala qədər ki, zaman müddətində iqtisadiyyatın əsasını kənd təsərrüfatı istehsalı 

sahələri təşkil edirdi. Hesablamalara görə təxminən 85 min hektar əkinə yararlı ərazisi 

mövcud olan rayonda taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq, qoyunçuluq, quşçuluq, baramaçılıq 

geniş vüsət almış idi. Üzümçülüyün böyük inkişafına nail olunan Füzuli rayonunda o 

zamanlar  11 üzüm emalı müəssisəsi fəaliyyət göstərməkdəydi. Rayonda 60-dan çox kolxoz 

və sovxoz, 10-dan yuxarı fermer təsərrüfatı, və s. vardı.  

2015 – 2019-cu illər ərzində isə hesablamalara əsasən orta illik hesabla 28,3 min ha ərazidə 

əkin işləri aparılmışdır. Həmin müvafiq illər üzrə orta illik hesabla 113,8 min ton məhsul əldə 

olunmuş, hər hektar üzrə orta illik məhsuldarlıq isə 0,87 sentner/ha təşkil etmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaqram 4: Füzuli rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Əkin sahələrinin diaqramda qeyd olunan illər üzrə orta illik balansında vaxtilə geniş inkişaf 

etməkdə olan üzümün və eləcə də kartof bitkisinin payı təqribən 0,5 faiz ətraflarında 

olmuşdur.  
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Cədvəl 4: Füzuli rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 
 

Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan məhsulların 

orta illik həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 3,71 70 

Pambıq 1,3 1,14 

Şəkər çuğunduru 44,29 17,78 

Kartof 14,1 1,54 

Tərəvəz 10,28 4,24 

Bostan bitkiləri 13 3,4 

Meyvə və giləmeyvə 4,9 1,1 

Üzüm 8,42 0,8 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Üzüm məhsulunun hər hektara düşən məhsuldarlığı cədvəldən də göründüyü kimi orta illik 

hesabla 8,42 faiz təşkil  etmişdir. Pambıq isə vaxtilə inkişaf etdiyi rayonda son illərin 

statistikasına əsasən indi ən az orta illik məhsuldarlığa malik 3 məhsuldan biridir.  

Xocalı rayonu 

Ərazisinin böyük hissəsini dağlıq relyefin üstünlük təşkil etdiyi Xocalı rayonu XX əsrin 

sonlarında öz məxsusu olduğu azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən soyqırıma 

şahidlik etmişdir. Bu soyqırım 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən soyuq, şaxtalı qış 

gecəsində baş vermiş və bu faciə erməni işğalçıların Qarabağ torpaqlarından azərbaycanlıların 

etnik təmizləmə siyasətinin bir həlqəsi olmuşdur. Vətən müharibəsində dövlətimizin 

qazandığı misilsiz qələbə nəticəsində 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatı ilə - Ermənistan 

dövlətinin kapitulyasiya aktına imza atması ilə ölkəmizin Xocalı üzərində suverenliyi bərpa 

edilmiş və vətənimizin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar rayonun qədim 

yaşayış məntəqələrindən biri olduğunu sübut etmişdir. Rayon ərazisində yerləşən Əsgəran 

qalasının əsası Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən  qoyulmuşdur. Əsgəran sözü “Qədim 

Aran” anlamını ifadə edir və 1810-cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıqları bu qədim 

qalada aparılmışdır. 

Xocalı rayonu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisinin 13,8 faizini əhatə edir. Soyqırım 

törədilməklə işğal olunan zamanadək rayon əhalisinin əsas məşğuliyyət növləri əsasən 

üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçilik olmuşdur. Həmin zamanlar Xocalıda şərabçılıq 

zavodu, heyvandarlıq kompleksləri mövcud idi. 
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Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik 

hesabla rayon ərazisində 2605 ha ərazidə aparılmış buğda, kartof və tərəvəz əkindən 7,5 min 

ton məhsul əldə olunmuş, hər hektara düşən məhsuldarlıq isə 0,231 sentner/ha olmuşdur 

 

Diaqram 5: Xocalı rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Cədvəl 5: Xocalı rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

 Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan məhsulların 

orta illik həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 9,4 74,91 

Kartof 56,9 20,34 

Tərəvəz 33,7 4,75 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Xocavənd rayonu 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisinin 20,14 faizini əhatə edən Xocavənd rayonunun 

ismi xoca və vənd sözlərinin birləşməsindən forrmalaşmış və xoca – türk dilində öyrətmən, 

müəllim, vənd isə fars dilində nəsli, törəməsi anlamlarını daşımaqdadır. Rayon ərazisində 1,5 

milyon il yaşı olan qədim insan məskəni kimi tanınmış Azıx mağarası yerləşir. Relyefi əsasən 

dağlıqdır, Qarabağ dağ silsiləsi rayon ərazisində dağətəyi düzənliklərə çevrilir. İşğala qədərki 

(02.10.1992) zaman kəsiyində əsas təsərrüfat sahələri heyvandarlıq, üzümçülük, quşçuluq, 

taxılçılıq, bostançılıq və tərəvəzçilik olmuşduur. Eyni zamanda arpa, buğda, qarğıdalı, soğan, 

kartof, yem çuğunduru və bostan-tərəvəz kimi bitkilər də yetişdirilərdi. Ərazisindən axan 
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Köndələnçay, Qozluçay, Quruçay, Çaxmaqçay və digər dağ çayları bağçılıq və bostançılıq 

üçün əlverişli şərait yaradırdı. 

 

Diaqram 6: Xocavənd  rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta illik hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-

lə) 

 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Diaqramdan aydın olur ki, rayonun qeyd olunan müvafiq illər  üzrə orta illik hesabla əkin 

sahələrinin strukturunda ən böyük miqdar buğda məhsulunun, ən az miqdar isə kartof 

məhsulunun payına düşür. Həmin illər üzrə orta illik hesabla 6,74 min ha ərazidə əkin olmuş, 

17,72  min ton məhsul yaradılmış, hər hektar üzrə orta illik məhsuldarlıq 0,403 min sentner/ha 

təşkil etmişdir. 

 

Cədvəl 6: Xocavənd  rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

 Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan məhsulların orta 

illik həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 6,12 88,7 

Kartof 25,76 1,3 

Tərəvəz 22,88 5,78 

Bostan bitkiləri 27,65 1,8 

Meyvə və giləmeyvə 17,59 2,42 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Cədvələ görə kartof və bostan bitkisinin faiz ifadəsində hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlığı liderdir. 
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Tərtər rayonu 

Qərblə Şərqin karvan yolunun üzərində, dağ ilə aranın kəsişdiyi ərazidə yerləşən, məşhur şair 

M.P.Vaqifin 1757 – 1759-cu illərdə məktəbdarlıqla məşğul olduğu, keçmişdə Çaparxana 

adlandırılan Tərtər rayonu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisinin 13,24 faizini təşkil 

edir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 13 oktyabr 1992-ci il qərarı ilə keçmiş 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV - Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin 

1991-ci il 26 noyabr tarixli qərarı ilə muxtar vilayət ləğv edilib) Ağdərə rayonu ləğv olunmuş 

və onun ərazisi Tərtər, Ağdam və Kəlbəcər arasında bölünmüşdür. O zamanadək Tərtər 

rayonunun ərazisi 412 km2 idi, qərardan sonra isə ləğv olunan rayonun Ağdərə şəhəri, onun 1 

qəsəbəsi və bir sıra kəndlər ilə ümumilikdə 548 km2 ərazisi Tərtər rayonunun inzibati ərazi 

vahidinə verilmişdir. İşğal olunan dövrədək (07.07.1993) keçmiş Ağdərə rayonu əsas kənd 

təsərrüfatı rayonlarından biri idi və kənd təsərrüfatının başlıca istehsal sahələrini üzümçülük, 

taxılçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edirdi. Ərazisinin 40 faizdən çox hissəsini meşə 

sahələri tuturdu. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Tərtər rayonunun Seysulan kəndi, 2020-ci ilin 

27 sentyabrından başlayan Vətən müharibəsində 3 oktyabr tarixində Talış və Suqovşan 

kəndləri hərbi əməliyyatlar nəticəsində işğaldan azad olundu və 10 noyabr kapitulyasiya aktı 

ilə isə bütün ərazi vahidləri üzərində dövlətimizin suverenliyi bərpa olunmuşdur. 

Tərtər rayonun əsas kənd təsərrüfatı sahələri pambıqçılıq, heyvandarlıq və taxılçılıqdır. Rayon 

ərazisində bir çox emal sahələri o cümlədən süd emalı zavodları və s. sənaye müəssisələri 

mövcuddur. 

ARDSK – nin məlumatına əsasən 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik hesabla rayon 

ərazisində 13,2 min ha ərazidə əkilmiş əsas kənd təsərrüfatı məhsullarından orta illik hesabla 

103,9 min ton məhsul yaradılmış, hər hektara düşən məhsuldarlıq isə 1,101 sentner/ha 

olmuşdur. 

 

Diaqram 7: Tərtər rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta illik hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 
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Diaqramdan məlum olur ki, ən çox orta illik əkin buğdaya ən az isə bostan bitkilərinə məxsus 

olmuşdur. 2015-2019-cu illər üzrə statistik məlumatlar əsasında aparılmış orta illik 

hesablamalara əsasən Tərtər rayonunda hər hektara düşən orta illik məhsuldarlığın faizlə 

ifadəsində ən böyük pay şəkər çuğunduruna növbəti yeri isə üzüm məhsuluna məxsus 

olmuşdur. 

 

Cədvəl 7: Tərtər rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

 Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan 

məhsulların orta illik 

həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 3,54 26,43 

Pambıq 2,27 6,11 

Şəkər çuğunduru 36,88 37,88 

Kartof 10,04 5,3 

Tərəvəz 11,7 14,2 

Bostan bitkiləri 9,3 0,05 

Meyvə və giləmeyvə 7,95 9,13 

Üzüm 18,32 0,9 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

Şuşa rayonu 

Şuşa şəhərinin əsası 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuşdur. O 

dövrlərdə Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə şəhərə Pənahabad da deyilirdi. Şuşa rayonu 

inzibati rayon kimi 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. Ərazisinin səthi dağlıq relyef olan tarixi 

Azərbaycan şəhərinin işğalıına qədər (08.05.1992) inizbati rayonun iqtisadiyyatının əsasını 

heyvandarlıq sahəsi təşkil edirdi. Eyni zamanda buğda, arpa, qarğıdalı, tərəvəz-bostan bitkiləri 

və kartof əkilib becərilərdi. Adı çəkilən məhsullar təqribən 3,4 min ha ərazidə əkilirdi. 

ARDSK-nin 2015 – 2019-cu illər üzrə məlumatına əsasən aparılan orta illik hesablamalar 

göstərir ki, rayon ərazisində orta illik hesabla 2194 ha ərazidə əkin aparılmış, 6839,8 ton 

məhsul yaradılmış, hər hektara düşən məhsuldarlıq isə 0,354 min sentner/ha təşkil etmişdir. 
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Diaqram 8: Şuşa rayonunda 2015-2019-cu illər üzrə orta hesabla əkin sahələrinin strukturu (%-lə) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

2015 – 2019-cu illər üzrə orta illik hesabla tərəvəzin hər hektara düşən orta illik məhsuldarlığı 

faizlə ifadədə ən yüksək göstəriciyə malikdir. Sonrakı yerləri bostan bitkiləri və kartof 

məhsulları tutur. 

 

Cədvəl 8: Şuşa rayonunda 2015 – 2019-cu illər ərzində orta illik məhsuldarlıq (%-lə) 

 Hər hektara düşən orta illik 

məhsuldarlıq %-lə 

İstehsal olunan 

məhsulların orta illik 

həcmi, %-lə 

Ümumi 100 100 

Buğda 5,68 56,15 

Kartof 20,63 0,96 

Tərəvəz 34,66 22,7 

Bostan bitkiləri 26,04 17,75 

Meyvə və giləmeyvə 12,99 2,44 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanıb 

 

8 noyabr 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlarr nəticəsində Şuşa şəhəri işğalçılardan təmizləndi və 

həmin gün tariximizə “Zəfər günü” kimi həkk olunmuşdur. 

Xankəndi şəhəri 

XVIII əsrin sonlarında Qarabağ xanlarının istirahəti üçün paytaxt Şuşaya yaxın məsafədə 

dağətəyi ərazidə yaşayış məskəni salınır. Xan ailəsinin və eləcə də onun  yaxınlarının 

istirahəti üçün nəzərdə tutulan yaşayış yeri xalq arasında “Xanın kəndi” kimi formalaşır. 

Qarabağ xanlığı Rusiya imperiyasına birləşdirildikdən sonra Xankəndi sonuncu Qarabağ xanı 

86.5

6

5.45 1.65

0.4

2.05

Buğda

Bostan bitkiləri

Tərəvəz

Meyvə və giləmeyvə

Kartof
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Mehdiqulu xanın xanımı Pəricahan bəyimə bağışlanmışdı (İltifat Şahsevən (Əliyarlı), 2013). 

Lakin imperiyanın yeritdiyi əhalinin etnik proporsiyasını dəyişmək siyasəti Xankəndinin 

taleyini dəyişdirdi. Belə  ki, imperiyaya qarşı üsyanların qabağını almaq üçün xanlıq 

ərazilərində hərbi hissələr yerləşdirililməsinə başlanılır və bu hissələrdən biri Xankəndində 

yerləşdirilir. Rus hərbi bazalarında onlara xidmət etmək üçün İrandan erməni ailələr gətirilir 

və beləcə ermənilərin Xankəndinə yerləşdirilməsi prosesi başlanır. 1813-cü ildə Xankəndində 

heç bir erməni, rus ailəsi yaşamırdısa artıq 1847-ci ildə 80 erməni ailəsi yaşayırdı. Irandan 

gətirilən ermənilər məqsədli şəkildə Xankəndiyə yerləşdirilirdi. 1847-ci il imperiya 

xəritələrinə Xankəndi artıq qəsəbə kimi salınır. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin süqutunun ardından Sovet hakimiyyəti qurulur və 1923-cü ildə şəhərin adı 

dəyişdirilərək Stepanakert adlandırılaraq DQMV-nın paytaxtı elan olunur. Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinin 1991-ci il qərarı ilə şəhərin tarixi adı bərpa olunmuşdur. 1991-ci ilin 26 

dekabrında şəhər ermənilər tərəfindən işğal olunur. “Dəmir yumruq” əməliyyatı nəticəsində 

2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatı ilə Xankəndi üzərində Azərbaycanın suverenliyi bərpa 

olunmuşdur. 

Işğala qədərki dönəmdə Xankəndi Azərbaycanın inkişaf etmiş sənaye şəhərlərindən biri idi. 

Şəhər ərazisində mövcud olan yeganə kolxozda maldarlıq və atçılığa daha üstün önəm 

verirdilər. Məşhur  Qarabağ cins atları məhz bu kolxozda yetişdirilirdi. O zamanlar 

Xankəndində mövcud olan ipək kombinatının xammalının 92 faizi ölkəmizin digər 

ərazilərindən gətirilirdi (Dedeyev, Yilmaz, Ibayev, 2008). Bundan əlavə süd emal edən zavod, 

çörək zavodu, xalça fabriki, kimyəvi təmizləmə fabriki, idman avadanlığı fabriki mövcud 

olmuşdur. 

Nəticə 

Prezident İlham Əliyevin ali baş komandanlığı ilə ordumuz tərəfindən həyata keçirilən əks-

hücum əməliyyatı artıq regionda yeni  reallıqlar yaratmışdır. Cənubi Qafqazda uzun illərdi 

davam edən münaqişəyə, vandallığa, vəhşiliyə və faşizmə son qoyulmuş regionda sülhə və 

sabitliyə zəmin yaranmışdır. Artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası prosesinə 

başlanılmışdır və dağıdılmış şəhər və kəndlərin baş planları hazırlanmaqdadır. Yeni reallıqlar 

şəraitində güclü Azərbaycan dövləti təhlükəsiz və rahat şəraitin qurulması, böyük qayıdış 

prosesinin həyata keçirilməsi üçün öz resurslarını səfərbər edərək Qarabağı dünyanın gözəl 

guşələrindən birinə çevirməyi hədəfləməkdədir. Artıq ilkin göstərişlər verilmiş, Qarabağ 

ərazisində dağıdılmış şəhər və kəndlərin yerində smart city (ağıllı şəhər) və smart village 

(ağıllı kənd) layihələrinin icra olunacağı bəyan olunmuş, infrastrukturun bərpası o cümlədən 

kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin yenidən dirçəldilməsi strateji hədəf olaraq 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Işğaldan azad olunmuş Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun inzibati ərazi vahidlərində 

suvarma sistemlərinin - mexaniki suvarmanın, o cümlədən, uzun müddət istifadəsiz qalmış 

suvarma və drenaj sistemlərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində yüksək məhsuldarlıq əldə 

etmək mümkündür. Detallı şəkildə təhllil edildikdən sonra əldə olunan nəticələrə əsasən 
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iqtisadi rayonun tərkibinə  daxil olan ayrı-ayrı rayonlarda qarşıdakı dövrdə həyata keçirilməsi 

məqsədəuyğun hesab edilir: 

• Ağdam Füzuli və Cəbrayılda əkinçilik imkanları daha genişdir. Vaxtilə Füzuli 

rayonunda Köndələn su anbarı tikilmiş, suvarma kanalları çəkilmişdi. Bu su anbarının 

bərpası əkin sahələrinin suvarılması üçün geniş imkanlar yaradar. Həmçinin Cəbrayıl 

rayonunda İranla müştərək Xudafərin su anbarının istifadəsi 250 min ha ərazinin 

suvarılmasına və elektrik enerjisi istehsalına şərait yaradacaqdır. 

• Füzuli rayonunda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında yüksək nəticələrə sahib 

məhsullar pambıq və üzüm idi. O cümlədən, Ağdamda üzüm, pambıq və taxıl istehsalı 

Cəbrayıl rayonunda isə pambıq və üzüm geniş vüsət almış və inkişaf etməkdəydi. 

Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının dağlıq ərazilərində heyvandarlığın inkişafı 

mümkündür. Beləliklə hər üç rayonda qeyd edilən sahələr üzrə böyük nailiyyətlər 

qazanmaq tarixən sübut olunmuşdur və həmin sahələrin inkişaf etdirilməsi sənayenin 

inkişafına müsbət təsir göstərəcək və ixrac potensialını yüksəldəcəkdir 

• Dağlıq relyefin üstünlük təşkil etdiyi Xocalı, Xocavənd və Şuşa rayon ərazilərində 

heyvandarlığın ətlik-südlük istiqaməti, yüksək dağlıq hissələrində isə ətlik-yunluq 

istiqamətinin inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq komplekslərinin, habelə aqrar iqtisadi 

zonaların yaradılması idxaldan asılılığa müsbət impuls qatacaq və daxili  tələbatı 

ödəməkdə müstəsna rol oynayacaqdır.  

• Şuşa rayonunda şəkər çuğundurunun, Xocavənd rayonunda isə şəkər çuğunduru və 

üzüm məhsullarnın istehsalını formalaşdırıb genişləndirmək həmin sahələrin 

inkişafında müsbət rol oynaya bilər. 

Aparılan tədqiqatlar və statistik məlumatların təhlili əsasında qarşıdakı dövr ərzində əsas kənd 

təsərrüfatı təyinatlı məhsulların proqnoz göstəricləri müəyyənləşdirilmişdir. 2021 – 2025-ci 

illər üçün hazırlanmış proqnoz göstəricilərinə əsasən demək olar ki, hətta minimum 

göstəricilərlə belə qeyd edilən illər üzrə orta illik  məhsul həcmi 420 – 450 min ton 

ətraflarında təşkil edəcəkdir. Dövlət tərəfindən hərtərəfli zəruri stimullaşdırma tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi bu rəqəmin daha da yüksək səviyyəyə çatacağına zəmin yaradır. 

 

Cədvəl 9: 2021 – 2025-ci illər üzrə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda əsas kənd təsərrüfatı məshulları 

üzrə proqnoz (min ton-la) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Buğda 150-160 162-167 170-190 200-210 215 

Pambıq 17-18 18-19 20-22 23-24 24-26 

Şəkər çuğunduru 30-35 40-42 45-50 50-60 70 

kartof 14-15 15-17 18-19 18-20 20-22 

Tərəvəz 90-100 110-120 125-132 135-140 145-150 

Meyvə və giləmeyvə 16 16-18 18-19 19-20 21-22 

Üzüm 1,5-1,6 1,5-1,6 1,7 1,7 1,7 - 2 
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Mənbə: Müəllif tərəfindən proqnozlaşdırılıb. 

 

İşğaldan azad olunan ərazilərin əkin sahələrinin istifadəsi, əhalinin tam təhlükəsiz və sülh 

şəraitində məskunlaşdırılması əlbəttə ki proqnoz göstəricilərdən də artıq məhsulun əldə 

edilməsinə rəvac verəcəkdir. Əhalinin məskunlaşdırılmasından sonra onların adaptasiya 

prosesi, kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilib – becərilməsi, başqa sözlə kənd təsərrüfatı 

vərdişlərinin bərpası və formalaşdırılması üçün təlim – məsləhət xidmətlərinin həyata 

keçirilməsi vacib əhəmiyyət daşıyır. Bu Böyük Qayıdış vətəndaşlarımızın işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmasında və bu ərazilərin ölkənin iqtisadi fəaliyyətinə 

qoşulmasında bir körpü olacaqdır. 
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Kənd Təsərrüfatı Sahəsində GLOBALGAP 
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Summary 

The issues of food safety, standards and food quality represent a challenge for every food company which has to 

cope with in order to survive. In this  article  we  present  the  issues  related  to  the  GLOBALGAP  system  which  

apply  to  each manufacturer conscious of its impact on the quality and safety of food produced. GLOBALGAP in 

everyday use is associated with obtaining a certificate required by chain stores and other customers, who make it 

start or continue  doing  business  with  providers  of  unprocessed  agricultural  products. The GLOBALGAP 

standard is primarily designed to alleviate consumers' concerns about how nutrients are produced on the farm, 

reducing the use of chemical inputs and taking a responsible approach to human and animal health and safety, 

minimizing the environmental impact of farm work. Gaining GLOBALG.A.P. certification demonstrates to 

consumers and retailers your commitment to safe, sustainable food production. The programme is respected by 

retailers all over the world and can help take your product into new markets. The standard also improves long term 

business performance by promoting efficiency and reducing waste. 

Açar sözlər: GLOBALGAP, EUREP, GGN, sertifikatlaşdırma, təsərrüfat məsləhətçisi (Farm Assurers). 

Giriş 

Keçən əsrlərdə kənd təsərrüfatının əsas məqsəd bu sahə ilə məşğul olan istehsalçıların, 

fermerlərin rifah halını artırmaq, fermerlərin gəlirlərini sabitləşdirmək və davamlı qida 

tədarükünü təmin etmək olmuşdu. Burada həm Avropa Birliyinin Ortaq Kənd Təsərrüfatı 

Siyasətinin, həm də bütün dünyada həyata keçirilən kənd təsərrüfatı siyasətlərinin əsas hədəfləri 

olmuşdur. Avropa Birliyinin Ortaq Kənd Təsərrüfatı Siyasəti, Avropa Birliyinə üzv ölkələrin 

kənd təsərrüfatı məqsədlərini birləşdirən ilk ortaq siyasətdir. (Avropanın Ümumi Kənd 

Təsərrüfatı Siyasəti, 2017) Avropa Birliyinin Ümumi Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin əsas 

məqsədləri; texniki tərəqqini sürətləndirmək, kənd təsərrüfatında rasional istehsalı təmin etmək, 

kənd təsərrüfatı işçilərinin fərdi gəlirlərini artırmaq, kənd təsərrüfatı bazarlarında tarazlığı təmin 

etmək və kənd təsərrüfatı məhsulları tədarükündə balansı təmin etmək. (Avropanın Ortaq Kənd 

Təsərrüfatı Siyasəti, 2017). Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatının (FAO) da əsas məqsədləri əhatəli, səmərəli, dayanıqlı kənd təsərrüfatı yaratmaq və 

qida təhlükəsizliyini təmin etməkdir. (FAO, 2017). Digə tərəfdən, davamlı qida tədarükünün 

təmin edilməsi ilə istehsalın artmasına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarında 

məhsuldarlıq bir o qədər əldə olunmayıb. Bu səbəbdən də kənd təsərrüfatı siyasətinə yönəlmiş 

bu məqsədlər sürətlə artan dünya əhalisi, dəyişən qidalanma vərdişləri və qida ehtiyacları, mənfi 

ekoloji dəyişikliklər, yeni kənd təsərrüfatı becərilmə üsulları və getdikcə daha çox 

şaxələndirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının işlənməsi və istifadəyə daha sürətli hazır hala 

gətirilməsi ilə birlikdə yerini etibarlı qida konsepsiyası ilə əvəz etmişdi. (Güzel, 2012) Beləliklə 

mailto:isa.sefi@gmail.com
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son illərdə artan istehlakçı şüuru ilə qida bazarında təhlükəsizliyinə zəmanət verilən məhsullara 

daha çox üstünlük verilməyə başlanılmışdı. Qida təhlükəsizliyi qida məhsullarında qeyri-təbii 

maddələrin olmaması, zərər verməyəcək miqdarda və ya məqbul səviyyədə olması və qida  

gigiyenasının təmin edilməsi mənasına gəldiyi kimi, habelə qidaların istehsalı zamanı 

müəssisələrin ətraf mühitlə əlaqəsi, əhalinin sağlamlığı və rifahı ilə də bir başa əlaqəlidir. 

Bununla əlaqədar, istehlakçı aldığı hər hansı bir qidanın qida təhlükəsizliyi baxımından risk 

yaratmaması və istehsalı zamanı ətraf mühitə təsir göstəricilərinə dair ekoloji tələblərə uyğun 

olması barədə bir öhdəlik tələb edir. Məhsullarını AB-yə ixrac etmək istəyən istehsalçı və / və 

ya ixracatçı bu öhdəlikləri yerinə yetirdiyini istehlakçıya sübut etməlidir. Nəticədə, müvafiq 

öhdəliklərin yerinə yetirildiyini göstərən və üçüncü tərəf müstəqil təşkilatlar tərəfindən 

verildiyini göstərən GLOBALGAP Sertifikatı konsepsiyası ortaya çıxdı (Piotr Gołasa, 2012). 

Kənd təsərrüfatı çirkləndiricilərinin istifadəsi ilə təbii tarazlığı pozan kənd təsərrüfatının 

ənənəvi istehsalı metodlarının tətbiqinin azaldılması zərurəti nəticəsində FAO, ABŞ və AB 

tərəfindən 1997-ci ildə ətraf mühitə uyğun intensiv istehsal metodların və kənd təsərrüfatı 

sistemlərinin inkişaf etdirilməsi, kimyəvi maddələrin istifadəsini azaldılması, torpaq və su 

ehtiyatlarını yaxşılaşdıraraq gələcək nəsillərə ötürməyi hədəfləyən "Davamlı Kənd Təsərrüfatı" 

konsepsiyası formalaşdırmışdı. Ayrıca, bu konsepsiyanın prinsipləri “Qabaqcıl Kənd 

Təsərrüfatı Təcrübəsi” olaraq adlandırılmışdır. AB-də qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübəsi kənd 

təsərrüfatı müəssisələrində HACCP prinsiplərinə əsaslanan bir keyfiyyət təminatı sənədi 

şəklində yayınlanmışdı(Yüksel və ark., 2005). Qeyd edək ki, 1997-cı ildə  GLOBALGAP 

standartı Avropa Pərakəndə Ticarətçiləri Kənd Təsrrüfatı Məhsulları üzrə İşçi Qrupu (EUREP) 

tərəfindən  yaradıldı. Almaniyadakı tədqiqat institutu Euro Handelsinstitut tərəfindən 2001-ci 

ildən sonra EUREPGAP Texniki və Standartlar Komitəsi yaradıldı və EUREPGAP 

sənədlərinin nəzərdən keçirilməsi və yenilənməsi və sonradan sertifikatlaşdırma işlərinə də 

başladı. (Güzel, 2012) 2007-ci ildə EUREPGAP adı GLOBAL.G.A.P adı ilə əvəz olundu ki, 

burada “Global” sözü “Qlobal”, qısaldılmış G.A.P isə  “ Good Agriculture 

Practice” sözlərində ibarət olub “Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi" kimi tərcümə olunur. 

FAO tərəfindən Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi (GAP) kənd təsərrüfatı istehsalı sistemini 

sosial cəhətdən faydalı, iqtisadi cəhətdən gəlirli və səmərəli, insan sağlamlığını qoruyan, 

heyvan sağlamlığı və rifahı ilə ətraf mühitə dəyər verən bir vəziyyətə gətirmək üçün tətbiq 

edilməli olan prosedurlar olaraq müəyyən edilir. (FAO, 2003) Bu prosedurlar özünü beynəlxalq 

səviyyədə qəbul edilmiş və qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinə uyğun olaraq hazırlanmış 

kənd təsərrüfatı istehsalı standartlarında əks etdirib, standart təcrübələri və müəyyən nizam-

intizam qaydalarını müəyyənləşdirən bir protokoldur. 

GLOBALGAP protokolunun əsas götürüldüyü standartlar və istifadə olunan şərtlər 

GLOBALGAP-ın ümumi qaydalarında müəyyənləşdirilir və izah olunur. Bu şərtlər aşağıda 

göstərildiyi kimi 4 başlıq altında araşdırılmışdır (Hofmans, 2008). Bu prinsiplərə görə, 

GLOBALGAP sertifikatı alan bir məhsul üçün əsas şərtlər bunlardır:   
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• Qida Təhlükəsizliyi. Məhsul tərkibində insan sağlamlığına zərər verən kimyəvi, 

mikrobioloji və fiziki qalıqları təşkil etməməsi. Bu standart ümumi HACCP prinsiplərinin 

tətbiqindən qaynaqlanan qida təhlükəsizliyi prinsiplərinə əsaslanı 

• Ətraf mühitin qorunması. Məhsulun ətraf mühiti çirkləndirmədən və təbii 

tarazlığı pozmadan istehsal olunması. 

• İş sağlamlığı və təhlükəsizliyi və işçilərin rifahı. İstehsalın istehlakçının 

yerləşdiyi ölkənin kənd təsərrüfatı qanunvericiliyinə və məhsulun yetişdirildiyi ölkənin 

kənd təsərrüfatı qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirildiyi ilə bağlı sənədləşdirilmiş 

olması. 

• Heyvanların rifahı. Məhsul digər canlıların rifahına mənfi təsir göstərilmədən 

istehsal olunması. 

Müasir dövrdə bazarlarda pərakəndə satış edənlərin əksəriyyəti təhlükəsiz və davamlı kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalını təmin edən müəyyən standartlara ehtiyac duyulur. 

GLOBALGAP sertifikatı qida təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatında davamlılığını təmin etməsi 

baxımından yüksək qiymətləndirilir. İstehsalçılar GLOBALGAP  standartlarına riayət etməklə 

məhsullarını həm yerli, həm də dünya bazarında sata bilirlər. Beləliklə aydındır ki,  

GLOBALGAP Sertifikatı istehsalçı və/və ya ixracatçı üçün məhsulunu AB bazarına çatdırmaq 

üçün pasport rolunu oynayır. GLOBALGAP əsas standartı olan İnteqrasiya olunmuş Kənd 

Təsərrüfat Təhlükəsizliyi  (Integrated Farm Assurance) üç istehsal sahəsi üçün mövcuddur: 

bitki məhsulları, heyvan məhsulları və su məhsulları. Qeyd edək ki, GLOBALGAP  

ümumilikdə 40-dan çox standartdan ibarətdir. (Yüksel Delice, N., Delice A., 2005) 

GLOBALGAP internet səifəsində sertifikatın 5 addımda əldə olunması haqqında məlumatlar 

əks olunmuş və həmin səifədə bu məlumatlara keçid üçün linklər verilmişdir. 

1. GLOBALGAP  standartları ilə bağlı olan və digər bütün sənədlər əldə olunmalı 

və onlar göstərilmiş müvafiq qaydalara uyğun olaraq doldurulmalıdır. (11, 2021) 

2. Təsərrüfatçı ölkəndəki sertifikatlaşdırma orqanlarının təkliflərini müqayisə 

edilməli və onlardan birini seçməlidir.(12, 2021) Seçilmiş şirkətin müəyyən şərtləri ilə tanış 

olunduqdan sonra xiddmətdən yararlanmaq üçün şirkətin internet səifəsindən qeydiyyatdan 

keçilir və nəhayyət GLOBALGAP  nömrəsi (GGN) əldə edilir.  

Qeyd edək ki, sertifikatlaşdırma qurumlarının fəaliyyətinin davamlı inkişafını təşviq 

etmək üçün Performans Reytinqləri  (Key Performance Indicators ) qurulur. Burada  

sertifikatlaşdırma qurumları bir ilə beş bal arasında qiymətləndirilir. Performans Reytinqinə 

görə 1-qəbul edilə bilməz, aşağı performans, 2- təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan, 3 - bəzi 

inkişaf etdirilməli nüansları olan, 4-yaxşı performans, 5- əla performans kimi dəyərləndirilir. 

Əgər şirkət ləğv edilibsə bu adının yanında açıq şəkildə göstərilir. Digər tərəfdən şirkətə 

sanksiya tətbiq olunarkəndə sertifikatlaşdırma üçün seçilə bilməz. (FAO, 2003) 

3. Təsərrüfat məsləhətçisi (Farm Assurers) seçilir. (13, 2021) Qeyd edək ki, 

təsərrüfat məsləhətçisi bir GLOBALGAP  standartını tətbiq etməkdə və ya GLOBALGAP  
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auditi yoxlanışına hazırlaşmaqda kömək edən bir  təsərrüfat məsləhətçisidir. Təsərrüfat 

məsləhətçisi (Farm Assurers) GLOBALGAP  tərəfindən təlimləndirilmiş, müəyyən 

mərhələlərdən keçərək, sertifikatla təsdiqləndirilmişdir. GLOBALGAP  internet səifəsində 

"Farm Assistant” axtarış siyahısında məsləhətçilər sertifikat, logo və şəxsiyyət vəsiqəsi daxil 

olmaqla kifayət qədər identifikasiya vasitələri ilə təchiz olunmuşdur. ( Piotr Gołasa, 2012).   

4. GLOBALGAP  sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətini 

qiymətləndirilməsi üçün yoxlanışı təşkil edilir. Bu yoxlanış aşağıdakı mərhələləri əhatə edir. 

• GLOBALGAP  tərəfindən təsdiqlənmiş sertifikatlaşdırma orqanı ilə təsərrüfatçı 

tərəfindən razılaşma əsasında görüş vaxtı təyin edilir. 

• İstehsalçı su keyfiyyəti və torpaq təhlili hesabatlarını, daha əvvəl alınan 

məhsulların siyahısı və bənzər sənədləri hazırlayır.  

• Sertifikatlaşdırma orqanı istehsal yerləri ilə tanış olur və işçilərin sayı, sahə 

ölçüsü və məhsulların sayı kimi məlumatlara əsaslanaraq müqavilə hazırlayır. 

• İstehsalçı və ya istehsalçı qurum təklifi qəbul edərsə, müqavilə imzalanır. 

• Sertifikatlaşdırma orqanı istifadə edilən dərman və gübrələrin miqdarı və 

xüsusiyyətləri, toxum və fidanların xüsusiyyətləri, bütün istehsal fəaliyyətlərinin məzmun və 

onların həyata keçirildiyi tarix daxil olmaqla bütün bu məlumatlara nəzarət edir. 

• Sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən suyun, torpağın, yarpaqların və buna oxşar 

qalıqları və məhsul nümunələrini alınıb təhlili üçün səlahiyyətli laboratoriyalara göndərir. 

5. Təsərrüfat fəaliyyəti standartların tələblərinə uyğunlaşdığı təsdiqləndikdən 

sonra təsərrüfatçı GLOBALGAP sertifkatını əldə edir. 

GLOBALGAP sertifikatlı məhsullarda hər bir istehsalçını B2B səviyyəsində təyin edən 13 

rəqəmli GLOBALGAP  nömrəsi (GGN) qeyd olunur. Təsərrüfat və istehsalçılar sertifikatı 

haqqında bütün məlumatların şəffaflığı və bütövlüyü GLOBALGAP mərkəzinin verilənlər 

bazasında ən yüksək səviyyədə saxlanılanmaqdadır. (14, 2021) Qeyd edək ki, GLOBALGAP  

sertifikatının əldə edilməsi ilə bağlı bir sıra xərclər də vardır ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Standartın tətbiqi ilə bağlı xərclər. Hər bir təsərrüfat unikaldır, buna görə də 

müəyyən vəziyyətdən asılı olaraq, müəyyən bir standarta uyğunlaşmaq üçün yeni siyasətlər, bir 

sıra proseslər və yeni istehsal metodlarının tətbiq edilməsi lazım ola bilər. 

• GLOBALGAP qeydiyyat haqqı. Bu haqq GLOBALGAP  tərəfindən 

sertifikatlaşdırma orqanları vasitəsi ilə alınır. Bitki məhsulları istehsal edən istehsalçılar üçün 

GLOBALGAP  qeydiyyat haqqı məhsul istehsal üçün istifadə olunan əraziyə (hektara) görə 

hesablanır. Heyvandarlıq  və su məhsulları istehsalçıları üçün qeydiyyat haqqı ət / məhsul 

miqdarına (ton) əsasən hesablanır. 

• Sertifikatlaşdırma orqanının xidmət haqqı. Bu haqq təftiş və audit üzrə xərclər 

(müddət, səyahət xərcləri) və sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən aparılan xidmətlər birbaşa 

istehsalçı ilə sertifikatlaşdırma orqanı arasında yoxlamaların müddətindən, səyahət 

xərclərindən, hazırlıq üçün lazım olan vaxtdan və s. aslı olaraq müəyyənləşdirilir. 

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Golasa


                                                                                                                                                       
 

III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ 

KONFRANSI 

4 – 7 İYUN 2021 

GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN 

3117 

 

 

 

 

 

Qeyd edə ki, GLOBALGAP-ın yaradılmasında məqsəd başda qeyd etdiyimiz bütün 

mənfi halların qarşısını almaq və həm istehsalçını, həm də istehlakçını qorumaqla təbiətə 

mümkün qədər az zərər vurmaqdır. GLOBALGAP prinsiplərinə uyğun istehsal olunan 

məhsullar dünya bazarında üstünlük qazanır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ixrac 

etdikləri məhsulları GlobalGap etiketi ilə təqdim edərlərsə, məhsulun etibarlı və keyfiyyətli 

olduğunu ictimaiyyətə bildirirlər. GLOBALGAP-ın əsas prinsipləri. 

• Kənd təsərrüfatı qida istehsalında yüksək keyfiyyətə nail olmaq. 

• İstehsalat fəaliyyəti zamanı ətraf mühit şəraitinə diqqət yetirmək. 

• Ekoloji tarazlığa zərər verəcək və təbiətə zərər verəcək fəaliyyətlərdən 

qaçınmaq. 

• Təbii resursların daha səmərəli istifadəsini təmin etmək. 

• Kənd təsərrüfatı istehsalında məhsuldarlığın artırılması. 

• Ümumiyyətlə istehsalçıların, insanların və cəmiyyətin həyat keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi. 

• Ənənəvi kənd təsərrüfatı metodlarını bu gün istifadə olunan texnoloji 

imkanlarla birləşdirmək. 

• İqtisadi cəhətdən səmərəli və gəlirli bir sistemin qurulması. 

• İnsanların sağlamlığına əhəmiyyət verilən bir sistemin formalaşdırılması. 

• Ətraf mühit baxımından təbiəti və ekoloji tarazlığı qoruyan bir sistemin 

qurulması. 

Eyni zamanda GLOBALGAP özü Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üçün böyük addımlar 

atmışdır.(FAO, 2003) Bunlara aiddir: 

• Ticarət sərgilərindəki bütün ticarət köşkləri demək olar ki,“Dayanıqlı” 

materiallarla tikilmişdir. 

• Yaxın gələcəkdə tamamilə kağız istifadəsini dayandırmaq hədəflənir - bu heç bir 

reklam materialının çap edilməməsi deməkdir. Hazırda çap olunmuş materialların azaldılması 

mərhələsindədirlər. 

• 2017-ci ildən bəri CO2 emisiyası azaldılmışdır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə geniş miqyasda kənd təsərrüfatı müəssisələri rahatlıqla  

GLOBALGAP standartlarına uyğunlaşa bilirlər. İxracatçılar, nəzarətinin çətin olması, qida 

təhlükəsizliyi və gigiyena standartları ilə əlaqədar olaraq, istehsal üçün məsuliyyəti götürmək 

istəmirlər. Bu, GLOBALGAP-ın əsas məqsədi olan dünyadakı bütün istehsalçılara çatmasını 

təmin edən qlobal standartların inkişafı ilə uyğun gəlmir. GLOBALGAP Qərbi Avropa 

ölkələrində və Avropadan kənar bəzi ölkələrdə fermerlərə tətbiq olunan keyfiyyətli idarəetmə 

sisteminə uyğun gəlmir. Uyğunluq meyarları, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kiçik 

miqyaslı istehsalçılar və ixracatçılar üçün əngəl kimi qəbul edilir. Bu məqsədlə inkişaf etməkdə 
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olan ölkələrdə GLOBALGAP layihələr çərçivəsində həyata keçirilir. 

Buna uğun olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanda bu ölkələr siyahısına daxildir. Onun münbit kənd 

təsərrüfatı torpaqları və neft, təbii qaz və dəmir filizi daxil olmaqla geniş mineral ehtiyatlarına 

malikdir. Coğrafiyası və tarixi baxımından dünyanın ən əhəmiyyətli yerlərindən birində 

yerləşən Azərbaycan, geniş türk coğrafiyasında vacib ölkələrindən biridir. 2009-cu ildə qəbul 

edilmiş Dövlət Proqramlarından asılı olaraq, QLOBALGAP-ın kənd təsərrüfatı təcrübələri 

ölkədə ilk dəfə 2010-cu ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər qrupu olan Azersun 

Holdinqdə tətbiq edilmişdir. Bu layihədə regional inkişaf, məşğulluq, qida təhlükəsizliyi və 

ətraf mühitin qorunması ən vacib hədəflərindəniydi. (Polat, 2012). Azərbaycanda ilk dəfə 

QLOBALGAP-ın kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini həyata keçirən Azersun Holdinq Azərsun 

Kənd Təsərrüfatı MMC-ni (Natural Greenland MMC) 2006-cı ildə Bilesuvar bölgəsində 

qurulmuşdur. 3400 hektar əkinçilik ərazisi olan müəssisənin ən vacib hədəfləri arasında 

regional inkişafın təmin edilməsi, xüsusən də Qarabağ bölgəsindən olan əhalinin işlə təmin 

olunmasıdır. Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan AKTM MMC-də də müasir əkinçilik 

təcrübələri ilə qida təhlükəsizliyini, insan sağlamlığını və ətraf mühiti qoruyan kənd təsərrüfatı 

fəaliyyətləri üçün QLOBALGAP təcrübələrini tətbiq etmişdir. 2009-cu ildə qüvvəyə minən 

Dövlət Proqramlarına əsasən QLOBALGAP Kənd Təsərrüfatı Layihəsi 2009-cu ildə həyata 

keçirilməyə başlanıldı. Beləliklə qida təhlükəsizliyi və ətraf mühitin qorunması onun ən vacib 

hədəfləridir. 

Nəticə 

Aqro-qida sənayesində standartların tətbiqi, bu sahədə irəlləmək və inkişaf etmək üçün əsas 

şərtdir. Standartların kənd təsərrüfatında tətbiq edilməsinin əhəmiyyəti sürətlə artır, çünki 

istehlakçılara bu əminlik hissi verir və beləliklə  aldıqları qidanın təhlükəsiz və sağlam olduğuna 

inanırlar. Digər tərəfdən, qida sektöründə standartların tətbiqi, bu sahədə işçilərin və qida 

sənayesində istehsalın qayğısına qalacaq iş zəncirinin yaradılmasına qoyulan investisiyalar 

qlobal bazarda rəqabət üstünlüyü səviyyəsinin artırılması üçün vacib şərtdir. 

Bu gün qida bazarında HACCP, BRC, IFS, Globalgap sertifikatları pərakəndə satıcılara lazım 

olan inam və əminliyi təqdim edir. Bu tip standartların meydana gəlməsinin səbəbləri isə 

“marka dəyərinin” qornmasının vacibliyi təşkil etməkdədir. Xüsusilə GLOBALGAP sertifikatı 

bir çox şirkətin tədarükçüsü olmaq üçün əsas şərt olduğu və ümumiyyətlə qida təhlükəsizliyi 

tələblərini əhatə etdiyi üçün ticari bir "bilet" halına gəlmişdir. GLOBALG.AP standartı ilk 

növbədə istehlakçıların fermada qida maddələrinin istehsalının, kimyəvi maddələrin 

istifadəsinin azalmasının, insan və heyvan sağlamlığına və təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə 

yanaşma, təsərrüfat işinin ətraf mühitə zərərli təsirlərini minimuma endirməklə bağlı 

narahatlıqlarını azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kənd təsərrüfatı sektorunda bir keyfiyyət 

sistemi olaraq qəbul edilən GLOBALGAP, kənd təsərrüfatının sahə istehsalına yönümlü, qida 
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təhlükəsizliyi və keyfiyyət baxımından inteqrasiya edilmiş kənd təsərrüfatı prinsiplərini 

mənimsəmiş, HACCP və ISO 9001; Ətraf mühitin idarəedilməsi baxımından ISO 14001 və işçi 

qüvvəsinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi baxımından OHSAS 18001 standartlarına paralel olan 

bir sistemdir. (FAO, 2003) Bununla birlikdə, İnteqrasiya edilmiş Ziyanvericilərlə Mübarizə 

(Integrated Pest Management) və İnteqrasiya olunmuş Bitki İdarəetmə (Integrated Crop 

Management) metodlarının izlənilməsini nəzərdə tutur. 
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	SOCAR-ın İnsan Resursları üzrə Departamenti isə öz tərkibində İşə qəbul və yerləşdirmə prosesini, Təlim və tədris, Test etaplarının təşkili, Uçot və işçilərlə əlaqələr kimi şöbələri birləşdirir.Bu departamentin başlıca funksiyaları aşağıdakılardır:
	1. Ümumilikdə şirkətə işə qəbul prosesi üçün sisteminin hazırlanması və yerinə yetirilməsi;
	2. İşçilərlə davamlı ünsiyyət və onların fərdi inkişaf planının təşkil edilməsi;
	3. İnsan resurslarının idarə olunması prosesinin SOCAR-ın bütün struktur bölmələrində mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi və buna birbaşa nəzarətin təşkil edilməsi.
	İnsan resurslarının idarə edilməsi mərkəzləşdirilmiş şəkildə SOCAR-ın baş ofisi səviyyəsində həyata keçirilir. SOCAR -ın 22 aprel 2013-cü il tarixli 57 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş kadr siyasəti kadr ehtiyat bazasının formalaşdırılmasını, əmək məhs...
	 Təlim və inkişaf. İşçi heyəti üçün təlimlər, fəhlə peşələri üzrə kadr hazırlığı, nüfuzlu xarici universitetlərdə təhsil almaq üçün gənc mütəxəssislərin seçilməsi, müxtəlif mübadilə proqramları, yerli tələbələr üçün təqaüd proqramları təşkil edilir v...
	 Test imtahanlarının təşkili. İşə qəbul və yerləşdirmə, işçilərin sertifikatlaşdırılması və təqaüd alanların seçimi zamanı məntiqi, peşəkar və şirkətlə əlaqəli məlumatları yoxlamaq üçün elektron test imtahanları aparılır.
	 Kadr xidmətləri/Hesabatlar. SAP sistemi tərəfindən hazırlanmış müxtəlif işçi heyəti hesabatları ilə tənzimlənən fərqli personal əməliyyatları.
	 İR Portalı. İşçilərə effektiv elektron rabitə təmin etmək üçün İnsan Resursları Portalı istifadəyə verilmişdir.
	 İşə qəbul və yerləşdirmə prosesi. SOCAR-da mərkəzləşdirilmiş, çox mərhələli, avtomatlaşdırılmış, ədalətli və şəffaf rəqabətə əsaslanan məşğulluq prosesi hazırlanmış və həyata keçirilmişdir.
	 Xidmət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. Səriştəlilik və effektivlik idarəetmə metodları hazırlanmışdır. Səriştələrin İdarə Edilməsi Layihəsi, şirkətin ən böyük quruluşu olan Azenft İB-də başladılmışdır.
	SOCAR-da həyata keçirilən kadr siyasəti şirkətin mövcud kadrlarının saxlanılmasına, onların inkişaf etdirilməsinə, insan resursları imkanlarından daha məhsuldar şəkildə istifadə edilməsinə, eyni zamanda beynəlxalq standartlara, bazar iqtisadiyyatında ...
	Kadrlar üçün təlim proqramlarının keçirilməsi şirkətin qarşısında duran əsas vəzifələrindən biri də neft və qaz sənayesinin qarşısında duran əsas problemləri həll etmək və şirkətə öz strukturu daxilində sənaye obyektlərində baş verən fövqəladə hadisəl...
	Peşəkar təcrübə və ən müasir təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə TTSİ, Türkiyə, ABŞ, İngiltərə, Yaponiya, Ukraynanın təhsil müəssisələri ilə fəal əməkdaşlıq edir. Təlim mərkəzləri aşağıdakı təlim proqramları üzrə ümumi formada işlər həyata keçirir:
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	• yeni işə qəbul olan işçilərə texniki təhlükəsizlik məlumatlarının və əməyin mühafizəsi üzrə qaydalarının öyrədilməsi;
	• təlim proqramlarına daxil olan mühəndis-texniki işçilərin,dalğıcların, matrosların və dəniz neftçilərinin sertifikatla təltif olunması.
	2019-cu ildə şirkətin strukturuna daxil bütün müəssisələrində yüksək səviyyəli əmək şəraitinin yaradılması, istehsalat ərazilərinin, ofislərin,iş yerlərinin müasir normalara uyğun olaraq yenidən formalaşması, istehsalatda xəsarətlərin, baş verə biləcə...
	Şagirdlərə onların ixtisas mövzularından başqa əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydaları, yanğından və digər təhlükəli stiuasiyalardan qorunmaq, ilkin tibbi yardım, ətraf mühitin qorunması kimi mövzular haqqında təlimlər keçirilir. Bununla yanaşı, ...
	Transmilli şirkət olaraq faəliyyət göstərən SOCAR insan resurslarını cari və gələcək irimiqyaslı layihələrin müvəffəqiyyətinin əsası hesab edir. 2019-cu ildə “İnsan resurslarının idarə edilməsi proseslərinin transformasiyası”  proqramındakı prosedurla...
	SOCAR-da işə qəbul Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinin qanunlarına riayıt etməklə, şirkət daxili müvafiq standartlarına və digər normativ sənədlərinə müvafiq olaraq müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. SOCAR-da müəssisə və təşkilatlar da...
	Qrafik 1: 2019-cu il işçilərin və yeni işçilərin sayı
	Cədvəldən göründüyü kimi, 2019-cu ildə kənardan işə qəbul olan işçilərin sayı 1008 nəfər təşkil edir. Daxili yerdəyişmə nəticəsində 2510 nəfər işçi mübadiləsi baş vermişdir. Daha öncədən SOCAR-da çalışanların sayı 47177 nəfər, yeni işə qəbul edilən iş...
	SOCAR-da 2019-cu ildə işçilərin dinamikası aşağıdakı kimi olmuşdur (SOCAR, 2019):
	2019-cu ildə işçilərin dinamikasını 5994 nəfər rəhbər işçi, 9015 mütəxəssis nəfər, 35260 nəfər fəhlə, 856 nəfər texniki icraçı təşkil edir.
	SOCAR-da 2017-2019-ci illər arasında işçilərin ümumi sayının dinamikası aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur (SOCAR, 2019):
	Cədvəl 1: SOCAR-da işçilərin say dinamikası
	01.01.2018-01.01.2019-ci illər ərzində SOCAR üzrə işçilərin ümumi sayı 570 nəfər artaraq 01.01.2019 – cu il tarixinə  51695 nəfər olmuşdur.  İşçilərin sayında baş verən dəyişikliklər isə struktur islahatlarının aparılması və müəssisələrdə işçilərin sa...
	Cədvəldən göründüyü kimi, şirkətdə daimi qadın işçilərin sayı müvəqqəti qadın işçi sayına əsasən çoxluq təşkil edir və ümumi qadın işçilərin təqribən 99% -ni təşkil edir. Eyni qaydada, 42834 daimi kişi işçi ilə bərabər 402 müvəqqəti kişi işçi vardır. ...
	2019-cu ilin statistik məlumatlarına əsasən, işçilərin yaş qrupuna görə bölgüsü isə aşağıdakı kimi olmuşdur (SOCAR, 2019):
	Cədvəl 3: SOCAR-da işçilərin yaş qruplarına görə bölgüsü
	Mənbə: SOCAR hesabatları (https://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/ Davamli-inkişaf2019.pdf).
	Şirkətin əməkdaşlarının əksəriyyətinin 30-50 yaş arasında olması və çox cüzi bir hissəsinin 30 yaşdan aşağı olması SOCAR-da işçilərin əksəriyyətinin peşəkar və təcrübəli kadrlar olduğunu sübut edir. Lakin bununla birlikdə, 30 yaşdan aşağı gənclər və 5...
	SOCAR-da 2019-cu ildə SOCAR işçilərin cins və kateqoriyalara görə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur (SOCAR, 2019):
	Cədvəldən göründüyü kimi,  işə qəbul edilmiş kişi işçilərin sayı qadın işçilərdən 4 dəfə çoxdur. 30 yaşdan aşağı yaş qrupuna daxil edilən gənclərin işə qəbulu isə digər yaş qruplar ilə müqayisədə üstünlük təşkil edir, bu isə öz sırasında də kifayət qə...
	Şirkətdə işçilərin cinsi kateqoriya üzrə bölgüsü cədvəldə göründüyü kimi, rəhbər işçiləri təxminən hər 10 nəfərdən biri qadın işçi təşkil edirsə, mütəxəssislər arasında qadın işçilərin sayı  xeyli azdır. Texniki icraçılar sırasında isə qadın işçilər ə...
	Neft-qaz sənaye müəssisələrində insan resurslarının qiymətləndirilməsi və  idarə olunması hal-hazırkı şəraitdə idarəetmənin qarşəsənda duran ən prioritet məsələlərdən  biridir. Ümumilikdə, insan resursları yanlız nəzəri cəhətdən deyil, hər bir şirkətd...
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	İnnovasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi, investisiyaların cəlb edilməsi və təşviqi üzrə əlverişli şəraitin yaradılması və müvafiq təşkilati işlərin görülməsidir. Həmçinin rəqabət... (1)
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	– innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsini stimullaşdıran normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması; (1)
	– innovasiya fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi; (1)
	– innovasiya infrastrukturun formalaşdırılması və onun inkişafına yönəldilən tədbirlərin görülməsi; (1)
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	İnnovasiya siyasətinin reallaşdırılmasında özəlləşdirmə, innovasiya infrastrukturunun yaradılması böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün innovasiya fəaliyyəti iştirakçılarının işini əlaqələndirən elmi, texnoloji parkların, i... (1)
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	Üzləşdiyimiz dövr bizdən artan rəqabətə tab gətirmək üçün yeni strategiyalar düşünməyi tələb edir. Çünki, dördüncü sənaye inqilabı iqtisadiyyatının rəqabət qaydaları əvvəlki dövrlərin qaydalarından fərqlənir. Burada rəqabətə tab gətirmək üçün bütün fo...
	Hazırda ölkəmiz nüfuzlu reytinqlərdə hər il pozitiv inkişaf dinamikası göstərir. Azərbaycan İKT sahəsinin inkişafına görə dünya üzrə 65-ci yerdə qərarlaşıb və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında liderdir. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının sənədinə ...
	Ölkəmizdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün müvafiq innovasiya strukturlarının - innovasiya mərkəzlərinin, biznes inkubatorların, texnoparkların yaradılması nəzərdə tutulur və artıq bu sa...
	İqtisadiyyatın inkişafında innovasiyanın hədəfi milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, dünya ticarət sisteminin inteqrasiyasına nail olmaqla, ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. B...
	Biznes inkubatorlar ölkədə innovasiya biznesinin, innovasiya mühitinin inkişafını təmin edə bilər. Biznes inkubator mexanizmi vasitəsilə müəssisələr özünün malik olduğu resurslardan istifadə nəticəsində gəlir əldə edə bilərlər.
	Azərbaycanda biznes inkubatorların yaradılması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Biznes inkubatorların əsas məqsədi kiçik sahibkarlığın yeni işə başlamış və artıq mövcud olan subyektlərinə, yəni texnologiyalar və elmi-texniki xarakter...
	Bu istiqamətdə gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi, onların işgüzar fəallığının artırılması, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 2013-cü ildən başlayaraq regionlarda gənclər ü...
	Kiçik və orta innovasiya sahibkarlığının inkişafı üzrə aşağıdakı tədbirlər nəzərdə tutulur:
	– kiçik və orta innovativ biznesə mühitin, hüquqi şəraitin yaradılması;
	– kiçik və orta sahibkarlıq təşkilatlarının proqram və innovasiya layihələrində iştiraka cəlb edilməsi;
	– regionlarda elmi və innovasiya fəaliyyətinin inkişafının dəstəklənməsi.
	Ölkədə fəaliyyət göstərən biznes inkubatorlar da məhz gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə hərtərəfli hazırlanmasına xidmət edir. Regional İnkişaf Mərkəzlərində bölgə üzrə biznes və startapların inkişafı, sahibkarlıq subyektləri arasında əlaqələrin və i...
	Kifayət qədər biznes-inkubatorun meydana çıxması isə kiçik innovasiya firmalarının meydana gəlməsi və inkişafı üçün stimul olacaqdır, çünki biznes-inkubatorlar kiçik sahibkarlar və digər sahə strukturları arasında əlaqələndirici rolu yerinə yetirir.
	Biznes inkubatorların yaradılması, ölkəmizdə sahibkarlığa göstərilən dövlət dəstəyi, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri davam etdiriləcək, innovativ və perspektivli biznes sahələrinin inkişafına, eləcə də gənclərin mə...
	Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda sənaye parklarının yaradılması bəzi parametrlər baxımından mühüm önəm kəsb edir. Belə ki, xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sənaye parkları sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını t...
	Nəticə
	Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəaliyyət sahələrinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın təşəkkülü və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiya olunması müasir dövrün  ən  aktual problemlərindəndir...
	Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələrdən elmi-texniki geriliyini aradan qaldırmaq və onun tam tərəfdaş kimi qlobal innovasiya mühitinə daxil olması milli innovasiya sisteminin formalaşması və inkişafından asılıdır. Ölkədə innovasiyalı iqtisadiyyatın inki...
	Ölkənin güclü elmi-texniki potensialı, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində mühüm nailiyyətləri, fundamental tədqiqatlar üzrə kifayət qədər elmi bazası vardır. Respublikamızda innovasiya fəaliyyəti üçün vacib olan və bazar iqtisadiyyatının tələbləri...
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	- недостаточное применение современных стандартов качества;
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	Государственные программы и конкретные меры, принимаемые для решения вышеупомянутых проблем, связанных с развитием ненефтяной отрасли в стране, должны открыть широкие возможности для экономической диверсификации и развития новых отраслей.  Исходя из в...
	- создание в регионах предприятий, производящих конкурентоспособную и ориентированную на экспорт продукцию на основе современных технологий, стимулирующих экспорт продукции, произведенной в этих регионах, на региональные и мировые рынки;
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	-создание индустриальных парков и комплексов для достижения развития ненефтяной промышленности, модернизации экономики, формирования инновационной и наукоемкой экономики, расширения конкурентоспособного промышленного производства на основе высоких те...
	-расширение применения международных стандартов на предприятиях ненефтяных отраслей в рамках политики стандартизации;
	- достижение реконструкции и развития химической промышленности, имеющей большое значение для экономики страны, повышение качества продукции, увеличение глубины ее переработки;
	- ускорить развитие машиностроительной отрасли Азербайджана, обеспечить экспорт и конкурентоспособность продукции, восстановить развитие нефтяного машиностроения;
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	- ассимиляция продуктов с использованием местного сырья, богатого ценными биологическими компонентами, для обеспечения конкурентоспособности пищевых продуктов, повышения биологической ценности и вкусовых качеств этих продуктов;
	- достижение развития нанотехнологий, новой и современной области в стране, мобилизация всех возможностей в этой области;
	- ускорение работ по созданию и развитию космической отрасли в стране;
	- расширение мероприятий в области судостроения и увеличение возможностей развития в этой области;
	- расширение производства электронного и другого оборудования, углубление специализации в этой сфере;
	График 1: Валовой внутренний продукт в нефтяном и ненефтяном секторах экономики Азербайджана
	Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики (2019)
	В целом, за исключением 2009 и 2015 годов, с 2000 года наблюдается ежегодный рост ВВП.  Независимо от нефтяного и ненефтяного секторов, ненефтяной сектор продолжал расти, но доходы от нефтяного сектора резко снизились в 2014 году до 6 миллиардов долла...
	В процентном отношении доходы от нефти составили более половины ВВП, но в 2013 году начали снижаться.  После этого падение цен, а затем и снижение курса азербайджанского маната по отношению к доллару, проявляется в доходах.  С 2015 года наблюдается не...
	Можно сказать, что вхождение прямых иностранных инвестиций в экономику независимого Азербайджана началось в 1995 году.  Политическая нестабильность в первые годы после восстановления независимости в 1991 году была в значительной степени устранена в ко...
	График 2: Инвестиции в экономику Азербайджана
	Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики (2019) (1)
	По данным ГКС, в 1995-2019 годах в экономику страны поступило 148,7 миллиарда манат иностранных инвестиций, из которых 97,4% (или 144,8 миллиарда манатов) пришлись на 2000-2019 годы.
	По данным ГКС, в 1995-2019 годах в экономику было вложено 282,1 миллиарда манат из них 148,7 миллиарда манат иностранные инвестиции и 133,4 миллиарда манат внутренние инвестиции. В 2014 году наблюдалось снижение внутренних инвестиции, но затем с 2019 ...
	Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики (2019) (2)
	Реконструкция промышленных предприятий на основе современных технологий, их модернизация, создание промышленных комплексов, работающих с местными ресурсами и сырьем, производство экспортно-ориентированной продукции, расширение конкурентоспособного про...
	Взяв на себя роль основного потребителя товаров и услуг, топливно-энергетический комплекс должен обеспечить неразрывную связь между топливно-энергетическим комплексом, нефтяным машиностроением и металлургией, которые дополняют друг друга.  Химическая ...
	В стране будет усилена связь между использованием местного сырья и ресурсов в ненефтяной промышленности, что будет стимулировать развитие сырьевой, перерабатывающей и обрабатывающей промышленности.
	Определяющим направлением реструктуризации ненефтяных промышленных предприятий является развитие высокотехнологичного, наукоемкого производства, что обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции и ее выход на внешние рынки.
	В регионах необходимо проводить политику по установлению качественно современного уровня деятельности промышленных предприятий на основе местного сырья и созданию новых предприятий.
	В период действия программы в стране будут построены новые предприятия в отраслях металлургии, судостроения, химии и переработки, которые не относятся к нефтяным отраслям.  Будет стимулироваться применение инновационных технологий на промышленных пред...
	Наряду с развитием традиционных ненефтяных отраслей (металлургия, машиностроение, электротехника, легкая промышленность, пищевая промышленность и т.д.) и расширением экспортных возможностей будет поддерживаться создание новых конкурентоспособных произ...
	Особое внимание будет уделено производству и переработке сельскохозяйственной продукции как одной из областей, имеющих особое значение с точки зрения продовольственной безопасности. По мере развития этого сектора будут приняты комплексные меры по увел...

	Для достижения поставленных целей будут приняты меры по повышению конкурентоспособности и совершенствованию структуры ненефтяной отрасли по двум направлениям: повышение конкурентоспособности экономики, поддержание макроэкономической стабильности, усил...
	Инвестиционная деятельность – ключевой компонент долгосрочной линии экономической политики, разработанной в соответствии с требованиями современной интеграции, глобализации, повышения эффективности производственного сектора страны и сферы услуг, повыш...
	- создание новых мощностей и развитие предприятий, работающих в соответствии с современными требованиями;
	- расширение отдельных направлений деятельности или существующих цехов предприятий с целью увеличения производственных мощностей;
	- техническое и технологическое оснащение предприятия или отдельных структурных подразделений, цехов за счет повышения технико-экономического уровня производства;
	- модернизация основных средств предприятия;
	- инвестиционная безопасность оборотных средств предприятия;
	- вложения в предприятие через ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты);
	- инвестиции в производство новой и оригинальной продукции;
	- инвестиции в производство новых видов продукции на существующих производственных площадях;
	-инвестиции, направленные на развитие интеллектуальных ценностей (открытия, ноу-хау, изобретения, научные исследования).
	Инвестиционный сценарий будет направлен на улучшение материально-технической базы традиционных ненефтяных производств, выпуск в них конкурентоспособной продукции, совершенствование системы инфраструктуры, повышение экспортного потенциала предприятий. ...

	Заключение и Рекомендации
	Принимая во внимание обозначенные приоритеты развития ненефтяного сектора, основной целью стратегии стимулирования инвестиций является стимулирование притока импортозамещающих и экспортно-ориентированных иностранных инвестиций, увеличение ненефтяного ...
	Для достижения этой цели важно выполнить следующие задачи:
	- устойчивое развитие делового и инвестиционного климата в ненефтяном секторе;
	- определение ключевых направлений для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор;
	- увеличение объема и улучшение структуры иностранных инвестиций с высокой добавленной стоимостью в ненефтяной сектор экономики страны;
	- развитие креативной (авторско-правовой) экономики, повышающей привлекательность инвестиционного климата;
	- применение механизмов стимулирования для интенсификации привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор, развитие инвестиционного сотрудничества между государственным и частным секторами;
	- усиление привлечения инвестиций через финансовый рынок;
	- более интенсивное привлечение иностранных инвестиций в приоритетные направления ненефтяного сектора с целью диверсификации экономики и ориентации на создание отраслевых кластеров;
	- дальнейшее упрощение и постоянное совершенствование процедур внешней торговли с целью продвижения ненефтяного экспорта;
	- создание новых эффективных механизмов увеличения государственной поддержки экспортеров;
	- дальнейшее расширение объема информационных и консультационных услуг для увеличения экспортных возможностей хозяйствующих субъектов;
	- улучшение брендинга, продвижение товаров и услуг на внешних рынках;
	- расширение географии экспорта и обеспечение диверсификации продукции за счет стимулирования ненефтяного экспорта на внешние рынки;

	- дальнейшее совершенствование институциональной базы для стимулирования инвестиций и экспорта.
	В целом, в последние годы в Азербайджане наблюдались положительные тенденции роста иностранных инвестиций в некоторых странах, в то время как иностранные инвестиции в ненефтяной сектор были слабыми.  Ожидается, что глобальные потоки прямых иностранны...
	Качественные изменения в структуре ненефтяной отрасли должны стать важной частью экономической политики. Должна быть обеспечена задача модернизации новой технологической базы как основного источника устойчивого экономического роста. Необходимо продолж...
	Приоритетными направлениями развития ненефтяного сектора являются:
	- развитие высокотехнологичных и наукоемких производств в сфере промышленности;
	- техническая и технологическая реконструкция предприятий, повышенное внимание к применению современных методов управления;
	- стимулирование производства импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции;
	- создание промышленных кластеров и реконструкция структуры отрасли в соответствии с выбранными направлениями развития;
	- совершенствование законодательной базы для повышения инновационной активности в ненефтяной отрасли и применение механизмов стимулирования в этой сфере;
	- создание промышленных зон, технопарков, особых экономических зон для развития ненефтяной промышленности.
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