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Senior Social Entrepreneurship in the Framework of the 

European Union: Relevant Case Studies in Spain, Finland, 

Slovakia, and Portugal 

José Jesús Delgado Peña 

University of Málaga 

Francisco Marcos Martín Martín 

University of Málaga  

Summary 

Social entrepreneurship in older people is of great importance in view 

of the ageing population and the need to promote active ageing. In this 

paper, we have carried out a case study to analyse the main aspects 

that may be of interest to an older person who is considering setting 

up his or her own business in the field of the social economy. In this 

way, four cases of interest have been interviewed in Spain, Slovakia, 

Finland and Portugal belonging to different areas of the economy 

(livestock, construction, home care, crafts), but with the common link 

of representing good examples in the field of social economy by 

investing part of the profits or focusing the essence of the company in 

the local community where they are established. The results of this 

analysis are based on their main motivations and needs, concerns and 

threats, as well as the impact of the recent Covid-19 pandemic crisis 

on their businesses. 

Key words: Senior entrepreneurship, social economy, older 

entrepreneurs 
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Pandemiyadan Əvvəlki Dövrdə Azərbaycanın Turizm Potensialı 

və Turizm Fəaliyyətinin Qiymətləndirilməsi 

İsmayılov Məmməd 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycanda çoxlu şəfalı su mənbələrinin, vulkanik palçıqların, 

duzlu göllərin müalicəvi palçıqlarının, müalicəvi palçıq yağlarının 

olması ölkədə sağlamlıq turizmi baxımından nə qədər əlverişli şəraitin 

olduğunu göstərir. Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan bu 

dəyişiklikdə öz yerini tutdu. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 

ölkədə bütün sahələr kimi turizm sektoru da dəyişib. Lakin bu 

dəyişikliyi turizm sektoru üçün müsbət hesab etmək olar. Çünki 

Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu dövrdə ölkəsi qapalı olduğu üçün 

potensial turizm imkanlarından kifayət qədər istifadə edə bilməyən 

Azərbaycan Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bu potensialı dünyaya 

tanıtmağa çalışır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın Böyük Qafqaz, Kiçik 

Qafqaz və Talış dağları kimi yüksək relyefli ərazilərə malik olması 

dağ və ov turizmi baxımından da yüksək potensial təmin etmişdir. 

Azərbaycanın bir çox rayon və rayonları turizm potensialı baxımından 

çox mühüm xüsusiyyətlərə malikdir. Xüsusilə Abşeron yarımadasının 

şimal hissəsi və Xəzər dənizinin sahilləri, eləcə də Quba-Xaçmaz, 

Lənkəran düzü, Mərkəzi və Qərb bölgələri daha yüksək turizm 

potensialına malikdir. Onların əsas xüsusiyyətləri aşağıda qeyd 

olunur. Göründüyü kimi, Azərbaycanda turizm fəaliyyəti kifayət 

qədər müxtəlifdir. Lakin önəmli olan bu müxtəliflikdən səmərəli 

istifadə edib, ölkə iqtisadiyyatına böyük töhfə verə biləcək sektora 

çevirməkdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Turizm potensialı, Turizm gəlirləri 
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Some Aspects of Distortion of Financial Statements: Motives and 

Methods of Detection 

Leyla Mammadova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Accounting (financial) statements are often the only information 

source for external users when they make various economic or 

management decisions in relation to the organization. The accuracy 

of the analysis and assessment of the financial condition of the 

organization, as well as the effectiveness of economic activity, 

depends on its reliability. The problem of distortion of financial 

statements has always remained relevant for the entire world 

community because reporting is the main information channel of 

business and society, which is still not perfect. 

The author considers the main reasons for the distortion of the 

financial (accounting) statements of an economic entity and offers 

appropriate solutions to this problem. The article also discusses the 

signs of distortions in the accounting (financial) statements, as well as 

the reasons for their occurrence. The ways of detecting distortions 

have been determined, which will allow in the future to significantly 

reduce the level of delusion in which external and internal users of 

this information may find themselves, and as a result, will increase the 

level of economic security of the organization as a whole. 

In the article, the given list of distortions in financial statements is not 

complete, but reflects the reality, which is confirmed by the results of 

external and internal control. Effective counteraction to these 

violations is possible only in the presence of the development of in-

house control, the role of which inevitably increases from day to day. 

Using a well-developed system of internal control of the business 

entity itself, we can talk about the possibility of achieving a high level 

of economic security by any organization. 

Keywords: distortion, information, financial statements, 

reporting reliability 
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Postpandemiya Dövründə İnsan Resurslarının İdarə 

Edilməsində Təlim Və İnkişaf Funksiyasının Effektivliyinin 

Artırılması Yolları: Azərbaycan 

Məmmədmirzə Xalıqov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

2020-ci ilin əvvəllərindən sürətlə yayılmağa başlayan və Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya və qlobal təhdid olaraq elan 

olunmuş COVID-19 virusu bütün dünyada müəssisə və təşkilatları 

sosial və iqtisadi təsirlər nəticəsində fərqli iş və idarəetmə üsullarını 

tətbiq etməyə məcbur etmişdir. Bu dəyişikliklərin əsas məqsədi 

insanların sağlamlıqlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 

mövcud durumdan ən az zərərlə çıxmaqdır. Bu istiqamətdə baş verən 

proseslərin həyata keçirilməsində isə insan amili önəmli rol oynayır. 

Buna görə də insan resurslarının idarə edilməsi bu dəyişikliklərin 

mərkəzində yer almışdır. Bu da, baş vermiş bu dəyişikliklərə sürətlə 

uyğunlaşmaq və pandemiya nəticəsində yaranmış böhrana cavab 

vermək üçün insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində tətbiq edilən 

yeniliklərin effektivliyinin qiymətləndirilməsinə zərurət yaradır. 

Tədqiqatın əsas məqsədi pandemiya dövründə insan resurslarının 

idarə edilməsi sahəsində mövcud yeniliklərdən biri olan onlayn 

təlimlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsidir. Bu istiqamətdə 

onlayn təlimlərin dünya təcrübəsində effektivliyi və əhəmiyyəti üzrə 

ədəbiyyat araşdırması aparılmış, ölkəmizdə isə, müxtəlif dəyişənlər 

üzrə onlayn təlimlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün anket 

metodu ilə 10-dan çox müəssisənin 82 insan resursları 

mütəxəssisindən məlumatlar əldə edilmişdir. Əldə edilmiş 

məlumatlar IBM SPSS Statistics 25.0 proqramı vasitəsilə təhlil 

edilmişdir. Əldə edilmiş nəticələrə əsasən onlayn təlimlərin təlim 

prosesinə çəkilən xərclərin azaldılması, daha çox işçinin təlimlərə 

cəlb edilməsi və onların texniki bacarıqlarının artırılması baxımından 

effektiv olduğu məlum olmuşdur. 

Açar sözlər: COVID-19, insan resurslarının idarə edilməsi, təlim-

inkişaf, onlayn təlim, pandemiya 

 

 

 

 



5 
 

Türkiye’de Kadınlara Yönelik Yapılan Sosyal Sorumluluk 

Projeleri Üzerine Bir Değerlendirme 

Özgür Yeşilyurt 

Meriç Nilay Ekincioğlu 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Özet 

Ataerkilliğin yoğun izlerinin görüldüğü Anadolu’da kadın hep ikinci 

planda görülmektedir. Eğitimden, sağlıktan, iş ve aile hayatından 

mahrum bırakılan bir kadının bu problemlerin üstesinden gelmek için 

gerekli kurumları ve yapıları harekete geçirebilmesi önemlidir. Ailede 

başlayan kadın-erkek ayrımcılığı sonucunda kadının eğitim 

hayatından yoksun bırakılması bireyin ileriki yaşamında iş hayatında 

yer alamamasına neden olabilmektedir. Zamanla toplumda bu duruma 

yönelik değişimi yaratabilmek amacıyla Türkiye’nin önde gelen 

kurumları gerekli adımları atmış ve kadının her yerde var olabilmesi 

için sosyal sorumluluk projeleri ile kadınları desteklemiştir. Bu 

çalışmanın amacı; kadınlara yönelik yapılmış olan Türkiye’nin 

Mühendis Kızları, Kız Kardeşim Projesi, Kadının Gücü Projesi gibi 

sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal katkı boyutuyla güçlü 

yönleri zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler bağlamında SWOT analizi 

yapılarak değerlendirilmesidir. Projelerin tehditleri ve zayıf yönleri 

açısından değerlendirilmeler yapılarak kadınlar ile ilgili sonraki 

dönemlerde yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerinin yaygın 

etkisini artırılması açısından destek olması amaçlanmıştır. Çalışma 

ilgili literatür dikkate alınarak derleme çalışması olarak 

oluşturulmuştur. Birçok alanda ve birçok yaş grubu için yapılan 

kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin tehditleri ve zayıf 

yönleri olsa da; bu projelerin kapsamının ve süresinin 

genişletilmesiyle toplumda kadının konumunun güçlendirilmesi ve 

toplum bilincinin artırılması konusunda ciddi anlamda destek 

sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadınlara Yönelik Projeler, Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk, Toplumsal Cinsiyet, SWOT Analizi 
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Çalışanların Örgütsel Bağlılık Tutumları Ve İş İlişkileri 

Açısından Uzaktan Çalışmayı Değerlendirmesi: Nitel Bir 

Çalışma 

Meryem Özcan 

Canan Baysal 

Muhsin Halis 

Kocaeli Üniversitesi 

Özet 

Gelişen teknoloji, Covid 19 salgını ve değişen çalışan talepleriyle 

birlikte uzaktan çalışma dünya genelinde giderek yaygınlaşmıştır. 

Konuyla ilgili araştırmalarda artmaktadır. Uzaktan çalışma 

uygulamalarının uzun süredir devam ettiği ülkelerde konuyla ilgili 

daha çok araştırma yapılmış ve yaygın uygulamalar geliştirilmiş 

olmakla birlikte Türkiye’de dahil birçok ülke için uzaktan çalışma 

Covid 19 sonrası gündeme gelmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 

sebepten konuyla ilgili literatür ve uygulamaya yönelik çeşitli 

araştırmalar uzaktan çalışma konseptinin daha iyi anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda mevcut çalışma, çalışanların 

uzaktan çalışma ile ilgili farklı görüşlerini ve deneyimlerini dinlemeyi 

ve aktarmayı hedeflemiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda her bir 

çalışanın yaşadığı deneyimler, hayata bakış açısı ve çalıştıkları 

organizasyonlara bağlı olarak fikirlerinin değişim gösterdiği 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: uzaktan çalışma, bağlılık, iş ilişkileri 
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Kriptovalyutalar və Ölkənin Maliyyə Təhlükəsizliyi 

Mətin Həsənov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Rəqəmsal pul geniş miqyasda yayılarsa, kriptovalyutaları fiat pula 

dəyişdirməyə ehtiyac qalmayacaq və bütün dünyada insanlar sadəcə 

kriptovalyuta ilə ticarət edəcəklər. Şübhəsiz ki, Bitkoin gündəlik 

xəbərlərdə ən çox gündəmdə olunan mövzudur. Əksər böyük 

korporasiyalar artıq Bitkoin ilə ticarət etmək üçün təcrübə keçiblər, 

hökumətlər kriptovalyutaları müvafiq qaydalar vasitəsilə 

qanuniləşdirməyin yollarını düşünür, banklar isə işlərində səmərəlilik 

əldə etmək üçün blokçeyn texnologiyasından istifadə edirlər. Bütün 

bu təcrübələr bizə rəqəmsal pul və peer-to-peer texnologiyasının 

maliyyə sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olacağını 

göstərir. Burada sirr budur ki, bu dəyişikliklər müsbət və ya mənfi 

nəticələr verə bilər. Əsas müsbət məqamlardan biri müasir dövrdə 

biznes üçün ən dəyərli birşey olan ənənəvi bank sistemində günlərlə 

deyil, saniyələrlə sürətli ödənişlərin mümkünlüyüdür. 

Kriptovalyutalardan istifadə etməklə bankları çıxarmaq üçün fərdlər 

özlərinə tətbiq edilən ağır rüsumları da götürürlər. Əməliyyatları 

həyata keçirən virtual pul mədənçiləri ilə ticarət etmək üçün 

həmyaşıdlarından yalnız təvazökar bir məbləğ tələb olunur, çünki 

Bitkoin əldə etməklə həvəsləndirilirlər. Ən çox müraciət tərəfi sirrdir 

ki, hər kəs sistemdəki hər bir mübadiləsini izləyə bilər, lakin onlar 

həqiqətən dilerlərin kim olduğunu bilmirlər. Bu xüsusiyyət həm də 

qeyri-qanuni mübadilələrin mümkünlüyünə xidmət edə bilər. 

Açar sözlər: Rəqəmsal, kriptovalyuta, bank 
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The Perspectıve of Implementatıon of Agrıculture Innovatıon 

System Approach to Economıc Development in Karabakh 

Regıon 

Ismayilov Altay 

Mammadova Minaya 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The actuality of the research is that the application of daily updated 

technologies and systems in agriculture is very important. After the 

liberation of the Karabakh region, new systems are needed to rebuild 

infrastructure in all its areas. The aim of the study is to apply a new 

system approach to agriculture in the region to restore and revitalize 

the agricultural sector of the Karabakh region, to study the 

opportunities it will create and to develop certain proposals within 

these opportunities. Qualitative and secondary research methods were 

used in the preparation of the research work, scientific works and 

articles of various local and foreign authors who conducted research 

on the topic, as well as databases of official bodies were used. The 

research database consists of works and articles prepared by local and 

foreign economists on the topic, reports prepared by official 

organizations and information published on other official websites. 

The main limitations are the lack of information on the new system 

approach in the local literature and the lack of practical experience in 

this area. The results and recommendations of the study will help to 

revitalize the Karabakh region, the rapid development of its economy 

and quickly fill the 30-year gap with positive changes. The proposals 

developed in the research, considering the practical experience of 

countries in this field, can be used in agriculture, as well as play a 

conceptual basis in many sectors of the economy. 

Keywords: Karabakh, agriculture, Agriculture Innovation 

System (AIS) 
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Banklarda Agile İdarəetmənin Tətbiqi Təcrübəsi: Kapital Bank 

Nümunəsi 

Mirfazil Ağayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İT-də Agile metodologiyasının istifadəsindən əldə edilən üstünlüklər 

onu müxtəlif sənaye sahələrindəki şirkətlər üçün cəlbedici edib. Hər 

keçən gün bu metodologiyanın yanaşmaları getdikcə populyarlaşır və 

bununla əlaqədar olaraq maliyyə sektorunda da tətbiq olunmağa 

başlayır. 

Çevik üsullar məhsuldarlığını artırmaq istəyən şirkətlər üçün 

cəlbedici alternativə çevrilib. Onlar ilk olaraq İT inkişaf sənayesi 

tərəfindən yaradılmış və qəbul edilmiş və kiçik və fərdi komandalar 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. AGİLE şirkətlər arasında layihənin idarə 

edilməsində faydalı olduğunu sübut etdiyi üçün, o, müxtəlif sənaye 

sahələrində tətbiq olunmağa başladı. Məqalə mövzusu COVİD-19 

pandemiyası dövründə AGİLE idarəetmənin əhəmiyyətini yerli və 

xarici mənbələrə istinad etməklə araşdırır. 

Məqalənin yazılma prosedurunda AGİLE sistemin tətbiqində 

məlumat mənbəyinin, nəzəri-elmi yanaşmanın, başlıca anlayışlar və 

terminoloji sistem təhlili üsullarından, statistik məlumatların emprik 

təhlildən, habelə praktik xarakterə sahib bilik tətbiqinin təhlili 

metodundan istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını müxtəlif təşkilatlarda, 

investisiya və kommersiya banklarında, internet resurslarında çevik 

yanaşmaların tətbiqinə həsr olunmuş xarici müəlliflərin işi təşkil edib, 

mövzunun müzakirəsi və təhlili, anket sorğusu aparılıb.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi çevik idarəetmə metodlarının investisiya və 

kommersiya banklarının fəaliyyətində rolunun elmi 

əsaslandırılmasında, banklarda Çevik transformasiyaya ehtiyacın 

olmasında və çevik layihə idarəetmə yanaşmalarından istifadənin 

effektivliyinin qiymətləndirilməsindədir. 

Açar sözlər: Agile, banklar, proqram təminatı, investisiya, 

transformasiya 
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Opportunities, Benefits and Challenges in The Transition to A 

Green Economy: The Case of Azerbaijan 

Gulnar Mirzayeva 

Mirlazim Dadashov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 
The transition to a green economy, which is a combination of economic, 

social and environmental features, is one of the main concerns of countries 

on the path to sustainable development. The policies pursued by countries 

to achieve sustainable development through the transition to a green 

economy are diverse. Each country implements this transition in accordance 

with its resources, its civil society. The green economy, which focuses on 

social, economic and environmental issues and seeks to achieve positive 

results by analyzing them, is a policy that should have been taken years ago, 

but it is now a global problem. The role of society in solving this problem is 

as great as the country's economy. In order to achieve the green transition 

goals, it is necessary to adapt to the requirements of the changing world and 

meet these requirements. Most countries in the world, including Azerbaijan, 

are accelerating the transition to a green economy by implementing various 

green economy policies. 

The main purpose of the research is to analyze in depth the concepts of 

sustainable development and green economy, to identify the challenges 

faced by countries in the process of transition to a green economy, including 

Azerbaijan, and to identify ways to take advantage of potential 

opportunities. The article examines important literature on the green 

economy, using the interview method, collected information from 

representatives of the Secretariat of the First Vice President of the Republic 

of Azerbaijan, Baku Port, Baku Transport Agency, and obtained the 

necessary statistics from the State Statistics Committee of the Republic of 

Azerbaijan. 

The article presents a general policy framework that includes relevant 

policies for the green economy, which is considered an economic, 

environmental and social complement to sustainable development. At the 

same time, the analysis of the issues of management of the green economy 

system, covering the highest priority areas for the elements that form this 

system during green development, defining new economic goals of 

ecological life and achieving the desired results. 

Keywords: sustainable development, green economy, green transition, 

environment 
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Selection Of External Factors For Enhanced Technological 

Acceptance Model For E-Learning 

Abdul Cader Mohamed Nafrees 

South Eastern University of Sri Lanka 

Abstract 

A properly regulated e-learning process is one of the utmost needs of 

this globe these days due to the pandemic. In that sense, researchers 

have been conducting research but none of those provide a global 

solution because of selected external factors and sample size. 

Therefore, this study provides a significant suggestion to select EFs 

and future research direction by conducting a systematic review study. 

Therefore, EFs must include not only student perspectives but also 

staff and parents, similarly, EFs must include not only user-

friendliness, system quality, content quality, satisfaction, and self-

efficacy but also technical support, anxiety, privacy, and security. 

Furthermore, the same study analyzes and suggested the most 

required future research direction for TAM for E-learning such as 

Developing VR and augmented reality e-learning tools, understanding 

the use of e-learning from qualitative perspectives through interview 

or focus group discussions, and Game-based educational tools. 

Furthermore, selecting the articles for this study was challengeable 

due to a smaller number of articles published recently and closed 

access permission. 

Keywords: TAM, E-Learning, Pandemic, Systematic review 
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İşğaldan Azad Edilən Ərazilərdə İqtisadi Fəaliyyət Növlərinin 

Təşkil Edilməsi İstiqamətləri 

Murad Mirzəyev 

Azərbaycan DövƖət İqtisad Universiteti 

XüƖasə 

Hazırda Azərbaycan xaƖqı tarixin ən yaddaqaƖan, şərəfƖi günƖərini 

yaşayır. AƖi Baş Komandan, öƖkə Prezidenti cənab İƖham ƏƖiyevin 

uzaqgörən siyasəti və strateji rəhbərƖiyi vasitəsilə şanƖı Azərbaycan 

Ordusu otuz vasitəsilə yaxın bir dövrdə həsrət qaƖdığımız, mənfur 

qonşumuz tərəfındən işğaƖ olunmuş Qarabağdakı əraziƖəri düşməndən 

azad edərək, bizə qəƖəbə sevincƖi günƖəri bəxş etmişdir. BeƖə bir 

sevincƖi məqamda bu əraziƖərin iqtisadi potensiaƖı barədə yazmaq və 

ondan səmərəƖi istifadə ediƖməsi şərti vasitəsilə sahibkarƖığın inkişaf 

istiqamətƖərini müəyyən etmək vaxtı artıq yetişib. ƏƖbəttə, bu 

əraziƖərin Azərbaycan xaƖqı üçün tarixi-mədəni əhəmiyyəti hər hansı 

iqtisadi dəyərƖərindən xeyƖi dərəcədə üstündür. FərəhƖə qeyd etmək 

mümükündür ki, işğaƖdan azad oƖan əraziƖər zəngin iqtisadi potensiaƖa 

sahibdir və bu əraziƖərin bütünƖükdə öƖkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası 

əsasında yaradıƖacaq yeni iqtisadi dəyər Azərbaycan dövƖətinin 

əraziƖərin bərpa edilməsi üçün çəkdiyi bütün maƖiyyə xərcƖərini 

dəfəƖərƖə üstəƖəyəcəkdir. 

ƏminƖikƖə qeyd etmək mümükündür ki, işğaƖdan azad ediƖən 

əraziƖərdə yaradıƖacaq əƖverişƖi biznes mühiti, mikro, kiçik və orta 

sahibkarƖığın formaƖaşması qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına 

əsasƖı təkan vermiş oƖacaq və nəticədə idxaƖı əvəz edən məhsuƖƖarın 

yerƖi istehsaƖ hesabına həcmi və çeşidi artmaqƖa yanaşı, ixrac yönümƖü 

məhsuƖƖarın istehsaƖı da artacaqdır. Bu əminƖiyin maddi bazasını 

işğaƖdan azad ediƖən əraziƖərin təbii ehtiyatƖarı, sosiaƖ-iqtisadi bazasını 

isə öz doğma yurdƖarına qayıdan fədakar və məğrur insanƖar təşkiƖ 

edəcəkƖər. 

 İşğaƖdan azad olunmuş əraziƖər sənaye və tikinti əhəmiyyətƖi müxtəƖif 

növ materiaƖƖarƖa zəngindir. Eyni zamanda, bu əraziƖər zəngin su 

ehtiyatƖarına sahibdirƖər ki, bu da öƖkəmizin sənayesi və kənd 

təsərrüfatı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözƖər: İşğaƖdan azad ediƖən əraziƖər, iqtisadi fəaƖiyyət 

növƖəri, infrastruktur 
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Организационные Механизмы Управления Бизнес-

Субъектами Кальбаджара До Оккупации 

Мурад Намазов 

Азербайджанский Государственный Университет 

Экономики 

Резюме 

Инфраструктура - важный компонент любой экономической 

системы в целом. Слово «инфраструктура» означает основу, 

внутреннюю структуру экономической системы. В бизнесе 

инфраструктура - это набор элементов, которые обеспечивают 

свободный обмен и умножение различных типов ресурсов, то 

есть финансов, товаров, рабочей силы, информации. 

Инфраструктура бизнеса обеспечивает его успешную работу. 

Инфраструктура бизнеса - это результат длительного развития 

деловых отношений. Успех экономических реформ в стране 

связан со становлением и развитием деловой активности, а 

решение этого вопроса в максимальной степени связано с 

созданием бизнес-инфраструктуры. Через фондовый рынок, 

который является формой покупки и продажи ценных бумаг в 

деловой инфраструктуре, и фондовые биржи, которые являются 

его организационной формой, финансовые ресурсы 

предоставляются их владельцами бизнесменам, которые ими 

пользуются. Основным условием развития бизнеса в стране 

является наличие и развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

выбранный вид бизнеса. Современный бизнес не может быть 

закрыт для себя, ему нужна соответствующая безопасность, 

сотрудничество с другими отраслями и организациями, иными 

словами, он должен иметь развитую бизнес-инфраструктуру. 

Инфраструктура - это совокупность организационно-правовых 

форм, которые фиксируют движение деловых отношений и 

связывают эти отношения в целом, несмотря на их разнообразие. 

Элемент инфраструктуры - это особый вид деятельности, 

который обслуживает и создает необходимые условия для 

работы пре дприятия в любой сфере деятельности. 

Ключевые слова: Азербайджан, Инфраструктур, бизнес, 

Кeльбаджар, развития.  
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Covid-19 Pandemiyası Şəraitində İşçilərin Əmək Davranışı Və 

Əməyə Adaptasiyası Problemləri 

Sadıqov Murad 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Tədqiqatın aktuallığı: COVID-19 pandemiyası bəşəriyyəti gözlənilmədiyi 

bir zamanda vurdu. Koronavirus pandemiyası zamanı əmək bazarında baş 

verən böyük dəyişikliklərin işçilərin əmək davranışlarına, onların işə 

adaptasiyasına və müəssisədaxili və hökumət siyasətinin prosesə necə təsir 

edəcəyini aydınlaşdırmaq dissertasiya işini aktual edir. 

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi pandemiya dönəmində əmək 

davranışı və əməyə adaptasiya prosesisini nə dərəcədə dəyişdirdiyini 

öyrənməkdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Tədqiqatın məhdudiyyətləri davam edən bir 

pandemiya səbəbilə gələcəklə bağlı proqnozların verilə bilməməsi, əmək 

bazarında stabilliyin olmaması ilə əlaqədar qeyri-müəyyənlikdir. 

Tədqiqatda istifadə olunan metodlar: Tədqiqat zamanı tədqiqatın obyektinə 

və predmetinə kompleks yanaşmadan, idrakın ümumi elmi metodlarından 

(induksiya, deduksiya, müqayisə, təhlil, sintez, ümumiləşdirmə), habelə 

müqayisəli statistik və dinamik təhlil metodlarından, reqressiya və 

korrelyasiya, ekonometrik modelləşdirmə, mücərrəd-məntiqi üsullardandan 

istifadə edilmişdir. 

Əldə edilən nəticələr: Əldə olunan nəticələrə görə dünya iqtisadiyyatı və 

bəşəriyyət bu pandemiyaya hazırlıqsız yaxalandı, bir çox sistem çökdü, 

həmçinin iş həyatında radikal dəyişiklər oldu ki, bir çox işçilər buna tam 

adaptasiya ola bilmədi, insan resursları şöbələri adaptasiya ilə əlaqəli ciddi 

tədbirlər görməlidirlər. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: Əldə olunan nəticələr son 2 ildə baş verən 

proseslərin tədqiqi və iş qüvvəsinin iş həyatındakı dəyişikliklərə 

reaksiyasına görə əldə olunub. Nəticələr və tədbirlər əsasən ofis şəraitində 

işləyən işçilər və onların adaptasiyasında tətbiq oluna bilər. 

Nəticələrin nəzəri-praktiki əhəmiyyəti: Araşdırmalar apararaq işə 

adaptasiya prosesinin inkişaf etdirilməsinə dair nəticələrimiz var. Bu 

nəticələr və təkliflərin tətbiqi müəssisədə işçilərin adaptasiyasına müsbət 

təsir göstərəcək. Keçmişdə baş verən pandemiyalar əhali itkisinə, 

beynəlxalq ticarətin, iqtisadi fəaliyyətin azalmasına, siyasi strukturların 

dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Pandemiyanın nəzarət altına alınması prosesi 

uzun çəkərsə, iqtisadi artıma və məşğulluğa dəyən zərər daha yüksək 

səviyyədə olacaq. Buna uyğun olaraq, pandemiyanın qarşısını almaq üçün 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən verilən tədbirlərə ciddi əməl etmək lazımdır. 

Açar sözlər: Əmək bazarı, adaptasiya, Covid-19, əmək münasibətləri. 
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Etik Liderlik Algısının Örgütsel Muhalefet Üzerindeki Etkisi: 

Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 

Mürşide Ereller 

Prof. Dr. Ali Erbaşı 

Selcuk Universitesi 

ÖZET 

Örgütlerde çalışanların muhalif davranışlarına nelerin neden olduğu 

veya bunları hangi unsurların yönlendirebileceğine yönelik 

tartışmalar gündemdedir. Bu bağlamda çalışanları örgüt içinde 

muhalif davranışlara sevk eden bağımsız değişkenlerin 

belirlenmesine yönelik araştırmaların üreteceği sonuçlar önem 

taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, etik liderlik algısının örgütsel 

muhalefet üzerindeki etkisini sağlık çalışanları örnekleminde 

incelemektir. Araştırmanın evrenini, Konya’da bulunan bir özel 

hastanenin sağlık çalışanları oluşturmaktadır (N=240). Araştırmada 

amaca göre örnekleme yöntemi kullanılmış olup n=100 sağlık 

çalışanından elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın 

bulgularına göre sağlık çalışanlarının orta düzeyde etik liderlik 

algısına sahip oldukları ve orta düzeyde örgütsel muhalefet yaptıkları 

anlaşılmıştır. Ayrıca etik liderlik algısının örgütsel muhalefet 

üzerinde istatistiksel açıdan negatif ve anlamlı etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütteki liderin davranışlarına 

yönelik etik algılamalarının örgütsel muhalif davranışları azalttığı 

görülmüştür. Ek olarak etik liderlik algısının örgütsel muhalefetin iki 

alt boyutu (yatay muhalefet ve dikey muhalefet) üzerinde istatistiksel 

açıdan negatif ve anlamlı etkisi belirlenmiştir. Sonuçta örgüt içindeki 

muhalif davranışları azaltmak isteyen sağlık kurumları 

yöneticilerinin, etik liderlik davranışları sergilemeye önem vermeleri 

gerektiği önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Etik liderlik, örgütsel muhalefet, yatay 

muhalefet, dikey muhalefet. 
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Does Banking Regulation Matter for Green Investment? 

Muslum Mursalov 

Azerbaijan State University of Economics 

 

Abstract 

Large-scale destructive anthropogenic impact on the environment has 

led not only to exacerbation of national environmental problems, but 

also to the intensification of global threats. It determines the search 

for the most effective mechanisms for solving environmental 

problems such as green investment. The genesis of green investments 

is generalized in the paper, preconditions of their efficiency 

(ecological, economic, institutional, regulatory, etc.) are defined. The 

purpose of this work is to determine the relevance of the impact of 

banking regulation on green investment. It is realized a bibliometric 

analysis with VOSviewer based on Scopus publications on relevant 

topics. It revealed the contextual, geographical and temporal patterns 

of research on the relationship between banking regulation and green 

investment. In order to quantify the impact of regulatory aspects 

(including banking regulation) on green finance and investment, panel 

data regression model is performed. The country sample covers 

European and Asian countries. Preliminary determination of the 

variable relevance is made on the basis of correlation analysis. The 

specification of the regression model (fixed or random effects) is 

determined using the Hausman test. The obtained empirical results 

can be useful for both scientists and practitioners and government 

officials to improve the regulatory policy of the state based on 

environmental friendliness and sustainability. 

Keywords: green economy, green investment, banking regulation, 

sustainability. 
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Koronavirus (COVID-19) Pandemiyasının Əmək 

Münasibətlərinə Təsir Səviyyəsinin Qiymətləndirilməsi 

Əhmədli Nadir 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVİD-19 virisunun dünya miqiyasında sürətli şəkildə geniş 

yayılması bütün sahələrə öz mənfi təsirini göstərdi. Bu virusun geniş 

şəkildə yayılması insanların nəinki maddi vəziyyətinə, həmçinin 

onların sağlamlığına, psixoloji durumuna öz mənfi təsirini göstərdi. 

Bu pandemiya halını almış virusun təsiri ilə əlaqədar olan son 

araşdırma və təhlillərə diqqət yetirdikdə aydın şəkildə anlamaq olur 

ki, nəinki hələ inkişaf etmək səviyyəsində olan ölkələr, həmçinin 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri belə bu virusun qarşısında acız 

qaldı, inkişaf etmiş ən yaxşı səhiyyə sistemi belə virusa tam qalib gələ 

bilmədi. Ən yaxşı şəkildə qurulmuş şirkətlər belə böyük maliyyə 

itkiləri ilə üzləşdilər, hətda bir çox şirkətlər tam müflüs oldu. Əmək 

münasibətlərində öz mənfi təsirini göstərən bu virus səbəbindən 

işçilər evdən işləməli oldular, bir çox işçilər işini itirmək, iş saatlarının 

azalması, əmək haqqında azalmalar, istirahət və məzuniyyət 

götürməkdə çətinliklər və s problemlərlə qarşılaşdılar. Bu məqalədə 

pandemiyanın ölkəmizdə əmək münasibətlərinə təsiri araşdırılmış, 

təhlil edilmiş və nəticələr əldə edilmişdir. Tədqiqatın bir çox 

sahələrdə istifadə edilə bilməsi, onun daha dəqiq və düzgün 

aparılması üçün onlayn şəkildə sorğu keçirilmiş, bu sorğu nəticəsində 

müxtəlif nəticə və təkliflər ortaya çıxmışdır.  

Açar sözlər: koronavirus pandemiyası, COVİD-19, əmək 

münasibətləri, işçi, işəgötürən 
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Об Инновациях И Роли Кластеризации В Развитии 

Фармацевтической Отрасли 

Наиля Самигулина 

Азербайджанский Государственный Университет 

Экономики 

Резюме 

В период пост-пандемии производство фармацевтических 

препаратов, полностью отвечающих требованиям сегодняшнего 

дня, выступает главным условием должной работы всей мировой 

экономики; но создание нового лекарственного средства 

характеризуется значительным объёмом вовлекаемых ресурсов - 

в первую очередь, высококвалифицированных кадров, ибо 

отрасль требует исключительного - не имеющего аналога в иных 

отраслях - вклада научного потенциала; что требует привлечения 

дополнительных ресурсов, участия государства, и отчасти 

обуславливает сильное влияние фармацевтики на 

макроэкономические индикаторы, но не подразумевает 

осуществление этого влияния в одностороннем порядке. 

Поскольку после пандемии мы отмечаем возросшую 

потребность в своевременном и должном обеспечении населения 

нужными медикаментами, то, в первую очередь, необходимо 

определить факторы, способствующие тому, чтобы это условие 

выполнялось - что и было проделано в этой работе; а 

способствуют этому инновации, их генерирование на 

постоянной основе. Кластеризация и прочие формы 

концентрации производства - важное условие для 

функционирования данной отрасли, так как здесь особо остро 

чувствуется необходимость в новых идеях и решениях, которые 

помогут своевременно реагировать на те или иные вызовы 

времени. Подчеркнут феномен возникновения так называемой 

«фармацевтической безопасности». Ещё отмечены современные 

тенденции, присущие этой отрасли. 

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, 

фармацевтическая безопасность, инновации, кластеризация. 
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Main Directions of Effective Reintagement of the National 

Economy of Azerbaijan in the Released Regions 

Agalarova Nargiz 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

Restoration of liberated territories for the socio-economic 

development of the Karabakh economic region, intensive integration 

of business development, ensuring sustainable development, 

implementation of measures to build the latest infrastructure there, 

Substantive monitoring of financial resources lost by Azerbaijani 

business in the occupied territoriesn is based on research. The projects 

implemented in this framework play an important role in the 

transformation of these territories into a zone of peace and 

cooperation in a short period of time and in their socio-economic 

development.The purpose of the study is to analyze the theoretical and 

practical aspects of the legal principles of continuous regulation of 

socio-economic development in the regions, to determine the place 

and role of targeted programs as a legal basis for the effective use of 

social and economic potential of individual regions. To develop 

theoretical and practical proposals in this direction, to analyze the 

legal provision of sustainable social and economic development of the 

regions and the current state of development of the country's regions, 

to determine the features of the legal provision of state policy in this 

direction.Practical recommendations have been developed to create 

an effective business environment in the liberated territories and to 

eliminate market uncertainty in the specific conditions of 

Azerbaijan.The difficulty of investigating the processes that took 

place during the occupation of our lands is one of the limitations of 

the research. The fact that the research conducted so far, the statistical 

data belong to the pre-occupation period and the lack of resources 

make it necessary to use modern research and evaluation mechanisms. 

The post-conflict recovery process requires development priorities in 

many areas. The process of selecting and rehabilitating such areas is 

based on the use of complex mechanisms. International experience 

shows that ensuring a minimum standard of living is a priority once 

the damage to the once-occupied territories has been identified. 

Key words: region, economy, development, investment. 
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Методические Аспекты Учета, Анализа И Аудита 

Дебиторской Задолженности На Промышленных 

Предприятиях В Условиях Постпандемии 

Мамедова Назрин 

Азербайджанский Государственный Университет 

Экономики 

Аннотация 
Учет и аудит дебиторской задолженности всегда были одним из 

проблемных, а в условиях пандемии, вследствие замедления 

платежного оборота, вызвавшего рост дебиторской задолженности, 

стали самыми проблемными участками учетно-аналитической работы.  

Поэтому, в нынешних условиях пост пандемии, одним из 

приоритетных направлений работы предприятий является 

эффективная организация учета расче-тов с контрагентами. В работе 

исследованы методические аспекты учета, анализа и аудита 

дебиторской задолженности на промышленных предприятиях в 

условиях коронавирусной пандемии. Выявлены пробле-мы и даны 

рекомендации по их устранению и совершенствованию методики 

учета, анализа и аудита деби-торской задолженности в пост 

пандемический период. С учётом существующих реальных проблем в 

учете, аудите и анализе дебиторской задолженности, тема 

исследования актуальна и обладает научной и практической 

значимостью. К научной новизне исследования можно отнести 

рекомендации по минимизации рисков по неоплате, на основе 

выявления факторов, влияющих на состояние дебиторской 

задолженности и неплатежеспособных клиентов при коронавирусной 

пандемии. В исследовании использованы данные аудиторского 

заключения, отчетов исследуемого предприятия, а также научная 

литература по исследуемой тематике. Предложенные в работе 

методические подходы и разработки по улучшению методики учета, 

аудита и анализа, направлены на поиск решений, благоприятно 

влияющих на платежеспособность и финансовую устойчивость 

компаний в постпандемический период. Они могут быть использованы 

в практической деятельности ООО «Аzəralüminium» и других 

промышленных предприятий. 

Ключевые слова: признание и оценка дебиторской задолженности, 

просроченная ДЗ, финансовые от-четы, расчеты с покупателями 
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The Integration of "Green" Economic Growth of Switzerland 

and Sweden into the Karabakh Region of Azerbaijan: Review 

and Appraisal 

Nargiz Hajiyeva 

The University of St. Gallen 

Aysel Musayeva – Gurbanova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Today's world economy is seeking a sustainable economy and 

regenerating life in the face of the threat of climate change and global 

warming, which are unavoidable results of ecocide. In this context, 

sustainable development signifies an important step toward more 

efficient use of natural resources and setting a more secure future. The 

green economy possesses the characteristics of a sustainable 

development approach. Fiscal strategies are critical to guaranteeing 

long-term development throughout the transition to a green economy.  

The New Green Order, which includes the green economy and its 

framework, emphasizes the need for global reorganization of 

economic activity to address environmental concerns. In the case of 

Switzerland and Sweden, this study aims to present a general chart for 

fiscal policies for the green economy, which is considered the political 

and economic complement of sustainable development. Hence, the 

development and theoretical framework of sustainable development, 

which serves as the foundation of green economy thought, will be 

discussed first. 

After the Swiss and Swedish green economy thoughts and their 

political framework are discussed respectively at the conceptual level 

in the second part of the study, in the last phase, an international model 

framework will be presented on how political and economic policies 

should be designed for a sustainable life within the scope of the green 

economy. This model presented will be showing how to follow up a 

pathway for sustainable economic growth in the liberated Karabakh 

and its adjacent territories of Azerbaijan. 

Keywords: green energy, green economic growth, sustainable 

development, green economy, Switzerland, Sweden. 
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Ways of Increasing Investment Attractiveness of The Karabakh 

Economic Region 

Narmin Ahmadzada 

Anar Mammadov 

Azerbaijan State University of Economics 

 

Abstract 

Investment is a very important factor in increasing economic potential 

and ensuring sustainable development of the economy. Investment 

also plays a pivotal role in economic policy. It helps to maintain 

growth, stability, security, competitiveness of the economy, solve 

socio-economic problems, and improve welfare of the people. Current 

role of Azerbaijan as a global and regional investor has converted the 

country into a major geological player and a powerful country with 

steadily gaining international trust. Nowadays, main investment 

destination of the Azerbaijan is Karabakh economic zone. 

Countries such as Israel, Italy, Turkey, Japan, China, and the UK have 

shown great interest in ongoing projects of the Karabakh. 

Reconstruction of the liberated areas will help to enhance economic 

growth of Azerbaijan. Azerbaijan will pursue to constantly strengthen 

its political and military preference and economy in the region. 

Development strategy of the Karabakh should cover short-, medium- 

and long-term projects at local, national, regional and international 

levels for the revival of the region. With directives of the President 

Karabakh will integrate into the economy of the country as soon as 

possible. 

Based on the main goal of the study, the following theoretical and 

practical tasks were put forward: elimination of corruption, ensuring 

protection of property rights, establishment of an fair and independent 

judiciary, enhancement of economic freedoms, establishing the legal 

and regulatory environment, improving investment legislation and 

ensuring stability, effective mechanisms for managing investment 

activities creation, restructuring of the economy, sectors with special 

needs for capital priority of investment attraction. The practical 

importance of the research lies in the fact that the results of the 

research are aimed at increasing investment attractiveness of the 

Karabakh economic region on the worldwide experience.  

Keywords: Karabakh, investment, economy, company, resources 
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Kiçik Və Orta Sahibkarlıq Subyektləri Üçün Hesabatlılığın 

Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri Və Qarabağ Regionu Üçün 

Əhəmiyyəti 

Nərmin Eyvazlı  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Kiçik və orta sahibkarlığın dünya iqtisadiyyatındakı rolu danılmazdır. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri (bundan sonra KOS-lar) 

iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi hesab olunurlar. Məhz buna görə 

də əksər inkişaf etmiş ölkələr öz milli inkişaf strategiyalarında KOS-

ların rolundan yararlanmağa çalışırlar (Dünya bankı, worldbank.org). 

KOS-lar Azərbaycan iqtisadiyyatında da çox mühüm əhəmiyyətə 

malikdirlər. Belə ki, xüsusi ilə qeyd edək ki,2020-ci ilin sonuna 

ölkədə rəsmi qeydiyyata alınan KOS-ların sayı 2019-cu ilə nisbətdə 

12.7 faiz artaraq 2020-ci ildə 167475 vahidə çatıb. Yeni yaradılmış 

KOS-ların artımı xüsusilə fərdi sahibkarların sayının artması (79.8%) 

ilə əlaqəlidir (Azərbaycan Dövlət Statistik məcmuə,2021). Məhz bu 

səbəbdən KOS-ların daha səmərəli fəaliyyəti üçün tam əlverişli şərait 

yaradılması ilə idarəetmə qərarlarına əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərə 

bilən maliyyə məlumatlarının düzgünlüyünün təmin olunması 

zərurəti yaranır.  

Məqalədə kiçik və orta sahibkarlığın əhəmiyyətli rolu vurğulanaraq 

KOS-lar üçün tərtib olunmuş maliyyə hesabatının beynəlxalq 

standartı təhlil olunaraq həmin subyektlər üçün nə dərəcə sadə və 

effektiv şəkildə olması müzakirə edilmişdir. Sonda Qarabağ 

regionunda xüsusi paya malik olan KOS-lar üçün standartın 

tətbiqində yarana biləcək çətinliklər müəyyən olunmuş və müvafiq 

təkliflər qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: kiçik və orta sahibkarlıq, Qarabağ, beynəlxalq 

standart 
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Yumuşak gücün turizm üzerindeki etkileri: Karabağ bölgesi 

örneğinde 

Muradova Nermin 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Özet 
Azerbaycan, küresel turizm pazarında önemli bir potansiyele sahiptir. İşgal 

altındaki Karabağ'ın kurtarılması ile önümüzdeki dönemde bu potansiyelin 

artması bekleniyor. 2020 yılının sonunda, Azerbaycan'ın işgal altındaki 

toprakları olan Karabağ, 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sırasında (zorla) 

özgürleştirildikten sonra yeni bir döneme girmiştir. Azerbaycan, "Kafkas 

cennetini dünyanın turizm merkezi haline getireceğiz" stratejisiyle 

Karabağ'da turizme büyük yatırım yapmıştır. Çünkü Karabağ bölgesi 

kültürel zenginliği, endemik bitki örtüsü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu 

ile turizm sektörü için vazgeçilmez bir coğrafyadır. Bu çalışma, sert güç 

(muharebe) ile işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının bir yumuşak 

güç potansiyeli olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu nedenle 

çalışma, örnek alınan Karabağ'ın yumuşak güç potansiyelinin turizmle 

birlikte nasıl "Azerbaycan için yumuşak güç unsuru" haline gelebileceğini 

tartışması açısından önemlidir. 

Araştırma belge incelemeye dayalı olan nitel çalışmadır.  Bu araştırma 

çalışmasının araştırma sürecinde mantıksal ve bilimsel genelleme, 

sistematik yaklaşım ve diğer yöntemler kullanılmışdır İstatiksel analiz 

yürütülmüş, turizm sektörüyle ilgili rakamlar yorumlanmıştır. Aynı 

zamanda Azerbaycanda, aynı zamanda Karabagda yumuşak güçün turizmə 

etkisi gibi aranan sorulara cevaplar bulunmaya çalışılmıştır. 

Araştırma ile ilgili ikinci bilgiler araştırılmış, ikinci verilerden en önemlisi 

olan Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi'nden alınan veriler kullannılmış, 

bilimsel çalışmanın objektif bir biçimde ortaya çıkması için rakamlar 

yorumlanmıştır.  

Bu çalışma, kurtarılmış Karabağ'ın turizm potansiyelinin Azerbaycan 

devletinin yumuşak gücü için önemli olduğunu ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca Karabağ'ın turizm potansiyelinin Azerbaycan için 

nasıl bir yumuşak güç unsuru haline gelebileceğini tartışılmaktadır. 

Çalışmanın temel amacı, yumuşak gücün turizm sektörü üzerindeki etkisini 

değerlendirmektir. Araştırmanın belirtilen amacına uygun olarak, tez 

aşağıdaki ana görevleri çözmeyi amaçlamaktadır: 

• Azerbaycan'ın turizm sektöründe yumuşak güç kullanma fırsatı 

olup olmadığını araştırmak: 

• Azerbaycan'da, özellikle Karabağ'da yumuşak gücün turizm 

üzerindeki etkilerini incelemek. 

Anahtar kelimeler: Yumuşaq güc, Turizm potensialı, Qarabağ 
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Pandemiyanın Elektron Hökumətə Təsirinin Qiymətləndirilməsi 

Qasımova Nərmin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVID-19 dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələri üçün bir çox sahədə 

risk yaratmışdır. Risk dedikdə, böhrana səbəb ola biləcək bütün 

imkanları nəzərdə tutmaq olar. 2020-ci ildə Çində ortaya çıxan 

COVID-19 epidemiyası əvvəlcə öz ölkəsi üçün risk olsa da, lazımi 

tədbirlər görülmədiyi üçün qısa müddətdə bütün ölkələrə yayılan 

dünya üçün böhrana çevrildi. Bu böhran iqtisadi, sosial, mədəni və 

psixoloji sahələrdə sosial həyata böyük təsir göstərmişdir. Tədqiqatın 

əsas məqsədi pandemiya dövründə vətəndaşların Elektron Hökumət 

portallarından istifadə çətinliklərinin tədqiq və həlli yollarının irəli 

sürülməsi təşkil edir. Müxtəlif yerili və xarici ədəbiyyatlara istinad 

edilərək ədəbiyyat axtarışı edilmişdir. Toplanılan məlumatlar analiz-

sintez, sistemləşdirmə metodları vasitəsilə təhlil olunmuşdur. 

Tədqiqatın informasiya bazasını Azərbaycan Respublikası 

prezidentinin verdiyi fərmanlar, qanunlar, dövlət statistik 

məlumatları, internet resursları, məqalələr, elmi araşdırmalar, 

kitablar, xarici və yerli konfrans materialları, dissertasiya işləri, 

monoqrafiyalar təşkil edir. Tədqiqatın əsas məhdudiyyəti problemin 

araşdırılma dərəcəsinin dar olması və istinad ediləcək mənbə sayının 

azlığı təşkil edir. Məlumdur ki, COVID-19 bütün sahələrdə özünü 

göstərir. Əldə ediləcək nəticələr pandemiya dövründə Elektron 

Hökumətdə yaranan problemlərin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq 

həll yolları təklif edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, COVID-19, Elektron Hökumət 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə İnkişaf Layihələrinin 

Hazırlanması Və Reallaşdırılması 

Quliyeva Nərmin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlar, burada icra edilən sosial-iqtisadi 

tədbirlər hal-hazırda ən aktual məsələlərdən başlıcasıdır. 

Ermənistanın sentyabrın 27-də növbəti hərbi təxribatından sonra 

Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən əks-hücum əməliyyatı 

noyabrın 10-da ta¬rixi qələbəmizlə başa çatdı.  İşğaldan azad edilən 

Qarabağ torpağında erməni vandallarının 30 il ərzində törətdikləri 

vəhşi əməllər hər addımda nəzərə çarpır. Viran qoyulan şəhər, qəsəbə 

və kəndlərimiz, eləcə də dağıdılan, təhqir edilən məscidlərimiz, yer 

üzündən silinən tarix və mədəni irsimiz abidələrimiz, talan olunan 

təbii sərvətlərimiz düşmənin nə qədər barbar, təhlükəli olduğunu 

təcəssüm etdirir. Şübhəsiz ki, bütün bu dağıntılar, barbarlıqlar 

düşünülmüş şəkildə həyata keçirilib. Məhz bu viran qoyulan 

ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üçün artıq müəyyən tədbirlər 

görülməkdədir. 

Azərbaycanın dəmir yumruq əməliyatlı qələbəsi nəticəsində bölgədə 

yaranan yeni şərait dövlətimiz, eləcə də bölgə üçün yaxşı 

perspektivlər vəd edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata 

keçirilən işlərin, görülən tədbirlərin son hədd sürətlə aparılması bunu 

deməyə əsas verir. Qələbə nəticəsində düşmən tapdağından azad 

edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, 

regional və beynəlxalq nəqliyyat, logistika dəhlizlərinin 

imkanlarından yararlanmaq Azərbaycanın inkişafına geniş miqyaslı 

təkan verəcəkdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, inkişaf layihələri, postmüharibə 
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Big Data Əsrində Akademik Kitabxanaçılardan Tələb Olunan 

İnnovativ İdarəetmə Bacarıqları 

Nərminə Abdullayeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Hal-hazırda Big Data müxtəlif sahələrdə əhəmiyyətli bir problemə 

çevrilmiş və həm tədqiqatlarda, həm də təcrübədə ona xüsusi diqqət 

yetirilir. Kitabxana-informasiya elmləri sahəsindən olan alimlər big 

data-nın kitabxana tədqiqatları üçün də geniş imkan yaratdığını iddia 

etsələr də (Gordon-Murnane, 2012), onun kitabxananın idarə edilməsi 

və innovasiyaların tətbiqində rolu qeyri-müəyyən olaraq qalır və əlavə 

araşdırmaya ehtiyac duyur. Məlum olduğu kimi, verilənlərə əsaslanan 

böyük kitabxanalar öz istifadəçilərinə fərdi, uzaqdan, real vaxt 

rejimində - ənənəvi və virtual xidmətlər təqdim edir. Bu məqalə təkcə 

kitabxananın innovativ yenilikləri, texnologiyası və xidmətlərinin 

əhatə edən kitabxana menecmenti və innovasiya məsələlərini deyil, 

həm də böyük verilənlər dövründə kitabxanaçıların qarşılaşdığı 

çətinlikləri aradan qaldıracaq texniki və idarəetmə yanaşmalarını, 

yaranan problemlərin həll yollarını təklif etmək məqsədi daşıyır. Bu 

məqalə həm kitabxana idarəçiliyinə, həm də ümumən kitabxana-

informasiya elmləri üzrə mütəxəssislərə əhəmiyyətli və orijinal 

töhfələr verə bilər. Kitabxana işçiləri və tədqiqatçılar üçün nəzərdə 

tutulan bu tədqiqat işi əsas idarəetmə problemlərini həll etmək və 

kitabxanada müxtəlif yenilikləri təşviq etməkdə idarəedici rəhbərlərin 

rolunu vurğulayır. Daim dəyişən mühitdə innovasiya demək olar ki, 

hər bir təşkilat, o cümlədən kitabxanalar üçün prioritet məsələdir. 

Yenilik mütləq kortəbii şəkildə tətbiq olunmur; yeniliyi tətbiq edən 

kitabxana işçi heyətinin mütləq şəkildə bir sıra bilik və bacarıqlara 

malik olması vacibdir.  

Açar sözlər: innovativ kitabxana işi, menecment, idarəetmə 

bacarıqları, menecment səviyyələri, böyük verilənlər 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Aqrar Sahənin İnkişaf 

Perspektivləri 

Suqra Hümbətova 

Nəsrin Abdullayeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

XüƖasə 

Bu məqaƖədə münaqişəƖərin/müharibəƖərin kənd təsərrüfatına 

vurduğu ziyanƖar və postkonfƖikt zonaƖarda kənd təsərrüfatının bərpa 

edilməsi vasitəsilə əlaqədar dünya təcrübəsinin icmaƖı veriƖmişdir. 

Bunun əsasında Azərbaycanın işğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖərində 

kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi istiqamətƖəri müəyyən oƖunmuş, 

həmçinin bu əraziƖərdə kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi nəticəsində 

gözƖəniƖən istehsaƖ göstəriciƖəri proqnozƖaşdırıƖmışdır. 

İşğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖərimizə “Böyük qayıdışın” təmin 

ediƖməsi üçün Azərbaycan dövƖəti tərəfındən kompƖeks fəaƖiyyət 

pƖanƖarının hazırƖanması vasitəsilə bərabər artıq bu istiqamətdə 

oƖduqca əhəmiyyətƖi praktiki fəaƖiyyətƖərə də başƖanıƖıb. BeƖə ki, 

işğaƖdan azad olunmuş əraziƖərdə sosiaƖ-iqtisadi, humanitar, təşkiƖati 

və başqa təxirəsaƖınmaz məsəƖəƖərin həll edilməsi, eƖəcə də bu sahədə 

fəaƖiyyətin əƖaqəƖəndiriƖməsi məqsədiƖə səƖahiyyətƖi dövƖət 

orqanƖarının rəhbər şəxsƖərindən ibarət ƏƖaqəƖəndirmə Qərargahı 

formaƖaşdırıƖmışdır,eləcə də işğaƖdan azad olunmuş əraziƖərdə 

dayanıqƖı məskunƖaşma üçün müasir və ƖayiqƖi həyatın təmin ediƖməsi, 

bütün sahəƖərdə qurucuƖuq-bərpa və abadƖıq işƖərinin aparıƖması, 

həmçinin təhƖükəsiz yaşayışın, səmərəƖi fəaƖiyyətin və rifahın davamƖı 

artmasının dəstəkƖənməsi məqsədiƖə “Qarabağ DirçəƖiş Fondu” pubƖik 

hüquqi şəxs yaradıƖmışdır.  

İşğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖərdə kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi 

və inkişafı vasitəsilə də əlaqədar dövƖət başçısı tərəfındən hökumətə 

tapşırıqƖar veriƖmişdir. 

Məqalə müharibə nəticəsində aqrar sahədə islahatlar istiqamətində 

işlər həyata keçirmək istəyən ölkələrin təcrübəsi üçün istifadə oluna 

bilər.  

 

Açar sözƖər: işğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖər, aqrar sahə, torpaq 

isƖahatı. 
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The Growing Concept of Remote Workers And Its Impact on 

The Management: Evidence From Azerbaijan 

Nazrin Mammadova, Amil Zamanov, Kenan Seyidov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

This article explains nowadays’ popular conception of remote working 

and assesses its effect on the management of companies in Azerbaijan. 

The main purpose of the paper makes the research for creating 

information on whether there is a negative or positive relationship 

between remote workers and management. Whether the effect of 

remote workers on management is positive or negative depends on the 

regulations and some special steps taken by companies because it was 

the result of our first part of research that people believe they have 

higher enthusiasm to work when working distantly. A survey model 

was used for getting data between working and non-working people in 

Azerbaijan. Related to this survey's results manager thinks they lose 

control over remote workers but at the same time increase the spirit 

between workers. 

Keywords: Remote working, distance management, employee 

satisfaction, empirical analysis 

  



30 
 

Koronavirus Pandemiyasının Azərbaycan İqtisadiyyatına 

Vurduğu Ziyanın Qiymətləndirilməsi 

Xəlilzadə Nəzrin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVID-19 pandemiyası ilə başlayan proses təkcə səhiyyə sahəsində 

deyil, bütün sahələrdə, xüsusilə iqtisadi, psixoloji, sosial və siyasi 

sahədə bəşəriyyəti təhdid etməkdə davam edir. Pandemiya 

çərçivəsində görülən tədbirlər qlobal iqtisadiyyatın bütün fəaliyyətini 

durğunluğa gətirib çıxarıb. Pandemiya böhranı əvvəlki qlobal maliyyə 

böhranlarından burada fərqlənir. Prosesin dağıdıcı təsirlərindən ciddi 

şəkildə təsirlənən əmək bazarı dövlətlər tərəfindən dəstəklənsə də, 

ayrı-ayrı şəxslərin maddi və mənəvi itkilərini kompensasiya etməyə 

kifayət etmir. 

Bu araşdırma ilə Covid-19 pandemiyasının işləyən şəxslər üzərində 

maliyyə təsirini qiymətləndirmək və fərdlərin bəzi demoqrafik 

xüsusiyyətlərinə görə sözügedən təsirin fərqini müəyyən etmək, eləcə 

də iqtisadi göstəricilərin təsirlənmə səviyyəsini ölçmək məqsədi 

daşıyır. 

Tədqiqatın məqsədi istiqamətində hazırlanmış sorğunun köməyi ilə 

pandemiyadan əvvəl işləyən 410 işçi və ya fiziki şəxsdən toplanmış 

məlumatlar təhlil edilmişdir. Tədqiqatda sorğu metodundan və analiz-

sintez, ümumiləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazasını tədqiqat mövzusu əsasında yazılmış 

yerli və xarici məqalələr, təşkilatların illik və rüblük hesabatları, 

internet resursları və monoqrafiyalar təşkil edir. 

Pandemiyanın hələ də davam etməsi və pandemiya ilə bağlı qaydaların 

və təkmilləşdirmələrin zamanla yenilənməsi tədqiqatın məhdudluğunu 

təşkil edir. Təhlillər nəticəsində müəyyən edilib ki, işçilərin 

əksəriyyəti iş və ya iş yerini dəyişməli olmuş, əməkhaqları əhəmiyyətli 

dərəcədə azaldılmış, kreditlərdən istifadə etmək məcburiyyətində 

qalınmış və rəqəmsal maliyyə əməliyyatlarından istifadə nisbəti 

artmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, COVID-19, iqtisadi böhran 
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Füzuli Rayonunda Kənd Təsərrüfati İstehsalinin İnkişaf 

Perspektivləri 

İsrəfilov Nicat 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Kənd təsərrüfatı Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının ən mühüm 

sahələrindən biridir. Kənd təsərrüfatı əhali üçün ərzaq məhsulları, 

emal sənayesi üçün xammal istehsal edir, cəmiyyətin sosial-mədəni və 

başqa tələbatlarını ödəyir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatı iqtisadiyyatın başqa sahələri üçün vacib xammal bazası 

hesab olunur. O cümlədən, ölkənin milli gəlirinin formalaşmasında da 

kənd təsərrüfatının rolu böyükdür. Günümüzdə kənd təsərrüfatının 

inkişaf dinamikasından iqtisadiyyatın ticarət, emal, xidmət və s. 

sahələrinin inkişafı da çox asılıdır. 

Hazırda kənd təsərrüfatında qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də 

işğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi potensialından səmərəli 

istifadə etməklə bu sahədə inkişafa nail olmaqdır. Füzuli rayonunun 

ölkənin kənd təsərrüfatında xüsusi yerini nəzərə alsaq müvafiq sahədə 

inkişaf perspektivlərinin araşdırılması mühüm praktiki əhəmiyyətə 

malikdir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, Füzuli rayonu, investisiya, istehsal 
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İqtisadiyyatinin Dövlət Bölməsinin Fəaliyyətinin 

Təkmilləşdirilməsi Məsələləri (İşğaldan Azad Olunmuş 

Ərazilərin Timsalinda) 

Söhrab İsayev 

Nicat Mahmudzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda dövlət sektorunun formalaşması və mövcud 

vəziyyəti araşdırılmışdır. Azərbaycanda dövlət bölməsinin 

formalaşması və təkamülü tarixi baxımdan nəzərdən keçirilmişdir. 

Məqalədə dünya dövlətlərinin dövlət sektoru təcrübəsi araşdırılmışdır. 

Digər dövlətlərdə iqtisadiyyatda dövlər sektorunun payı və yeri 

araşdırılmış və müqaqyisə olunmuşdur. Dünya təcrübəsinə əsasən 

dövlət istənilən iqtisadi sistemin fəaliyyətində mühüm rol oynayır. 

Buna görə də dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin 

müəyyənləşdirilməsi əsas məsələlərdəndir. Tədqiqat işinin hər 

mərhələsində müqayisə üsulu, analiz və sintez metodlarından istifadə 

olunmuşdur.   

44 günlük muharibədən sonra Qarabağın 30 illlik işğalına son 

qoyuldu. Qarabağ azad olunduqdan sonra bu ərazilərin yenidən 

bərpası və dövlət sektorunun burada fəaliyyətə başlaması və 

fəaliyyətinin təkmilləşdirməsi məsələsi ön plana çıxmışdır. Qarabağ 

ərazisi minerallarla, qiymətli metallarla və münbit torpağı ilə 

zəngindir. Bu ərazidə dövlət fəaliyyətinin sturukturunun düzgün 

qurulması əsas problemlərdəndir. Bu tədqiqat işinin əsas məqsədi 

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlət bölməsinin fəaliyyətinin necə 

təşkil olunması və bu fəaliyyətin hansı yollarla inkişaf etdirilməsi 

məsələsidir. 

Açar sözlər: İqtisadiyyatın dövlət sektoru, işğaldaz azad olunmuş 

ərazilər. 

  



33 
 

Qarabağda Ev Təsərrüfatı Maliyyəsinin Formalaşmasının 

Əsasları 

Məmmədyarov Nicat 

Məmmədova Gültəkin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalə Qarabağda ev təsərrüfatı maliyyəsinin formalaşmasının 

əsaslarının tədqiqinə həsr edilmişdir. Əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda maliyyə münasibətləri sistemi kəskin şəkildə 

dəyişmişdir. Qarabağ regionunun işğalı və işğaldan sonrakı inkişafı 

timsalında milli iqtisadi sistemi sabitləşdirmək üçün ev 

təsərrüfatlarının növləri, maliyyə resurslarının formalaşdırılmasına aid 

ədəbiyyat məlumatları demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Məqalədə 

qoyulan problem ətrafında şəxsi fikirlər təqdim edilib.  Qarabağ 

regionunun işğalı dövründə və işğaldan sonrakı inkişafı timsalında 

milli iqtisadi sistemi sabitləşdirmək üçün ev təsərrüfatlarının maliyyə 

resurslarının formalaşdırılması və istifadəsinin forma və üsullarına 

dair nəzəri yanaşmalar, tövsiyələr verilib. 

Açar sözlər: Qarabağ iqtisadi rayonu, maliyyə davranışları, ev 

təsərrüfatları, növləri, gəlir. 
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Digitalisation and Transformation in Labour Market 

Bahman Huseynli, Nigar Huseynli 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Employees or the workforce that provides the services needed by 

employers meet in the labour market, which is where labour supply 

and demand meet. The labour market, like all other domains, is being 

affected by the digital transformation. The application of labour 

relations on digital platforms begins with the establishment of the 

digital labour market. Making full use of new technical possibilities to 

generate value and competitive advantage is what digital 

transformation is all about. The goal of this research is to examine, 

define, and describe the effect of digitalization on the labour market, 

as well as the potential impact of digital technologies on the labour 

market. The study included qualitative research methodologies. First, 

a literature study was conducted, after which the data was scrutinized 

using a systematic methodology and then analysed using the inductive 

technique. As a result of the article, it became clear that the digital 

transformation has had a significant impact on the labour market, and 

there are expectations that this impact will continue. Thus, the new 

digital labour markets claim to be flexible, lean and economical for 

both customers and independent contractors. 

Keywords: digital labour, digital labour market, labour 

digitalisation 
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Econometric Assessment of the Impact of the Population 

Mortality Rate on Employment 

Nigar Mammadova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

As we know, the level of development of each country is explained 

together with the income, education and health indicators of the 

population living in that country. The health of members of society is 

one of the key factors in economic development and productivity. 

However, diseases and deaths have a negative impact on overall well-

being. The article examines the econometric impact of mortality rates 

on employment. So, the number of deaths from diseases (circulatory 

system, trauma, tumor) divided by the number of patient and is taken 

mortality rates. Thus, based on the official data of the Statcom 

covering the years 2000-2020, regression models of the mortality rates 

on employment were established and implemented in the "Eviews" 

Application Program Package. The results obtained on the basis of the 

models were analyzed. According to the models, a 1% increase in 

deaths due to trauma led to a 0.018% increase in the number of 

employed populations, a 1% increase in tumor deaths resulted in a 

0.017% increase in the employed population after 4 years, and a 1% 

increase in circulatory system deaths decreased by 0.045%. 

Keywords:  diseases, employment, econometrics Некоторые  
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Особенности Банковских Кризисов в Развивающихся 

Странах 

Нигяр Гулиева 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Современный мир характеризуется высоким уровнем 

взаимозависимости между развитыми и развивающимися 

странами. Соответственно, растет значимость развивающихся 

экономик и в проблематике банковских кризисов.  Начиная с 

1980-х годов банковские кризисы в развивающихся странах стали 

гораздо более серьезными, чем в промышленно развитых 

странах. Банковские кризисы в развивающихся странах 

порождают очень серьезные негативные внешние эффекты для 

остальной экономики этих стран. Например, значительные 

фискальные издержки, сокращение масштабов банковского 

кредитования, падение доступности банковских кредитов, их 

удорожание, ухудшение качества финансового посредничества, 

трудности для денежно-кредитной политики. 

Исследования многочисленных авторов показывают, что 

банковские кризисы в развивающихся странах чаще всего 

происходят в тот момент, когда бум банковского кредитования 

сталкивается с торможением роста производства. Последнее 

сильно коррелируется с типом осуществляемых в страну 

иностранных инвестиций и типом обязательств по ним. В 

частности, прямые иностранные инвестиции и обязательства по 

ним снижают вероятность возникновения банковских кризисов, а 

долговые обязательства по причине портфельных инвестиций 

увеличивают их. 

Уже достигнутый уровень вписанности развивающихся стран в 

мировую экономическую палитру делает возможным серьезный 

урон развитым странам от кризисов, в том числе и банковских 

кризисов в развивающихся странах. 

Ключевые слова: развивающиеся страны, банковский 

кризис, банковские кризисы в развивающихся странах.  
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The Nexus Between Military Expenditures and Economic 

Growth: Evidence from Azerbaijan 

Nijat Gasim 

Dokuz Eylul University 

Fuzuli Aliyev 

ADA University School of Business 

Neman Eylasov 

Kutahya Dumlupinar University 

Abstract 

Military expenditures are important spending for safety of countries, 

especially for those in war zones. This paper explores the causality 

between military expenditures and economic growth in Azerbaijan. 

We employ Vector Autoregressive (VAR) model and Granger 

causality tests with relatively new RALS-LM unit root test. We use 

GDP per capita as economic growth, percentage of military 

expenditure in GDP, and other explanatory variables. Analyzing the 

annual data of 1992-2020, we find no Granger causality from military 

expenditure to economic growth but opposite, which means military 

expenditures have no effect on GDP per capita in Azerbaijan. This 

result shows that the Benoit hypothesis is not valid in Azerbaijan. Our 

study contributes the literature studying the impact of military 

expenditure on economic growth in an oil-rich post-Soviet country 

with recent war experience employing new unit root test. We think the 

findings may be comparable to similar countries in the region and 

globally. 

Keywords: Military Spending, Economic Growth, Granger 

Causality, RALS-LM unit root test, Azerbaijan 
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Shusha as the Main Geographical Location in the Strategic 

Development of Karabakh 

Anar Mammadov, Nisa Gurbanli 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The main purpose of the study is the prospects for Azerbaijan and the 

region for the reconstruction of the liberated lands of Azerbaijan, 

Karabakh and its heart, Shusha. The reconstruction of Karabakh under 

the leadership of President Ilham Aliyev is the beginning of great 

economic development for the region. The city of Shusha is the 

economic center of Karabakh in terms of geographical location, 

history, and economic opportunities. In the article, the researcher 

stressed the need to consider the extensive research and detailed 

financial analysis conducted before the reconstruction process, as well 

as the importance of selecting the most advanced among the 

appropriate options. Accordingly, the active participation of the 

government and people of Azerbaijan in this process accelerates 

development. At the same time, it creates a special interest for foreign 

investors to invest in these areas. 
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Влияние Развития Экономики Карабаха И Восточного 

Зангезура На Асимметрию В Экономической Системе 

Азербайджана 

Нубар Ибадова 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены теоретические аспекты 

асимметрии: определения и классификация. Приведены 

статистические данные состояний, оккупированных территорий 

до войны. В статье указаны экономические районы 

Азербайджанской Республики до и после войны, иначе говоря, 

экономические районы Азербайджана были изменены для 

составления стратегического развития регионов, в основном 

делая акцент на освобождённые от оккупации территории 

Азербайджана до и после войны, определены основные 

направления развития этих районов.  В данной работе особое 

внимание уделяется Карабаху и Восточному Зангезуру, где 

определены основные направления развития этих районов. В 

этих регионах ожидается переход новой модели экономического 

развития, в связи с тем, что эти территории не находились в 

наших распоряжениях в результате агрессии со стороны 

Армении, но на данный момент эти территории освобождены. На 

этих территориях ожидается создание новых инфраструктур, 

иначе говоря, «строительный бум».  Концепция создания 

«Умного» города и села являются одним из приоритетных 

направлений, в результате создания чего может возникнуть 

сильная асимметрия между остальными экономическими 

районами, что является немаловажной проблемой экономической 

системы страны. 

Ключевые слова: асимметрия, Карабах, Восточный Зангезур, 

«умный город», «умное село» 
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Sənaye Parklarının Azərbaycan Modelinin Formalaşdırılması:  

Reallıqlar və Problemlər 

Abbasova-Zeynalova Nuranə 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Xülasə 

Son zamanlarda müstəqil Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı qarşıya 

qoyulmuş məqsədlərdən ən başlıcası modern sənayeləşmədir. Sənaye 

parkları və onların ərazisindəki infrastruktur obyektlərinin qurulması 

və istehsalat binalarının tikintisi dövlət vəsaiti hesabına həyata 

keçirilir. Dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 

sənaye parkları sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun 

davamlı inkişafını təmin etmək və əhalinin istehsal sahəsində 

məşğulluğunu artırmaq imkanına sahibdir. Buna görə də müxtəlif 

sənaye sahələrini inkişaf etdirməkdə maraqlı olan, ölkə 

iqtisadiyyatının tarazlı inkişafına nail olmaq istəyən dövlətlər iqtisadi 

siyasətlərində sənaye parklarının yaradılmasına, inkişafına böyük yer 

verirlər. 

Dünyada yüksək texnologiyaların istehsalının və tətbiqinin təsiri ilə 

baş verən sürətli dəyişikliklər bütün sahələrdə yeni yanaşmaları ortaya 

çıxarır. Baş verən proseslər innovasiya, texnopark, sənaye parkları, 

elm parkları, ağıllı zonalar, azad iqtisadi zonalar, innovasiya 

sahibkarlığı, startap kimi anlayışların aktuallığının artmasına səbəb 

olur. Hadisələrin sürətlə dəyişməsi, həmçinin yeni yanaşmaların təsiri 

ilə tələb və təklifin müəyyənləşməsi yeni metodların tətbiqinin 

əhəmiyyətini ortaya qoyur.  

Texnoparkların yaradılması və inkişafı problemləri müasir dövrdə 

bütün ölkələrin iqtisadi maraqlarının bir hissəsini təşkil etdiyi kimi 

innovasiya biznesinin təşkilinin tipik mexanizmlərinin öyrənilməsi və 

yeni yanaşmaların hazırlanmasının zəruriliyi bu kimi məsələləri yerli 

va xarici iqtisadçı - alimlərin elmi –tədqiqat işlərinin obyektinə 

çevirmişdir. 

Açar sözlər: sənaye parkları, texnoparklar, innovasiya, sənaye 

məhəllələri 
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İnvestisiya Siyasətinin Dövlətin İqtisadiyyatında Rolu və 

Qarabağda Tətbiqi İstiqamətləri 

Kaşiyeva Flora  

Abbasov Nurlan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Hər bir ölkənin iqtisadiyyatının səmərəliliyinin yüksəldilməsində mühüm 

rola malik olan amillərdən biri də investisiya qoyuluşlarıdır. Dövlətin 

yeritdiyi iqtisadi siyasət isə investisiya qoyuluşlarının başlıca istiqamətlərini 

müəyyən edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün investisiya siyasəti iqtisadi 

inkişaf və makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması istiqamətində prioritet rol 

oynayır.  

Tədqiqat işi təhlil, sistemli yanaşma, məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat 

üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan 

Respublikasında investisiyanın dövlətin iqtisadiyyatında rolu və 

əhəmiyyətinin araşdırılması, ölkə iqtisadiyyatına göstərə biləcəyi təsirlərin 

müəyyən edilməsi, investisiya siyasətinin Qarabağa tətbiqi istiqamətlərinin 

araşdırılması və bu çərçivədə görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin təhlilini 

əhatə edir. Şanlı qələbəmizdən dərhal sonra başlayan və hələ də davam edən 

işlər nəticəsində Qarabağın infrastrukturunun bərpa edilməsi ilə yeni 

sahələrin yaradılması, inkişafı təmin ediləcəkdir ki, bu da öz növbəsində həm 

bu bölgənin, həm də ümumən ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının 

başlıca meyarlarından biri olacaqdır.  Məqalədə investisiyanın mahiyyəti, 

onun formalaşmasına təsir edən amillər, ölkənin investisiya cəlbediciliyini 

şərtləndirən faktorlar, investisiya fəaliyyətinin subyektləri və obyektləri, 

ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmli olan istehsal artımının təmin edilməsi 

baxımından mühüm hesab olunan investisiya mühiti tədqiq olunmuşdur. 

Ölkənin investisiya potensialının baş vermiş siyasi və sosial-iqtisadi 

dəyişikliklərlə bağlı olması, bu cür imkanların isə respublikamızın müstəqil 

dövlət kimi təşəkkül tapmasından sonra yaranması, bazar iqtisadiyyatına 

keçdikdən sonra daha da inkişaf etməsi, qeyri-neft sektorunun da çox geniş 

imkanlara malik olması məsələləri də tədqiqatda yer almışdır. 

Məqalədə həmçinin, uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində, xüsusilə son 10 il 

ərzində Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında baş verən irimiqyaslı 

kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri və ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin daha da 

artması, bunun da öz növbəsində xarici investisiya potensialına geniş şərait 

yaratması və ölkə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli təsiri kimi məsələlər öz əksini 

tapmışdır. 

Açar sözlər: investisiya, iqtisadiyyat, iqtisadi inkişaf, uğurlu iqtisadi 

siyasət 
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Dövründə Təşkilati Davranış 

Nümunəsi Olaraq Gənclər Təşkilatlarının İnformasiya 

Cəbhəsində İştirakının Təhlili 

Abbaszadə Nurlan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Keçmiş dövrlərdən bəri bəşəriyyətin rastlaşdığı ən önəmli problemlərdən biri 

müharibələr olmuşdur. Müharibələrin gedişatı, onların vurduğu zərərlər, 

yaratmış olduğu mənfi nəticələr hər zaman həm mədəni, həm sosial, həm də 

maddi cəhətdən dövlətlərin zəifləməsinə, hətta bəzən süqutuna qədər gətirib 

çıxarır. Keçən əsrlərdən başlayaraq, gedişatına, növünə, miqyasına və 

nəticələrinə görə müharibələr əvvəlkilərdən kifayət qədər fərqlənir. Bunların 

arasında baş tutmuş 2 dünya müharibəsini, ayrı-ayrı zamanlarda baş verən 

kütləvi faciələrlə nəticələnən müxtəlif növ işğalları və müharibələri misal 

göstərmək mümkündür. Müasir dünyada baş tutan texnoloji yeniliklərin 

müşayiəti ilə sosial media və internet üzərində baş tutan informasiya 

müharibəsində gənclər təşkilatlarının iştirakına təşkilati davranış cəhətdən 

təsir edən amilləri qiymətləndirmək dissertasiya işinin ümumi məqsədini 

təşkil edir. Tədqiqat zamanı deduktiv, induktiv metod və axtarış 

metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın informasiya bazasının 

formalaşması əsasında təşkilati davranışın təşkili sahəsində xarici və yerli 

iqtisadçıların nəzəriyyələri, bu sahədə istifadə olunan materiallar, elmi 

məqalələr və jurnallar təşkil edir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri arasında 

subyektin məlumat bazasının, iqtisadi və statistik göstəricilər sisteminin 

məhdud və məxfiliyi vurğulanır. İşin elmi yeniliyi olaraq qeyd oluna bilər ki, 

Azərbaycanda artan silsilə ilə davam edən gənclər təşkilatlarının 

mövcudluğu gənclərin fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsinə töhfə verir, 

verilən bu töhfə nəticəsində gənclərin bilik və bacarıqları düzgün sahələrdə 

istifadə olunacaqdır və informasiya müharibəsində gənclər ən fəal iştirak 

edənlərdir. Əldə olunmuş elmi və metodiki nəticələrin ölkədə baş verə 

biləcək hər hansı siyasi və hərbi münaqişə zamanı informasiya 

müharibəsində iştirakın kütləvi hal alması üçün lazımi tədbirləri, gənclər 

təşkilatarının bu məsələdəki önəmli mövqeyini, gənclər təşkilatlarının 

informasiya müharibəsində iştirakının təşkilati davranış nümunəsi ilə 

müşayiət olunmasını göstərməsi nəticələrin praktiki əhəmiyyəti kimi 

göstərilə bilər. 

Açar sözlər: təşkilati davranış, idaretmə, gənclər təşkilatları, 

informasiya müharibəsi 
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Tədqiqat və İnkişaf Fəaliyyətlərinin Təşviqi: Universitet 

Texnoparkları Üzərindən Dəyərləndirmələr 

Nüşabə Qədimli 

Emiliya Hüseynova 

Nurlan Əzizli 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Xülasə  

Bu gün ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafı, Ümumi Daxili Məhsulun 

artması üçün yüksək innovasiya mühiti olmalıdır. İnnovasiya 

ekosisteminin inkişafı isə birbaşa olaraq keyfiyyətli elmi tədqiqatların 

aparılmasına və onların nəticələrinin sənayeyə tətbiq edilməsinə 

ehtiyac duyur. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri universitet-sənaye 

əməkdaşlığının qurulması nəticəsində sürətlənir. Universitet-sənaye 

əməkdaşlığı texnoparklarda geniş yayılmışdır. Tədqiqat, inkişaf və 

innovasiya bir birindən asılıdırlar. İnkişaf etmiş ölkələrin ixracının 

böyük hissəsi, xüsusilə də texnoloji məhsullar tədqiqat və inkişaf 

fəaliyyətlərinin nəticəsidir. Bu fəaliyyətlərin nəticəsi də sonda 

innovasiya adlanır. İnnovasiya fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi 

texnoparkların böyük hissəsi universitet bazasında qurulmuş 

texnoparklardır. Universitet mərkəzli texnoparkların əsas 

məqsədlərindən biri universitetin akademik heyətinin həyata keçirdiyi 

tədqiqatları dəstəkləmək və kommersiyalaşdırılmasına kömək 

etməkdir. Texnoparkların səmərəlilik meyarlarına görə , əsas 

meyarlardan biri  texnoparklarda elmi-tədqiqat, inkişaf fəaliyyəti və 

bu fəaliyyətlərlə məşğul olan işçilərin sayının  ümumi işçilərin sayına 

nisbətidir. Həmçinin təklif etdiyi xidmətlərdə də tədqiqat və inkişaf 

fəaliyyətlərinin dəstəklənməsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Məqalədə universitet və sənaye əməkdaşlığı və bu çərçivədə 

texnoparkların əsas fəaliyyət sahəsi kimi tədqiqat və inkişaf 

fəaliyyətləri dəyərləndirilmişdir. Dəyərləndirmə çərçivəsində 

dünyanın nüfuzlu universitet texnoparklarına istinad edilmiş, tədqiqat 

və inkişaf fəaliyyətlərinin çatışmazlıqları və universitetin bu 

çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün katalizator rolu olmasının 

vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin qabaqcıl texnopark təcrübələrinin 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağ bölgəsində yaradılacaq 

texnoparklarda tətbiqinə geniş yer verilmişdir.  

Açar sözlər: Tədqiqat və inkişaf, İnnovasiya, Texnologiya, 

Texnopark, Universitet, Universitet-sənaye əməkdaşlığı 
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Денежно-Кредитная Политика В Азербайджане И В Странах 

Развитого Рынка Во Время Пандемии Коронавируса 

Мамедов Нурлан 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 

Предмет исследования – финансовая система и денежно-

кредитное регулирование экономики в период пандемии 

коронавируса COVID-19. Цель статьи – исследование 

монетарной политики, проводимой Центральным Банком 

Азербайджанской Республики в условиях экономического 

кризиса, вызванного пандемией. Рассмотрена статистическая 

взаимосвязь качество кредитного портфеля банковского сектора 

ценой нефти и макроэкономическими показателями. 

Исследованы методы регулирования экономики посредством 

денежно-кредитной политики, в развитых странах направленных 

на смягчение воздействия пандемии на реальный сектор 

экономики,  а также рассмотрены приоритетные направления 

развития денежно-кредитной политики в постпандемийный 

период. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, COVID-19, 

нестабильность, экономика, антикризис 
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Pandemiya Dövründə Maliyə Sektorunun Müasir Vəziyyətinin 

Təhlili 

Xələfli Nurlan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

2019-cu ilin sonu, 2020-ci ilin əvvəlindən başlayaraq dünya ölkələri 

üzrə tüğyan etməyə başlayan və iqtisadiyyatın istənilən sektoruna 

təsirsiz ötüşməyən COVİD-19 pandemiyası bank sektoruna da öz 

təsirini göstərmişdir. Təbii olaraq ilk öncə biz bu məqalə mövzusunda 

bu pandemiyanın necə yarandığını, digər sahələrlə yanaşı bank 

sektoruna hansı aspektlərdə necə təsir etdiyini, bank sektorunun 

həyatımızdakı rolunu, dünya ölkələrində bu pandemiyaya qarşı 

dayanıqlı mübarizənin praktikasını və Azərbaycanda pandemiyanın 

banklara olan təsirini öyrənməyə çalışacağıq. 

Bank sisteminin təşkili makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsində, 

iqtisadiyyatın və onun ayrı-ayrı sektorlarının, habelə bazar 

infrastrukturunun inkişafında mühüm rol oynayır. Bank sisteminın 

inkişafı ənənəvi və alternativ maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə 

daxili yığımın mexanizmini fəallaşdırmağa imkan verir. Bazar 

münasibətlərinə keçid bank sektoru tərəfindən ölkədə investisiya 

prosesini fəallaşdırmağa, əhalinin əmanətlərinin iqtisadiyyatın real 

sektorlarına transformasiyasına real zəmin yaratmaqdadır. Ölkədə 

iqtisadiyyatın real sektorunun normal fəaliyyət göstərməsi üçün onun 

əsasını təşkil edən bütün zəruri ünsürlərin, xüsusilə bank 

münasibətlərinin formalaşdırılması və inkişafı zəruridir. Bununla 

yanaşı bank sektorunun digitallaşmağa getməsinin vacib olduğu 

haqqındakı məsələlər qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: Covid-19, pandemiya, maliyyə, iqtisadiyyat 
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Azərbaycanda Real Effektiv Məzənnənin Təhlili 

Nurpaşa Mustafayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu il Azərbaycanda ixrac qiymətləri idxal qiymətlərindən daha çox 

aşağı düşüb. Beləliklə, xarici ticarətin konyunkturası pisləşib ki, bu da 

real effektiv valyuta kursuna mənfi təsir göstərib. Manatın məzənnəsi 

xarici təlatümlər qarşısında amortizator kimi çıxış edir. Yaranmış 

vəziyykəətdə hökumət və Mərkəzi Bank məzənnə siyasəti vasitəsilə 

yerli istehlakçılara mənfi təsirləri yüngülləşdirir. Xarici ticarət 

şəraitinin pisləşməsi zamanı tam üzən məzənnə siyasəti olan ölkələrdə 

daxili tələbat və müvafiq olaraq idxal azalır. Azərbaycan kimi 

tənzimlənən məzənnə rejiminə malik ölkələr daha az çevik olsalar da, 

xarici ticarət şərtləri pisləşdikcə daxili tələbat və idxal azalır. 

Pandemiya dövründə, xüsusilə cari ilin ilk dörd ayında Azərbaycana 

idxal xarici iqtisadi fəaliyyətin pisləşməsi səbəbindən müqayisə edilə 

bilən qiymətlərlə 40,5 faiz azalıb. Beləliklə, xarici ticarətin pisləşməsi 

üzündən yerli istehlak və investisiyaları yerli məhsulların istehsalına 

yönəltmək olar. Beləliklə, Təkliflər tərəfindən resurslar yerli qeyri-

kommersiya məhsullarından kommersiya sektoruna yönəldilə bilər. 

Məsələn, pandemiya dövründə Azərbaycanda tibbi sahənin inkişafı 

istiqamətində addımlar atılır. Bunun üçün real effektiv məzənnənin 

yumşaldılması məqsədəuyğun hesab edilir. 

Açar sözlər: məzənnə, pul, kredit, real effektiv məzənnə, nominal 

effektiv məzənnə 
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System At Higher Educational Institutions 

Zohra Hasanova 

Azerbaijan State University of Economics 

Arzu Huseynova 
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Ophelya Mazanova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The article researches the development mechanisms of using the e-

management system by teachers in the example of the University of 

Economy, one of the leading universities of Azerbaijan. Application 

of a Learning Management System (LMS) in Azerbaijan State 

University of Economy and teachers’ methodology of using lectures 

placed in LMS have been analyzed. Statistic data on uploading 

lectures to LMS system reveal that teachers’ interest has been 

increased to the system.  

The problems related this system are also examined further, and some 

proposals have been put forward about the ways on how to solve the 

problems, the transition from traditional publication to e-publication, 

open education system, implementation pilot projects and the means 

to provide comfort and employment of students and teachers at the 

university. The article assesses strategically circumstances formed by 

external factors in order to check the impact on low usage of e-

resources by teachers at the university.  

The primary purpose is to find the ways on how to increase the 

utilization of LMS system by teachers and give recommendations to 

them about it. The article also deals with one of the important 

requirements - the processes in the direction of nationalizing programs 

used in the e-management system. E-education is the bridge between 

labour activity and education today. In return, it makes broad 

opportunities for education along the life.  

Key words: e-management system, e-resource, e-lecture, 

interactive training, higher education, social reading. 
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Digital Tools for Products Promotion in Online Trade on 

International Markets 

Alla Starostina, Yuliia Panasiuk, Olena Bilovodska 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Summary 

The paper is devoted to the development of an approach for companies 

to justify the feasibility of using digital tools to promote products in 

countries that are not considered as innovative leaders, taking into 

account the specifics of individual product markets. Taking Ukraine 

for example, the possibilities of using the results of systematisation as 

a base of relevant knowledge for a reasonable assessment of online 

promotion tools feasibility are defined. The practical use of this base 

to justify the choice of specific digital tools in a particular product 

market is tested. Improved methodological approach to the analysis 

and evaluation of digital tools for product promotion is based on the 

use of their relevant choice and takes into account the parameters of 

the advertising campaign effectiveness with elements of influence 

marketing and the main motivations of consumers. The marketing 

research of Saudi Arabia's consumer motivation as a promising market 

and the study of trends in the social network market delivered basic 

and additional promotion tools that enhance the online promotion 

effectiveness, and appropriate recommendations for the use of digital 

tools to promote honey in the Saudi Arabian market are formulated. 

The results of practical testing of the proposed approach show that it 

can be directly used to substantiate digital tools to promote products 

on the honey market in the conditions of COVID-19 and the post-

covenant period by companies that are not considered as leaders in 

innovation growth. 

Keywords: promotion, digital tool, online trade, consumer 

motivations, honey market 
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InsurTech Как Фактор Трансформации Поведения 

Потребителей На Российском Страховом Рынке 

Medyanik O.V, Medyanik S.I, Belozerov S.A., Deyneka O.S. 

St. Petersburg State University 

Абстракт 

Актуальность статьи обусловлена усилением трансформации 

цифрового финансового поведение потребителей с приходом 

цифровой экономики. Этот процесс, проходивший достаточно 

стремительно в последние десятилетия, еще более ускорился под 

действием пандемии. Целью данного исследования является 

определение направлений трансформации поведения 

потребителей страховых продуктов на страховом рынке России. 

Цифровая трансформация страховой отрасли связана в первую 

очередь, с такими явлениями как Insurtech. По сути, он является 

средством, способным трансформировать такую традиционную и 

консервативную отрасль как страхование в преуспевающую, 

ориентированную на клиента и его потребности, сферу финансов. 

Исследование потребителя страховых услуг показало, что под 

влиянием происходящей цифровой трансформацией меняется не 

только структура, но и сам характер цифрового финансового 

потребления. Финансовые отношения, цифровые навыки, 

предпочтения и привычки потребителей формируются во время 

их активной цифровой социализации и во многом зависят от 

наличия цифровой и финансовой грамотности.  

Результаты исследования показали, что российский потребитель 

адаптировал своё поведение к поиску, использованию и 

интеграции в цифровых технологиях. Потребители понимают, 

чего они хотят от современных финансовых технологий и 

финансовых услуг в целом. В зависимости от использования 

определенных цифровых технологий формируются конкретные 

потребительские ожидания. В статье обозначены современные 

экономические значимые закономерные тенденции, которые 

определяют отношение граждан к политике страхования в России 

и могут быть предложены в программе совершенствования 

функционирования российского страхового рынка.  

Ключевые слова: Insurtech, страховое поведение, 

потребители страховых услуг, цифровые технологии. 
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Azərbaycanin İşğaldan Azad Olunan Bölgələrinin Müasir 

Vəziyyətinin Təhlili və İnnovativ Fəaliyyəti 

Oqtay İsmayılov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Hər hansı bir fəaliyyətin və istehsalın təşviqi yeni texnologiyaların və elmin 

nailiyyətlərinin tətbiqi, bazarda dəyişikliklər və alıcının ehtiyacları nəzərə 

alınmaqla, mövcud modellərin yaxşılaşdırılması və rəqiblər arasında mobil 

olmaq bacarığı olmadan mümkün deyil. Belə dəyişikliklər sənayenin 

inkişafının yenilikçi yolunu müəyyən edir. Turizmdə İnnovasiyalar - səyahət 

və istirahət sahəsində yeniliklər və təzə ideyalardır.  

Turizm hər bir ölkənin iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biridir. Bir çox 

dövlətlərdə o, əsas gəlir mənbələri sırasındadır. Uğurlu inkişaf şəraitində 

turizm müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatı və xüsusən respublika üçün onun 

əhəmiyyəti ilə bağlı olan müəyyən üstünlüklər gətirir. Hər bir regionun 

sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi turizm xidmətlərinin 

göstərilməsində potensialdan istifadədən çox asılıdır. Bundan başqa, yeni 

materialların, avadanlığın, texnoloji proseslərin, məhsulların, xidmətlərin və 

metodların təkmilləşdirilməsi və ya yaradılması təkcə turizm sahəsinin deyil, 

bütövlükdə iqtisadiyyatın səmərəliliyini köklü şəkildə dəyişir və əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdırır.  

İqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsinin uğurlu inkişafı, bir çox hallarda, 

vaxtaşırı baş verən innovasiya proseslərindən asılıdır, bu proseslər təkcə elm 

və texniki-texnoloji sahəni əhatə etmir, həm də iqtisadi və sosial 

dəyişikliklərlə sıx bağlıdır. 

Tədqiqat mövzusunun məqsədi Azərbacanın işğaldan azad olunan 

bölgələrinin müasir vəziyyətinin təhlil olunmasıdır. Qarabağın inkişaf 

modeli yerli, regional, milli və beynəlxalq səviyyələrdə qısamüddətli, 

ortamüddətli və uzunmüddətli fəaliyyətləri əhatə edə bilər. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişafının sabit və tarazlı dinamikası 

alternativ layihələr, respublikanın təbii, insan və coğrafi sərvətlərindən 

səmərəli istifadə, bazar münasibətlərinin imkanları əsasında mümkündür. 

Respublikanın inkişaf anlayışı onun resurslarından istifadə etməklə 

maksimum ömür müddətini və təhlükəsiz həyatı müəyyən etməkdən 

ibarətdir. 

Araşdırmamız göstərdi ki, azad edilmiş ərazilərin bir çox xüsusiyyətlərini 

nəzərə alaraq, burada turizm  potensialına malik olan sahələr üçün böyük 

imkanlar var.  Bununla bağlı nəzərə alınacaq bəzi məsələlər məqalədə öz 

əksini tapıb. 

Açar sözləri: Turizm sənayesi, işğaldan azad edilmiş ərazilər, innovativ 

fəaliyyət 
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Teknolojik Gelişmelerin Depo Yönetim Sistemlerine Etkisi 

Orhan Çoban, Ayşe Çoban 

Gaziantep Üniversitesi 

Özet 

Depo Yönetim Sistemi, genel tanımıyla, mal kabulünden başlayarak 

üretim, depo yönetimi, sayım, sevkiyat ve palet/kutu yönetimi gibi bir 

işletmenin tüm operasyonel süreçlerinin tamamının mobil olarak 

yönetilmesini sağlayan bir çözüm yöntemidir. İnsan ihtiyaçlarını 

tatmine yarayan mal ve hizmetlerin çeşitlenmesine bağlı olarak depo 

yönetim sistemlerinin yönetimi her geçen daha karmaşık hale 

gelmektedir. Bu karmaşıklığın çözümünde teknolojide meydana gelen 

değişmelerin önemli katkısı bulunmaktadır. Teknoloji, modern 

yaşamın tüm yönlerini etkileme ve şekillendirme gücüne sahiptir. 

Teknoloji işletme süreçlerini hızlandırabilmekte ve aynı zamanda 

basitleştirebilmektedir. Hali hazırda depo yönetim sistemlerinde 

barkodlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olmak üzere iki önemli 

teknoloji kullanılmaktadır. Depo yönetim sisteminin her aşamasında 

barkod kullanılması, bir taraftan insan kaynaklı hataların minimize 

edilmesine, diğer taraftan da gerçek zamanlı doğru veri sağlanmasına 

imkan sağlamaktadır. Nesnelerin İnterneti ise her bir süreci entegre 

etmeye ve depo yönetim sisteminin verimliliğini artırmaya yardımcı 

olmaktadır. Buna karşın süreçlerinin manuel olarak yürütüldüğü 

depolarda söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, depo verimliliğini 

artırmak için barkodların ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojik 

gelişmelerin depo yönetim sistemlerine olan etkilerinin ele 

alınmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Depo Yönetim Sistemleri, Lojistik 
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Dayanıqlı İnkişafın Təmin Edilməsində Qiymətli Kağızlar Bazarı 

və Törəmə Maliyyə Alətlərinin Rolu: Azərbaycan Təcrübəsi 

Abdinov Orman 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir dövrdə bazar münasibətləri şəraitində maliyyə bazarları 

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq həm makroiqtisadi və həm də 

mikroiqtisadi səviyyədə maliyyə resursları ilə təmin edilmədə mühüm 

rol oynayır. Bu mənada qeyd etmək olar ki, iqtisadiyyatın inkişafı 

maliyyə bazarları olmadan mümkün deyildir (Ataşov, Novruzov, 

İbrahimov, 2014). 

Qeyd etmək olar ki, qloballaşan dünyada iqtisadi kateqoriya olan 

maliyyə sisteminin, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarının inkişafı 

ölkələr qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. Belə ki, həm inkişaf 

etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrin maliyyə sistemlərində 

qiymətli kağızlar bazarının, həmçinin onun alt-komponenti olan 

törəmə maliyyə alətləri bazarının həcminin son illərdə artması 

səbəbindən, eyni zamanda törəmə maliyyə alətləri bazarının nəzəri 

metodoloji əsaslarının öyrənilməsində çoxsaylı tədqiqatlar 

aparılmasına baxmayaraq adıçəkilən mövzun son dövrlərdə də 

aktuallığını saxlamışdır. 

Bununla əlaqədar, qeyd edilən elmi araşdırmada adıçəkilən 

istiqamətlər üzrə aparılmış tədqiqatların əsasında nəzəri metodoloji 

araşdırmalar öyrənilmiş, habelə müstəqillik əldə etdikdən sonra 

ölkəmiz tərəfindən qiymətli kağızlar bazarının inkişafı baxımından 

qəbul edilmiş proqram və strategiyalar tədqiq edilmişdir. Eyni 

zamanda bildirilməlidir ki, adıçəkilən məqalənin tədqiq edilməsində 

nəzəri metoda üstünlük verilmiş və sonda bu istiqamətdə əhəmiyyətli 

hesab edilən təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: Törəmə maliyyə alətləri, qiymətli kağızlar bazarı, 

maliyyə dayanıqlılığı, birja 
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Qarabağın Erməni Silahlı Qüvvələri Tərəfindən İşğal Olunması 

Nəticəsində Azərbaycana Vurulan Maddi Zərərlərin Tədqiqi 

Orxan Əzimov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Kür və Araz çayları arasında, Azərbaycan Respublikasının cənub-

qərbində yerləşən, zəngin tarixə və mədəni irsə malik, xalqımızın ən 

qədim yaşayış məskənlərindən biri və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 

olan olan Qarabağ regionu Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu region zəngin təbii resurslara, yüksək iqtisadi potensiala 

sahibdir. Yerləşdiyi coğrafi mövqeyi, zəngin təbii resursları, münbit 

torpaqları filiz faydalı qazıntıları ilə ölkəmizdə özünəməxsus yer tutur. 

Əfsuslar olsun ki, bəzi bölgələrimiz kimi Qarabağa da ermənilər 

tərəfindən torpaq iddiası edilmiş və 80-ci illərin sonlarından başlayan 

münaqişələr və hərbi təcavüzün nəticəsində torpaqlarımızın iyirmi 

faizini təşkil edən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və onun 

ətrafındakı yeddi rayon erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

edilmişdi. Bu işğalın nəticəsində 30 ilə yaxın müddətdə ölkəmiz 

buradakı iqtisadi resusurslardan məhrum olmuş, iqtisadiyyatımıza, o 

cümlədən onun kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və digər sahələrinə 

böyük həcmdə zərər dəymiş, yeraltı və yerüstü sərvətlərimiz talan 

edilmişdir. Tədqiqatda işğal səbəbindən büdcə daxilolmalarında baş 

verən itkilər, işğal edilmiş ərazilərimizdə istehsal edilə biləcək ümumi 

daxili məhsul itkisi, ekologiya və təbii sərvətlərimizə vurulan zərərlər 

və 1-ci Qarabağ müharibəsində ölkəmizə dəymiş maddi zərərlərin 

2022-ci ilin qiymətlərilə məbləği tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, işğal, zərər, büdcə 

daxilolmaları itkiləri 
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Development Trends and Directions Of The Green Economy In 

Azerbaijan And The World 

Orkhan Hajizada 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

In recent years, the developed countries of the world are building their 

policies to ensure more sustainable development. The main goal of 

sustainable development, which is a model of economic development, 

is to ensure that available resources are used for human needs while 

protecting the environment. Thus, when using these resources, not 

only the current situation, but also the potential needs of future 

generations must be considered. Given the demand for energy and 

energy resources in modern times, we can see how important a 

sustainable energy policy is. 

Key words: green economy, sustainable development, green 

policy. 
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Ağdam İnzibati Rayonunda Sahibkarlığın İnkişafının Təmin 

Edilməsinin Mexanizmləri 

Orxan Məmmədzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə həyata 

keçirilən iqtisadi siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri sənaye 

sektorunun, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinin sürətli inkişafıdır. Bu 

baxımdan yeni dövrün iqtisadi inkişaf tələbləri ilə uzlaşan mütərəqqi 

mexanizmlərin tətbiqi - sənaye zonalarının (sənaye parkları və 

məhəllələri) yaradılması xüsusi önəm kəsb edir. Sənaye zonaları 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində, biznesin 

innovativliyinin və səmərəliliyinin artırılmasında, yüksək 

texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalında, 

neft-qaz amilindən asılılığın azaldılmasında, qeyri-neft sektorunun 

inkişafında və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində 

mühüm amilə çevrilir. 

Sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitin yaradılması məqsədilə 

son 15 ildə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində respublikamız 

keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, qeyri-neft 

sektoru və regionların sosial-iqtisadi inkişafında yeni uğurlar əldə 

edilmişdir. Bu dövrdə respublikamızda sahibkarlığın səmərəli təşkili, 

idarə edilməsi və regionlarda inkişafına dair 140- dan çox normativ-

hüquqi aktlar, müxtəlif təyinatlı dövlət proqramları, fərmanlar, 

sərəncamlar, qərarlar və s. qəbul edilmiş və icrası təmin olunmuşdur. 

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi strateji xəttinin reallaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir.  

Açar sözlər: Ağdam, sahibkarlıq, inkişaf 
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Statistical Advantage Trading Strategy of Gap Analysis in 

Financial Markets 

Orkhan Rustamov 

Aynur Suleymanova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

This paper develops a new concept tool which permits execution of 

open various trading strategies based on analysis of the probability of 

filling the Gaps easily and quickly. Since the beginning of stock 

charting, market technicians have been fascinated by gaps. Gaps are 

known as price leaps of the underlying security’s price between 

trading sessions with a trigger sizeable news event, they could indicate 

a substantial shift in the stock's situation and present a trading 

opportunity. If the underlying asset does not make maximum use of 

the resources, opportunities, and competitiveness at its disposal, it will 

be operating below its potential or vice a versa. Gap analysis also 

examines the optimal allocation and transformation of a resources and 

its current level. Although gaps appear to have piqued the interest of 

the early technical analysts, discovered that there has been surprisingly 

little systematic study of gaps. Much of the latest technical analysis 

research has relied on complicated mathematical models. Thought it 

would be a fun and intriguing project to delve deeper into one of 

technical analysis' key concepts. As a result, began investigation a few 

years ago there possible to open successful trading and hedging 

strategies in equity and derivatives market. 

Keywords: Gap, Forex, Derivatives, Hedging, Volatility. 
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Efficient Use of Oil Revenues in Post-Pandemic and Post-

Conflict Periods: The Case of Azerbaijan 

Umudvar Aliyev, Orkhan Sadıgov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

In the post-war and post-oil period, the country's dependence on oil 

revenues must be significantly reduced, oil revenues must be injected 

into the real economy, and the development of competitive industries 

must be further accelerated. 

The transition to a new stage of economic development requires the 

development of human resources, the formation of an effective and 

sound macroeconomic policy framework that serves sustainable 

macroeconomic and fiscal stability, as well as the expansion of the 

digital economy. 

At the same time, declining oil prices due to declining global economic 

activity and demand for oil have proved once again that oil-rich 

countries need to develop the non-oil sector and achieve economic 

diversification in order to achieve long-term economic growth and 

sustainable economic development. 

In this regard, in the new stage of economic development, Azerbaijan 

must reduce the dependence of the state budget on oil revenues and 

continue economic diversification, as well as increase the share of the 

non-oil sector in budget revenues. 

Keywords: Post-pandemic and post-conflict period, oil revenues, 

non-oil sector development, new stage of economic development. 
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Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunun İnvestisiya Potensialinin 

Qiymətləndirilməsi 
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Orxan Vəliyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İşğaldan azad edilmiş Şərqi Zəngəzurun istər kənd təsərrüfatı, istər 

turzim sahəsi, istərsə də sənaye sahəsi üzrə resurslara malik olması bu 

ərazinin investisiya potensialının qiymətləndirilməsi üzrə olan 

tədqiqatın aktual məsələ olduğunu deməyə əsəs verir. Tədqiqatın əsas 

məqsədlərini yenidən qurma işlərinin gedişatında həyata keçirilməsi 

əhəmiyyətli hesab olunan məsələlər üzrə investisiya potensialının 

təhlil edilib qiymətləndirilməsi və yönəldiləcək investisiyaların 

gələcəkdə doğura biləcəyi mümkün nəticələr haqqında proqnoz 

vermək olaraq sadalamaq olar. İnvestisiya mühitini qiymətləndirərkən 

PEST analiz üsulundan istifadə etməklə müxtəlif faktorlar üzrə 

qiymətləndirilməsi tədqiqat işininin üçüncü fəslində öz əksini 

tapmışdır. Həmiçinin güclü və zəif tərəfləri, imkanları və təhlükələrin 

qiymətləndirilməsinə əsaslanan SWOT analiz metodundan və onun 

törəmə metodu hesab olunan TOWS matrisdən istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın informasiya bazasını əsasən, beynəlxalq elmi jurnallarda 

çap olunmuş məqalələr, statistika komitəsi, müvafiq rayonların 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəsmi veb səhifələrində 

yerləşdirdiyi məlumatlar, dövlət vəzifəli şəxslərin verdiyi məlumatlar 

və digər rəsmi qurumlardan əldə edilmiş məlumatlardan ibarətdir. 

Həmin ərazilərin minalarla çirklənməsi ölçmə və qiymətləndirmə 

işlərini məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən post-müharibə dövründə belə 

işlərin sayı azdır. İnvestisiya potensialının qiymətləndirmə prosesində 

istinad ediləcək məlumatların az olmasını tədqiqat işinin 

məhdudiyyətidir. Tədqiqat işinin sonuncu fəslində təhlilin nəticəsi 

olaraq bir sıra təklif və proqnozlar verilmişdir ki, həmin ərazilərdə 

investisiya fəaliyyəti məşğul olmaq istəyən subyektlər tərəfindən 

qərarvermə prosesində nəzərə alına bilər. PEST analizin nəticəsində 

alınmış faktorlar isə sərmayedarlara hansı investisiya mühiti ilə 

qarşılaşacaqları haqqında fikir formalaşdırmaqda kömək olacaq. 

Açar sözlər: Şərqi Zəngəzur, investisiya potensialı, “Araz Vadisi 

İqtisadi Zonası”, SWOT analiz 
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Xülasə  

Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, məhz böhran dövrlərində 

həyata keçirilməsinin effektivliyi şərtlərinin hərtərəfli yoxlanılmasını 

tələb edən əsaslı yeni investisiya layihələri yaradılır. Səmərəli kapital 

qoyuluşu və ya başqa sözlə investisiya qoyuluşu həmişə ən mühüm 

problemlərdən biri olmuşdur. Bizim dövrümüzdə bu problem həm 

sadə vətəndaşlar və ya müəssisələr, həm də maliyyə institutları və ya 

bütün dövlətlər üçün ən çətin problemlərdən biri olaraq qalır.  

Tədqiqatın məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mövcud 

investisiya layihəsinin yaradılması, investisiya layihələrinin 

reallaşdırılması zamanı risklərin uçotunun və qiymətləndirilməsinin 

təşkil məsələlərinin araşdırılmasıdır. Məqalədə statistik-iqtisadi, 

balanslı, sadə və güzəştli tədqiqat, BERİ (Business Environment. Risk 

Index) metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqat işinin məlumat 

bazası kimi əmək bazarının formalaşması ilə yerli və xarici kitablar, 

məqalələr, internet və internet resursları çıxış edir. Qarabağ iqtisadi 

rayonunda iqtisadi canlanmanın sürətləndirilməsi və investisiya 

cəlbediciliyinin artırılması, müasir və effektiv istehsal, innovativ 

texnologiyaların tətbiqi, sənaye potensialının reallaşdırılması, optimal 

güzəştlərin və stimullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanmasına dair 

məlumatlar regional tədbirlər planın hazırlanmasında olduqca 

əhəmiyyətlidir. Günümüzdə Qarabağ iqtisadi rayonunun yeni işğaldan 

azad edilmiş ərazilərinə edilən xarici investisiyalar bölgənin inkişafı 

və sürətli bərpasında misilsiz rol oynayır. Qarabağ iqtisadi zonasının 

yeni işğaldan azad edilmiş ərazilərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına 

sürətli inteqrasiyası ölkəmiz üçün ən vacib prioritetlərdən biridir. 

Ölkəmizə yatırılan sərmayələr həmçinin bizi beynəlxalq arena ilə də 

yaxınlaşdırır və bu da iqtisadiyyatımızın yüksələn tendensiya ilə 

davam etməsində mühüm rol oynayır. Qarabağ ərazisinə cəlb edilən 

BXİ miqdarın artırmaq üçün ölkəmiz tərəfindən bir sıra tədbirlər 

görülür. Nəqliyyat infrastrukturunu xüsusi qeyd etməyimin 

səbəbi,ölkəyə və ya regiona yatırım edəcək investorun bu faktora 

xüsusi diqqət yetirməsidir.  

Açar sözlər:Qarabağ, investitisiya, risk, layihə 
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Qarabağ Turizminin Dayanıqlı Inkişafında KOB-Ların 
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Kontekstində 

Pərvanə İsmayılova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu gün varlığını uzun müddət qorumaq istəyən müəssisələr davamlılıq 

meyarlarını yerinə yetirməlidirlər. Müəssisələrin material seçimindən 

tutmuş tikinti mərhələsinə və biznes fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinə 

qədər bütün proseslərdə davamlılıq meyarları nəzərə alınmalıdır. 

Turizm sektorunda davamlılıq meyarlarının yerinə yetirilməsində eko-

otellər mühüm yer tutur. İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan 

torpaqlarında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün münbit 

iqtisadi mühitin formalaşdırılması, ərazinin inkişafı üçün labüd 

amillərdəndir. Bacasız sənaye adlandırılan turizmin resurslarla zəngin 

olan Qarbağ bölgəsində canlandırılması üçün mümkün olan sahə və 

istiqamətlərdən biri də eko-otellərdir. Regionun iqtisadi inkişafına 

töhvə verəcək, turist axınını təmin edəcək, regionun iqtisadiyyatının 

şaxələnməsinə stimul verəcək bu sahibkarlıq fəaliyyətinin qurulması 

dövlətin də marağındadır. 2017-ci ildən bəri əhəmiyyəti artmaqda 

davam edən KOB subyektlərinin iqtisdi inkişafda, məşğulluqda, 

ÜDM-da payı da artmaqdadır. Əsasən də 2020-2021-ci illərdə “ölü 

sektor” halına gələn turizm, onun təbii, ekoloji növü olan eko-otellər 

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qurulursa bu ərazidə yaxın 

gələcəkdə turizm bumunun yaşanması proqnozunu vermək olar. 

Məqalə Qarabağın resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün ərazidə 

KOB subyektlərinin fəaliyyətə başlamasının stimullaşdırılması və 

mövcud potensialın dünyanın əhəmiyyətli istehlakçı seqmentini əhatə 

edən eko-otellərin qurulmasından bəhs edir.  

Açar sözlər: Qarabağ iqtisadi rayonu, turizm, dayanıqlı turizm, 

eko-otel, KOB, sahibkarlıq 
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Перспективы Развития Рынка Труда Карабахского 

Экономического Региона 
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Абстракт 

Составным элементом рыночной экономики является рынок 

труда. Здесь сталкиваются интересы работников, работодателей 

и государства. Успешное функционирование рыночной 

экономической системы предполагает создание и работу 

эффективной системы рынка труда, которая создавала бы 

условия минимизации безработицы, непрерывного повышения 

профессионально-квалификационного уровня работников, 

мотивации их в конечных результатах труда. В статье 

рассмотрены проблемы формирования рынка труда в 

Карабахском экономическом регионе, их воздействие на 

экономическое развитие региона. Отмечены такие проблемные 

факторы как ускорившееся за последние пять лет снижение 

естественного прироста населения, низкий профессионально-

квалификационный уровень экономически активного населения, 

не соответствующего применяемым в данном регионе сложным 

технико-технологическим системам. Отмечено также не 

достаточный уровень мотивации работников, что может быть 

серьёзным препятствием для привлечения в данный регион 

высококвалифицированных работников. В статье рассмотрены 

как теоретические, так и практические вопросы формирования 

рынка труда на освобождённых территориях, предложены 

конкретные меры по привлечению в рассматриваемые регионы 

экономически активного населения, созданию системы 

мотивации для повышения профессионально-

квалификационного уровня экономически активного населения, 

приведения его в соответствие требования создаваемой новой 

экономики, эффективному использованию экономического 

потенциала Карабаха. 

Ключевые слова: рынок труда, рыночная экономика, 

экономически активное население. 
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Yaradılması 

Pərvin Hacıyeva 
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Xülasə 

Günümüzdə, turizm ölkənin iqtisadi gücünün artırılmasında əsas 

istiqamətlərindən biridir. Məhz buna görə də, ölkədə turizmi inkişaf 

etdirmək, bu sahədəki çatışmazlıqları tapmaq və onların həlli 

istiqamətlərində addımlar atmaq zəruri məsələdir.  

Vurğulamaq lazımdır ki, turizm sektorunun ölkəmizdə bir çox 

bölgələrlə yanaşı, Qarabağ iqtisadi zonasında da təhlil edilməsi maraq 

doğurucu tədqiqat mövzularından biridir. Dünyada baş verən iqtisadi 

böhranlar zamanı, turizm sektoru az sürətlə, lakin davamlı inkişaf 

etmişdir. Azərbaycanın turizm üçün əlverişli coğragi mövqeyi, 

regionlarımızda olan zəngin  təbii ehtiyatlarımız ölkəmizdə turizmin 

inkişafının artırılmasının və bunun uzun müddətli olmasının  

önəmindən və həmçinin ölkəyə valyuta vəsaitlərinin daha çox 

axınından bəhs edir. 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük Vətən 

müharibəsindən qalıb ayrılan və 30 ilsən sonra işğaldan azad edilən 

Qarabağ dünyanın diqqət mərkəzində olmaqla yanaşı, həmçinin, 

yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngindir. Məhz bu gün Qarabağ, 

Azərbaycanın ən məşhur turistik regionu kimi tədqiqat mövzusuna 

çevrilmişdir. 

Dövlət Turizm Agentliyinin məlumatına əsasən, 2030-cu ilə qədər 

yeni turizm strategiyasının hazırlanacaq. Qarabağın infrastrukturunun 

qurulmasına artıq başlanılıb. Qeyd edək ki, Qarabağda turizmi inkişaf 

etdirmək, eyni zamanda, buranın iqtisadi cəhətdən dirçəlməsinə vəsilə 

olacaqdır. Sadaladıqlarımızın hər biri, mövzunun nə dərəcədə önəmli 

olduğundan bəhs edir. Azərbaycanda turizmin yaradılması, inkişafı 

mövzusunda hər nəqədər araşdırmalar aparılsa da, Qarabağ timsalında 

bu mövzuda araşdıracayıq. 

Açar sözlər: Qarabağ, Turizm, Turizm bölgəsi 
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Functioning Mechanism of Humanitarian Supply Chain in 

Global Crises: Example of Ukraine Crisis 

Taner Akçaci 

Pınar İşgörür 

Gaziantep Üniversitesi 

Abstract 

In addition to the increase in the number of natural disasters due to 

global warming, there is an increase in wars between countries or 

within countries in our world. Humanitarian aid organizations that 

come into play in such difficult times, on the one hand, aim to respond 

to the communities affected by disasters and crises in the fastest and 

most effective way, on the other hand, they try to activate the logistics 

system in these places where the infrastructure system is damaged. 

Most recently, in the wake of the outbreak of war in Ukraine that 

started on February 24, 2022, The country's defense and security 

situation deteriorated rapidly, with at least 15.7 million people in 

urgent need of humanitarian aid and protection. Conflicts escalated in 

various regions during World War II. It has become the fastest 

growing humanitarian crisis since World War II. Intense military 

operations have disrupted critical logistics services, causing massive 

collapse and damage to civilian infrastructure and casualties and 

injuries. The aim of this study is to first shed light on the operation of 

the humanitarian aid supply chain, then to take the example of the 

Ukraine crisis as an example of the humanitarian aid supply chain 

mechanism, and to try to raise awareness about the importance of 

humanitarian aid actors. 

Keywords: Humanitarian aid, Supply chain, Ukraine crisis. 
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Abstract 

Behavioral economics is an important branch in a combination of 

psychology, sociology, and economics, and it has affected decision 

making for many years. In this paper we present the relationship 

between two behavioral economic phenomena --- sunk cost effect 

defined as an expense already made that is unreturnable and is 

irrelevant to current decision making, and a similar phenomenon 

called framing, the principle that our choices are affected by the way 

they are framed. In this paper a survey (n=120) was used to present 3 

scenarios to participants, each with a different level of investment of 

sunk costs; as a second step a framing effect, family status, was added 

to each scenario. We show that the influence framing exerts on the 

sunk cost effect is large, and that the specific framings we chose affect 

women more than men. We also propose that framing can reduce the 

effect of sunk cost in the decision-making process, therefore we 

recommend focusing on dealing with it. It is also observed that sunk 

cost is affected by the individual internal and external commitments 

as presented in the scenarios.  

Keywords: behavioral economics, sunk cost, framing 
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İqtisadi Artımda Bərpa Olunan Enerjinin Əhəmiyyəti 
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Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Xülasə 

Bərpa olunan enerji mənbələri dövrün tələbatı olan qeyri-ənənəvi 

enerji mənbələridir. Bərpa olunan enerjiyə “təbii mənbələrdən əldə 

edilə bilən və davamlı olaraq özünü yeniləyə bilən enerji mənbəyi” 

kimi tərif vermək olar. Bərpa olunan enerjini digər enerji növlərindən 

fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət onun təbii yolla özünü yeniləyə 

bilməsi və yoxa çıxmamasıdır. Bərpa olunan enerji mənbələri karbon 

əsaslı qalıq yanacaqlarla müqayisədə bir sıra sosial-iqtisadi 

üstünlüklərə malik olmaqla yanaşı, istixana qazlarının emissiyasının 

azaldılmasına da böyük töhfə verir. Bərpa olunan enerji mənbələri 

ölkələrin artan və gələcəkdə eksponent olaraq artması gözlənilən 

enerji tələblərinə cavabdır. Dünya ölkələrinin təşəbbüsü ilə 

gerçəkləşən bərpa olunan enerji layihələri - Günəş, külək enerjisini 

əhatə edən bir sıra digər bərpa olunan enerji siyasətləri ilə yanaşı, şəhər 

yerlərində, eləcə də kənd yerlərində əhəmiyyətli iş yerlərinin 

yaradılmasını təmin edəcəkdir. Beləliklə, məqalədə bərpa olunan 

enerjinin əhəmiyyəti, sosial-iqtisadi sferaya təsiri və ölkədə bərpa 

olunan enerji mənbələrinin təşviqi və genişləndirilməsi üçün həyata 

keçirilən tədbirlər sistemi və mexanizmindən bəhs olunmuşdur. 
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Dünya təcrübəsi sübut edir ki, dövlət-özəl tərəfdaşlığı cəmiyyətin 

dövlət və özəl sektorları arasında əməkdaşlığın ən səmərəli 

formalarından biridir. Bu əməkdaşlıq vətəndaşlara göstərilən 

xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün hər iki tərəfin maliyyə 

resursları, texnologiya və idarəetmə biliklərinin birləşdirilməsindən 

faydalanmağa imkan verir.  

Məqalədə dövlət-özəl tərəfdaşlığı və onun Azərbaycanın kiçik və orta 

sahibkarlığında formalaşması xüsusiyyətləri araşdırılmış, ölkədə kiçik 

və orta sahibkarlara dövlət və özəl dəstək mexanizmləri şərh 

edilmişdir. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığa dövlət-özəl 

tərəfdaşlığı dəstəyinin təmin edilməsi meyarları dəqiqləşdirilmiş və 

inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət-özəl tərəfdaşlığının təşkilinin 

müqayisəli təhlili aparılmışdır. Məqalənin sonunda nəticələr 

ümumiləşdirilmiş və gələcək tədqiqatlar üçün perspektivlər 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Məqalədə belə bir fikir əsaslandırılmışdır ki, Azərbaycanda daxili 

imkanları və mövcud dünya təcrübəsini nəzərə almaqla, sahibkarlıq 

subyektlərinin müəyyən edilməsi mexanizmini təkmilləşdirmək 

mümkündür. Bu problemi həll etməklə dəstək və dövlət-özəl 

tərəfdaşlıq baxımından keyfiyyətli biznesin inkişafının dövlət və özəl 

tənzimlənməsinin effektiv mexanizmlərini hərəkətə gətirmək olar. 

Açar sözlər: dövlət-özəl tərəfdaşlığı, kiçik və orta biznes, sahibkar, 

dövlət və özəl dəstək mexanizmləri 
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Özet 

2019 yılında Çin`in Vuhan eyaletinden tüm dünyaya doğru hızlı bir 

şekilde yayılım gösteren Covid-19 salgını bütün ülkeleri sosyal, 

siyasal, sağlık, ekonomik ve kültürel açıdan negatif yönden 

etkilemiştir. İlk başlarda sadece bir sağlık krizi olarak görülen Covid-

19 krizi, daha sonradan tüm dünyaya emek, işgücü ve ekonomik bir 

kriz olduğunu göstermiştir. Bahsi geçen kriz her kesimi etkilemesine 

rağmen toplum içerisinde yer alan kırılgan ve güvencesiz olarak 

nitelendirilen gençleri, kadınları ve yaşlı kesimi daha çok etkilemiş ve 

onlar arasında eşitsizliği daha da derinleştirmiştir.  

Yapılan çalışmada Covid-19 salgını döneminin sendikalar üzerinde 

yarattığı etkilere değinilmiştir. Bu bağlamda tüm dünyayı etkisi altına 

alan Covid-19 Salgını sonrasında sendikaların geleceğe ilişkin ne tür 

mücadele politikaları ileri sürecekleri değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler; Küreselleşme, Sendika, Covid-19 Salgını, 

Pandemi. 
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İkinci Qarabağ Müharibəsindən Sonra Azərbaycan 

İqtisadiyyatinin İnkişAfinin Əsas Meyllərinin Statistik Təhlili 

Əliyev Qəmbər 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Tədqiqatın aktuallığı: Hazırda resurs regionlarının inkişaf perspektivləri həm 

bütövlükdə dünya birliyi, həm də ayrı-ayrı ölkələr üçün getdikcə daha 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki yüksək məhsuldarlığın istehsalına 

əsaslanan müasir iqtisadiyyatın tələbləri çoxalır və bu da texnoloji məhsullar, 

texnologiyalar və xidmətlər iqtisadiyyatın yeni rəqabətqabiliyyətli 

sektorlarının inkişafını tələb edir. 

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın məqsədi İkinci Qarabağ müharibəsindən 

sonra Azərbaycanın müasir iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərini və onun milli 

iqtisadiyyatında struktur dəyişikliklərinin təmin edilməsi mexanizmlərini 

müəyyən etməkdir. 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: Tədqiqat işində təhlil, müqayisə, 

ümumiləşdirmə, statistik təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazası: Araşdırmanın informasiya bazasını 

beynəlxalq təşkilatların rəsmi məlumatları, o cümlədən Azərbaycan Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatları, Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 

analitik materialları, İnternet resursları, habelə işdə qarşıya qoyulmuş 

vəzifələrin həlli üçün zəruri olan digər məlumat mənbələri təşkil etmişdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Tədqiqat mövzusu son dövrləri əhatə etdiyi 

üçün mövzu ilə bağlı yazılan əsərlər azlıq təşkil edir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: Tədqiqatın elmi yeniliyi 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının müasir meyillərinin müəyyən 

edilməsində və milli iqtisadiyyatın sahələrinin şaxələndirilməsinin 

perspektivli istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasındadır. Tədqiqatın praktiki 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki: 

- Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Ticarət və Sənaye Palatası 

respublikada iqtisadiyyatın inkişafının orta və uzunmüddətli strategiyasının, 

struktur və institusional islahatlar proqramlarının işlənib hazırlanmasında. 

- Azərbaycan şirkətləri xarici tərəfdaşlarla ticarət və investisiya 

qarşılıqlı fəaliyyət strategiyalarının hazırlanmasında. 

Nəticələrin istafadə oluna biləcəyi sahələr: Əldə olunan nəticələr tədris 

prosesində, o cümlədən Azərbaycanın ali məktəblərində respublika 

iqtisadiyyatının və beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın öyrənilməsini nəzərdə 

tutan ixtisaslar üzrə müəyyən maraq doğura bilər. 

Açar sözlər: Qarabağ, Azərbaycan, işğal, iqtisadiyyat, inkişaf 
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Xarici Borcların Yaranma Səbəbləri və Maliyyələşdirmə 

Mənbələrinin Nəzəri Əsasları 

İbrahimov Ramal 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Həyat dövrünün müəyyən bir mərhələsində demək olar ki, hər hansı 

bir müəssisə, cari fəaliyyətdən əldə edilən pul vəsaitlərinin həcmini 

aşaraq inkişafı üçün əlavə vəsait cəlb etməli olur. Bu ehtiyac həm də 

ölkədə, sənayedə və ya müəssisədə mövcud böhran vəziyyəti və onu 

aradan qaldırmaq istəyi ilə bağlı ola bilər. Buna görə də, müasir 

şirkətlər arasında aktual problemlərdən biri onların fəaliyyətinin 

maliyyələşdirilməsi problemi və onların qarşı tərəflərlə qarşılıqlı 

fəaliyyətinə kapital strukturunun təsiridir. Nağd pul çatışmazlığının 

müxtəlif növləri müxtəlif maliyyələşdirmə üsullarını tələb edəcək, 

onların müəyyən edilməsi firma rəhbərliyi üçün çətin olur və bir sıra 

amillərlə, məsələn, müəssisənin maliyyə siyasəti, mənbənin özünün 

mövcudluğu və ya müəssisənin fəaliyyəti ilə müəyyən edilir. Şirkətin 

fəaliyyətinin kifayət qədər və davamlı maliyyələşdirilməsini təmin 

etmək müəssisənin maliyyə idarəçiliyinin əsas vəzifələrindən biridir. 

Eyni zamanda, bir şirkət üçün maliyyələşmə mənbəyi seçərkən digər 

bir vacib cəhət onun kapitalının quruluşudur, öz kapital və borc 

götürülmüş kapital arasında şirkətin ağırlıqlı orta dəyərini minimuma 

endirərək məcmu olaraq maksimuma çıxaracaq ən sərfəli nisbətin 

təyin edilməsi. Kapital strukturu şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra 

göstəricilərə cavabdehdir: maliyyə sabitliyi səviyyəsi, ödəmə 

qabiliyyəti, likvidlik, gəlirlilik, investorlar baxımından cəlbedicilik, 

şirkətin dəyəri, gəlirlərinin miqdarı və s. . Bununla birlikdə, bu 

mövzuda mövcud olan çoxsaylı araşdırmalara və onun formalaşması 

üçün tövsiyələr verən müxtəlif nəzəriyyələrin olmasına baxmayaraq, 

hazırda kapitalın optimal quruluşu məsələsi açıqdır və dünyanın bir 

çox elm adamı onun həlli ilə məşğuldur. 

Açar sözlər : maliyyə, xarici borc, investisiya 
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COVID-19 Pandemiyası Şəraitində İş Rejimi və İşçi Performansı 

Arasındakı Əlaqə 

Ramal Rzayev, Raqif Qasımov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalənin məqsədi məsafədən/evdən iş rejiminin işçilərin 

performansına müsbət istiqamətdə təsirində iş motivasiyasının 

vasitəçi dəyişən olub-olmadığını tədqiq etməkdir. Bu məqsədi 

reallaşdırmaq üçün əvvəlcədən müxtəlif dörd iş rejimini 

(məsafədən/evdən, hibrid, növbəli və qısa iş həftəsi) əhatə edən anket 

forması hazırlanmış və Bakıda fəaliyyət göstərən dövlət və özəl 

müəssisələrdə 482 işçinin  məlumatları analiz edilmişdir. Bu 

tədqiqatda yalnız məsafədən-evdən iş rejimini seçən 122 respondentin 

məlumatları analiz edilmişdir.. Suallar və hipotezlər  İndoneziyada 

araşdırma aparmış Donny Susilonun “Revealing the Effect of Work-

From-Home on Job Performance during the Covid-19 Crisis: 

Empirical Evidence from Indonesia (2020)”  məqaləsindən 

götürülmüşdür. Həmçinin Türkiyədə Dilşad G. və Güzin A. , “Covid-

19 Döneminde Uzaktan Çalışma Sisteminde İş Performansını 

Etkileyen Faktörler: Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama (2021)” 

məqaləsində də istifadə olunub. Azərbaycanda ilk dəfə tətbiq olunur. 

Anket nəticəsində əldə olunan məlumatlarla IBM SPSS 25 proqramı 

əsasında iş rejimi, iş performansı və iş motivasiyası arasındakı 

əlaqələrin müəyyən edilməsi üçün Korellyasiya analiz  aparılmışdır. 

Reqrasiya analizləri COVID-19 pandemiyası dövründə yuxarıda qeyd 

olunan iş rejimlərinin işçilərin performans və motivasiyasına təsirini 

ölçmək məqsədilə həyata keçirilmişdir. Daha sonra IBM AMOS V24 

proqramında modellər yaradılaraq iş motivasiyasının vasitəçi dəyişən 

olub-olmadığı tədqiqa edilmişdir. Tədqiqatın əldə olunmuş nəticəsi isə 

məsafədən/evdən iş rejiminin işçilərin performansına müsbət 

istiqamətdə təsirində iş motivasiyası qismən vasitəçi dəyişəndir. 

Açar sözlər: COVID-19, evdən işləmək, məsafədən iş, performans, 

motivasiya 
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Green investing and its benefits for green growth: the case for 

Azerbaijan 

Ramil Maharramov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 
This paper examines the current status and trends of green investing and growth in Azerbaijan 

and determines that Azerbaijan’s socio-economic development strategy is well aligned with 

the agenda for the transition to the innovative and green economy. Even tough Azerbaijan has 

begun its transition to the green economy since 2010, a lot needs to be done for greening the 

economy and financial system. The renewable energy industry still accounts for only 17% of 

total installed electricity generation capacity. The country currently uses around 5% of its 

IRENA estimated potential renewal energy potential. The paper determines that there are 

structural and policy issues limiting the transition to the green economy. The installation of 

renewable energy capacity above certain threshold requires permission from relevant 

agencies. The purchase prices from on-grid systems are not high enough to justify high return 

on investment in renewable energy and green technologies.  

The country uses only limited number of green finance or investment tools, and no public or 

private green bond has been issued. Green finance taxonomy and regulations are yet to be 

developed. ESG requirements are yet to be made part of the corporate governance and 

reporting system in the financial system and its leading part – the banking sector which 

accounts for the largest share of financial assets. Domestic capital markets are still at initial 

stages of formation, and as such doesn’t possess capability to support the growth of green 

capital markets. The state business and entrepreneurship support schemes doesn’t have 

schemes or products to support the transition to the green economy. 

The paper concludes that transition to the green economy would bring significant economic 

growth, job creation and less GHG emission for Azerbaijan which can be achieved by 

addressing structural and policy issues in the electricity, transport, and financial markets. The 

government can support this transition by applying internationally proven best practices in 

pricing the electricity produced in the REI and enabling the solar, wind, and hydropower 

producers and investors to achieve shorter payback period for their investments. Greening the 

financial system through developing sustainable finance taxonomy, integrating ESGs into the 

corporate governance Codes for commercial banks, developing ESG reporting and disclosure 

principles, ESG disclosure requirements, annual reporting etc. and increasing awareness about 

the sustainable finance framework can also have substantial positive impact on the transition 

to the green economy.  The government can also apply several economic tools to support the 

renewable energy industry and energy efficiency projects through exempting green bonds 

from taxes, allowing for shorter tax amortization and reducing tax base for investing in REI, 

exempting capital investments in renewable energy from all taxes, providing subsidies for 

acquisition and installation of RE equipment, grants with business advisory for REI, and 

reforming the leasing industry to expand the investments in RE through leasing. Public policy 

tools such as the quota for the minimum level of energy consumption from REI, Feed-In-

Premium, Feed-In-Tariff, Net Metering, and bids for build, operate and transfer and other PPP 

mechanisms. 
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Развития Семейного Бизнеса В Освобожденных От 

Оккупации Территориях Азербайджана 

Керимли Рамиз 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

В недалеком прошлом семейные предприятия были 

единственной и основной формой хозяйственной деятельности. В 

доиндустриальную и на начальной стадии индустриальной эпохи 

семья была важным институтом, регулирующим не только 

межличностные, но и хозяйственные отношения. Затем в 

авангарде экономического развития стали корпоративные 

предприятия, однако в мире и по настоящее время семейные 

предприятия составляют основу экономики. 

В настоящее время во всем мире семейные предприятия 

вынуждены пересматривать и совершенствовать свою структуру 

и стратегию, овладевать новыми компетенциями и утверждать 

свою индивидуальность на региональных и международных 

рынках. Это происходит в результате того, что научно-

технический прогресс набирает все большие и большие темпы, 

снижается роль материального производства, развивается сектор 

услуг и информации, изменяются мотивы и характер 

человеческой деятельности в целом, появляются 

производственные ресурсы нового типа, происходит 

существенная модификация всей социальной структуры. 

 На семейный бизнес влияют не только перечисленные внешние 

факторы, но и многочисленные внутренние факторы, 

обусловленные спецификой семейного бизнеса и внутренней 

логикой его развития. В частности, в большинстве стран растет 

продолжительность жизни, коренным образом меняется модель 

семейного поведения, смешиваются культурные, религиозные и 

социальные нормы. В этих условиях успех семейного бизнеса 

зависит от ориентации его лидеров на укрепление 

внутрисемейных отношений и деловых связей. 

Ключевые слова: поддержка, развитие, государство, 

регулирование, расширение 
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Vətən Müharibəsi Nəticəsində İşğaldan Azad Olunan Bölgələrdə 

Kadr Siyasəti: Azərbaycan 

Rəşid Rəşidli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İşğaldan azad olunmuş Qarabağ bölgəsində işçilərin əmək fəaliyyəti 

üçün hansı siyasət həyata keçirilə bilər? Məqaləmdə xüsusən aşağıdakı 

məsələlər tədqiqat obyekti olmuşdur. 

1) İşçilərin sosial sığorta təminatının qarşılanması. Hətta bu siyasəti 

nəinki işçilərə, onların ailə üzvlərinə də şamil etmək effektiv olardı. 

2) İşçinin çalışacağı yerdə maksimum şəkildə mənəvi rahatlığına yol 

verilməli. Misal olaraq, işçilərin yeməklə təminatı, xidməti 

ezamiyyələrin comfort təşkili, yol servisi ilə təminatı, ara-sıra şirkət 

hesabına istirahətlə təminat və s. 

3) İşçiyə elə bir əmək haqqı tətbiq olunmalıdır ki, işçi öz işini 

itirməkdən qorxsun. Bu daha çox psixoloji aspekt hesab olunur və 

düşünürəm ki, işçiyə verilən daha yuxarı maaş onu işinə daha 

məsuliyyətli köklənməyinə səbəb olacaq. 

4)İşçini yüksək mütəxəssis roluna hazırlamaq. İşçini yerli və 

beynəlxalq standartlarla tanış etmək, təlimlərə göndərmək, öz 

sahəsində ən yaxşı olmağa doğru yönəltmək və s. 

5)Şirkətdaxili işçilər arasında olan isti münasibətin qorunması, 

konfliktlərin qarşısının mümkün qədər alınması. 

6)Bonus və mükafat sistemlərinin tətbiqi. Əmək haqqı işçi üçün əsas 

motivasiya mənbəyi hesab oluna bilər. Bonus mükafat sistemlərinin 

tətbiqi həm işçinin daha effektiv çalışması ilə nəticələnə bilər, həm də 

işəgötürənin hədəfinə daha tez çatmasına kömək edə bilər. 

Hər bir müəssisənin “mission statement”ı olur ki, işğaldan azad 

olunmuş ərazilərdə tətbiq olunacaq kadr siyasəti bu statementin əsas 

ünsürlərindən hesab olunmalıdır. Çünkü bölgədə işlə təminat, 

Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində işsizliyin azalmasına 

təkan, və Qarabağa investisiyanın möhkəmlənməsində ixtisaslı 

kadrların axını həm də dövlətin əsas prioritet hədəflərindən biri hesab 

olunur.  

Açar sözlər: Qarabağ, insan resurslarının idarə olunması, 

stimullaşdırma, işçi cəlb edilməsi, motivasiya 
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Müəssisələrdə Mənfəətin Bölüşdürülməsi üzrə Müasir 

Konsepsiyaların Tətbiqi və Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri 

Rauf Allahyarov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müxtəlif müəssisələr ümumi missiyalarında mənfəətin yerini fərqli 

şəkildə ifadə edirlər. Hazırki dövrdə müəssisələrin fəaliyyətində 

mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə müasir konsepsiyaların tətbiqi və 

təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin  müəyyən edilməsi vacibdir. 

Baxmayaraq ki, iqtisadçılar tez-tez müəssisənin bazara daxil olub-

olmaması barədə qərar vermək üçün uzunmüddətli iqtisadi mənfəəti 

nəzərə alırlar lakin mühasibat uçotunda mənfəətin bölüşdürülməsi və 

onun prinsipləri arasımdakı fərqləri araşdırmaq əhəmiyyətlidir. 

Bundan əlavə məqalədə  müəssisənin balans mənfəətinin (zərəri) 

bölüşdürülməsi prosesi, mənfəət və zərər (M&Z) hesabatı və bu 

hesabatın növü olan nağd pul metodu və hesablama metodunun tətbiqi 

xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Mənfəətin məqsədinin 

aydınlaşdırmaq üçün onun hədəf dərəcəsinin müəyyən edilməsi 

zamanı istifadə olunan  əsas meyarlar təhlil edilmişdir. Məlumdur ki, 

müəssisələr mənfəətin bölüşdürülməsi zamanı səhmlər, dividendlər, 

istiqraz və veksel kimi maliyyə vasitələrindən və qiymətli kağızlardan 

istifadə edirlər. Bu baxımdan, səhm kapitalının bölüşdürülməsi 

yolları, səhmlərin və dividendlərin növləri, istiqraz və veksel 

bölüşdürülməsi üzrə meydana çıxan fərqli cəhətlər araşdırılmışdır. 

İstiqrazların emitent və gəlirliyə görə növlərinin bölüşdürülməsi və 

onun müəssisələrdə tətbiqi istiqamətləri təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər:  mənfəətin bölüşdürülməsi, mühasibat uçotu, maliyyə 

hesabatı, büdcə vəsaiti, rəqabətqabiliyyətlilik 
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Ölkə Ərazilərinin İşğalı Nəticəsində Azərbaycan İqtisadiyyatına 

Vurulmuş Zərərin Statistik Təhlili 

İsgəndərov Rəvan 

Aynur Cabbarova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycan öz ərazilərini işğalçı qüvvələrdən təmizləyərək bölgənin 

ölkə iqtisadiyyatına yenidən inteqrasiyası üçün böyük layihələrə start 

vermişdir. Erməni işğalının Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarına vurduğu sosial-iqtisadi, maddi-mənəvi və ekoloji ziyanın 

miqyasının müəyyən edilməsi və ödətdirililməsi imkanlarının 

araşdırılması quruculuq və bərpa prosesləri ilə yanaşı Azərbaycan 

dövlətinin qarşısında duran ən aktual məsələlərdən biridir. 

Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Dağlıq Qarabağ və ətraf 

rayonların Ermənistan tərəfindən işğalı son 30 ildə ölkənin sosial-

iqtisadi resurslarına, o cümlədən maddi-mənəvi dəyərlərinə 

ölçüyəgəlməz zərərlər vurmuşdur. Bu maddi və mənəvi, o cümlədən 

ekoloji ziyanın miqyasını az da olsa aydınlatmaq üçün bölgənin Sovet 

İttifaqından əvvəl və sovet dövründə sosial-iqtisadi mənzərəsinə nəzər 

yetirmək məqsədəuyğun olacaqdır. Çünki yalnız bu halda erməni 

işğalının vurduğu maddi və mənəvi ziyanın miqyası əhatəli şəkildə 

anlaşıla bilər. 

Erməni işğalı nəticəsində Azərbaycana vurulmuş maddi, mənəvi və 

ekoloji ziyanın miqyasının müəyyən edilməsi prosesində qarşıya çıxan 

başlıca məhdudiyyət informasiya bazasında olan müəyyən 

çatışmazlıqlar, yerli və xarici ədəbiyyatın kifayət qədər olmaması, 

mövzu ilə bağlı yetərli elmi araşdırmların aparılmaması bəzi 

çətinliklər törətmişdir. 
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The Impact of Green Capital Investment On Decarbonization 

Process In Azerbaijan: Green Banking Model In The 

Acceleration Of Sdgs Implementation 

Maharram Huseynov, Rafiga Aliyeva 

Azerbaijan State Agricultrural University 

Abstract 

The meaning of current crisis is not the regression of scientific and 

technological civilization, rather, it is a transformation process from 

an industrial period based on the Fossil Fuel Compendium to an 

ecological state of production, that is already visible ( Ralf Fucks, The 

Green Revolution: Economic growth without compromising the 

environment, 2019) For successful implementation of this 

transformation to ecological mode, Azerbaijan, as all United Nations 

Member States accepted the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. This agenda support a expanded and global project for 

peace and well-being for people and the planet. 13th  Sustainable 

Development Goal (SDG) is dedicated to taking urgent and inevitable 

action to fight against climate change and its impacts in effective way. 

For the determination of main obstacles in the implementation process 

of this goal we conduct research in the field of green finance. Our main 

goal is determination of the impact of green capital investment on 

decarbonization process in Azerbaijan. We organize empirical 

research by using linear regression model (OLS) with three 

independent variables (green capital investment directed to the 

protection of the environment and the efficient use of natural 

resources, renewable energy consumption,  access to clean fuels and 

technologies for cooking, urban and total natural resources rents) and 

dependent variable (annual carbon emission). According to the result 

of our empirical research, the increase of green capital investment in 

Azerbaijan is not affecting on decarbonization process in positive way. 

It gives us important signal about ineffectiveness of green capital 

investment in Azerbaijan. International practice shows that application 

of green banking model is giving positive results in the 

decarbonization process. 

Keywords: decarbonization, green banking, green capital 

investment, renewable energy, OLS model, Sustainable 

Development Goals 
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Pandemiya Dövründə Dövlət Dəstəyinin Artırılması Və Turizm 

Sahəsindəki Durğunluq Dönəmində Yeni İstiqamətlərin 

Müəyyənləşdirilməsi 

Teymurov Rəşad 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVİD-19 pandemiyasının yayılması bir çox ölkələr kimi 

Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir edib. Ölkəmizdəki bir sıra 

sahələr qismən və yaxud tamamilə məhdudlaşdırılıb, xarici səfərlər və 

xarici ticarət əlaqələri zəifləyib. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

məhdudiyyətlərin nəticəsində bazarda təxirəsalınmış tələb yaranıb və 

bu tələbin həcmi kifayət qədər böyükdür. Vəziyyətdən istifadə edərək 

daha faydalı təkliflər hazırlamaq, daha mükəmməl bir infrastruktur 

yaratmaq lazımdır. Rəqabətə davam gətirmək üçün sektorda olan 

şirkətlər dəyişən tələblərə çevik uyğunlaşmalı, turizm sektorunda 

texnoloji layihələr və rəqəmsallaşma inkişaf etdirməlidilər. 

Tədqiqatın əsas məqsədi turizm sahəsinin mövcud  şəraitdə hansı 

şəkildə idarə olunmasını və bu sahənin hazırkı durumlarda necə 

irəlilədiyini araşdırmaqdır. Tədqiqat üzrə elmi işin araşdırılmasında 

bir neçə metodlar – analiz, sintez, həmçinin iqtisadi-müqayisəli təhlil, 

ümumiləşdirmə, qrafik-statistik, induksiya - deduksiya metodlarından 

istifadə edilmişdir. Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsaslarını müxtəlif 

internet resursları, elmi jurnallar, xarici və yerli kitablar, fərqli dillərdə 

yazılmış məqalələr, həmçinin Azərbaycan Resublikası 

qanunvericiliyidir. Aparılan tədqiqatda əsas məhdudiyyət qismən 

metodoloji çatışmazlıqla bağlı olmuşdur. 

Nəticələrin nəzəri əhəmiyyəti Azərbaycanda regional turizm bazarının 

formalaşma xüsusiyyətləri geniş təhlil edilməsi və regional turizmin 

inkişafının təmin olunması istiqamətləri müəyyənləşdirilməsindədir. 

Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti isə onun nəticələrinin turizmin 

regionlarda idarə edilməsi istiqamətində istifadə edilməsi ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: turizm sənayesi, daxili turizm, pandemiya dalğası 
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COVID-19 Pandemiyasının Dünya Miqyasında Turizm 

Sənayesinə Təsirinin Tədqiqi 

Həsənova Rəsmiyyə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Digər ölkələr kimi pandemiyadan mənfi təsirlənən ölkələrdən biri 

də Azərbaycandır. Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı 

pandemiya səbəbilə geriləmə yaşadı. Hava və quru yollarının 

bağlanması, təcridolunma tədbirləri turizmə mənfi təsir göstərən əsas 

səbəblər sırasındadır. Pandemiyanın hələ də davam etməsi, qlobal 

xarakter alması və turizm eləcə də, digər sektorlara olan təsirləri 

nəticəsində iqtisadiyyatda baş verən geriləmə pandemiyanın mənfi 

təsirlərini və bu təsirlərə müvafiq həll yollarının təhlil edilməsini 

aktual edir. 

Tədqiqatın məqsədi 2020-ci ilin mart ayında ortaya çıxan COVID-19 

pandemiyasının turizmə necə təsir etdiyini, bu təsirin turizmdə hansı 

dəyişikliklərə və ya çevrilmələrə səbəb olduğunu və pandemiyanın 

hansı turizm yanaşması/yanaşmalarını quracağını araşdırmaqdır. 

Tədqiqatın aparılmasında analiz-sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, 

nəzəri təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

Son iki ildə həyatımıza daxil olan pandemiya ilə bağlı yazılan elmi 

məqalələr, beynəlxalq təşkilatlardan əldə edilən hesabatlar və internet 

resursları tədqiqatın informasiya bazasını təşkil edir 

Pandemiyanın hələ də davam etməsi nəticələrin tam əhatəli olması və 

pandemiyadan sonrakı vəziyyətin təhlili baxımından məhdudluq 

yaradır. 

Turizm sənayesinin COVID-19-dan iki fərqli şəkildə təsirlənəcəyini 

söyləyə bilərik. Bunlardan birincisi səyahət məhdudiyyətləri və 

karantinlər səbəbindən turizm fəaliyyətini həyata keçirə bilməməsi, 

ikincisi isə maddi sıxıntısı olan şəxslərin turizm fəaliyyətlərində 

iştirak edə bilməməsidir. 

Açar sözlər: COVID-19, turizm, mənfi təsirlər 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərin Azərbaycan İqtisadiyyatına 

Verəcəyi Töhfələr 

İsgəndərov Rəvan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Uzun illər işğal altında qalmış keçmiş Qarabağın və ona bitişik 

rayonların sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial-mədəni infrastrukturunun 

dağıdılması, talanması və məhv edilməsi Azərbaycanın azad edilmiş 

ərazilərdə sıfırdan bərpa və yenidənqurma işləri aparmağına səbəb 

olmuşdur. Məhz bu səbəbdən regionun iqtisadi potensialının düzgün 

qiymətləndirilməsi və müvafiq olaraq onun Azərbaycan 

iqtisadiyyatına reinteqrasiyası uzun və çətin proseslərdən biri 

olacaqdır. Qarabağ mədənçıxarma, metallurgiya, qida emalı, turizm, 

emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, yaşıl enerji və innovativ sənaye 

sahələrində ölçüyəgəlməz inkişaf potensialına malikdir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi inkişafı və yenidən 

qurulmasının ən mühüm məsələlərindən biri regionda potensial 

müqayisəli üstünlüklərin müəyyən edilməsidir. Məhz buna görə də 

rayonun bütün resursları və iqtisadi potensialı sovet dövründə mövcud 

olan məlumatlarla müqayisə əsasında yenidən qiymətləndirilir, o 

cümlədən müvafiq sahələr üzrə dövlət siyasəti hazırlanır, strateji 

əhəmiyyətli proqram və layihələr həyata keçirilir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yenidənqurulmasına 

dövlət və özəl investisiyaların cəlb edilməsi regionda dayanıqlı 

iqtisadi inkişafı irəliyə aparacaq başlıca amillərdən biridir. Hazırda 

bölgəyə cəlb edilən dövlət sərmayəsi həm də özəl sektor, həm də xarici 

investisiyanın gələcəyi üçün möhkəm zəmin yaradacaqdır. Bu 

məqlənin məqsədlərinə müvafiq olaraq, işğaldan azad edilmiş 

ərazilərin iqtisadiyyatının bərpası və yenidən qurulması üçün 6 

istiqamət müəyyən edilmişdir. Bunlar aqrar biznes, qida emalı, 

mədənçıxarma, bərpa olunan enerji, nəqliyyat-kommunikasiya və 

turizmdir.  

Açar sözlər: aqrar sektor, kənd təsərrüfatı, Qarabağ, işğal 
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Türkiye’de Faiz Ve Enflasyon Oranları Ve Döviz Kuru Gibi 

Önemli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Reyhan Cavadova 

Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Faiz oranları ve enflasyon oranları, döviz kurları bir ülkenin ekonomik 

istikrar ve kalkınmasının büyüme modelini ve yönünü değiştirebilecek 

vazgeçilmez makroekonomik değişkenlerdir. 1970'lerin sonlarından 

itibaren Türkiye, krizler ve olumsuz olaylar nedeniyle kronik olarak 

yüksek enflasyon yaşayan ve bununla baş etmeye çalışan bir ülkedir. 

Ekonomide istikrarı sağlamanın ve sürdürmenin önemli faktörlerinden 

biri de düşük enflasyonlu ekonomi politikasının uygulanmasıdır. 

Türkiye'de son yıllarda en fazla tartışılan önemli konulardan biri de 

enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru arasındaki ilişkidir. Bazı 

ekonomistler, kurların uzun dönem yerinde saymasını yüksek faiz 

oranlarına bağlamakta ve Merkez Bankasının kısa vadeli faiz 

oranlarını giderek daha hızlı düşürmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Öte yandan Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranları ve döviz 

arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu savunarak, faiz oranlarının 

daha hızlı düşmesi durumunda döviz kurlarının yükselmek yerine 

düşebileceğini belirtmektedir. Bu araştırmanın en temel amacı 

Türkiye için önemli olan finansal makroekonomik değişkenler 

arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma Türkiye’de 2006-2021 

dönemini kapsayan 3 aylık reel efektif döviz kuru, TÜFE verileri ve 

nominal faiz oranı verilerini ele alarak yapılmaktadır. Çalışmada 

kullanılan veriler TCMB, TUİK ve Thomson Reuters’dan alınacaktır. 

Makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için 

öncelikle serilerin durağan olup olmadığına yani birim köklerinin 

bulunup bulunmadığına bakılacak ardından Var analizi, Etki tepki 

analizi, Granger nedensellik gibi testler uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Enflasyon oranı, Faiz oranı, Var 

analizi 
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Portfolio Diversification Benefits to the Developed Markets from 

BRICS Economies: Implications From the Covid-19 Time 

Prof. Ritesh Patel 

Nirma University 

Abstract 

The objectives of this study are to 1) examine the short-term and long-

term integrations among the emerging markets and developed 

markets, and 2) evaluate the benefits of portfolio diversification for 

the investors of developed countries. Results of correlation, Granger 

causality found a lack of short-term integration among the markets. 

The cointegration test reveals a lack of long-term strong integration 

among the market returns and it also indicates the scope of portfolio 

diversification for investors. The investors of developed countries can 

have a better Sharpe ratio, higher returns, and lower risk through the 

diversification of their portfolio as compared to investing in just their 

home markets. Among all the diversification strategies, the maximum 

Sharpe ratio is the most rewarding strategy. Investors can enjoy gains 

in the risk-return tradeoff and in their wealth by diversifying their 

fund. 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərin İqtisadi Aspektləri 

Musayev Rövşən 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Məqalədə ikinci vətən müharibəsi nəticəsində şanlı Azərbaycan ordusunun 

geri qaytardığı Qarabağ torpaqlarında məşğulluq məsələlərinin işğaldan 

öncəki vəziyyəti təhlil olunacaq, həmin ərazilərin dirçəldilməsinin iqtisadi 

aspektlərinin təhlili həyata keçiriləcək, bu ərazilərdə məşğulluq  

imkanlarının artırılması yolları nəzərdən keçiriləcəkdir.Qarabağın iqtisadi 

potensialının buradakı infrastruktur sahələrinə təkanından geniş bəhs 

ediləcəkdir. 44 günlük vətən müharibəsinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri 

xarakterizə olunaraq statistik göstəricilər nəzərə çatdırılacaqdır. Həmçinin 

burada “Ağıllı kənd”layihəsinin üstünlüklərindən danışılmış və bu tip 

layihələrin bölgə əhalisi üçün əhəmiyyətli olduğu bildirilmişdir.Həm 

yerli,həm də xarici investorlar tərəfindən  bölgəyə investisiya qoyuluşunun 

bölgə iqtisadiyyatı üçün önəmli məsələlərdən olması nəzərə 

çatdırılmışdır.Mənfur düşmən tərəfindən məhv edilmiş ərazilərin yenidən 

qurulması və bərpası məsələləridə vacib məsələlərdən hesab 

olunur.Həmçinin aktiv məşğulluq proqramlarının bölgə əhalisi üçün tətbiqi 

böyük bir marağa səbəb olacağı haqqında məqalədə geniş bəhs 

edilmişdir.Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyəti və onların məşğulluğunun təmin 

edilməsi üçün mikro kreditlər və kreditlərin verilməsindən 

danışılmışdır.Ölkə başçısının bölgənin iqtisadiyyatı ilə bağlı söylədiyi 

fikirlər,göstərişlər,sərəncam və əmrlər məqalədə öz geniş əksini 

tapmışdır.Həmçinin bölgənin iqtisadi resurslarından geniş bəhs edilmiş və 

statistik göstəricilər məqalədə göstərilmişdir.Bölgə əhalisinin yaşayış 

tərzinin yüksəldilməsi və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məsələlərinə 

toxunulmuş və sosial-iqtisadi layihələr barədə danışılmışdır.Əhali 

məşğulluğunun bu mövzuya təsiri barədə geniş məlumatlar 

verilmişdir.Kommersiya və ticarət sahələrinin bərpası və 

yenidənqurulmasının ölkədə məşğulluq sahəsinə və ölkə ÜDM-nə təsirləri 

məqalədə öz əksini tapmışdır.Bölgədə yüksək aqrar-sənaye potensialının 

dirçəldilməsinin əhalinin məşğulluğuna bir başa təsir göstərməsi 

məsələlərinə toxunulmuş və bu sahədə sosial yönümlü layihələr barəsində 

danışılmışdır.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin regionun dirçəldilməsi,bərpası və 

yenidən qurulması ilə bağlı verdiyi məlumatlar dəqiq və qərəzsiz şəkildə 

məqalədə öz yerini tapmışdır.Bölgədə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı 

olan tədbir və layihələr barədə ətraflı danışılmış və digər sahələrin 

dirçəldilməsinin məşğulluq imkanlarına təsirinin izahı verilmişdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, iqtisadiyyat, məşğulluq məsələləri, 

infrastrukturun bərpası 
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Pandemiya Şəraitində Gömrük Ticarət Münasibətlərinin 

Tənzimlənməsinə Tətbiq Edilən Yeni Yanaşmalarin Obyektiv 

Səbəbləri 

Aytən İbadova, Nağıyev Rövşən 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVID-19 pandemiyası 2020-ci ildə əhəmiyyətli sayda yoluxma sayı 

ilə sürətlə böyümüşdür və hal-hazırda da mövcudluğunu davam 

etdirməkdədir. Virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün görülən 

tədbirlər iqtisadi fəaliyyətə, bu isə öz növbəsində maliyyə 

hesabatlarına təsir göstərib.  

Əvvəlki tədqiqatlar göstərmişdir ki, iqtisadiyyat, siyasət, hüquq, 

mədəniyyət və din kimi ətraf mühit amilləri ölkənin mühasibat uçotu 

təcrübəsinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

Təhlükəsizliyə və sağlamlığa təhdidlər birinci yerdə olsa da, tezliklə 

iqtisadi problemlər gələcək, bu baxımdan epidemiyanın iqtisadiyyata 

və biznesə təsirini minimuma endirməyə çalışmaq zəruridir.  

Şirkətlər mühüm əməliyyatları davam etdirmək, gəlir əldə etmək, 

müqavilə öhdəliklərini idarə etmək, kapitala və kreditə çıxış əldə 

etmək, mövcud iş pozğunluqları və digər sığorta müdafiələri ilə bağlı 

böyük məlumatsızlıqla üzləşirlər və bu baxımdan bu fövqəladə şəraitlə 

bağlı tədqiqatlar aparılması məsələsi zəruridir. 

Açar Sözlər: koronavirus, gömrük ticarət münasibətləri, 

iqtisadiyyat 
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Food Security: Application of ARIMA Model in Food Product 

Forecasting 

Roya Sultanova 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract 

The article explains the role of livestock products in ensuring food 

security and identifies important tasks of food security policy. Also, 

statistics on the production of meat and dairy products from livestock 

products were provided and their dynamics were analyzed. Models 

used in the scientific literature (moving average, one-variable and 

system regression models, VAR, ARMA and ARIMA) were 

considered for the prediction of time series. At the same time, it shows 

information on the use of the ARIMA model, its expression in the 

EViews program, checking the evaluation parameters of the ARIMA 

model, model construction and time series forecasting, which has the 

advantage of providing more accurate forecasts for the coming years 

with the application of time series econometric models. Also, detailed 

information was provided on the four stages of this process 

(identification, calculation, diagnostic testing, forecasting) carried out 

on the basis of the Box-Jenkins method, tables, figures and graphs 

were presented to express the process performed in accordance with 

the stages. At the same time, the article explains the relevance of the 

research topic and its scientific significance, and indicates the 

directions for future research on this topic. 

Keywords: food security, livestock, ARIMA model, food product 

forercasting 
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İnnovasiyalı Müəssisələrin Fəaliyyətində Rəqəmsal Əkiz 

Texnologiyalarının Tətbiqi Məsələləri 

Əlövsət Əliyev, Roza Şahverdiyeva 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu 

Xülasə 

Məqalə innovasiyalı müəssisələrin fəaliyyətində rəqəmsal əkiz 

texnologiyalarının tətbiqi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Yüksək 

texnologiyaların bütün sahələrdə tətbiq olunmasının aktuallığı 

əsaslandırılmışdır. 4.0 Sənaye platforması elementlərinin innovasiyalı 

müəssisələrin fəaliyyətində tətbiqi xüsusiyyətləri şərh edilmişdir. 

Yüksək texnologiyaların istehsal olunduğu innovativ müəssisələrin 

fəaliyyətinin effektiv idarə olunması məsələləri araşdırılmışdır. 

İqtisadiyyatın innovativ rəqəmsallaşdırılması üçün İKT 

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri tədqiq olunmuşdur. 

İnnovasiya potensialının reallaşdırılmasında elm və texnologiya 

tutumlu məhsul istehsalının xüsusiyyətləri verilmiş, yüksək 

texnologiyalı məhsulların qlobal bazarı təhlili olunmuşdur. Sənaye-

iqtisadi sistemlərin innovativ rəqəmsal inkişafı məsələləri 

araşdırılmışdır. İnnovativ rəqəmsallaşma proseslərinə əsaslanan 

sənaye-iqtisadi sistemlərin inkişaf modelinin əsaslarına diqqət 

yetirilmişdir. Sənaye-iqtisadi sistemlərin inkişafının texniki və 

texnoloji paradiqmalarının formalaşdırılması mərhələləri verilmişdir. 

Rəqəmsal transformasiya proseslərində rəqəmsal əkiz 

texnologiyalarının tətbiqi xüsusiyyətləri şərh olunmuşdur. İnnovasiya 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında rəqəmsal əkiz 

texnologiyasının tətbiqinin əhəmiyyətliliyinə diqqət ayrılmışdır.  

İnnovativ sənaye-iqtisadi sistemlərin rəqəmsal əkiz texnologiyası 

əsasında idarə edilməsi prosesi araşdırılmışdır. İnnovativ sənaye-

iqtisadi sistemlərin idarə edilməsində rəqəmsal əkizlərdən istifadə 

prosesinin təhlili aparılmışdır. Rəqəmsal əkizin yaradılması 

konsepsiyası, inkişaf etdirilməsi və davamlı innovasiya proseslərinin 

məzmunu araşdırılmışdır. İnnovativ istehsal müəssisəsinin rəqəmsal 

əkizinin genişləndirilmiş arxitektur sisteminin, həmçinin rəqəmsal 

zavodun konseptual modelinin işlənilməsinin zəruriliyi qeyd 

olunmuşdur. İnnovasiyalı müəssisələrin fəaliyyətində rəqəmsal əkiz 

texnologiyalarının tətbiqi üzrə tövsiyələr verilmişdir. 

Açar sözlər: innovativ rəqəmsallaşdırma, rəqəmsal iqtisadiyyat, 

innovativ müəssisə, innovativ məhsullar, rəqəmsal əkizlər 

  



86 
 

Qarabağda Sənayenin Strukturu 

Rufi Lələyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi xalqımızın çoxəsrlik 

tarixində mühüm yer tutur. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, sənayenin 

inkişaf mərhələləri və artım templəri ölkənin gəlirlərinin 

səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir. Aparıcı yüksək texnologiyalı və 

əmək tutumlu müəssisələr ölkənin daxili inkişafından asılıdır. Yeni 

sənaye müəssisəsinin yaradılması və yüksək ekoloji tələblərə cavab 

verən istifadəsi diqqət mərkəzində olması bu tədqiqatın aktuallığını 

göstərir.  

2020-ci ilin payızı Azərbaycan üçün mühüm və tarixi hadisə ilə yadda 

qaldı: ölkə hərbi yolla öz ərazi bütövlüyünü Ermənistanın işğalından 

bərpa edə bildi. Bu münaqişə Azərbaycan müstəqillik əldə 

etməmişdən 2020-ci ilin sentyabrına qədər mövcud idi. Azərbaycanın 

işğal olunmuş əraziləri azad edildikdən sonra indi həll edilməli olan 

əsas vəzifə həmin ərazilərin bərpası və məcburi köçkünlərin öz 

evlərinə qayıtmasıdır. Həqiqətən də məcburi köçkünlərin geri 

qayıtması üçün orada müvafiq mühit, o cümlədən sabit və rahat şərait 

yaratmaq lazımdır. Bu yolda, azad edilmiş ərazilərin iqtisadi 

komponenti mühüm rol oynayacaq. Bu məqsədlə indi tamamilə 

Azərbaycanın suveren nəzarətinə keçmiş ərazilərin iqtisadi 

potensialına baxışın aparılması vacibdir. 

Açar sözlər: II Qarabağ müharibəsi, işğaldan azad edilmiş 

ərazilər, sənaye strukturu, əsas sənaye sahələri 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Zonasinda Mikro, Kiçik və 

Orta Biznesin Alternativ Maliyyə Mənbələrinə Çıxışı Məsələləri 

Ruslan Atakişiyev 

Qafqaz Qəhrəmanlı 

İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzi 

Xülasə 

Beynəlxalq aləmdə olduğu kimi ölkəmizdə də iqtisadiyyatın 

inkişafında və genişlənməsində mikro, kiçik və orta biznes 

nümayəndələrinin (MKOB) rolu çox böyükdür. Buna görə də MKOB-

ların alternative maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının artırılması 

Dövlətimiz üçün proiritet təşkil edir, əsasən də 2020-ci il şanlı 

tarixində Allahın köməkliyi və müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı ilə 

işğalçılardan təmizlənən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

zonasında hazırda bu istiqamətdə bir sıra layihələr icra edilir, 

tədiqatlar aparılır və siyasət sənədləri hazırlanaraq requlyativ 

qurumlara təqdim edilir.  

Məqalədə MKOB-ların Ölkə iqtisadiyytaında yeri (statistik 

məlumatlara istinadən), və onların maliyyə mənbələrinə çıxış 

problemlərinn araşdırılmasına geniş yer verilmişdir. Burada xüsusilə 

Vençur Fondları, Kraudfandinq və Paydaşa iştiraka dair real sektorun 

inkişafında mühüm əhəmiyyət daşıyan alternativ maliyyə mənbələrinə 

baxılmışdır.  

Məqalənin əsaslandığı tədqiqatda aşkarlanmış nəticələr və təkliflər 

elmi-nəzəri və metodoloji baxımdan işlənmişdir.  

Açar sözlər: mikro, kiçik və orta sahibkarlıq, vençur, 

kraudfandinq, payda iştirak 
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Milli İqtisadiyyatın Emal Yönümlü Şaxələndirilməsi Müasir 

Çağırışlar Kontekstində 

Rüxsarə Seyfullalı 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

Xülasə 

Qloballaşan dünyada özünün müqayisəli üstünlüklərini tapmaq və bu 

üstünlüyü olan sahələrdə ixtisaslaşmaq inkişaf etməkdə olan ölkələr 

üçün arzu edilən vəziyyətdir. Bəs bu səviyyəyə necə çatmaq olar? Bu 

sualın cavabı milli iqtisadiyyatı karbohidrogen hasilatından asılı 

vəziyyətdə olan Azərbaycan üçün xüsusi aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin məqsədi dövlətin sənaye siyasəti vasitəsilə milli 

iqtisadiyyatın iqtisadi şaxələndirilməsinin həyata keçirilməsi 

prosesinin nəzəri əsaslarını ümumiləşdirməkdən ibarətdir. Tədqiqatda 

məntiqi ümumiləşdirmə və tarixi müqayisə üsullarından istifadə 

edilmişdir. Dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsi ilə bağlı aparılmış 

tədqiqatlar tədqiqatın informasiya bazasını təşkil edir. Tədqiqat 

nəticəsində dövlətin sənaye siyasətinin əsas prinsipləri 

ümumiləşdirilmiş və onların əhəmiyyəti qeyd edilmiş, inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə emal sektorunun inkişafının dövlətin müdaxiləsi 

olmadan qeyri-mümkünlüyü əsaslandırılmış, eləcə də dövlətin 

fiaskosu hallarının təsirinin azaldılması istiqamətində irəli sürülən 

tövsiyələr ümumiləşdirilmişdir. Tədqiqatın nəticələri Azərbaycanda 

emal sənayesinin inkişafına yönələn dövlət dəstəyinin 

təkmilləşdirilməsində elmi mənbə kimi istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: dövlэt tənzimlənməsi, dövlətin sənaye siyasəti, 

bazarın və dövlətin uğursuzluqları 
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Türkiye’de Yükseköğrenim Gören Türkmenistanlı 

Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları: Gaziantep Örneği 

Prof. Dr. Sadettin Paksoy 

Gaziantep Üniversitesi 

Uzm. Nargiza Fayzullayeva 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma ile Türkmenistan’dan gelen ve Gaziantep’te ön lisans, 

lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören 325 öğrencinin 

yükseköğrenim sürecinde karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlar 

araştırılmıştır. 

Uluslararası öğrencilerin bu araştırmaya gönüllü olarak katılım 

sağlanmıştır. Bu öğrencilerle birebir anket uygulaması yapılarak elde 

edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS istatistik paket programı ile 

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

Gaziantep’te yükseköğrenim gören Türkmenistanlı öğrenciler; dil 

yetersizliği sorunu, kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar, Türk 

öğrencilere uyum sağlayamama sorunu yaşadıklarını, ama hiçbir 

zaman baskı görmediklerini, öğretim elemanları tarafından 

kendilerine ayrımcılık yapılmadığını belirtmektedirler.  Öte yandan bu 

öğrenciler, aile ve memleket özleminden dolayı psikolojik sorunlar 

yaşadıklarını, arkadaş, dost ve çevre edinemediklerini, sosyal ve 

kültürel faaliyet yapma ortamı bulamadıklarını ifade etmektedirler. 

Yine bu öğrenciler bir yıl TÖMER için zaman kaybettiklerini, 

barınma, ülkelerinden eğitim bursu alamama ve ekonomik sorunlar 

nedeni ile eğitim sürecinde bir işte çalışmak zorunda kaldıklarını 

belirtmektedirler. Bu araştırma ile Türkmenistanlı öğrencilerin eğitimi 

sürecinde bir işte çalışmak zorunda kalmaları nedeniyle 

eğitimlerinden verim alamadıkları ortaya konulmuştur. 

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce yerleştiği 

üniversite, üniversitenin bulunduğu şehir ve yaşam koşulları hakkında 

detaylı bilgi edinmelidir. Eğitim masraflarını karşılamak için ailesinin, 

ülkesinin desteğini mutlaka almalıdır. Bu öğrenciler Türkiye’de 

çalışmak için değil, yükseköğrenimlerini alıp, hizmet etmek için tekrar 

ülkelerine dönmelidirler.  

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Türkmenistanlı öğrenciler, Sosyo-

ekonomik sorunlar 
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The Effectiveness of Sales Promotion on Consumer Behaviour in 

the Pandemic 

Sadi Huseynzade 

University of Lodz 

Abstract 

Understanding consumer behaviour and designing various sales 

promotion techniques are essentials for retailers to maximize the profit 

of their business, especially during the pandemic, it is getting harder 

to grab consumers’ attention because of socio-economic changes in 

their life. Hence, this study would explore the problem which were not 

clearly defined before and investigate how effectively sales promotion 

techniques impact consumer buying behaviour, which factors are 

playing a pivotal role to influence consumer buying behaviour, and 

how retailers take into consideration changes in their potential clients’ 

behaviour, especially in the pandemic.  

The exploratory study aims to clarify the challenging situation retailers 

face in the pandemic; moreover, what exact factors play a crucial role 

for consumers during the purchasing process. An in-depth interview is 

planned with a sample of 10 respondents who are shopping several 

times a week in Poland and Azerbaijan.  

The study would essentially benefit managers by explanation the 

buying behaviour in the pandemic and how sales promotion 

techniques do impact it, the role and importance of sales promotion on 

consumer behaviour, to what extent consumers react to sales 

promotion activities, how retailers manage this situation in order to 

grab consumers’ attention and increase consumers’ retention. 

Keywords: sale promotions, consumer behaviour, retailers, crisis, 

pandemic 
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Factors Affecting the Sustainable Development of Processing 

Industry 

Sadig Afandiyev 

Western Caspian University 

Abstract 

In the article, the author analyzed the current state of the processing 

industry and noted the factors affecting its sustainable development. 

The author also noted that the most important leading sector of the 

national economy, the development of the processing industry, which 

is of special importance in its economic development, economic 

security, as well as in achieving its strategic goals and is one of the key 

industries, is very important for future development that it is one of 

the issues. All these make it necessary to manage the factors that 

hinder the organization and regulation of the innovation process and 

its improvement in modern times, in the processing industry, as well 

as to re-manage them in accordance with the state's strategy of 

sustainable and sustainable economic development. 

Keywords: processing industry, economic development, national 

economy, investment resources, industrial policy, development 

strategy 
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Turizmin İqtisadiyyatın Yaşıllaşdırılmasındaki Rolu 

Yusifzadə Sadiq 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  

Ərazidə turizm fəaliyyətinin davamlı olması üçün atılan addımları 

əhatə edərək, turizm resurslarında hərtərəfli və məqsədyönlü şəkildə 

istifadəni stimullaşdırır. Dayanıqlı turizmin əsasında turizm 

resurslarından maksimum səmərəli istifadə dayanır. Buna görə də 

dayanıqlı turizm həm də davamlı turizm adlanır. Müasir dövrdə bir 

çox ölkələr təbiət, cəmiyyət, iqtisadi inkişaf və ekoloji vəziyyət 

arasında dayanıqlı əlaqələr yaratmağa çalışır. Planetdə insan sayının 

və mədəni tələbatların artması ilə bərabər, eyni zamanda ehtiyatların 

məhdudluğu da turizmdə dayanıqlı inkişafın təkcə bir region üçün 

deyil, bütün dünya üçün vacib olduğunu ortaya qoyur. 

Turizmin dayanıqlığının təmin olunması turizm ehtiyatlarının 

öyrənilməsi, genişləndirilməsi, turistlərin tələbatının ödənilməsi üçün 

zəruri xidmətlərin təşkili və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, 

sanatoriya-kurort imkanlarının genişləndirilməsi, mehmanxanaların 

və digər turizm obyektlərinin sayının artırılması, turizm marşrutlarının 

çoxaldılması və s. fəaliyyətləri nəzərdə tutur. 

Dayanıqlı turizmin həll etmək istədiyi ən vacib problem turizm 

resurslarından səmərəli istifadə etməklə yanaşı, bu resursları gələcək 

nəsillər üçün qoruyub saxlamaqdır. Bundan başqa, dayanıqlı turizm 

seçilmiş ərazidə turizm fəaliyyətinin mövsümi deyil, daimi səciyyə 

daşımasını hədəfləyir. 

Dünya üzrə neft sənayesinin zəifləməsi ölkəmizi yeni gəlir 

mənbələrinə yönəlməyə məcbur edir. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm 

neft və maşınqayırmadan sonra dünya üzrə ən gəlirli 3-cü sahədir. 

Açar sözlər: dayanıqlılıq, yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl turizm, qlobal 

iqtisadiyyat, ekoloji vəziyyət 
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Kəlbəcər Rayonunda Termal Turizmin Müasir Vəziyyəti və 

İnkişafı 

Şahin Hacıyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün termal sular geniş 

imkanlar açır. Təəssüf ki, termal bulaqlarımızın sayı bugünə qədər 

dəqiq müəyyən edilməyib. Termal ehtiyatlar digər turizm 

fəaliyyətlərinə daxil olmaq və turizmin müxtəlifliyi baxımından 

mühüm üstünlüklər verir. Bu mənada sahildə yerləşən dağlıq və 

meşəlik ərazilərdəki termal ehtiyatlar turizm müxtəlifliyinə və 

müxtəlif cəlbedici amillərə malikdir. 20-110 dərəcə Selsi, axın sürəti 

2-500 l/s arasında olan 1500-dən çox geotermal sərvətə malik olan 

ölkəmiz resurs zənginliyi, müxtəlifliyi və potensialı baxımından 

dünyanın ilk yeddi ölkəsi sırasında yer alır. Sosial və iqtisadi 

inkişaflara paralel olaraq, inkişaf etmiş ölkələrdə dəyişən dünyagörüşü 

ilə birlikdə həyat tərzinə və keyfiyyətə verilən önəm həm artır, həm də 

fərqlənir. Sağlam həyatın qorunmasında və insan sağlamlığının 

qorunmasında təbii sərvətlərdən istifadəyə getdikcə daha çox üstünlük 

verilir. 

Açar sözləri: Azərbaycan, turizm, sosial, iqtisadi, termal 

ehtiyatlar 
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Azərbaycanda Günəş Aktivliyinin (Volf ədədinin) İnsan 

Xəstəliklərinə Təsirinin Ekonometrik Qiymətləndirilməsi 

Şahin Rəhmanlı 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İnsan sağlamlığı getdikcə çoxalan müxtəlif zərərli təsirlərin fonunda 

daha ciddi diqqət tələb edir. Ümumilikdə sağlamlığın yüksək səviyydə 

təmin olunması insan kapitalının daha səmərəli fəaliyyətinin əsasını 

təşkil edir.Səhiyyə xərclərin gündən-günə sürətli artımı iqtisadi 

baxımdan riskli görünsədə sonrakı dövrlərdə işçi qüvvəsinin bilik 

bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi hesabına iqtisadi inkişafın 

yüksəlməsinə təkan verəcək. İnsan sağlamlığına çoxlu amillərin təsiri 

etdiyi artıq məlumdur. Bizim araşdırmamızda günəşdən qayanqlanan 

proseslərin insan orqanizminə birbaşa təsiri, insanların həyat-

fəaliyyətlərinə olan təsirini müəyyən etmək, eyni zamanda günəş 

aktivliyinin xəstəliklərin artımına olan təsirinin analiz olunması təşkil 

edir. Ümumiyyətlə günəş aktivliyinin  yüksək olduğu illərdə yer 

kürəsəində xüsusi aktivliklə müşahidə olunub. Bu həm sağlamlıq 

baxımından həmdə siyasi proseslər baxımından özünü doğruldub. 

Ətraf mühit faktorları fərdi və cəmiyyətin sağlamlığına mənfi təsir 

göstərməkdə davam etdiyi üçün ətraf mühitin qorunmasının təbliği 

ictimai sağlamlıq sahəsində əsas prioritetdir. Bu baxımdan gözlənilən 

iqlim dəyişikliyi təhlükəsinə nəzər saldıqda görürük ki, iqlim 

dəyişikliyi xəstəlik nümunələrinin dəyişməsi ilə nəticələnə bilər və 

insanların müxtəlif xəstəliklərə həssaslığını artıra bilər. Sağlamlığa 

təsir edən amillər burada ümumi  şəkildə təhlil olunub və yekun 

nəticələr müəyyən edilib. Eyni zamanda günəş aktivliyinin 

öyrənilməsi onun zərərli təsirlərinin aradan qaldırılmasında mühüm 

rol oynayacaq. 

Açar sözlər: günəş aktivliyi, volf ədədi, insan sağlamlığı, xəstəlik 
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Organik Gıda Tercihi Niyetini Etkileyen Faktörlerin Tespit 

Edilmesine Yönelik İmalat İşletmelerinde Bir Araştırma 

Salih Memiş 

Selçuk Korucuk 

Giresun Üniversitesi 

Özet 

Son yıllarda insanlarda oluşan çevre bilinci, ekolojik dengenin 

korunmasına yönelik çalışmaların başlamasını sağlamıştır. Tarım 

sektörünün sağlıklı çevre ve sağlıklı gıda üzerindeki olumsuz 

etkilerine karşı alternatif üretim metotları ortaya çıkmıştır. Organik 

tarım bu alternatif metotlardan birisidir. Organik tarım geleneksel 

tarımın en iyi alternatifi olarak kabul edilmektedir. Fakat tüketicilerin 

organik gıdaların olumlu faydaları hakkında gittikçe artan 

farkındalıkları nedeni ile oldukça ilgi görmektedir. Bu durum da 

işletme ve pazarlama yöneticilerini organik gıda üretimi için yeni 

stratejiler geliştirmeye yönlendirmektedir. Organik gıdalara yönelik 

yükselmekte olan dünya çapında eğilim bu besinlerin üretim 

tekniklerinin diğer geleneksel gıdalara göre çevreyi daha az olumsuz 

etkilediğini düşündürmeye sevk etmektedir. Bu çalışmada Giresun 

ilindeki gıda imalat işletmelerinin organik gıda tercihlerini etkileyen 

kriterlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen kriterlerin 

önceliklendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç ile saptanan kriterlerin 

ağırlıklandırılmasında Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden olan 

AHP yöntemi kullanılmıştır. Yapılan AHP sonucuna göre organik 

gıda tercihi niyetini etkileyen faktörlerden en önemli kriterin “Besin 

Değeri”, en az öneme sahip olan kriterin ise, “Yaşam Biçimi” olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organik Gıda, Organik Gıda Pazarlaması, 

Satın Alma Niyeti, AHP 
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Конкурентоспособность Предпринимательской 

Деятельности В Экономических Районах Азербайджана 

Салман Гумбатов 

Азербайджанский Экономический Университет 

Резюме 

В статье рассмотрены особенности конкурентоспособности 

микро, малого и среднего бизнеса в экономических регионах 

республики, которые имеют важное значение для 

диагностирования проблем развития и последующего 

разрешения. С этой целью проведен статистический анализ 

количества субъектов малого бизнеса за последние четыре года, 

установлено, что имеет место устойчивая тенденция роста их 

общего количества по большинству сфер экономической 

деятельности. Лидерами по количеству малых предприятий 

являются торговля и ремонт автомобилей, а также прочие сферы, 

включающие парикмахеров, портных, деятелей искусства и т.д., 

на долю которых приходится более трети всех 

функционирующих малых предприятий. Рассмотрено 

функционирование малого бизнеса республики в разрезе 

действующих микро, малых и средних предприятий. 

Установлено, что абсолютное большинство малого бизнеса 

республики сосредоточено в сфере микро-бизнеса и менее одного 

процента в среднем бизнесе. Согласно законодательству 

республики годовой оборот микробизнеса составляет до двухсот 

тысяч манат, это означает, что у абсолютного большинства 

предпринимателей республики, накопление капитала находится 

на низком уровне. Исходя из этого сделан вывод о том, что столь 

низкий уровень накоплений ограничивает возможности 

предпринимателей в внедрении передовой техники и технологии, 

не говоря уже о создании крупных производственных объектов и 

предприятий сферы обслуживания. 

Ключевые слова: Конкурентоспособность, Микро, Малый и 

Средний Бизнес, Региональный Анализ Показателей 
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The Development of Green Bonds in The Context of Green 

Finance 

Ilkin Mammadov 

Aygun Mammadova 

Istanbul University  

Abstract 

Today, all environmental issues have reached a point where 

individuals, businesses, and governments can no longer ignore them. 

At this point, the fact that the measures taken are insufficient has 

pushed various circles to seek more effective solutions. In this sense, 

financial businesses begin to implement environmental policies in 

their operations and contribute to environmental awareness by 

developing a variety of products. Green bonds are exciting instruments 

in this context, with the potential to play a transformative role in 

financing climate projects and increasing activity toward ambitious 

international climate goals. This excitement appears to be justified, 

given that green bonds have grown tremendously over the last decade, 

allowing for massive capital inflows. The concept of green finance, 

which has gained prominence in recent years around the world, is 

explained in this study, as are green bonds. The most recent 

evaluations were made using data from green bond databases. As a 

result of the evaluations, it has been discovered that the global 

importance of green bonds is growing, as is their market volume. 

Keywords: green finance, green bonds, green financial products, and 

services 
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Analysis of the place of the green economy in the concept of 

sustainable development of the Republic of Azerbaijan 

Aliyeva Farida 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

In modern times, the development of the economy of any state depends 

on the regulation of the efficient use of natural resources. Pollution of 

the environment and environmental problems caused by the 

exploitation of natural resources, cause serious concern. 

Environmental problems, being a global problem, are one of the key 

issues in the context of sustainable development. 

The article analyzes the place of the green economy in the concept of 

sustainable development of the Republic of Azerbaijan. At the same 

time, emphasis is placed on the importance of searching for alternative 

methods that can help prevent destructive action on the environment 

in the development of the Republic of Azerbaijan. 

The article shows the position of the green economy in the Republic 

of Azerbaijan and the problems with which it faces. Shown pollutants 

released into the atmosphere in the country, the direction of economic 

activity. At the end of the article there are problems, standing before 

the first stage of the transition of Azerbaijan to the green economic 

system. The results of the analysis of the possibility of institutional 

reforms for the entry of Azerbaijan in the second and third stages of 

the system of "green" economy and the corresponding 

recommendations. 

Key words: green economy, sustainable development concept, 

global economic crisis, environmental economics, international 

organization. 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafında 

dövlət və özəl sektorun birgə fəaliyyəti 

Günay Pənahova 

Fəridə Mahmudova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqaləm son illərin ən vacib məsələrindən olan möhtəşəm qələbəmiz 

və işğaldan azad  olunmuş ərazilərimizin dirçəlməsində dövlətin və 

özəl sahibkarlığın böyük rolundan bəhs edir. Bildiyimiz kimi, 44 gün 

ərzində ordumuzun gücü sayəsində işğal edilən torpaqlarımızı geri 

qaytardıq və bu qələbə bütün dünyaya səs saldı. Lakin mənfur 

düşmənlərimiz bu torpaqları yerlə yeksan edib və bizim bütün irsi-

mədəni abidələrimizi məhv ediblər. Eyni zamanda bu ərazilərdə 

yaşayan vətəndaşlarımızın da yurd yuvaları talan edilmişdir. Bu 

ərazilərin yenidən dirçəlməsi və çiçəklənməsi üçün iqtisadi 

mexanizmlərin tətbiq edilməsinə ehtiyac vardır. Bu ərazilərimiz öz 

təbiəti, münbit torpağı, meşələri, dünyada tayı bərabəri olmayan 

mineral suları, qiymətli daşları ilə çox zəngindir. Təbii resurslar bu 

yerlərdə investisiya qoyulması və sahibkarların bu ərazilərə axınını 

təşviq edəcəkdir. Dövlətin dəstəyi təbii ki, çox önəmlidir, çünki sosial 

inkişaf vətəndaşlarımızın rifahını yaxşılaşdırmaq və böyük qayıdış 

proqramını sürətləndirmək lazımdır. Bu səbəbdən, məktəblər, musiqi, 

xəstəxanalar və s. dövlətin dəstəyi ilə tikilməlidir. Digər tərəfdən isə 

özəl sahibkarlıq həm ölkəmizin qeyri-neft sektorunun inkişafına şərait 

yaradacaq, həm də ölkəmizdə yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib 

çıxaracaqdır. Sahibkarlar üçün əlverişli şərait isə onlara güzəştli 

kreditlərin verilməsi, vergilərin yumşaldılması, xüsusi ilə də kənd 

təsərrüfatı sektorunda lizinqlərin verilməsi sahibkarlara dəstək 

olacaqdır. 

Açar sözlər: Sahibkarlıq, Böyük qayıdış, güzəştli kredit, 

investisiya 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə Təbii Ehtiyyatlardan 

İstifadənin Səmərəliliyinin Artırılması Yolları Və Ərazilərin 

Dirçəldilməsinin İqtisadi Aspektləri 

Əhmədzadə Fidan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı və davamlı inkişafı bilavasitə 

regionların inkişaf etdirilməsindən də asılıdır. Tədqiqat işinin 

məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təbii ehtiyatlardan səmərəli 

istifadə və ekoloji aspektlərin müyyən edilməsi və bu prosesdə 

dövlərin rolu və dəstəyi üzrə qabaqcıl xarici təcrübə və yeni 

metodlardan istifadə edərək onların həllinə dair əsaslandırılmış təklif 

və tövsiyələrin işlənib hazırlanması təşkil edir. 

Tədqiqat işinin nəzəri metodoloji əsasını bu sahədə araşdırmalar 

aparmış müxtəlif məktəblərin nümayəndələrin nəzəri xarakterli 

əsərləri, müasir qərb iqtisadçılarının əsərləri, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyası, qanunları, regionların sosial iqtisadi 

inkişafı ilə bağlı normativ hüquqi aktlar, eləcə də ölkə prezidentinin 

fərman və sərəncamlarını, həmçinin nəzəri müddəalar təşkil edir. Hal-

hazırda Azərbaycanda və dünyada olan pandemiya ilə bağlı 

kitabxanaların işləməməsi ən əsas məhdudiyyətlərdən biridir. 

Tədqiqat işində elmi yenilik kimi diqqətə cəlb edən əsas bir sıra 

məsələlər təhlil edilmiş və buna uyğun müxtəlif yanaşmalar 

araşdırılmış və şərh edilmişdir ki ki, bunları elmi yeniliklər kimi 

diqqəti cəlb edir. Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, tədqiqat işində əks olunan məsələlər digər xarici ölkələrin eko 

system üzrə həyata keçirdiyi təcrübələrə əsaslanaraq, işğaldan azad 

edilmiş ərazilər üzrə eko inkişaf konsepsiyası və strategiyasının 

işlənib hazırlanmasından istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: istifadə səmərəliliyi, təbii ehtiyyatlar, Qarabağ 
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Contribution of Digitalization to Education Process and 

Problems Faced in Distance Education during the Pandemic 

Period 

Aghayeva Konul 

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Hamzatova Fidan 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the contribution of digitalization to 

education process and analyzing problems faced in distance education 

during the COVID-19 epidemic period. The information was 

collected through an open written interview and literature reviews. 

Content analysis was applied for the analysis of the collected data. 

During the pandemic, various important results were obtained 

regarding the use of distance learning. From the point of benefits of 

digital education, important finding is that it helps to develop students' 

self-study and analytical skills, increases self-motivation , creates an 

access a wider source of information, eliminates the problem of time 

and space. Despite its advantages, distance education, which is 

contribution of digitalization, created a number of side effects during 

the pandemic. It has been observed that participants have problems 

connecting to the programs as Microsoft Teams and Zoom and having 

a slow internet connection speed, communicating with families, 

classroom management and motivation of students. Another problem 

was the lack of distance education experience for teachers and 

students, the lack of digital skills of most teachers, and dependence 

on traditional teaching methods. According to the research findings, 

it is seen that teachers mostly have expectations from administrative 

mechanisms, followed by other education stakeholders. 

Keywords: Covid – 19, pandemic period, distance education, 

education of Azerbaijan, digitalization. 
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Dünyada Və Azərbaycanda Pandemiya Vəziyyətidə Bank 

Sektorunun Prolemlərinin Həlli Yolları 

Həsənova Fidan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVID-19 pandemiyası qlobal iqtisadiyyat üçün böyük şok oldu. 

Banklar pandemiyadan birbaşa təsirlənməsələr də, korporasiyalara və 

fiziki şəxslərə maliyyə təmin etdikləri üçün ictimaiyyətin 

diqqətindədirlər. Onların sabitliyi təkcə ayrı-ayrı ölkənin deyil, bütün 

dünyanın iqtisadi sisteminin səmərəliliyini qorumaq üçün çox 

vacibdir. Məqalədə koronavirus infeksiyasının bank sektoruna təsiri, 

tənzimləyici standartların tətbiq edilməsinin mahiyyəti və onların 

mərkəzi bankların təklif etdiyi təsirlərin azaldılması proqramları ilə 

əlaqəsi araşdırılır. 

Tədqiqatın məqsədi pandemiyanın bank sektoruna olan təsirini 

ölçməkdir. Həmçinin, Azərbaycanın bank sektorunda mövcud 

dəyişiklikləri, digər ölkələr ilə müqayisəli şəkildə təhlil etmək əsas 

məqsədlərdəndir. Sektoral analizi həyata keçirtmək üçün lazım olan 

statistik göstəricilər Azərbaycan Statistika Komittəsinin, “Kapital 

bank “ASC-nin maliyyə hesabatları və Dünya Bankının məlumat 

bazalarından əldə edilmişdir. Bundan əlavə son dövrlərdə istifadə 

olunan elmi araşdırmalardan, məqalələrdən və jurnallarda mövcud 

olan informasiyalardan da geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. 

COVID-19 infeksiyası son 2 il ərzində yayıldığı üçün onun bank 

sektoruna təsirini əhatə edəcək elmi mənbələr azlıq təşkil edir. Bir çox 

bankların maliyyə hesabatlarının hələ dərc olunmaması da təqdiqat 

işinin aparılmasına məhdudiyyət yaradır. Tədqiqatın elmi yeniliyi 

COVID-19 infeksiyasının təsiri ilə yerli banklarda rəqəmsal 

bankçılığa keçidin sürətlənməsinin araşdırılması və qeyri-sabit 

vəziyyətlərdə bank sektorunun dayanıqlığının ölçülməsidir. 

Açar sözlər: Bank sektoru, biznes subyekti, qlobal iqtisadiyyat, 

COVID-19 
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Qarabağin İqtisadiyyati Və II Qarabağ Müharibəsinin 

Azərbaycanin İqtisadiyyatina Təsiri 

Cabbarova Aynur 

Mirzəzadə Fidan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən 44 günlük 

müharibə Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizliyin arxitekturasını 

əsaslı şəkildə dəyişdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 30 ilə 

yaxın davam etdi və beynəlxalq vasitəçilər münaqişənin həllində real 

uğura nail ola bilmədilər. Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın 

rəhbərlik etdiyi qondarma “inqilabçı hökumət” Azərbaycana qarşı 

siyasi və hərbi təxribatlar törətmiş, onilliklər ərzində əldə edilmiş 

razılaşma və prinsipləri rədd edərək, ATƏT-in Minsk Qrupunun 

danışıqlarını dayandırmışdır. Paşinyanın rəhbərliyi altında gərginliyin 

və düşmənçiliyin artması Azərbaycanı tarixə 44 günlük müharibə kimi 

daxil olan genişmiqyaslı hərbi əks-hücumlara başlamağa vadar etdi. 

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə Cənubi Qafqazda 

yeni eranın - sülh və inkişaf imkanları dövrünün açılmasında əsas rol 

oynadı.  

Müharibə nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 

Lakin 1990-cı illərin əvvəllərində (1988-1994) Birinci Qarabağ 

müharibəsi nəticəsində erməni işğalı regional əməkdaşlığa və inkişafa 

mənfi təsir göstərdi. İşğal nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinə 

nəzarəti itirdi ki, bu da region dövlətləri ilə regionda maraqları olan 

xarici güclər arasında iqtisadi və siyasi münasibətlərin pisləşməsinə 

səbəb oldu. İşğaldan sonra Azərbaycan və Türkiyə Ermənistanla siyasi 

əlaqələri dayandırıb və bu ölkə ilə sərhədlərini bağlayıblar. Siyasi 

nəticələrlə yanaşı, 44 günlük müharibənin region üçün ciddi iqtisadi 

nəticələri də var. Noyabr bəyanatının 9-cu bəndinin icrası 

Ermənistanın işğalı zamanı bağlanmış ənənəvi yolların bərpasına 

gətirib çıxaracaq və regional iqtisadi əlaqələrin və əməkdaşlığın 

inkişafını sürətləndirəcək. 44 günlük müharibənin iqtisadi nəticələrini 

anlamaq üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin yaratdığı 

iqtisadi problemlərə nəzər salmaq kifayətdir.  

Açar sözlər: Qarabağ, iqtisadiyyat, müharibə, işğal 
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Azərbaycan Respublikasının İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərinin 

Sosial-İqtisadi İnkişafının Təhlili Və Qiymətləndirilməsi 

Osmanlı Fidan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Davamlı inkişaf müasir bəşəriyyətin taleyüklü paradiqmalarından, 

cəmiyyətin üzləşdiyi mühüm iqtisadi problemdir. İqtisadiyyatda 

yüksək texnologiyalı sahələrin artırılması perspektivi elmi 

tədqiqatların genişləndirilməsində dəyişikliklərə, yeniliklərə əsaslanır. 

Məqalənin məqsədi respublikanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 

dayanıqlı inkişafa keçidi üçün elmi əsaslandırılmış tövsiyələr 

hazırlamaqdır. Tədqiqat prosesində ümumiləşdirmə, müşahidə və 

qruplaşdırma, iqtisadi-riyazi, müqayisəli təhlil, sistemli və statistik 

təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatların aparılması üçün 

məlumatlar iqtisadiyyatda aparıcı yerli və beynəlxalq alimlərin elmi 

əsərlərindən, qəzet və jurnal məqalələrindən, tədqiqatın sahəsinə 

uyğun gələn mövzu üzrə ümumi iqtisadi ədəbiyyatdan seçilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazilərini Erməni işğalından 2 il öncə 

azad olunması səbəbindən mövzu barədə kifayət qədər elmi 

ədəbiyyatların olmaması, praktiki məlumatların çatışmazlığı ilə bağlı 

tədqiqatın aparılmasında bir sıra məhdudiyyətlər yaranmışdır. Məqalə 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin  iqtisadiyyatın, sosial sferasının 

uzunmüddətli artım mərhələsinə keçməsinə kömək edən dövlət 

tərəfindən iqtisadi və təşkilati tədbirlərin icrası üçün əsasdır. Nəticələr 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadiyyatın inkişafının prioritet 

istiqamətlərinin hazırlanmasında, dövlət orqanlarının iş təcrübəsində, 

respublikada struktur, regional islahatlar proqramları hazırlanarkən 

istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: davamlı inkişaf, azad edilmiş ərazilər, qida 

təhlükəsizliyi 
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Nəticələri 

Fidan Qurbanova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  

 Dağlıq Qarabağ regionu və ona ətraf rayonlarında həyata keçirilmiş 

ekoloji terror, ətraf mühitə vəhşicəsinə münasibət yalnız ölkənin flora 

və faunasına deyil, həm də sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhlükə 

yaradır. Bu insanlarda nifrət hissini daha da artırır. Bildiyimiz kimi 

respublikamızın Dağlıq Qarabağ ərazisi bol su resurslarına sahibdir.  

Mənbəyi Kiçik Qafqaz olan çayların hər birinin mənsəbi isə  Kür 

yaxud Araz çayılarıdır.  Onlar arasında Tərtər çayı, Qarqarçayı, 

Xaçınçayı, Bərgüşadçayı, Hək əriçayı, Kolataq çayı və s. su 

təhlükəsizliyi baxımından vacibdir. İşğalçı Ermənistan Qarabağın su 

e htiyatlarından  istifadə məqsədilə  onların üzərində Su Elektrik 

Stansiyaları inşa edir. Təsadüfi deyil 

 ki, Tərtər çayı üzərində qurulmuş Sərsəng Elektrik Stansiyası (50 

MBt) ilə yanaşı işğal altındakı tor paqlarda 13 kiçik Su Elektrik 

Stansiyası (44 MBt) inşa olunub. Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır 

ki, Qarabağda Sərsəng, Xaçın və Araz su anbarları da yerləşir. La kin 

Sovet İttifaqı dövründə inşa olunan bu su anbarlarının istifadə vaxtı 

çoxdan keçsə də, bu anbarl ar hələ də fəaliyyətini davam elətdirir. 

Qarabağın  ən zəngin suyu  olan  çay Tərtər çayı Azərbaycan 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu çaydan Ermənistan tərəfinin 

ekol oji müharibədə geniş istifadə edildiyi üçün çaya zərərli kimyəvi 

maddələrin atıldığı suyun texniki tə rkibi yoxlanılan zaman məlum 

olmuşdur.Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf rayonların işğal nəticəsin 

də ekosistemi məhv edilmişdir. Ona görədə bütün bu faktlarla bağlı 

cinayət işi açılmalıdır.   

Açar sözlər: Qarabağ, çaylar, su anbarları. 
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Şuşa Şehrinin Markalaşması İçin Yol Haritası 

Ahmadov Fariz 

Adgüzelli Firuze 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Özet 

Şehir, kamusal ve sosyo-ekonomik yaşamın yanı sıra yerel sakinler ve 

turistler arasındaki ilişkilerin oluşumu, sosyal mesafelerin en aza 

indirilmesi ve sosyal ilişkilerin maksimum konsantrasyonunun olduğu 

bir yerdir. Kentin değerlerinin korunması, tanıtılması ve yaşam 

kalitesinin zenginleştirilmesi amacıyla Şuşa'da şehir markalaşmasının 

oluşturulması onun kalkınması için alınan önlemler arasında gündem 

konu olarak yer alabilir. 

Çalışmanın temel amacı, Şuşa şehrinin markalaşma açısından nitel 

özelliklerini ve değerlerini öne çıkarmak, şehrin turizm potansiyelini 

ve turizm faaliyetlerini değerlendirmektir. 

Araştırma sırasında sistematik yaklaşım, gözlem gruplama, analiz, 

olumlu yaklaşım ve arama yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma veritabanının oluşturulmasının temeli, markalaşma 

alanındaki ulusal ve yerel teoriler, bilimsel makaleler, elektronik 

yayınlar ve web sitesinde yer alan resmi bilgilerdir. 

Şuşa şehrinin uzun süre işgal altında kalması, savaş yoluyla işgal 

bölgelerinin kurtarılması, birçok bilginin gizliliği ve güvenliği göz 

önüne alındığında, olası ve sınırlı yöntemler kullanılmıştır. 

Şehir markasının amacı hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda 

Şuşa’nın kaynaklarının daha verimli kullanımı, yaşanabilir alanlar 

yaratmak ve şehrin doğasına zarar verilmeden şehrin ekonomik ve 

sosyal işlevlerini daha verimli şekilde kullanarak şehir sakinlerinin ve 

ziyaretçilerinin tatmin düzeylerinin arttırılmasıdır. 

Markalaşma konusunda dünya pratiğinde kullanılan modeller ve 

uygulanan bu modellerin avantajları, şehrin sürdürülebilir 

kalkınmasındaki rolü analiz edilerek etki faktörleri değerlendirilmiştir. 

Kullanılmış tüm yöntemlerden, modern yaklaşımların ve praktikde 

uygulanmış marka şehir modellerin araştırılması sonucunda elde 

edilen genel bilgilere göre Şuşa şehrinin markalaşması için bir yol 

haritası belirlenecek ve bu uygulama iş, turizm, kültür vb. alanlarda 

uygulanacaktır.  

Anahtar kelimeler:   Şuşa, markalaşma, şehir, Cittaslow 
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Azərbaycan Respublikasının Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında heyvandarlığın davamlı və innovasiyalı inkişafı 

perspektivləri 

Ilgar Khalilov, Firuza Jafarova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Ölkənin qida təhlükəsizliyinin təminində, əhalinin ərzaqla və sənayenin 

xammalla təchiz olunmasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının, 

xüsusən də heyvandarlığın rolu və əhəmiyyəti böyükdür.  Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonlarında bu sahənin   inkişafı üçün bütün resurslar 

mövcuddur.  Milli qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemini həll 

etmək üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında kənd 

təsərrüfatının texniki və texnoloji bazasının sürətləndirilmiş yenidən 

qurulması, modernləşdirilməsi, dövlət tənzimlənməsi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi və innovasiyaların geniş tətbiqi əsasında iqtisadiyyatın 

aqrar sektorunun davamlı inkişafı üçün şərait yaratmaq lazımdır. Müasir 

mərhələdə həm yeni texnologiyalar əsasında əldə olunan məhsuldar heyvan 

cinsləri, həm də yeni idarəetmə metodlarına əsaslanan innovativ inkişaf, 

yerli kənd təsərrüfatının, o cümlədən iqtisadi rayonlarda  heyvandarlığın 

hazırkı vəziyyətinə yeganə alternativ və aktual yol hesab edilməlidir. Elmi 

və texnoloji nailiyyətlərin geniş tətbiqi aqrar sektorun davamlı inkişafının 

təmin edilməsinin ən təsirli və səmərəli formasıdır. O, kənd təsərrüfatında 

heyvandarıq məhsulları istehsalının inkişafının innovativ yolunun imkanları 

ilə müəyyən edilir. 

Məqalənin hazırlanmasında məqsəd Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında heyvandarlığın müasir və perspektiv inkişafı şəraitində 

Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin innovativ və davamlı inkişafını təmin 

etmək üçün prioritet heyvandarlıq sahələrində səmərəliliyin artırılması və 

qiymətləndirilməsi üçün praktiki tövsiyələrin əsaslandırılmasıdır. Aqrar 

ərzaq bazarının innovativ komponenti nəzərə alınmaqla və dövlət 

tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində məqalənin praktik 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiqat işlərinin ümumiləşdirilməsi əsasında 

əldə olunan nəticələr iqtisadi rayonlarda heyvandarlığın perspektiv inkişaf 

strategiyasının hazırlanmasında tətbiq oluna bilər.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın davamlı və 

innovativ inkişafında stabil yem bazasının olması, heyvan xəstəliklərinə 

qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, bitki mühafizə və iqlim 

dəyişkənliyinin təsirinin minimumlaşdırılması tədbirləri də məqalədə geniş 

şərh edilmişdir. 

Açar sözlər: heyvandarlıq, davamlı inkişaf, innovasiya, sahibkarlıq, 

otlaq, deqredasiya. 
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Rusya Federasyonu Sağlık Sisteminde Etkinlik Değişiminin 

İncelenmesi 

Aliq Bağırov 

Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi 

Fuad Selamzade 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, 2014-2018 verileri kullanılarak Rusya sağlık 

sistemindeki verimlilik değişikliklerini ölçmektir. Analiz yöntemi 

olarak Veri Zarflama Analizi modeli seçilmiştir. 2014-2018 yılları için 

bölgelerin verimliliğindeki değişimler Malmquist endeksi Toplam 

Faktör Verimliliği (TFP) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. 

Çalışmada Literatürde kullanılan çalışmalara istinaden girdi 

değişkenleri olarak, onbin kişi başına düşen tüm branşlardaki doktor, 

hemşire ve hastane yatak sayısı; çıktı değişkenleri olarak, doğumda 

beklenen yaşam süresi, bin kişi başına düşen hastalanma, çalışma 

çağındaki popülasyonun ölümü ve bin  canlı doğumda 1 yaşından önce 

ölen bebek sayısı kullanılmıştır. Malmquist endeksine TFP analizi 

sonuçlarına göre, sağlık sistemlerinin etkinliğinin unsurları 5 yıllık bir 

süre içinde arttığı tespit edilmiştir. En büyük TFV değişikliği 2014 ve 

2015 yılları arasında kaydedilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonuçları hem 

bireysel hem de toplumsal refah için önemlidir. Verimli olarak kabul 

edilen tek tek bölgeler örneği, sosyal olarak kabul edilen bazı politika 

önlemleri geliştirerek tüm sağlık sistemini yüksek düzeyde verimli 

hale getirmek için bir kılavuz görevi görebilir. Tüm sosyal kurumlarda 

yapılacak reformlar ve benimsenecek yeni kurallar da sağlıkta 

verimliliği artırabilecek kritik politika konularıdır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Sağlık Sistemleri, Veri 

Zarflama Analizi, Verimlilik Değişiklikleri, Malmquist İndeksi.  
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On improvement of state regulation system of agrarian industry 

products export 

Galib Hajiyev 

Azerbaijan State University of Economics 

Aygul Salimova 

Agricultural Economics Research Center 

Abstract 

The main purpose of the article is to develop proposals for improving 

the system of state regulation of the export of agricultural products, 

taking into account the peculiarities of the national economy in the 

modern economic environment. The scientific and theoretical and 

methodological sources, normative and legal base were used in 

connection with the problem investigated. The state of the system of 

state regulation of export of agricultural products in the country in the 

current economic conditions has been studied. In the context of 

globalization in recent years, it has been suggested that the key 

principles of a policy of effective integration of the country's economy 

into the world economy system are, as the essence of the article shows. 

At the same time, the advantages and prerequisites are also given to it. 

In the current economic climate, without regard to the real situation in 

the agrarian industry of Azerbaijan and the non-commercialization of 

agro-business, the author considers that joining the WTO in 

agriculture is a hasty step, which, in his opinion, cannot meet national 

interests. As a result of the article, proposals were developed to 

identify ways to improve the system of state regulation of export of 

agricultural products. The article discusses the realities of the state 

regulation system of export of agricultural products in the context of 

improved foreign relations as a result of successful reforms in our 

country and ways to improve them. 

Key words: agrarian area, industry, state regulation, product, 

export, system, improvement. 
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Karabağ Ekonomisinin Gelişmesinde Küçük Ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Potansiyel Rolü 

Ahmadov Fariz 

Cəfərli Gözəl 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Özet 

Zengin ekonomik potansiyele ve büyük ölçekli yatırım fırsatlarına sa-

hip Karabağ topraklarında hayatın ve ekonominin canlanması, 

yeniden inşası ve şekillenmesi, ister altyapı, isterse de üst yapıda 

atılacak adımlar ve gerekli koşullar önem arz etmektedir. Ülkemizde 

KOBİ'lere yönelik mevcut deneyim iyileştirilmeli, özellikle 

Karabağ'daki mevcut durum dikkate alınarak ilgili politika ve prog-

ramlar geliştirilmeli, bu alanda değerlendirme ve daha fazla araştırma 

yapılmalıdır.  

Araştırma sırasında analiz, gözlem, karşılaştırma, istatistik, 

sistemleştirme ve genelleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

veritabanında Ekonomi Bakanlığı, Girişimciliği Geliştirme Fonu, 

Devlet İstatistik Komitesi ve diğer ulusal ve uluslararası dergiler, 

elektronik yayınlar, makaleler ve internet sitesinde mevcut olan resmi 

materyaller kullanılmıştır.  

Amaç, dünya tecrübesine dayalı kapsamlı bir çalışma yaparak 

kurtarılan Karabağ topraklarında ekonominin gelişmesinde küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin rolünü belirlemek ve bu doğrultuda atılacak 

adımları belirtmektir.  

Makale, Karabağ ve Doğu Zengazur bölgelerinde KOBİ'lerde çalış-

maya başlayanlar için faydalı bir veri tabanı olacak, doğru yönü 

gösterecek ve girişimcilerin etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine 

katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda üniversitelerde araştırma 

kapsamında ele alınan konuların öğretiminde gerekli bir kaynak olarak 

kullanılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Karabağ, ekonomi, girişimcilik, küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler 
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Pandemic Challenges and Post-pandemic Opportunities for the 

Banking System of Azerbaijan 

Gunay Guliyeva 

Ayaz Museyibov 

Ayhan Satiji 

Azerbaijan State Universit of Economics 

Abstract 

After the devasted nature of two consecutive devaluations revealed the 

serious challenges for the banking sector of Azerbaijan in 2015. The 

substantial rise of non-performing loans evaporation of liquidity, and 

increased risks have undermined the economic growth. In order to 

balance the negative impact of the devaluations, the government of 

Azerbaijan successfully drafted and impelemented the strategic 

development programs in the banking sector of the country. As a result 

of the conducted strategic development programs, the share of general 

credit and deposit ecosystem in the banking sector have been 

positively developed. The main purpose of this study is to analyze the 

risks in terms of the general deposit and credit ecosystem faced by the 

banking sector, along with development trends, and to study potential 

development opportunities. Meanwhile, this article is administrated 

during the period of January 2019 and June 2021, analyzes the current 

situation in the banking sector of Azerbaijan in regards with the 

deposit and credit ecosystem, examines the prospects for future 

development and makes relevant proposals to strengthen stability in 

the banking sector. 

Keywords: Banking sector, credits, economic development, global 

trends, systematic risks 

  



112 
 

Информационные Технологии И Управление 

Информацией В Современной Культуре: Проблемы И Пути 

Их Решения 

Гюнель Новрузова 

Национальная академия наук Азербайджана Гянджинский 

филиа 

Аннотация: Поскольку мультимедиа проникает в 

повседневную жизнь людей, они играют все более важную и 

влиятельную роль в современном обществе. Цель этого отчета - 

дать краткое, но полное представление о мультимедийных 

технологиях, предоставляя базовые знания о мультимедии. 

Наряду с развитием технологий все больше и больше отраслей 

промышленности используют мультимедийные технологии в 

качестве вспомогательного инструмента, а это означает, что 

мультимедиа доказали свое положительное влияние на мир как 

движущая сила прогресса. Однако следует также признать, что 

технология оказывает негативное влияние на общество, что 

вызвало ряд этических и даже юридических проблем. В этих 

спорных вопросах, какую точку зрения имеют отдельные лица и 

как они должны вести себя, если будут вовлечены? Особенно ИТ-

специалисты, как эксперты, обладающие технологической 

мощью, какую позицию они занимают в защите морали и 

убеждений общества? Эти вопросы будут рассмотрены в 

настоящем отчете. 

Ключевые слова: информация, управление, технологии, 

медиа, культура. 

  



113 
 

Azərbaycanın Təhsil Müəssisələrində Marketinq 

Kommunikasiyası Sisteminin tətbiqi istiqamətləri 

Süleymanova Güllü 

Hacıyeva Leyla 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir dövrdə marketinq bir çox xidmət sektorunun inkişafına 

yardımçı olduğu kimi təhsil xidmətlərində də əhəmiyyətli rol oynayır. 

Müasir dünya ənənəvi mediadan istifadə etməkdənsə, hər hansı bir 

məlumat əldə etməyə çalışarkən yeni media kanallarından istifadə 

etməyə başlayıb. Beləliklə, rəqabət üstünlüyü əldə etmək istəyən 

qurumlar üçün sadəcə ənənəvi media kanallarından istifadə kifayət 

deyil, innovativlik vacib amil kimi xarakterizə olunur. Yeni media 

kanallarından istifadə qurumlar və onların maraqlı tərəfləri arasında 

interaktiv ünsiyyət imkanı verir. 

Qloballaşan dünyada iqtisadiyyatın yüksək rəqabətlilik təsirləri 

istehlakçıların istehlak modelini, gözləntilərini və münasibətini 

dəyişir. Bu dəyişikliklər ənənəvi kampaniyaların istehlakçılara birbaşa 

təsirini azaldır. Məhz bununla əlaqədar düzgün kampaniyalar 

hazırlamaq üçün şirkətlər marketinq kommunikasiyasının 

elementlərindən istifadə edərək məhsulu, qiyməti və məkanı haqqında 

bütün əhəmiyyətli məlumatları göndərməlidir. Reklam, ictimaiyyətlə 

əlaqələr, birbaşa marketinq, satış gücü və satışın təşviqi fəaliyyətləri 

kimi bütün marketinq kommunikasiyası elementləri müxtəlif 

kampaniyalarda fərqli rollara və əhəmiyyətə malikdir. Beləliklə, 

şirkətlər kampaniya dövründə bu marketinq kommunikasiya miks 

elementlərindən nə vaxt və hansı formada istifadə edəcəklərini 

bilməlidir. 

 Məqalə Azərbaycan Respublikasında təhsil xidmətləri bazarında 

marketinq kommunikasiyalarının rolundan, marketinq 

kommunikasiyalarının iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi 

qiymətləndirilməsindən bəhs edir. İlk olaraq Azərbaycanın təhsil 

sistemində inkişafyönümlü dəyişikliklər vurğulanır, daha sonra təhsil 

sisteminin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasında marketinq 

kommunikasiyalarının tətbiqi və onun idarə olunması prosesi tədqiq 

edilir. 

Açar sözlər: təhsil, xidmət, marketinq, kommunikasiya 
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Determination of Factors Affecting The Usability of E-

Commerce Sites From The Point of View of Azerbaijani 

Consumers 

Mammadova Gulnar 

  Azerbaijan State Economic University 

 

Abstract 

Since the first ages, people have made great efforts to maintain their 

lives and meet their needs. With the developments in today's 

technology, important changes have occurred in people's lives. The 

internet, which has emerged with the speed of technological change in 

the last century, has also provided innovations and conveniences in the 

commercial field, changing the concept of classical commerce and 

causing the concept of electronic commerce (e-commerce). In the 

study, it is aimed to determine the factors affecting the usability and 

success of e-commerce sites. The data of the study were collected 

through online platforms from 271 respondent, aged 16 and over, 

living in Azerbaijan and actively using e-commerce sites, and the 

findings and analyzes of the study were evaluated using the SPSS 

21.00 package program. As a result of the analysis and findings, the 

usability of e-commerce sites, the degree of trust and satisfaction in e-

commerce sites, and the factors regarding whether the web page 

design positively affects the purchasing preference of consumers have 

been determined. 

Keywords: e-commerce, usability, view of the consumers 
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Azərbaycanda Biznes İnfrastrukturunun İnkişaf Tendensiyaları 

Gülnur Hümbətzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə maliyyə qloballaşması şəraitində Azərbaycanda biznes 

mühitinin inkişafı problemlərindən bəhs edilir. Daxili biznes 

mühitinin üzləşə biləcəyi məsələlərə, xüsusən də yeni qlobal maliyyə 

böhranlarına çox diqqət yetirilir. Bazar iqtisadiyyatının mobilliyini və 

dinamikliyini təmin edən və onun əsas elementlərindən biri hesab 

edilən azad rəqabətin formalaşmasında və inkişafında kiçik və orta 

sahibkarlıq xüsusi yer tutur. İqtisadiyyatın bazar sisteminin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində tənzimləmə siyasətini həyata keçirən 

hökumətimiz kiçik və orta sahibkarlığın yaradılması və inkişafı 

istiqamətində bir sıra məqsədyönlü və sistemli tədbirlər həyata keçirir. 

Lakin bu sahədə hələ də problemlər var.  

Eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın səmərəli fəaliyyətini təmin 

etmək üçün dövlətin ilkin siyasəti davamlı olmalı, bazar prinsipləri 

əsasında iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan sahibkarlar arasında yarana 

biləcək inhisarçılıq meylləri aradan qaldırılmalı, haqsız rəqabətin 

qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməlidir.  

Kapital qoyuluşlarında kiçik və orta müəssisələrin olması, maliyyə, 

vergi və kredit qaydalarının olması, texniki və informasiya bazasının 

aşağı səviyyədə olması, onların əraziyə səpələnməsi, daxili bazarın 

kifayət qədər qorunmaması, bazarın olmaması infrastruktur və onun 

müasir tələbləri kifayət qədər qanunvericilik bazasının olmaması, 

mövcud qanunvericilikdə bir sıra boşluqların olması, adekvat 

qanunvericiliyin olmaması bu sahədə problemlərin mövcudluğundan 

xəbər verir. 

Açar sözlər: biznes mühiti, siyasət, infrastruktur, region, 

investisiyalar. 
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The Impact of Risk Perception Regarding Pandemic on 

Consumers: Generational Cohort Comparison 

Gultaj Tahirli 

Azerbaijan State Economic University 

Summary 

The actuality of the subject: Consumer behavior changed as a result of 

the risk perception produced by Covid-19. This raised the question of 

identifying how customer behavior changed throughout the pandemic 

and assessing the role of Covid-19 risk perception in these changes. 

Used research methods: The research implemented convenience 

sampling and survey methodologies. Factor and structural equivalence 

modeling approaches were used to analyze the data. 

 The information base of the research: Due to the limited number of 

local sources, external sources were used for the study. Various 

scientific journals, articles, research papers, books, and internet 

resources were used.   

Restrictions of research: The study's use of convenience sampling and 

snowball sample methods was considered the study's principal 

shortcoming in presenting the findings.  

The novelty and practical results of investigation: The result-oriented 

recommendations reflected the points that companies should pay 

attention to in the implementation of their marketing activities.  

Scientific-practical significance of results: The findings of the study 

can be utilized to build and implement marketing strategies for 

clothing industries that sell to consumers of all generations. 

Keywords: Covid-19, risk perception, brand consciousness, value 

consciousness, generations 
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Maliyyə bazarının ölkə iqtisadiyyatında rolu və müasir inkişaf 

xüsusiyyətləri 

Gültəkin Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalə maliyyə bazarının Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında 

rolunun əsaslandırılmasına və müasir inkişaf xüsusiyyətlərinin 

tədqiqinə həsr edilmişdir. Məqalədə müasir inkişaf şəraitində maliyyə 

bazarları konsepsiyasına, onun strukturuna baxılmış və inkişaf 

xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Azərbaycanın maliyyə 

bazarının inkişaf siyasətinin məqsədləri, prinsipləri və alətləri 

dəqiqləşdirilmişdir. Müəllif tərəfindən həmçinin ölkə iqtisadiyyatının 

maliyyələşdirilməsində investisiya və kredit bazarlarının rolu 

müəyyən edilərək əsaslandırılmış, Azərbaycanda qiymətli kağızlar və 

valyuta bazarlarının formalaşması və inkişafı xüsusiyyətləri üzə 

çıxarılaraq qiymətləndirilmişdir. 

Tədqiqatın sonunda maliyyə bazarını təşkil edən investisiya, kredit, 

qiymətli kağızlar və valyuta bazarlarının təhlil edilərək 

qiymətləndirilməsi əsasında müvafiq təkliflər verilmişdir. Nəticələrin 

elmi yeniliyi Azərbaycanda müasir standartlara cavab verən maliyyə 

bazarlarını formalaşdırmaq məqsədilə bütövlükdə ölkənin maliyyə 

potensialından istifadə imkanlarının araşdırılması əsasında maliyyə 

bazarlarının inkişaf istiqamətləri ilə bağlı tövsiyələrin verilməsi, 

qlobal maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatında yaratdığı 

fəsadları aşkara çıxarmaq kontekstində onların aradan qaldırılması 

yolları ilə bağlı təkliflərin işlənib hazırlanmasıdır. 

Nəticələrin tətbiqi sahələri ölkəmizin maliyyə bazarını təşkil edən 

investisiya, kredit, qiymətli kağızlar və valyuta bazarlarıdır. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondadır ki, əldə edilmiş nəticələrdən 

ölkəmizin maliyyə bazarlarının tənzimlənməsində və inkişaf 

strategiyasının müəyyənləşdirilməsində nəzərə alına bilər.  

Açar sözlər: maliyyə bazarı, investisiya, kredit bazarı, qiymətli 

kağızlar bazarı, valyuta bazarı. 
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Yeni Nəqliyyat Dəhlizinin Naxçivanin İqtisadi İnkişafina 

Təsirinin Təhlili 

Natiq Hacıyev 

Günay Quliyeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

XüƖasə 

2020-ci ilin noyabr 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin xalqa olan müraciətinə əsasən 30 ildir erməni işğalı 

altında olan torpaqlarımız Azərbaycanın müzəffər ordusu tərəfindən 

tamamilə işğaldan azad olunmuşdur. Tarximizdə qızıl hərflərlə 

yazılan bu uğur Ölkəmizə bir çox baxımdan fayda verəcəkdir. Bu 

qələbə ilə birlikdə uzun illərdir blokada şəraitində qalan Naxçıvan 

Muxtar Respublikası artıq Ölkəmizin digər bölgələri və Türkiyə 

Respublikası ilə birbaşa nəqliyyat yolu əldə edəcəkdir. Bu, Ölkəmizin 

həm daxili inkişafı baxımından, həm də xarici əlaqələri baxımından 

böyük bir nəaliyyət qazanmasına zəmin yaradancaqdır. Bu tədqiqat 

Yeni Nəqliyyat Dəhlizinin Ölkəmizə və Naxçıvanın iqtisadi 

inkişafının təsirlərindən bəhs etməkdədir. Tədqiqat işinin hər 

mərhələsində həm ümumi elmi analiz metodlarından, həm də məntiqi 

analiz metodlarından, iqtisadi və statistik metodlardan və müqayisə 

metodlarından istifadə edilmişdir. Bu tədqiqatın nəticələri, o cümlədən 

nəticələr və tövsiyələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat 

infrastrukturunun ümumi səciyyələndirilməsində, iqtisadi inkişafının 

təhlilinin aparılması işlərində nəzərdən keçirmək üçün istifadə edilə 

bilər. Tədqiqatın məqsədi yeni nəqliyyat dəhlizi və bu nəqliyyat 

dəhlizinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün yaradacağı imkanlar 

və iqtisadi inkişafın təhlil edilməsidir. 

Yeni dəhliz Azərbaycanın dənizə çıxışı olmayan anklavı olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını iqtisadi blokadadan çıxaracaq. 

Naxçıvanla birbaşa əlaqə Naxçıvan və Azərbaycan üçün yeni iqtisadi 

inkişaf imkanları yaratmaqla həm səyahət vaxtını qısaldacaq, həm də 

nəqliyyat xərclərini azaldacaq. Bu, həm də Naxçıvanla bağlı keçmiş 

təhlükəsizlik narahatlığını aradan qaldıracaq.  

Açar sözlər: II Qarabağ müharibəsi, yeni nəqliyyat dəhlizi, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası, iqtisadi inkişaf, Zəngəzur dəhlizi. 
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Statistical Analysis of the Distribution of Examination Points 

Scored in The Admission to Higher Education Institutions in 

Azerbaijan 

Yadulla Hasanli, Nazim Hajiyev, Gunay Rahimli 

Azerbaijan State University of Economy 

Azerbaijan Institute of Control Systems of ANAS 

Abstract 

The study assessed, using the Pearson χ2 test, the distribution 

according to the normal and exponential law, the total scores obtained 

by applicants in admission exams held by the State Examination 

Center of the Republic of Azerbaijan (SEC). It was found that points 

scored by applicants do not follow the normal or exponential 

distribution, that is, they are asymmetric. Also, based on the dynamic 

series for the years of 1996-2017, an econometric evaluation was made 

of the dependence of the average scores obtained by the applicants and 

as well as deviation from the average score on time. According to the 

results of the model, it was found that with a time trend, the average 

score of applicants each year increases by about 1%. We can explain 

this result by the fact that with the development of science and 

technology, the opportunity for applicants to access information 

databases (electronic libraries, Internet, mobile phones, etc.) has 

increased, and this has a positive effect on the scores collected at the 

entrance exams and raises the average score. 

Keywords: university entrance exams, applicant (enrollee), 

scores, normal distribution, statistical evaluation 
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The Green Economy Transition: The Challenges of 

Technological Change for Sustainability 

Günel Xosrovlu 

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) 

Summary 

The actuality of the paper is a green economic plan that prioritize the 

development and application of sustainable technologies. The purpose 

of this paper is to highlight a number of issues that politicians and 

professionals at all classes of society must fully comprehend in order 

to achieve long-term technological transformation. Qualitative, 

quantitative, comparative, statistical, and other methods are used in 

economic analysis. All calculations and construction of tables and 

graphs were carried out based on statistical methods. We additionally 

make several recommendations for further research.  

The debates have been largely based on five topics: (a) dealing with 

refract – and globalized – environmental threats; (b) obtaining 

reactionary, rather than gradual, financially viable technological 

advancement; (c) green capitalist system and the ambiguous 

corporation set of circumstances; (d) the government's role and 

formulating relevant policy mixes; and (e) dealing with redistributive 

complaints and implications. 

Long-term technological advancement, the study contends, would 

need a reconsideration of private industry and governmental 

responsibilities, and so that current experiments could perhaps target 

more on the problems of formulating and delivering innovative 

strategic instrument configurations in a range of organizational 

contexts.  

Keywords: Radical innovation; Green capitalism; Green 

economy; Distributional effects  
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Göçmenlere Yönelik Uygulamalarinin Göç Yönetimi Bağlaminda 

Değerlendirilmesi 

Alper Mavi 

Hacı Mustafa Paksoy 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özet  

Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan yer değiştirme 

hareketliliği beraberinde uyum süreci ve kültürleşme kavramını 

karşımıza çıkarmaktadır. Göçmen, gittiği yerde mekân, dil, din, 

sosyokültürel ve psikolojik açıdan yabancı olduğu bir ortama maruz 

kalmaktadır. Aynı şekilde orada yaşayanlar için de kendinden “farklı” 

olan bireylerle ortak yaşam alanında bulunması iki taraf için de belirli 

bir uyum süreci gerektiren durumdur. Göç eden bireyin adaptasyon ve 

kültürleşme süreci burada önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda göç üzerinde en büyük etkinin 

ülkelerin göç yönetimi mekanizmalarında yoğunluğa sebep olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, ülkelerin sosyo-ekonomik büyümeleri 

ve istikrarlılıkları üzerinde göçün ne gibi bir etkisinin olduğu ilgili alan 

yazında bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı 

göçmenlere yönelik uygulamalar ile göç yönetimi arasındaki ilişkiyi 

teorik olarak analiz etmek ve incelemektir. Bu kapsamda yapılan 

teorik incelemeler ve analizler sonucunda, genel olarak uluslararası 

göçün, ülkelerin yönetim mekanizmalarına ek sorumluluklar 

getirmektedir. Uluslararası göç hem kaynak ülkeyi hem de hedef 

ülkeyi derinden etkilemekle birlikte iki ülke için de pek çok yeni 

sosyal ve ekonomik düzenlemeyi beraberinde getirmektedir. Özellikle 

de göç alan yani hedef ülkenin artan nüfusu, toplum içerisinde 

yaşanılan etnik, dini ve kültürel farklılıkların bir arada oluşu o ülkenin 

hem ekonomik hem de sosyal pek çok yeni düzenleme getirmesini 

gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, sosyo-kültürel unsurların hem 

göçten etkilenmekte olduğu hem de göçü etkilemesi çalışma 

kapsamında tespit edilen diğer bir önemli bulgudur. Son olarak 

göçmenlere yönelik uygulamaların göç yönetimi bağlamında 

değerlendirilmesinde önemli bir etken olduğu yapılan ulusal ve 

uluslararası alan yazın araştırmasında tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Dış Göç, Türkiye’de Dış Göç 
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Postmüharibə Dövründə Ölkənin İqtisadi Təhlükəsizliyinin 

Təminatinin Amilləri 

Ərəbiyyə Mustafayeva 

Həmid Mustafayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə.  

Müəssisələrin böyük əksəriyyətinin dövlət mülkiyyət formasına 

əsaslandığı sosialist planlı iqtisadiyyat şəraitində dövlət əsasən iqtisadi 

prosesləri sərt mərkəzləşdirilmiş inzibati tədbirlərlə tənzimləyirdi. 

Onlarla mübarizə aparmaq üçün hüquq-mühafizə orqanlarının dövlət 

sistemindən və dövlət təhlükəsizliyi orqanlarından istifadə edilmişdir. 

Müəssisələrin öz iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə bu qədər 

diqqət yetirməsinə ehtiyac yox idi. Dövlət milli gəlirləri yenidən 

bölüşdürməklə, müavinətlər, qrantlar, subsidiyalar və s. verməklə, zəif 

fəaliyyət göstərən və ya rentabelli olmayan müəssisələrə açıq şəkildə 

süni dəstək verirdi. 

Şübhə yoxdur ki, bazar iqtisadiyyatına keçid, müxtəlif mülkiyyət 

formalarına əsaslanan xeyli sayda müxtəlif təşkilati-hüquqi formada 

müəssisələrin meydana çıxması, hər cür rəqabət üsullarının meydana 

çıxması, qanunvericilik bazasının təkmilləşməməsi, s. sahibkarlığın 

inkişafı üçün normal şərait yaratmağa hesablanmış dövlət 

strukturlarının zəifliyi, iqtisadi həyatın kriminallaşması və s. bir çox 

başqa səbəblər təsərrüfat subyektlərini iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məsələlərinə kifayət qədər diqqət yetirmək məcburiyyətində 

qaldıqları şəraitə salmışdır. İqtisadi təhlükəsizlik problemi üzrə 

tədqiqatların müasir inkişafı dövrü iqtisadi nəzəriyyənin nisbətən yeni 

istiqamətinin - iqtisadi sistemlərin təhlükəsiz fəaliyyət göstərməsi 

nəzəriyyəsinin formalaşması dövrü kimi səciyyələndirilə bilər.  

Açar sözləri: Qarabağ, postmüharibə, iqtisadiyyat 
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Research of problems of modernization of the structure of the 

national economy 

Hanifa Jafarli 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract  

The article examines the problems of modernization the structure of 

the national economy in modern conditions and ways to solve them. 

For this purpose, the issues of improving the modernization of the 

structure of the national economy, taking into account the global 

economic situation and the expansion of the activities of sectors of the 

economy, which are characterized by the creation of competitive 

added value, have been studied more optimally. To this end, based on 

objective realities, the analysis of economic development processes 

took into account the reconstruction of the processing sector, the 

formation of production capacities, an increase in the economic 

activity of regions, the development of industrial infrastructure, a 

significant reduction and acceleration of the country's dependence on 

oil. In general, the article focuses on including the modernization of 

economic development as a priority. The article gives 

recommendations on the problems considered, makes suggestions and 

forms scientific and practical views, gives the author's position on the 

problems of modernizing the structure of the national economy. 

Key words: The structure of the national economy, 

modernization, economic development. 
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Changed E-Commerce Behaviors of Azerbaijani Consumers 

During the Pandemic Period 

Hasanali Ildirimov, Muslumat Allahverdiyeva 

Azerbaijan State University of Economics 

Elshan Yusifli 

ADA University 

Abstract  

A newly emerged type of coronavirus observed in Wuhan, China in 

2019 changed consumer behaviors and expectedly, most of those 

behavioral changes will turn into permanent consumer behaviors. The 

recent pandemic not only affected human health and healthcare 

systems but also rattled and altered all systems of society. The 

coronavirus pandemic has transformed the nature of the business and 

has affected global e-commerce. Many changes are occurring in the e-

commerce industry, affecting both the industry and the extent of 

competition. Individuals are supposed to spend their time at home 

during COVID-19 and most purchase operations are completed online. 

Identifying changed e-commerce consumer behaviors in Azerbaijan 

during the pandemic is one of the main purposes of the research. In the 

research, analytical methods were applied, and topic-relevant books, 

scientific works, articles, comments of scientists, and statistical data 

were collected and analyzed. To examine changed e-commerce 

consumer behaviors in Azerbaijan, a survey method was utilized, and 

survey results were analyzed via SPSS.  

Keywords: consumer behaviors, consumer behaviors during the 

pandemic, e-commerce in Azerbaijan 
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Green Growth and Human Capital Development: The Case of 

Azerbaijan 

Heydar Teymurov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The rapid growth of the world's population, the inefficient use of 

resources, and the difficulty of providing the world's population with 

everything from the simplest necessities of life to services have forced 

economists and government mechanisms to look for new solutions. As 

a result of these needs and research, the concepts of sustainable and 

green development have entered the scientific lexicon and have gained 

popularity all over the world in a short period of time. The most 

important factor in building an economy based on these concepts is 

the transition of human resources from the traditional approach to new 

methods and the creation of green jobs. The purpose of the study is a 

comprehensive study of green areas of work, analysis of prospects, 

obstacles and shortcomings, identification of the need for human 

capital and ways of development in the process of transition to a green 

economy in Azerbaijan. The study used an interview of comparative 

and systematic analysis and qualitative research. The limitation of the 

study is that the field is very new, and the results of the measures taken 

are not yet in sight. The study of human capital in the field, which is 

also considered a new concept in Azerbaijan and the world, and the 

study of ways to develop human capital in the field of green economy 

in our country is a scientific novelty of the research. As a result of 

research, it can be said that employment opportunities in green areas 

in Azerbaijan are not so wide yet. Limited areas of work are mainly in 

the green energy sector, and even if we assume that the entire energy 

sector in Azerbaijan has been transferred to green systems, this does 

not mean that the economy and human capital in the country is in line 

with green principles. However, there are initiatives that promote 

sustainable development and protection of natural resources in areas 

such as agriculture, industry and the service sector. The green 

economy and, in parallel, the spread of green jobs depends primarily 

on efficiency and social responsibility. 

Keywords: green economy, green growth, human capital, 

sustainability, employment. 
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Postpandemiya Dövründə İş Rejiminin Dəyişilməsində Çıxan 

Problemlər və İşin İş-Həyat Balansına Təsiri 

Hidayət Abuzərov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Son dövrləri əhatə edən Covid-19 pandemiyası bir çox problemlər 

gətirməklə yanaşı, problemlərin həll yolunun tapılması üçün bir sıra 

innovativ strategiyaları nəzərdən keçirməyimizə səbəb oldu. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın nəzarət altına alınması 

üçün geniş kompleks tədbirlər həyata keçirmişdir. Koronavirus 

insanlara həm maddi cəhətdən, həm də sosial-psixoloji cəhətdən ciddi 

zərər vurmuşdur. Lakin vurulan zərərin minumuma endirilməsi üçün 

bir sıra dövlətlər və şirkətlər yeni qanun layihələri qəbul etmiş və 

qanun və qaydaların tətbiqinə başlanmışdır. 

Biznesi hərəkətə gətirən əsas struktur qüvvə işçidir. İşçilərin qarşısına 

çıxan problemlərin həll olunması və onların iş fəaliyyətini 

optimallaşdırmaq üçün motivasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

İnsan Resursları Departamentinin öhdəsinə düşür. Pandemiya 

səbəbiylə şirkətlərin kadr siyasətində köklü dəyişikliklər aparılır və 

çalışanların bir-biri ilə kordinasiyalı şəkildə çalışması, iş-həyat 

balansının tənzimlənməsi qarşıya qoyulan məqsədlərdən biridir. 

İşçilərin uzaqdan fəaliyyət göstərməsi, onlayn iclasların keçirilməsi, 

onlayn biznes sahələrinin çoxaldılması, yeni texnologiyaların tətbiqi 

və s. kimi dəyişikliklərin idarə olunması müvafiq şöbənin əsas prioritet 

məslələrindəndir. 

Açar sözlər: COVID-19, insan resurslarının idarə edilməsi, iş 

rejimi, pandemiya. 
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Kriz Yönetimi Bağlamında Azerbaycan Bankacılık Sektörünün 

Covid-19 Pandemisine Yönelik Stratejileri 

Nuri Hüseyn 

Azerbaycan Devlet Iktisad Üniversitetisi 

Özet 
Bu çalışmamızda ekonomide önemli bir rol oynayan bankacılık sektörünün 

nasıl davrandığını, hangi adımları attığını, müşterileri ve ülkedeki yardım 

faaliyetleri için neler yaptığını ortaya çıkarmaya çalıştık. Çalışmaya 28 

banka dahil edildi. Öncelikle bu bankaların varlık ve sermayelerine ve 

Coronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu'na yaptıkları bağışlara bir göz 

atalım. Fiyatlar Azn cinsinden ifade edilmiştir. 

İstatistikler, bankalar tarafından yayınlanan en son sonuçlara dayanmaktadır. 

Bu rakamlar çalışma süresinden sonra değişebilir. Kampanyalar ve detayları 

değiştirilebilir, eklenebilir veya dışa aktarılabilir. Yukarıda sayılan bankalara 

ek olarak başka bankalar da yeni kararlar almış olabilir. Bu nedenle araştırma 

sonuçlarının araştırma sırasında elde edilen bilgilere dayandığını bilmemiz 

gerekir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daha önce faaliyet gösteren ancak çeşitli 

nedenlerle faaliyetlerini durduran bankaların resmi kaynaklarına erişimin 

yetersiz olması, Azerbaycan Bankalar Birliği ve Merkez Bankası'nın geçmiş 

yıllarda açık kaynaklarının olmaması, araştırmanın ölçeği sınırlayan 

unsurlardır. 

Bu makale, son dönemdeki pandemi konularına odaklanarak, karmaşık 

krizler sırasında uygulanan bankacılık stratejilerini keşfederek yönetim 

alanındaki akademik araştırmalara katkıda bulunmaktır. COVID-19 

pandemisinin ekonomik sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için 

2008-2009 krizi ile pandeminin neden olduğu kriz arasındaki farkları analiz 

ettik. Bankacılık sistemi gerek 2008'de gerekse 1930'larda her zaman 

krizlerin merkezinde yer aldı, ancak bu sefer durum farklı çünkü şimdi 

sistemik sağlık sorunlarıyla ilgili bir krizle karşı karşıyayız. Daha önceki 

krizlerde bankalar sorunun bir parçası olarak görülüyordu, ancak bu sefer 

çözümün bir parçası olarak algılanıyor. Bu yaklaşım, bankaların koronavirüs 

krizindeki rolünü artırmakta ve bankaların benimsediği stratejiler tüm 

ekonomiyi etkilemektedir. Pandemi dünya ekonomisini tamamen değiştirdi 

ve çoğu işletmeyi büyük ölçüde etkiledi. 

İflas tahmin modellerinin finansal performans üzerinden uygulanmasının 

sonuçları hem mevcut bankalarımız tarafından hem de bankacılık sektöründe 

düzenleyici rol oynayan kurumlar tarafından kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler:   2008-2009 krizi, Transkafkasya, GSYİH, banka 

krizi, kur krizi 
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Karabağ'in Yeniden İnşasi Ve Kalkinmasinin Finansmaninin 

Analizi 

Hülya Ağazade 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Özet 

Kafkasya’daki en önemli yerleşim merkezlerinden olan 

Azerbaycan’ın, göçebeler için en verimli bölgesi Karabağ olmuştur. 

Karabağ bölgesinde yapılacak girişimler ile ilgili yeteri kadar güncel 

araştırmalar bulunmamakta ve pratik olarak günümüze kadar her hangi 

bir uygulama yapılamamaktadır. Ancak her geçen gün giderek artan 

yeni girişim fikirleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Yeni girişimler ve 

yatırım fikirleri arttıkça, bu fikirleri hayata geçirmek için ihtiyaç 

duyulacak yeni finansman yöntemleri ortaya çıkıyor. Bu tür 

yeniliklerin ve kar sağlayacak girişim fikirlerinin varlığı ile birlikte, 

bu konu her zaman güncelliğini korumaktadır. Çalışmamızda Karabağ 

bölgesinin tarihi, bölgede yaşanan olaylar, yaşanan değişimler ve 

genel olarak finans, finansman kavramları, girişimleri finanse etmek 

için gerekli olan finansman metodlarından bahsedilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Finansman, kitle fonlaması, mikrofinansman 
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Metaverse Sözleşmelerinin Vergi Hukuku Açisindan 

Değerlendirilmesi 

Hüseyin Akkaya 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Mehmet Yüce 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Özet 

Günümüzde dijital ekonomi kavramı, ülkelerin gündemlerini meşgul 

eden önemli konulardan biridir. Dijitalleşmenin ekonominin her 

alanına yönelik gelişim göstermesi ile birlikte hacmi ve etkileri önem 

kazanmaktadır. Globalleşme süreci ile birlikte teknolojik gelişmeler 

ışığında dijital ekonominin dünyada her geçen gün söz sahibi olmaya 

başlaması ile birlikte en önemli yansıması olan Metaverse 

platformunun hayatımızda ki yerinin ne olacağı ve nereye gideceği 

sorusu ile bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. Geleceğe baktığımızda 

ise Metaverse kavramına büyük teknoloji devlerinin öncülük etmeye 

başladığını görmekteyiz. Bu alana yönelik yapılan yatırımlar 

sonucunda her geçen gün değişim ve gelişimler yaşanmaktadır. 

Bununla birlikte, Metaverse bir devrim mi yoksa evrim mi tartışmaları 

da devam etmektedir. Bu sorular karşısında ki tek gerçek ise 

Metaverse platformlarının ve hacimlerinin gün geçtikçe artmasıdır. Bu 

büyüme ile birlikte ekonomik işlemlerin vergilendirilme sorunu 

çıkmakta ve alana yönelik çözüm aranmaktadır. Metaverse 

platformlarında gerçekleştirilen işlemler tamamen sanal bir dünyada 

gerçekleşiyor olsa bile, Metaverse kullanıcılarının muhtemelen gerçek 

dünyadaki vergi yükümlülükleriyle karşı karşıya kalacakları 

beklenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Metaverse, Dijital Ekonomi, Vergilendirme. 
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Priority Directions of an Investment Credit in The Banking 

Sector of Azerbaijan 

Flora Kashiyevsa 

Alida Huseynova 

Azerbaijan State University of Economics 
Abstract 

Ensuring the sustainable development of the national economy 

depends directly on the investment financing of the economy and its 

real sector as a whole. The development of the real sector of the 

economy, the expansion of the interaction of financial and industrial 

capital, the development of innovative entrepreneurship in the country 

is impossible without the active participation of bank credit 

institutions. From this point of view, the development and application 

of effective mechanisms of the banking system emerge as a substantial 

matter of importance. Accordingly, the role of bank credit institutions 

in the economy is growing, and that has a central position in the 

development of a market economy and a significant impact on the 

process of recycling. At present, there is a need to research by bank 

credit institutions, to identify obstacles to the activation of investments 

in fixed assets and in the field of identifying priority directions for 

investment credits and financing in the banking sector. 

Keywords: sustainable development, banking sector, 

Accordingly.  
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Azərbaycanda İdxalı Əvəzləmə Siyasəti Fonunda Tütünçülüyün 

Müasir Vəziyyəti Və İnkişaf Perspektivləri 

Hümbətova Suqra, İbrahim Rəfizadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Yazılmış məqalədə tütünçülük sektorunun analizi aparılır, qəbul 

olunmuş proqramlar və güzəştlərə paralel olaraq mövcud vəziyyətin 

statistik göstəriciləri araşdırılır, idxalı əvəzləmə siyasəti fonunda yerli 

istər xammal, istərsə də hazır məhsul formasında istehsalın önəmi 

vurğulanır. Yerli özünü təmin etmə fazasından sonra ixrac 

potensialları üzərində dayanılır. Dövlətin xüsusi marağı olduğu və 

proqramlar qəbul etdiyi sahə üzrə real-praktik nəticələr analiz olunur. 

Qeyd olunan sahə üzrə uğurun iqtisadiyyata faydasından bəhs olunur. 

Tədqiqat üzrə elmi işin araşdırılmasında bir neçə metodlar – analiz, 

sintez, həmçinin iqtisadi-müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, qrafik-

statistik, induksiya - deduksiya metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsaslarını müxtəlif dilli internet 

resursları, elmi jurnallar, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici və yerli 

mütəxəssislər, həmçinin Azərbaycan Resublikası qanunvericiliyidir. 

Aparılan tədqiqatda əsas məhdudiyyət qismən metodoloji 

çatışmazlıqla və Qarabağın işğal dövründəki istehsal rəqəmlərinin 

olmaması ümumrespublika analizinin aparılmasında məlumat 

tamlığını pozan faktor olmuşdur. 

Nəticələrin nəzəri əhəmiyyəti Azərbaycanda tütünçülük sektorunun 

yenidən formalaşma xüsusiyyətləri geniş təhlil edilməsi və tütünçülük 

ənənələrinin yenidən formalaşmasında əsas faktorların müəyyən 

olunmasıdır. 

Açar sözlər: tütünçülük, idxal əvəzləmə, ixrac, yerli istehsal. 
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Gəncə-Daşkəsən İqtisadi Rayonunda Klaster Sahələrinin 

Lokallaşma Əmsalı ilə Təyini 

İlahə Əlibəyli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Ölkədə iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsində klasterlərin böyük rolu 

vardır. Bölgələrarası rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsi və 

yenilikçiliyin formalaşmasında dünya iqtisadiyyatında geniş şəkildə 

istifadə edilən klasterlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müstəqilliyini və 

ərazi bütövlüyünü yeni təmin etmiş Azərbaycanda heç bir klaster 

nümunəsinin olmaması, lakin son dövrlərdə dövlətin klasterləşməyə 

xüsusi diqqəti bu mövzunun araşdırılmasının vacibliyini ortaya 

çıxarır. Tədqiqatın məqsədi, Azərbaycanın xüsusi əhəmiyyətə malik 

bölgəsi olan Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda lokallaşma əmsalı 

vasitəsilə klasterlərin təyin edilməsidir. Klasterlərin təyini üçün 

kəmiyyət tədqiqat metodundan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın 

obyektini – Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonundakı tikinti sektoru, 

sənaye sektoru, turizm və kənd-təsərrüfatı sektoru üzrə 2021-ci ildə 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı və əldə edilən gəlirlər təşkil edir. 

Tədqiqat bir çox inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi ədəbiyyatlarında 

istifadə etdikləri lokallaşma əmsalı əsasında aparılmışdır. Gəncə-

Daşkəsən iqtisadi rayonunda  indiyədək lokallaşma əmsalından 

istifadə etməklə, klaster sahələrinin təyin edilməsi üçün tədqiqatlar 

aparılmayıb və bu, mövzunun aktual və əhəmiyyətli olduğunu 

göstərir. Çalışma, 2021-ci il iqtisadi göstəricilər əsasında aparılmış və 

tikinti, turizm, sənaye və kənd təsərrüfatı sektorlarında yaradıla 

biləcək klasterlər təyin edilmişdir.  

Açar Sözlər: Klaster, Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu, lokallaşma 

əmsalı. 
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Zəngilan Rayonunda Biznes Mühitinin İnkişafı İstiqamətində 

Müasir Təcrübə və Mexanizmlərin Tətbiqi 

Həmid Həmidov, İlahə Hüseynli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə biznes infrastrukturunun yaradılması 

məsələsinin aktual olması fonunda Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun 

tərkib hissəsi olan Zəngilan rayonunun sektoral təhlili burada 

əkinçilik, heyvandarlıq, turizm, nəqliyyat və logistika, tikinti, dağ-

mədən sənayesi və digər sahələr üzrə coğrafi mühitin və mövcud 

resurs imkanlarının gətirdiyi üstünlüklərə əsaslanaraq inkişafı üçün 

əlverişli şəraitin olmasını göstərir. İşğaldan öncə əsasən taxıl, üzüm və 

tütün istehsalına görə ixtisaslaşan rayonda müasir dövrdə yeni 

texnologiyaların tətbiqi ilə qeyd edilən sahələr də daxil olmaqla 

əkinçilik imkanlarını artırmaq, eyni zamanda heyvandarlıq üzrə yeni 

cins növlərinin və aqro-texniki mexanizmlərin tətbiqi ilə ölkə 

iqtisadiyyatına faydalarını təmin etmək mümkündür. Rayonun təbii 

ehtiyatlarının tikinti və dağ-mədən sektorunun inkişafı üçün 

imkanlarını nəzərə alaraq bu sahələrə investisiyaların qoyulması ilə 

gələcək dönəmdə yüksək gəlirliliyə nail olmaq olar. Rayonun tarixinin 

qədim dövrələrə qədər uzanması bərabərində abilərin çoxluğuna səbəb 

olmuşdur ki,  bir çoxunun işğal nəticəsində məhv olmasına 

baxmayaraq rekonstruksiya işləri görülərək bərpa edilməsi ilə turizm 

potensialını artırmaq olar. Həmçinin bu istiqamətdə Şərq Çinarı meşə 

qurşağının, mineral bulaqların da bərpası turist axınına təkan verəcək. 

Coğrafi yerləşməsi nəqliyyat və logistika imkanlarını da artırır ki, 

hazırda görülən işlər bu sahədə də öz töhfələrini yaxın gələcəkdə 

göstərəcəkdir. Biznesdə innovasiyaların tətbiqinə nümunə olaraq 

“Ağıllı kənd” layihəsinin ilk dəfə Zəngilan rayonunda reallaşması ilə 

perspektiv dövrdə həm rayon əhalisinin yaşayış səviyyəsində, həm də 

sahibkarlığın inkişafında öz müsbət cəhətlərini göstərəcəkdir. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq və bu konsepsiyanın komponenləri 

üzrə lazımi qiymətləndirmələr apararaq “Ağıllı kənd”in inkişafına nail 

olunması ilə eyni zamanda məşğulluğun artırılmasına, biznes 

subyektlərinin öz məhsullarını daha rahat müştəriyə çatdırmasına və 

bununla da ölkə iqtisadiyyatında artıma səbəb olmaq mümkündür. 

Açar sözlər: “Ağıllı kənd” konsepsiyası, biznesdə innovasiya 
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Təbii Resurslarla Zəngin Ölkədə Ticarətin Açiqliğinin İqtisadi 

Artima Təsiri: Azərbaycan Nümunəsində 

İlgar Seyfullayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatın icmalı göstərir ki, iqtisadi artım və 

ticarətin açıqlığı arasında əlaqələrin təbiəti barədə yekdil fikir hələ də 

formalaşmayıb. Burada belə fikir də mövcuddur ki, açıq ticarət 

siyasəti inkişaf etməkdə olan və resurslarla zəngin olan ölkələrdə 

iqtisadi artım üçün geniş imkanar açır. Bu nə dərəcədə doğrudur və 

açıq ticarət hansı şəraitdə iqtisadi artımı dəstəkləyir?  Bu sualın cavabı 

üçün təbii resurslarla zəngin olan və inkişaf etməkdə olan ölkədə 

ticarətin açqılığı və iqtisadi artım arasında əlaqələrin təbiətinin 

öyrənilməsi tədqiqatın məqsədi kimi qəbul edilmişdir. Karbohidrogen 

ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycan iqtisadiyyatı tədqiqatın obyekti 

olaraq seçilmişdir. Ticarətin açıqlığı və iqtisadi artım arasında 

əlaqələrin təbiətini öyrənmək üçün ADF testi, Yohansen 

Cointegration testi və Unrestricted VAR modelindən istifadə 

edilmişdir. Tədqiqat 1995-2020-ci illəri əhatə etmişdir. Ticarətin 

açıqlığı əmsalı və adambaşına ÜDM modelin dəyişənləri kimi qəbul 

edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində Azərbaycanda ticarətin acıqlığı ilə 

iqtisadi artım arasında kointeqrasiya əlaqələrinin müşahidə 

olunmadığı, ticarətin acığlığının qısamüddətli dövrdə iqtisadi artıma 

səbəb olması ilə yanaşı, iqtisadi artımın ticarətin açıqlığına 

əhəmiyyətli müsbət təsir göstərmədiyi müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan neft satışı vasitəsilə ticarətin açıqlığından faydalanır. 

Lakin bu faydaların qısamüddətli xarakteri və iqtisadi artımın ticarətin 

açıqlığını dəstəkləməməsi ixracın şaxələnməsində və keyfiyyətində 

müəyyən problemlərin mövcudluğunu göstərir. 

Açar sözlər:  ticarətin açıqlığı, iqtisadi artım, VAR model, 

Azərbaycan. 
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Davamli İqtisadi İnkişafin Təmin Edilməsində İşğaldan Azad 

Olunmuş Rayonlarin İnkişaf Prioritetləri 

Mahmudova İlhamə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının hər bir iqtisadi rayonunun 

inkişafı dövlətin regional siyasətinin başlıca şərtlərindən biridir. 

Davamlı inkişafın təmin edilməsində indiki və gələcək nəsillər üçün 

iqtisadi artımın keyfiyyətcə yeni tipinin formalaşması ən əsas 

sahələrdən biridir. Regionlarda uzunmüddətli inkişafa nail olmaq üçün 

dövlət ölkədə aparılan islahatların məqsədli, demokratik və bazar 

iqtisadiyyatlı sahələrin inkişafını təmin edir. Ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişaf siyasətinin ən vacib tərkib hissələrindən biri də Regional 

İnkişaf Siyasəti olduğu üçün onun reallaşdırılması mexanizmi 

ümumilikdə həmin dövlətin iqtisadi-sosial inkişaf siyasətinin mühüm 

tərkib hissəsinə daxildir. 

Heydər Əliyevin respublikamızda həyata keçirdiyi dərin iqtisadi 

islahatlar ölkənin hər bir regionunda rayonlaşmanın həyata 

keçirilməsi, regional siyasətin hazırlanmasında və həyata 

keçirilməsində xüsusi rolu olmuşdur. İqtisadiyyatın proposional 

dinamik inkişafı, sosial sahələrə uyğunlaşdırılmış şəkildə 

yönləndirilməsi ölkəmizin hər bir regionunda davamlı halda inkişaf 

səviyyəsini təmin etmişdir. 

Açar sözlər: regional siyasət, potensial, qeyri-neft sektoru, azad 

olunan ərazi, ixrac strukturu 
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Damage As a Result of Illegal Ise Of Natural Resources In The 

Released Regions And Methodology Of Its Calculation 

Mahmudova Ilhama 

Agalarova Nargiz 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

The main purpose of the articleto create an accurate methodological 

basis for calculating the material damage to the country because of 

illegal use of natural resources in the liberated territories. The article 

studies in detail the natural resource potential of the liberated 

territories, identifies the level of environmental disasters caused by the 

brutal exploitation of natural resources, and forms methods for 

calculating the damage to the country because of illegal use of natural 

resources in the liberated territories of Azerbaijan. According to the 

study, the damage caused by the illegal use of natural resources in the 

country because of the occupation should be studied in a 

comprehensive study. From this point of view, the development or 

attempt to develop appropriate damage assessment methods can be 

considered an innovation. There is always a need for methods to assess 

the damage caused by conflicts, wars, and natural disasters. Due to the 

lack of uniform calculation methods at the international level, work 

has been done in this area, especially in recent years, and new methods 

are being developed. Various methodological approaches are used in 

the literature on the assessment of economic damage caused by natural 

disasters and military operations. 

Keywords: natural resources, region, war, economy, loss 
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Development Strategy of the State Economic Policy in the 

Modern Period 

Mahmudova Ilhama 

Agalarova Nargiz 

Aliyeva Abuhayat 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

In developing countries such as Azerbaijan, the development of 

existing regulations and the enrichment of economic policy issues in 

an innovative context have always been important in terms of efforts 

to protect the rights of the mass economy. The study focused on 

finding new ways to expand economic policy and economic services 

and developing innovative perspectives. The regulation and control of 

economic development by the state is also an important factor in the 

study and research in accordance with the capabilities of our country. 

One of the important reforms in the direction of socio-economic 

development of the state is economic regulation. It should be noted 

that these measures serve both the development of entrepreneurship 

and the balance of economic development of the state. 

The economic policy of the state expresses and embodies the goals, 

tasks and interests of the country, the state and the people. The main 

goal of the economic policy of the Republic of Azerbaijan is to create 

socio-economic conditions for the development of society and to 

ensure the process of social reproduction in accordance with economic 

and social goals. 

Key words: development, economic, economic policy, government 

agencies, tariff policy, structural policy, competitive, strategy 
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COVID-19 Pandemiyası Zamanı İstehlakçı Davranışına 

Təsir Edən Faktorların Təhlili 

Allahverdiyeva İnci 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVİD-19 pandemiyası istehlakçıların münasibətlərini, alıcılıq 

qabiliyyətlərini və satınalma modellərini kəskin şəkildə dəyişdirdi. Bu 

qlobal böhran sağlamlıq krizi şəklində bazarların və ölkələrin 

qarşılıqlı təsirləri ilə və dünyanın rəqəmsal media tərəfindən 

görünməmiş tərəflərinin işıqlandırılması səbəbiylə diqqəti cəlb etdi. 

Bu araşdırma istehlakçıların davranışına təsir edən faktorları 

araşdırmaqla COVİD-19 böhranının təsirini əks etdirir. Bu tədqiqat 

istehlakçıların rəylərinə əsasən və bu dövrdə həyata keçirdikləri alış-

veriş tendensiyalarını nəzərə alaraq istehlakçı davranışına təsir edən 

amillərin müəyyən edilməsinə töhfə verə bilən satınalma davranışını 

qiymətləndirmək məqsədi daşıyır. Tədqiqatın informasiya bazasını 

son iki il ərzində yazılmış elmi məqalələr və elmi jurnallar təşkil edir. 

Hazırkı məqalə müxtəlif ölkələrdə yaşayan 20 respondent arasında 

aparılmış müsahibə metodunun nəticələrinə əsaslanır və təhlil 

strategiyası bu məlumatların təhlili üçün ədəbiyyat araşdırmasında 

qeyd olunan bir neçə mövcud nəzəriyyəni əks etdirir. Aparılmış təhlil 

nəticəsində istehlakçıların satınalma davranışlarına təsir edən 

amillərin onların böhran haqqında təsəvvürləri ilə əlaqəli olduğu sübut 

edilmişdir. Bu amillərin təhlil edilməsi ilə müəyyənləşən addımlar 

firmalar üçün dəyərli bir məlumat bazası təşkil etməklə, bir neçə 

idarəedici və cəlbedici gələcək tədqiqat sahələri təmin edir. 

Açar sözlər: COVİD-19, istehlakçı davranışı, satınalma 
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Analysis of methodological approaches in the economic 

assessment of the organization of tourism in the regions 

Isa Muradov 

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Summary 

The article analyzes socio-economibrahic, innovative and ecological 

approaches, which are one of the main directions of new 

methodological approaches in the development of tourism. The role of 

tourism in shaping regional policy, depending on the level of 

development of countries, has been identified and the impact of 

employment and GDP has been shown at the international level. Along 

with the analysis of the impact on tourism development in Azerbaijan 

on the overall economic development and GDP, the role of the tourism 

industry in ensuring dynamic development is determined. Noting the 

small share of the tourism sector in the overall economic development 

of the country's regions, the advantage in the formation of employment 

and income of the population was pointed out. 

Keywords: tourism, regional development, investment, economic 

development, GDP, demand, supply, employment, linear model, 

synthetic approach. 
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Azərbaycanda Dövlət Büdcəsinin İcrasi Üzrə Maliyyə 

Vəsaitlərinin İdarə Edilməsinin Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri 

İsgəndər Babazadə 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu 

Xülasə 

Ölkələrdə dövlətin maliyyə siyasətini həyata keçirən əsas maliyyə 

orqanı hesab edilən Maliyyə Nazirliyi və onun aparatı, o cümlədən 

onun strukturuna daxil olan təşkilatlar, həm də xəzinədarlıq sisteminin 

əsasını təşkil edən xəzinədarlıq orqanı müasir zamanda elə bir 

idarəetmə modelinə sahib olmaqla dövlət büdcəsinin hazırlanması və 

icrasında ciddi bir səmərəlilik yarada bilər. Xüsusilə, Maliyyə 

Nazirliyi sistemində büdcə planlaşdırılmasından sonra büdcənin icrası 

ilə məşğul olan təşkilatlar, o cümlədən büdcənin kassa icrasında  əsas 

rola sahib olan xəzinədarlıq maliyyə idarəçiliyi çərçivəsində 

keyfiyyətli şəkildə pul vəsaitlərinin idarə edilməsi ilə artan büdcə 

kəsirinin qarşısını almaqla yanaşı, eyni zamanda büdcə kəsirinin 

maliyyələşdirilməsi zamanı zəruri və ya ehtiyac olmayan 

borclanmanın qarşısını almaqla da hökumət sektorunda dövlət 

borcunun  əsassız  artımının qarşısını bilər. Məqalədə Azərbaycanda 

dövlət büdcəsinin icrası məsələləri ilə məşğul olan Maliyyə Nazirliyi  

və  onun  tabeliyində olan xəzinədarlıq üçün büdcə menecmentində 

maliyyə idarəçiliyinin gücləndirilməsi, xüsusilə  maliyyə menecmenti 

çərçivəsində pul vəsaitlərinin daha da keyfiyyətli şəkildə idarə 

edilməsi üzrə əsas istiqamətlər göstərilmiş, müvafiq təkliflər irəli 

sürülmüşdür. 

Açar sözlər: xəzinədarlıq sistemi, vahid xəzinə hesabı, maliyyə 

menecmenti.  
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Эволюция Финансовой Системы и Технологий  

Жаля Дашдамирова 

НАНА Институт информационных технологий (ANAS IIT) 

Дильбер Фараджова 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет (UNEC) 

Аннотация  

В статье описываются главные тенденции развития новых 

финансовых технологий, выявляются причины их активного 

внедренния в сектор финансовых услуг, прoизводственную сфeру 

и гoсудaрственныe oрганизации. Рассматривается привлечения 

инвестиций. Анализируются важные составляющие финтеха: 

блокчейн, криптовалюта, виртуальные деньги, необанк, 

кибербезопасность. Раскрыта суть изменения отношения к 

такому понятию, как «деньги», описаны финансовые технологии 

качественно нового урoвня с применeниeм виртуaльных бaнков. 

Затронутые моменты развития механизмов экономической 

безопасности развития национальных платежных систем. Цель 

исследования заключается в выявлении причины быстрого 

развития финтеха в современных условиях: сферу его 

применения; основные проблемы и ограничения, возникающие в 

практическом использовании новых финансовых технологий. В 

статье доказывается, что развитие финтеха потребует 

объязательного изменения компетенций специалистов в области 

финансов, банков и бизнеса. Также рассмотрена одна из важных 

технологий финансовой систепмы блокчейн. И на основе 

блокчейна анализированы технология криптовалюты. 

Ключевые слова – инвестиции в финтeх, блoкчeйн, 

криптoвaлютa, необaнк, безопасность финaнсовых 

технoлогий, гoсударственное регулирование финтеха, 

биткоин. 
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Are COVID-19 Vaccines Effective in Reducing Death Rates? A 

Spatial Panel Data Analysis Based on COVID-19 Data from 

Europe 

Javid Suleymanli 

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) 

Absract 

The literature on COVID-19's spatial effects is insufficient to disclose 

the influence of COVID-19 vaccines on the number of deaths caused 

by the disease as well as the spatial extent of this effect. Vaccine 

applications, which began practically simultaneously around the world 

in the first few weeks of 2021, permitted the creation of spatial 

regression models using vaccination-related variables by the end of 

2021. To close this gap in the literature, this study investigates the 

relationship between the vaccination rate based on COVID-19 disease 

and the number of deaths, as well as the spatial consequences of this 

relationship in the context of European countries. We are looking on 

the spatial effects of factors affecting the number of COVID-19 deaths 

in 27 countries, 25 of which are European Union members. The overall 

number of cases and the rate of double-dose vaccine delivered to 

people over the age of 18 are regarded to be beneficial in preventing 

coronavirus mortality in this area. Spatial panel data analysis was used 

with 49-week data to investigate this association. The geographic 

panel data models used were compared based on certain statistical 

characteristics, and the most appropriate model was chosen, and the 

relationship investigated was interpreted using the most consistent 

spatial regression. 

Keywords: COVID-19 death, COVID-19 Vaccinate, Spatial panel 

data models, Spatial effects. 
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Роль Кадровой Стратегии в Общей Стратегии Организации 

Jiayi Huang 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет (UNEC) 

Резюме 
В настоящее время социально-экономическое развитие различных 

стран происходит быстрыми темпами, и таланты являются очень 

важным фактором, влияющим на предприятия в жестких рыночных 

условиях. Укрепление стратегического развертывания людских 

ресурсов может повысить рыночную конкурентоспособность 

предприятий и способствовать здоровому развитию предприятий. В 

контексте постоянного повышения темпов экономического развития, в 

целях лучшей адаптации к реальным требованиям развития 

современных предприятий, различные предприятия уделяют 

повышенное внимание исследованиям систем управления 

человеческими ресурсами.Внедрение стратегических методов 

управления персоналом в корпоративную практику становится одной 

из важнейших управленческих задач в 21 веке.Это объясняется тем, что 

стратегическое управление человеческими ресурсами помогает 

повысить эффективность управления за счет получения 

синергетического эффекта.Это, в свою очередь, достигается за счет 

высокой степени участия персонала в принятии управленческих 

решений, децентрализации полномочий подчиненным и использования 

системы вознаграждения, основанной на профессиональном уровне и 

личном вкладе каждого сотрудника. 

Со второй половины 20-го века стратегическое управление 

человеческими ресурсами постепенно созревало и развивалось как 

новая концепция управления.По сравнению с традиционным 

управлением человеческими ресурсами стратегическое управление 

человеческими ресурсами эффективно сочетается с организационной 

стратегией и рассматривает человеческие ресурсы как “инвестиции”, 

тем самым полностью подтверждая ценность человеческих 

ресурсов.Отталкиваясь от базовой теории стратегического управления 

человеческими ресурсами, в этой статье далее подчеркивается важная 

роль стратегического управления человеческими ресурсами во всех 

аспектах организации путем изучения ценности, создаваемой 

стратегическим управлением человеческими ресурсами для 

организации. 

Ключевые слова: Кадровой Стратегии; Общей Стратегии 

Организации; Роль. 
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Механизмы Реализации Инвестиционного Потенциала 

Кельбаджарского Района 

Ханларзаде Сарвиназ, Мамедов Кямал 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются механизмы реализации 

инвестиционного потенциала Кельбаджарского района. Исследование 

проводится на основе определения инвестиционной привлекательности 

перспективных отраслей Кельбаджарского района, мероприятий, 

направленных на ее повышение и выявления ключевых факторов, 

определяющих успешность реализации государственной 

инвестиционной программы развития Кельбаджарского района. 

Статья дополняется рассмотрением экономических рычагов и 

стимулов, ориентированных на усиление инвестиционной 

привлекательности Кельбаджарского района (субсидии, дотации, 

налоговые льготы; финансовое содействие путем основания 

специальных фондов; снижение административных барьеров в 

процессе осуществления инвестиционных проектов; 

совершенствование таможенного управления; оптимизация процесса 

доступа к инфраструктуре; обеспечение прав инвесторов и пр.).  

Автор отмечает о возможности осуществления на территории 

Кельбаджарского района инвестиционных мегапроектов по развитию 

одной из перспективных отраслей экономики района - 

золотодобывающей промышленности, что обусловит становление 

одной из наиболее стратегически важной сферы экономики нашей 

республики. Наряду с этим, обусловливается необходимость развития 

туристического сектора Кельбаджара и определяется его значимость 

для экономики страны. 

Автор приходит к выводу, что возрождение Кельбаджарского района, 

посредством использования его потенциала, будет способствовать его 

преобразованию в район с высоким уровнем обеспеченности. 

Интеграция богатых экономических и природных ресурсов 

Кельбаджарского района в экономическую систему страны, придаст 

существенный импульс формированию и развитию ненефтяного 

сектора нашего государства, превратив полностью разрушенный 

вандалами район в один из катализаторов роста экономики 

Азербайджана в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: потенциал, инвестиционная привлекательность, 

регион. 
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Impacts of social media on Customers' Purchasing Behaviour 

Evidence from Azerbaijan 

Kamal Mirzayev, Amil Shirinov, Nazrin Hashimova, Rahim 

Huseynzada, Matanat Ahmadova, Arzu Orucova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The purpose of this article is to see if social media has had an influence 

on client behavior in terms of trading. The poll was taken among 

genuine social media users from all backgrounds. The article is about 

Azerbaijani social media users. Customer happiness is influenced by 

social media use during the stages of information search and alternative 

evaluation, with satisfaction increasing as the consumer progresses 

through the process toward a final purchase choice and post-purchase 

review. As a result, in addition to customer satisfaction, a price offer 

from other suppliers might be received. According to studies, some 

firms have utilized social media marketing in order to reach a larger 

audience and impact customer behavior. Nowadays, social media's duty 

is to bridge the gap between marketers and customers by fostering 

discourse, fostering trust, and communicating with the appropriate 

audience at the right time. The study is relevant because, in today's 

society, social media plays a vital part in people's daily lives. The study 

will also demonstrate how social media influences public purchasing 

decisions and the reasons that inspire people to buy on social media 

platforms. 

Keywords: consumer purchasing behavior, online trading, social 

media, data analysis, data modeling 
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Piriyev, Farman Aliyev, Shahla Hasanli 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract  

This article examines how various economic factors influence the 

spending volume of online shopping made by people who live within 

Azerbaijan's boundaries, including both buying from abroad and 

inside the country. The major purpose of the investigation is to create 

an overview for entrepreneurs to slow down possible negative effects 

that can arise as economic factors change the consumers' behaviors 

and to increase their revenues by increasing buyers' expenditures on 

online shopping. In addition to that, the governmental side of the 

economic factors that can affect consumer opinions was also taken into 

account to get the exact economic factor effects. The research was 

conducted among populations of Azerbaijan regardless of where they 

work and what position they have. The questionnaire research method 

was employed as an investigational research approach. Based on the 

results of a questionnaire, the relationship between online market 

buyers and their behaviors in purchasing activities was identified, the 

impact was measured according to the analysis, and recommendations 

were made. 

Keywords: Online Shopping, Economic Factors, Consumer 

Purchasing Behavior 
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Azərbaycanda Fəaliyyət Göstərən Təşkilatlarda Gender 

Bərabər(siz)liyinin İşçilərin Performansına Təsirinin Praktik 

Araşdırılması 

Abdurrəhmanov Kamran 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Gender bərabər(siz)liyi dünya ölkələri arasında, xüsusən inkişaf etmiş 

ölkələrdə günümüzün ən aktual mövzularındandır, buna görə də bir 

çox dünya ölkələrində problemin spesifik elmi araşdırılması həyata 

keçirilmişdir. Hazırda, kişilərin 67,7%-i ilə müqayisədə qadınların 

yalnız 56,5%-i işçi qüvvəsində iştirak edir ki, bu da dünya miqyasında 

istifadə olunmamış iqtisadi və sosial potensialın böyük olduğunu 

göstərir. Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin 48,9 faizini, məşğul 

əhalinin 48,2 faizini qadınlar təşkil edir. Statistikada maraqlı məqam 

ondan ibarətdir ki, hər 100 kişidən 78-i (15-65 yaş) və hər 100 

qadından 63-ü (15-62,5 yaş) iqtisadi fəaldır. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycanda əmək bazarının gender bərabərsizliyi problemlərinə və 

bu problemlərin işçilərin əmək fəaliyyətinə necə təsir etdiyinə dair 

vahid tədqiqat yoxdur. Bunun üçün də, bu tədqiqat gender 

bərabərsizliyi probleminə toxunur, bu problemin Azərbaycan 

təşkilatlarında işçilərin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini araşdırır. Bu 

məsələ xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki iş yerində gender bərabərliyi 

qabaqcıl məhsuldarlıq, artan iqtisadi inkişaf, yüksək təşkilati 

performans və müəssisələrin istedadları cəlb etmək və işçiləri 

dəstəkləmək qabiliyyətinin artırılması ilə birbaşa əlaqədardır. İş 

yerində gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən təşkilatlar işçilərin motivasiyasını artıra, təkmil 

istedad idarəçiliyinə malik ola, qabaqcıl məhsuldarlıqdan istifadə edə 

və nəticədə öz nüfuzunu yüksəldə bilər. 

Açar sözlər: gender bərabər(siz)liyi, gender üzrə əmək haqqı 

fərqləri, şüşə tavan, işçi fəaliyyəti 
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Azərbaycanın regional əhəmiyyətli ticarət və logistika 

mərkəzlərinə çevrilməsində Zəngəzur Dəhlizinin rolu 

Cabbarova Kəmalə 

İsgəndərov Ayxan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  
Məqalə Azərbaycanda “Bir kəmər, bir yol” Təşəbbüsü çərçivəsində  işgaldan 

azad edilmiş ərazilərdə  regional əhəmiyyətli ticarət və logistika 

mərkəzlərinin yaradılması məsələlərinə həsr edilmişdir. Burada bu 

təşəbbüsün həyata keçirilməsində Azərbaycanın rolu  və  gördüyü işlər 

barədə söhbət açılmışdır. Eyni zamanda Qarabagın işgaldan azad 

edilməsinin bu lahiyənin reallaşmasına göstərdiyi təsirlər öz əksini 

tapmışdır.  

Məqalədə qeyd olunur ki, Xəzər dənizi sahilində yerləşən, təbii ehtiyatlarla 

zəngin olan  Azərbaycan regionun mühüm ölkələrindəndir. 44 günlük Vətən 

Müharibəsində əldə etdiyi qələbə və ərazilərini işgaldan azad etməsi 

Azərbaycanın nüfuzunu daha da artırdı. Tarixi İpək yolunda oldugu kimi, 

“Bir kəmər, bir yol” Təşəbbüsü çərçivəsində də yüklərin daşınması 

baxımından Azərbaycan ən təhlükəsiz bölgə hesab edilir.  

Məqalədə Azərbaycanın“Bir kəmər, bir yol” qlobal nəqliyyat şəbəkəsinin 

“Orta Dəhliz”-ndə yerləşməsinin və bu dəhliz vasitəsilə Şərq-Qərb və Şimal-

Cənub koridorlarının  əlaqələndirilməsində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanının, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin, eləcə də hava limanları və 

avtomobil yollarının istifadəyə verilməsinin əhəmiyyəti açıqlanır.  

44 günlük Vətən müharibəsinin sonunda əldə olunan tarixi qələbə 

nəticəsində 2020-ci il 10 noyabrda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya 

arasında  imzalanan Üçtərəfli Bəyənnamənin 9-cu maddəsinə 

(https://president.az/az/articles/view/45923) əsasən Azərbaycanın 

Naxçıvanla birbaşa əlaqəsinin bərpası Zəngəzur Dəhlizinin açılmasını şərt-

ləndirəcəkdir. Bu dəhliz BTQ dəmiryoluna alternativ olan Azərbaycan-

Naxçıvan-Türkiyə dəmiryol xəttinin çəkilişinin reallaşmasında mühüm rol 

oynayacaqdır. Daha sonra Azərbaycan Respulukası ilə Türkiyə arasında 

imzalanan Şuşa Bəyənnaməsinin müddəaları həm dəmiryolu, həm də 

avtomobil magistralının çəkilisini daha da sürətlənməsinə zəmin yaratdı.  

Ümumilikdə, nəhəng nəqliyyat lahiyələrinin həyata keçirililməsi regionda 

Azərbaycanın beynəlxalq ticarət-nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməsi 

üçün  zəmin yaradır. Məqalədə ölkədə belə mərkəzlərin yaradılması 

məqsədilə əlverişli məkanların seçilməsi iqtisadi cəhətdən   

əsaslandırılmışdır.   

Açar sözlər:  logistika, ticarət, TRACECA,  Zəngəzur  Dəhlizi 
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Features and prosperities of post war development the Karabakh 

economic region. 

Ismayilzada Aliaga 

Mammadov Kanan 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Karabakh and Eastern Zangezur is one of the richest regions of the 

republic. The article considers the main factors of this wealth: a variety 

of natural and geographical conditions, richness in natural resources, 

the presence of significant human resources waiting for their return to 

their historical lands. The authors assessed the economic benefits from 

the development of these resources. Establishing here enterprises for 

the production of finished products from these raw materials will make 

it possible to double or more benefit from the production of raw 

materials. Six main directions for the development of the economic 

potential of lands released from occupation are considered, the use of 

possible types of enterprises and technologies for their development is 

determined in order to maximize the profits. 

Particular attention is paid to the need to develop human resources in 

this region, to improve their professional and qualification level, to 

bring them into line with the applied technological and technological 

factors of production. Indicated the need for the development of 

strategic management in the management of the economy of this 

region, which involves long-term forecasting, a systematic approach 

to the development of economic sectors. In conclusion, measures are 

proposed to accelerate the economy of Karabakh and Eastern 

Zangezur. 

Key words: human resources; economic potential; qualification 

level; strategic management. 
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Risks and Hazardous Effects of Inefficient Reverse Logistics in 

Oil Industry and the Importance of Waste Management 

Planning 

Khalil Bayramov 

University of Lodz 

Abstract 

Oil sector is one of the biggest waste generator industries due to the 

huge number of different kinds of wastes occurred while exploration 

and production processes. Considering the harmful effect of hazardous 

wastes, it is important to manage them in the most efficient way to 

save environment and decrease its negative impact. Adopting reverse 

logistics to manage wastes in oil industry can help companies to 

implement legislations about protecting nature, create corporate 

image, give economic benefits and sustainable competitiveness in the 

market. Nevertheless, there is still a disbelief about potential benefits 

of reverse logistics rising from uncertainty about it. There is a gap in 

the literature about adopting reverse logistics to efficiently manage the 

oily wastes in order to decrease the harmful risk and effect and boost 

the business of companies. This article describes types of wastes 

generated in oil industry, highlight main risks and important aspects 

of waste management planning and reverse logistics. A survey of 

scientific publications was conducted in the paper to deepen the 

knowledge in the topic, become familiar with the phenomenon, 

illustrate it and suggest possible solutions which will be useful for 

researchers and practitioners and will create a chance to conduct 

further research. 

Key words:  waste management planning, reverse logistics, oily 

wastes, efficient management 
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Importance of green economy and example on the Republic of 

Azerbaijan 

Khayala Mirzayeva 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract 

 The availability of scarce resources and their unequal distribution, the 

inefficiency  of  production,  and  anthropogenic  impacts  pose  a  

threat  to  climate  change  and  living  standards.  In particular, the 

wars and crises in the  world  have  confirmed  the  adoption  of  a  new  

concept  for  the  creation  of  a  new  model  of  production  and  

possible  economic  development.  The green  economy  is  one  of  

these  concepts.  The main  goal  of  the  concept  is  to  achieve  

economic  development through the efficient use of resources and fair 

distribution among generations.  The  article  examines  the  

importance  of  the  green  economy,  the  study  of  its  advantages  

and  disadvantages  in  achieving  economic  development,  and  the  

opportunities  and  threats  that  will  arise  in  the  implementation  of  

this  plan.  In  addition,  it  studies  the  effects  of  the  green  economy  

on  economic  sectors  and  how  its  application  will  affect  

agriculture,  trade,  and  tourism.  Taking  this  into  account,  the  

projects  implemented  at  the  state  level,  regulations,  and  the 

transition of states to a green economy are touched upon.  Finally,  the  

current  situation  with  the  projects  implemented  in  the  Republic  

of  Azerbaijan, cooperation, and the transition to a green economy is 

reflected in the article.   

Keywords: sustainable development, green economy, Azerbaijan. 
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Positioning in the Retail Market of Grocery and Consumer 

Goods (Case Study:  Romanian Market) 

Olena Bilovodska 

Kostiantyn Ivanchenko 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Summary 

The work is devoted to the development of practically oriented 

perception maps for positioning of retail networks in the set of 

attributes: price, recognizability, trust, convenience, quality, which 

allowed us to reasonably determine positioning by selected segments 

on the basis of objective marketing information.  To do this, on the 

example of the Romanian market as a developing country, the authors 

conducted a market study of short-term demand, consumer behavior 

and motivation in the retail market of groceries and consumer goods 

by surveying 317 respondents to determine the frequency of store 

visits, priorities networks, motives, consumer risks and consumer 

loyalty. Also, authors conducted another market study of perception 

of retail chains by surveying 117 respondents to determine consumers 

attitude to existed retail chains. According to the results of the study, 

recommendations for positioning new networks in this market are 

provided. The results of the study can be used to develop strategies for 

positioning of retail chains in the consumer goods market while 

entering new markets in developing countries. 

Keywords: consumer behavior, retail market, perception, 

positioning. 
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Azərbaycanda Distant Təhsil Keyfiyyətinin Artırılmasının 

Müasir Mexanizmləri Və Onların Qiymətləndirilməsi 

Həsənova Könül 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu təhsil kəsilməsinin 

öyrənməyə nə qədər təsir edəcəyi sualı  aktualdır. Distant təhsilin 

müxtəlif tətbiq formaları mövcuddur və bunlar arasında daha çox 

onlayn təhsil növlərinin tez-tez tətbiq olunduğu görünür. 

Pandemiyadan ən çox təsirlənən sahələr arasında təhsilin üstünlük 

təşkil etməsi tədqiqat mövzusunu öyrənilməsi üçün aktual edir. Təhsil 

və pandemiyanın yaratdığı təsirlərin tədqiq müxtəlif yerli və xarici 

tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmışdır. Tədqiqatlar müxtəlif ölkələrin 

təhsil sistemini əhatə edir. Lakin, son illərdəki araşdırmalarda 

Azərbaycanda təhsil sistemi və pandemiyanın yaratdığı təsirlərin 

qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmamışdır. Pandemiyanın son 2 ildə 

həyatımıza daxil olması bunu açıqlayır. 

Pandemiya dövründə Azərbaycanda distant təhsilin təşkilində 

qarşılaşılan problemlərin öyrənilməsi məqsədi daşıyır Tədqiqat 

zamanı sorğu metodundan istifadə edilmişdir. Sorğuda təhsil 

xidmətlərindən istifadə edən şagirdlər, tələbələr, müəllimlər və eləcə 

də valideynlər iştirak etmişdirlər.  Tədqiqat mövzusu pandemiya 

dövründə aktuallıq qazandığı üçün tədqiqatın informasiya bazası 

olaraq əsasən internet resurslarına üstünlük verilmişdir. 

Tədqiqat əsasında COVID-19 pandemiyasının təhsil sahəsinə, eləcə 

də insanların təhsil həyatına necə təsir etdiyi, hansı boşluqların olduğu 

ortaya qoyulmuşdur. 

Açar sözlər: təhsil, distant, COVID-19 
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Qarabağda Turizmin Davamli İnkişafinin Nail Olunmasina 

Təsir Göstərən Faktorlar və Onlarin Tətbiqi İmkani 

Qarayev Tahir, Vəliyeva Könül 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Hələ 19-cu əsrlərdən başlayaraq bu günə qədər özünün inkişaf mərhələlərini 

yaşayan Beynəlxalq Turizm sektoru İnkişaf Etmiş Ölkələrlə (İEO) yanaşı 

İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrdə (İEOÖ) də iqtisadiyyatın inkişafı üçün 

əhəmiyyətli drayverlərdən sayılır. Turizm sektoruna xüsusi diqqət 

yetirilməsi iqtisadiyyatın inkişafına təkan verməklə yanaşı bir digər vacib 

faktor olan iqtisadiyyatı şaxələndirilməsi üçün əhəmiyyətli addım sayılır. 

Azərbaycanda Neft sektoru iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvələrindən olsa 

da büdcənin əsas gəlir mənbəyi kimi istifadə olunması əmtəə bazarlarında 

neft qiymətlərinin fluktuativ xarakter daşıması səbəbindən bir qədər riskli 

hesab olunur. 2015-ci ildə neft qiymətlərinin kəskin azalması, 2020-ci ildə 

pandemiya səbəbi ilə istehsalatın azalması və enerjiyə tələbatın azalması ilə 

yenidən qiymətlərin aşağı düşməsi enerji bazarının fluktuativliyindən xəbər 

verir. Və artıq bütün bunlar Neft sektorundan əldə olunan gəlirlərin ölkənin 

iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə diversifikasiya olunması zərurətini yaradır. 

Turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi qeyri-neft sektorunun ölkənin Ümumi 

Daxili Məhsulundakı (ÜDM) xüsusi çəkisinin artmasına gətirib çıxarar. 

Həmçinin beynəlxalq turizm çərçivəsində ölkəyə xarici turistlər tərəfindən 

gətirilən xarici valyutalar Azərbaycanın milli valyutası manatın 

güclənməsinə səbəb olur. Bu isə Azərbaycanın 2030cu ilə qədər həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulan, sosial və iqtisadi inkişaf məsələlərini əhatə edən 

milli prioritetlərdə də öz əksini tapmış daxili və xarici təsirlərə qarşı 

dayanıqlılığa nail olunmasına kömək edəcək faktorlardandır. Ölkənin 

iqtisadiyyatının dayanıqlı olmağının əsas şərti kimi onun şaxələnmiş olması 

qeyd olunur (https://president.az/az/articles/view/50474). 

44 günlük müharibə nəticəsində işğaldan azad olunmuş Qarabağ iqtisadi 

rayonun ərazilərinin də turizm potensialının mövcud olması həmin ərazilərin 

turizm sektoruna inteqrasiyasına imkan verir. Ölkənin dayanıqlı inkişafında 

diversifikasiyanın əhəmiyyəli olduğu kimi turizm sektorunun dayanıqlı 

inkişafına nail olunmasına təsir edən bir sıra faktorlar da mövcuddur. Və bu 

faktorların gücləndirilməsi üçün müxtəlif mexanizmlərin mövcud olması 

mövzunun araşdırması baxımından olduqca aktual məsələ olmasından xəbər 

verir.  

Açar sözlər: Ekoturizm, Qarabağ, turizmin dayanıqlı inkişafı, 

UNWTO, marketinq 
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Направления Реконструкции Инфраструктуры На 

Освобожденных Территориях Азербайджана 

Lala Hamidova, Dinara Ramazanova 

Azerbaijan State University of Economics 

Резюме 
Инфраструктура имеет решающее значение для развития любого 

государства. От транспортных систем до объектов энергетики и сетей 

водоснабжения, она предоставляет услуги, которые позволяют 

обществу функционировать и процветать. Это дает право 

инфраструктуре быть в центре усилий по обеспечению устойчивого 

развития. Инфраструктура — это часть системы с портфелем активов, 

которые в совокупности обладают большим потенциалом для 

реализации трех основных направлений ЦУР: экономическую, 

экологическую и социальную устойчивость. Осень 2020 года 

ознаменовалась важным и историческим для Азербайджана событием: 

стране удалось восстановить свою территориальную целостность после 

армянской оккупации военным путем. Этот конфликт существовал 

незадолго до того, как Азербайджан получил независимость до 

сентября 2020 года. После освобождения Азербайджаном, 

оккупированных раннее территорий, основная задача, которую сейчас 

необходимо решить, - восстановление тех территорий и возвращение 

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в свои дома на них. Целью 

исследования является анализ уже принятых мер и стратегий по 

развитию инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана, 

выявление перспективных направлений реконструкции 

инфраструктуры, рассмотрение возможностей и проблем, с которыми 

государство может столкнуться в ходе реализации поставленных целей. 

В соответствии с данной миссией поставлены следующие задачи: 

изучить макроэкономические показатели за последние 15 лет, а именно 

ВВП, безработицу, уровень занятого населения и влияние расширения 

инфраструктуры на эти показатели; проанализировать результаты 

принятых мер за период 2004-2020 годов на основе 

макроэкономических показателей, обобщить завершенные проекты на 

освобожденных территориях за последние полтора года и выявить 

перспективы развития инфраструктуры в Карабахском экономическом 

районе, определить сферы, которые нуждаются в наибольшем 

внимании в контексте реконструкции. Научная новизна состоит в 

выявлении основных направлений развития различных видов 

инфраструктуры в Карабахском экономическом районе..   

Ключевые слова: инфраструктура, социально-экономическое 

развитие, Карабах. 
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Теоретические Основы Управленческого Учёта Инвестиций 

На Создание Инновационных Продуктов В 

Сельскохозяйственных Организациях 

Ляман Агаева 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме.  
Нынешний аграрный сектор в экономике, в том числе сельское 

хозяйство, являющийся ключевым производящей отраслью, 

характеризуется переходами от воспроизводственных типов развитий к 

инновационным, ориентированным на импортозамещение и росты 

экспортов. Эффективные развития сельского хозяйства, решения 

задачи роста объема производств отечественных 

сельскохозяйственных продукций, в том числе за счет созданий нового 

биологического актива, невозможно без инновационных развитий 

сельского хозяйства. Они в свою очередь требуют поиски источника 

инвестиция, повышений инновационных активностей 

сельскохозяйственной организации. В соответствии с этими, главное 

значение имеют рассмотрения инвестиции и инновации в качестве 

единых систем, от успешных развитий и функционирований которых 

зависят уровни развитий сельского хозяйства.  

В настоящее время системные исследования инвестиционно-

инновационного процесса в сельскохозяйственном организации, 

учитывающий смены экономических парадигм в стране на основах 

научно-технических прогрессов и становлений обществ знания, 

обусловливают поиски нового подхода к формированиям и 

использованиям различного показателя инвестиционно-

инновационных деятельностей. 

В свою очередь организации научного исследования в этих 

направлениях требуют четких пониманий сущностей и значений 

инноваций и инновационного продукта, и в особенности - 

осуществлений инвестиции в его создания. Поэтому поводу в данном 

диссертационном исследовании основные внимания уделено 

инвестиции на создания инновационного продукта через призмы их 

информационных обеспечений в рамке управленческих учетов в 

сельском хозяйстве, на уровнях крупного и средней организации. 

Ключевые слова: аграрный сектор, экономика, инвестиция, 

развития 
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Analysis of The Effect of Coronavirus Sars-Cov2 Output on 

Developed Country Exchanges 
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Nurkhodzha Akbulaev 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract  

It emerged in the Wuhan province of China in December 2019 and 

spread to the world from the beginning of 2020 and continued until the 

beginning of 2022. This epidemic has adversely affected both the 

health and social life of people. These negative effects made itself felt 

significantly on financial markets and macroeconomic indicators. In 

this research, it is aimed to reveal the effect of SARS-CoV2 on the 

stock market indices of developed countries by examining it. In other 

words, the main purpose of the study is to examine the effects of daily 

cases and daily deaths on stock market indices of 6 developed 

countries. In the study, the effects of the daily number of SARS-CoV2 

cases and deaths on the stock market indices of the USA, England, 

France, Canada, Japan and Italy, which are developed countries, were 

analyzed statistically. In the study, daily data between 16.02.2020 and 

26.12.2021 were examined. The correlation between the variables 

included in the analysis and the effect between the variables were 

determined by regression test. 

Keywords: Stock market index, SARS-CoV2, Correlation, 

regression, COVID-19, G-7. 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərin Turizm Potensiali 

Məmmədli Ləman 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin, xüsusilə Şuşanın turizm 

potensialının araşdırılması və təbliği istiqamətində işlər aparılır. Ötən 

il Azərbaycan beynəlxalq turizm sərgi və seminarlarında iştirak edib. 

Qarabağda biznes təkliflərinin 7%-ni turizm və qonaqpərvərlik təşkil 

edir. Kiçik və Orta Biznes Agentliyi bu cür təkliflərin (KOB) artdığını 

bildirir.  

UNWTO ölkələrə 2021-ci ildə daxili turizmi inkişaf etdirməyi tövsiyə 

edir. Azərbaycan qarşıdakı illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun 

turizmini canlandırmağı hədəfləyir. İlham Əliyev və Mehriban 

Əliyeva Kəlbəcər və Laçına səfər ediblər. Onlar Qafqaz sağlamlıq və 

istirahət mərkəzi olan İstisuda olublar. 

İstər Kəlbəcər, istərsə də Laçın ilboyu yay və qış turistlərini qəbul edə 

bilər. Şuşada və Ağdamda məşhur sanatoriyalar, istirahət mərkəzləri, 

uşaq yay düşərgələri və digər müəssisələr yerləşirdi. Xəstəxanalar, 

sanatoriyalar yenidən tikilməlidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun tarixi 

irsi dünyaya nümayiş etdirilməlidir, Azərbaycan prezidenti İlham 

Əliyev Yeni il müraciətində yazır. 

Açar sözlər: turizm, turizm potensialı, işğaldan azad edilmiş 

ərazilər, Qarabağ 
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Azərbaycan İqtisadiyyatında Alternativ Enerji Mənbələrindən 

İstifadənin Müasir Vəziyyəti 

Rzayeva Şəhla 

Dövlət İqtisad Universiteti 

Əliyeva Leyla 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə. 

 Məqalə Azərbaycanın müasir şəraitdə enerji təminatında ekoloji 

cəhətdən təmiz və bərpa olunan enerji mənbələrinin xüsusi çəkisinin 

yüksəldilməsi hesabına ölkə əhalisinin sosial– iqtisadi tələbatının ödə-

nilməsinə həsr olunub. Məlumdur ki, Azərbaycan yanacaq enerji 

resurslarının iri ehtiyatlarına malikdir. Amma son illərdə bütün dünya 

ölkələri kimi Azərbaycan Respublikası da yanacaq–enerji balansına 

yeni enerji mənbələri cəlb etməkdədir. İşdə göstərilir ki, 

Respublikamızın təbii potensialından istifadə etməklə alternativ enerji 

mənbələrinin elektrik və istilik-enerjisi istehsalına cəlb edilməsi 

elektroenergetikanın gələcək inkişaf istiqamətlərini 

müəyyənləşdirməyə əsas verir. 

Dünyada ətraf mühitin çirklənməsi, azalan təbii ehtiyatlar və artan 

tələbat fonunda dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün "yaşıl" 

iqtisadiyyatın genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə ekoloji təmiz 

texnologiyaların tətbiqinə əhəmiyyətli yer verilməsi, tullantıların 

təkrar emalı və çirklənmiş ərazilərin bərpasının təşviqi, ekoloji 

baxımdan əlverişli olan "yaşıl" texnologiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsi ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələr təhlil 

edilmişdir. 

Belə qənaətə gəlinmişdir ki,  yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe və 

iqlim şəraiti Azərbaycanda ekoloji cəhətdən təmiz alternativ enerji 

mənbələrindən geniş istifadə edilməsinə imkan verir.  

Açar sözlər: ekoloji tarazlıq, enerji mənbələri, enerji 

təhlükəsizliyi, təmiz ətraf mühit, “yaşıl iqtisadiyyat”. 

  



160 
 

İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Turizm Brendlərinin 

Yaradılması 

Hacıyeva Leyla 

Nəcəfova Kəmalə 

Kazımova Nigar 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir dövrdə dünyanın müxtəlif ölkələrində turizm iqtisadiyyatın 

dinamik inkişaf edən və gəlir gətirən sahəsi kimi daima diqqət 

mərkəzindədir. Turizmin inkişafı multiplikativ effekt vasitəsilə 

qonaqpərvərlik, ictimai iaşə, ticarət, nəqliyyat və digər sahələrin 

inkişafına təkan verir.  

Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün əlverişli iqtisadi-coğrafi şərait 

mövcuddur, lakin bu sahə hələ də özünün lazımı inkişaf səviyyəsinə 

çatmamışdır. Belə ki, turizm və səyahət sferasında formalaşan gəlirlər 

dövlətin, əhalinin və sahibkarların gəlirlərinin tərkib hissəsi 

olduğundan ölkənin istər iqtisadi, istər sosial, istərsə də idarə edilməsi 

prosesinə müsbət təsir göstərir. Bununla əlaqədar olaraq dövlətimiz 

tərəfindən aparılan siyasət, qəbul edilən proqramlar məhz bu sahənin 

inkişafına, milli iqtisadiyyatda turizmin payının yüksəldilməsinə 

istiqamətlənmişdir.  

Hazırda ölkəmizin qarşısında duran əsas strateji məqsədlərdən biri də 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişaf etdirilməsidir. Bu 

məqsədə nail olmanın istiqamətlərindən biri də Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonlarında turizmin inkişafıdır. Məqalədə 

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin inkişaf istiqamətləri 

araşdırılır, turizm brendlərinin və turizm klasterlərinin yaradılması 

üzrə bir sıra təkliflər irəli sürülür. 

Açar sözlər: turizm, turizm brendi, Qarabağ, inkişaf planı 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərə Xarici İnvestisiyalarin Cəlb 

Edilməsi və Onlarin Azərbaycanda Əmək Bazarina Təsiri 

Ərəbiyyə Mustafayeva 

Leyla İsayeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində düşmən 

təxribatlarına cavab olaraq işğalçı Ermənistana qarşı  başlanılan  və  

44  gün  davam  edən Vətən  müharibəsi nəticəsində  düşmən  

işğalındakı torpaqlar  azad  edilmiş  və  ölkəmizin ərazi  bütövlüyü  

təmin  edilmişdir.  

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin bərpasında və inkişafında hazırlanmış layihələrin tətbiqi ilə 

sosial-iqtisadi inkişafa,məşğulluğun təmin edilməsinə,  xarci 

investitisiyaların cəlb ediləsinin cəlbediciliyinə nail olmaqdır. 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: müşahidə, müqayisəli təhlil, 

analiz metodlarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın informasiya bazası: Tədqiqatın informasiya bazasını 

müxtəlif yerli və xarici mənbələr, elmi tədqiqatlar, imzalanan 

fərmanlar və tarixi faktlar, Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatları 

təşkil edir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Hazırda Dağlıq Qarabağda aparılan 

quruculuq işlərinin aparılması səbəbi ilə bölgəyə səfərlərin 

məhdudlaşdırılması. 

Nəticələrin elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: Araşdırmada birbaşa 

xarici investititsiyaların Qarabağ iqtisadi rayonunun iqtisadiyatının 

bərpa və inkişafında rolu araşdırılır və müəyyən edilir ki, bu regionun 

investisiya mühitinin cəlbediciliyinin yüksəldilməsində vacib 

məsələdir. İnvestisiya cəlbediciliyinin artırılması üçün infrastrukturun 

yaxşılaşdırılması, vergi tətilləri, bürokratiyanın zəiflədilməsi vacib 

hesab olunur.Əldə edilən nəticələr regiona birbaşa xarici 

investititsiyaların cəlbində faydalı ola bilər.  

Nəticələrin istifadə oluna biləcəyi sahələr: Tədqiqat işinin praktiki 

əhəmiyyəti olduqca böyükdür, belə ki, dissertasiyanın əsas 

müddəaları, əldə edilən nəticə və təkliflər turizm cəlbediciliyinə dair 

nəzarət plan və proqramının və hesabatlarının tərtib edilməsində, 

auditor fəaliyyətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsind istifadə edilə 

bilinər. 

Açar sözlər: Qarabağ, investitisiya, iqtisadiyyat, maliyyə 
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Konteyner Elleçleme Hacmi ile 

GSYİH Değişkeni Arasindaki  İlişkisinin İncelenmesi 

Prof.Dr. Erdal Arli, Jafarova Leyla 

İstanbul Üniversitesi 

Özet 

Denizyoluyla konteyner taşımacılığı günümüzün en önemli taşıma 

modlarından biri olarak büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. 

Konteyner taşımacılığı ülkelerin dış ticaret faaliyetlerine katkı 

sağladığı gibi makro değişkenler üzerinde de etkili olabilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı da Azerbaycan'da denizyolu ile taşınan konteyner 

miktarı ile makro değişkenlerden GSYH-Kişi başı milli gelir 

arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda iki hipotez 

kurulmuş, 2000-2020 yılları arasında Azerbaycan’da elleçlenen 

konteyner miktarı ile GSYH-Manat ve Dolar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Hipotezlerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmış ve 

korelasyon-regresyon analiz yöntemlerine başvurulmuştur.  Elde 

edilen sonuçlara göre; Azerbaycan’da elleçlenen konteyner miktarı ile 

GSYH-Manat cinsinden kişi başı milli gelir arasında istatistiksel 

olarak %95 güven aralığında anlamlı, pozitif yönlü ve güçlü bir 

ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Buna karşın konteyner miktarı ile 

GSYH-Dolar cinsinden kişi başı milli gelir arasında ise bir ilişki 

saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, denizyolu konteyner 

taşımacılığı, GSYH 
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Azərbaycan Şirkətlərində Müasir Dövrdə Sosial Məsuliyyət 

Məsələlərinin Mövcud Durumu 

Mustafazadə Leyla 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da müxtəlif şirkətlər 

tərəfindən sosial layihələr həyata keçirilir.  Son dövrün fəlakəti sayıla 

biləcək Koronavirus pandemiyası KSM fəaliyyətinin daha çox 

artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, cəmiyyətə, tibb sahəsinə və 

pandemiyanın daha çox təsir etdiyi istiqamətlərə qarşı sosial 

məsuliyyət hissi bir çox təşkilatlarda KSM mədəniyyətini inkişaf 

etdirdi.  

Tədqiqatın məqsədi koronavirus pandemiyasının yaratdığı sosial 

problemlər qarşısında şirkətlərin sosial məsuliyyətlərinin təhlil 

olunmasıdır. Götürülən nümunələrə əsasən mənfi və müsbət cəhətlər, 

çatışmayan tərəflər ortaya qoyulmalıdır. Gələcəkdə daha perspektivli 

və dayanıqlı KSM layihələri üçün bir sıra fikirlər formalaşmalıdır. 

Tədqiqat metodu kimi analiz və sintez, induksiya və deduksiya 

metodlarından və eyni zamanda SWOT qiymətləndirmə 

metodlarından istifadə olunmuşdur. Tədqiqat prosesində təhlil olunan 

məsələlərin daha düzgün analiz edilməsi zamanı bu sahədə 

Azərbaycan dilində kifayət qədər ədəbiyyatın olmaması tədqiqatın 

nəticələnməsində bəzi çətinliklər yaratmışdır. 

Tədqiqatın nəticəsi olaraq sosial məsuliyyətə nail olmaq üçün bu 

sahədə fəaliyyət göstərən kadrların ixtisas səviyyəsinə xüsusi önəm 

verilməli, ədəbiyyatlar və dünya təcrübəsinə istinad edən təlim-

təcrübələr artmalıdır. İrəli sürülən təklif və tövsiyyələr Azərbaycan 

Respublikasında yeni fəaliyyətə başlamış müəssisələrdə tətbiq 

olunduqda həmin müəssisələrin nüfuzunu yaxşılaşdırmağa və 

cəmiyyətin rifahına kömək edə bilər. 

Açar sözlər: Sosial məsuliyyət, Koronavirus pandemiyası, 

Korporativ sosial məsuliyyət 
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Adaptation issues of business (firm) to changing external 

environment 

Mahammad Aliyev 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

In market economy, the firm's adaptation to constantly changing 

external environment aimed reducing temporary costs, internal losses, 

and the cost of production. Which in turn will lead to increase in 

profitability and efficiency of the firm's operations. The behavior of 

the firm depends on the value of its parameters. In this regard, the issue 

of the firm adaptation to changing market conditions may be 

considered as a matter of parametric optimization. The process of 

adaptation is related to the allocation of certain funds to changing 

parameters of production-sale system.  

An external environmental analysis (or analysis) envisages the 

objective evaluation of the world's changing world in order to establish 

potential threats and opportunities. 

All enterprises and organizations operate in a changing world and are 

subject to forces that are stronger than them and not controlled by 

them. Just as a ship at sea is subject to strong natural forces that it must 

be aware of and cope with, so too are organizations exposed to various 

forces in the foreign business environment. 

Any business strategy must take into account all these forces in order 

to be able to identify opportunities and threats and to direct the path to 

success by adapting the internal strengths of the organization to 

external opportunities.  

Keywords: external factors, adaptation process, optimization, key 

technologies, labor collective, economic system. 
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The Economic Aspects of The Formation of a Transport 

Corridor in Karabakh and Its Surrounding Districts 

Mahammad Gulahmadov 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of 

Economics 

Abstract 

The chosen article mainly analyzes the economic opportunities of the 

reconstruction of the transport corridor in Karabakh, being of geo-

economic and strategic importance in the liberated Karabakh and its 

adjacent territories. The rehabilitation of the transport corridor in the 

districts liberated after the Second Karabakh War is considered vital 

for Azerbaijan. In this regard, the country is taking decisive measures 

to develop main transport projects in those territories. One of the main 

issues in Karabakh today, is the restoration of trilateral 

communications, the establishment of the Zangazur corridor, and the 

removal of all obstacles in terms of transport, which is one of the main 

topics discussed in the tripartite statement. Thus, the article examines 

the potential economic potential of the transport corridor in these 

areas, providing that in the future, Karabakh will become a core 

transport corridor connecting East and West. 

Keywords: Armenia, Azerbaijan, Karabakh, regional 

cooperation, transportation hub, Zangazur corridor. 

  



166 
 

Koronavirus Pandemiyası Şəraitində Maliyyə Sektorunun 

Fəaliyyət Xüsusiyyətləri Və Yeni Çağırışlar 

Məhəmməd Yusifov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univertsiteti 
Xülasə 

Koronavirus böhranı, digər iqtisadi böhranlar kimi, gözlənilməz və 

heç bir maliyyə və ya makroiqtisadi göstərici ilə proqnozlaşdırıla 

bilinməyən böhrandır. Böhranın başlanğıcını təxmin etmək mümkün 

olmadığı kimi, prosesin davam etdiyi müddətdə onun ölkələrə və 

qlobal miqyasda təsirini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Bununla 

belə, maliyyə sektorunda böhranın bəzi təsirlərini və böhrandan 

sonrakı prosesin perspektivini mövcud vəziyyəti dəyərləndirməklə, 

tam olmasa da, böyük ölçüdə proqnozlaşdırma etməsi tədqiqatın 

aktuallığının göstəricisidir. Məqalənin əsas məqsədini koronavirus 

pandemiyası şəraitində maliyyə sektorunun fəaliyyət 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, bu sahə üzrə yeni çağırışların 

araşdırılması və yeni şəraitdə maliyyə sektorunun fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq təklif, tövsiyyələrin hazırlanması 

təşkil edir. Aparılan tədqiqat işinin obyektini Azərbaycanın maliyyə 

sektoru təşkil edir. Tədqiqatın predmetini isə pandemiya şəraitində 

maliyyə sektorunun fəaliyyəti zamanı yaranan iqtisadi münasibətlər 

təşkil edir. Məqalənin son nəticələri Azərbaycan Respublikasının 

maliyyə sektoruyla bağlı siyasətlərin işlənib hazırlanmasında istifadə 

edilə bilər. Eyni zamanda da, Azərbaycanda maliyyə sektorunda 

koronavirus pandemiyası dövründə əldə olunan nəticələr müvafiq 

icraedici orqanlara təqdim edilə və bu sahədə öz tədqiqini tapa bilər. 

Açar sözlər: bank sektoru, maliyyə, əmanət, pandemiya, nəzarət. 
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Türkiye’ye Gelen Kruvaziyer Turist Ve Gemi Sayısı İle Turizm 

Geliri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Erdal Arlı, Makbule Kaymak, Jafarova Leyla 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 

Özet 

Deniz turizmi denizci ülkeler için gerek bölge gerekse ülke 

ekonomilerine önemli katkılar sağlayan sektörlerin başında yer 

almaktadır. Deniz turizm işletmeciliği farklı alt alanları içerisinde 

barındırmasına karşın özellikle kruvaziyer turizmi ile yat ve marina 

işletmeciliği deniz turizm faaliyetlerinin ve gelirlerinin temelini 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda kruvaziyer turizminin destinasyonların 

ekonomik kalkınmasına sağladığı katkının yanı sıra ülke 

ekonomilerine de değer katan sektörlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın da amacı 2003-2018 yılları arasında 

Türkiye’yi ziyaret eden kruvaziyer turist ve gemi sayısı ile turizm 

gelirleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olup 

olmadığının belirlenmesidir. Çalışma sonuçlarına göre; kruvaziyer 

turist sayısı ile turizm gelirleri arasında %95 güven aralığında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ancak benzer bir 

ilişkinin gemi sayısı açısından istatistiksel olarak anlamsız çıkmış 

olması da dikkat çekicidir. 

Anahtar Kelimeler: kruvaziyer turizmi, turizm geliri, Türkiye 
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Politik Yetinin Kariyer Başarısına Etkisi: Beyaz Yakalı 

Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma 

Magsud Mirzayev, Özge Mehtap 

Kocaeli Üniversitesi 

Özet 

Politik yeti kavramı ilgili akademik çalışmalarda yaygın kullanılan bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

çalışanların farklı ve karmaşık durumlarda örgütsel ve bireysel 

çıktılarını korumak adına kendi sosyal becerilerini ve davranışlarını 

kullanma yetenekleri olarak ifade edilen politik yetinin, kariyer 

başarısına etkisini ele alınmasıdır. 

Çalışmasının ele aldığı problem, beyaz yakalı çalışanların politik yeti 

düzeylerinin kariyer başarısına etkisininin ne olduğu ve bu etkinin 

yönü ve derecesinin incelenmesidir.  

Çalışmanın amacına yönelik olarak araştırma verileri Azerbaycan 

Cumhuriyyeti Abşeron ilin’de eğitim, sağlık ve bankacılık 

sektörlerinde çalışan beyaz yakalı çalışanlardan toplanmıştır. 

Arastırmada elde edilen veriler “IBM SPSS Statistic 22” paket 

programı ile analiz edilmiş, verilerin analizi sonuçlarına göre 

çalışanların politik yeti düzeylerinin kariyer başarısını anlamlı ve 

pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Araştırma sonucunda politik yeti 

ve kariyer başarısı arasındaki ilişkide önemli bulgular elde edilmesine 

rağmen araştırmanın sınırlılıkları bulunmaktadır. Gelecekte yapılacak 

olan çalışmalarda bu kısıtların giderilmesi ile daha farklı araştırma 

sonuçlarına ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: politik yeti, kariyer başarısı, beyaz yakalı 

çalışanlar. 
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Qarabağ İqtisadi Rayonunun İşğaldan Əvvəlki Dövrdə Kənd 

Təsərrüfatı və Ərzaq Təhlükəsizliyi Sistemi və Yenidənqurma və 

Bərpa Mərhələsində Xarici Ölkələrin Təcrübəsinin Tətbiqinin 

İdxaldan Asılılığa Təsiri 

Maqsud Quliyev 

Vüqar Nəsibov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Ərzaq təhlükəsizliyi qlobal səviyyədə aktual olan məsələlər 

sırasındadır. Bu kontektdən dövlətimizin II Qarabağ müharibəsindən 

sonrakı mərhələdə Qarabağ iqtisadi rayonunda yenidənqurma və bərpa 

işləri dövründə ən aktual olan məsələ kənd təsərrüfatı və ərzaq 

təhlükəsizliyi sisteminin sıfırdan necə qurulmasıdır. Məqalənin əsas 

məqsədi Qarabağ iqtisadi rayonun işğaldan öncəki dönəmdə 

respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təminatındakı rolunu və rayonun 

kənd təsərrüfatının inkişaf vəziyyətini təhlil etmək, eyni zmanda post-

konflikt dövründə ölkənin iqtisadi həyatına reinteqrasiyası nəticəsində 

ərzaq təhlükəsizliyinə verə biləcəyi töhfəsini araşdırmaqdır. Tədqiqat 

metodlarına Müqayisəli təhlil, statistik təhlil, qruplaşdırma proqnoz 

(ekstrapolyasiya) metodlarından istifadə olunmuşdur. Təhlil olunması 

nəzərdə tutulan dövr üçün statistik-maliyyə ilinin son ilinin 1985-ci ili 

əhatə etməsi əsas məhdudiyyətdir. Tədqiqat vasitəsilə əldə olunan 

nəticələr əsasında aqrar sektorun innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi 

ön plana çıxarılmışdır. Elmi işin tədqiqatı zamanı aparılan 

araşdırmalar nəticəsində əldə olunan nəticələr iqtisadi rayonun keçmiş 

dövrdə ölkəmizin aqrar sektorun məhsulları istehsalında böyük paya 

malik olduğu təhlil vasitəsilə aşkara çıxarılmışdır. Bu təhlillər 

gələcəyə yönəlik təkliflərlə birgə iqtisadi zonanın inkişafının 

formalaşdırılmasında mühüm praktiki rol oynayacaqdır. 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, Qarabağ, işğaldan əvvəl, kənd 

təsərrüfatı, yenidənqurma və bərpa. 
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2024 Maliyyə Böhranına Doğru 

Muxtarov Məhəmməd 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Son illərdə dünya iqtisadiyyatında xüsusəndə Amerika Birləşmiş 

Ştatları (ABŞ) iqtisadiyyatında ciddi dəyişikliklər baş verməkdədir. 

Ölkələrin həyata keçirdiyi maliyyə siyasətləri ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafına və maliyyə sabitliyinə ciddi təsir göstərməkdədir. 2008-ci 

ildə baş verən dünya maliyyə böhranı, bir çox ölkələrdə xüsusəndə 

ABŞ-da maliyyə siyasətlərinin idarə olunmasında vacib 

dəyişikliklərin yaranmasına səbəb oldu. 2008-ci ildən həyata 

keçirilməyə başlayan genişləndirici maliyyə siyasəti artıq daraldıcı 

maliyyə siyasəti ilə əvəz olunmağa başlayır.  

Bu tədqiqatın məqsədi, son illərdə ABŞ və eləcədə dünya 

iqtisadiyyatında baş verən dəyişiklikləri analiz etməkdir.  Məqalədə 

ABŞ-ın son zamanlarda yüksək məbləğdə emissiya etdiyi dolların 

iqtisadiyyatda nə kimi dəyişiklərə yol açacağı, Federal Ehtiyatlar 

Sisteminin (FES) aldığı qərarların nəticələrinin nə şəkildə 

iqtisadiyyata təsir edəcəyi analiz ediləcəkdir. Eyni zamanda tədqiqatın 

bir digər məqsədi olaraq, qlobal böhranların baş verməsində faiz 

artımlarının rolu müəyyən olunacaq və maliyyə sektorunun ABŞ 

iqtisadiyyatında payı göstəriləcəkdir. Son olaraq isə Dünya Qida 

Sektorunda baş verən dəyişikliklərə yer veriləcəkdir.    

Açar sözlər: ABŞ, Böhran, Pul emissiyası, Faiz, Dünya Qida 

İndeksi 
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Helal Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Türkiye'de Helal 

Belgelendirme Süreci 

Ali İmran Tatlıbadem 

Gaziantep Üniversitesi, 

Mehmet Ali Orhan 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Prof. Dr. Hanifi Murat Mutlu 

Gaziantep Üniversitesi 

Özet  

İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek, büyümelerini ve pazar 

paylarını genişletebilmeleri için kendilerine yeni pazarlar bulmalarını 

gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı işletmeler, uluslararası pazarlara 

katılmak isterler. İç ve dış pazarlardaki rekabet avantajının formülü 

kalite, maliyet ve hız üçgeninde yatmaktadır. Bu formülü oluşturan 

üçgen elemanlarının üstünlüğünü sağlayabilen işletmeler, lojistik 

yönetimini de kullanarak rakiplerine göre daha başarılı bir konumda 

bulunabilmektedir. Dünya genelinde her geçen gün artmakta olan 

Müslüman nüfusun artışının beraberinde getirdiği hususlardan birisi 

olan helal algısı gün geçtikçe artmaktadır.  

Ürünlerin helal etiketlerinin bulunması temiz, sağlıklı ve güvenli 

olarak kabul edilmesi Müslüman olmayanlarında helal ürünleri 

tanıması neticesinde, helal tüketimi küresel ölçüde tutulur hale 

gelmiştir. Helal tedarik zincirinde hammaddeden ürüne kadar olan 

zincir süresince her şeyin helal kaliteyi göz önünde bulundurması ve 

tüketim anındaki tüketicideki çekinceleri önlemek için helal 

bütünlüğün oluşturulmasının sağlanmasıdır. Helal ürün lojistiği, 

işletmelerin uluslararası pazarlara açılması imkânını sunabilecek çok 

önemli bir strateji olmaktadır. Bu durumdan dolayı uluslararası 

pazarlara açılmak ve buralarda sürekli olmak isteyen işletmelerin 

lojistik faaliyetlerine ilaveten helal lojistiği de eklemeleri önemli bir 

konudur. Bu çalışmadaki amaç tedarik zinciri yönetimine “helal” 

olgusunun işlenmesini araştırmak ve helal tedarik zincirinin işleyiş 

sürecini açıklamaya çalışmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Helal Lojistik, Helal Tedarik Zinciri, Tedarik 

Zinciri 
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Azərbaycan Bank Sistemində Kapitalın Adekvatlığı və Leverec 

Əmsallarının Analizi 

Mehrab Kərimli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir dövrdə banklar iqtisadiyyatda ən mühüm maliyyə 

qurumlarıdır. Bankların fəaliyyətinə təsir göstərən bir çox faktorlar 

vardır ki, hər bir bank uğurlu olmaq üçün bu faktorlara diqqət 

yetirməlidir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə də son illərdə bir neçə bank 

müxtəlif səbəblərdən fəaliyyətini dayandırmışdır. Bu faktorlardan biri 

də kapitalın adekvatlığı anlayışıdır. Kapitalın adekvatlığı  dedikdə 

qısaca kapitalın yetərliliyi, bankın üzləşə biləcəyi problemlərə qarşı 

dayanıqlılığı nəzərdə tutulur. Bu tədqiqat Azərbaycan bank sistemində 

bankların kapital adekvatlığı və leverec əmsallarının tədqiq edilməsinə 

əsaslanır. Tədqiqatda əvvəlcə kapital strukturu, kapitalın adekvatlığı, 

leverec əmsalı və Azərbaycan bank sistemi barədə mövzu üçün 

əhəmiyyətli olan nəzəri məlumatlar əks etdirlimişdir. Tədqiqatın 

praktiki hissəsinə isə ölkəmizdə bank sektorunun öndə gələn 

banklarından olan Kapital Bank, Access Bank, Yelo Bank, Bank 

Respublika, Rabitə Bank və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı cəlb 

edilmişdir. Sözü gedən bankların 2021-ci ilin sonuna olar kapitalın 

adekvatlığı və leverec əmsalları təhlil edilərək qanunla müəyyən 

edilmiş normalara uyğunluğu, banklarda bu əmsalların bir birindən 

fərqli olmasının səbəbləri müzakirə olunmuşdur. 

Açar sözlər: bank sistemi, kapitalın adekvatlığı, leverec əmsalı. 
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Ölkə Ərazisinin İşğali Zamani Təbii Resurslarin Qanunsuz 

İstifadəsi Nəticəsində Dəymiş Zərər və Onun Hesablanmasi 

Metodologiyasi 

Hüseynov Azər 

Budaqov Mehralı 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: 44 günlük savaşda Azərbaycan xalqının tarixi 

zəfəri 30 illk işğalla əlaqəli olan bir sıra problemlərə, o cümlədən işğal 

olunmuş ərazilərdəki təbii sərvətlə 

rdən qanunsuz istifadə məsələsinə daha ətraflı, daha konkret baxışı 

şərtləndirir. Artıq təbii sərvətlərin vəhşicəsinə istismarı siyasi 

diskusiyalar müstəvisindən beynəlxalq hüquq müstəvisinə keçirilməli 

və bu vəhşi istismar nəticəsində Azərbaycan xalqına dəyən maddi 

ziyanın ödənilməsi üçün hüquqi əsaslandırılmış tələblər 

formalaşdırılmalıdır. Bu isə öz növbəsində qanunsuz istifadədən – 

təbii resursların vəhşicəsinə istismarından yaranan zərərin dürüst 

müəyyənləşdirilməsini olduqca zəruri edir.  

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad 

edilmiş ərazilərindəki təbii resurslardan qanunsuz istifadə nəticəsində 

ölkəyə dəyən maddi zərərin hesablanması üçün dürüst metodoloji əsas 

yaratmaqdır 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: dialektika, iqtisadi və statistik 

təhlil, analogiya metodları, müqayisəli və ekspert qiymətləndirmələri, 

həmçinin elmi abstrakt-məntiqi metodlar. 

Tədqiqatın informasiya bazası: fərmanlar, sərəncamlar, qanunvericilik 

və icra orqanlarının qərarları, normativ sənədləri, yerli və xarici 

alimlərinin təbii resursların qanunsuz istifadəsinin problemlərinə həsr 

edilmiş olan əsərləri, mövcud mətbuatın materialları təşkil edir.  

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Tədqiqatın aparılmasına əngəl olan 

nəzəri-metodoliji çatışmazlıqlar, o cümlədən yetərli yerli informasiya 

bazasının olmamağı. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: resurs potensialından 

istifadə istiqamətlərinin müəyyənləşdirmək və bu sahələr üçün 

potensial qiymətləndirilmə mexanizmləri hazırlanmasına dair təklifıər 

irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: Qarabağ, resurs, qiymətləndirmə 
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The Impact of Covid-19 Pandemic to Migration Processes in 

Azerbaijan 

Mehriban Aliyeva 

Azerbaijan State University of Economics 

Emiliya Huseynova 

Mingachevir State University 

Tural Khalilov 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

In the age of globalization the borders among the states are being 

erased and the new opportunities are being opened, including for the 

usage of the professional skills. Labor migration has existed 

throughout the entire period of society’s life and this process is 

currently increasing on a global scale. Migrants often meet the barriers 

in their search for the most acceptable working conditions. As a result 

of COVID-19 pandemic the migrants suffer more than the local 

population for many reasons. First, as money transfers by labor 

migrants are decreased, the social situation of their families becomes 

complicated. Secondly, migrants themselves face financial difficulties 

due to the fact that they lose their daily income during the quarantine 

period. Third, as they do not receive medical care in time, their risk of 

suffering Coronovirus as well as other diseases increases. Those who 

have the opportunity to return the native land are away from the labor 

process for few weeks due to the quarantine period in their home 

countries. All these are serious signals for decision-making by 

potential migrants and create a shock effect for the “suggestion” of 

labor migration. COVID-19 significantly reduced the “demand” for 

labor migrants, as it reduced the economic activity of labor migrants 

from Azerbaijan in the main destination countries, especially in 

Russia. Each of these factors had a significant impact to labor 

migration and mobility from Azerbaijan. 

Keywords: Covid-19, migration, demand, suggestion, labor 

migration, migrant transfers 
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Evaluation and optimization of investment parameters project 

for the development of hydrocarbon raw materials 

Azizov Bakhram 

Azerbaijan University 

Samadova Mehriban, Khalilov Tural 

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) 

Summary 
At the present time the oil-gas industry is one of the most important and 

fastest growing industries in countries with great fuel and energy potential. 

The energy program of Azerbaijan Republic, which has huge promising 

reserves of natural resources - oil and gas, provides for further accelerated 

development of the oil and gas industry by putting into development a large 

number of new fields located in remote and hard-to-reach areas - first of all, 

on the shelf and offshore fields of the Caspian basin and the development of 

oil and gas condensate fields of the Caspian lowland. At the same time, the 

costs of development, field development, pipeline construction and other 

types of work related to oil and gas production in these areas are significantly 

increasing compared to the old land-based oil and gas producing areas 

developed in the traditional way. In such conditions, it becomes especially 

relevant to improve the methods of planning mining, search for optimal 

options for a long-term plan, determining the order and timing of 

commissioning of individual fields, the pace of their operation, production 

volume, parameters and timing of construction of the network of trunk and 

intra-district pipelines and other economic and technological indicators.  

The desire to achieve the adequacy of mathematical models with the studied 

phenomena on the one hand and to use optimization methods to select the 

best options for projects and development plans for these objects, as well as 

the fast development of computer technologies led to the emergence of a new 

direction in the study of complex social and economic phenomena – 

simulation modeling (Shennon, 1978). Simulation modeling is used in 

situations when it is necessary to find the optimal solution for the successful 

functioning of the complex system with difficult relationships and a large 

number of used technologies. Simulation modeling is the construction of 

computer models and conducting experiments on them. The term simulation 

refers to the process of experimenting on the model instead of the conducting 

appropriate experiments with the real system. Conducting multivariate 

computational experiments allow identifying detailed statistics, as well as 

some qualitative patterns and based on them to make certain generalizations 

to make the rational decision.    

Keywords: Simulation modeling, system, model, technology, oil, oil flow 

rate, oil recovery, oil well, oil production, drilling, field.  
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Разработка Эффективных Мер Государственного 

Регулирования Экономики Для Преодоления Последствий 

Пандемии Ковид-19 

Əbdürrəhmanlı Məltəm 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 
Для усиления макроэкономической политики в периоды кризисов 

важно обеспечить эффективную координацию институтов. Важную 

роль тут играют связь проводимой макроэкономической политикой и 

ожиданиями от нее со стороны экономических агентов. 

Важной мерой антикризисного регулирования является бюджетное 

регулирование экономики. Однако, высокий уровень бюджетных 

расходов для поддержки экономики в период кризиса увеличивает 

бюджетный дефицит и государственный долг, а также стимулирует 

инфляцию. Несмотря на это многие международные финансовые 

институты поддержали данную политику в условиях пандемии. Однако 

при увеличении государственных расходов считается, что они должны 

быть направлены на структурные изменения. Вместе с тем, не все 

страны имеют необходимые финансовые ресурсы, а те которые 

наращивают расходы, должны быть готовы расплачиваться по ним в 

будущем.  

Кризис, связанный эпидемией ковид-19 вскрыл проблемы в сфере 

здравоохранения. В дальнейшем возможны новый всплеск этой или 

подобной инфекции и система здравоохранения должна быть готовой к  

новым вызовам. Достичь этого можно инвестируя в систему 

здравоохранения, укрепляя, модернизируя ее, с тем, чтобы при 

необходимости она могла эффективно противостоять таким проблемам 

в будущем. 

Перед каждой страны текущая задача – преодоление последствий 

ковид-19 и вывод экономики на доковидный уровень. Основным 

направлением в этом могут быть меры по совершенствованию 

государственного регулирования, улучшение инвестиционного 

климата, эффективная работа в области цифровизации.   

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, 

антикризисная экономика, экономический рост, пандемия ковид-

19. 
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A Granger Causality Test (GCT) Approach to Exchange Rate 

Volatility on Prices of Selected Construction Materials in North-

Central Nigeria 

Abdulhaqq Onoruoyiza Muhammed and Chinedu Chimdi 

Adindu 

Federal University of Technology Minna 

Abstract 

The importance of construction materials to the Nigeria’s construction 

industry sub-sector cannot be overemphasized considering its 

monumental contribution to national infrastructure development, 

employment generation, and gross domestic product (GDP), to 

mention but a few. Unfortunately, there has been a continual upward 

surge in the prices of construction materials and its attendant effects 

on the volume of construction output owing to price vagaries. This 

study applied Granger Causality Test (GCT) to investigate the effect 

of Exchange Rate Volatility (ERV) on selected construction material 

prices for projects embarked upon within the North-Central 

geopolitical region of Nigeria. The data employed Exchange Rate 

Volatility (ERV) trend, and Average Price Trends (APT) of Cement, 

Block, Tile and Reinforcement for the period between 2011Q1 and 

2020Q4. The results show p-values of 1.006e-05, 1.006e-05, 0.000668 

and 1.006e-05 respectively  for Cement, Blocks, Tile and 

Reinforcement. Thus, implying that ERV do not granger-cause the 

selected construction material variable factors, which are Cement, 

Block, Tile and Reinforcement prices. The study concludes that 

exchange rate votality has a negative consequence on each of the 

selected construction materials with a unidrectional impact and same 

not happening in reverse. The study recommends the implementation  

of requisite fiscal policies including reduction in the usage of other 

currencies other than the Naira to transact within Nigeria, stoppage of 

the use of US Dollars as an intermediary for international currency 

exchanges and an increase  in the  production capacity of local 

construction materials. 

Keywords: Granger Causality Test (GCT), Exchange Rate 

Volatility (ERV), Building Materials Prices, Construction 

Projects. 
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The Role and Use of Big Data on Creating Organizational 

Core Competency and Competitive Advantage 

Abe Harraf 

University of Northern Colorado 

Abstract 

The research paper attempts to analyze and articulate whether 

developing a core competency in utilization of big data and business 

analytic results in a competitive advantage.  The readily available 

computing technology and its use in diving deep in business 

analytics could inform businesses in gaining insight to their 

consumer behavior in their respective marketplace. The research 

outlines the ways various factors that affect the utilization of the big 

data and how it could be effectively used to cultivate information. It 

will include varied industries, organization size, and how the market 

actors implement the knowledge they gain from the big data 

acquisition to inform their business and market processes. The 

research paper hypothesizes that when business enterprises properly 

and within the bounded rationality of time and resources constraints 

acquire and utilize the big data, no matter their size or nature of their 

industry, they can create a competitive advantage. 

Keywords: Big Data, Analytic, Agility, Core Competency 
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A Situational Analysis of Challenges and Prospects of the Light 

Manufacturing Sector (SMEIs) in Ethiopia 

Abrehet Mehari 

Ethiopia Civil Service University and Azerbaijan State 

University of Economics 

Abstract 

The development of light manufacturing enterprises in Ethiopia 

essential to build the capacity and capability of industrial sectors 

through technological transfer and helps to improve the productivity 

and competitiveness of the overall economy and globally competent 

and leading in Africa. The purpose of study is to analyze the situational 

analysis of challenges and perspectives of light manufacturing sector 

in Ethiopia. This study employed a descriptive research method with 

qualitative and quantitative research approach focusing on the 

challenges and opportunities of manufacturing sectors. Data were 

collected from 153 manufacturing enterprises through proportional 

stratified sampling. The result confirmed that though there were an 

opportunity that enables the manufacturing sector to establish easily, 

provision motivational systems (tax exceptions and custom duties), 

several challenges were hinder the firm’s operation of production 

process and participation in local and international market. The 

manufacturing industries are not operating at full capacities which are 

deterred their competitiveness due to raw material scarcity especially 

in agroprocessing and pharmaceutical firms. The other problem that 

required serious attention is, the firm’s operational capacity like 

limited market opportunity, working capital, poor and expensive trade 

logistic, and shortage of foreign currency. These lead the 

manufacturing sector to rely on import goods which incurred 

additional costs for   business operation. 

Keywords: manufacturing, challenges, perspectives, production, 

Ethiopia 
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Füzuli Rayonunda Biznes Sahələrinin Inkişafı üçün Şəraitin 

Təhlili və Zəruri Infrastrukturun Inkişafı 

Aytən Hüseynli, Afət Abbasova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Xülasə  

Dünyada baş verən qlobal böhranın ölkə iqtisadiyyatına təsirlərinin 

azaldılnması və neft gəlirlərindən asılılığı minimuma endirmək 

məqsədilə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə 

bağlı sistemli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonlarının işğaldan azad edilməsi qeyri-neft 

sektorunun və biznesin inkişafı üçün yeni imkanlar yaratdı. 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən 

iqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətlər hazırlamışdır. Füzuli 

rayonunun da daxil olduğu Qarabağ iqtisadi rayonunda inkişaf 

etdirilməsi planlanan əsas sahələr innovativ texnologiyalara əsaslanan 

istehsal, xidmət və emal sahələridir. Yeni emal fəaliyyəti ilə məşğul 

olan müəssisələrinin açılması və ya mövcud olan bu tipli müəssisələrin 

yenilənməsi və genişlənməsi bu bölgədə aqrar sektorun inkişafı üçün 

mümbit şərait olması ilə sıx əlaqəlidir. İşğaldan öncəki dövrlərdə də 

kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi Füzuli rayonu və digər bölgələrdə 

işğaldan azad edildikdən sonra da texnologiyanın təkmilləşməsi və 

müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi vasitəsilə əkinçilik, bağçılıq və 

digər bu tipli təsərrüfatların yaranması və genişlənməsi Qarabağ 

iqtisadi rayonu üçün əsas prioritet istiqamətlərdən biridir. Qarabağın 

inkişafında önəmli rol oynayacaq layihələrdən biri olan Füzuli hava 

limanı həm bu rayonda, həm də digər bölgələrdə müxtəlif biznes 

sahələrinin inkişafına önəmli təsir göstərəcək. Əsas məqsədi azad 

edilmiş ərazilərə sərnişin və yük daşımalarının artırılmasına yönələn 

bu hava limanı bölgədə həm turizm həm də digər sektorların inkişafına 

önəmli dərəcədə təsir edəcək. Hava limanı vasitəsilə bölgəyə turist 

axınının çoxalması digər sahələrin inkişafına da gətirib çıxaracaq. Bu 

da ictimai iaşə, xidmət sektorlarına müsbət təsir göstərəcək. Bu 

ərazilərin sənaye potensialını nəzərə alsaq, hava limanı Qarabağda 

istehsal olunacaq sənaye məhsullarının dünya bazarına çıxarılması və 

bütövlükdə regionun ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından 

olduqca vacibdir.  

Açar sözlər: Sahibkarlıq fəaliyyəti, Füzuli hava limanı 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə Qeyri-Neft Sektorunun 

Formalaşması və inkişafı Perspektivləri 

Suqra Hümbətova, Ağamurad Abdullayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

XüƖasə 

Ötən əsrin sonƖarında Azərbaycan mürəkkəb tarixi dövr yaşasa da, 

sosiaƖ-iqtisadi və mədəni həyatında böyük təkamüƖ yoƖunu inamƖa 

keçərək sabit, təhƖükəsiz və müasir həyat səviyyəsini təmin etmiş öƖkə 

kimi dünyada tanındı. ÖƖkənin beynəƖxaƖq nüfuzu əhəmiyyətƖi 

dərəcədə artmış, cəmiyyətdə dövƖətçiƖik ənənəƖəri gücƖənmiş, müasir 

sosiaƖ-iqtisadi infrastruktur qurucuƖuğu uğurƖa həyata keçiriƖmişdir. 

İqtisadi inkişafdan qaynaqƖanan yüksək maƖiyyə imkanƖarı uzun iƖƖər 

makroiqtisadi sabitƖik və artıma vacib töhfə vermiş, təhƖükəsizƖiyin 

təmini üçün gücƖü potensiaƖ yaratmışdır. QəƖəbə nəticəsində işğaƖdan 

azad olunmuş əraziƖərin öƖkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, 

yeni beynəƖxaƖq və regionaƖ nəqƖiyyat-Ɩogistika dəhƖizƖərinin 

imkanƖarından faydaƖanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan 

verəcəkdir. Bu çərçivədə regionda təhƖükəsizƖiyin, sabitƖiyin, rifahın və 

qarşıƖıqƖı faydaƖı əməkdaşƖığın formaƖaşması, eƖəcə də iqtisadi və 

ticarət əƖaqəƖərinin inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın Ɩider dövƖəti oƖan 

Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının 

müəyyən ediƖməsində roƖunu daha çox möhkəmƖəndirəcəkdir.UğurƖu 

sosiaƖ-iqtisadi və siyasi naiƖiyyətƖər, miƖƖi və muƖtikuƖturaƖ dəyərƖər 

qarşıdakı iƖƖərdə ŞərqƖə Qərbin qovşağı oƖan Azərbaycanın qüdrətinin 

daha çox artacağına əminƖik yaradır. Bu imkanƖar 2030-cu vasitəsilə 

qədər oƖan mərhəƖədə Azərbaycanın iqtisadi suverenƖiyinin 

möhkəmƖəndiriƖməsinə və müasir həyat standartƖarına əsasƖanan 

yüksək sosiaƖ rifah cəmiyyətinə sahib qüdrətƖi dövƖətə çevriƖməsinə 

zəmanət verir. Azərbaycan dövƖəti öƖkədə əhaƖinin rifahının daha çox 

artırıƖması üçün sosiaƖyönümƖü bazar iqtisadiyyatının inkişaf 

etdiriƖməsi yoƖunu seçmişdir.MiƖƖi sosiaƖ rifah səviyyəsinin davamƖı 

artması məqsədiƖə yüksək, dayanıqƖı, inkƖüziv və başƖıca oƖaraq özəƖ 

təşəbbüsƖərə arxaƖanan iqtisadi artımın sürətƖənməsi, azad olunmuş 

əraziƖərə əhaƖinin qayıdışının təmini Azərbaycanın yeni inkişaf 

magistraƖının ideoƖoji nüvəsini təşkiƖ edir.Tədqiqat metodları: 

Tədqiqat işində təhlil, sintez, induksiya və deduksiya, müqayisə, 

ümumiləşdirmə, statistik təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

Açar sözƖər: işğaƖdan azad olunmuş əraziƖər, qeyri-neft sektoru, 

sosiaƖ - iqtisadi tədbirƖər. 
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Влияние эпидемии коронавируса (COVID-19) на малый 

бизнес и ее экономические последствия 

Намазова Аида 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Одна из сфер, наиболее всего пострадавшая во время пандемии 

вируса COVID-19 является сфера малого и среднего бизнеса. 

Многие субъекты предпринимательства понесли большие 

убытки и были вынуждены прекратить свою деятельность. 

Конечно же, данный ущерб показал себя и на общей 

экономической ситуации страны. Начался большой кризис, 

увеличилась безработица по причине введения карантина и 

закрытия большинства мест (рестораны, места общественного 

развлечения и т. д). Устойчивое состояние малого и среднего 

бизнеса крайне важно, так как большинство доходов в казну 

страны приходит именно оттуда, также он обеспечивает 

большинство граждан работой, снабжая их средствами для 

обеспечения существования. Государство предприняло 

различные меры для всевозможной поддержки с ее стороны, 

потому что восстановить экономику после сильнейшего кризиса 

практически невозможно. Необходимо ввести определенные 

новшества, цифровые технологии и подвергнуть сферы 

деятельности цифровизации. Данные меры необходимы для 

обеспечения конкурентоспособности фирмы и увеличения 

спроса на товары или услуги. Пандемия повлияла на изменение 

нашей реальности. Жизнь изменилась, и надо следовать 

нынешним стандартам. Не обошлось без вмешательства 

инновационных технологий во всех сферах жизни и 

предпринимательства. Многие предприятия начали 

сотрудничать, и данные союзы очень положительно показали 

себя. Сейчас можно сказать все проблемы можно решить онлайн. 

Люди стали заказывать еду, одежду и многое другое для себя и 

других заказывать через интернет. Раньше такое можно сказать 

не наблюдалось. Изменились также отношения людей между 

собой, наблюдается какая-то отстраненность между ними. 

Ключевые слова: пaндемия, малый бизнес, социально-

экономическое развитие, эффективность, государственная 

поддержка. 
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Systematic Review: The Impact of Total Quality Management on 

Gold Mining Industry Performance in Sudan 

Ali Ahmed Suliman Elmahdi, Ilgar Seyullayev 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract  

The goal of this study is to undertake a comprehensive evaluation of 

the literature on Total Quality Management (TQM) for organizational 

performance. Increased performance correlates to higher customer 

satisfaction and lower costs, as leaders recognize. Since the 

introduction of total quality management approaches, organizations 

have begun to combine TQM standards and performance development 

ideas. Total quality management (TQM) is proposed as a solution to 

the current problem afflicting the Sudan gold mining industry. 

According to the study's review, the model's significance is that it can 

be used to any business or organization. The findings of the article. 

Total quality management would enable the development and 

implementation of high-quality performance models by establishing a 

quality control system and strong leadership in the industry. 

Keywords: Industry, Organisation, Performance, Management, 

Quality Improvement, Sudan 
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Capital inflows and bank profitability: Are Islamic Banks 

Different? 

Ali Mirzaei 

American University of Sharjah 

Abstract 

Do capital inflows affect the profitability of banks in recipient 

counties? If so, are Islamic banks different form their counterparts’ 

conventional banks? This paper addresses these questions using data 

on 788 banks from 22 countries where dual banking systems exist. We 

find that capital inflows generally affect the performance of banks, 

regardless of their business models. A rise in foreign inflows causes 

the profitability of banks to increase. When decomposing inflows to 

equity and debt, we observe that the former affects only conventional 

banks while the latter only Islamic banks. The growth enhancing role 

of debt inflows may explain the preceding finding.  

Keywords: Capital inflows; bank profitability; Islamic banks  
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Features of state regulation of sustainable development of the 

agricultural sector: international experience 

Alina Brychko, Tetiana Kharchenko 

Sumy National Agrarian University 

Abstract 

The article analyzes the international practices of state regulation of 

the agricultural sector. It is established that the dynamics of forms and 

methods of regulation, the target impact of which is directed to the 

income of economic entities, market relations, direct agricultural 

production, intersectoral relations, etc. State regulation of the 

development of the agricultural sector in Ukraine is implemented 

through mechanisms of direct budget support through subsidies and 

subsidies, tax benefits and regulation of pricing. The state of economic 

development, budget opportunities, the state of legislative support, the 

level of formation of priorities of sectoral and territorial development 

have a direct impact on the effectiveness of state regulation of 

agricultural development. It is established that for Ukraine it is 

expedient to partially use the tools of different approaches to form a 

comprehensive model focused on expanding insurance and financial 

instruments, deepening the level of innovative production, sustainable 

development of rural areas and more. It is determined that according 

to the indicator PSE (%) the highest level of state support for producers 

in Japan. There is a similar tendency to reduce the level of state support 

for agricultural producers in the European Union by 36.3%. The 

assessment shows that state support for agricultural producers in 

Ukraine is the lowest, characterized by the presence of negative values 

during the study period and the lack of a steady trend. It is confirmed 

that the instruments of state regulation of the agricultural sector of 

Ukraine's economy are comparable to the international practice of 

regulatory policy. 

Key words: state regulation, agricultural sector, sustainable 

development, state policy, regulatory policy, direct budget 

support 
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Перспективы создания и развития зоны «Зеленой Энергии» 

на освобожденных территориях 

Алия Тагиева 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

После мирного соглашения, заключенного между Арменией и 

Азербайджаном в ноябре 2020 года, Азербайджан немедленно 

приступил к работе по обеспечению безопасности, 

реконструкции, реабилитации и реинтеграции освобожденного 

Карабаха, претерпевшего огромные разрушения в ходе 

армянской оккупации за последние 30 лет. В 

послеосвободительный период созданию зоны «зеленой 

энергии» на территориях уделяется первостепенное внимание.  

Зеленая энергия важна для окружающей среды, поскольку она 

заменяет негативное воздействие ископаемого топлива более 

экологически чистыми альтернативами. Зеленая энергия, 

полученная из природных ресурсов, также часто является 

возобновляемой и чистой, а это означает, что она не выделяет 

парниковых газов или выделяет мало парниковых газов и часто 

легкодоступна. Тем не менее, традиционные источники энергии 

в настоящее время являются наиболее распространенным 

источником производства электроэнергии в мире. В связи с этим 

постоянно растущий спрос на энергию в мире ускоряет 

постепенный переход государств к зеленой энергии. В Карабахе 

и семи соседних регионах страны государство акцентирует свое 

внимание на производстве и эффективном использовании 

возобновляемых источников энергии. В результате, обеспечение 

гармонии поэтапного использования возобновляемых и 

традиционных источников энергии будет иметь достаточно 

важное значение для социально-экономического развития 

страны, экологической устойчивости и энергетической 

безопасности. В статье проведен экономический анализ 

потенциала возобновляемой энергетики и создание индустрии 

«зеленой энергетики». 

Ключевые слова: «зеленая энергетика», Карабахский регион, 

«умные города», возобновляемые источники энергии. 
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Conceptual approach to problems of security and cyber 

resilience issues of information infrastructure of regional and 

national economies 

Alovsat Aliyev 

Institute of Information Technology of Azerbaijan National 

Academy of Sciences 

Abstract 

The article is devoted to the conceptual study of the security and cyber 

resilience of the information infrastructure of regional and national 

economic systems, which is currently considered very relevant. The 

necessity for stable development, security, sustainability and 

resilience of regional and national economic systems, including 

information infrastructure, is justified. The directions of ensuring 

information security in the conditions of the transformation of the 

economy into a digital economy were commented. The problems of 

sustainable, resilient development and resilience of the economy have 

been studied. Mechanisms for ensuring national and economic 

security have been analyzed and internal threats to them have been 

identified. Economic aspects and measures of information security of 

regional-national economies are studied. Methods of ensuring 

information security in the conditions of digital economy have been 

studied. Issues of ensuring the economic security of ICT are indicated. 

Elements and actors of different character and purposes of the digital 

environment have been identified. Specific features of information 

security in the digital economy are noted. Relevant recommendations 

have been made to ensure and enhance the security and cyber 

resilience of the information infrastructure of regional and national 

economies in the conditions of the 4.0 Industrial platform and the 

digital economy. 

Keywords: sustainable and resilient economic development, 

digital economy, national-regional economic systems, economic 

information security, cyber resilience of the economy 
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Relationship Between Foreign Direct Investment (FDI) and 

Gross Domestic Product (GDP): A Case Study from Azerbaijan 

Amin Taghiyev 

Azerbaijan State Economic University 

Elkhan Mahmud 

Xiamen University 

Abstract 

With the collapse of the Soviet Union, the necessary legal framework 

was created in Azerbaijan for the transition to a new economic system, 

organizational and management structures were formed, antitrust 

measures were taken in the consumer market, and the widespread use 

of market tools of economic management began. Large amount 

foreign direct investment (FDI) has been attracted to the Azerbaijani 

economy as a result of the economic reforms adopted in recent years, 

as well as the development of the country's material and technological 

foundation. This study conducts time series techniques to analyze the 

impact of foreign direct investment on Gross Domestic Product in 

Azerbaijan. The research uses annual data from the period 1993-2020. 

The empirical analysis begins with descriptive statistics. Unit root 

tests are applied to justify stationary for data. VAR model, Johansen 

cointegration and Granger causality were applied for empirical 

analysis. According to the results Johansen cointegration Test, there 

is a long-term relationship between FDI and GDP. As a result of the 

Granger causality test, FDI at the 5% significance level is the Granger 

cause of GDP. 

Keywords: Foreign direct investment, gross domestic product, 

Johansen cointegration, Granger causality 
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Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonu və Kiçik Biznesin Nəzəri-

Metodoloji Əsasları 

Ağayev Aqşin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: Hazırda Dağlıq Qarabağ regionunda 

fikir ayrılıqları tərəflər arasında müxtəlif coğrafi və tarixi əsaslarla 

dekriminallaşır. Bu səbəbdən tədqiqatımızda, ilk növbədə, bu 

regionda mübahisənin əsas səbəblərini müəyyən etmək üçün bölgənin 

coğrafi və demoqrafik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirəcəyik. Bölgə 

haqqında ümumi çərçivələr tərtib edildikdən sonra, XVIII əsrin 

ortalarından regionda üstünlük təşkil edən proseslər müəyyən tarixi 

dövrlərdə həll olunacaqdır. Tədqiqatın məqsədi: İşin tədqiqatının 

məqsədi Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda kiçik biznesin inkişafının 

nəzəri-metodoloji əsaslarını, biznes idarəetmə yollarının 

müəyyənləşdirilməsinə aid hər biri baxımdan əsaslandırılan təklifləri, 

tövsiyyələri işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. İstifadə olunmuş tədqiqat 

metodları: Tədqiqat prosesində bu sahədə mövcud olan 

nəzəriyyələrin, inkişaf xüsusiyyətləri haqqında informasiyanın təhlili 

metodlarından və s. istifadə olunmuşdur. Tədqiqatın informasiya 

bazası: Tədqiqatın yazılması prosesində aparıcı alimlərin bu sahədə 

nəzəri ideyalarından, xarici ölkələrin təcrübəsindən alınan 

məlumatlardan geniş istifadə olunmuşdur.Tədqiqatın elmi yeniliyi və 

praktiki nəticələri: Bu problemə uğurlu vasitəçilik nümunələrindən 

tamamilə fərqli üsullar aiddir. Məlumdur ki, bu prosesdə vasitəçi 

rolunu üzərinə götürən və bu vəzifəni yerinə yetirən heç bir 

səlahiyyətli şəxs yoxdur. Prosesin müəyyən cədvəli olmadığı üçün 

görüşlər çox vaxtaşırı keçirilir.  

Açar sözlər: Yuxarı Qarabağ, Azərbaycan, Ermənistan, 

münaqişələr, sazişlər, kiçik biznes. 
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Azərbaycanda logistika sisteminin inkişafı və onun 

genişləndirilməsi yolları 

Arif Şəkərəliyev, Qoşqar Şəkərəliyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi, 

əlavə dəyər yaradan iqtisadiyyat sahələrinin inkişafının sürətlən-

dirilməsi, rəqabət qabiliyyətli və ixracyönlü istehsal sahələrinin 

inkişaf etdirilməsi məsələləri araşdırılır. Hazırda strateji yol 

xəritələrinin icrası dövründə qarşıya qoyulan əsas vəzifələr sırasında 

logistika sisteminin inkişafının modelləşdirilməsi, bu sahənin istehsal 

potensialından səmərəli istifadənin təmin olunması və istehsal 

müəssiəsələrinin strukturunun diversifikasiyalaşdırılması daha çox 

əhəmiyyət verilir. Belə ki, respublikamızda mövcud iri neft-kimya 

qurğularının modernizasiya edilməsi, yüksək texnologiyalar əsaslı 

istehsal sahələrinin yaradılması, neft və qaz kimi qiymətli xammal 

resurslarının emal şəbəkəsinin genişləndirilməsi məqsədilə nəhəng 

kimya müəssiələrinin tikilib istismara verilməsi qarşıda durur. Bundan 

başqa sənaye sahələrinin, kənd təsərrüfatının, turizmin, nəqliyyat 

sektorunun ixrac potensialının maksimum səmərəli istifadə edilməsi 

zərurəti yaranmışdır. Buna görə sənaye müəssisələrinin istehsal 

şəbəkəsinin  genişləndirilməsi, müxtəlif çeşiddə kimya və neftkimya 

məhsullarının istehsal olunması respublikamızda əlavə dəyər 

yaratmaqla bərabər, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına güclü təkan 

verə bilməsi, biznesin inkişafına əlavə stimullar yaranması araşdırılır. 

Bu strateji məsələlərin həllində loqistika sisteminin inkişafına 

müstəsna əhəmiyyət verilir. 

Açar sözlər: Logistika sistemi, ixrac potensialı, qeyri-neft sektoru, 

nəqliyyat sistemi, loqistikanın inkişaf perspektivləri. 
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Iqtisadi İnkişaf Strategiyasının Əsas Hədəfi Regionların Tarazlı 

Və Davamlı İnkişafını Sürətləndirtməkdir  

Nəsibova Arifə 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Xülasə 

Regionların inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-

iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Bu sahədə 

qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, 

habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı 

sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft 

sektorunun davaml inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və 

sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, 

sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya 

qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və 

nəticədə, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq 

səviyyəsinin azaldılmasına təkan verir. Bu məsələlərin uğurlu həlli 

ölkənin regionlarında mövcud olan potensialdan daha səmərəli istifadə 

etməklə bölgələrdə, o cümlədən kənd yerlərində sosial-iqtisadi 

inkişafın sürətləndirilməsi və bu inkişafın davamlılığının 

möhkəmləndirilməsini zəruri edir.  

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, istehsal, dövlət proqramı, regionlar, 

sosial-iqtisadi inkişaf, ərzaq təhlükəsizliyi 
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Reducing the Effects of the Ukraine War: Analysis of Increasing 

Food Imports from ECO Countries to Azerbaijan 

Arzu Huseynova, Arzu Mammadova, Arzu Abilova, Heyran 

Hasanova, Ophelya Mazanova 

Institute for Scientific Research on Economic Reforms, 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The paper analyzes the stabilization of the situation in Azerbaijan 

against the background of rising food prices on world markets as a 

result of the war in Ukraine. The authors studied the effects of the 

Ukrainian war on the world and Azerbaijani import markets. 

Opportunities to replace the import of Azerbaijan's largest importers 

Russia and Ukraine by ECO member states were analyzed. We also 

investigated the question of whether OIC member states can be 

considered as an alternative markets. Analysis and evaluations were 

conducted to find answers to these and other similar questions. As a 

result, using the tools of the International Trade Centers such as the 

Market Access Map, Export Potential Map, etc. three member states 

of the Economic Cooperation Organization (Turkey, Kazakhstan, and 

Pakistan) with high potential for strategic food products for Azerbaijan 

have been identified. It is offered in the article: The war in Ukraine 

still continues to destabilize the world market. The Azerbaijan state 

should find alternative sources in a very short time. 

Key words: Ukraine war, strategic food products, price increase, 

import market, alternative market, ECO member states. 
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə nəqliyyat sistemi və onun ölkə 

iqtisadiyyatına verəcəyi töhfələr 

Pikəxanım Xudiyeva, Aslan Aslanov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə, Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat daşımalarının 

müasir vəziyyətinin təhlili verilmiş, eyni zamanda II Qarabağ 

müharibəsi zamanı işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın ölkənin 

nəqliyyat daşımalarına, habelə ölkə iqtisadiyyatına verəcəyi töhfələr 

haqqında ətraflı tədqiqat nəticələri qeyd olunmuşdur. Azərbaycan 

iqtisadiyyatında aparıcı yer tutan nəqliyyat sektorunun inkişaf 

dinamikasına nəzər salınmış və statistik göstəricilər verilməklə təhlil 

olunmuşdur. Qarabağda yerləşən nəqliyyat növlərinin təsnifatı 

verilmiş və onların iqtisadiyyata təsiri araşdırılmışdır. Nəqliyyat 

sektorunun bütün sahələrdə oynadığı mühüm rolu nəzərə alınaraq 

hazırda bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bu sahənin 

genişləndirilməsi ilə bağlı bir çox layihələrin irəli sürüldüyü, tədbirlər 

görüldüyü və investisiyaların cəlb edildiyi vurğulanmışdır. Əsasən, 

avtomobil nəqliyyatı sahəsində çoxşaxəli işlərin görüldüyü nəzərə 

çatdırılmışdır. 

Açar sözlər: nəqliyyat sektoru, nəqliyyat daşımaları, iqtisadi sahə, 

qeyri-neft sahəsi, logistika və ticarət. 
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Bir Kuşak Bir Yol Projesinin Azerbaycan ve Çin`in Ekonomik 

Ilişkisine Etkisi 

Aslan Azimzadeh 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Özet 

21. yüzyılın en büyük ekonomik projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesi 

hem Çin Halk Cumhuriyeti hem de katılımcı ülkeler için çok 

önemlidir. Başta Güney Kafkasya olmak üzere dünya ekonomisindeki 

yaranan yeni gerçekler, tarihi İpek Yolu üzerinde ve birçok 

bölgelerarası ulaşım ve enerji projesinin kavşağında bulunan 

Azerbaycan'ın Bir Kuşak Bir Yol projesine katılımının önemini 

artırmakta ve sonuç olarak iki ülke arasındakı ekonomik ilişkilerin 

kalkınmasını etkilemektedir. Çalışmanın temel amacı, Bir Kuşak Bir 

Yol projesinin Azerbaycan ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilere 

etkisini belirlemektir. Çalışmada Bir Kuşak Bir Yol projesi, projenin 

ana ulaşım güzergahları ve Bir Kuşak Bir Yol projesinde 

Azerbaycan'ın önemi hakkında genel bilgiler verilmektedir. Öte 

yandan çalışmada, Bir Kuşak Bir Yol projesinin SWOT analizi edildi, 

aynı zamanda Azerbaycan'ın bu bağlamdaki beklentileri ve son olarak 

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Halk Cumhuriyeti arasındaki mevcut 

ticari ilişkilerin durumu kapsamlı bir şekilde analiz edildi. 

Araştırmanın pratik önemi, dünyadaki yeni jeopolitik ve jeoekonomik 

gerçekler bağlamında Bir Kuşak Bir Yol projesinin belirli tehdit ve 

risklerden korunmasına yönelik önerilerde bulunması aynı zamanda 

bu bağlamda Azerbaycan'ın söz konusu projeye katılımının önemi, 

projenin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkileyeceğinin 

ortaya çıkarılmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Bir Kuşak Bir Yol, doğrudan yabancı yatırım, 

ulaşım, lojistik, ticaret 
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Clustering of Provinces in Turkey with Education Indicators and 

Comparison of Clusters by GDP 

Aslı Dolu, Umit Kuvvetli  

Izmir Bakırçay University  

Abstract 

Education is one of the most important factors that increase human 

capital efficiency. For this reason, the education indicators of a country 

are essential to reach a sustainable economic growth level of the 

countries. While countries are trying to improve their education 

indicators, they are also trying to eliminate the differences between 

provinces. Because the differences in terms of education indicators 

prevent equality of opportunity among individuals, these differences 

should be revealed first for individuals to reach similar educational 

opportunities. Afterward, education policies should be developed to 

eliminate the differences in development. For this purpose, 81 

provinces in Turkey were clustered according to education indicators 

in this study. Thus, provinces with different education indicators in 

different clusters were revealed. To understand whether the difference 

in these clusters is due to the economic levels of the provinces, a 

difference test was conducted according to the levels of gross domestic 

product. According to this result, the existing education infrastructures 

of the provinces may not be turning into national income in the same 

province. 

Keywords: education economics, education policy, education 

indicators, inequality, clustering of provinces  
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Changing role of HR: Comparison and integration of the roles of 

the CFO and CHRO 

Ayan Maharramli, Aygun Abdulova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

 CEO’s top goals for the CHRO and CFO were identified to appear 

strategic function of human resources and main areas in which they 

should collaborate. CEO's top priority for the CFO and CHRO was 

inquired. The main purpose is to appear the changing function of 

human resources and to identify the main areas in which CFO and 

CHRO should collaborate. First, it was asked from CEOs their top 

priorities for CHRO and CFO. Secondly, it was inquired about the 

critical areas in which they must work together and in which they have 

disagreements. It was found that 8% of respondents said "Everything," 

when it was asked “In which areas CFO and CHRO must integrate”. 

About major areas of disagreement, the most common response was 

"None" showing that CHROs in the poll believe they are well-aligned 

with the CFO which shows there is a hope to create integration. By 

conducting this survey, it can be concluded that integration of HR and 

Finance departments plays a great role to improve organizational 

performance. By making this collaboration CEO’s belief and attempts 

are the key. The changing role of HR is mainly related to create a 

bridge among organization and its employees’ objectives. 

Keywords: Human resources, organizational development, CEO, 

CHRO, CFO. 
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The role of insurance mechanism in sustainable development in 

the field of agribusiness 

Ayaz Tagiyev 

Azerbaijan State Economic University 

Summary 

The article considers the role of the insurance mechanism in 

sustainable development in modern conditions in the field of 

agribusiness and the main factors that ensure sustainable competitive 

development based on development processes in this area in order to 

have the opportunity to compete with other sectors. Innovation is 

defined as the introduction of something new or improved (technical 

or otherwise) into products (goods or services), processes, marketing 

or organizational methods. This article considers two main theoretical 

models of the insurance mechanism in sustainable development in 

modern conditions in the field of agribusiness: 1) model aimed at 

implementation of scientific-technical programs and projects of State 

importance, 2) a model of policy aimed at disseminating scientific and 

technical knowledge. Studies show that the development of 

entrepreneurship in the agrarian sector, agriculture, land, machinery, 

water, etc.the transition to progressive methods, such as effective use 

of material resources, can increase the release of quality products. 

Also, the article analyzes the insurance mechanism in sustainable 

development in modern conditions in the field of agribusiness, 

considers the main directions of its innovative development, which 

ensure a long and deepening value chain of this industry, and gives 

recommendations. 

Key words: agricultural sector, sustainable development, 

insurance, economy, entrepreneurship. 
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Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərində turizm 

potensialının qiymətləndirilməsi 

Aydan Cəfərova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

XX əsrin ikinci yarısında meydana çıxan iqtisadi, sosial, mədəni, 

ekoloji və psixoloji dəyişikliklər vərdiş və ehtiyaclara böyük təsir 

göstərmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda turizm potensialının 

beynəlxalq miqyasda geniş yayılmış hərəkatı başlamışdır. Beləliklə, 

turizm fenomeni bu gün çatdığı ölçülər sayəsində sənayeləşmə və ya 

beynəlxalq ticarət kimi əhəmiyyətli və davamlı bir sektora 

çevrilmişdir. Bu xüsusiyyət dünyada turizmə milli marağı artırıb, 

turizmdən gözləntiləri olan ölkələr bu sənayenin inkişafına istiqamət 

veriblər. Turizm vasitəsilə valyuta əldə etməyə yönəlmiş fəaliyyətlər 

bu sahənin ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyət kəsb etməsi ilə 

nəticələnmişdir. Bu məqalədə 30 illik bir işğala son qoyan Azərbaycan 

ordusunun şanlı zəfəri sayəsində qovuşduğumuz Qarabağ 

torpaqlarındakı hazırki vəziyyətin təhlilinə yer verilmişdir. Prioritet 

məsələ kimi bu ərazilərdə davam edən bərpa-quruculuq işləri və bu 

işlər sayəsində əvvəlki qüdrətini bərpa edəcək regionun gələcəkdə 

turizm sənayesinə təsirlərini araşdırmaq götürülmüşdür. 

Açar sözlər: Qarabağ, turizm, infrastruktur, turist, inkişaf 
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Инфляционные Процессы в Азербайджане: Текущие Тренды 

и Основные Причины 

Айдын Гулиев 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Одним из основных условий устойчивого экономического 

развития и макроэкономический стабильности в стране является 

обеспечение умеренного уровня инфляции. В 2019-м году в 

результате распространения вируса COVID-19 мир столкнулся с 

беспрецедентным мировым экономическим кризисом. По всем 

экономическим характеристикам данный кризис носил 

стагфляционный характер, сопровождаемый экономическим 

спадом, высоким уровнем безработицы и ускоренным темпом 

роста инфляции. Учитывая степень открытости экономики 

Азербайджана рост мировых цен существенно отразился на 

инфляции в стране. На конец 2021-го года инфляция впервые с 

2016-го года достигла двухзначных темпов роста. Рост инфляции 

пагубно отразился на доходах домохозяйств, приведшей к 

сокращению агрегированного спроса, в результате чего 

Азербайджанская экономика столкнулась с сокращением 

реального объёма ВВП. С целью предотвращения стагнации под 

руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 

стране были осуществлены эффективные государственные 

антиинфляционные меры.  

 Учитывая актуальность вышеприведённых проблем, в статье 

проведён анализ текущего тренда инфляции в Азербайджане, а 

также сделана попытка по определению основных характеристик 

и причин инфляции.    В соответствии с проведённым анализом, 

были сформулированы предложения по улучшению проводимых 

антиинфляционных государственных мер. 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционные меры, 

фискальная политика, монетарная политика. 
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“Foundations of the Concept of Green Economy” 

Ayten Huseynli 

Samira Shamxalova 

Abdulova Aygun 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The article analyzes the philosophical foundations of the green 

economy notion, which is one of the most promising current economic 

approaches. The writers examine the essence of the green economy 

and provide a historical overview of its conceptual evolution. They 

conclude that the philosophical foundations of the concept of the green 

economy are based on the philosophical principles of systemness and 

integrity, the principle of eco-centrism, and the ethics of biocentrism; 

they examine the role of the ecological imperative in green economy 

research, and they examine the understanding of the world as an 

ecological and economic system in the concept of the green economy. 

The "green economy" concept strives to achieve a more peaceful 

cohabitation between nature and society. According to proponents of 

the green economy, the current economic model is ineffective. It 

generates environmental concerns like as loss of biological diversity, 

depletion of natural capital, climate change, and widespread poverty 

by improving the material well-being of certain parts of the world's 

population. All of this poses a serious threat not only to current 

generations, but also to future generations, and the concept of "green 

economy" is critical to ensuring humanity's harmonic evolution. The 

creation, distribution, and consumption of goods will promote a man's 

well-being in this scale of green economy, even in the long run, and 

will have no negative environmental repercussions. 

Keywords: Green economy, integrity, sustainable economy. 
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Effects of COVID-19 Pandemic on Employment and 

Unemployment rate: case on Azerbaijan and Georgia 

Aygun Abdulova, Nuran Aghazada, Nargiz Talibova, and Ilkana 

Mahmudlu 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The development of the Corona Virus – Covid-19 pandemic, which 

damaged numerous sectors of human life and produced problems in 

various sectors, horrified people all over the world at the end of 2019. 

Until now, millions of individuals have been infected with the virus, 

with hundreds of thousands of people dying as a result of the virus in 

Azerbaijan. As a result, the government has implemented a number of 

measures to prevent and battle the Covid-19 outbreak. Many 

businesses are unable to function properly as a result of the 

prohibitions and limitations. And this, in turn, leads to job losses and 

rising unemployment in the country due to inactive businesses. Thus, 

in this article we have written about the relationship between Covid-

19 and rising unemployment, mainly books, magazines, newspapers, 

original Internet sources, etc. referred to secondary data collected 

through. The results of this research will be useful for academics, and 

researcher’s relevant research. 

Keywords: Unemployment rate, employment, COVID-19, 

employees 
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Azərbaycanın İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərinin İqtisadi 

Potensialı Və Onun Ölkə İqtisadiyyatının İnkişafındakı 

Gözlənilən Rolu 

Məmmədova Aynur 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycanda 2020-ci ilin sentyabrın 27—dən noyabrın 10-a kimi 

davam edən 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi erməni separatçıları 

qarşı tarixi qələbə qazanaraq, 30 ilə yaxındır ki işğal altında olan 

ərazilərimizi düşmən əlindən azad etdikdən sonra ölkəmizdə yeni 

hərbi, siyasi və iqtisadi reallıqlar yarandı və ən çox da sosial-iqtisadi 

sferalarda həll edilməsi vacib olan məsələlər gündəmə gəldi. Bu illər 

ərzində torpaqlarımızın təbii sərvətləri qarət edilmiş, muzeylər, 

məscidlər, heykəllər, yaşayış məntəqələri dağıdılmışdır. Bu gün isə 

dövlətimizin qarşısında duran əsas məsələ işğaldan azad edilmiş 

ərazilərin bərpa və yenidənqurma layihələrinin həyata keçirilməsi, 

sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı, xidmət, truzim sektorlarının inkişaf 

etdirilməsi, həmin rayonların iqtisadi potensialının ortaya çıxarılması 

ilə iqtisadiyyatın inkişafını təmin edilməsidir. Bu məqsədlə artıq bir 

ildir ki, işlər görülməsinə, yolların, yaşayış yerlərinin tarixi abidələrin 

bərpa edilməsinə start verilmişdir. O cümlədən, rayonların yenidən 

təsnifləşdirilməsi, kiçik kəndlərin birləşdirilməsi, sahibkarlıq və 

investisiya imkanlarının dəyərləndirilməsinə də artıq başlanmışdır. 

əsas məqsəd bu rayonlarda yenidən həyatın geri qaytarılması 

qaytarılması, insanların doğma yurdlarına geri qaytarılması, rifahın 

yüksəldilməsi və neçə ildir bur torpaqlara dəymiş zərərin aradan 

qaldırılmasıdır. İşğaldan azad olunmuş şəhərlərin, kəndlərin bərpası 

müasir tələblər cavab veriləcək formada həyata keçirilməsi baş 

tutacaq, bunula da şəhərlərin və kəndlərin dəqiq sayını müəyyən etmək 

mümkün olacaqdır. Bərpa işləri həmin ərazilərin infrastrukturu, 

məşğulluq səviyyəsi və bu kimi digər məsələlər nəzərə alınmaqla 

həyata keçirilir. Bu günə qədər artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərin 

bərpası və inkişafı konsepsiyası işlənib hazırlanmışdır. 
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Statistical Analysis of Fixed Capital Investment 

Gulnara Tanriverdiyeva, Vafa Dunyamaliyeva, Aynura Hajiyeva 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

Fixed capital investments play an important role in the economic 

activity and growth of any state. Investments in fixed assets, being a 

driving force to increase the volume, efficiency and technical level of 

production, improve the economic, financial, social situation of the 

country and increases the speed of development. Investment in the 

production of goods and services, construction of housing and socio-

cultural facilities directly affects the living standards of the population. 

The purpose of the study is to assess the dynamics and structure of 

investments in fixed assets in the Republic of Azerbaijan in a market 

economy, as well as to determine the results of the use of investments 

and their impact on economic development. Comprehensive 

economic-statistical analysis of investments in fixed assets allows to 

determine its individual characteristics and assess the overall 

development trends. The method of the research is a dynamic analysis 

of statistical information on investments in fixed assets in the Republic 

of Azerbaijan, a correlation-regression analysis of the relationship 

between domestic and foreign investment in fixed assets and GDP.  

Keywords: investment, fixed capital, dynamics, correlation - 

regression, statistical analysis 
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The Effect of the Covid-19 Crisis on Costs in the Construction 

Industry 

Ayşe Çoban, Orhan Çoban 

Gaziantep University 

Abstract 

When the historical development of the problems that people have 

experienced on health is examined, more than one infectious disease 

has been encountered under the concept of pandemic. The infectious 

diseases in question have reached such dimensions that they put the 

future of individuals and societies at risk. For example, Ebola virus, 

Spanish flu, SARS (severe acute respiratory syndrome), H1N1 virus, 

Plague and MERS (Middle East Respiratory Syndrome) are some of 

the diseases characterized under the concept of pandemic. The aim of 

this study is to deal with the impact of the Covid-19 crisis on the costs 

in the construction industry, based on the PVC & Aluminum industry 

example. The Covid-19 pandemic, which started at the end of 2019, 

affected all economies and threatened the economic, political, political 

and socio-cultural structures of the countries. One of the sectors 

affected by this process is the construction sector. The PVC & 

Aluminum sector, which is included in the construction sector and 

provides significant added value to the economy, has also been under 

adverse conditions due to Covid-19. Considering the pandemic as an 

opportunity rather than a crisis, businesses in the construction industry 

have made critical moves in order to maintain their existence 

Keywords: Covid-19; Construction Industry; Costs 
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Yeni Zəngəzur dəhlizinin region ölkələr üçün yaratdığı imkanlar 

və üstünlüklər  

Hüseynova Ayşən 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Xülasə 

Azərbaycan – 30 il ərzində ərazisinin 20 faizindən çoxunu, iqtisadi 

potensialının 30 faizindən çoxunu itirmiş, bir milyondan çox evini tərk 

etmiş soydaşlarımızın və vətəndaşlarımızın problemləri ilə yanaşı on 

milyardlarla dollar zərər görmüşdür. 44 gün ərzində Ali Baş 

Komandanın rəhbərliyi altında qələbə çalan ordunun qələbə 

çalmasından sonra həyatımızda yeni bir dövr - işğaldan azad edilmiş 

ərazilərimizdə həyatın bərpası, münaqişədən sonrakı dirçəliş başlandı. 

Bu proses bir neçə il çəkəcək. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün ilk növbədə ərazi hərbi 

sursatlardan təmizlənib, geniş əraziləri əhatə edən müdafiə tikililəri, 

səngərlər və istehkamlar dağıdılmalı, torpaqlar əvvəlki vəziyyətinə 

qaytarılmalıdır.  Dağıdılmış şəhər və kəndlərimizə, maddi-mədəni 

dəyərlərimizə, ekologiyamıza, ətraf mühitə vurduqları ziyan 

qiymətləndirilməlidir, həmçinin,  milli təhlükəsizliyimizi və lazımi 

müdafiəni təmin etmək üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

sərhədlər möhkəmləndirilməlidir. Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verməyəcək, həm də 

Azərbaycanın regionda çəkisini artıracaq. Zəngəzurdan keçən 

nəqliyyat, kommunikasiya və infrastruktur layihələri bütün türk 

dünyasını birləşdirəcək, inkişafa yeni təkan verəcək. Bu dəhliz həm də 

qərbdən şərqə gedən ticarət yollarının mayakına çevriləcək. Zəngəzur 

dəhlizinin istifadəyə verilməsi regionun, eləcə də türkdilli ölkələrin 

iqtisadi inkişafına böyük töhfə olacaqdır. Zəngəzur dəhlizi Avropanı 

Asiya ilə birləşdirən çox mühüm nəqliyyat arteriyasına çevriləcək.  

Açar sözlər: Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, dəhliz, logistika, nəqliyyat 
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“Covid-19 Pandemiyası Şəraitində Müəssisələrdə Maliyyə 

Qərarlarının Qəbulu Proseslərinin Təkmilləşdirilməsi 

Məsələləri”  

Aytac Fazilzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Xülasə 

Mövzunun aktuallığı: Son iki ildə pandemiyanın iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə təsirləri iqtisadçı alimlərin diqqət mərkəzindədir. 

Pandemiya şəraitində müəssisələrdə maliyyə qərarlarının qəbulu 

zamanı yaranan çətinliklərin müəyyən olunması, bu məsələlərlə bağlı 

dünya təcrübəsinin araşdırılması, həmin yeniliklərin Azərbaycan 

mühitinə uyğunlaşdırılması kimi məsələlər həm elmi, həm də praktiki 

aktuallığı ilə seçilir. Covid-19 pandemiyasının müəssisələrin maliyyə 

qərarlarına təsirinin tədqiqi əsasında səmərələşdirici tövsiyyələrin 

verilməsidir. Tədqiqat işinin aparılmasında müqayisəli təhlil və 

məntiqi ümumiləşdirmə metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın aparılmasında mövzu ilə əlaqəli hazırlanmış məqalələr, 

“Big 4” audit şirkətlərinin araşdırma mərkəzlərinin tədqiqatlarından 

istifadə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Statistika 

Komitəsinin və Mərkəzi Bankın saytlarında yerləşdirilmiş 

məlaumatlar, eləcə də müəssisələrin maliyyə hesbataları tədqiqatın 

informasiya bazasını təşkil etmişdir. Müəssisələrdə hesabatlıqla bağlı 

bəzi məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmaması, məlumat bazasının 

kifayət qədər olmaması tədqiqatın aparılmasına əngəl törədən 

səbəblərdir.  Gəlinən nəticələrin müəssisələrin maliyyə menecerləri, 

idarəedici strukturları üçün maraqlı və praktiki faydalı olduğunu qeyd 

edə bilərik. Tədqiqat işinin nəticələri pandemiya kimi şəraitlərdə 

biznes subyektlərində maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi 

üçün mənbə kimi istifadə edilə bilər.   

Açar sözlər: maliyyə menecmenti, mənfəətlilik, maliyyə 

strategiyası, Covid-19 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yeni iqtisadiyyat 

quruculuğu və logistikanın strtateji əhəmiyyəti 

Hacıyeva Aytac 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Xülasə 

Mövzu üzrə əsas tədqiqat sualı bölgənin iqtisadi potensialının və 

tranzit imkanlarının diversifikasiyasında rolunun araşdırılmasıdır. 

Qeyd olunan araşdırma istiqamətində məqalədə regionun tarixi, 

əlverişli coğrafi mövqeyi, erməni vandalizmi nəticəsində məruz 

qaldığı iqtisadi zərər, infrastrukturunun dağıdılması, ölkə iqtisadiyyatı 

miqyasında bölgənin əhəmiyyəti, əvvəlki dövrlərdə regionun 

iqtisadiyyatının səciyyəsi, xüsusiyyətləri, bölgənin müasir dövrdə 

iqtisadi inkişaf perspektivləri, infrastrukturu, iqtisadi potensialı eləcə 

də, regional miqyasda bölgənin rolu, tranzit potensialı və 

alternativlərlə müqayisəsi araşdırılmışdır. Bundan əlavə, hasilat 

sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə perspektivləri baxımından 

regionun geoloji quruluşu, mineral və hidroresurs ehtiyatları və bu 

ehtiyatların ümumi iqtisadiyyatın inkişafına təsir perspektivləri, 

avtomobil və hava nəqliyyat infrastrukturu, turizm potensialı, ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə kənd təsərrüfatı və heyvandarlığın 

inkişaf perspektivləri təhlil edilmişdir.  

Mövzunun sonunda hazırda regionda aparılan quruculuq işləri 

çərçivəsində bölgənin enerji təchizatının bərpası üçün infrastrukturun 

hazırlanması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda inşa olunan avtomobil 

yolları, hava nəqliyyatı infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, 

quruculuq işlərinin icrası istiqamətində xarici ölkələrin şirkətləri ilə 

konkret əməkdaşlıq barədə məlumat verilir və müvafiq nəticə və 

təkliflər təqdim edilir. 

Açar sözlər:  iqtisadi potensial, infrastruktur, tranzit, logistika 
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Azad Olunmuş Torpaqlarda Əmək Bazarının Formalaşdırılması 

Müşrəvan Əliyev, Aytac Hüseynli  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Əmək bazarının vəziyyəti və əhalinin məşğulluğu problemləri mövcud 

əmək potensialının qorunması, artırılması və səmərəli istifadəsi 

ehtiyacı ilə üzləşən ölkə iqtisadiyyatı üçün son dərəcə aktualdır. 

Bunsuz bazar islahatları yolu ilə daha da irəliləməsi və beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər sisteminə tam inteqrasiyası qeyri-mümkündür, 

burada ölkənin rəqabətqabiliyyətli olmasının həlledici şərti yüksək 

ixtisaslı, mobil işçi qüvvəsi istehsal nəticələrinə maraq göstərir və 

yüksək keyfiyyətli işçi qüvvəsidir.  

Bazar münasibətləri sistemində əmək bazarı və əhalinin məşğulluğu 

xüsusi yer tutur. Bazar iqtisadiyyatında birbaşa və ya dolayısı ilə baş 

verən iqtisadi, sosial, demoqrafik hadisələrin əksəriyyəti tam və ya 

qismən əmək bazarında gedən prosesləri əks etdirir. Müasir 

iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi əmək bazarı təkrar istehsal 

sistemində mühüm rol oynayır. Məhz əmək bazarında işçi qüvvəsinin 

alqı-satqısı baş verir, onun faydalılığı və sosial əhəmiyyəti 

qiymətləndirilir. 

Açar Sözlər: əmək bazarı, məşğulluq, əmək potensialı 
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Изучение Влияния Пандемии Covid-19 На Бизнес-Среду 

Айтадж Салимова 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Как изменятся или изменятся в будущем условия труда в связи с 

пандемией COVID-19 — один из важнейших вопросов, 

обсуждаемых в настоящее время на международном уровне с 

помощью научных исследований, телевизионных программ, 

газетных репортажей, онлайн-встреч и подобных исследований. 

Цель этого исследования — определить влияние глобальной 

пандемии COVID-19 на бизнес-среду или то, как она может 

повлиять на будущее. В этом контексте был проведен 

качественный анализ с помощью онлайн-обзоров и публикаций 

из научных кругов, средств массовой информации и делового 

мира. Во время обзора литературы применялись критерии 

включения и исключения. Используя академические 

исследования, новости, мнения и предложения, была проведена 

индуктивная оценка того, как человеческие ресурсы были или 

могут быть затронуты. Наряду с пандемией COVID-19 

выдвигались «домашняя работа», «оплачиваемый или 

неоплачиваемый отпуск», «безработица», «банкротство 

предприятий», «проблемы трудовых мигрантов» и другие 

проблемы. Главное отличие этого кризиса от предыдущих 

кризисов в том, что он вызван пандемией COVID-19, которая 

является непосредственной причиной здоровья, препятствующей 

физической активности людей, жизни, труду и труду в целом. Из-

за быстрого распространения эпидемии и стремительного роста 

числа заражений многие страны впервые столкнулись с 

проблемами в системе здравоохранения. Быстрое 

распространение и сила вируса COVID-19 привели к ряду 

инфекций и смертей, которые сначала вызвали некоторые 

экономические трудности, но за короткий период время. 

Ключевые слова: COVID-19, экономический кризис, 

предпринимательство, тренды. 
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Methodological problems in estimating the income and 

expenditure of the population 

Aytakin Mammadova 

Azerbaijan State University of Economics 

 

Abstract 

In modern conditions, due to significant changes in the income of the 

population, their diversity has increased, their structure has become 

more complex, and the tendency to differentiate has become 

apparent.  It should be noted that the recent analysis of living standards 

in different areas (countries, regions) has raised the need to improve 

the methodology for assessing the income and expenditure of the 

population. Since the adoption of independence in our country, when 

we look closely to the research on the living standards of the 

population and the problems of forecasting the processes of social 

stratification which affect each person, income and consumption 

differences, the phenomenon of poverty, the behavior of different 

groups, etc. Meanwhile, the analysis of the results of these studies 

showed that the research can not be considered completed. In addition, 

research in this area has shown that the tools used to differentiate the 

income of the population have been improved. However, it is found 

that there are no perfect calculation indicators for the construction of 

the simplest factorial forecasting scheme of income differentiation, 

which allows to link changes in the income of the population with 

economic policy variables. 

Key words: revenues, expenditures, forecasting, methodological 

problems 
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Green Transformation in Azerbaijan: Opportunities For Smes 

Ayten Mekhraliyeva  

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Azerbaijan is in the process of redefining its medium-term 

development strategy by supporting private sector development 

and improving the enabling environment. In December 2016, it 

launched a strategic roadmap for development of the national 

economy and 11 key sectors, with medium and long-term goals 

for reforms and sustainable development. Several policy 

documents setting ambitious targets and creating a framework to 

encourage investment in low-carbon, climate-resilient 

development was elaborated. Recognizing its vital dependency 

on one sector, Azerbaijan aims to diversify its economy and 

follow a path of green growth. Along with other Eastern 

Partnership (EaP) countries of the European Union, Azerbaijan 

committed itself to the goal of a transition towards a green 

economy in the 2011, 2013 and 2017 Declarations of the 

“Eastern Partnership” Summits and in other international fora. 

More recently Azerbaijan launched a strategic roadmap for 

development of the national economy and 11 key sectors, with 

medium and long-term goals for reforms and sustainable 

development. It also developed several policies documents 

setting ambitious targets and creating a framework to encourage 

investment in low-carbon, climate-resilient development was 

elaborated. To meet these commitments and ambitious policy 

targets, Azerbaijan needs policies founded on a good 

understanding of what determines green growth. This requires 

appropriate indicators to monitor progress.  

Keywords: Green economics, SME in Azerbaijan, economic 

growth. 
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Əmək Bazarı, Məşğulluğun Dinamikası Və Iqtisadi Artım Insan 

Inkişafının  Əlaqələndirici Həlqəsi Rolunda  

Azər Hacıyev 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Xülasə 

Əmək bazarını səciyyələndirən əsas göstəricilərə məşğulluq səviyyəsi, 

məşğulluğun növləri, məşğul əhalinin fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü, 

muzdla və muzdsuz işləyənlər iqtisadi fəal əhali, işsizliyin səviyyəsi 

və s. daxildir. Əmək bazarı, işsizlik və məşğulluq problemlərinin həlli 

bütün dövrlərdə hər bir dövlətin qarşısında duran ən mühüm 

məsələlərdəndir. Əmək bazarı və məşğulluğun bir – biri ilə qarşılıqlı 

əlaqələrinin tədqiqi iqtisadçı alimlərin bir çoxunun əsərlərində yer 

almışdır. Əmək bazarında həyata keçirilən siyasətin əsas istiqaməti iş 

yerlərini itirənlərə təsir göstərmək yox, işsizliyin azaldılmasına və 

yeni yerlərinin yaradılmasına başqa ölkələrdə daha çox vəsait 

ayrılmaqdan ibarətdir. Əmək bazarı əhalinin təbəqələnməsinə, əməyin 

ödənilməsi və müxtəlif əhali qruplarının gəlirlərinin qeyri – 

bərabərliyinə səbəb olur, varlılar və kasıbların əmələ gəlməsinə, 

işsizliyin yaranmasına və sair mənfi meyllərin yaranmasına səbəb olur  

(Quliyev T.A. Bakı-2003).  

İnsan resurslarının idarə edilməsində əmək bazarına kompleks 

qaydada yanaşmanın çox böyük əhəmiyyəti vardır. Həqiqətəndə əmək 

bazarına çıxış, orda mövcud olan rəqabətə davamlı olmaq, eyni 

zamanda əmək bazarının rəqabət mexanizmindən, bazar subyektindən 

və əmək bazarının təşkilindən bilavasitə asılıdır. Burada əmək 

bazarının strukturu fəaliyyət göstərmə forması onun infrastrukturu və 

funksiyaları, işçi qüvvəsinin işə cəlb edilməsində, rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasında təhsil müəssisələri, kadr hazırlığı ocaqlar 

peşə meyilli və peşə seçmə təşkilatlar, əmək birjaları, dövlət və qeyri 

– dövlət məşğulluq mərkəzləri və s. çox böyük rolu oynayırlar. 

Açar sözlər: əmək bazarı, işçi qüvvəsi, istehal münasibətləri, 

mülkiyyət, əmək ehtiyatları, məşğulluq, insan resursları  
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İşğaldan Azad Edilmiş Regionların İnkişafı Milli Strategiyanın 

Və Dövlət Tənzimləməsinin Reallaşdırılması Vasitəsi Kimi 

Baba Məmmədov və Ü.N. Əmirova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi işğaldan azad edilmiş iqtisadi rayonlarda həyata 

keçirilən dövlət tədbirlərini, mövcud problemləri təhlil etmək, bu 

sahədə dövlətin strategiya və siyasətinin xüsusiyyətlərini açıqlamaq, 

bərpa və inkişafın yüksəldilməsinin praktiki həll yollarını müəyyən 

etməkdir. Məqalədə regionların milli inkişaf strategiyasının həyata 

keçirilməsində iştirakına dair nəzəri yanaşmalar qeyd edilmiş, 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin bu prosesdə əhəmiyyəti tədqiq 

edilmişdir. Tədqiqat zamanı müşahidə, təhlil, müqayisə metodlarından 

istifadə edilmişdir. İşğaldan azad edilmiş iqtisadi rayonlar üzrə bərpa 

və yenidənqurmanın təmin edilmənin artırılması üçün təklif edilən 

tədbirlər dövlət orqanları və sahibkarlar tərəfindən istifadə edilə bilər. 

Sosial-iqtisadi, ekoloji göstəricilərin təhlili göstərir ki, bu regionlarda 

bərpa və yenidənqurma işləri son 2 ildə dövlət tərəfindən xüsusi diqqət 

yetirilməklə aktiv şəkildə həyata keçirilir. Lakin işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə bərpa və yenidənqurmanın təmini üçün yeni mexanizmlərə 

ehtiyac var. İşğaldan azad edilmiş iqtisadi rayonlar üzrə idarəetmə, 

təşkil və planlaşdırma üzrə təklif edilən tədbirlər yenidir. 

Açar sözlər: iqtisadi rayon, region, strategiya, dövlət siyasəti, 

tədbir, bərpa, inkişaf.  
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Sustainable development as an objective necessity for the 

development of the non-oil sector of Azerbaijan 

Ramiz Javadov, Tural Khalilov, Bahruz Samadov 

Azerbaijan State University of Economics                                                        

Abstract 

The problems of the development of the non-oil sector of Azerbaijan 

and various areas of activity of the Azerbaijan's economy in the 

international arena is a constant object for research by international 

experts. Sufficient attention is paid to certain spheres of development 

of Azerbaijan's economy, but generally nowadays, there are no special 

works or articles devoted to a comprehensive study of the country's 

non-oil economy in the scientific literature. Therefore, these problems 

predetermined the choice of topic, purpose, relevance and the main 

tasks of this work. The purpose of the work is to identify the non-oil 

sectors of the Azerbaijan’s economy and the mechanisms for ensuring 

structural changes in its national economy at the current stage. To 

achieve this goal, it is important to determine the main directions of 

diversification of the economy and the possibility of expanding the 

non-oil sector in the future. 

Keywords: non-oil sector of the economy, GDP, modernization, 

innovation, investment, market. 
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Faiz ve Enflyasyon Oeanlarının Hisse Senetlerine Etkisi; Bist 

üzerine Amprik Analiz 

Bakhtiyar Garayev 

Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Piyasayı etkileyen birçok faktör bilinmektedir. Bu faktörler siyasi, 

ekonomik ve davranışsal sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

Piyasanın durumunun belli olması durumunda işletmeler buna uygun 

hareket eder.  Hisse senedi fiyatlarının ve makroekonomik 

değişkenlerin hareketlerini analiz etmek kurumsal ve bireysel 

yatırımcılar için portföylerini yönetmede önemlidir. Dünyada ve 

Türkiye’de piyasalar ekonomik krizler zamanı enflasyondan ve 

merkez bankalarının uyguladığı faiz oranlarından etkilenmiştir. Faiz 

ve enflasyon oranları piyasanı etkileyen makroekonomik faktörler 

arasında yer almaktadır. Çalışmamızda bu nedenle piyasa ile faiz ve 

enflasyon oranları arasındaki ilişki incelenecektir. Faiz oranları, hisse 

senedi fiyatlarının en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Faiz oranları dolaylı olarak hisse senedi fiyatlarını ve 

oynaklıklarını etkilemekte ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen 

en önemli faktörlerden birini temsil etmektedir. Ayrıca, enflasyon 

oranları bekleneni üzerinde olduğu zaman piyasayı kötü 

etkilemektedir. Araştırmamızın amacı, son dönemlerde önemi daha da 

artan makroekonomik faktörlerin piyasa endeksi ile olan ilişkilerini 

belirlemektir. Analizin yapılması için 2006-2021 yıllarını kapsayan 

çeyreklik veriler olmakla BİST-100 endeksi, Merkez Bankası 

tarafından uygulanan nominal faiz oranları ve enflasyon oranları ele 

alınacaktır. BİST-100 endeksi ile bahsedilen makroekonomik 

faktörler arasındaki ilişkinin mevcut olup olmaması belirlenecektir. 

İlişkinin tespiti için VAR modeli uygulanacaktır.  Ardından, Johansen 

eşbütünleşme, Granger nedensellik testi, Etki tepki ve Varyans 

ayrıştırması analizi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon oranı, Faiz oranı, BİST 100, VAR 

analizi 
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Pandemi Döneminde Tüketici Davranışlarının Değişmesiyle E-

ticaret Kullanımında İleriye Dönük Perspektivlerin Oluşması 

Prof. Dr. Türksel Bensghir, Aslanova Banovsha 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Özet 

Özellikle Covid 19-un yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte her kesin 

evlere kapanması, tüm dünya ülkelerinde izolasyon tedbirlerinin 

alınmasıyla insanların aşırı internet kullanım alışkanlıkları yarandı. 

İnternet alışkanlığının hayatımıza aşırı bir şekilde girmesiyle E-ticaret 

sektörü de popüler sektörlerinden biri haline geldi. Pandemi 

sürecininde insanların eve kapanmasıyla oluşan tembelliğin de 

sayesinde pandeminin normalleşmeye doğru gitdiği bu süreçte bile 

insanlar e-ticaret alışkanlıklarını terk etmek istemiyorlar.  Çünkü artık 

tüketiciler e-ticaret aracılığıyla aradıkları ürünlere daha kolaylıkla 

ulaşabiliyor, satın almak istedikleri ürün ve hizmetlere zaman kayb 

etmeden sahib ola biliyorlar. Böylece ortaya çıkan elektronik ticaret 

tüketicilere sağladığı yararlardan dolayı hızla gelişiyor. 

Anahtar Sözcükler: Pandemi Süreci, E-Ticaret, Tüketici 

Davranışları. 
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İqtisadi böhran şəraitində monetar siyasətin iqtisadiyyata 

təsiri 

Bəhər Bəhərli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə dünyanın bir çox ölkələrində devalvasiyanın iqtisadi 

tənzimlənmə aləti olaraq istifadə edilməsi, devalvasiyanın mənfi və 

müsbət tərəfləri tədqiq edilir. Devalivasiyanın ölkəmizdə əsas səbəbi 

kimi makroiqtisadi sabitliyin xarici valyutanın məzənnəsindən asılı 

olmasından və ən əsas səbəb isə idxaldan asılığımız olaraq qeyd 

olunur. Uzunmüddətli dövrdə ölkənin iqtisadi strategiyalarına çatmaq 

üçün devalvasiya şərt ola bilər, lakin qısamüddətli dövrdə bu əhali 

üçün ağır problemlər də yaradır. Devalivasiya şəraitində bank 

sektorunun spesifik xüsusiyyətləri, mahiyyəti açıqlanır və onların 

nəzərə alınmasına dair konkret təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər:  bank, devalvasiya, strategiya, faiz, spesifik 

xüsusiyyətlər 
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Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda İqtisadi Potensial Və 

Turizmin Mövcud Vəziyyəti 

Şükürov Calal 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Münaqişədən sonrakı yenidənqurma, müharibədən zərər çəkmiş 

ölkədə sülh və təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək və davamlı sosial-

iqtisadi inkişafa nail olmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan xalqı hazırda 

tarixi ədalətin bərqərar olduğu və xalqımızın qürur mənbəyinin 

gücləndiyi, xalqla iqtidar, lider arasında qırılmaz tellərin bağlandığı, 

millətin və dövlətin bir yumruq kimi birləşdiyi şəraitdə, həm də 

rəşadətli və müzəffər ordumuzun torpaqlarımızı göz bəbəyi kimi 

qorumağa, ona göz dikən düşmənlərin dərhal başını əzməyə qadir 

olduğu şərəfli bir dövrdə yaşayır. Tədqiqatın məqsədi işğaldan azad 

edilmiş Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda işğaldan sonraki dövrdə 

turizmin inkişafına təkan verən sahələrin müəyyənləşdirilməsi təşkil 

edir. Tədqiqatın informasiya bazasını konfrans materialları, xarici və 

ya yerli tədqiqatlar, statistik məlumatlar, kitablar, monoqrafiyalar, 

elmi əsərlər təşkil edir. Torpaqlarımızın işğaldan yeni azad edildiyi və 

həmin ərazilərdə bərpa-yenidənqurma işlərinin aparıldığını nəzərə 

alaraq qeyd edə bilərik ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu yaxınan 

tədqiq etmək tədqiqatın məhdudiyyətlərindəndir. Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonunda turizmin inkişafı perspektivlərinin 

müəyyənləşdirilməsi tədqiqatın əsas məqsədidir. Bu məqsədə çataraq 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına əsaslı töhfələr verilməsi 

nəzərdə tutulur. 

Açar sözlər: Şərqi Zəngəzur, turizm potensialı, iqtisadi potensial 
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Füzuli rayonunun infrastrukturuna dəyən zərərin hesablanması 

Rüstəmov Camal 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İnfrastruktur elementlərinin çoxlu müxtəlifliyi ilə onların kəmiyyət və 

keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin göstəriciləri kifayət qədər 

işlənməmiş, kənd təsərrüfatı təşkilatlarının infrastrukturunun 

inkişafının uçotunda ardıcıllıq və davamlılıq yoxdur. İnfrastrukturun 

çoxfunksiyalı sosial-iqtisadi mahiyyəti və müasir iqtisadi şərait onun 

inkişafının idarə edilməsinin ictimai təşəbbüslərin dəstəklənməsinə, 

müxtəlif təsərrüfat subyektlərinin imkanlarından hərtərəfli istifadəyə 

əsaslanan və kənd yerləri üçün uyğunlaşdırılmış iqtisadi 

mexanizminin təkmilləşdirilməsini tələb edir. Tədqiqatın məqsədi: 

Tədqiqat işində qarşıya qoyulan məqsəd infrastrukturun 

qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsaslarını 

müəyyənləşdirmək, infrastrukturun qiymətləndirilməsinə dair müasir 

yanaşmaları təhlil etmək, Füzuli rayonunun infrastrukturuna dəyən 

zərərin qiymətləndirilməsidir. İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: 

Tədqiqat zamanı elmi abstraksiya, müqayisə, müqayisəli təhlil, təhlil 

və sintez, sistemli yanaşma, statistik təhlil, qruplaşdırma və müqayisə, 

induksiya və deduksiya, tarixi metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazası: İnfrastruktur (sosial) vahid ümumi 

məqsədi - əhalinin güzəranını təmin etmək və rayonun sosial-iqtisadi 

inkişafına şərait yaratmaq məqsədi daşıyan müəyyən sektorları və 

xidmətləri birləşdirən müstəqil sistem kimi qəbul edilməlidir. 

Açar sözlər: təhlil, infrastruktur, bərpa, zərər, kənd təsərrüfatı 
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“Dijital Gözetleme” Konulu Akademik Çalışmaların 

Bibliyometrik Analizi 

Canan Baysal 

Kocaeli University 

Esra Karatürk 

Gelişim University 

Muhsin Halis 

Kocaeli University 

Özet 

Bilimsel araştırmaların sayısının artması ve bilimin küreselleşmesine 

paralel olarak, bibliyometrik çalışmalar önemli bir araştırma alanı 

haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı “dijital gözetleme” konusunda 

son 10 yılı kapsayan “makale” türünde yapılmış araştırmaları 

bibliyometrik yöntem ile incelemektir.” Digital Surveillance” anahtar 

kelimesi Web Of Science’ın tüm dizinlerinde aratılmış, başlık ve 

anahtar kelimelerde ifadeyi içeren tüm yayınların kayıtları elde 

edilerek VoSVıewer programı aracılığı ile verilerin analizi yapılmıştır. 

Araştırmada makale sayısı, atıf sayısı, en çok yayın yapan 

üniversiteler, ülkeler, yazarlar ve ortak atıf analizi şeklindeki 

bibliyometrik göstergeler kullanılarak Web of Science’ta (WoS) 2012 

ile 2021 yılları arasında yer alan toplam 194 makale incelenmiştir. 

Çalışmanın sonuçları, dijital gözetleme konusundaki öncü yazar ve 

araştırmaları belirlemek ve araştırmacılara yeni çalışmaları için 

literatür taraması ve konu belirleme noktalarında faydalı olabilecektir. 

Sonuçlar incelendiğinde “dijital gözetleme” konusuna olan ilginin 

Covid-19 pandemisi ile birlikte artmış olduğu görülmektedir. 

Makaleler incelendiğinde en sık kullanılan ilk üç anahtar kelime 

“Digital Surveillance”, “Surveillance” ve “Covid-19” şeklindedir. En 

üretken yazar, kurum ve ülke sırasıyla Brownstein, J.S., “Boston 

Children’s Hospital”,“Amerika Birleşik Devletleri’idir. Kaynak ve 

yazar düzeyinde ortak atıf analizi sonuçlarına bakıldığında; kaynak 

düzeyince “Surveillance & Society”, yazar düzeyinde “Lyon, D.” öne 

çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Dijital Gözetleme, Gözetleme, Bibliyometri, 

VosViewer, Web of Science. 
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Ölkəmizin İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərində İnsan Kapitalının 

İnkişafının Səmərəli İstiqamətləri 

Cavad Cavadlı 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İnsan kapitalı ayrı-ayrı insanlarda təcəssüm olunan bilik, bacarıq, 

səriştə və sağlamlıqdır. İnsan kapitalının inkişafı ölkənin iqtisadi 

dinamikasına təsir edir, məşğulluq səviyyəsini artırır, dayanıqlı 

iqtisadiyyatın qurulmasına nail olunur. Təhlillər göstərir ki, 

Aəzrbaycan insan kapitalı sərvətinə görə aşağı gəlirli ölkələrdən də 

aşağı səviyyədədir.  İnsan kapitalının səviyyəsini göstərən əsas amil 

təhsil səviyyəsidir. Azərbaycanda ali təhsilli iqtisadi fəal əhali ilə orta 

təhsil alan iqtisadi fəal əhali arasıda böyük fərq vardır.  Digər bir nüans 

isə işsizlik səviyyəsinin, işsizlikdə qadın və gənclərin sayının üstünlük 

təşkil etməsi, orta aylıq əmək haqqının MDB ölkələrinə nisbətdə aşağı 

olmasıdır. İnsan kapitalı təhsil, səhiyyə, əmək və sosial təminatdan 

asılı olaraq dəyişir və nisan kapitalının inkişafı iqtisadi artımla sıx 

bağlıdır. İnsan kapitalının təkmilləşməsi işğaldan azad edilmiş 

ərazilərin bərpasını sürrətləndirəcək bir amildir. Çünki insan kapitalı 

inkişaf etdikcə müəssisələrin insan kapitalı riski aradan qaldırılır, rifah 

səviyyəsi yüksəlir. Rifah səviyyəsinin yüksəlməsi iqtisadi fəal 

əhalinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə yerləşməsinə səbəb olur. 

Beləliklə, 30 ilə yaxın durğunluq dövrünü yaşayan torpaqlar ölkənin 

iqtisadiyyatında rolu artır, Ümumi Daxili Məhsul üzərindəki payı 

yüksəlir, xarici təsirlərə qarşı daha dayanıqlı olur. 

Açar sözlər: İnsan kapitalı, təhsil, işğaldan azad edilmiş 

torpaqlar, iqtisadi artım 
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Azərbaycanın Bərpa Olunan Enerji Sahəsinin İnkişafında 

İnvestisiyaların Rolu 

Cavid Babayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  

70-ci illərdə baş vermiş neft böhranı karbohidrogenlərə alternativ 

olacaq enerji mənbələri axtarışı nəticəsində bərpa olunan enerji 

mənbələrini gündəmə gətirib. Bərpa olunan enerji günümüzdə 

yaşanan ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi məsələləri üçün ən təsirli həll 

yollarından biridir. Dünya ölkələri kömür elektrik stansiyalarını 

sürətlə külək və günəş elektrik stansiyaları ilə əvəz edir. Buna səbəb, 

həm də bərpa olunan enerji qiymətlərinin getdikcə azalmasıdır. 

Atmosferə atılan karbon qazının həcminin azaldılması və yaşıl enerji 

mənbələrindən istifadə dünya təşkilatlarının ən aktual mövzularından 

biridir. Beynəlxalq şirkətlər bərpa olunan enerjiyə yeni qazanc 

mənbəyi kimi investisiya qoyarkən, dövlətlər həm təmiz enerji əldə 

etmək həm də ənənəvi enerji mənbələrindən daha səmərəli istifadə 

etmək məqsədilə bu enerji mənbələrinə investisiya qoyur. 

Ümumiyyətlə, bərpa olunan enerji sahəsinin əsaslı və sürətli inkişafı 

üçün investisiyaların cəlbi və bu sahəyə investisiya qoyuluşu əsas 

şərtlərdəndir. Araşdırmalara görə, xarici investorlar tərəfdaşlıq 

zəminində ölkədə əlverişli investisiya qorunma sisteminin 

mövcudluğuna xüsusi diqqət ayırırlar. Bu baxımdan investisiya 

imkanlarının genişlənməsinə imkan verən çərçivənin qurulması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə Azərbaycanda bərpa olunan 

enerji mənbələrinin potensialı və inkişafı, sektorun inkişafında 

investisiyaların əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: bərpa olunan enerji, Azərbaycan, Qarabağ, yaşıl 

enerji 
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Dynamics of Non-Performing Loans in AzerbaijanI Empirical 

Analysis 

Javid Seyfullali 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Increase of NPL rates in crisis periods creates environment for 

increasing risks for financial system. Bank loans are main source of 

financing businesses in the countries with non-developed financial 

markets like Azerbaijan. Hence, analysis of dynamics of non-

performing loans in Azerbaijan has uttermost importance. The 

purpose of this study is to analyze dynamics of NPL in Azerbaijan. 

Econometric methods - “FMOLS” regression is applied using Eviews 

software. The information base of the study is based on the World 

Bank database, Federal Reserve Economic Database, The State 

Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan and Central Bank 

of the Republic of Azerbaijan databases. Lack of statistical database 

on government support to financing of businesses and change in 

consumption and saving behaviors of people during pandemic are 

restrictions of research. Significant negative link is detected between 

NPL rates and macroeconomic factors like inflation and lending rates. 

As a policy recommendation, it is proposed that government should 

improve regulations on collateralization of loans and banks’ loan 

policies. Theoretical and methodological results of the work can serve 

as a scientific source for further research and can be used in monetary 

policy of government. 

Keywords: Non-performing laons, COVID-19, monetary policy, 

Azerbaijan 
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Mathematical Modeling of Distribution Channel for Exporting 

Perishable Plant Products 

Talibov Jeyhun 

Baku Engineering University 

Novruzlu Laman 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

This article proposes optimal logistics solutions for small and 

medium-sized enterprises engaged in the production of agricultural 

plant products in Azerbaijan to export their products abroad 

effectively. The homomorphic-mathematical modeling of the logistics 

distribution channel for the export of perishable agricultural plant 

products has been carried out in this research. There have been 

proposed expressions and block algorithms for mathematical 

modeling of the logistics distribution channel of agricultural products 

with the application of modern logistics measures. Based on the 

proposed model, the entities engaged in this field will work more 

effectively, so it will ultimately stimulate the development of 

agriculture in the country. There have been mentioned two types of 

distribution-sales channels: direct and indirect sales and distribution 

channels. The advantages and disadvantages of both types of 

distribution channels for producers were discussed, mathematical 

modeling of the logistics distribution channel was carried out with 

considering all other factors in the local and foreign markets, and the 

result was obtained. It is the first time that such algorithm has been 

suggested for Azerbaijani manufacturers to model the distribution 

channel for the sale of perishable plant products. 

Keywords: agricultural products, export, distribution channel, 

mathematical model 
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Ərazilərin Maliyyə Resurslarının Formalaşması, Xüsusiyyətləri 

və Potensialı 

Aslanova Ceylan 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Maliyyə resursları iqtisadiyyatın göstəricisi olmaqla ölkənin və onun 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının daha çox üstünlük verilən 

sahələrini müəyyən etməyə imkan verir. Onların formalaşması və 

istifadə istiqamətləri pul vəsaitlərinin iqtisadiyyatın sahə və sahələri 

arasında bölüşdürülməsi proporsiyalarına, müəssisələrin maliyyə 

resursları ilə təchiz olunma səviyyəsinə təsir göstərir. Maliyyə 

resurslarının müəyyən edilmiş prioritetlərə uyğun istifadə 

istiqamətlərini formalaşdırmaqla, onların sahibkarlıq subyektlərinin 

sərəncamında qalan həcmini dəyişdirməklə dövlət iqtisadiyyatın 

inkişafına təsir göstərə bilər. Müvafiq olaraq, dövlətin kompleks 

sosial-iqtisadi inkişafı daha çox maliyyə resurslarının 

formalaşdırılması üsullarından və onlardan istifadə istiqamətlərinin 

optimal seçilməsindən asılıdır. İqtisadi-maliyyə siyasətinin həyata 

keçirilməsində regional yönümlülüyün əhəmiyyətinin gücləndirilməsi 

regional səviyyədə maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi 

mexanizminin öyrənilməsi məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Eyni 

zamanda, onların formalaşma üsulları və istifadə istiqamətləri 

regionların iqtisadi, iqlim, demoqrafik, hüquqi xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Maliyyə resursları təkrar istehsalın 

maddi-maliyyə və məsrəf proseslərini əlaqələndirməyə və onun 

mütənasibliyini təmin etməyə imkan verir. Maliyyə resurslarını 

iqtisadi tənzimləyici kimi xarakterizə etmək üçün onların digər 

iqtisadi kateqoriyalarla əlaqəsini göstərmək, həcmini və strukturunu 

təhlil etmək lazımdır. Eyni zamanda, regional səviyyədə maliyyə 

resurslarının idarə edilməsi alətlərindən istifadə mexanizminin təhlili 

heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Maliyyə cəmiyyətdə iqtisadi 

münasibətlərin bir hissəsidir, amma praktikada biz mücərrəd 

münasibətlərlə deyil, real pulla məşğul oluruq. Maliyyənin köməyi ilə 

dəyərin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi maliyyə 

münasibətlərinin maddi daşıyıcıları olan maliyyə resurslarını birlikdə 

təşkil edən gəlirlər, daxilolmalar və əmanətlər şəklində pul 

vəsaitlərinin hərəkəti ilə müşayiət olunur. 

Açar sözlər: Maliyyə, resurs, potensial 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə İqtisadi İnkişafın 

Sürətləndirilməsi 

Əhmədzadə Cəlal 

Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti 

Xülasə 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və 

digər təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, habelə bu sahədə fəaliyyətin 

əlaqələndirilməsi məqsədilə səlahiyyətli dövlət orqanlarının 

rəhbərlərindən ibarət Koordinasiya Qərargahı yaradılmışdır. Bundan 

əlavə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir və layiqli yaşayışın 

təmin edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq və yenidənqurma işlərinin 

aparılması, o cümlədən insanların təhlükəsiz yaşayışına, səmərəli 

əməyinə və davamlı yüksəlişə dəstək olmaq məqsədilə dövlət hüquqi 

şəxs kimi Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradılıb. Artıq işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə inzibati idarəetmənin bərpası, nəqliyyat-energetika 

və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması istiqamətində zəruri 

işlər görülür. Bütün bu tədbirlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

məskunlaşma, bərpa və abadlıq işlərinin tam şəkildə həyata 

keçirilməsinə imkan verəcək. Araşdırmada sosial-iqtisadi sarsıntıların, 

texnogen fəlakətlərin və silahlı münaqişələrin kənd təsərrüfatı 

istehsalının və ərzaq ticarətinin, infrastrukturun və investisiyaların 

pozulmasına təsiri qiymətləndirilib. Ölkədə sahibkarlıq mühitinin 

yaxşılaşdırılmasının, qeyri-neft sektorunun inkişafının 

sürətləndirilməsinin, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinin və 

regionda bələdiyyələrin fəal iştirakının vacibliyini nəzərə alaraq, 

bələdiyyələr iqtisadi fəaliyyət göstərmək üçün müstəqil hüquqi şəxslər 

yaratmaq hüququndan istifadə etməyə çalışmalıdırlar. Planların tərtibi 

və icrası, bələdiyyə torpaqlarından ən yaxşı müasir texnologiyalardan 

istifadə etməklə təyinatına uyğun istifadə edilməsi, az faydalı və 

yararsız torpaqların köçürülməsinə cəlb edilməsi təmin edilməlidir. 

Açar sözləri: Qarabağ, innovasiya, prioritet 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

COVID-19 Pandemiyasının Səhiyyə Sektorunda Fəaliyyət 

Göstərən Bizneslerə Təsiri 

Əsgərova Cəvahir 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu məqalədə COVID-19 pandemiyasının səhiyyə sektorunda 

fəaliyyət göstərən əczaçılıq, baytarlıq və optika şirkətlərinə iqtisadi və 

sosial təsirləri araşdırılmışdır. Tədqiqatlar COVID-19 pandemiyası 

dövründə bir cəmiyyətin əsas ehtiyaclarından birinin səhiyyə xidməti 

olduğunu və pandemiyanın yayılmasına nəzarət etmək üçün sosial 

təcrid olunmanın çox vacib olduğunu ortaya qoymuşdur. Tədqiqatda 

keyfiyyət və kəmiyyət tədqiqat metodlarının birlikdə istifadə edildiyi 

qarışıq tədqiqat dizaynlarından biri olan kəşfiyyat xarakterli ardıcıl 

qarışıq metod dizaynından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın kəmiyyət 

aspektində təsviri sorğu modeli modeli istifadə edilmişdir. Kəmiyyət 

tədqiqat nümunəsi klaster seçmə üsulu ilə müəyyən edilmiş 300 

şirkətdən ibarətdir. Araşdırmadan əldə edilən nəticələrə görə 

Azərbaycanda pandemiya dövründə araşdırma obyekti olan səhiyyə 

sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər iqtisadi cəhətdən mənfi təsir 

göstərib. Satışlar və gəlirlər 50% və ya daha çox artdı, lakin sabit 

əməliyyat xərclərində azalma olmadı. Şirkətlər əməyin mühafizəsi və 

təhlükəsizliyi tədbirlərinə ən yüksək səviyyədə riayət edirlər. Firmalar 

faydalandıqları dəstək və yardımlarla məşğulluq səviyyələrini 

qoruyaraq xidmətlərini davam etdirirlər. Şirkətlərin pandemiya ilə 

mübarizə aparmaq üçün səhiyyə xidmətləri göstərməyə davam etməsi 

zəruri şərtdir. Bu səbəbdən, pandemiya ilə mübarizədə uğur qazanmaq 

üçün sektora xüsusi dəstək və yardımın göstərilməsi zəruri və vacibdir. 

Açar sözlər: COVID-19 pandemiyası, səhiyyə sektoru, biznes 

subyektləri 
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Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kapsamında “Ben de Varım” 

Adlı Sosyal Sorumluluk Projesi Üzerine Bir Değerlendirme 

Özgür Yeşilyurt, Cüneyt Özgenel 

Muş Alparslan Üniversitesi  

Özet 

Madde bağımlılığı ve madde kullanım bozukluğu son yıllarda artan 

biçimde kamuoyunda gündeme gelmektedir. Toplumsal bir sorun 

haline gelen madde bağımlılığı üzerinde ciddiyetle durulması, büyük 

önem arz etmektedir. Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında 

varlığını sürdüren resmi (kamu) kuruluşlardan biri de Yeşilay 

Danışmanlık Merkezleri (YEDAM)’dir. Bu merkezler koruyucu, 

önleyici, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürütmektedir. Belirli bir 

konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmanın etkili yollarından 

biri de o konuyla ilgili yürütülen sosyal sorumluluk projeleridir. Bu 

çalışmanın amacı, YEDAM’ın madde bağımlılığıyla mücadele 

kapsamında geçmişte yürüttüğü “Ben de Varım” adlı sosyal 

sorumluluk projesinin SWOT analizi yapılarak toplumsal katkı 

boyutuyla değerlendirilmesidir. Buna ek olarak bağımlılıkla mücadele 

kapsamında değerlendirilen sosyal sorumluluk projelerinin 

içeriklerine ve toplumsal katkı boyutlarına yer verilmiştir. Çalışma 

ilgili literatürden destekle derleme olarak oluşturulmuştur. Ayrıca 

“Ben de Varım” adlı sosyal sorumluluk projesinin fırsatları, tehditleri, 

güçlü ve zayıf yönleri toplumsal katkı açısından ele alınarak 

irdelenmiştir. Sonuç olarak madde bağımlılığıyla mücadele 

kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayesinde madde 

bağımlılığı konusuna dikkat çekilmekte ve bağımlılıkla mücadele 

konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Yeşil Ay Projeleri, Madde Bağımlılığı, 

YEDAM, Sosyal Sorumluluk Projeleri, SWOT Analizi. 
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Qarabağ Regionunun Kənd Təsərrüfatı Potensialının 

Qiymətləndirilməsi 

Dilarə Qasımova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir rəqabət dünyasında iqtisadiyyatın dayanıqlı olması və inkişaf 

etməsi üçün əsas faktor innovasiyadır. Texnoparklar isə innovasiya 

sahəsində əsas yerləri tutur. Bu gün Azərbaycanda bir çox 

texnoparklar fəaliyyət göstərir. Həmçinin Qarabağın işğaldan azad 

olunması ölkənin inkişafı üçün geniş imkanlar yaratmışdır, ancaq işğal 

müddətində hər sahədə inkişafdan geri qalmış əraziləri yenidən 

dirçəltmək və inkişaf etdirmək vaxt və xərc tələb edir. Zəngin təbii 

sərvətləri, əlverişli mövqeyi, yeni nəqliyyat əlaqələrinin yaranması 

regionda texnoparkların yaradılmasını mümkün edir. Son illər qeyri-

neft sektorunun, xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafı dövlətin diqqət 

mərkəzindədir. Bu və digər amillər nəzərə alınarsa, Qarabağda kənd 

təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi əsas prioritet istiqamətlərdən biri 

olmalıdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində aqroparkların yaradılması 

Azərbaycanın nail olduğu mühüm bir təcrübədir. Aqroparklar həm 

sənayedə, həm də kənd təsərrüfatında innovativ sistemin tətbiqi 

olmaqla inkişafa aparan vasitədir. Azərbaycan üçün hazırda aktual 

mövzu olmağını nəzərə alaraq məqalədə Qarabağda kənd təsərrüfatı 

potensialının qiymətləndirilməsi verilmişdir. Həmçinin GZİT 

(SWOT) təhlil metodu tətbiq edilməklə burada aqroparkların 

yaradılmasının zəruriliyi vurğulanır. 

Açar sözlər: Qarabağ, kənd təsərrüfatı, aqropark, innovasiya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

Tools and strategies for the oil and gas sector decarbonization in 

the face of new challenges 

Maria A. Vetrova, Igor A. Arenkov, Dinara V. Ivanova, and 

Elena E. Malysheva 

Saint-Petersburg State University 

Abstract 

The article analyzes the development of legislation and regulatory 

frameworks for achieving climate neutrality of economic growth to 

respond to the global challenges of our time. Active actions taken by 

states and supranational organizations in the last three years form the 

institutional environment, but still do not have a significant impact on 

the transformation of the real sector, as evidenced by ever-increasing 

CO2 emissions. The low activity of companies in the field of achieving 

carbon neutrality is mostly related with the great investment costs with 

a long payback period. In this regard, the oil and gas industry 

companies are the object of special attention as they are key emitters 

of greenhouse gases formed throughout the whole supply chain. 

Among the tools for decarbonization of production and technological 

processes, the study systematizes various approaches from the 

transition to low-carbon energy sources to the introduction of CCUS 

technologies (CO2 capture, transportation, processing or storage), 

which are being implemented by enterprises around the world. An 

analysis of best practices made it possible to formulate scenarios for 

the development of the Russian oil and gas sector in the context of 

achieving climate neutrality and substantiate the most optimal strategy 

of CCUS technologies implementation to maintain and increase the 

competitiveness and sustainability of industry enterprises. 

Key words: carbon regulation, greenhouse gas emissions, 

decarbonization, climate neutrality, global challenges, oil and gas 

industry, CCUS technologies. 
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«Умные города» на освобожденных территориях – новый 

шаг в развитии инфраструктуры Азербайджана 

Динара Рамазанова 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Начиная с конца 1980-х годов было проведено множество 

исследований, анализирующих связь между обеспеченностью 

инфраструктурой и экономическим развитием. Благодаря 

эффективному управлению инфраструктурой можно улучшить 

социально-экономическую политику, повысить национальную 

конкурентоспособность, оказать положительное влияние на 

такие показатели, как ВВП и ВВП на душу населения. Помимо 

претворения в жизнь государственных программ по социально-

экономическому развитию страны и политики стремительной 

диверсификации экономики, в 2020-м году с возвращением 

раннее оккупированных территорий у Азербайджана появилась 

новая цель по реконструкции разрушенных городов 

Карабахского региона и интеграции его экономики в общую 

экономику страны. Одним из направлений восстановления 

инфраструктуры в этом регионе является применение идеи 

проекта «Умный город» и использование альтернативных 

источников энергии. Целью этой статьи является знакомство с 

понятием концепции «Умный город» и анализ необходимости 

данного проекта в Азербайджане. В результате исследования 

были изучены роль и виды инфраструктуры, сущность 

концепции «умного» города и «умных» технологий, 

проанализирована урбанизация в Азербайджане за последние 10 

лет, ее влияние на столицу и районы Азербайджана; был 

проведен SWOT анализ идеи «Умного города» и рассмотрены 

препятствия, которые могут возникнуть в ходе реализации 

вышеупомянутых проектов на территории Карабахского 

экономического региона, а также основные положительные 

стороны выбора именно этих территорий.  

Ключевые слова: инфраструктура, «умный город», 

урбанизация, Карабахский район. 
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Sustainable Development based on the Impact of Proactive 

Personality on Early Employment Outcomes and Overt Job 

Searching Behavior: The Role of Career Planning and the effect 

of Core Self-Evaluations 

 Hafiz Ghufran Ali Khan 

International Islamic University 

Abstract 

Purpose–Role of this study is to ascertain the mediating impact of 

Career Planning along with the moderating effect of Core Self-

evaluation on early employment outcomes and job searching behavior 

based upon Theory of Planned Behavior, which theoretically supports 

the theoretical framework derived for this study. 

Design/methodology/approach–Data collection was carried out from 

a total of 350 respondents by using Simple random sampling (SRS). 

The data is based on adapted questionnaire. The mediation and 

moderation effect is tested by using Preacher & Hayes process model. 

Findings–Findings of this current study confirms that career planning 

mediates between proactive personality with employment outcomes, 

overt behavior and Core Self-Evaluation as moderating variable 

partially moderates between proactive personality, employment 

outcomes and employee overt behavior. 

Practical Implications-Findings of this study have revealed that 

defined practical applications and implications that are especially 

important for the context of the study where this study has been carried 

out.  

Originality/value–Very few studies have investigated the effect of 

proactive personality with the goal of early employment outcomes and 

overt job searching behavior. This study provides new valuable 

insights into the body of knowledge and also provides with practical 

implications and outcomes. 

Keywords: Proactive personality, overt behavior, Core self-

evaluation, Theory of planned behavior, Career planning, 

Sustainable Development, Employment Status 
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Asymmetries in the Twin Deficit Hypothesis: Evidence from 

Indian Economy using Nonlinear ARDL model 

Shahid Bashir 

Christ University 

Tabina Ayoub 

University of Kashmir 

Abstract 

This paper attempts to examine the asymmetric dynamics of fiscal 

deficit, current account deficit and exchange rate in the Indian 

economy. We have used a groundbreaking asymmetric cointegration 

technique proposed by (Shin, Yu, & Greenwood-Nimmo, 2014) to 

investigate the short run and long run asymmetric nexus between fiscal 

deficit, current account deficit and exchange rate for annual time series 

data from 1970 to 2018. Our empirical exercise validates the presence 

of asymmetries in the Twin Deficit Hypothesis for Indian economy. 

Our robust findings demonstrate that the two deficits are 

asymmetrically related in the long run. More precisely, the positive 

changes in fiscal deficit have a more pronounced effect on the current 

account deficit. We also found that exchange rate asymmetrically 

affects current account deficit thus validating the asymmetric J-curve 

phenomenon. From the causality analysis, we infer that there is a weak 

unidirectional causality running from fiscal deficit to current account 

deficit. The findings from our asymmetric analysis offer strong 

grounds for devising a prudent fiscal policy that is resilient to the 

changing realms of fiscal and current account balance. 

Keywords:  Twin Deficit Hypothesis, fiscal deficit, current 

account deficit, exchange rate, nonlinear ARDL. 
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Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman sahəsində iqtisadiyyatın 

inkişaf mərhələləri. 

Qalib Əbiyev, Eldar Muxtarlı 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası 

Eldar Abdullayev 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin  

Xülasə 

Məqalədə Respublikamızda ulu öndər tərəfindən iqtisadi münasibətlər 

sistemində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində iqtisadi inkişafı, 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi bədən tərbiyəsi və idman sahəsində 

yüksək iqtisadi artım üçün şərait yaradılışdır və bu iqtisadi sahə daha 

sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab 

İlham Əliyev çıxışlarının birində qeyd edir ki, bədən tərbiyəsi və 

idmana ayrılan vəsait xalqın sağlam gələcəyinə qoyulan kapitaldlr. Bu 

baxımdan bədən tərbiyəsi və idmanın iqtisadi əsaslarını bir sahə kimi 

öyrənilməsi və tədqiq olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial-

iqtisadi sahədə dövlətmizin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət 

nəticəsində əldə edilmiş mühüm naliyyətlər ölkəmizin müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Beləliklə bədən tərbiyəsi və 

idmanın iqtisadiyyatı bir elmi və tədris fənni kimi predmeti, istehsal 

bazarını daha da genişləndirmək və istehlakçıların tələbatlarının 

maksimum keyfiyyətli səviyyədə xidmətlərlə ödənilməsindən 

ibarətdir. 

Açar sözlər: Həvəskar idman, peşəkar idman növləri, idman 

sənayesi, idman iqtisadiyyatı, idman komandaları. 
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The Main Problems of the liberated Occupied Regions and Their 

Reintegration into the economy of Azerbaijan 

Eldar Nəbizadə  

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The actuality of the subject is that after the historic victory of our 

people over Armenia in the Patriotic War concrete work is being done 

to restore the liberated territories. Purpose and tasks of the research is 

defining the opportunities and strengths of the region for rehabilitation 

and reconstruction at the same time to reveal the potential threats and 

weaknesses in that path. In the study is based on secondary data reports 

articles. In addition, SWOT analysis was used to evaluate the region's 

strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The data used in the 

research is based on the reports and analysis made by domestic public 

and non-private organization. There are some restrictions of research 

which are limitations relates to the lack of updated, robust data since 

the region was under occupation for over 30 years, and statistical data 

of the Armenian republic on the issue is not a reliable source. The 

novelty and practical results of investigation: The topic relates to the 

current situation and suffers from the lack of literature on the post-

conflict rehabilitation of the liberated region of the post-soviet 

country. In the literature, the rehabilitation of the liberated conflicted 

region is not studied and represents a gap, which the current research 

intends to fill. Scientific-practical significance of results found in this 

research. Some of them are the agricultural sector has enormous 

potential for regional development, and logistics sector development 

can boost the investments and regional integration processes. The 

implementation of the innovation was found to be a significant factor 

for the development and prosperity of the region. 

Keywords: agriculture, rehabilitation, reintegration, SWOT 
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Əhalinin Sosial İnkişafının Konseptual Əsasları 

Elgün Həsənov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Xülasə 

Hər bir dövlətin daxili siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri onun 

sosial siyasətidir. Sosial siyasət əhalinin müəyyən qruplarının həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər sistemidir. Sosial siyasət 

dövlətin daxili siyasətinin tərkib hissəsidir və onun həyata keçirdiyi 

sosial proqramlarda, əhalinin əsas sosial qruplarının maraqlarına 

əsaslanaraq cəmiyyətdə münasibətlərin tənzimlənməsində öz əksini 

tapır. 

Məqalədə sosial inkişaf sosial siyasət anlayışları və onların inkişafı 

kontekstində araşdırılır. Sosial işdə əsas problemlər onun cəmiyyət və 

dövlətin fəaliyyəti, sosial, institusional və siyasi həyatın tərkib hissəsi 

kimi xüsusiyyətləri əsasında təhlil edilir. Sosial siyasətin mahiyyəti və 

xüsusiyyətləri çoxsaylı təsiredici amillər və müasir nöqteyi-nəzərdən 

müxtəlif aspektləri əhatə edən kompleks yanaşmanın tətbiqinin 

zəruriliyi nəzərə alınmaqla öyrənilir.  

Məqalə dövlət sosial siyasətinin əsas istiqamətlərinə və konseptual 

əsaslarına həsr edilmişdir. “Rifah dövləti” anlayışının yaranması, onun 

təkamülü və kateqoriyasına müasir yanaşmalar, sosial və iqtisadi 

siyasətin məqsədləri arasında əlaqə, sosial siyasətin məzmunu və 

funksiyaları araşdırılır. 

Açar sözlər: sosial siyasət, sosial dövlət, əhalinin sosial inkişafı, 

nəzəri yanaşmalar, sosial məqsədlər 
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Development of e-commerce in the context of asymmetric 

information 

Elmar Ahmedov 

Azerbaijan Satate University of Economics 

Summary 

This study examines the effects of asymmetric data problems on e-

commerce, which increases the number of users and transaction 

volumes, and the negative effects of asymmetric data and moral 

hazard problems on asymmetric data on e-commerce trust. 

Especially in terms of the development of e-commerce in the early 

stages in Azerbaijan, it is vital to identify barriers to rapidly evolving 

e-commerce markets, develop the necessary solutions and build 

trust-building practices. The study found that the biggest problem in 

e-commerce is the provision of incomplete and incorrect 

information to consumers. Product return operations, which are 

common in e-commerce, reduce the market efficiency of e-

commerce and lead to waste of resources. In e-commerce, where 

product information is entirely at the discretion of the seller, it has 

become necessary to establish and control information-based 

standards in the content of sites. In a rapidly growing e-commerce 

market, there is a need to regulate information security. In e-

commerce, which will have great operational potential in the 

coming years, especially information security and the necessary 

regulations need to be made urgently. There should be three pillars 

of information security policies. These policies should include 

practices related to technology systems, skilled labor, and 

institutional auditing. 
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A Study Examining Consumers’ Attitudes towards 

Marketing Activities Carried out on Facebook 

Elmir Safarli, Tural Mehdiyev 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The purpose of the study is to develop marketing strategies for the 

development of social media analysis in the Republic of Azerbaijan, 

as well as to identify the main problems in the Facebook marketing 

complex of the Republic of Azerbaijan and identify measures to 

address them. Materials of the State Statistics Committee of the 

Republic of Azerbaijan, the Ministry of Economy and enterprises were 

used during the research. The theoretical and methodological basis of 

the work is the scientific works of Azerbaijani and foreign marketers 

and economists on the use of social media and marketing activities, as 

well as the formation and improvement of advertising policy as part of 

this activity. The research uses comparative, systematic, complex, and 

situational analysis methods, marketing observations, process, and 5 

integrated approaches, as well as dynamic chain analysis. 

Keywords: Azerbaijan, social media, marketing communications, 

Facebook. 
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Customers’ Loyalty and Corporate Social Responsibility among 

Iranian Manufacturing and Industrial Companies  

Mohammad Reza Noruzi 

Tarbiat Modarres University 

Elnara Robert Samedova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

One major social issue drawing attention from authorities and experts 

in different communities in recent years is lack of social responsibility 

in organizations and their managers. This is of much more importance 

in Iran for it is going through a critical period and is in need of 

development. Managers, nowadays, have to evade attending the 

details and take social advancement and nation’s interests as their 

priority and guide in their attempts. Once organizations and 

manufacturers were believed to be responsible only before 

stockholders and their customers. In other words, they had to 

manufacture their products with the highest quality and the lowest 

price and in this severe competition, they had nothing to do with 

secondary outcomes, population growth and environmental pollution. 

Novel approaches in management and organization brought social 

commitment and responsibility.  In fact, this responsibility was a 

response to the environmental needs and challenges. The present study 

is a survey conducted in private companies in West Azerbaijan 

province. 

Keywords: Corporate social responsibility; Customers’ loyalty 
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Диверсификационная политика Азербайджана, 

стимулирование экспортоориентированности ненефтяной 

продукции и пути повышения её конкурентоспособности 

Mail-zadə Elnarə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Аннотация 
Изучение процесса диверсификации началось после второй половины 

ХХ в. Эта проблема вошла в экономическую литературу под названием 

"голландский синдром”. Исследованиям в области диверсификации 

были посвящены труды Моисеева А, Кофанова А, Гребеньковой О.А, 

Алана Гельба, учёных-экономистов Азербайджана А.Асланлы, 

З.Исмаилом, Р.Агаевым и А.Мехтиевым, исследующих методы оценки 

уровня диверсификации экономики и её экспортоориентированности. 

Экономисты прогнозируют рост реальных доходов страны за счёт 

диверсификации экономики и развития ненефтяного сектора, поэтому 

данная тема на сегодняшний день является актуальной и требует 

тщательного исследования и анализа (Исламутдинов Ф.В., 2014: c.25). 

Для проведения анализа было проведено исследование отраслевой 

структуры экономики в целом, включая нефтяной сектор и все сферы 

ненефтяного сектора экономики. Чтобы провести содержательные 

сравнения, был проведён анализ в процентном соотношении данных по 

сравнению с предыдущими годами, рассмотрены основные отрасли 

промышленности ненефтяного сектора, определены темпы роста 

ненефтяного сектора за последние годы и проведён анализ 

сложившейся структуры экспорта ненефтяной продукции. Также на 

основе анализа всех существующих методов оценки уровня 

диверсификации был отмечен наиболее рациональный из методов – 

индекс Херфиндаля-Хиршмана. На основе данного метода была 

проведена оценка уровня диверсификации экономики и экспорта 

Азербайджана. Основной целью исследования было изучение 

стратегических взглядов и направлений по снижению зависимости 

экономики государства от экспорта нефти и газа, обобщение 

результатов показателей динамики развития и выявление 

приоритетных направлений развития ненефтяного сектора. 

Ориентированное на экспорт формирование национальной экономики, 

привлечение инвестиций в ненефтяной сектор, расширение 

экспортного потенциала страны и наращивание производства на пути 

повышения конкурентоспособности также являются целью данного 

исследования. 

Ключевые слова: Экономика, диверсификация, ненефтяной 

сектор, экспорт. 
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Problems and indicators of reliable food supply: the example of 

Azerbaijan 

Elnur Allahverdiyev 

Baku Business and Cooperation College 

Abstract 

Reliable food supply is a key condition for economic stability and 

social sustainability of any country. Therefore, it is very important to 

take appropriate measures on a regular basis to fully meet the needs of 

every member of society in basic food products. Over the past few 

years, world food prices have risen due to rising energy prices, 

negative trends in the financial markets of leading countries, as well 

as rising demand for food due to population growth, climate change, 

limited water resources and other reasons. Food shortages in countries 

have become a real threat. Reliable food supply of the population in 

the Republic of Azerbaijan is one of the main directions of the state's 

economic policy. Back in the mid-1990s, on the initiative of national 

leader Heydar Aliyev, unprecedented land reforms were carried out in 

the Commonwealth of Independent States, mechanisms to assist 

agricultural producers were formed, and important projects in this area 

were launched together with international organizations. In 2001, the 

“Food Security Program of the Republic of Azerbaijan” was approved 

by the Decree of the President of the country, and as a result of the 

work done within this Program, agricultural and food production 

increased significantly. 
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The impact of digital transformation on the economy of 

Azerbaijan 

Elnur Aliyev, Gulbaniz Aliyeva, Vafa Maharramova, Tural 

Khalilov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

In order to use people’s intellectual and creative potential more 

effectively in the modern development level of the world there is a 

need for an application of a new economic development model. This 

model is aimed at increasing the economic and social effects of 

cooperation among the enterprises and institutions. The large-scale 

changes are expected in the fields of labor and employment. It means 

the classic labor organization and the usual forms of employment are 

slowly assigned to robotic and intellectual computers. It is seen that in 

the future the profession work and its results will be the motivation 

and responsibility of each employee. The expected radical changes in 

social and labor spheres attract the public attention, economists and 

politicians. That is why, the main goal for us is to estimate the 

objective changes in the labor market and the employment system 

along with the adaptation of Azerbaijani science to this model. 

Keywords: Digital and innovative governance; employment; 

Information and communication technology; knowledge-based 

economy; competitive economy. 
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Sosyal Medyanın ve Sosyal Medya Boyutlarının Destinasyon 

Pazarlaması üzerine Etkileri, Sosyal Medya üzerine Etkileri 

Elnur Sardarov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Özet 

Destinasyon pazarlaması ya da tanıtım söz konusu olduğunda da 

sosyal medya en sık kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir. Bir çok 

gelişmiş ülkeler destinasyon pazarlaması alanında başta YouTube, 

Facebook, Twitter ve Flickr olmak üzere farklı sosyal medya 

kanallarını, araçlarını kullanmaya başlamıştır. çalışmanın amacı 

destinasyon pazarlamasında sosyal medya ve sosyal medya araçları 

sosyal medyayı tanıtım ve pazarlama odaklı kullanım biçimini 

incelemek ve sosyal medyada oluşturduğu içerikleri ve bu içeriklerin 

tüketiciler ile etkileşimlerine yönelik ilişkileri ve her hangi bir 

destinasyonu nasıl etkilediğini ve destinasyon pazarlamasına nasıl bir 

etken iz bıraktığı analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarından elde 

edilen bulgular olarak günümüzde daha da gelişen ve kullanımı daha 

da yaygınlaşan sosyal medyanın, destinasyon pazarlamasına nasıl, ne 

zaman ve hangi sosyal medya araçlarıyla nasıl bir etki oluşturduğu 

incelenmiştir. Araştırma sosyal medya kanalları ile Türkiye ve türkçe 

bilen farklı ülke vatandaşlarına yönelik bir anket uygulaması yapılarak 

analiz edilmiştir. Araştırmada sosyal medyanın ve sosyal medya 

faktörlerinin destinasyon pazarlaması arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Araçları, Sosyal 

Medya Boyutları, Pazarlama, Destinasyon Pazarlaması 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Iqtisadi Rayonlarında Turizm 

Biznesinin Inkişafında Beynəlxalq və Yerli Təcrübələr 

Elsevər Quliyev, Asiman Musayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Qarabağ və Şərgi Zəngəzur torpaqları erməni işğalından müzəffər 

ordumuz tərəftən azad olunduqdan sonra Azərbaycan Dövlətinin 

prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri həmin ərazilərdə yol və sosial 

infrastrukturları tezliklə bərpa etməklə, məcburi köçkünlərin tarixi 

vətənlərinə qaydışını və özəl sektorun inkişafını təmin etməkdir. 

Sözügedən ərazilərin təbii-iqlim və iqtisadi şəraitlərini nəzərə alaraq, 

aqrobizneslə yanaşı turizm biznesinin də inkişaf etdirilməsi, investsiya 

baxımından çox cəlb edici iqtisadi layihə hesab edilir. Xüsusəndə, 

məşğulluğun təmin edilməsi məqsədi ilə dağlıq ərazilərdə turizm 

sahələrinin inkişafı, beynəlxalq təcrübə və muasir yanaşmaların 

tətbiqini tələb edir. Turizm biznesinin işğaldan azad olunmuş 

Azərbaycan torpaqlarında inkişaf etdirilməsi ilkin mərhələdə, 

təhlükəsizlik, infrastrukturun, kənd və qəsəbələrin yenidən tikintisi, 

əhalinin qayıdışı və mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi 

məsələlərinin həllini tələb edir. Növbəti mərhələdə, turizmə dövlət 

dəstəyinin artırılması və vergi güzəştlərinin tətbiqi, bu sahənin 

işğqldan azad olunmuş ərazilərdə daha dinamik inkişafına xidmət 

edəcək. Məqalədə, turizm sahəsində uğurlu beynəlxalq və yerli 

təcrübələrin öyrənilməsi və onların Qarabağ və Şərgi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarda tətbiqi imkanları araşdırılır.  

Açar sözlər: Qarabağ, Şərgi Zəngəzur, turizm, investisiya 
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Transferring Resource Revenues into Human Capital in Post-

Soviet Countries 

Elchin Suleymanov  

Baku Engineering University 

Jasarat Valehov 

Azerbaijan State Pedagogical University 

Elvin Alirzayev 

Academy of State Customs Committee of Azerbaijan 

 

Abstract 

Natural resources are depleting faster as human demand growing 

rapidly and will be vanished shortly as it is non-replaceable recourse. 

The only way to benefit in this process is to invest natural resource 

revenues into human capital. This study investigates education role in 

HDI and in development in resource-rich CIS countries, particularly 

Russia, Kazakhstan and Azerbaijan and how education reforms in 

these countries contributed to HDI level and economic prosperity. This 

paper realized that these three countries have more commonality not 

only economic field, but also in education sphere. Government 

dominant financing of primary and secondary education, similar level 

of compulsory education, literacy level, little R&D budget, similar 

reforms in exams, which contributed similar Education Index Level 

and eventually very close HDI scores. The paper concludes that 

despite huge, accrued oil revenues and their usage in government 

budget in these countries, education expenses part did not increase in 

last decade and still below average of EU and OECD countries. 

However, oil revenues did let governments to invest into non-oil 

sector, including education sector. More than reforms especially in 

salary by performance, petro-dollars went into building educational 

infrastructure such as schools, training centers.  

Keywords: Human Capital, HDI, Post-Soviet Countries, Resource 

Rich Countries, Education Index 
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“Bir kəmər, bir yol” layihəsinə qoşulmağın Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadiyyatında rolu 

Nəsibov Elvin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında son 

illərdə əsas strategiya qeyri-neft sektorunun inkişafı, fəaliyyət 

sahələrinin şaxələndirilməsidir. Bunlardan logistika da əsas seçilən 

sahələrdəndir. Logistika ilə bağlı əsas layihələr də məhz Çin tərəfindən 

irəli sürülmüş Bir kəmər, bir yol təşəbbüsünə qoşulduqdan sonra daha 

da canlanmağa başlamışdır. Bu tədqiqatın da məqsədi bu meqa 

layihəyə qoşulmağın ölkə iqtisadiyyatına töhfəsini araşdırmaqdır.  

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat zamanı sintez, analiz və 

müqayisəli təhlil kimi üsullardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri – araşdırma zamanı “Bir kəmər, bir yol” 

təşəbbüsü nəticəsində ölkədə icra edilmiş layihələrin ümumən 

iqtisadiyyata mövcud töhfəsi və potensial olaraq qazandıra biləcəyi 

üstünlüklər, problem və çatışmazlıqlar müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – tədqiqatın nəticələri dövlətin 

logistika sahəsindəki gələcək planlarını müəyyən etmək, mövcud 

problem və çatışmazlıqlar üzrə əməli tədbirlərin icra edilməsində bir 

yol xəritəsi rolunu oynaya bilər.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – “Bir kəmər, bir yol” 

layihəsinin ümumən dünya iqtisadiyyatına, eləcə də ayrı-ayrılıqda 

iştirakçı ölkələrə təsirləri fərqli beynəlxalq institutlar, eləcə də Çin 

iqtisadçıları və elm adamları tərəfindən araşdırılmış və fərqli 

mənbələrdə dərc edilmişdir. Lakin konkret bir ölkə ilə bağlı və 

hərtərəfli əlaqəsi, birbaşa və dolayı təsirləri bir arada təhlil 

edilməmişdir. Bu məqalənin də orijinallığı məhz mövcud bir çox 

mənbələrin araşdırılması və yekun nəticələrin müqayisəli təhlil 

əsasında təqdim edilməsidir.  

Açar sözlər: nəqliyyat; Bir Kəmər, Bir yol; ticarət; qeyri-neft 

sektoru; beynəlxalq dəhlizlər; Çin 
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Azərbaycanda Pandemiya Vəziyyətində Kiçik və Orta 

Sahibkarlıqlara Dövlət Maliyyələşdirilməsinin Düzgün 

İstiqamətləndirilməsi Yolları 

Qaffarlı Elvin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

COVID-19 pandemiyası dünya iqtisadiyyatı kimi Azərbaycan 

iqtisadiyyatına da ciddi zərər gətirdi. Bütün kiçik və orta sahibkarlıqlar 

üçün mənfi nəticələri olmasa da bir çox şirkətlər və sahibkarlar ciddi 

maliyyə itkiləri ilə üzləşdilər, iflasa uğradılar və ya sahibkarlıqda 

kiçilmələrə getdilər. Sahibkarlıqlar dövlətin iqtisadiyyatına təkan 

verici qüvvələrdən başlıcasıdır və onların fəaliyyətinin davamlılığını 

qorumaq çox əhəmiyyətlidir. Məqalədə pandemiyanın kiçik və orta 

sahibkarlıqlara etdiyi təsirlər, təsirlərin ortadan qaldırılması üçün 

dövlətin təşkil etdiyi maliyyə və digər dəstəklər, edilən yardımların 

hansı istiqamətdə və hansı seqmentlərə ayrıldığı araşdırılmışdır. 

Əsas məqsədi Covid-19 dövründə dövlətin kiçik və orta miqyaslı 

sahibkarlıqlara dövlət dəstəyinin hansı istiqamətdə çatdırılmasını 

qiymətləndirməkdir. Azərbaycandaki bizneslərdəki iqtisadi 

dəyişiklikləri, dövlət dəstəyindən sonra hansı biznesin dayanıqlılığının 

nə dərəcədə dəyişdiyini təhlili başlıca məqsədlərdəndir. Qeyd olunan 

mənbələrdən əlavə bir çox məqalələr, araşdırmalar və internet 

resurslarından məlumat əldə edilmiş və geniş şəkildə istifadə 

olunmuşdur.  

Sahibkarlıqların bitmiş maliyyə ili üzrə hesabatlarını əsasən martın 

sonuna, amma daha çox gecikməli ilin birinci yarısının sonuna qədər 

təqdim edilməsini nəzərə alarsaq 2 illik müqayisəli araşdırmalarda 

çətinlik çəkilmişdir.  

Açar sözlər: Kiçik və orta sahibkarlıqlar, dövlətin maliyyə 

dəstəyi, Azərbaycan iqtisadiyyatı, COVID-19 
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Территориальное развитие как политика осуществления 

стратегии социально-экономической модернизации 

Гасымов Эльвин 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 

Территориальное развитие сегодня является особым 

хозяйственным образованием, сложность которого проявляется 

множественностью форм. Поэтому территориальное развитие,  

подразумевает развитие экономики, которая является отраслью 

экономической науки, изучающая территориальную 

организацию производства, в функции которой входит описание 

экономических явлений и процессов, связанных с рыночным 

развитием хозяйства отдельных регионов, а также будущее 

развитие территорий, которые находились длительное время под 

оккупацией и их включением в единое экономическое 

пространство. В связи с формированием многоукладной 

экономики, новых экономических отношений, радикальной 

сменой всей системы управления встала задача разработки 

нового механизма управления социально-экономическим 

развитием региона. Сегодня происходящие социально-

экономические процессы в стране, требует все большего 

внимания вопросам развития и регулирования территорий. 

Экономическое развитие Азербайджанской Республики в 

последние несколько лет характеризовалось большими 

системными колебаниями, которому способствовали, такие 

проблемы, как девальвация национальной валюты, падение цен 

на энергоносители, 44 дневная вторая карабахская война, которая 

позволила освободить территории после 28 летней оккупации. В 

таких условиях принятие мер по достижению социально-

экономического развития регионов, в том числе и 

освобожденных новых территорий страны было и остается одной 

из основных задач государства. 

Ключевые слова: регион, развитие, анализ, сравнение, 

совершенствование, район. 
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E-Citizen Model at The Digital Municipality Level and 

Macroeconomic Analysis of Internet Services 

Elxan Salayev 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The article focuses on the formation of civil society, which plays an 

important role in the implementation of e-municipality, and the study 

of the shades of influence at the macroeconomic level. The aim of the 

study is to form an effective regulatory approach to the rapid 

development of the use of digital services. Digital services, which are 

among the key elements of economic growth, differ according to the 

economic conditions prevailing in the country. Particularly, the 

important role of Internet services in the economic growth or 

development of the country increases attention to this area. From this 

point of view, the article analyzes the contribution of Internet services 

to the social economy of Azerbaijan in 2000-2020. The purpose of this 

study is to investigate digital citizenship on social field in 

municipalities and to investigate relations among Internet services, 

fixed capital investment, per capita income and subsidies to local 

budgets (municipalities) using economic methods of econometric 

analysis, and to determine the direction of relations. The research 

methodology is based on the ARDL (autoregressive distributed lag 

models) cointegration technique and the Granger Causality test. 

According to the ARDL co-integration analysis, there is a one-sided 

cause-and-effect relationship between internet services (thousand 

manats) and subsidies (million manats) to local budgets 

(municipalities). The limitation of scientific research covers the 

processes of establishing civic relations in e-municipality and the 

processes within economic relations in the field of ICT. According to 

the results, the impact of Internet services (thousand manats) on 

subsidies (million manats) to local budgets (municipalities) is positive. 

Keywords: e-municipality, e-citizen, digital, ICT, subsidy 
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İqtisadi inkişafda nəqliyyat dəhlizlərinin rolu 

Qasımov Emil, Ələkbərov Elnur 

İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat 

İnstitutu 

Xülasə 

Azərbaycanı regionun ticarət mərkəzinə çevirmək məqsədi ilə ölkənin 

strateji coğrafi mövqeyindən səmərəli istifadə etməklə tranzit və 

nəqliyyat xidmətlərinin inkişafı, ölkənin bölgələrində logistika 

mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə avtomobil 

yolları tikilir, Bakı-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolu istifadəyə 

verilib və Bakı-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun böyük hissəsi 

tikilib. Bakı-İran sərhədi avtomobil yolunun tikintisi davam edir. 

Yəni, avtomobil yolları, dəmir yollarının reabilitasiyası və tikintisi, 

dəniz nəqliyyatı, gəmiqayırma zavodu, ticarət limanı, aviasiya, 

xüsusilə yük aviasiyası inkişaf edir. Yeni dəmir yolu marşrutunun tam 

işə düşməsi ölkəmizin tranzit və logistik potensialından daha səmərəli 

istifadə etməyə imkan yaradacaq, regionun nəqliyyat və ticarət 

mövqeyi möhkəmləndirəcək. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat 

sektorunda son illər bir sıra irimiqyaslı infrastruktur layihələri həyata 

keçirilmişdir. Eyni zamanda işğaldan azad edilən ərazilərin coğrafi 

mövqeyi, bu ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun bərpası Avropaya 

və Asiyaya çıxış imkanlarının artması ilə nəticələnəcək, Azərbaycanın 

beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya və dəhliz layihələrində bundan 

sonra daha fəal iştirakını gücləndirəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması 

və dəhlizdəki yolların istismarı müasir infrastrukturun inkişafına da 

töhfə verəcək, yeni bazarlar mənimsənilənəcək, turizm və emal 

sektoru inkişaf edəcək, yeni iş yerləri yaradılacaq. Bu, bizim 

regionumuzun iqtisadi inkişafı üçün mühüm amildir. 

Açar sözlər: nəqliyyat dəhlizi, dəmir yolu, tranzit, logistika 
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Measuring Impact of religiosity on consumer buyer behavior in 

Azerbaijan 

Ahmadova Emiliya  

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

In the light of the rising interest in the Islamic economy, analyzing and 

understanding Muslim consumer behavior is gaining proliferation 

across the globe. As a Muslim majority country, Azerbaijan is a 

lucrative and untapped Muslim consumer market with considerable 

potential. Unlike other religions, Islam deeply penetrates every 

Muslim's everyday life, including consumer behavior. Therefore, 

understanding the rationale that guides consumer behavior is of vital 

importance. The primary target of the current empirical research paper 

is to analyze the religiosity level of local consumers and, most 

importantly, study the impact of the religiosity level on different 

consumer orientations like brand consciousness, fashion 

consciousness, and quality consciousness. Given the absence of 

similar research in Azerbaijan, the current study has particular 

practical importance for local and foreign companies to understand 

local consumers and tailor their marketing strategies. According to the 

research outcomes, shopping pleasure, price sensitivity, and 

convenience have influenced the religiosity level. At the same time, 

religiosity level is not affected by gender, education level, and marital 

status.  

Key words: Islamic marketing, consumer behavior, shopping 

orientations, Muslim consumers 
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Analysis Of the Impulsive Buyer Behavior: Empirical Evidence 

from Azerbaijan 

Ayan Nabiyeva, Emiliya Ahmadova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The underlying objective of the current exploratory research is to 

provide a more comprehensive understanding of the essence of 

impulse buying and postulate the drivers behind it for Azerbaijani 

consumers. There are countless studies focused on defining and 

measuring impulsive buyer behavior, but due to the lack of attention, 

the factors that underlie the tendency to buy impulsively remain 

inconclusive. Studies examining the state of impulsive buyer behavior 

in Azerbaijan and, most importantly, measuring the impact of 

numerous factors behind it are lacking. The majority of the available 

empirical research in Azerbaijan analyzes consumer behavior from a 

different perspective. However, none of them approach from the 

perspective of analyzing and measuring impulsive buying. The current 

study analyzes the impact of consumers' hedonic motivations, 

materialist values, ability to retain self-control, and psychological state 

on their impulse buying tendency. Additionally, the effect of socio-

demographic attributes and external factors, including the shopping 

environments and sales campaigns, was also studied. The primary 

implication for businesses is that they will be equipped with empirical 

evidence on which factor and to what extent influence consumer 

buying behavior. Subsequently, they can use it while developing 

marketing and customer relationship strategies.  

Key words: Impulsive buyer behavior, consumer behavior, 

hedonic consumption 
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Eyni kartel pozuntusuna görə kartel iştirakçısının üçüncü 

dövlətin kartel idarəsi və Avropa Komissiyası tərəfindən 

cəzalandırılması 

Guliyev Emin, LLM 

Siegen Universiteti 

Xülasə 

Hər bir inkişaf etmiş ölkədə əsas başlıca məqsəd daxili bazarda sağlam 

rəqabəti təmin etmək və istehlakçıların hüquqlarını qorumaqdır. Bu 

səbəblə bazarda rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün 

müvafiq dövlətin qanunvericiyinə əsasən rəqabət (antiinhisar) hüquq 

normaları qəbul edilir. Rəqabət (antiinhisar) qanunvericiliyinin 

pozulmasına görə təsərrüfat subyektləri hər dəfə ciddi cərimələrə 

məruz qalırlar. Bəzən rəqabəti məhdudlaşdıran kartel 

sövdələşmələrinin təsir dairəsi iki və daha çox dövlətin rəqabət 

qanunvericiliyini pozur ki, bu da həmin sövdələşmədə iştirak edən 

şirkət və ya şirkətlərin eyni hüquq pozuntusuna görə dəfələrlə 

cəzalandarılmasına səbəb olur. Bu da özlüyündə belə bir sual yaradır 

ki, kartel iştirakçısının eyni kartel pozuntusuna görə iki və daha çox 

maliyyə sanksiyasına məruz qalması ümumi qəbul edilmiş “ne bis in 

idem “prinsipi ilə ziddiyət təşkil edirmi? 

Açar sözlər: “Ne bis in idem „ prinsipi, rəqabət, inhisar, rəqabət 

qanunvericiliyi 
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The effects of supply chain viability on supply chain performance 

and marketing performance in case of large manufacturing firm 

in Ethiopia 

Endris Ali, Wasintu Gossaye 

Dilla University 

Abstract 

Goal: COVID-19 has put the supply chain (SC) into an exceptional 

shocks and disruptions that have never been seen before. It put existing 

SCs capabilities to a severe test. Moreover, due to the pandemic, 

demand and supply have been imbalanced, which lead to the questions 

of societal and SC survivability. This study examines the effects of 

firms' SC viability on SC and marketing performance. 

Design/Methodology/Approach: Explanatory research design was 

employed to examine the relationship between SC viability 

capabilities, SC, and marketing performance using partial least (PLS) 

structural equation modelling (SEM). Moreover, 5-point Likert scale 

questionnaires are also used as a data collection instrument.  

Results: The finding shows that both SC resilience, SC agility, and 

sustainable SC have a positive effect on SC performance. Further, SC 

viability [SC resilience + SC agility + sustainable SC] has a positive 

effect on SC performance. SC performance also play partial mediation 

between SC viability and marketing performance. 

Limitations of the investigation: The study focused only on limited 

large manufacturing companies in Ethiopia, which excluded other 

medium and small-sized firms due to the ongoing war in the northern 

part of the country.  

Practical implications: This study shows firms that the traditional 

risk assessment methodologies are insufficient and will no longer be 

enough to overcome severe disruption. Instead, the study recommends 

firms to work using anticipatory methods to prepare for ‘unknown 

unknown’ events such as anticipatory failure determination (AFD) and 

red teaming approach.  

Originality/ Value: None of the studies so far in SC has not tested the 

concepts of viability systems in SC by adopting from disciplines such 

as ecological modelling, biological, and cybernetics using PLS-SEM.  

Keywords: Viability; Agility; Resilience; Sustainable supply 

chain; Structural equation modelling 
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Azerbaycan ve Türkiye Belediye Sisteminin Karşılaştırılması: 

İşgalden Kurtarılmış Bölgelerde Türkiye Tipli Belediye 

Sisteminin Polit Proje Olarak Uygulanması 

Etibar Musayev 

Sakarya Üniversitesi 

Özet 

Günümüz dünyasında küreselleşme kapsamında yerel ve ya yerinden 

yönetimler etkili bir şekilde devletlerin kendi içlerinde uyguladıkları 

yönetim biçimi olarak kendi prestijini hala korumaktadır. Yerel 

yönetim kuruluşları olarak belediyeler hemen hemen dünyanın her 

tarafında farklı haklar ve yükümlülüklere sahip şekilde kendi varlığını 

devam ettirmektedirler. Yerel yönetim ve ya belediyecilik alanında, 

onun başarılı uygulanmasında Türkiye bir çok ülkeye örnek kabul 

edilmektedir. Bunun yanında Azerbaycanda 1999-dan beri yerel 

alanda belediyecilik yönetimi uygulansa da etkinlik ve verimlilik 

açısından istenilen yönetim başarısına ulaşamamıştır. Bunun için bu 

çalışmada Türkiyenin yerel yönetim alanındakı belediyecilik 

başarısını Azerbaycanın işgalden arındırılmış bölgelerinde pilot olarak 

uygulanarak, ülkenin tamamına başarılı örnek şeklinde entegre 

edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada her iki ülkenin 

de yerel yönetim yapısı incelenmiş, farklı ve benzer yanları ele 

alınarak, analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca her iki ülkede mevcut 

olan parlamenter ve başkanlık tipi cumhuriyet sistemlerinin yerel 

yönetimi nasıl şekillendirdiğini, etkilediğini, hangi yönde gelişmesine 

katkı sağladığı incelenmiş ve analiz edilmiştir. Bu çalışmayı yapmak 

için yönetim tarihi, hukuk, idare hukuku alanında yazılmış kitaplardan 

ve her iki ülkenin de Anayasa ve konuyla ilgili çıkan diğer 

kanunlarından yararlanılmıştır. Ayrıca yine konuyla ilgili makale ve 

güvenilir internet kaynakları kullanılmıştır. Sonuç olarak da, her iki 

ülkenin genel yönetim yapısını etkileyen iç ve dış unsurlar tespit 

edilerek, çözüm odaklı öneriler sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonlarının Cari 

Vəziyyətinin Təhlili 

Eyyub Rəfiyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı işlər aparılır. Yolların 

və infrastrukturun bərpası, həyati əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin 

tikintisi və ya yenidən qurulması, bir çox tarixi abidələrin, işğal 

zamanı dağıdılmış milli-mənəvi irsimizin bərpası istiqamətində iri 

miqyaslı işlər həyata keçirilir. Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın 

iqtisadi rayonlar olub. Bu ərazilər sovet dövründə dövlətə məxsus 

sənaye obyektləri olmaqla yanaşı, heyvandarlıqda çox gəlirli sahələr 

idi. Təəssüf ki, 30 ildir ki, biz bu məsələlərdən kənarda qalmışıq. Eyni 

zamanda bu ərazilər təbii sərvətlər sahəsi idi. Mis, civə, qızıl və bir 

çox təbii sərvət yataqları var idi. Bu ərazilərdə sözü gedən işləri həyata 

keçirmək üçün texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması lazım idi. 

Bu ərazilərin təbiəti və topoqrafiyası sözügedən ərazilərdə istirahət 

mərkəzləri və təbii istirahət mərkəzləri yerləşməsinə gətirib 

çıxarmışdır. Eyni zamanda, bu bölgələrdə Azərbaycan mədəniyyətinin 

milli-mənəvi irsimizin çoxlu abidələri var. Azərbaycanda iki yeni 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu yaradılıb. Azərbaycan 

paytaxtı ayrıca iqtisadi rayon kimi seçilib və ekspertlərin fikrincə, bu, 

yerli özünüidarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində gələcək addımlar üçün əlverişli şərait yaradır. 

Açar sözləri: Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, iqtisadiyyat, investisiya.  
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Qarabağ Regionunun İşğaldan Əvvəlki İqtisadi Sosial Vəziyyəti 

Əbülfəz Ağayev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Ermənistanın Azərbaycanın ətraf mühit və təbii sərvətlərinə vurduğu 

zərərlərin hesablanması olduqca vacibdir və erməni silahlı 

qüvvələrinin işğalı nəticəsində məruz qalınan itki və tələfatların 

qiymətləndirilməsi üzrə 9 İşçi Qrupu Azərbaycan Respublikasına 

dəymiş yekun zərərlərin müəyyənləşdirilməsi üçün müvafıq dövlət 

qurumları ilə birlikdə ciddi səylə çalışır. Bu olduqca çətin və şərəfli 

bir işdir və ciddi uğurların əldə olunması üçün hər bir kəsin bilik və 

bacarığını səfərbər etməsi gərəkdir. Ətraf mühit və təbii sərvətlərə 

vurulmuş zərərə görə Ermənistan tərəfı kompensasiya ödəməyə 

borcludur. Belə ki, beynəlxalq hüquqa əsasən zərər çəkmiş dövlətə 

dəymiş real ekoloji zərərlərə görə kompensasiyanın ödənilməsi zəruri 

hesab olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətlərin məsuliyyəti 

haqqında «Beynəlxalq hüquqazidd əməllərə görə dövlətlərin məsu-

liyyəti» Konsepsiyasınin 36-cı maddəsinə aid şərhin l5-ci bəndində 

qeyd olunur ki, miqdar cəhətdən hesablanması çətin olsa da hərdən 

«utilitar əhəmiyyət daşımayan dəyərlər» adlanan bioloji rəngarənglik, 

təbii landşaftın gözəlliyi və s. kimi ekoloji dəyərlərə vurulmuş faktiki 

zərər heç də əmlaka vurulmuş zərədən az real deyildir və bu zərər 

təcavüzkar tərəfındən ödənilməlidir. 

Açar sözləri: Qarabağ, region, sosial, iqtisadi 
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Rayonların İnkişafının Milli Maraqların Təminatında İştirakına 

Dair Yanaşmalar 

Əfruz Həşimzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Dövlətin davamlı inkişafını təmin etmək üçün Azərbaycanda bütün 

zəruri amillər mövcuddur. Sosial-iqtisadi və mədəni həyatında böyük 

təkamül yolunu inamla keçərək Azərbaycan sabit, təhlükəsiz və 

müasir həyat səviyyəsini təmin etmiş ölkə kimi dünyada tanındı. 

Ölkənin beynəlxalq nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artmış, cəmiyyətdə 

dövlətçilik ənənələri güclənmiş, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur 

quruculuğu uğurla həyata keçirilmişdi. Vətən Müharibəsində əldə 

edilən qələbə ilə Azərbaycanda mahiyyət etibarı ilə yeni inkişaf 

mərhələsi başlandı. Qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş 

ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, yeni 

beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından 

faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdi. Əldə 

olunmuş Qələbə nəticəsində regionun yeni siyasi və iqtisadi mənzərəsi 

formalaşıb. Münaqişənin həlli eyni zamanda, regionun 

təhlükəsizliyini və kommersiya cəlbediciliyini təmin edən strateji 

faktordur. Sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 

formalaşması, eləcə də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi 

Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın region 

iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu 

və statusunu möhkəmləndirəcəkdi. 

Açar sözləri: inkişaf, region, milli maraqlar 
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Azərbaycanda Fond Bazarının Problemləri və İnkişaf 

Perspektivləri 

Əli Həsənov, Zöhrab İbrahimov    

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Hal-hazırda ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına böyük ehtiyac 

duyulur. Buna görə də, yeni sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə effektiv 

çıxışının təmin edilməsi Azərbaycanın biznes mühitinə öz müsbət 

töhfəsini verə bilər. Bunu nəzərə alaraq, bu məqalə hazırda ölkəmizdə 

fond bazarı ilə bağlı cari vəziyyəti müzakirə edir və bu sahədə olan 

problem və inkişaf perspektivlərini təhlil edir. Məqalə fond birjası və 

birja üzvlərinin təcrübəsi və dünya fond bazarlarında mövcud olan 

qiymətli kağız növlərinin Azərbaycan fond bazarında mövcudluğunu 

araşdıraraq maliyyə və biznes sektorunda mümkün yeniliklərin 

tədbiqini nəzərdən keçirir. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda ölkəmizdə 

yalnız bir fond birjası (Bakı Fond Birjası) fəaliyyət göstərir. Bundan 

əlavə, Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında maliyyə alətləri 

müxtəlifliyi demək olar ki yox dərəcəsindədir. Bütün bu problemlər 

məqalənin əsas hissəsində dərindən analiz edilir. Bu problemlərdən 

çıxış edərək gələcək inkişaf istiqmətləri və qərb dövlətləri təcrübəsi də 

qiymətləndirilir. Məqalədən çıxan nəticələr Azərbaycanın fond 

bazarındakı, o cümlədən yerli biznes mühitindəki mümkün islahat 

imkanlarının müəyyən edilməsinə töhfə verir. Bu da öz növbəsində 

ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində atılan addımlar üçün 

əhəmiyyətlidir.  

Açar sözlər: Fond bazarı, fond birjası, vençur investisiya, qiymətli 

kağızlar, maliyyə bazarları. 
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Rəqəmsal Bankçılığın Müasir Vəziyyəti Və Onun  Pandemiya 

Dövründəki İnkişafı 

Məmmədov Əli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Rəqəmsal bankçılıq  pandemiyanın yayıldığı və məhz banklara ehtiyac 

duyulduğu bir dövrdə həm ölkəyə, həmdə ölkə vətəndaşlarına əlverişli 

mühit yaradır. Məhz bu səbəbdən rəqəmsal bankçılığın inkişaf 

etdirilməsi və bu sahədə olan problemlərin həlli dövrümüzün ən aktual 

məsələlərindən biridir.  Məqalənin məqsədiCOVİD-19 

pandemiyasının rəqəmsal bank xidmətlərinə təsirini öyrənməkdir. 

Tədqiqat işində analiz, sintez, qruplaşdırma, müqayisə və qrafik 

tədqiqat metodları kimi elmi metod və üsullardan istifadə edilmişdir. 

Məqalənin informasiya bazasınıAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankının və kommersiya banklarının  rəsmi saytlarında yerləşdirilmiş 

elektron məlumatlar, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin 

statistik məlumatları, o cümlədən  BVF və Dünya Bankının 

hesabatları, deloittenin rəsmi məlumatları, habelə bu mövzuda 

yazılmış məqalə və dərsliklər təşkil edir.  Covid-19 pandemiyası ilə 

əlaqədar praktiki olaraq materialların toplanmasında çətinliklər 

yaranmışdır. Bundan əlavə mövzu ilə əlaqədar yerli alimlərin 

araşdırmalarının və Azərbaycan dilində mənbələrin azlığı da 

tədqiqatın məhdudiyyətləri kimi qəbul edilə bilər. Tədqiqat işinin 

praktiki əhəmiyyəti pandemiya şəraitində rəqəmsal bankçılığın 

əhəmiyyətinin əsaslandırılması ilə müəyyən olunur. Tədqiqatın işinin 

fundamental müddəaları və nəticələri ölkənin bank sisteminin 

modernləşdirilməsi prosesində istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: pandemiya, rəqəmsal bankçılıq, rəqəmsal ödənişlər, 

stimullaşdırılma 
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Sustainable business model innovation: A review 

Abdulova Aygun, Omerli Ali 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract 

The factor of departure for this has a look at is the knowledge of 

consumer courting management (CRM) as a fixed of technological 

answers key for green commercial enterprise management, the 

blessings of which, highlighted with the aid of using preceding works, 

are provided and described right here as important for entrepreneurial 

success. Of precise interest for this cause are the present research on 

sustainability, which offer a possible studies version to evaluate and 

validate the capacity impact of every CRM component (sales, 

marketing, and services) at the 3 dimensions of sustainability 

(economic, environmental, and social). Upon affirmation of our 

hypotheses, the following validation of such version must carry a 

better knowledge of the manner wherein CRM-associated blessings 

may growth the effective effect of its additives on every size of 

sustainability. CRM can therefore be taken into consideration a kind 

of Green IT, orientated towards virtual transformation and sustainable 

commercial enterprise version innovation. Indeed, this study’s version 

can be the premise for an extra unique method to degree the effect and 

blessings of making use of CRM, understood, as we are able to 

contend, each in phrases of sustainable commercial enterprise fashions 

and innovation. 

Key words: business models, innovation, enterprises 
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Azərbaycanda Mühasibat Uçotunun İnkişafının Müasir 

Aspektləri Haqqında 

Ənvər Salahov  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə 4 May 2018-ci ildə “Mühasibat uçotu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununda edilmiş dəyişikliklər təhlil 

edilərək, bu əsasda mühasibat uçotunun inkişafında baş verən 

yeniliklərdən bəhs edilir. Tədqiqat işinin məqsədi Qanunun 

müddəalarının ölkə iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsinə necə 

uyğunlaşdırılmasını açıqlamaqdan, onun istiqamətlərini 

göstərməkdən və hər bir istiqamətin xüsusiyyətlərini araşdırmaqdan 

ibarətdir. Mövzunun aktuallığı   mühasibat uçotunun inkişafı 

məsələlərinin ölkənin iqtisadi inkişafı ilə qarşılıqlı əlaqədə 

araşdırılmasının və bununla da müasir dövrdə mühasibat uçotunda baş 

verən keyfiyyət dəyişikliklərinin əsaslandırılmasının zəruriliyi ilə 

bağlıdır. Burada ölkənin iqtisadi inkişafında mühasibat uçotunun 

tutduğu yer, onun qanunverici əsaslarla tənzimlənməsi məsələləri, 

Qanunun, beynəlxalq standartların və onların əsasında hazırlanmış 

uçot qaydalarının ardıcıl və qarşılıqlı tənzimləmə mexanizmi 

araşdırılır. Tədqiqatın məhdudiyyətləri ölkədə davamlı iqtisadi 

islahatlar şəraitində mühasibat uçotunun qanunverici əsaslarla 

tənzimlənməsi sahəsində çoxsaylı dəyişikliklərin edilməsi və bu 

sahədə müəyyən bir qarışıqlığın mövcud olması ilə əlaqədardır. 

Tədqiqat nəticəsində mühasibat uçotunun inkişafının müasir 

mərhələsinə aydınlıq gətirilmiş və bu sahədə davamlı keyfiyyət 

dəyişiklikləri əsaslandırılmışdır. Tədqiqatın nəticələri mühasibat 

uçotunun inkişafı istiqamətlərinin dərindən öyrənilməsində və 

subyektlərdə onun bu istiqamətlərə uyğun təşkil edilməsində istifadə 

edilə bilər.   

Açar sözlər:  inkişaf, qanunverici əsas, qayda, tənzimləmə.  
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Müasir Dövrdə İşğaldan Azad Edilmiş Rayonlarda Regional 

İqtisadi Siyasətin Prioritetləri 

Mahmudova İlhamə, Manaflı Əsli Xatun 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

BiƖdiyimiz kimi, torpaqƖarımızın işğaƖdan azad ediƖməsi hədsiz sevinc 

bəxş etsə də, gördüyümüz mənzərə ürək ağrısı gətirdi. Qarabağımızın 

füsünkar təbiəti taƖan ediƖmiş, mədəni, tarixi abidəƖərimiz 

dağıdıƖmışdır. Ermənistan dövƖəti öz düşmənçiƖiyini bir daha biruzə 

verərək minaƖanmış əraziƖərin xəritəsini verməmişdir və bu görüƖəcək 

işƖərdə müəyyən çətinƖikƖər, ƖəngiməƖər yaradır. İşğaƖdan azad oƖunmuş 

əraziƖərdə minatəmizƖəmə işƖəri aparıƖır, Qarabağ və başqa işğaƖdan 

azad olunmuş əraziƖərƖə əlaqədar prioritet vəzifəƖər 

müəyyənƖəşdiriƖmişdir. Bu, abadƖıq- qurucuƖuq işƖəri ilə böƖgənin 

imicini özünə qaytarmaq üçün iƖk növbədə infrastruktur ƖayihəƖər və 

yoƖ çəkiƖişini ön pƖana çəkdi. YoƖ mədəniyyətdir, inkişafın 

başƖanğıcıdır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə 

çəkiƖən yoƖƖarın birinin “QəƖəbə” yoƖu adƖandırıƖması, məhz Şuşanın 

azad oƖunduğu günün qəƖəbəmizin tarixi kimi müəyyənƖəşdiriƖməsi ilə 

bağƖıdır. ÜmumiƖikdə abadƖıq-qurucuƖuq işƖəri düşünüƖmüş, bu işƖərin 

pƖanƖı şəkiƖdə aparıƖması üçün ƖayihəƖərə beynəƖxaƖq təcrübəsi oƖan 

şirkətƖər cəƖb oƖunmuşdur. Diqqətdə tutuƖmuşdur ki, görüƖən işƖər 

ərazinin coğrafı mövqeyinə müvafiq oƖmaƖı, tarixi və mədəni irsimiz 

qorunmaƖıdır. Böyük zaman təƖəb edən bu işƖərin keyfıyyətƖi icrası 

üçün bütün gücƖər səfərbər oƖunmuşdur. BöƖgənin abadƖaşdırıƖması, 

qurucuƖuq işƖərinin həcmi öƖkəmizin iqtisadi gücünü bir daha nümayiş 

etdirəcək. GörüƖən işƖərin oƖduqca böyük əraziƖər əhatə etməsi 

ƖayihəƖərdə hər bir kəsin iştirakına imkanƖar açır, eləcə də yeni 

infrastruktur ƖayihəƖər sayəsində Avrasiyaya yeni nəqƖiyyat damarının 

açıƖması Azərbaycanın tranzit öƖkə kimi nüfuzunu qaƖdıracaq. Böyük 

maƖiyyə təƖəb edən irimiqyasƖı ƖayihəƖərdə iştirak etmək istəyən 

öƖkəƖərin və şirkətƖərin sayının çoxƖuğu Azərbaycana oƖan etimadın, 

etibarın nəticəsidir. Azərbaycan hər bir zaman beynəƖxaƖq ƖayihəƖərin 

icrasında özünü etibarƖı tərəfdaş kimi tanıtmışdı. 

Açar sözlər: İqtisadi, Regional, Qarabağ, Siyasət. 
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Green Economy, its implementation in Azerbaijan 

Asadulla Abbasov 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract 

Society faces with dilemma to meet needs by using resources without 

destructing and damaging biodiversity of nature. Our species are on 

Earth for just few million years, but for last 300 years humanity made 

incredible rise- development of technology, machine. All these 

prosperities also damaged the ecological integrity, changed the 

climate, made some areas so polluted that impossible to live. With first 

industrial revolution, agricultural and handicraft economy was 

changed to industry and machinery. This development was starting of 

modern era. But high development of industry needed resource, and it 

was provided at the expense of high soil, air and water pollution. At 

least for 2 centuries tropical forests, oceans, air and lands were 

polluted and degraded by humanity and its one of the greatest 

inventions-industry. Now, continuation of life on Earth depends on 

humanity’s decision on how resources will be used in future. This 

critical question brings “green economy” concept. Green economy 

targets development without degrading environment, follows 

sustainable development actions. Today, in Azerbaijan transition to 

green economy is understood as very important concept. Energy, 

agricultural and other sectors need proper projects and relevant 

financial sources in order to make this transition possible. In all 

possible sectors- transport, agriculture, industry, energy production 

low carbon emissions, non-polluting steps should be supported. 
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Evaluation of the Results of Economic Diversification in The 

Republic of Azerbaijan 

Avaz Alakbarov, Mubariz Baghirov, Tunzale Gurbanova 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract  

The article discusses economic diversification in the Republic of 

Azerbaijan, as well as the environment and circumstances that make it 

necessary. Problems that can be solved by diversification have been 

recognized, and solutions have been demonstrated. The content and 

core of the reforms adopted in the country to ensure the successful 

implementation of the diversification process were explained, and the 

actions related to the reforms’ goals and priorities were thoroughly 

examined. Diversification activities include a thorough examination of 

the non-oil sector’s development trends, the country’s GDP structure 

between 2012 and 2021, the structure of GDP in the non-oil sector, 

and the structure of value added in industry, with the importance of 

positive trends for economic dynamics highlighted. 

Key words: economic diversification, non-oil sector, Strategic 

Road Map, reforms, entrepreneurship, private sector. 
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Indestructible Political-Economic and Trade Azerbaijan-Turkey 

Cooperation Based on History 

Amirova Farida, Abbasova Tamilla, Eyvazova Naila 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

The article examines the stimulation of political, economic and trade 

relations between the two countries, focusing on Azerbaijani-Turkish 

cooperation. Noting the diversity of this cooperation, which is based 

on brotherhood, friendship, peace and assistance, it is noted that a 

comprehensive assessment of the potential between the economies of 

Azerbaijan and Turkey will take $ 15 billion by 2023 to achieve 

sustainable trade. At the same time, the analysis of investments and 

investments of the Azerbaijani state in various sectors of the Turkish 

economy is analyzed, showing the expansion of economic relations 

between the two countries, investments from Turkey to Azerbaijan, 

especially in the liberated territories, directing these investments to 

economic recovery and revival. Noting that a large part of Turkish 

investments is directed to the non-oil sector, the transfer of joint 

technologies and the implementation of large enterprise projects in the 

framework of public-private partnership, the active participation of 

Turkish companies in this field, the effectiveness of these efforts in 

both economies.The article refers to the fact that Turkish-Azerbaijani 

cooperation has new prospects for the country's economy as a whole, 

as well as for faster construction work in the occupied territories. 

Keywords: transcontinental projects, techno-investments, 

infrastructure projects, Shusha Declaration, international 

cooperation 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Əlverişli İqtisadi Şəraitin 

Həmid Həmidov, Fatma Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  

Məqalənin mövzusu Qarabağ iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi 

tərəqqisi üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpa olunması, milli 

iqtisadiyyata intensiv inteqrasiyası, dayanıqlı inkişafının təmin 

olunması, orada ən yeni infrastrukturun qurulması, mədəni-tarixi 

abidələrin bərpası və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması sahəsində 

xüsusi tədbirlər həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu çərçivədə icra 

olunan layihələr həmin ərazilərin qısa müddət ərzində sülh və 

əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilməsində və sosial-iqtisadi tərəqqisində 

vacib rol oynayacaqdır.  Tədqiqatın əsas məqsədi işğaldan azad 

edilmiş bölgələrin bərpası və tərəqqisi üzrə tərtib edilmiş layihələrin 

tətbiqi yolu ilə sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olmaqdır. Tədqiqat 

zamanı işğaldan azad olunmuş rayonlarda sosial-iqtisadi inkişaf 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilmiş, sektoral inkişafda maliyyələşmə 

mexanizmi probleminin həlli üzrə və bu inkişafın davamlılığı üçün 

maliyyə nəzarəti mexanizminin formalaşdırılmasında müəyyən 

təkliflər verilmişdir. Dövlət işğaldan azad olunmuş rayonlarda 

yaradılacaq müəssisələri müəyyən edərək, yaradılma qaydasını 

əsaslandırmaqla bu ərazilərdə məhdud iqtisadi resursların məkan və 

zaman baxımından səmərəli şəkildə bölüşdürülməsini təmin edə bilər. 

Məqalədə sektoral inkişaf istiqamətində gələcək inkişafı 

strategiyasının ən mühüm vəzifələrindən olan vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərdə vergi güzəştlərinin 

tətbiqi və vergi sisteminin sadələşdirilməsi məsələrinə diqqət 

edilmişdir. Fikrimcə, azad edilmiş rayonlarda turizm və rekresiya, 

qida sənayesi, mədənçıxarma, tikinti sənayesi, tibb, metallurgiya, 

sənaye, taxılçılıq, heyvandarlıq, arıçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, 

meyvəçilik, quşçuluq, tərəvəzçilik, tikinti və s. kimi bir çox sektorlar 

üzrə potensial mövcuddur. Qeyd edilən sahələrin inkişafı üçün 

investisiyaların cəlb olunması istər qeyri-neft idxalın və ixracının 

artırılması, istərsə də dəyər zəncirlərinin birləşməsi üçün əhəmiyyətli 

olacaqdır. 

Açar sözlər: Qarabağ, innovasiya, iqtisadiyyat 
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İşğaldan Azad Edilmiş Rayonlarda İqtisadiyyatının Bərpasına 

İnvestisiya Qoyuluşunun Təmin Edilməsi İstiqamətləri 

Əhmədov Məhiş, Fərid Ağazadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: Qarabağ regionunun investisiya qoyuluşunun 

artırılmasının aktual problemləri və onların həlli yolları araşdırılır. 

Müharibədən sonra Qarabağda yenidənqurma işlərinin 

gücləndirilməsi üçün potensial imkanlar və perspektivlər təhlil edilmiş 

və qiymətləndirilmişdir. Erməni işğalçılarından azad edilmiş 

ərazilərin dirçəldilməsi problemlərinə baxılır. Qarabağ regionunun 

investisiya qoyuluşu təbii və iqtisadi potensial kontekstində 

əsaslandırılmışdır. Tədqiqatın məqsədi: Yaxın gələcəkdə Qarabağ 

regionunun investisiya qoyuluşunun artırılması üçün bir sıra mühüm 

tədbirlərin həyata keçirilməsi və mexanizmlərin tətbiqi zəruri 

olacaqdır. Tədqiqatın informasiya bazası: Ərazi planlaşdırma 

nəzəriyyəsinin müddəaları, modelləşdirmə nəzəriyyəsi, qanunvericilik 

və normativ sənədlər, analitik məlumatlar, istinad mənbələri, dövri 

nəşrlərin materialları, müxtəlif nəşrlərdə dərc edilmiş statistik 

məlumatlar, tematik internet saytlarının materialları, habelə ərazi 

planlaşdırılması və yenidən qurulması sahəsində Azərbaycan və xarici 

şirkətlərin hazırlanması kimi məsələləri əhatə etmişdir. Tədqiqatın 

elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: Müharibədən sonra Qarabağda 

yenidənqurma işlərinin gücləndirilməsinin potensial imkanları və 

perspektivləri təhlil edilmiş və qiymətləndirilmişdir. Qarabağ 

bölgəsinin investisiya cəlbediciliyi təbii və iqtisadi potensial 

kontekstində əsaslandırılmış, yaxın gələcəkdə regionun dirçəlişində 

iştirak etmək üçün potensial investorların cəlb edilməsinin 

aktivləşdirilməsi üçün bir sıra təklif və tövsiyələr verilmişdir. 

Nəticələrin istifadə oluna biləcəyi sahələr: Azad edilmiş rayonların 

bərpası və dirçəldilməsi üçün yerli və xarici investisiyaların 

araşdırılmasında, universitetlərdə, metodiki vəsaitlərin 

hazırlanmasında, bu sahədə aparılan tədqiqatlar zamanı istifadə edilə 

bilər. 

Açar sözlər: Qarabağ, azad edilmiş ərazilər, investisiya 

qoyuluşları. 

 

 



269 
 

The Relationship between Informal Economy and Black Money 

in the Age of Globalization 

Farid Almammadov 

Azerbaijan State Agrarian University 

Abstract 

The phenomenon of the informal economy, which has a complex 

system, is a global issue for which all countries are working to find a 

solution. These activities, which are carried out legally or illegally and 

without the state's knowledge, are viewed differently in each country 

in terms of their causes and consequences. Because of the high tax 

rates in place and the high tax burden, states that prioritize tax revenues 

in order to realize public expenditures encourage individuals and 

businesses to engage in informal economic activities. The realization 

of this situation reduces the public sector's tax revenues. The exact 

dimensions of the informal economy in the country's economy cannot 

be determined, and the dimensions of the informal economy may be 

low or high depending on the development levels of the country's 

economies. The informal economy is regarded as a major issue for 

developing countries. It is possible to reduce it with an established tax 

system in the country and government preparation and implementation 

of plans that can be effective in the country's economy. 

Keywords: Informal Economy, Tax Loss, Informal Employment, 

Income distribution. 
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Azərbaycanda Turizm Sənayesində Pandemiyanın Yaratdığı 

Sosial Təsirlərin Təhlili 

Bədəlov Fərid 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Turizm pandemiyanın yayılmasına səbəb olsa da, pandemiyadan 

mənfi təsirlənən xidmət sahəsidir. COVID-19 pandemiyası səyahət 

məhdudiyyətləri səbəbindən turizm sektoruna ən ciddi təsir göstərdi. 

İstər ölkə daxilində, istərsə də ölkələr arasında görünməmiş səyahət 

məhdudiyyətləri və komendant saatları bu dövrə qədər qlobal 

iqtisadiyyatda ən böyük dalğalanmaya səbəb olmuşdur. Tədqiqatın 

əsas məqsədi koronavirus pandemiyasının turizm sənayesində 

yaratdığı sosial sosial problemlərin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir. 

Pandemiya dövründə turizm sənayesində yaranan sosial problemlərin 

müəyyənləşdirilməsi üçün analiz sintez metodundan istifadə 

olunmuşdur. Eləcə də, müqayisəli təhlil və sorğu metodundan istifadə 

edilmişdir. Məqalənin yazılmasında müxtəlif resurslardan istifadə 

edilir. Belə ki, son iki il ərzində pandemiya və turizm sənayesini əhatə 

edən yerli və xarici məqalələrdən, tədqiqat işlərindən, statistik 

məlumatlardan, tədris vəsaitlərindən istifadə edilmiş və informasiya 

bazasını təşkil etmişdir. Mövcud pandemiya şəraiti və mövzu üzrə 

uzunmüddətli məlumat bazasının olmaması tədqiqatın əsas 

məhdudiyyətləridir. Aparılan tədqiqat nəticəsində koronavirus 

pandemiyasının turizm sənayesində yaratdığı sosial problemlərin 

müəyyənləşdirilmiş və onların aradan qaldırılması yollarının təklif 

edilmişdir. Turizm sahəsinə müsbət təsirləri olmayan pandemiya 

şəraiti bu təsirlərin minimuma endirilməsi üçün həll yollarının irəli 

sürülməsi tədqiqatın əsas elmi yeniliyini təşkil edir. 

Açar sözlər: COVID-19, turizm sənayesi, sosial problemlər 
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Karabağın ekonomik kalkınmasında tarım sektörünün önemi 

Fərid Mirzaliyev 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Özet 

Kurtarılmış topraklarımızda tarımın restorasyonu ve geliştirilmesi, şu 

anda önümüzde duran ana görevlerden biridir. Bu makale, 

çatışmaların tarıma verdiği zarara ve çatışma sonrası bölgelerde 

tarımın restorasyonunda dünya deneyimine genel bir bakış 

sunmaktadır. Bu temelde, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında 

tarımsal restorasyonun yönleri belirlendi ve bu alanlarda tarımın 

restorasyonu sonucunda beklenen üretim göstergeleri tahmin edildi. 

İşgal öncesi dönemde kurtarılan topraklarda tarımın durumu 

araştırıldı. Aynı zamanda, işgal altındaki bölgelerdeki yerinden 

edilmiş kişilerin diğer alanlardaki tarımsal üretim faaliyetlerine ilişkin 

bilgiler analiz edildi. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, kurtarılmış topraklar, tarımın 

restorasyonu, toprak reform 
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Qarabağ Senaye Müəssələrin İnnovativ Fəaliyyəti 

Fərid Qafurlu 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Vətən müharibəsində ölkəmizin qazandığı qələbədən sonra işğaldan 

azad etdiyimiz ərazilərin iqtisadiyyatının dirçəldilməsinə ehtiyac 

yaranmışdır. Bu ərazilərin dirçəldilməsində ənənəvi üsullardan 

istifadə etmək məqsədəuyğun hesab olunmamalıdır. Çünki, həmin 

sahələrdə mövcud olan infrastruktur köhnəlib və əksər rayonlarda 

sıradan çıxmışdır. Odur ki, ərazinin iqtisadiyyatının dirçəldilməsi 

müasir üsullarla və innovasiyaların tətbiqi ilə həyata keçirilməlidir. Bu 

baxımdan hansı innovasiyalardan istifadə olunması aktual hesab 

olunur və bu tədqiqatda bu məsələlərin araşdırılması vacib 

məsələlərdəndir. İnnovasiya, yeni mal və ya xidmətlərin tətbiqi və ya 

əmtəə və ya xidmətlərin təklif edilməsində təkmilləşdirmə ilə 

nəticələnən ideyaların praktiki həyata keçirilməsidir. İnnovasiya yeni 

nizam, yeni üsul, yeni məhsul və ya texnologiya, yeni hadisə 

deməkdir. Cəmiyyətin maddi sferasında onun qəbulu, təkrar istehsalı 

və həyata keçirilməsi ilə bağlı olan innovasiyadan istifadə prosesi 

innovasiya prosesidir. İnnovativ proseslər elmin ayrı-ayrı sahələrində 

yaranır və istehsal sferasında başa çatır, onda mütərəqqi, keyfiyyətcə 

yeni dəyişikliklərə səbəb olur. 

Açar sözlər: II Qarabağ müharibəsi, işğaldan azad edilmiş 

ərazilər, innovasiya, tikinti-sənaye potensialı 
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Внешнеэкономические отношения послевоенного 

Азербайджана 

Джафарли Фарида 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 
В статье рассматриваеются тенденции долгосрочного характера по 

развитию экономики азербайджана, и роль самого государства в 

формировании этого процесса за последние 5 лет. Рассматривается 

спектр экономических целей альтернативного характера в политике 

государства с целью воплощения стратегии социально-

ориентированной на экономический рост и устойчивое развитие 

Азербайджана по всем имеющимся направлениям. Внедряется 

методологический подход, по которому сновным субъектом 

в национальной экономике выступает государство, определяющее план 

качества роста в экономике, социальную структуру и хозяйственный 

механизм страны. Предлагается искать решение вопросу устойчивого 

социально-экономического процветания учитывая исторический 

период существования разных ценностей. Последовательность 

ценностей должна способствовать определению формирования 

национальной экономической модели, назначать цели социально-

экономических прогнозов и приоритеты в планировании политики 

государства, ложиться в основу системы оценки критериев успешности 

и эффективность экономического развития Азербайджана. Обоснована 

необходимость разработки концепции человеческого капитала. 

Необходимость изучения основных направлений 

внешнеэкономической политики послевоенного Азербайджана 

исходит из-за зависимости между собой проводимой государством 

национальной и внешней политики. Решение задачи 

совершенствования внешнеэкономической политики особенно важно 

на этапе когда имеется множество нерешенных вопросов и 

неосуществленных возможностей; в том числе периодически 

применяются реформы в разных сферах как в развитии внутренних 

экономических механизмов так и в сотрудничестве. 

 Для того чтобы предоставить объективную картину изначально был 

проведен анализ теоретико-методологических основ разработки 

внешнеэкономической концепции. Поэтапный разбор главных целей, 

ценностей и принципов функционирования внешнеэкономической 

политики позволил рассмотреть современное состояние системы 

управления, особенно в период масштабного развития глобализации. 

Ключевые слова: тенденции долгосрочного характера и циклы 

развития экономики, экономические реформы. 
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Современные технологии, предназначенные для более 

эффективного хранения и потребления энергии 

Брылёв Андрей Алексеевич 

Бекишев Юрий Алексеевич 

Жанна Викторовна Писаренко 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

Аннотация 

Парижское соглашение по климату, цели устойчивого развития 

ООН, рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия 

финансовой информации, связанной с изменениями климата 

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) 

формируют новое понимание своей ответственности у 

заинтересованных сторон (в т.ч. акционеров), что приводит к 

трансформации стратегий развития компаний в сторону учета  в 

повестке дня климатических стратегий и декарбонизации своей 

деятельности. Поэтому в данной работе авторами рассмотрены 

современные решения, которые были созданы для более 

эффективного процесса хранения и потребления энергии. Целью 

данной работы является рассмотрение примеров технологий и 

инструментов, значительно повышающих эффективность 

использования энергоресурсов. Теоретико-методологическую 

основу исследования составляют научные работы и статьи 

известных экономистов и инженеров в области энергетики. 

Эмпирическая основа научного исследования представлена 

данными различных технологических компаний, занимающихся 

производством технологий по повышению 

энергоэффективности. Представленная в данной статье 

информация поможет множеству компаний найти возможные 

решения по улучшению энергоэффективности, а также послужит 

неким «катализатором» по поиску новых идей в рамках данной 

тематики. 

Ключевые слова: энергия, энергоэффективность, технологии 

повышения эффективности энергии. 
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Determination of Factors Affecting the Online Shopping in 

Azerbaijan 

Bahman Huseynli, Rashad Maharramov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Consumer behavior research is critical in the digital environment for 

the development of digital marketing strategies. From this point of 

view, the study’s goal is to determine the factors that influence online 

shopping in Azerbaijan. In this research using qualitative methods, the 

information gathered through the results of exploratory research and 

focus group analysis was analyzed to contribute to the existing 

knowledge in the prediction of online consumer buying behavior. The 

study collects data using the focus group method. According to the 

results of the study, customers in Azerbaijan mainly buy products from 

Turkey as a result of the study, participants mainly use mobile 

applications, consumers mainly buy garments, cosmetics, and gadgets, 

and the major reasons for purchasing online are price, time, quality, 

social media, and brand. “Filtering,” “add to favorites,” “basket,” and 

“details” are the features that influence focus group members’ 

purchases from mobile applications or websites, according to our 

research. The responsiveness to simplicity of use, awareness of the 

platform, and the availability of new trends are the key factors driving 

focus group participants to make purchases through mobile 

applications or websites. 

Keywords: digital marketing, online shopping, qualitative 

research, consumer behavior, Azerbaijan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

Экономический Потенциал Тюрксих Республик Входящих В 

Организацию Тюркских Государств 

Динара Аппасова 

Бакинского Государственного Университета 

Аннотация 

После распада Советского Союза тюркские государства, 

преобрёвшие независимость, столкнулись со многими 

проблемами. В этом контесте адаптация к либеральным 

рыночным условиям была главной проблемой новых 

независимых тюркских государств.  С первых дней в данном не 

легком процессе Турция всегда была рядом с тюркоязычными 

странами. Сегодня политическая, экономическая и культурная 

гармония достигла значительного прогресса за тридцать лет, и 

была создана Организация тюркскихх государств. Таким 

образом, энергетические ресурсы Центральной Азии и 

производственная мощь Анатолии объединялись. В отличие от 

Китая, России и США закладываются основы региональной 

инициативы. Инициатива, простирающаяся от Европы до степей 

Центральной Азии, подкрепляется совместной работой в области 

экономики. 

Целью данной статьи является оценка экономического 

потенциала независимых тюркских стран, входящих в 

Организацию тюркских государств. 

Ключевые слова: тюркский мир, тюркские государства, 

Организация тюркских государств, экономика, 

экономический потенциал. 
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Цифровизация Как Конкурентное Преимущество 

Фарид Набизаде 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 

В статье изучается значимость цифровизации экономики как 

неизбежного явления, её значимость в социально-экономической 

жизни населения и цифровизация рассматривается как фактор 

обуславливающий конкурентоспособность экономики. В части 

введения даётся краткая трактовка цифровизации. Цифровая 

экономика рассматривается как неизбежная трансформация 

традиционной экономики, которой сопутсвуют иновативные 

методы хозяйствования, требования к субъектам экономики в 

части внедрения новых знаний и требований к системе обучения, 

воздвигая на первый план знания в области информационно 

коммуникационых технологий. В части анализа в статье 

рассматривается состояние Азербайджанской Республики в 

плане цифровизации через призму внедрения инноваций в 

экономику. В части выводов и предложений даются советы для 

вредрения цифровизации в экономику.  

Ключевые слова: цифровизация, конкурентное 

преимущество, конкуренция, инновация. 
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Dünya Qiymətli Kağızlar Bazarı – Valyuta Bazarının Bir 

Hissəsidir 

Salman Məlikov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Mütərəqqi Dövlətlərin təcrübəsindən aydın olur ki, qiymətli kağızların 

investisiyaya çevrilməsi tam və optimal şəraitdə həyata keçirilə bilər. 

Qiymətli kağızlar bazarı hər bir formada təşkilat və qurumların, yerli 

təsərrüfat sisteminin, dövlətin müxtəlif sferalarının, eləcə də dünyada 

qarşılıqlı münasibətlərin mühüm tərkib hissəsidir. Qiymətli kağızlar 

bazarı kapitalın əsas sahələrə axınını təmin edir, iqtisadiyyata çeviklik 

verir ki bu da pul ehtiyatlarının bir sahədən digər sahəyə keçməsini 

təmin edir.Bu isə son nəticədə iqtisadi inkişafın tempini artırır. Hal-

hazırda qiymətli kağızlar bazarı mövcud olmayan dövlətdə yüksək 

səviyyədə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının varlığından danışmaq 

olmaz.Məqalənin məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə qiymətli 

kağızlar bazarında bazarın gedişatının ümumi təhlilini, o cümlədən 

bazardakı tendensiyaları, iqtisadiyyatdakı tendensiyaları, yerləşdiyi 

yer və vəzifəni müəyyən etmək üçün akademik olaraq qəbul edilən 

aktual sahələrin mövqeyini yüksəltmək üçün təkliflərimizi önə 

sürməkdir.Məqalədə Dövlət Statistika Komitəsi, Mərkəzi Bank, Bakı 

Fond Birjası, Milli Depozit Mərkəzi və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

hazırlanmış statistik hesabatlar əsasında qeydlər müəyyən 

olunmuşdur. Maliyyə bazarlarında irəliləyiş, daha məhdud iqtisadi 

resursları daha gəlirli yerlərə yönəltməklə, sürətli qərarlar qəbul etmək 

üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradır.  

Açar sözlər: qiymətli kağızlar, qlobal maliyyə, iqtisadi subyektlər. 
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Erməni İşğalı Nəticəsində Emal Müəssisələrində Yaranmış 

İtkilərin İqtisadi Mahiyyəti 

Şamil Əhmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Ərazilərimizin işğalı nəticəsində emal müəssisələrindəki itkilərdən 

söz açmazdan əvvəl, itkilərin ümumi təsnifatını aparmaq 

məqsədəuyğundur. 

İtkilər əməliyyata töhfə verməyən hər hansı bir hərəkətdir - gözləmə, 

yarımfabrikat hissələrin yığılması, yenidən yükləmə, materialın bir 

əldən digərinə keçirilməsi və s.  

İki növ əməliyyat var: əlavə dəyər yaradan və əlavə dəyər yaratmayan 

əməliyyatlar. Sonuncu itkilər hesab edilə bilər - bu, hissələrin anbarına 

getməsi, çatdırılan hissələrin və birləşmələrin qablaşdırılması, 

avadanlıqların qurulmasıdır. Lakin işi təkmilləşdirmədən onları 

tamamilə istisna etmək olmaz. Dəyər artıran əməliyyatlar əslində 

forma və ya keyfiyyətini dəyişdirərək materialları dəyişdirir. Bu 

transformativ hərəkətlər işlənir. Bu hərəkətlər xammalı hissələrə və ya 

məhsullara çevirir və hissələrin yığılması, xammalın döyülməsi, polad 

lövhələrin ştamplanması, qaynaq, istilik müalicəsi və ya gövdənin 

rənglənməsi kimi yollarla dəyər əlavə edir. Əlavə dəyər nə qədər çox 

olarsa, əməliyyat səmərəliliyi bir o qədər yüksək olar. 

Açar sözlər: audit, mühasibat, uçot, vergi. 
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II Qarabağ Müharibəsi Nəticəsində Azad Olunan Ərazilərin 

İqtisadi Potensialının İnkişaf İstiqamətləri 

Şamil Vasiyev 

Cabbarova Aynur 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: Müstəqil dövlət öz suverenliyini qоruyub 

saхlamaq üçün əlverişli imkanlardan səmərəli istifadə etməklə 

iqtisadiyyatını milli mənafelərə və dünyada baş verən dəyişikliklərə 

uyğun оlaraq inkişaf etdirir. Ulu öndər H.Əliyevin dediyi kimi, 

müstəqilliyin əldə edilməsi nə qədər çətindirsə, bu tariхi nailiyyətin 

qоrunması оndan da çətindir. Hər bir inkişaf edən sistem üçün isə оnun 

tərkib elementlərinin, əsasən də regiоnlarının sistemin dayanıqlılığına 

təsir etmə dərəcəsi vacib amillərdən biridir.  

Tədqiqatın məqsədi: Eyni zamanda, tədqiqat davamlı iqtisadi inkişafın 

təmin edilməsində xarici iqtisadi əlaqələrin rolunu vurğulamaq 

məqsədi daşıyır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün dissertasiya 

aşağıdakı vəzifələr qoyur: • dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəzəri 

əsaslarını və inkişafını öyrənmək; • davamlı iqtisadi inkişaf siyasətinin 

həyata keçirilməsi ilə sosial-iqtisadi səmərəliliyin əldə edilməsi 

arasında əlaqəni öyrənmək. 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: İstənilən elmi tədqiqat 

dissertasiyanın mövzusundan, məqsədindən, vəzifələrindən asılı 

olmayaraq müəyyən üsullarla aparılır. Daha ətraflı, dəqiq və səmərəli 

tədqiqat aparmaq üçün bir yox, bir neçə metoddan istifadə etmək 

lazımdır. 

Tədqiqatın informasiya bazası: Azərbaycan Respublikasının 

Statistika,normativ aktları, o cümlədən elmi-tədqiqat işlərinin 

yekunları, təklif və məsləhətləri əhatə edir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Hal hazırda Azərbaycanda pandemiya ilə 

bağlı kitabxanaların işləməməsi ən əsas məhdudiyyətlərdən biridir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: İqtisadi inkişaf 

konsepsiyasının formalaşması və inkişafı ilə bağlı əsas mənbələr 

tədqiq edilmiş, ən son innovasiyalardan istifadə edilmişdir.  

Nəticələrin istafadə oluna biləcəyi sahələr: Dissertasiya işinin nəzəri 

və praktiki əhəmiyyəti iqtisadi inkişafın təmin edilməsində 

innovasiya, onun xarici iqtisadi əlaqələrlə əlaqəsi və bu məsələlərin 

beynəlxalq təcrübə ilə qarşılıqlı əlaqəsidir. 

Açar sözlər: Qarabağ, iqtisadi potensial, , sektor, Azərbaycan. 
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Sahibkarlıq Fəaliyyəti – Ölkənin İqtisadi İnkişafının 

İstiqamətlərindən Biri Kimi 

Samir Ağayev 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında müfəssəl 

informasiyanın toplanılması, onun sistemləşdirilməsi və 

kompleksləşdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşəkkülünün 

metodoloji əsaslarının, prinsipləri və vəzifələrinin müəyyən edilməsi, 

onun müəyyənləşdirilməsində istinad edilən mühüm şərtlərin 

dəqiqləşdirilməsi.   

Tədqiqatın metodologiyası – müşahidə, qruplaşdırma, müqayisəli 

təhlil metodlarından istifadə olunması.  

Tədqiqatın nəticələri – müstəqilliyin əldə olunmasından sonra ölkədə 

bərqərar olmuş sahibkarlıq mühitinin nəzəri və təcrübi əsaslarının 

sistemləşdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin sahə-ərazi prinsipi üzrə 

inkişafının elmi əsaslarla uyğunluğunun öyrənilməsi, “sahibkarlıq 

fəaliyyəti – ölkənin (regionun) iqtisadi inkişafı” tarazlanmasının 

amillərinin qiymətləndirilməsi.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahə və 

istiqamətlərin inkişafına təsirinin öyrənilməsi, bu sahədə dinamik hə-

rəkətlənmələrin qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – sahibkarlıq fəaliyyətinin 

təşkilatlanma, idarəetmə, təmərküzləşmə, tənzimlənmə, 

qiymətləndirmə və təhlil istiqamətlərinin birgə nəzərdən keçirilməsi, 

nəzəri əsaslarla təcrübi nəticələrin vahid təməllər əsasında 

qarşılaşdırılması.  

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

prinsipləri, iqtisadi sistem, iqtisadi inkişaf, sahibkarlıq fəaliyyə-

tinin növləri    
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Innovative Factors’ Influencing to Azerbaijan National 

Economy Transformation 

Gulshen Yuzbashiyeva 

Samira Abasova 

Israfil Yuzbashiyev 

Abstract 

Activation of state influence on country economic development 

contributes to the process of production structure optimizing, ensures 

the efficiency of economic systems’ functioning. The main element in 

state’s role strengthening is to ensure economic growth and 

development through the achievement of science and new knowledge, 

innovations in all spheres of economy. The new technological order 

contributes not only to meeting the growing needs, but also ensures 

the transition of quantity to a new quality in a rapidly changing 

economy. The real and effective implementation of many innovative 

projects depends not only on the amount of investment, but also on the 

quality and efficiency of the management system. It is important to 

consider the former USSR republics’ comparative data on the use of 

budgetary funds, innovative transformations, and also on investments 

in the economy. It is also important to know the place of former USSR 

republics in various world rankings - in terms of economy, labor 

productivity, labor poverty, etc. The article also discusses the state’s 

role in economy strengthening and an expert assessment of Azerbaijan 

national economy strengthening on the basis of the state's innovation 

policy and proposes measures to improve state support for innovative 

transformations. 

Key words: theoretical questions of innovative transformations; 

factors influencing innovative transformations; state indices for 

various macroeconomic indicators; expert assessment of 

innovative transformations in the national economy; 

strengthening the state role in the implementation of innovative 

projects. 
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Foreign Countries’ Experience in Green Cities’ Creating and its 

Possible Implementation in Azerbaijan 

Samira Abasova 

Samira Shamkhalova 

Azerbaijan State Economic University  

Abstract 

The last century is characterized by the emergency of new models of 

urban planning, which include large commercial and industrial cities, 

cities of an innovative type, cities of the future. Green cities are one 

example of greening the urban environment. Green cities contribute to 

the improvement of the urban environment, the greening of the city, 

and the purification of water flows. These cities use to modern digital 

technologies to manage communications and public transport. It is 

supposed to use only public transport, bicycles, electric vehicles. 

Interchanges in these cities are digitally driven. Separation of garbage 

is the most important problem in large cities of Azerbaijan. Over the 

past 30 years, local authorities have taken decisions on this issue 

several times. These events came to nothing. It is necessary to actively 

promote the separation of waste through the media, through preschool 

institutions, as well as in secondary and higher schools. Green cities 

are distinguished by the fact that green corridors are created in them, 

greening of walls and roofs of buildings is used. The application of the 

experience of green cities in Azerbaijan is possible when such cities 

are created from scratch with the attraction of huge funds from foreign 

investors and government subsidies. Green cities differ from other 

cities in that the population actively makes decisions on various types 

of management jointly by local authorities. It is necessary to create 

state official websites of local authorities, which will reflect urban 

greening activities and a dialogue box with representatives of the 

population. 

Key words: new model of city planning, characteristics of green 

city, green city experience of foreign countries, green city creating 

terms in Azerbaijan. 
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The Relationship Between Government Expenditure and 

Economic Growth Evidenced From Four Eastern African 

Countries  

Samuel Atsibha Gebreyesus 

Ethiopian Civil Service University 

Nazakat Musayeva 

Anar Mammadov 

Azerbijan State University of Economics 

Abstract  

The study assesses the relationship between government expenditure 

and economic growth in four Eastern African countries. Panel (time-

series cross-section) data over the period of 2011 to 2020 was used for 

the analysis. A descriptive analysis was carried out with the aim of 

providing an overview of the economic growth by comparing the 

nations, and a linear regression model was undertaken between the 

economic growth and the government expenditures of the respective 

countries. The result revealed that over the study period, the four 

countries' economies grew at a fluctuating rate. However, Ethiopia’s 

GDP growth rate was significantly higher than the other countries, but 

with the least GDP per capita. Kenya’s GDP per capita was 

significantly higher compared to the other countries. Based on the 

regression analysis results, there is a positive but insignificant 

relationship between government expenditure and economic growth in 

the four countries.  

Key words: GDP, Government expenditure, economic growth, 

GDP per capital, and regression. 
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Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitim Sektöründe Örgütsel 

Bağlilik Üzerinde Etkileri 

Şamhal Abdullazade  

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  

Özet 

Koronavirüs enfeksiyonu, gezegendeki milyarlarca insanı etkilemiştir. 

Dünyanın 188 ülkesinde, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için 

eğitim kurumlarının geçici olarak kapatılmasına karar verildi.  

Örgüt kavramı üzerine yapılan araştırmalar, örgüt ile işgören 

arasındaki ilişki boyutunda yoğunlaşmaktadır. Örgütün kendisini 

oluşturan bireylerden bağımsız olmadığı ve işlevselliğini 

koruyabilmesi için bireylerin örgüt ile ne derece bütünleştiğinin önemi 

günümüzde değerini artırmaktadır. 

Bu konuda günümüzde en çok kabul gören Meyer ve Allen’in ortaya 

koyduğu üç boyutlu örgütsel bağlılık modelidir. Meyer ve Allen 1984 

yılından bu güne üzerinde birçok araştırma yaptıkları ve ilk olarak iki 

boyutlu olarak ifade ettikleri örgütsel bağlılığın duygusal, normatif ve 

devamlılık olmak üzere üç boyut ekseninde oluştuğunu ortaya 

koymuşlardır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, Pandemi, Eğitim Sektörü. 

  



286 
 

İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərə Xarici İnvestisiyaların Cəlbi və  

Səmərəli İstifadəsi 

Şamxal Zeynalov  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Dövlət iqtisadiyyatının inkişafının ilkin şərti investisiya fəallığının 

sabit yüksəlişi və yüksək investisiya fəallığıdır.İnvestisiyalar ölkənin 

iqtisadi potensialının qorunub saxlanılmasında və artırılmasındavacib 

rolu vardır. Bu da öz növbəsində müəssisələrin fəaliyyətinə faydalı 

təsir göstərir, ÜDM artmasına səbəb olur, ölkənin xarici bazarda 

fəallığını artırır. 

Dayanıqlı iqtisadi artım üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəlmiş 

genişmiqyaslı siyasi, iqtisadi və sosial transformasiyaların həyata 

keçirilməsi prosesində əsas yer məhz investisiya fəaliyyətidir. İqtisadi 

islahatların mahiyyəti baxımından investisiya fəallığının artırılması və 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması problemi əsas məsələlərdən 

biridir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev investisiya 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi zərurətini nəzərə alaraq təkcə investisiya 

fəaliyyətinin deyil, həm də hüquqi və iqtisadi prinsiplərə uyğun gələn 

“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” və “Xarici investisiyaların 

qorunması haqqında” qanunları təsdiq etmişdir. Deməli, xarici 

investisiyaların ölkə iqtisadiyyatında xüsusi çəkisinin artırılması hələ 

də Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasının zəruri tərkib 

hissəsidir. 

Qarabağın İAEƏ-nəinvestisiya cəlb edilməsinin aktual problemləri və 

onların həlli yolları araşdırılır və müharibədən sonra Qarabağ 

ərazisində yenidənqurma işlərinin artırılması üçün potensial imkanları 

və perspektivlər təhlil olunmuşdur. Qarabağ ərazisinin investisiya cəlb 

edilməsi təbii və iqtisadi potensial kontekstində əsaslandırılmışdır. 

Tədqiqatın aktuallığı Qarabağ ərazisinə kapital qoyuluşlarının cəlb 

edilməsinin forma və şərtlərinin aydınlaşdırılmasından, investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərinin müəyyən edilməsindən, 

habelə investisiya prosesinə mane olan amillərin müəyyən 

edilməsindən ibarətdir. 

Açar sözləri:Qarabağ, iqtisadiyyat, xarici investisiya. 
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Economic Factors of Sustainability on The Example of 

Hungarian Social Co-Operatives in 2017 and 2020 

Sándor Bozsik, Judit Szemán 

 University of Miskolc 

Summary 

The Hungarian Government in frame of an EU Cohesion programme 

initiated a new subsidiary programme to encourage the establishment 

and operation of social cooperatives – called Focus programme. This 

paper compares some operational ratios between two groups of social 

cooperatives. The surviving group data contains the social 

cooperatives which survives the cancellation of state subsidies in 2020 

and the non-surviving group which contains social cooperatives which 

were liquidated in one year after cancelling the program. The 

comparison focuses the second year of operation, and the discriminant 

analysis was used to separate the two groups. EBITDA ratio, current 

ratio, capital leverage, operating sustainability were used as 

independent variable. 3435 entities were involved from which 2151 

were failed and 1287 were surviving. The key question was how 

effectively they used the state subsidies to reach a financial sustainable 

status. Considering the sectorial distribution of the surviving social 

cooperatives, some industrial sectors like Metallurgy, building 

materials manufacturing, proved to be the most successful. Some 

financial ratios were tested to predict the sustainability of a social 

cooperative and the discriminant analysis was used to highlight the 

importance of these ratios. Here the capital leverage proves 

significant. The higher equity base made the social co-operatives more 

sustainable. 

Keywords: social economy, social cooperatives, sustainability, 

ratio analysis, controlling, sustainability. 
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Azərbaycanın Coğrafi Üstünlüklərinin Nəqliyyat Sisteminin 

İnkişafına Təsiri  

Veysəl Əyyubov 

Saqib Məmmədov 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 
Xülasə 

Müstəqilliyini bərpasından sonra enerji sektorunun inkişaf etdirilməsi 

Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Enerji sektorunun 

rolunun artması ölkənin geosiyasi və geoiqtisadi məsələlərdə 

iştirakına həlledici təsir göstərdi. Enerji sektoru üzrə infrastrukturun 

yaradılması davamlı prosesdir və iqtisadi artıma təsir edən əsas 

faktorlardan sayılır. Lakin məhdud sayda sektorlardan asılı olmaq 

riskini nəzərə alaraq, milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə ehtiyac 

var. Azərbaycanın gələcək davamlı inkişafını dəstəkləmək üçün bir 

sıra istiqamətlər müəyyən edilib ki, əlverişli yerləşməsinə görə inkişaf 

üçün nəzərdə tutulan sahələrdən biri də nəqliyyatdır. Azərbaycan əsas 

dünya bazarlarına maneəsiz çıxış imkanı verəcək alternativ dayanıqlı 

tranzit marşrutlarının inkişafını təklif edir. Bu proses logistik 

infrastrukturun formalaşdırılması, transsərhəd transferlərin 

əlaqələndirilməsi, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, 

üçüncü dövlətlərlə daşımalarda rəqabətədavamlı nəqliyyat 

infrastrukturunun inkişafını nəzərdə tutur. Bu məqalə Azərbaycanın 

əlverişli goeostrateji mövqeyindən daha geniş istifadə və bu  əsasda 

tranzit potensialının reallaşdırılması imkanlarından bəhs edir. 

Dünyada və regionda cərəyan edən yeni reallıqlar fonunda ölkəmizin 

iqtisadi təhkükəsizliyinin təmin edilməsində nəqliyyat sisteminin rolu 

və əhəmiyyəti yüksək sürətlə artmaqdadır. Əlverişli coğrafi 

üstünlüklərdən üstünlüklərdən istifadə edərək yeni çağırışlara cavab 

verə bilən nəqliyyat infrastrukturun formalaşdırılması və inkişaf 

etdirilməsi günümüz əsas tələblərindən sayılır. 

Açar sözlər: nəqliyyat sistemi, dəniz limanları, logsitika. 
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The Impact of the Entrepreneurship Development of the 

Liberated Regions on the National Economy  

Konul Aghayeva 

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Sabina Isayeva 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

This research work is aimed at studying the current situation in 

entrepreneurship in the Azerbaijan Republic, identifying existing 

problems in this area and making proposals for solutions to these 

problems. Before starting the research, the analysis was carried out 

using various methods, and a certain conclusion was reached based on 

the sources available in our country and the world. 

The study was conducted in two parts. In the first part, the activities of 

local and foreign Turkish companies operating in the liberated 

territories were analyzed through questionnaires and surveys, and 

perspective development opportunities were identified. In this part, a 

questionnaire consisting of 10 questions was prepared and answered, 

meetings were held with Kolin Construction, Kalyon Construction, 

Cengiz Construction, Polatyol companies. 

In the second part, based on the analysis data of the first part, the areas 

of activity that will dominate in these areas have been identified. These 

areas include agriculture, industry, construction and tourism. The 

work to be done by the state for the development of promising areas 

and the possible impact of the development of these areas on the 

country's economy were clarified. 

Key words: entrepreneurship, SME, employment, growth. 
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Pandemiya Dövründə Aparılan Antiinflyasiya Yönümlü Pul-

kredit Siyasətinin Xüsusiyyətləri və Yeni Yanaşmalar 

Səbuhi Abbasov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu tədqiqatın əsas məqsədi COVİD-19 pandemiyası dövründə istər 

dünya dövlətlərinin, istərsə də Azərbaycan Respublikasının apardığı 

pul-kredit siyasətinin xüsusiyyətlərini müəyyən etmək, bu baxımdan 

ölkələr üzrə müqayisəli təhlil aparmaqdır. Coğrafi və iqtisadi 

şəraitindən aslı olaraq inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadi siyasəti hər zaman fərqliliklər göstərmişdir. 2020-ci ildən 

etibarən dünyanı əhatəsinə alan COVİD-19 pandemiyasının fəsadları 

ölkə iqtisadiyyatlarından da yan ötməmişdir. Bu çətin dövrdə iqtisadi 

sabitliyi təmin etmək, rifah səviyyəsini yüksək həddə qoruyub 

saxlamaq, eyni zamanda xəstəliklə mübarizə aparmaq baxımından 

ölkələr xeyli miqdarda vəsait xərcləmişdirlər. Dünya iqtisadiyyatı bu 

baxımdan pandemiya dövründə çətin bir sınaqdan keçmişdir. İqtisadi 

sabitliyin təmin edilməsi, milli valyutaların dayanıqlılığının bu dövrdə 

də qorunub saxlanılması, faiz dərəcələrinin əlverişli həddə 

saxlanılması və sair bu kimi iqtisadi amillər baxımından pul-kredit 

siyasəti yüksək əhəmiyyətə malik olmuşdur. Elmi iş hazırlanan zaman 

pandemiya dövründə dünya ölkələrinin pul-kredit siyasətlərində 

əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hansı dəyişikliklər tədbiq edilmişdir, 

hansı yeni yanaşmalar meydana çıxmışdır kimi məsələlər tədqiq 

edilmişdir. Tədqiqat zamanı xüsusilə pandemiya dövründə qeydə 

alınmış inflyasiya dərəcələri müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş və 

antiinflyasiya yönümlü pul-kredit siyasətinin bu dövrdə nə dərəcədə 

effektiv aparılması məsələsinə baxılmışdır. 

Açar sözlər: COVİD-19 pandemiyası, antiinflyasiya siyasəti, pul-

kredit siyasəti, müasir iqtisadi yanaşmalar.  
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Bank Müqaviləsindəki Öhdəliklər və Gəlirlərin Manipulyasiya 

Edilməsi 

Şəhriyar Əhmədli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bəzən fərziyyəçilər iddia edir ki, müqavilələrin tələblərini yerinə 

yetirməməkdən imtina edən firmalar mənfəətləri artırır, çünki həyata 

keçiriləməkdən yayınılmışdavranış müəssisəyə daha böyük itki ilə, 

daha doğrusu gəlir itkisi ilə geri qayıdır. Tədqiqat da öz növbəsində 

Böyük Britaniya banklarının davranışını tədqiq edərək borc fərziyələri 

və yanaşmaları ilə bağlı məlumat verir.Sözügedən Böyük Britaniya 

banklarının, həqiqətən də, faizlərin manipulyasiya edilməsi ilə bağlı 

olaraq mühasibat uçotu prinsiplərindən istifadə etməklə 

manipulyasiyalarını və real mənfəətin dəyişdirilməsini icra edib 

etmədiyini yoxlamaq üçün OLS regresiyalarından istifadə edir. 

Ümumilikdə ilkin fikirlərin formalaşması üçün ABŞ-da istifadə 

olunmuş tədqiqatlara əsaslanılmışdır.Göstərilmiş tədqiqatların elmi 

yeniliyi geniş olsa da, doğrudan da, müqavilələrin şərtlərinin yerinə 

yetirilməməsi ilə bağlı yeni suallar formalaşdırır. Məlumat bazası kimi 

tədqiqat üçün 2005-2014-cü illər arasında Compustat Global şirkəti 

tərəfindən müflis olmuş Böyük Britaniya şirkətlərinin məlumatları 

istifadə olunmuşdur. Ən böyük məhdudiyyət kimi isə heç də bütün 

şirkətlərin öz məlumatlarını tam və dəqiq olaraq açıqlamaması çıxış 

edir.  

Açar sözlər: gəlirlərin idarə edilməsi, borc müqavilələri, 

manipulyasiya.  
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Setting Tariffs of Healthcare Services in the Context of 

Compulsory Health Insurance in Azerbaijan 

Ramis Azizov 

Saida Huseynova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract  

In the late 1980s and early 1990s, severe shortages of funds and 

irrational use of budget funds necessitated the search for new 

mechanisms for financing post-Soviet health care system. In many 

countries this problem has been solved by insuring the population's 

need for medical services.  

In almost all former socialist countries, the implementation of market-

based economic and social reforms has led to a sharp decline in living 

standards, resulting in a lack of budget funds to provide medical 

facilities. Anticipating such problems, the Russian government first in 

the Commonwealth of Independent States in 1991 adopted a law on 

the implementation of health insurance for its citizens. The Law on 

Medical Insurance in Azerbaijan was adopted in 1999, eight years later 

than in Russia. Naturally, the adoption of the law necessitated the 

development of an organizational and regulatory framework for 

financing and management of insurance system. 

Keywords: compulsory health insurance, Law of the Republic of 

Azerbaijan “On Health Insurance”, tariff setting, insurance 

premiums, labor costs. 
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Finansallaşmanın Azerbaycan Büyümesi Üzerine Etkileri 

Saida Khalil 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet 

Günümüzde her geçen gün hayatımıza biraz daha dahil olan, 

kapitalizmin yeni bir sürecimi, yoksa yeni bir ekonomi modeli mi diye 

düşündüren finansallaşma gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan 

ülkelerde farklı mekanizmalarla uygulamış, dünyada olan ekonomik 

sınırların azaltılması, yeni uygulanan politika ve para politikalarıyla 

yepyeni bir model kurmuştur. Dünya hasılasında son yıllarda olan 

önemli artışla ekonomik büyüme ile finansallaşma arasındaki ilişik 

araştırılmaya başlanılmış ve çeşitli sonuçlar bulunmuştur. 

Araştırmanın amacı, Azerbaycan Devletinin 1995-2021 dönemleri 

arasındaki Gayri Safi Yurt içi Hasıla ve Geniş para arzı arasında 

nedenselliğin olup olmamasını belirlemektir. Bu maksatla, VAR 

analizi, Engle Granger eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik 

analizi yapılmıştır Elde edilen bulgularla ekonomik büyümeden 

finansal gelişmeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

ortaya konmuştur. 

Anahtar kelimeler: Finansallaşma, Ekonomik Büyüme, VAR 

Analizi, Engle Granger Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik 

Analizi. 
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Impact of Financial Sustainability on 

Undertaking Esteem Extension 

Shalala Musayeva 

Azerbaijan State University of Economics 

 Abstract 

Because businesses are such a vital part of the economy, raising their 

value is a critical component of the country's long-term development. 

There is no universal approach to the elements that determine the value 

of a business in practice. One of the most significant aspects of 

boosting the enterprise's value is to ensure its financial stability by 

making appropriate use of its financial resources. As a result, it is 

critical to create a set of metrics that characterize its financial 

sustainability and to take steps to assure its financial sustainability 

while increasing the enterprise's value. 

In world practice, the financial performance of firm sustainability is 

not systematized, and different countries have different measures. The 

features of businesses are taken into account while determining 

financial sustainability. Furthermore, determining the financial 

viability of businesses is complicated. 

The theoretical components of enterprise value valuation and 

management are discussed in this article. The impact of a company's 

financial stability on its value has been assessed and researched. 

Proposals have been prepared in order to ensure the financial viability 

of businesses. 

Keywords: enterprise value, financial stability, liquidity, assets, 

equity, debt, cash, forecast. 
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Online Alış Veriş Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir 

Uygulama 

Selçuk Korucuk 

Salih Memiş  

Giresun Üniversitesi  

Özet 

Günümüzde online alış veriş çok hızlı gelişen önemli bir ticaret 

biçimidir. Online ticaret çerçevesinde yaşanan gelişmeler neticesinde 

birçok ülke uluslararası organizasyon ve kuruluş online ticaret ve bu 

alan ile ilgili bağlantılı konuları gündemlerine almışlar ve online 

ticaret olgusunu türlü yönleri ile araştırmaya başlamışlardır. Çeşitli 

faydaları nedeniyle hem işletmeler hem de tüketiciler tarafından online 

alış veriş tercih edilmektedir. İşletmeler online ticaret sayesinde daha 

geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu bağlamda çalışmada üretici 

işletmelerde online ticaret konusu araştırılmış ve online alış veriş 

tercihini etkileyen kriterlerin tespit edilmesi ve tespit edilen kriterlerin 

önceliklendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç ile saptanan kriterlerin 

ağırlıklandırılmasında Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden olan 

SWARA yöntemi kullanılmıştır. Yapılan SWARA yöntemi 

sonuçlarına göre online alış veriş tercihini etkileyen faktörlerden en 

önemli kriterin “Ürün Çeşitliliği”, en az öneme sahip olan kriterin ise, 

“Fiyat Avantajı” olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Online Alış Veriş, Online Pazarlama, 

SWARA, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. 
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The Methods of Trading Risk Management 

Sanan Babishov  

Baku Business University  

Abstract 

This researched paragraph, besides being a compilation of risk 

management in general, presented two techniques that would be useful 

to be used in the identification and assessment of risks in the risk 

management process in particular.  The first of these techniques is 

SWOT analysis, which businesses use to determine strategy. Through 

this analysis, organizations can identify risky situations that they may 

be exposed to in the future, considering their weaknesses and possible 

dangers. The other is the accident causes pyramid, which shows the 

accident occurrences known as Heinrich's law. According to this law, 

decision makers can prevent dangerous and risky situations that may 

occur in the future by considering the failures and minor accidents. In 

addition, as a result of using the techniques suggested in this study; It 

is believed that the organization will likely derive the following 

benefits: 

a) Studies to analyze risks will contribute to the physical and 

mental development of managers. 

b) With the increase in income and the decrease in expenditures, 

the operating profit will increase. 

c) Plans made within the scope of risk management will also 

benefit other departments. 

d) Thanks to risk management, organizational effectiveness will 

increase, and a positive image will be obtained.  

Key words: the term risk management, risk management process, 

analyses when the traders manage the risks, evaluation and 

calculation of the risk, basic principles of risk management. 
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Türkiye’de Ulaştırma Sektörü Yatırımları 

Prof. Dr. Şenol Yaprak        

Dr. Tuğba Aydoğan 

Polis Akademisi  

Özet 

Ulaştırma ülke ekonomilerinde diğer sektörleri de etkilediğin dolayı 

ekonomik gelişme ve kalkınma için önemlidir. İnsanlar ve mallar 

sürekli bir hareket halindedirler ve bu hareketliliği kolaylaştıran araç, 

ulaştırmadır. İnsanlar günlük hayatlarını sürdürürken ev, iş, okul, 

alışveriş, ziyaret gibi ihtiyaçları nedeniyle uygun ulaşım araçlarını 

kullanarak yolculuk yapmak durumundadırlar. Yolculuk yaparken de 

en ekonomik, en güvenli ve en az maliyetli olan seçeneği tercih 

ederler. Ancak insanların ihtiyaçları her zaman her yerde bulunmaz ya 

da az bulunur. Bu durumda malların ihtiyaç duyulan, talep edilen 

yerlere taşınması için ulaştırma devreye girmektedir. Malların ihtiyaç 

duyulan yerlere ulaştırılması sürecinde de en uygun ulaşım modunun 

seçilmesi önemlidir. Bu noktada ekonomiklik ve hız ön plana 

çıkmaktadır. Ürünlerin yeni pazarlara ulaştırılması, hammaddelerin 

üretim yerlerine gönderilmesi, ucuz olan başka yerlerden ürünlerin 

satın alınması bütünü ile ulaştırma sistemi içerisinde olmaktadır. 

Ulaştırmanın en temel işlevi zaman ve yer faydası sağlamasıdır. Bu 

faydanın ülkelerin ekonomisinde önemli bir fonksiyon üstlendiği 

açıktır. Bu çalışmada Türkiye’de son yıllarda ulaştırma alanında 

yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin ülke ekonomisindeki önemi 

anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Ulaştırma, Ulaşım Ekonomisi, Türkiye’de 

Ulaştırma Sektörü. 
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"Qarabağ Azərbaycandır!" Təbliğatında Dövlətin  

Stimullaşdırıcı Rolu 

Müslümat Allahverdiyeva 

Sərvinaz Şahbazova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə  

Qarabağ Azərbaycanın qədim tarixə malik bir bölgəsidir. Qarabağ 

özünün  tarixi, maddi-mədəniyyət abidələri,  incəsənət və musiqi 

mədəniyyəti ilə zəngindir. Onun gözəl təbiəti, iqlimi və təbii 

sərvətlərinin bolluğu  həmişə müxtəlif ölkələrin marağında olmuşdur. 

Qarabağ dəfələrlə müxtəlif ölkələrin hücumlarına məruz qalmışdır. 

Xüsusilə  bədxah qonşular  “böyük ermənistan” xülyası  ilə dəfələrlə 

Qarabağa hücum etmişlər. Bu torpaqların erməni  torpaqları oluğunu 

dünyaya  bildirmək üçün öz ermənipərəst, şovinist siyasətlərini həyata 

keçirtmək üçün yalançı, real olmayan təbliğatlarını həyata keçirməyə 

başladılar. Birinci Qarabağ müharibəsində onlar bütün Qarabağ 

ərazisində qan tökərək, bizim qədim ata-baba yurdumuzu işğal etdilər. 

Tam 30 il  bu gözəl diyarımız işğal altında qaldı. Bütün dünya erməni 

lobbisinin , yalan təbliğatının səbəbi ilə onlara inandı. Bizim 

təbliğatımız isə bu torpaqların qədim Azərmaycan torpaqları olduğunu 

dünyaya çatdırmaq üçün kifayət deyildi. Qarabağ hər zaman 

Azərbaycanın ən doğma, ən gözəl təbiətə, özünəməxsus tarixə, 

mədəniyyətə məxsus olan ərazilərindən biridir və biri olaraq da 

qalacaqdır. Qalib bir ölkə olaraq Qarabağa sahiblənmək, onu dünyaya 

tanıtmaq vaxtıdır. Qarabağı  görkəmli şəxsiyyətlərimiz Azərbaycanın 

mədəniyyət mərkəzinə çevirmiş, yurddaşlarımız daima burada 

yaşamış, yaratmışdı. Hər zaman öz doğma, əzəli torpaqlarına həssas 

yanaşaraq abadlıq işləri görmüş, əkib-becərmiş, mədəniyyət 

mərkəzləri qurmuşlar. Bir dövlət üçün öz torpaqları nə qədər əziz, 

doğma, hər zaman diqqət mərkəzində olarsa, Qarabağ ərazisi də 

Azərbaycan üçün tarix boyu diqqət mərkəzində və doğma olmuşdur. 

Bu torpaqları bizdən ayırmaqla, işğal etməklə, doğma 

vətəndaşlarımızın öz yurd-yuvalarından köçkün salmaqla dərin bir 

ağrı-acı yaşatmışdılar bizə. Bu həsrət bizi Qarabağa daha da 

bağlamışdı. 

Açar sözlər : Qarabağ, Azərbaycan, tarix, təbliğat. 
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Создание Современных Трендов Внутреннего Туризма в 

Карабахском и Восточно-Зангезурском Районах 

Севал Мусаева 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет  

Резюме 
В ноябре 2020 года Вооруженные силы Азербайджана под 

руководством Верховного главнокомандующего Президента 

Азербайджанской Республики сломили сопротивление армянских 

оккупантов и одержали исторически значимую победу. Таким образом 

был положен конец армянской оккупации исконно азербайджанский 

территорий. Это знаменательное событие для всего азербайджанского 

народа. После того как оккупированные территории были 

освобождены первоочередной задачей является возвращение 

населения на родные земли. Для решения этой важной задачи 

необходимо проведение комплекса мер. В первую очередь это работы 

по разминированию территорий. Территории, подвергшиеся армянской 

оккупации полностью разрушены. Конечно для проживания людей 

должны быть созданы все условия для нормальной жизнедеятельности. 

Для этого необходимо восстановление экономики освобожденных 

территорий и реинтеграция их в экономику республики. По 

распоряжению Президента Азербайджана были созданы Карабахский 

и Восточно-Зангезурский экономические районы. Данное 

территориальное деление будет способствовать эффективному 

планированию и региональному управлению. Эти районы обладают 

богатым культурно-историческим наследием и живописным 

природным ландшафтом. В этих районах есть потенциал для развития 

сельского хозяйства, промышленности, туризма. Сразу же после 

Победы в 44-дневной войне начались восстановительные работы. 

Работы проводятся рекордно быстрыми темпами. Вся деятельность по 

восстановлению освобожденных территорий носит уникальный 

характер. Предстоит реализация уникальных инфраструктурных 

проектов, применение современных технологий во всех сферах, 

создание зоны «зеленой» энергетики, строительство новых населенных 

пунктов «умный» город и «умное» село. Будет построена новая модель 

экономического развития, которая в дальнейшем может применяться и 

на других территориях. Восстановление территорий придаст мощный 

импульс для экономического роста всего Азербайджана.  

Ключевые слова: освобожденные территории, восстановление 

экономики, туристический бренд.  
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Assessment of the Prospects and Results of the Development of 

Digitalization in the Development of the Economy 

Sevda Abbasova 

Azerbaijan State University of Economics  

Summary 

The "digital Azerbaijan" project will continue to bring and bring a 

number of innovations to payment systems in 2021. The main purpose 

here is to deliver services to the population using the latest 

technological development. The state knows that with the introduction 

of digitalization, financial services will become more accessible and 

more convenient for a larger mass, that is, both individuals and 

business entities. In particular, the pandemic situation has increased 

the need of people in this area. People want to receive financial 

services from home or from a mobile phone. In this case, the service 

for the citizen becomes faster, more transparent and more convenient. 

For banks, the introduction of digitalization also increases 

profitability. Because as a result of different modern services, more 

customer base is created. 

New programs should be developed to integrate the digitalization 

process into social and economic life faster. This will ultimately lead 

to the processing of large-scale data through competitive high 

technologies and the increasing use of digital technologies by people 

every day. The emerging favorable environment will create a modern 

market for technology giants. At present, mobile phone production is 

growing rapidly, cloud and other memory technologies are being 

created, and all this is becoming a part of our lives. This, in turn, 

affects the strengthening of the economy. 

Keywords: digitalization, technological infrastructure 

construction, postindustrial period, telecommunication networks, 

fiber-optic cable networks. 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərin İqtisadi və Nəqliyyat 

Əlaqələrinin Bərpasının Araşdırılması 

Sevda Hüseynova 

 Aydın Məmmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
Məqalədə ölkəmizin sənaye müəssisələrində rəqabət qabiliyyətliyinin 

inkişaf etdirilməsində görülən tədbirlər araşdırılmış və təhlil olunmuşdur. 

Respublikamızda müasir bazar iqtisadiyyatının prinsipləri tətbiq edilərək 

həyata keçirilən islahatların nəticəsi kimi milli iqtisadiyyatın hər bir ayrı 

sahələrində bazar münasibətləri təmin olunur və təsərrüfat subyektləri 

arasında rəqabətlilik genişlənir. Getdikcə dinamik xarakterik münasibət 

daşıyan bu proses təsərrüfat subyektlərinin əsas hissələri olduqları sahələrin, 

xüsusən də sənaye sahəsində iqtisadi, təşkilati, texniki-funksional və digər 

xüsusiyyətlərin təcəssüm etdiyi müasir rəqabət şərtlərini labüd edir. 

Bu sahələrin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, iqtisadiyyatın ümumi 

inkişafi və stabil inkişafın zəruri təminatçısıdır. Bunun əksinə zəif rəqabət 

qabiliyyətlilik ölkənin həm daxilində, həm regional, həmçinin də beynəlxalq 

müstəvidə bazar münasibətləri mövqeyinin itirilməsinə səbəb verə bilər. 

Bütün budeyilənlər  sənaye sahəsinin rəqabət qabiliyyətliliyinin 

təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətini göstərir.  

Dünya təcrübəsi də göstərir ki, müasir dövrümüzdə bazar münasibətlərinə 

əsaslanmış milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və onun dünya-təsərrüfatı 

sisteminə müvafiq inteqrasiyasında, hər şeydən öncə, ölkə iqtisadiyyatının, 

xüsusən də sənaye sahələrinin rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi 

nəzərdə saxlanmalıdır. 

Sənayeləşmə yoxsulluqla mübarizədə və iqtisadi inkişafda uzunmüddətli 

məqsədlərin təmin edilməsində zəruri rol oynayaraq, kasıb təbəqənin iqtisadi 

inkişafdan faydalanma arealını müəyyənləşdirəən iqtisadiyyatın aparıcı 

sahələrindən biridir. Ölkənin iqtisadi açıqlıq dərəcəsi, ölkənin sənayeləşmə 

və ixtisaslaşma dərəcəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Uyğun olaraq 

əgər ölkə ticarətdə açıqdırsa, Heksşer-Ohlin nəzəriyyəsinə uyğun olaraq 

rəqabət üstünlüyünə sahib olduqları sahədə istehsal prosesi təşkil olunacaq. 

Bu isə öz növbəsində ölkədə kapitalın və əməyin effektiv bölüşdürülməsini 

təmin edərək yoxsulluğ səviyyəsinin azaldılmasında böyük rol oynayacaq. 

Açar sözlər: Qarabağ, nəqliyyat, bərpa, iqtisadiyyat. 
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The Covıd-19 Crısıs Effects on the Russıan Publıc Sector 

Solvency 

Sevda Salehova 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

The actuality of the paper is the importance and insufficient study of 

the impact of the COVID-19 virus on the public sector solvency in the 

Russian Federation, and their relationship with theoretical and 

practical aspects. The purpose of this paper is to clarify the impact of 

the COVID-19 crisis on the Russian Federation's public sector 

solvency. Qualitative, quantitative, comparative, statistical, and other 

methods are used in economic analysis. All calculations and 

construction of tables and graphs were carried out based on statistical 

methods. The information is based on the World Development 

Indicators database, publications of the International Monetary Fund 

and the World Bank, the results and assessments in the documents of 

the Russian Federation, and official statistics summarizing the author's 

calculations. The information is based on the World Development 

Indicators database, publications of the International Monetary Fund 

and the World Bank, the results and assessments in the documents of 

the Russian Federation, and official statistics summarizing the author's 

calculations. This work is one of the first attempts to comprehensively 

analyze the impact of the COVID-19 crisis on the public sector 

solvency in the Russian Federation.  

Keywords: COVID-19, public sector solvency, Russia. 
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World Experience of Social Protection of the Population 

Sevda Sardarova 

Aysel Qaragozova 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

The major direction of socio-economic development of the state is the 

solution of social problems that is taken by most of the countries. 

However, socio-humanitarian problems, transformations in the 

economy are always facing the countries, which, as a result, has 

created serious difficulties in meeting the living standards of the 

population. The mechanism of formation of social protection of the 

society in the environment of market economic relations also leads to 

positive progress in the level of economic development of the state. 

The article aims at analyzing the countries that are successful in the 

sphere of social protection. Thus, the strategy chosen for the social 

protection of the population of all three countries studied had a 

positive impact on the economic well-being of the countries. The 

article examines both socially and systematically the theory of social 

protection, as well as the experience of China, Chile and Germany. 

Keywords: Social Protection, China, Chile, Germany. 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə Əmək Ehtiyatlarından 

Səmərəli İstifadənin Təmin Edilməsi Məsələləri  

Rəşad Hüseynov, Sevinc Əhmədova  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 
1988-1994-cü illərdə Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına silahlı 

təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin işğal olunması, 

Ermənisan və Qarabağdan bir milyondan çox insanın qaçqın və məcburi 

köçkün düşməsinə səbəb olmuşdur. Bu işğal nəticəsində Qarabağ bölgəsində 

çoxsaylı sosial-iqtisadi təyinatlı obyektlər, müəssisələr dağıdılmış, talan 

edilmiş, bölgənin əmək ehtiyatları, işçi qüvvəsi isə Azərbaycanın digər rayon 

və şəhərlərində məskunlaşmıışdır. İşğaldan keçən 30 ilə yaxın müddətdə bu 

əmək ehtiyatlarının struktur və sayında, həm də onların təkrar istehsalı və 

inkişafı proseslərində dəyişikliklər baş vermişdir. Bu, həm peşə-ixtisas, həm 

də say baxımından özünü göstərmişdir. Belə ki, bu müddət ərzində bu 

bölgənin əhalisinin sayı artmışdır.  

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı cənab 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və müzəffər Azərbaycan ordusunun 

qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan 

torpaqlarımız azad edilmiş və xalqımızın, Qarabağ bölgəsi əhalisinin 

yenidən o torpaqlara qayıdışı, məskinlaşması üçün şərait yaranmışdır. Bu 

baxımdan işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarında əmək 

ehtiyatlarından istifadə imkanlarının araşdırılması aktual əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Məqalədə ümumilikdə respublikamızda əmək ehtiyatlarının mövcud 

vəziyyəti, təkrar istehsalı və inkişafı məsələləri araşdırılmış, geniş statistik 

təhlillər aparılmış, baş verən dəyilikliklər təhlil edilmiş və 

qiymətləndirilmişdir. Bu məqsədlə ilk öncə əmək ehtiyatlarının 

formalaşmasının metodoloji aspektlərinə diqqət yetirilmişdir. İşğaldan azad 

edilmiş rayonlar üzrə onların əmək ehtiyatları ayrı-ayrılıqda müqayisəli 

şəkildə əhatəli təhlil edilmişdir.    

Məqalədə işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarına əhalimizin 

qayıdışı, yeni yaradılacaq iş yerləri, onların məşğulluğunun təmin edilməsi 

ilə bağlı fikirlərini və həmin ərazilərdə əmək ehtiyatlarının istifadəsi ilə bağlı 

vəziyyəti öyrənmək üçün  “Google Forms” platforması üzərindən 

keçirdiyimiz sorğunun nəticələri də təhlil edilmişdir.  

Məqalədə tədqiqat işində qarşıya qoyulan məsələlərin həllinə nail olmaq 

üçün müqayisəli təhlil, sorğu, statistik təhlil metodlardan istifadə edilmişdir. 

Sorğu metodu onlayn şəkildə “Google Forms” proqramı ilə sosial 

platformalar üzərindən aparılmışdır.  

Açar sözlər: əmək ehtiyatları, iqtisadi fəal əhali, işsizlik, məşğulluq, 

muzdlu işçi. 
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Объективная Необходимость Формирования Социально – 

Экономической Инфраструктуры На Освобожденных 

Территориях 

Шахла Акиф 

Юсиф Байрамов 

Азербайджанский Государственный 

 Экономический Университет 

Резюме  

В статье, автором отмечается, что одним из важных факторов 

социально-экономической инфраструктуры на освобожденных 

территориях является развитие транспортно-коммуникационных 

систем и других объектов инфраструктуры. Поэтому, 

необходимым условием социально-экономической 

инфраструктуры на освобожденных территориях является 

обеспечение энергообеспечения населения, а также экономики 

страны в целом.  

Таким образом, в этой связи важно принять во внимание 

вышеупомянутый аргумент, а точнее использование 

возобновляемых источников энергии, а также использование 

солнечной и ветровой энергии и использование существующих 

водных ресурсов в Карабахе. 

Ключевые слова: социально – экономическая 

инфраструктура, освобожденные территории, зеленая 

энергия, умный город, умное село. 
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Calculation of Parametric Indicators of Industrial Entity’s based 

on Efficient Management of Marketing Activities 

Simuzar Mammadova  

Mahammad Aliyev 

Samaya Rahimova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The article states that the specific methodology of marketing research 

is divided into three stages, the first stage is the calculation of 

parametric indices of industrial enterprises, the second stage is the 

commercial risks of industrial enterprises entering foreign markets, 

and the third stage is to determine the economic efficiency and 

profitability of industrial enterprises. The article is devoted to the 

study of parametric indices of industrial enterprises, which is the first 

stage of marketing research. It shows the importance of enterprise 

management methodology based on soft and hard parameter indices to 

analyze individual hard, medium hard, individual soft, medium soft 

parametric indices. 

The importance of calculating the aggregate parametric and strategic 

indices of the goods of an industrial enterprise with the methodology 

of enterprise management on the basis of integrated and strategic 

parametric indices is considered expedient. 

The research was carried out by the Institute of Economics of the 

Azerbaijan National Academy of Sciences and the Azerbaijan 

Scientific-Research Institute of Agricultural Economics and 

Organization. 

Keywords: marketing activities, effective management, industrial 

enterprises, parametric indices. 
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Qarabağ İqtisadi Rayonunun Davamlı İnkişafının Təmin 

Edilməsinin Prioritetləri 

Günay Pənahova 

Sinan Cəfərzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İşğaldan azad olunmuş torpaqlara geri dönəcək olan insanların rifah 

dərəcəsi və təhlükəsiz yaşam vəziyyəti başlanğıc növbədə təmin etmək 

və Qarabağ zonasını respublikamızın ən parlaq diyarlarından birinə 

çevirmək ən başlıca prioritetlərdən biridir.Bu iqtisadi zonada davamlı 

inkişafa keçid prosesini, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa 

edilməsi və tərəqqisi, alternativ enerji növlərindən istifadə, həmin 

iqtisadi rayon ərazisində həmçinin qeyri-neft sektorunun tərəqqi 

tapması və başqa faktorlar aid oluna bilər. Ölkəmizin rəsmi dövlət 

dairələrinin Qarabağ iqtisadi regionu barədə hazırladığı hesabatları, 

beynəlxalq maliyyə idarələrinin sənədləri, analiz və tövsiyyələri, eləcə 

də xarici tədqiqatçıların və alimlərin əsərləri həmin tədqiqatın 

məlumat bazasını təşkil edir.Qarabağ iqtisadi zonasının iqtisadi 

tərəqqisinə, imkanlardan asılılığın ən az dərəcəyə salınmasına, qeyri-

neft sferasının davamlı tərəqqi prosesinə, alternativ enerji növlərindən 

istifadə faizinin çoxaldılmasına, turizm sferasının inkişafını təşkil 

edir.Elmi məqalədə yer alan elmi iddaların, nəticələrin və 

məsləhətlərin etibarlılığı həm ümumi elmi, həm də spesifik tədqiqat 

üsullarından istifadə, təmsil edilən məlumat dəstəyi və tədqiqat 

nəticələrinin tətbiq edilməsi elmi yenilik və praktiki nəticələri təşkil 

edir. 

Açar sözlər: Dayanıqlı inkişaf, yaşıl iqtisadiyyat, alternativ enerji 

Açar sözlər: Dayanıqlı inkişaf, yaşıl iqtisadiyyat, alternativ enerji. 
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İnsan Resurslarının İnnovativ İdarə Edilməsi Metodları 

Siracəddin Əhmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müasir dövrdə insan resurslarının idarə edilməsi üzrə bir sıra metodlar, 

strategiyalar, üsullar vardır. Bu metodların bir qismi uzun müddətdir 

istifadə olunsada, bir qisim metodlar isə yeni işıq üzü görür. İnsan 

resurslarının idarə edilməsində müəssisənin aparıcı şəxslərinin rolu 

çox böyükdür. İR menecerlərinin peşakarlıq səviyyəsi birbaşa olaraq 

şirkətin kadr potensialını təyin edir. Təəssüflər olsun ki, yerli bazarda 

bu sahə üzrə çox böyük boşluqlar vardır. Bu boşluqların doldurulması 

üçün bir sıra mühüm addımlar atılmalıdır. 

Mövzü içərisində bu boşluqların doldurulması üçün bir sıra fikirlər 

irəli sürülmüşdür. Beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan metodlardan 

alınan nəticələr əsasında rahatlıqla qeyd etmək olar ki, bu metodların 

yerli bazara tətbiqi müsbət nəticə verəcəkdir. 

Mövzunun analiz hissəsində xarici və yerli bazarın müqayisəli təhlili 

aparılmış, yeni metod və üsulların müsbət tərəfləri qeyd edilmiş, yerli 

bazardakı problemlərə toxunulmuşdur. Analizin sonunda isə eyni 

metodların bəzilərinin geniş izahı verilmişdir. 

Sonda isə yeni metodların adları, praktika hansı şirkətlərin bu 

metodlardan istifadəsi və onların şirkətlərə qazandırdığı üstünlüklər 

verilmişdir. 

Təqdiqatın vacibliyi yerli bazarın bu sahədə olan boşluqlarını aşkara 

çıxarmaq və bu boşluqların doldurulması üzrə müəyyən təkliflər 

verməkdir.  

Açar sözlər: insan resursları, metod, innovativ, menecment. 
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Müasir Dövrdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Sisteminin 

Konstitusion-Hüquqi Təminatlarının Müqayisəli Təhlili 

Şirastan Yusubov 

Bakı Dövlət Universiteti 

Abstract 

Xülasə: Bütün dövlətlərin iqtisаdi sistеmlərinə nəzər sаlsаq görərik ki, 

invеstisiyаlаr iqtisаdi sistеmlərin fоrmаlаşmаsı üçün ən mühüm 

fаktоrlаrdаn biridir və hər bir ölkənin iqtisadiyyatının inkişaf 

etdirilməsində investisiyalar mühüm rol oynayır. Iqtisаdiyyаtın 

inkişаfı, kapitalın və istehsalın strukturunun bazar mаnаsibətlərinin 

dəyişən dinаmikаsınа uyğunluğunun, əhalinin həyat səviyyəsinin, 

təsərrüfat subyektlərinin və bütövlükdə ölkənin rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması və makro-iqtisadi sabitliyin təmin olunması ilə əlaqədar bir 

çox sosial-iqtisadi vəzifələrin yerinə yetirilməsi investisiyaların 

həcmindən və bu prosesin vəziyyətindən asılıdır. Respublikamızda 

milli iqtisadiyyatın dirçəlməsində və onun inkişafında investisiya 

qoyuluşları bir tərəfdən bazar iqtısadiyyatının mahiyyətindən habelə 

ölkənin zəngin yeraltı sərvətlərə malik olmasından, digər tərəfdən 

respublikada bu geniş strateji məqsədlərə çatmaq üçün lazımi şərаitin 

оlmаsı xarici investorları respublikaya cəlb edilməsini zərurətə 

çevirmişdir. 

Hazırkı elmi məqalədə invеstisiyаlаrın hüquqi təbiəti və хüsusiyyətləri 

аrаşdırılmış, Аzərbаycаn Rеspublikаsının invеstisiyа siyаsəti təhlil 

оlunmuş və invеstisiyа siyаsətinin priоritеtləri öyrənilmişdir. Elmi 

məqalənin məqsədinə müvаfiq оlаrаq invеstisiyа siyаsətinin 

аpаrılmаsı zаmаnı kоnstitusiоn prinsiplərin əsаs götürülməsi və 

invеstisiyа siyаsətinin kоnstitusiоn-hüquqi əsаslаrlаrı məsələlərinə 

аydınlıq gətirilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisdiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, mülkiyyətin 

formaları, mülkiyyətin formalarının konstitusion təsbiti, dövlətin 

iqtisadi sistemi, xarici investisiya, investisiyaların hüquqi 

tənzimlənməsi, dövlətin investisiya siyasəti. 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonlarının İqtisadi 

Potensialının Xarakteristikası 

Şirin Ramazanova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Müzəffər Azərbaycan ordusu 

44 gün sürən əzmli mübarizədə öz tarixi torpaqlarını düşmən 

əsarətindən azad etdi və tarixi qələbəyə imza atdı. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü bərpa olundu. Bu tarixi fakt dövlətimizin və millətimizin 

qarşısında yeni imkanlar və perspektivlər açdı. Ermənilər 30 ilə yaxın 

bir dövrdə işğal etdikləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında bütün yaşayış məskənlərini tamamilə dağıtmış, 

infrastrukturu məhv etmiş, görünməmiş ekoloji terror həyata 

keçirmişlər. Odur ki, Azərbaycan dövləti həmin əraziləri sıfırdan 

başlayaraq canlandırmaq, şəhərləri və kəndləri yenidən qurmaq, 

infrastruktur yaratmaq, təbiəti bərpa etmək məcburiyyətindədir. 

Azərbaycanın əzəli və əbədi torpaqları olan bu ərazilər yüksək iqtisadi 

potensiala malikdir. İşğaldan azad olunan ərazilərin iqtisadi potensialı 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verərək daha da 

sürətləndirəcəkdir. Zəngin təbiətə və faydalı resurslara malik olan bu 

ərazilər həm də Azərbaycan üçün çox mühüm strateji mövqeyə 

malikdir. Təqdim olunan məqalədə  Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarının iqtisadi potensialı səciyyələndirilmiş, həmin 

ərazilərdə təbii sərvətlərdən istifadə vəziyyəti və perspektivlərinə 

münasibət bildirilmiş, bəzi ümumiləşdirmələr aparılmışdır. 

Açar sözlər: İqtisadi potensial, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonları, resurs potensialı, prioritet istiqamətlər, iqtisadi inkişaf. 

Açar sözlər: İqtisadi potensial, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonları, resurs potensialı, prioritet istiqamətlər, iqtisadi 

inkişaf. 
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Основные Проблемы Образовательных Бизнес-Субъектов в 

Условиях Пандемии и Пути их Развешения (на Примере 

Азербайджанской Республики) 

Софья Ахмед 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Аннотация 

Так как обеспечение эффективного образования на всех уровнях 

является важнейшей целью стран мира, и мы знаем, что сфера 

образования оказалась одной из самых уязвимых в ходе 

пандемии, изучение функционирования образовательных бизнес-

субъектов во время пандемии представляется крайне важным. В 

данной статье был рассмотрен процесс экстренного перехода на 

дистанционное образование как в Азербайджанской Республике, 

так и в соседних странах, и то, какие при этом были предприняты 

шаги. В связи с глобализацией мировой экономики, 

цифровизация образования была неизбежным и необходимым 

этапом. Но не все страны мира были готовы к данным шагам из-

за нехватки различных ресурсов – финансовых, технических, 

кадровых. Пандемия же вынудила все государства осуществить 

резкий переход на новый формат обучения. Традиционное 

обучение заменилось дистанционным, или моментами 

смешанным. Так как не все государства ранее проводили 

обучение в таких формах, страны мира заимствовали опыт друг 

друга, или принимали собственные ответственные решения, и 

осуществляли сотрудничества ради одной общей цели - 

обеспечения непрерывного образования даже в условиях кризиса. 

Именно поэтому очень важно рассмотреть опыт различных стран, 

то, как они справлялись с кризисом на разных уровнях 

образования. Основное внимание в данной работе уделено сфере 

высшего образования. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, дистанционное 

образование, онлайн-обучение, образование в Азербайджане. 
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Blockchain Texnologiyasının və Bitcoin Kriptovalyutasının 

Ənənəvi Bank Sistemlərindən, Pul Anlayışından Fərqləri və 

Üstünlükləri 

Sifariz Səbzəliyev 

Sultan Niftəliyev  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

Xülasə 

2017-ci ildə dünya üzrə trend olan terminlərdən biri Bitcoin və 

Blockchain texnologiyası idi ki, insanlar artıq gündəlik həyatlarında 

bu terminlərdən istifadə etməyə başladılar. 2009-cu ilə qədər pul 

çapının həyata keçirilməsi yanlızca 3 qurum tərəfindən həyata 

keçirilirdi. Bu qurumlar aşağıdakı kimidir: 

✓ Pul emissiyasını təşkil edən Dünya ölkələrinin Mərkəzi Bankları; 

✓ Öhdəliklər vasitəsilə pul formalaşdıran Kredit İnsitutları; 

✓ Elektronik pul çap edən e-lisenziyalı təşkilatlar 

Bitcoin kriptovalyutasının yaranması ilə dünya iqtisadiyyatında yeni 

bir neologizm anlayışı meydana gəldi və bunun vasitəsilə yeni bir 

texnologi yenilik olan “Blockchain” texnologiyası iqtisadiyyatda öz 

yerini möhkəmləndirməyə başladı. Kriptovalyutaların hər hansısa bir 

mərkəzi quruma bağlı olmaması onu günü-gündən daha da 

dəyərləndirir və insanların marağına səbəb olurdu. Bütün bunlara bir 

reaksiya olaraq dünya üzrə 2008-cu ilin yanvar ayında bir qığılcım 

rolu oynayacaq yeni bir anlayış kimliyi bəlli olmayan bir insan və ya 

təşkilat tərəfindən meydana gətirildi. Artıq 2008-ci ildə “Satoshi 

Nokomoto” adlı bir internet istifadəçisi mərkəzləşdirilməmiş yeni bir 

pul vahidini yaratdığını elan edərək iqtisadiyyata yeni bir anlayış 

gətirdiyini açıqladı. “Blockchain” texnologiyası ilə faəliyyəti 

tənzimlənən yeni bir elektron, fiziki varlığı olmayan, yalnızca internet 

üzrərindən əldə edilə bilən, Mərkəzi bank tərəfindən emissiya 

olunmayan, mərkəzlədirilməmiş “Bitcoin” kriptovalyutası termini 

yarandı. 

Açar sözlər: Blokçeyn, Bitcoin, Kriptovalyuta, Texnologiya, 

Tranzaksiyalar. 
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Dolayı Vergilərin İqtisadi Artıma Təsirinin Təhlili 

Zahid Rzayev  

Suqra Hümbətova  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında dolayı 

vergilərin iqtisadi artıma təsirinin araşdırılmasıdır. Tədqiqat işi 

müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, məntiqi ümumiləşdirmə, 

korrelyasiya təhlili kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. 

Tədqiqat işində vergi daxilolmalarında dolayı və birbaşa vergilərin 

nisdətindən asılı olaraq vergi sistemlərinin təsnifatı verilmiş, 

Azərbaycan Respublikasında dolayı vergilərlə iqtisadi artım səviyyəsi 

arasında asılılıq araşdırılaraq təhlil edilmişdir. Tədqiqatın 

məhdudiyyətləri daha geniş praktiki informasiyanın əldə edilməsi ilə 

bağlı yaranan çətinliklər olmuşdur. Tədqiqatın nəticəsində 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi artıma dolayı vergilərin təsirinin 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı təkliflər işlənib hazırlanmışdır. Tədqiqatın 

praktiki əhəmiyyəti Azərbaycan Respublikasında dolayı vergilərin 

iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsi və əldə edilmiş nəticələr 

əsasında praktiki təkliflərin işlənib hazırlanmasıdır.  

Açar sözlər – vergi sistemi, iqtisadi artım, dolayı və birbaşa 

vergilər, vergi daxilolmaları, dolayı və birbaşa. 
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Koronavirus Pandemiyasının və Rusiya-Ukrayna Münaqişəsinin 

Dünya Sığorta Bazarına Təsiri 

Elşad Səmədzadə  

Xavər Babayeva  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bəşəriyyət zaman-zaman pandemiyalarla üzləşdiyi üçün tədqiqatın 

mövzusu hər zaman aktualdır. Dünyada qədim və dayanıqlı sahələrdən 

olan sığorta da iqtisadiyyat, cəmiyyət üçün önəmli əhəmiyyət kəsb 

edir. Pandemiya bir çox sahələrə yeniliklərin yaranmasına səbəb oldu. 

Koronavirus xəstəliyi gələcəkdə bitsə belə, amma onun gətirdiyi 

dəyişikliklər hələ uzun müddət qalacaq. Pandemiya və digər risklərlə 

mübarizənin ən yaxşı üsullarından biri sığortadır. Tədqiqatda 

beynəlxalq təşkilatların, yerli və xarici alimlərin araşdırmalarından 

istifadə olunub. Tədqiqat zamanı pandemiyanın dünya sığorta 

bazarına təsiri araşdırılıb. Müəyyən olunub ki, sığorta sektoru 

təlatümlərə dayanıqlı sektordur. 2020-ci ildə bir çox sahələrin 

kiçilməsinə baxmayaraq dünya sığorta bazarı böyüyüb. Həm 

dövlətlər, həm də insanlar sığortanın faydalı olması haqqında bir daha 

düşünüblər. Pandemiya yavaş-yavaş səngiməyə başlasa da dünyada 

baş verən Rusiya-Ukrayna müharibəsi də təkcə müharibənin tərəfləri 

olan ölkələrin deyil, eyni zamanda digərlərinin sığorta bazarına dolayı 

yolla təsrini göstərmiş olur. Araşdırma zamanı sığorta bazarı sığorta 

premimumu, sığorta sıxlığı, sığorta nüfuzetmə faizi kimi 

göstəricilərdən istifadə edilərək təhlil olunub. Araşdırmada müqayisə, 

analiz, sintez metodlarından istifadə olunub. 

Açar sözlər: pandemiya, koronavirus, sığorta bazarı. 
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Роль Базельских Критериев Капитализации в Обеспечении 

Достаточности Банковского Капитала 

Евгения Гармидарова 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Эффективность банковской системы и возможность ее 

противостояния кризисным ситуациям во многом определяется 

мероприятиями ее капитализации. В этой связи, управление 

банковским капиталом тесно связано с капитализацией банка в 

следующих аспектах: 

- банковский капитал увеличивается в результате прагматичной 

деятельности банка, проводимой в целях капитализации 

полученной прибыли, что отражает обязательный или основной 

целевой признак проведения мероприятий капитализации для 

роста капитала; 

- банковский капитал растет в результате проведения процедур 

дополнительных вложений извне в капитал банка средств 

различными субъектами финансовых отношений, что 

характеризует внешний признак источников капитализации, 

который обладает факультативным классификационным 

характером и позволяет разделить мероприятия исследуемой 

банковской капитализации на управленческие действия с 

капиталом внешнего и внутреннего характера; 

- с ростом капитала банка в условиях его капитализации 

образуется основа наращивания объемов проводимых банком 

операций, что, соответственно, повышает значимость элементов 

банковского капитала и указывает на дополнительный признак 

капитализации, отражающий ее синергетическое содержание; 

- реализация защитной функции капитала непосредственно 

связана с капитализацией банка, что также формирует 

дополнительный признак капитализации, определяющий ее 

защитный характер. 

Ключевые слова: достаточность банковского капитала, 

критерии капитализации, базельские стандарты, Базель III. 
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The Impact of Foreign Investments on the Development of the 

Economy of Azerbaijan 

Zumrud Najafova 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Investment policy as one of the important directions of the state's 

economic policy is the basis of many successes. One of the important 

conditions for ensuring macroeconomic stability and economic 

growth, economic security, ensuring the competitiveness of the 

national economy, improving the standard of living of the population, 

solving many socio-economic problems is the investment climate in 

the country. 

Azerbaijan has become an attractive country for investment in the 

world. The political and economic stability created in the country, a 

favorable business and investment environment ensure the 

implementation of any project. The current investment policy and the 

favorable business environment created attract local and foreign 

investors to our country. 

As a result of the constantly improving reformist business 

environment, equal rights and opportunities have been created for all 

investors. At the same time, a strong protection policy at the legislative 

level in this area are attractive factors for investors. 

Key words: investment, investment climate, business 

relationships, Karabakh, Azerbaijan. 
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The Impact of Covıd-19 on Vat Tax Rates in European Unıon 

Countrıes. Evıdence From Bulgarıa 

Zhelyo Zhelev 

Dimitar A. Tsenov Academy of economics, Svishtov, Bulgaria 

Abstract 

This article aims to point out the changes in the tax rates of the 

European Union countries affected by the coronavirus crisis. The 

period during which the analysis is carried out is March 2020 - 

December 2020. Each of the 28 Member States is examined separately 

and changes in the VAT tax rate are identified in individual industries. 

Based on the collected data and their analysis for the specific period, 

it is noticed that the countries try to support the most affected 

economic sectors from the crisis on the one hand, and on the other 

hand to keep their economic stability within relatively good limits. 

VAT is a multi-stage tax, the collection of which is a major revenue 

item in the budget of each Member State of the European Union. Any 

change in its regulatory nature or tax rate reflects on the methods of 

taxation, respectively its collection and financial effect on the budget. 

However, the crisis with the coronavirus and the lockdown of shops, 

restaurants, hotels and other sources of income has necessitated easing 

the tax burden on taxpayers in all countries of the European Union. 

The relief is a reduction in the tax rate for certain products and 

economic activities. 

Key words: taxation, VAT, tax control, tourism, transport. 
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The Insurance Industry is Out of the Pandemic 

Zhanna V. Pisarenko 

Natalia P. Kuznetsova 

St. Petersburg State University 

Sergey I. Dukhno 

Nguyen Cahn Toan 

Vietnamese Academy of Social Sciences 

Abstract 

The pandemic has changed the world and transformed the insurance 

industry, which proved to be quite resistant to the crisis. The goal of 

the paper is to access the reaction of the insurance industry and its 

adaptation to new pandemic realities in the short run. The findings of 

the study are as follows: along with the negative impact, certain types 

of insurance (namely health insurance) turned out to be in a better 

position compared to other types, demonstrating good results in both 

developed and emerging markets; the pandemic and widespread 

lockdowns have accelerated the digitalization of the industry and the 

introduction of an ecosystem approach to the insurance market and 

changes in risk management. Further research is in need to find new 

ways of industry development: individualizing the supply-side and 

demand-side, taking into account the social, ecological and 

environmental responsibility of the insurer and insured,  negative  risk 

externalities of 2022.   

Keywords: COVID-19 pandemic, insurance market, health 

insurance, insurance market structure 
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Measures and Mechanisms for İnvestment İntensification 

Activity in the Regions Liberated After Patriotic War 

Konul Aghayeva  

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Azerbaijan State Economic University 

Zahra Mirzayeva 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

The revival and development of our liberated lands is the most 

important strategic task facing the Azerbaijani state today. After the 

end of the Patriotic War and the liberation of Karabakh, Azerbaijan 

has accumulated considerable economic potential. Analysis of direct 

investments in Karabakh during the post-war period by sector means 

the implementation of primary infrastructure projects to ensure the 

resettlement of the population to the regions, and the second issue is 

the investment in various areas to implement economic activity in the 

region. The purpose of the thesis is to justify the need to create a 

favorable investment environment and study the methodology for 

assessing investment attractiveness. To achieve the goal of the 

graduation work, it is necessary to consider the main types of 

investments and their characteristic features, as well as factors 

affecting the investment environment, estimates used to create a 

favorable investment climate. The theoretical and methodological 

basis of the research is the modern results of fundamental economic 

research in the field of marketing concept, marketing theory and 

marketing strategies. Scientific methods - dialectical method, analysis, 

synthesis, laws of formal logic, as well as systems analysis, 

mathematical statistics, graphical analysis, generalization, abstraction 

were used in the research process.  

Keywords: Karabakh, investment, economy, finance, state. 
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Azərbaycanda Elektron Ticarətin İnkişafı və Pandemiya 

Dövründəki Vəziyyəti 

Zamir Şabanov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalə 2020-ci il Çinin Vuhan şəhərində başlayan qısa bir zaman 

ərzində bütün dünyanı cənginə alan koronavuris (Covid-19 ) 

pandemiyasının bütün dünyada öz təsirini ciddi göstərdiyi bir 

dönəmdə elektron ticarətdə baş verən temdensiyalar ilə bağlıdır. 

Elektron ticarətin istifadəsində görünən müsbət təsirlər 

Azərbaycandan da yan keçməmişdir.  

Məqalədə pandemiyanın başladığı ilk günlərdən Azərbaycanda 

istehlakçıların alış davranışlarında ciddi bir dəyişikliyə gedərək 

elektron ticartədən artıq daha geniş istifadə etdiklərini göstərilmişdir. 

Buna isə əsas səbəb olaraq isə qapanmalar səbəbindən isanlarda 

yaranan narahatlıqlar və virusa yoluxma riskinin pandemiyanın 

ilərləyən zamanlarda şiddətini artırması elektron-ticarət 

platformalarından alış-veriş etməsi göstərilə bilər. 

Məqalədə Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafını, təhlükəsizliyini 

dətəkləmək məqsədilə 2018-ci ildə təsdiqlənən “2018-2020-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi 

üzrə Dövlət Proqramını” göstərilmişdir. Qeyd edilən proqram ərzində 

qarşıya qoyulan bir sıra sıra tədbirlərlə yanaşı 2021-ci ilin yanvar 

ayının birindən fəaliyyətə başlayan yeni layihə olan Smart Customs 

tətbqini elektron ticarətə dövlətin bir digər dəstəyi kimi göstərilə bilər.  

Ümumilikdə isə məqalədə pandemiyanın da təsiri ilə əhatə dairəsini 

və istifadəsini ciddi bir şəkildə genişləndirən elektron ticarətin yerli 

bazarda istifadəsinin daha da təkmilləşdirilməsi və müştəri 

məmnuniyyətinin artırılması baxımından bir sıra təkliflər iləri 

sürülmüşdür. 

Açar sözlər: elektron ticarət, pandemiya, istehlakçı davranışı, 

onlayn. 
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Sumqayıt Kimya-Sənaye Parkında Yeridilən İnvestisiya Siyasəti 

və Vergi Siyasətinin İlkin Təhlili 

Yusif Nəcəfzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu tədqiqatda Azərbaycan ərazisində sayca ən çox olan və xüsusi 

iqtisadi zona növü sayılan sənaye parkları araşdırılmış, dünya üzərində 

yaranan ilk sənaye parkı barədə məlumat verilmişdir. Azərbaycanda 

yerləşən sənaye parklarında yeridilən rejim barədə informasiyalar 

paylaşılmışdır. Məqalədə Sumqayıt kimya-sənaye parkı barədə ilkin 

təhlil və orada yerləşən “SOCAR Polymer” MMC barəd ə ilkin 

maliyyə analizi aparılmışdır. 

Dünya üzərində bir çox xüsusi iqtisadi zonalar mövcuddur və onlar öz 

növlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Bunlardan birisi Sənaye parkları 

adlanır. Bu zona azad ticarət zonasından fərqlənir və parkda yalnız 

təyinatı üzrə məhsulların istehsalına dəstək göstərilir. Dünya üzərində 

ilk sənaye parkı sayılan Trafford sənaye parkı bunun ilk 

nümunələrindəndir. Məqalədə Britaniyada yerləşən bu park barədə 

ilkin təhlillər aparılmış və məqalədə qeyd edilmişdir.  

Sumqayıt kimya-sənaye parkı Azərbaycan Respublikası tarixində 

yaradılmış ilk və ən böyük sənaye parkıdır. Xüsusi iqtisadi zona növü 

sayılan sənaye parkları Azərbaycanın xarici kapitalı cəlb etməsində və 

qeyri-neft sektorunun inkişafında önəmli vasitə rolunu oynayır. Belə 

ki, Sənaye parklarında yeridilən vergi-gömrük azad olmaları vasitəsi 

ilə bura investorlar üçün “Safe haven (təhlükəsiz cənnət)” rolunu 

oynayır. Bu məqalədə bu siyasətin Azərbaycanda nə qədər effektiv 

olduğunu və Sumqayıt kimya-sənaye parkının Azərbaycanın xarici 

kapitalı cəlb etməsi barədə barədə ilkin təhlillər aparılmışdır. 

Açar sözlər: Sənaye Parkı, Investisiya, XİZ, Vergi, BXİ. 
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Conceptual Approaches to Family Businesses and the Role of 

Necessity Motives in Their Emergence 

Yusif Musayev 

 Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

Family businesses are distinguished by their ability to be passed down 

through the generations and due to their stable business characteristics 

give a positive impetus to the sustainable development of the economy 

and employment. Furthermore, due to their unique advantages, such 

as cost reductions and the ability to overcome difficult conditions by 

mobilizing internal resources during financial crises, family firms 

stand out as resilient to economic shocks. Therefore, at a time when 

the global economy's financial stability and security are under threat, 

family companies are seen as highly efficient entrepreneurial activities 

and is one of the modern economy's backbones. 

The study looks at the roles of family businesses in the global 

economy, along with some of their characteristics, as well as the key 

criteria used in classification of them and the impact of necessity 

motives on the creation of family enterprises. We can conclude that 

the primary factors utilized in determining these firms are ownership, 

family members' engagement in the management of the business and 

representation in the top management of the firm, and business transfer 

by generation. 

Key words: Family business, conceptual approaches, necessity 

motives, sources of funding, employment. 
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Azərbaycanın İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərinə Xarici 

İnvestisiyaların Tətbiqi Məsələləri 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Azərbaycan son illər ərzində keçdiyi inkişaf dövrü nəticəsində iqtisadi 

dayanıqlılıq səviyyəsi artmış, ölkəyə yatırılan investisiyanın ölçüsü 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan 

ordusunun rəşadəti nəticəsində 30 ilə yaxındır işğal altında olan 

torpaqlarımız azad edilmiş və Azərbaycan xalqının həsrətini 

bitirmişdir. Əfsuslar olsun ki, düşmən tapdağı altında olan 

torpaqlarımız dəhşətli şəkildə dağıntılara məruz qalmış, infrastruktur 

məhv edilmişdir. Ölkə rəhbərliyinin qətiyyətli tədbirləri nəticəsində 

regionun bərpası istiqamətində önəmli layihələr irəli sürülmüş və 

geniş tətbiqinə başlanılmışdır. Hazırda iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində həmin ərazilərdə bərpa tədbirləri uğurla davam etdirilir. 

Lakin dünya praktikasında görülüb ki, belə böyük miqyaslı bərpa 

işlərinin görülməsi bir dövlət üçün böyük maliyyə yükünə səbəb ola 

bilər. Bu səbəbdən dövlət hesabına yatırılan investisiyalardan əlavə, 

işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına istər özəl sektor tərəfindən, 

istərsə də beynəlxalq səviyyədə investisiyaların daxil olması olduqca 

aktualdır. Belə olduğu təqdirdə bir sıra yeni məsələləri ortaya qoyur 

ki, bu da öz növbəsində müvafiq mövzu haqqında geniş tədqiqatlara 

zərurət yaradır.Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda əlverişli investisiya 

mühitinin yaradılması perspektivlərinin və istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi, həmçinin işğaldan azad edilmiş torpaqlarda 

investisiyalardan səmərəli istifadənin öyrənilməsi, investisiyaların 

ölkənin ixrac potensialının artırılmasında rolunun öyrənilməsindən 

ibarətdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, investisiya qoyuluşu, xarici 

investisiyalar, Qarabağ, yenidənqurma. 
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Şuşa Şəhərinin Turizm Potensialının Qiymətləndirilməsi və 

Təkmilləşdirilməsinin İnkişaf  İstiqamətləri 

Yusif İsmayılzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Müəyyən ərazi və ya regionda turizmin inkişaf perspektivlərini 

müəyyən etmək üçün turizm potensialını müəyyən etmək lazımdır. 

Bunun hansı olduğunu müəyyən etmək üçün onun bütün ətraflı 

təriflərini öyrənməklə, turizm potensialının mahiyyətini və 

komponentlərini müəyyən etmək lazımdır. Bu baxımdan  Şuşa 

şəhərinin turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi və onun son dövrdə 

yaranan imkanlardan bəhrələnmək və tərəf kimi, dəyişən münasibət və 

baxış bucaqları ilə tarixən bağlı köklərin inkişafının çoxlu sayda 

nümunələri vardır. Şuşa şəhərinin turizm imkanlarının 

qiymətləndirilməsi, ərazidə turizm infrastrukturunun inkişafında 

mövcud vəziyyət üçün ən düzgün və uyğun yanaşma  tapılmayana 

qədər qiymətləndirmək və düzgün metodologiyanı seçmək çətin 

olacağını demək mümükündür. 

Məqalənin məqsədi Şuşa şəhərinin turizm imkanlarının 

qiymətləndirilmək. Bölgənin turizm potensialını qiymətləndirməkdən 

ibarətdir. Tədqiqat işində, araşdırmaların aparılması üçün induksiya və 

deduksiya metodlarından, eləcə də sistemləşdirmə metodundan 

istifadə edilmiş və eyni zamanda PEST və SWOT qiymətləndirmə 

analizlərindən, qruplaşdırma metodundan, sınaq-təcrübə metodundan 

istifadə edilmişdir. Tədqiqatın informasiya bazasının əsasını Şuşa 

şəhərinin turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi və biznesin strateji 

inkişaf istiqamətlərinin dəyərləndirilməsi sahəsində yerli və xarici 

tədqiqatçıların nəzəriyyələri, bu sahəyə aid elmi məqalələr, konfrans 

materialları təşkil edir. Tədqiqat zamanı əsas məhdudiyyətlərdən biri 

Şuşa şəhərinin turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi və biznesin 

strateji inkişafı istiqamətlərinin dəyərləndirilməsi üçün məlumat 

bazasının olmaması idi. 

Açar sözlər: idaretmə, turizm sektoru, kadr siyasəti, 

infrastruktur. 
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Detection of Depression using Deep Learning through social 

media: Effects on the Economy and Social Welfare 

Yusif Ibrahimov 

University of Lille 

Abstract 

Mental disorders are conditions that affect thoughts, emotions, and 

actions. They may have an effect on everyday capacity to engage with 

people. Untreated mental disorders may result in suicide; therefore, 

earlier intervention gives better benefits.  The COVID-19 outbreak 

caused serious mental health issues, such as depression and anxiety. 

The economic crisis will have effects on mental health, which may 

increase suicide-related death rates. 

Traditionally, mental problems are evaluated by face-to-face 

examination. People have a tendency to delay obtaining assistance 

until the problem becomes serious. This results in instances not being 

evaluated, which is exceedingly hazardous. 

Millions of individuals share their emotions through social networks. 

This vast amount of data aids in the early prediction of mental health 

condition. Extensive interdisciplinary research is being conducted in 

this area. Some preliminary findings indicate that deep learning has 

great promise for the early detection of such illnesses. In this study we 

developed unique deep learning models for recognizing behaviors 

suggestive of mental illnesses. We conducted research tasks, starting 

from developing robust sequential models for textual posts based on 

advanced deep learning architectures for detection. One of the multi-

modal attention-based models we created was able to identify tweets 

with depressive symptoms with 96 percent accuracy. 

Keywords: Deep Learning, Depression, Twitter, BERT, LSTM. 
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in Ukraine 
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Abstract 

Recent global challenges, such as the war in Ukraine and the outbreak 

of the COVID-19 pandemic, have highlighted the need for sustainable, 

resilient food systems. Disaster recovery, adaptation and the response 

of the world food system are becoming a matter of global scale. The 

presented study presents an analysis of the impact of the war in 

Ukraine on the European market of organic products by determining 

the degree of threat of import shortages. Based on the factor analysis, 

the degree of influence of certain indicators on the development of the 

organic products market in the EU has been determined. The cluster 

analysis method has been used to form clusters of EU countries 

according to the degree of threat of organic products imports deficit 

from Ukraine. As a result, five clusters have been obtained: cluster 1 - 

consumer cluster; cluster 2 - consumer cluster with production 

potential; cluster 3 - cluster with production potential; cluster 4 - 

cluster with consumer potential; cluster 5 - production cluster. Based 

on the level of manifestation of certain indicators of the organic 

products market, the degree of threat of import deficit has been 

determined. The current state of influence of military actions in 

Ukraine on the number of sown areas has been analyzed. Conclusions 

about the real deficit of Ukrainian exports to the EU in 2021 have been 

made. 

Keywords: green economy, organic products, European market, 

cluster. 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərın Turizm Potensialının 

Turizmin Davamlı İnkişafında Rolunun Qiymətləndirilməsi 

Xəzər Əhmədov 

Elşən Məmmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univertsiteti 

Xülasə 

Bu tətqiqatda Qarabağda turistləri cəlb edəcək turizm elementlərindən 

bəhs edilib. Tədqiqat Qarabağın turizm potensialının Azərbaycan 

üçün iqtisadi cəhətdən vacibliyini üzə çıxarmaq məqsədi daşıyır. 

Həmçinin işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarının turizm 

imkanları baxımından qiymətləndirilməsini əhatə edir. Bu səbəbdən 

tədqiqatda nümunə kimi qəbul edilən Qarabağın turizm potensialı 

Azərbaycan üçün əsas elementə çevrilə biləcəyinin müzakirəsi 

baxımından əhəmiyyətlidir. Azad edilmiş ərazilərdə siyasi və iqtisadi 

inkişaf, turizm infrastrukturu, turizmlə bağlı fəaliyyətin təşkili, sosial-

mədəni və turist cəlbetmə meyarlarını özündə əks etdirən sosial-

mədəni irs, bu meyarlara xidmət edən qurumlar araşdırılmışdır. 

Qiymətləndirmə mərhələsi çərçivəsində işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə turizmin davamlı inkişafı üçün şəraitin yaradılmasında hər 

bir amilin uğurlu olub-olmaması ilə bağlı qiymətləndirmə aparılması 

araşdırmanın əsas məqsədini göstərməkdədir. Araşdırma zamanı yerli 

və xarici turizm mütəxəssislərin tədqiqatlarından, statistik 

göstəricilərdən, qəzet və jurnallarda nəşr olunan məqalələrdən istifadə 

olunub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin inkişafında əsas rol 

oynayan informasiya siyasətinin əsas vəzifəsi bu yeni regionların 

müsbət imicini təbliğ etmək, onların cəlbedici turizm istiqamətləri 

kimi mövqelərini möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Tədqiqat 

nəticəsində bu sahənin perspektivləri, çatışmayan cəhətləri, gələcəkdə 

qarşılacağı problemlər müəyyən edilmiş, bu istiqamətdə müvafiq 

təkliflər verilmişdir.  

Açar sözlər: turizm, rekreasiya, innovativ, azad olunmuş ərazi, 

dövlət strategiyası.  
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Küreselleşme Sürecinde İstihdamın Önemi ve Karabağ’a 

İstihdam Teşvik Politikalarının İncelenmesi 

Fariz Ahmadov  
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Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi  

Özet 

Bu araştırmada ilk olarak, küreselleşme, istihdam ve işsizlik 

kavramları irdelenmiş, küreselleşme sürecinde istihdama yeni bakış 

açısı kazandıran dijitalleşme bu süreçte uygulanan istihdam 

politikaları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, Azerbaycan’da 

kamu istihdam hizmetleri faaliyetini gerçekleştiren Devlet İstihdam 

Kurumu ve yaptığı çalışmalar incelenmiştir. Ülkemizde uygulanan 

istihdam politikaları ve Devlet İstihdam Kurumunun uyguladıkları 

dijital projeler anlatılmıştır. Ayrıca ülkemizde istihdamın durumuna 

ilişkin mevcut durum analizi SWOT analizi yapılmıştır. Son olarak ise 

Karabağ’ın genel durumu incelenerek, bölgede uygulanan istihdamla 

ilgili projeler anlatılmıştır. Karabağ’da istihdamın durumu ile ilgili 

PESTLE analizi yapılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında oluşturulmuş 

öneriler ve karşılaşıla bilinecek sorunlar tartışılmıştır. 

Sonuç olarak küreselleşme istihdama yeni boyutlar kazandırarak 

çalışma şekillerinin yeniden oluşumuna neden oldu. Buna bağlı olarak 

devletler istihdam politikaları oluştururken bir yandan işsizliği 

azaltmaya çalışırken, diğer yandan yeni düzene ayak uydurmaya 

çalışmaktadırlar. Bu yeni dönemde 30 yıllık işgalden kurtarılan 

Karabağ’da uygulanacak istihdam politikalarını belirlerken dikkatli 

davranmak gereklidir. İlk olarak bölgedeki mevcut durum iyi bir 

şekilde değerlendirilmeli, geçmişteki ekonomik durumu ve esas 

faaliyet alanları incelenmeli ve tüm bunlar dikkate alınarak iş yerleri 

oluşturulmalıdır. Araştırmada da Karabağ’da önceleri gerçekleştirilen 

çalışma alanlarına değinilmiş ve onlar ışığında yeni alanlar 

araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Karabağ, küreselleşme, istihdam.  
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Karabağ Bölgesinde Yeni Girişim İmkanlarının Ülke ve Küresel 

Açıdan Değerlendirilmesi 

Xəyal Zeynalov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Özet 

Karabağ, Azerbaycan'ın en eski tarihi bölgelerinden biri ve ayrılmaz 

parçasıdır. Her millet, tarihinin acılı ve aynı zamanda mutlu yıllarının 

kaydını tutar. 2020'de tarihimizin yeni bir aşaması başlamıştır. Bu 

zafer aşamasıdır. Geçtiğimiz yıllar içinde ülke ekonomisinin 

güçlenmesi, döviz rezervlerinin oluşturulması, ordunun modern 

teçhizatla temini, diplomasi alanındaki başarılar, Azerbaycan 

Ordusu'nun zafer yürüyüşüne başlaması için şartlar yarattı. 2020 

yılında ermeni provokasyonuna tepki olarak 27 Eylül'de başlayan 

karşı saldırı, 44 günde zaferle sonuçlandı. Dünyanın en güçlü 50 

ordusu arasında yer alan Azerbaycan Ordusu, İkinci Karabağ 

Savaşı'ndaki cesaretiyle dünya askeri tarihine yeni bir sayfa yazdı.  

2020 sonbaharında askeri çatışmada kazanılan zaferin bir sonucu 

olarak Azerbaycan, Karabağda altyapıyı yeniden kurma ve bu 

bölgeleri geliştirme işlerine başlamıştır. Şu anda, serbest bırakılan 

bölgeleri mayınlardan ve diğer patlayıcı cihazlardan temizleme süreci 

başladı. Şuşa yeniden kültürümüzün başkenti ilan edildi. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çatışma sonrası yeniden yapılanmanın 

çerçevesini belirlemiştir. Azerbaycan'ın işgalden kurtulan 

topraklarının kalkınması, uluslararası kalkınma ortaklarının ve 

yatırımcıların katılımıyla yeniden inşa, inşaat ve insani faaliyetler, 

devlet ile özel sektör arasındaki işbirliği, ülke içinde yerinden edilmiş 

kişilerin geri dönüşü ve sosyal sermayenin geliştirilmesi özel devlet 

programlarının uygulanması yaklaşımı uygulanarak uygulanabilir. 

Bu çalışmanın amacı, işgalden kurtarılan topraklarda madencilik 

endüstrisi, metalurji, gıda endüstrisi, işleme endüstrisi, turizm ve 

rekreasyon, yaratıcı endüstri, ilaç, tahıl yetiştirme, sebze yetiştirme, 

bağcılık, pamuk yetiştirme, meyvecilik ve hayvan geliştirme 

potansiyeli yüksek olan alanların incelemektir. Ayrıca da bu alanlara 

yatırım, hem petrol dışı ihracatın ve ithal ikamenin büyümesi hem de 

değer zincirlerine katılım açısından çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Anahtar sözler: Karabağ, Azerbaycan, zafer, yeniden 

yapılandırma, yatırım, kamu, özel. 
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Xəyal Quliyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Respublikamızın 14 iqtisadi rayonundan 2-si Şərqi Zəngəzur və 

Qarabağ iqtisadi rayonlarıdır. Bu iqtisadi rayonlar ölkə ərazisinin 

təxminən 20%-ni əhatə edir. Bu iqtisadi rayonların ərazisi həm də ötən 

əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistanın ölkəmizə qarşı apardığı 

dağıdıcı işğal siyasətinindən də müəyyən zərər görmüşdür. İşğal 

dövründə bu ərazilərdə yerləşən bir sıra turizm əhəmiyyətli 

abidələrimizə ciddi ziyan vurulmuşdur. Lakin 2020-ci sentyabrın 27-

də düşmənin növbəti təxribatına cavab olaraq başladılan əks-hücum 

əməliyyatı sonda ölkəmizin parlaq qələbəsi ilə yekunlaşdı və 

torpaqlarımız tam olaraq işğaldan azad edildi. Hazırda qarşıya qoyulan 

prioritet məsələlərdən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 

iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarının yenidən dirçəldilməsidir. Burada 

böyük inkişaf potensialı olan sferalardan biri də məhz turizmdir. 

Yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olan Qarabağın turizm potensialı 

kifayət qədər genişdir. Burada turizmin bir çox növləri - ekoturizm, 

dağ turizmi, qış turizmi, ov turizmi, sağlamlıq turizminin inkişafı üçün 

bütün imkanlar mövcuddur. Azərbaycanın qədim tarixə malik olan bu 

bölgəsi özünün flora və faunası, mətbəxi, tarixi mədəni-dini abidələri, 

qədim qalaları, körpüləri, meşələri, bulaqları və s. görməli məkanları 

ilə turistləri cəlb edəcək.   

Açar sözlər: turizm, potensial, Qarabağ, infrastruktur, 

stimullaşdırma. 
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Respublıkamızda Yüngül və Toxuculuq Sənayesının Müasır 

Vəziyyəti və Ona Təsır Edən Amillərin Təhlili 

Xədicə Məmmədova 
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Xülasə 

Müasir dövrdə toxuculuq və yüngül sənayenin inkişafı başlıca 

məsələlərdən biridir toxuculuq və yüngül sənayenin fəaliyyəti bir 

tərəfdən əhalinin yerli məhsullardan təlabatını ödəyir, digər tərəfdən 

bu sahə böyük işçi qüvvəsi tələb edir. Yəni işsiz əhali işlə təmin 

olunur. Toxuculuq və yüngül sənaye elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, kənd 

rayon və şəhər əhalisinin maddi və mənəvi rifahını yüksəldir və maddi 

nemətlər bolluğunda  xüsusi cəkiyə malikdir. Müəyyən vaxtlarda bu 

sahənin durunumu ləngisə də hal-hazırda Ölkə Başçısı İlham Əliyevin 

daimə diqqət mərkəzindədir. Pambıqçılığın, baramaçılığın 

yunçuluğun və s. inkişafı ilə bağlı dövlət tərəfindən güzəştli kreditlər 

və subsidiyalar ayrılır və bunun da sayəsində hər il bu sahənin inkişafı 

müşahidə edilməkdədir. Məqalədə bu və digər məsələlər geniş 

araşdırılmış və elmi əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: toxucu, yüngül, sənaye, pambıqçılıq, müəsisə, ixrac, 

idxal. 
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Businesses in the Restoration of The Karabakh Economic 
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Khadija Mehdizade  

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

The article deals with theoretical and practical issues of the role of 

small and medium-sized businesses in the development of the national 

economy. The advantages of this form of business in saving resources, 

solving employment problems, high flexibility in decision-making and 

mastering the production of new, especially innovative, products, and 

being well informed about the needs of consumers are investigated. 

On the example of the developed countries of Europe, the growing role 

of small and medium-sized businesses in the successful development 

of the European economy is shown. The main problems of 

development of this business in Azerbaijan have been studied. 

Analyzed the measures taken by government agencies for the 

development of this business in the country. The article also presents 

the results of a survey of the indigenous people of Karabakh regarding 

their views on the development of the economy of the liberated regions 

and the main measures necessary for the development of small 

businesses in this region. In conclusion, the authors propose 

recommendations on creating more favorable conditions for small 

businesses and increasing their contribution to the restoration and 

further development of the economy of the liberated regions of 

Azerbaijan. 

Key words: small and medium business, innovations, national 

economy. 
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Republic of Azerbaijan 
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Summary 
The article comments on the volume and scale of socio-economic and 

environmental damage caused to the country's economy and ecosystems as 

a result of intensive exploitation of valuable ore natural resources by the 

territory of Upper Karabakh and surrounding administrative regions 

occupied by the Republic of Azerbaijan for nearly 30 years. The article 

analyzes the attraction of investments in the future exploitation of valuable 

ore resources in the territories liberated from the Armenian occupation, the 

content and main directions of environmental protection measures and 

identifies the eco-efficiency of environmental policy. 

Various valuable ore reserves have been discovered in 160 deposits in the 

liberated Upper Karabakh and surrounding regions of Azerbaijan, including 

gold in Soyudlu, Gizilbulag, and Vejnali, copper-polymer in Demirli, and 

polymetal in Mehmana, Agyatag, Shorbulag, Lohchay and others. Mercury 

deposits are abundant. It was noted that Azerbaijan's valuable ore reserves 

are the main basis for sustainable development and income to the country's 

budget. The increase in exports of raw materials and finished products will 

stabilize the economy and increase state reserves. In other words, this area is 

one of the most important areas for sustainable development of the state 

economy. However, the fact that the geography of the mining industry covers 

the mountainous regions shows the scale of development of the 

accompanying problem - environmental degradation. 

The redevelopment of the mining industry in the liberated territories of 

Azerbaijan provides direct and indirect employment, stimulates social and 

economic development, and helps the region’s locals escape poverty. It was 

noted that the rich gold mines of the region can play an important role in the 

entire national economy and have a very significant impact on the region’s 

quality of life. In this regard, the country's environmental policy should be 

aimed at assessing the impact on the environment in the region, improving 

its quality and sustainability. 

Keywords: precious ore, gold, environment, economic development, 

occupation, damage assessment, monitoring. 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə Təbii Ehtiyyatlardan 

İstifadənin Səmərəliliyi 

Xaliq Piriyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Ümumiyyətlə hər bir ərazidə dayanıqlı inkişaf təmin olunarkən o 

ərazidə zəruri olan iqtisadi amillər formalaşmalıdır. Azad edilmiş 

ərazilkərin ən böyük potensialı, düzgün təşkil olunarsa, turizm ilə 

bağlı olacaqdır. Dünya təcrübəsindən istifadə olunaraq bölgədə birinci 

dəfə olaraq müasir standartlara cavab verən eksperimental layihələrin 

icra olunması reallaşdırılacaq. “Yaşıl enerji” zonası və “Ağıllı kənd” 

pilot layihəsi bu layihələr sırasında öndə dayanır.  

Tədqiqatın əsas məqsədi işğaldan azad edilmiş bölgələrdə dayanıqlı 

inkişafın təmin olunması üçün bütün perspektivlərin araşdırılmasıdır. 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: Tədqiqat zamanı sistemli 

yanaşma, statistik qruplaşdırma, normativ yanaşma, bundan başqa, 

deduksiya, induksiya, analiz və axtarış metodlarından istifadə 

edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazasının formalaşmasını azad edilmiş 

ərazilərdəki perspektivlər haqqında görkəmli sosioloq alimlərin 

əsərləri, tədqiatçıların məcmu əsərləri, son zamanların yerli və xarici 

ədəbiyyatlarındakı məlumatları, dövlətin müvafiq qanunverici və 

normativ-hüquqi aktları və ən asas da internet resursları təşkil 

edəcəkdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyəti kimi onu göstərə bilərik ki, mövzu ilə bağlı 

ədəbiyyatların azlıq təşkil etməsi, yəni ki, Qarabağ və ətraf rayonların 

işğalçılıq siyasəti olaraq 30 il ərzində  tam tədric olunmuş halda 

saxlanılması əsas məhtudiyyətlərdəndir. 

Açar sözlər: Davamlı inkişaf, İqtisadiyyat, Perspektiv, Ehtiyat, 

Potensial imkanlar. 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə Regional Siyasətin 

Reallaşdırılmasının  Sosial-İqtisadi Nəticələrinin 

Qiymətləndirilməsi 

İbrahim Quliyev 

Xalidə  Əsgərzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

Xülasə  
27 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan ordusunun Ermənistan 

ordusunun hücumuna qarşı başlatdığı adekvat cavab əməliyyatı nəticəsində 

Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin atəşkəs müddəti, başa çatdı. 44 gün 

davam edən müharibədə Ermənistan böyük itkilər verdi və məğlubiyyətini 

qəbul edərək işğal etdiyi torpaqlardan çəkilməli oldu. Bununla əlaqədar 

olaraq, azad edilmiş bölgələrdə inkişaf mütəxəssisləri arasında bu inkişaf 

layihələrinin davamlı olaraq necə müzakirə edilməli və planlaşdırılmalı 

olduğu, sərmayələrin qoyulması üçün qərarların necə qəbul edilməli və 

kimin qəbul edilməsi ilə bağlı intensiv müzakirələr aparılır.  Son dörddəbir 

əsrdə beynəlxalq iqtisadi inkişaflarda iz buraxan əsas hadisələr azad 

iqtisadiyyat təcrübələrinin uyğunlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın 

artması, inkişaf etməkdə olan ölkələrə kapital axını, texnoloji yeniliklər, 

enerji sektorunun əhəmiyyəti və bu sahədə sürətli inkişaflar olmuşdur. Eyni 

dövrdə həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dünya 

iqtisadiyyatının uğurlarına təsir edən mühüm böhranlar yaranmışdır. Son 

illərdə maliyyə sektorunda rast gəlinən risklər sektorun yenidən qurulması 

və gücləndirilməsinin zəruriliyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Bu 

kontekstdə beynəlxalq əməkdaşlıq səyləri sürətlənmiş, bank sisteminin və 

digər riskli sahələrin tənzimlənməsi və nəzarəti ilə bağlı standartların 

müəyyən edilməsi, uyğunlaşdırılması və tətbiqinə xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. Tədqiqatın əsas nəqsədi işğaldan azad edilmiş rayonlarda 

regional siyasətin inkişafı ilə bağlı elmi ədəbiyyatın sistemli təhlilini başa 

çatdırmaq və bu istiqamətlərin maliyyələşmə mexanizminə necə reaksiya 

verdiyini müəyyən etməkdir. Tədqiqat işinin məqsədi həmçinin sosial-

iqtisadi inkişafın regionlarda daim nizamlanmasının hüquqi prinsiplərinin 

nəzəri və praktiki cəhətlərinin təhlilini etmək, ayrı-ayrı regionların sosial və 

iqtisadi potensialından faydalı şəkildə istifadənin və sosial-iqtisadi inkişafın 

təmin olunmasının hüquqi əsası kimi məqsədli proqramların yerini və rolunu 

təyin etməkdir. Bu istiqamətdə nəzəri və praktiki təkliflər işləmək, 

regionların daimî sosial və iqtisadi inkişafının təmin edilməsinin hüquqi 

təminatının və ölkə regionlarının inkişafının müasir vəziyyətinin təhlilini 

aparmaq, bu istiqamətdə aparılan dövlət siyasətinin hüquqi təminatının 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməkdır.   

Açar sözlər: region, iqtisadiyyat, inkişaf, investisiya. 
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Bank Fəaliyyətinin Effektivliyinin Qiymətləndirilməsi 

Göstəriciləri və Onun İqtisadi Mahiyyəti 

Tamara Süleymanova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bank sektoru hər bir ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. 

Kommersiya bankları müasir pul iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsidir. 

Bank fəaliyyətinin inkişafı və səmərəliliyinin artırılması bütövlükdə 

dövlət iqtisadiyyatının inkişafının əsaslarından biridir. Kommersiya 

banklarının aydın və  düzgün fəaliyyəti həm bank sisteminin, həm də 

bütün iqtisadiyyatın fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarının inkişafı maliyyə 

alətlərinin növlərinin çoxalması, bank sektoruna xarici bankların və 

investorların gəlməsi, bankların daha çox pul vəsaitləri əldə etməsi ilə 

nəticələnmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması, 

inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması, fəaliyyətin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi və maliyyə-kredit resurslarından istifadənin 

effektivliyinə nəzarət, həmçinin kommersiya banklarının istər ayrıca 

kommersiya bankı, istərsə də bütövlükdə Azərbaycan bank sistemi 

səviyyəsində dayanıqlı inkişaf ehtiyatlarının kompleks şəkildə 

aşkarlanması məsələləri getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yuxarıda sadalananların hamısı bank fəaliyyətinin daim 

mürəkkəbləşdiyini və onun inkişafına tələblərin artdığını göstərir. 

Prudensial tələblərə cavab vermək, bank risklərindən qaçınmaq, eləcə 

də öz dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə banklar öz fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üçün effektiv prosedurlar 

hazırlamalı və tətbiq etməlidirlər. 

Açar sözlər: bank effektivliyi, kapital üzrə gəlirliliyi, aktivlər üzrə 

gəlirlilik, xalis faiz marjası, maliyyə əmsalları. 
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Оценка Влияния Детерминантов Туристской Отрасли На 

Величину Валовых Региональных Продуктов Отдельных 

Территорий Азербайджанской Республики 

Тамерлан Халисламов 

Аннотация 

В данной работе проведено эконометрическое исследование, 

направленное на изучение влияния различных факторов 

туристской отрасли на величину валовых региональных 

продуктов отдельных территорий Азербайджанской Республики. 

В ходе исследования использовался классический 

эконометрический инструментарий: Метод наименьших 

квадратов (МНК) и модели панельных данных с 

фиксированными и случайными эффектами. По результатам 

исследования было выявлено, что ряд переменных оказывает 

значимое влияние на величину ВРП, но проверяемые в 

исследовании гипотезы, что транспортная инфраструктура и 

достопримечательности оказывают значимое положительное 

влияние на величину врп, были опровергнуты. Исследование 

можно использовать при разработке стратегий развития регионов 

Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, туризм, 

ВРП, эконометрика, государственное регулирование. 
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Üniversite Mezunları Açısından Eğitim İstihdam İlişkisi 

Taner Akçaci 

Gaziantep Üniversitesi 

Büşra Altinok 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

Özet 

İşsizlik geçmişten günümüze ülkelerin en büyük problemlerinden biri 

olmuştur. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyine bakılarak o ülkenin işsizlik 

durumu hakkında yorum yapabilmek mümkündür. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeyinde bakılması gereken göstergelerden biri de eğitim 

düzeyidir. Dünyada eğitime önem veren, eğitim sistemi bakımından 

iyi bir yapıya sahip olan ülkelere bakıldığında, bu ülke ekonomilerinin 

diğer ülke ekonomileri ile arasındaki farkın gözle görülebilir derecede 

büyük olduğu görülmektedir. Bu çalışmada eğitim ve istihdam 

arasındaki ilişki, birtakım teoriler kullanılarak açıklanmış ve yıllar 

itibari ile verilere bakılarak değerlendirilmeler yapılmıştır. Çalışmanın 

amacı, istihdam teorileri çerçevesinde istihdam oranlarının artırılması 

için eğitimin önemini test etmektir. Bu amaç çerçevesinde Kayseri 

ilinde uygulamaya konulan anket toplam 58 adet sorudan 

oluşmaktadır. 430 kişiden elde edilen verilerin SPSS paket programı 

yardımıyla yapılan analizi sonucunda; karşılaşılan sorunlar, eğitimin 

istihdam ilişkisi ve eğitim sistemine bakış konusunda üniversite 

mezunu olup kendi bölümü ile ilgili iş bulanlar ve bulamayanlar 

arasında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İstihdam, İşsizlik. 
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Sahibkarliq və İnnovasiyasinin Əlaqəsi 

Təbriz Nəriman 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Sahibkarlıq, ən dar anlayışı ilə, yaradıcı insan fəaliyyətidir və 

təşkilatın yaradılması və onun işə salınması prosesidir. Millerin 

fikrincə, sahibkarlığın əsas elementi risk almaq, fəal hərəkət etmək və 

yenilik etməkdir.  

Başqa bir tərifə görə, sahibkarlıq biznes imkanlarının tanınması, bu 

imkanlardan istifadə etmək üçün müvafiq risklərin idarə edilməsi və 

nəticədə ünsiyyət və idarəetmə bacarıqlarından istifadə edərək dəyər 

yaradılması prosesidir.  

Sahibkarın gözlənilməz situasiyalarda yaranan problemləri həll etmək 

bacarığının innovativliklə bağlı olması innovasiyanı sahibkarlıq 

anlayışlarında kritik bir xüsusiyyətə çevirir. Tədqiqatda sahibkarlıq və 

innovasiya arasındakı əlaqə araşdırıldıqdan sonra tədqiqat və inkişafın 

əhəmiyyəti vurğulanır. Daha sonra dünyada və Türkiyədə innovasiya 

və tədqiqat və inkişaf (AR-GE) fəaliyyətlərindəki inkişaflar izah 

edilir.  

Tədqiqatla bağlı fərziyyələrə uyğun olaraq, sahibkarların demoqrafik 

xüsusiyyətləri, innovasiya və AR-GE üçün resursların ayrılması 

vəziyyəti, işçilərin sayına görə müəssisələrin ölçüləri, innovasiya və 

AR-GE üçün resursların ayrılması araşdırılmışdır. Bu baxımdan 

mövzu müasir dövr üçün olduqca aktualdır. 

Açar sözlər: Sahibkarlıq, sahibkar, innovasiya, tədqiqat, inkişaf. 
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Azərbaycanın Avropa Birliyi Ölkələrinə Xam Neft İxracından 

Olan Gəlirlərinin Ölkə İqtisadiyyatına Təsiri 

Teymur Amirov  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Xülasə 

Sənaye inqilabı və texnologiyanın inkişafı ilə dünyada enerji 

istifadəsinin miqdarında böyük bir artım olmuşdur. Enerji resursları 

arasında ən çox istifadə olunan resurs neft olub. Neft 21-ci əsrdə ən 

çox istifadə olunan enerji mənbəyidir. Bu gün neftdən istifadənin 

həcminin artması mövzuya marağın artmasına səbəb olur. Bu 

kontekstdə neft hasil edən ölkələrin əhəmiyyətli üstünlüyə malik 

olduğunu söyləmək olar. Bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. 

Azərbaycan təbii sərvətlərlə zəngin ölkədir. Bu ehtiyatlar arasında neft 

və təbii qaz ön plana çıxıb. Ölkədəki neft ehtiyatlarının böyük hissəsi 

Xəzər dənizi hövzəsində yerləşir. XIX əsrdən Azərbaycanda neft 

quyuları qazma yolu ilə qazılmağa başlanmışdır. İkinci Dünya 

Müharibəsi illərində Sovet İttifaqının tərkibində müharibədə iştirak 

etmiş Azərbaycanda hasil edilən neft müharibənin qalib gəlməsində 

mühüm rol oynamışdır. 1991-ci ildən müstəqillik əldə edən 

Azərbaycan 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamış və qərb neft 

şirkətləri ilə əməkdaşlığa başlamışdır. Neft və təbii qaz sahəsində 

böyük layihələrə imza atan Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrinə neft 

və təbii qaz ixrac edir. Araşdırmadakı məlumatlar zaman silsiləsi 

metodu ilə təhlil edilmişdir. Təhlil nəticəsində neft ixracından iqtisadi 

artıma səbəb əlaqəsi müəyyən edilmişdir. Başqa sözlə, neft ixracından 

iqtisadi artıma doğru bir istiqamətli səbəb əlaqəsi mövcuddur. Neft 

ixracında 1 vahid artım ÜDM-i 0,0004 vahid artırır. Başqa sözlə, neft 

ixracı ilə ÜDM arasında müsbət əlaqə var. Bu nəticələr göstərir ki, 

Azərbaycanda neft ixracı artdıqca ÜDM artacaq. Bu nəticəyə əsasən, 

Azərbaycanın Aİ-yə üzv ölkələrə ixrac etdiyi xam neftdən əldə edilən 

gəlirlərin ölkə iqtisadiyyatının yüksəlişinə müsbət töhfə verdiyini 

görmək mümkündür. 

Açar sözlər: Enerji və Makroiqtisadiyyat, Neft İxracatı, İqtisadi 

İnkişaf. 
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The Effectiveness of Digital Technologies on Economic Growth 

Tinatin Mshvidobadze 

 Gori State University 

Abstract 

The article describes the impact of digital technologies on the level of 

social and economic development of the society, provides a rating of 

the largest IT companies in terms of the volume of business 

capitalization. The necessity of digital transformation of the 

management of the socio-economic development of society and 

organizations is substantiated. The research used groupings of 

economic activities that directly influence the development of the 

digital economy. Using the data of regression models, the coefficients 

of GDP elasticity from the development of the studied sectors were 

calculated and used to forecast GDP under the development influence 

of the studied sectors while maintaining the existing trends. A forecast 

of GDP growth in Ukraine has been constructed, taking into account 

the processes of digitalization of the economy in accordance with 

certain trends. The forecast dynamics of changes in GDP under the 

influence of the IT sector development until 2023 was also illustrated. 

The results showed  that stimulating the development of information 

and communication technologies has significant prospects for 

activating digitalization processes in all spheres of the economy and 

society and increasing GDP.  

Keywords: Digital Technologies, Digitalization, Economic 

Growth, Modelling, GDP. 
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İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə İqtisad Dəstək Tədbirləri və 

Vergitutma Mexanizminin Tətbiqi Məsələləri  

Suqra Hümbətova 

Tofiq Güləliyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalənin yazılmasında məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 

ölkənin iqtisadi həyatına reinteqrasiyası prosesinin sürətləndirilməsi 

naminə yeni yaradılacaq iqtisadi infrastruktur və iqtisadi layihələri 

müəyyənləşdirmək, həmçinin bu layihələrin effektivliyinin daha da 

artırılması üçün tətbiq olunacaq stimullaşdırıcı tədbirlərin analizindən 

və gözlənilən nəticələrin müəyyən olunmasından ibarətdir. 

Burada bərpa quruculuq işlərinin sürətləndirilməsi, bu istiqamətdə 

ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış müvafiq fərman və sərəncamlarda 

müəyyən olunmuş Milli Prioritetlər, inkişaf istiqamətləri müəyyən 

olunmuş, nəzərdə tutulan stimullaşdırıcı tədbirlər, investisiyaların cəlb 

edilməsi üçün nəzərdə tutulan güzəştlər müvafiq qanunvericilik 

aktlarına uyğun araşdırılmışdır.  

İlk növbədə həyata keçiriləcək iqtisadi layihələr kimi yaradılacaq yeni 

sənaye parklarının inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirilmiş və bu 

sənaye parklarının rezidentlərinin gələcək fəaliyyəti üçün 

stimulaşdırıcı tədbirlərin effektivliyi diqqətə çatdırılmışdır.  

Sonda isə bu tədbirlərin nəticəsində gözlənilən ilkin proqnozlar 

verilmişdir. 

Açar sözlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilər, sənaye parkları, 

vergi güzəştləri,investisiya təşviqi sənədi. 
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Ecotourism and Medical Tourism Perspectives in the East 

Zangezur region 

Hummatli Toghrul 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract 

The abundance of natural resources required for development of 

tourism sector demonstrates that Azerbaijan's regions have the exact 

ability to play a crucial role in environmental protection and socio-

cultural development, as well as driving economic growth through 

ecotourism and medical tourism. Recently liberated Karabakh region's 

distinctive worth is examined primarily in terms of Azerbaijan's 

ecotourism and medical tourism potential. On the basis of available 

literature, a research was undertaken on the current situation of 

ecotourism and medical tourism in the East Zangezur region, the 

territory's historical significance, and especially its future potential. 

The medicinal potential of the region, as well as mineral springs, a 

diverse flora and fauna, and other natural features, are well recognized 

and should be investigated. The vast potential of the for the 

development of ecotourism and medical tourism has a significance 

impact in order to determine both this sector’s itself and its’ 

implication on the economy of Azerbaijan. 

Keywords: tourism, ecotourism, medical tourism, Azerbaijan. 
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Azərbaycanın İşğaldan Azad Olunmuş Ərazılərındə İqtısadı 

İnkışaf İstıqamətlərı və Onun ÜDM-ə Təsırı 

Natiq Hacıyev 

Tükəz Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti                                                                                               

Xülasə 

2020-ci ilin payızı ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü hərbi yolla erməni 

işğalından azad edə bildi.  Münaqişənin uğurla başa çatması ilə 

ölkəmizin qarşısında daha önəmli məsələlərdən olan, işğaldan azad 

olunmuş ərazilərin bərpası, regional və beynəlxalq iqtisadi 

inteqrasiyasının sürətlənməsinə nail olmaq dayanırdı. Qeyd edilən 

məqamlardan aydın olur ki, hazırda həm iqtisadi, həm də siyasi 

baxımdan ölkəmiz üçün ən prioritet məsələ azad edilmiş ərazilərimizin 

iqtisadi inkişafıdır. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat işində tədqiqat 

metodlarından olan müşahidə, müqayisə tədqiqat növlərinin daxil 

olduğu emprik metoddan, kəmiyyət və keyfiyyət metodlarından 

istifadə olunmuşdur.  

Münaqişənin doğurduğu təsirlərin dəyərləndirilməsi, xarici ölkələrin 

bu dövr ərzində gördüyü tədbirlərin araşdırılması, geri alınan 

rayonların iqtisadi potensialının araşdırılması və regiona yatırılacaq 

olan investisiyaların dəyərləndirilməsi ilə işğal dövrünü geridə 

qoymuş rayonlarımızda zamanla görüləcək olan yenidən qurma 

prosesini və nəticədə iqtisadi göstəricilərə təsirini müəyyən etməyə 

imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda aparılan tədqiqat işinin digər 

məqsədi azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialı müəyyən 

olunduqdan sonra həmin ərazilərin iqtisadi inkişafı üçün görüləcək 

işlərin planlaşdırılması və bu istiqamət üzrə müəyyən töhfə 

verməkdən ibarətdir. 

Araşdırılmış olan məqalə Azərbaycanın 30 il ərzində işğala məruz 

qalmış ərazilərində, iqtisadiyyatın tədqiqinə və ÜDM göstəricilərinə 

təsirini analiz edir. 2020-ci ildə geri qaytarılmış torpaqların ölkə 

iqtisadiyyatına nəzəri konseptual istiqamətdə baxılmış və 

dəyərləndirilmişdir. Məqalədə azad edilmiş ərazilərin iqtisadi 

potensialının ümumi qiymətləndirilməsi, verilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, ərazi, işğal, inkişaf, bərpa, iqtisadi. 
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Ehtiyatların Uçotunun Müasir Vəziyyətinin Təhlili 

Tural Ələkbərov  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu məqalədə ehtiyatların müəssisə üçün əhəmiyyəti, onlardan düzgün 

istifadənin müəssisə üçün faydaları göstərilir. Əlavə olaraq bu yazıda 

ehtiyatların uçota alınmasında istifadə olunan standartlar haqqında 

söhbət açılmışdır və ehtiyatların uçotunun standartlara uyğun 

aparılmasının vacibliyi vurğulanmışdır.Ehtiyatların müəssisələrin 

fəaliyyətində əsas yer tutduğu və onlardan səmərəli istifadə olunmasa 

müəssisələrin üzləşə biləcəkləri əlavə xərclər və problemlərin 

əhəmiyyətli dərəcədə təsiri vurğulanmışdır.Ehtiyatların uçota 

alınmasını əsas növləri və onların istifadə olunması haqqında 

məlumatlarda məqalədə öz yerini tapır.Maliyyə hesabatlarında 

ehtiyatların uçotunun qaydalara uyğun aparılmasının vacibliyi də 

vurğulanmış və hansı hesablarda göstərildiyidə qeyd edilmişdir.  

Bundan əlavə, müəssisənin ehtiyatlarının uçotunun daha da 

təkmilləşdirilməsi və düzgün aparılması ilə bağlı bir sıra təkliflər 

verilib.Bu təkliflər müəssisənin fəaliyyət istiqamətində baş verən 

problemlərin təhlilində və ya gələcəkdə baş verə biləcək problemlərin 

qarışısın alınmasında , onların başa düşülməsində istifadə oluna bilər. 

Təkliflərdə ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə zamanı müəssisənin 

qarşılaşacağı maneələr haqqında fikirlər söylənmiş  və müəssisənin 

istehsal və ya xidmət  göstərilməsi effektivliyinin azalmaması üçün bir 

sıra  fikirlər irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: ehtiyatlar, mühasibat uçotu, aktiv, xidmət sferası, 

müəssisə. 
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Heyvandarlıq Təsərrüfatlarında Mühasıbat Uçotunun Nəzəri və 

Praktiki Əsasları 

Turqut Hacızadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Heyvandarlıq təsərrüfatlarında mühasibat uçotu və auditin təşkili üçün 

ölkəmizdə mühüm addımlar atılır. Bu təsərrüfat sahəsində muhasibat 

uçotunun və auditin təşkilinin metodikasının və praktiki qaydalarının 

öyrənilməsi kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Müasir dövrdə heyvandarlıq təsərrüfatlarında resursların idarə 

edilməsi və şəffaflığın təmin olunmasında mühasibat uçotu və auditin 

rolu danılmazdır. Lazımı informasiya mənbələrinin araşdırılması və 

təhrif edilmiş mənbələrin aradan qaldırılması, həmçinin təsərrüfatda 

olan statistik rəqəmlər üzrə uçotun aparılması bu fəaliyyətin 

tənzimlənməsində lazımi faktorlardır. Heyvandarlıq təsərrüfatlarında 

uçot sənədlərinin hazırlanması, sənəd dövriyyəsinin təşkili və idarə 

edilməsi yaxşı mənimsənilmiş mühasibat uçotu prosesi əsasında 

mümkündür. Bunun üçündə ölkə regionları ərazilərində aparılan 

təsərrüfat təcrübələrinə nəzər salmaq lazımdır. Digər ölkə 

təcrübələrində hesab uçotu sənədlərinə nəzər yetirərək, ölkəmizdə 

tətbiq etmək daha effektiv olardı. Məhz mövzumuzun aktuallıq 

prinsipidə sırf heyvandarlıq təsərrüfatlarında mühasibat uçotunun və 

auditin təşkilidir. 

Heyvandarlıqda əmək vəsaiti sərfi birinci növbədə amortizasiyanın 

hesablanması və təmir fonduna ayırmalar üzrə sənədlərdə qeyd olunur. 

Sənəd formaları bitkiçilikdə əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya 

hesablandıqda və təmir fonduna ayırmalar aparıldıqda istifadə olunur. 

Açar sözlər: heyvandarlıq, təsərrüfat, mühasibat uçotu. 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Qadın Sahibkarlığının Potensial 

İmkanları və Təşviqi  

Ülkər Bayramova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

44 günlük Vətən müharibəsində qələbəmizdən sonra işğaldan azad 

edilmiş ərazilərin bərpası, yenidən qurulması və həmin ərazilərdə 

iqtisadiyyatın canlanması Azərbaycan Respublikasının qarşısında 

duran əsas prioritet məsələlərdəndir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarında bərpa və quruculuq işləri ilə yanaşı, zəngin 

iqtisadi sərvətləri olan bu torpaqların milli iqtisadiyyata inteqrasiyası 

istiqamətində tədbirlər davam etdirilməkdədir. Dayanıqlı iqtisadiyyat, 

davamlı inkişafda sahibkarlığın önəmi danılmazdır. Sahibkarlıq ölkə 

iqtisadiyyatının çətin vəziyyətdən çıxması və sabit iqtisadi güc əldə 

etməsi, ölkəmizdə və dünyada zaman-zaman baş verən iqtisadi 

böhranlardan təsirlənməməsi və ya bunlardan az zərərlə çıxması üçün 

əhəmiyyətli bir yoldur.  Sahibkarlığın güclü olduğu dövlətlərdə 

iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafını müşahidə edirik. Günümüzdə qadın 

sahibkarlığın inkişafı, önəmi, aktuallığı və siyasətdə mühim rolu 

danılmazdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyatın sürətli 

inkişafını istəyiriksə qadın sahibkarların iqtisadiyyatda aktiv rol 

oynamalarını təmin etməliyik.  

Bu tədqiqatın əsas məqsədi Qarabağda biznes mühitini incələmək, 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin sürətli bərpasına töhfələr vermək və 

həmin ərazilərdə qadınları sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq edilməsi 

yollarını araşdırmaqdır.  

Açar sözlər: Qarabağ, Biznes mühiti, Qadın sahibkarlıq. 
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Rəqəmsal Transformasiya və Pandemiyanın Rolu 

Ülkər İsfəndiyarova  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Bu gün rəqəmsallaşma bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan, 

ölkələrin iqtisadi inkişafı üçün zəruri və hərtərəfli şəkildə tədqiq 

olunmağı tələb edən bir mövzudur. Baxmayaraq ki, qlobal 

iqtisadiyyatda rəqəmsal transformasiya tələbi hələ onilliklər əvvəl 

başlamışdır, Kovid-19 pandemiyası bu prosesi olduqca sürətləndirdi. 

Pandemiya əhalinin sağlamlıq problemləri ilə birlikdə həm də 

dövlətlərin və biznes subyektlərinin məruz qaldığı iqtisadi 

problemlərə görə dünya iqtisadiyyatına zərbə vurdu. Insanların 

həyatlarının və sağlamlıqlarının qorunması üçün məsafədən iş, virtual 

məktəb, distant təhsil, telesəhiyyə, onlayn ticarət və başqa bir sıra 

elektron xidmətlərin istifadəsi zərurətə çevrildi. Bu məqsədlə biz 

hökümətlərin rəqəmsal transformasiyanı, innovasiyanı yüksək 

səviyyədə təşviq edə bildiyinin şahidi olduq.  

Pandemiya rəqəmsallaşmaya hazırlıqsız dövlətləri olduqca tez bir 

müddətdə bu rəqəmsal həll yollarından istifadə etməsinə səbəb oldu. 

Bu zaman həm avadanlıq, həm də internet çıxışı baxımından kifayət 

qədər təmin olunmayan əhalinin bu həll yollarından istifadə edə 

bilməməsi çoxsaylı problemlərə gətirib çıxardı.   

Məqalə rəqəmsallaşmanın danılmaz faydalarını nəzərdən keçirməklə 

yanaşı, hal-hazırda rəqəmsallaşmanın cari vəziyyəti və perspektiv 

inkişafını nəzərdən keçirilir. Pandemiyadan sonrakı dövr üçün 

iqtisadiyyatın bərpası və rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi 

üçün hansı istiqamətdə tədbirlərin önəmli olacağı təhlil edilir.  

Açar sözlər: rəqəmsal transformasiya, dayanıqlı inkişaf, 

innovasiya, pandemiya, texnologiya. 
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Azərbaycanda Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafında Maliyyə 

Mexanizmlərinin Formalaşması 

Ülkər İsmayılzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univertsiteti 
Xülasə 

Müasir dövrdə Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafında 

maliyyə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi mövzusu vacib və 

araşdırılmanı zəruri edən mövzudur. Azərbaycan regionlarının həyat 

şəraitinin yüksəldilməsi siyasətinin izlənilməsi üçün regionların 

sosial-iqtisadi inkişaflarına mane olan amillərin araşdırılması və 

aradan qaldırılmasını bu mövzunun tədqiqatını zəruri etmişdir. Bəzi 

hallarda seçilən maliyyə mexanizmləri qarşıya qoyulan məqsədlərə 

nail olmaq üçün maneələr yaradır və bunun nəticəsində cəmiyyət itki 

ilə qarşılaşır. Bu səbəbdən də, regionlarının siyasətin 

formalaşdırılması, o cümlədən onun maliyyə mexanizminin müəyyən 

edilməsi ətraflı formada əsaslandırma tələb etməkdədir. Bu tədqiqatda 

qoyulan problem müasir dövrümüzdə Azərbaycan regionlarının 

sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq maliyyə 

mexanizmlərinin və onların təkmilləşdirmə yollarının 

aşkarlanmasıdır. Bu regionlarda iqtisadi inkişafın baş tutmasını təmin 

etmək üçün mövcud resurslardan istifadə etməklə maliyyə 

mexanizmlərində islahatlar aparılmalıdır. Tədqiqatın obyekti kimi 

Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin 

olunmasında bir çox maliyyə mexanizmlərini, predmeti kimi də sosial-

iqtisadi inkişafa səbəb olan bir çox maliyyə mexanizmlərini göstərmək 

olar. Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan regionlarında sosial-

iqtisadi inkişafın maliyyə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün 

istiqamətləri müəyyən etməkdir. Aparılmış tədqiqat nəticəsində 

pandemiyadan sonra ölkənin regionlarında maliyyə mexanizminin 

əsas istiqamətlərinə uyğun maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün 

dövlət tərəfindən istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: maliyyə inkişafı, regionlar, maliyyə tənzimlənməsi, 

dövlət.   
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Qarabağın İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərində Tikinti-Sənaye 

Quruculuğunun Aparılması və Onun İnkişaf Məsələləri 

Ülkər Piriyeva 

Aydın Məmmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univertsiteti 
Xülasə 

Tədqiqatın aktuallığı: Bütün faktlar onu göstərir ki, bu ərazilər 
müxtəlif mülkiyyət formalarında geniş müəssisələr şəbəkəsi yaratmaq üçün 

kifayət qədər xammal və enerji ehtiyatlarına malikdir.  

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqat işinin məqsədi tikinti-sənaye potensialının 

innovativ inkişafı mexanizminin formalaşmasına nəzəri və metodoloji 

yanaşmaları hazırlamaq və inkişaf etdirmək, həmçinin işğaldan azad 

olunmuş ərazilərdə tikinti-sənaye potensialının artırılması yollarını və 

xarici investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaşdırılması istiqamətlərini 

müəyyənləşdirməkdir.  

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: Iqtisadi təhlil və sintez metodlarından 

tətqiqatda geniş istifadə edilmişdir. İşdə nəzərdən keçirilən konkret 

məsələlərin həlli üçün riyazi statistika, sistemli, məntiqi təhlil, ekspert 

qiymətləndirmələri, eləcə də müqayisəli təhlil üsullarından istifadə 

edilmişdir.  

Tədqiqatın informasiya bazası: Dissertasiya işinin informasiya bazasını 

yerli və xarici tədqiqatçıların elmi əsərləri, məqalələr, tədqiqat işləri, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik 

nəticələri, işğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişaf etdirilməsinə dair 

hazırlanmış inkişaf proqramları və internet resursları təşkil edir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Tədqiqatın məhdudiyyətləri Qarabağ iqtisadi 

rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisi üzrə məlumatların az olmasıdır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: Tədqiqatın elmi yeniliyi 

müəllif tərəfindən irəli sürülən nəzəri və metodoloji müddəalar əsasında 

tikinti-sənaye potensialının səmərəli innovativ inkişafını və işğaldan azad 

olunmuş ərazilərdə tikinti-sənaye quruculuğunun aparılmasını təmin 

etməyə imkan verən elmi-praktik tövsiyələrin və eksperimental 

hesablamaların (qrafiklər, modellər, cədvəllər) işlənib hazırlanmasından 

ibarətdir. 

Nəticələrin istifadə oluna biləcəyi sahələr: Təklif olunan yanaşmalar, 

metodlar və modellər regionun tikinti-sənaye quruculuğunun inkişafına 

töhfə verir, onun sosial-iqtisadi potensialından tam istifadə etməyə imkan 

verir. Bu tövsiyələrdən digər regionlardakı tikinti şirkətlərinin fəaliyyətində 

onların inkişafının ərazi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: II Qarabağ müharibəsi, işğaldan azad edilmiş ərazilər, 

tikinti-sənaye quruculuğu,  tikinti-sənaye potensialı. 
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Fintech-İn Mahiyyəti və Maliyyə Xidmətləri Bazarında 

Tətbiqinin Nəzəri Əsasları  

Ülvi Adilzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Maliyyə texnologiyaları, şəxsi və ya biznes istifadəsi olsun, maliyyə 

əməliyyatları ilə bağlı hər hansı yenilikləri tətbiq edir. Fintech, 

maliyyə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün texnologiyalardan 

istifadə edən inkişaf etməkdə olan bir sənayedir. Mobil bankçılıq, 

investisiya, onlayn kreditləşmə və kripto valyutası üçün 

smartfonlardan istifadə edilməsi maliyyə xidmətlərinin ümumi 

ictimaiyyət üçün daha əlçatan olmasına yönəlmiş texnologiyaların 

nümunələridir. 

Əvvəllər texnologiya yalnız bankların geri ofisinin və ya səhmlərin 

ticarət şirkətlərinin əməliyyatlarına toxunduğu bir vaxt var idi. İnternet 

bumu və mobil hesablamaların artması Fintech- in davam edən qlobal 

bir inqilab olmasına gətirib çıxardı. 

Bu gün Fintech həqiqətən müasir rəqəmsal dünyada mühüm yer 

tutmuşdur. Şəxsi və kommersiya maliyyələşməsi üçün genişlənən 

etibarlı texnoloji alətlər sayəsində, onun istifadəsi və təsirini artacaq. 

Məqalədə "Fintech" anlayışının müəyyənləşdirilməsinə nəzəri-

metodik yanaşmalar əsaslandırılmış və dəqiqləşdirilmiş tərif verilmiş, 

maliyyə bazarında maliyyə texniki-məntiqlərinin yayılmasının inkişaf 

şərtləri və əsas mərhələləri öyrənilmişdir. Fintech sənayesinin əsas 

iştirakçıları və maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinin əsas seqmentləri 

nəzərdən keçirilir. 

Məqalə, Fintech-in üç əsas dövrdən sonra təkamülünü göstərir ki, bu 

da yeni rəqabət ilə xarakterizə olunan bugünkü Fintech 3.0 

kulminasiya nöqtəsi olan, nəticədə həm imkanlar, həm də risklər 

diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.  

Açar sözlər: maliyyə xidmətləri, Fintech, iqtisadiyyat, rəqəmsal, 

maliyyə bazarı. 
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Abstract  

In recent decades, one of the main focuses of scientific research has 

been on energy security and its provision. Forecasts and reports on the 

negative environmental effects of exploitation of hydrocarbon energy 

sources, as well as their depletion, have increased interest in the study 

of renewable energy sources (RES) and expanding their share in 

energy supply. In this regard, the Republic of Azerbaijan, one of the 

world's oil and gas exporters, has taken normative-legal and 

administrative measures to effectively use the RES and its potential in 

accordance with global trends, as well as implemented structural 

reforms. In addition, the liberation of large areas with favorable RES 

potential from Armenian occupation has significantly expanded 

Azerbaijan's capabilities in this area. 

The study indicates that the future economic development of the 

Republic of Azerbaijan, which has played an important role in 

Europe's energy security as well as ensuring national interests as a 

result of a successful oil and gas strategy and energy policy, depends 

on increasing access to next-generation energy technologies and RES. 

Therefore, the main purpose of the study is to identify the potential 

opportunities and role of the RES in strengthening energy security, 

which is considered one of the main conditions for the long-term 

development of Azerbaijan. 

Keywords: Azerbaijan, energy security, oil strategy, renewable 

sources, economic development.  
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İşğaldan Azad Edilmiş Regionların Dövlət Tərəfindən 

Tənzimlənməsi Metodları və Müasir Tələblər 

Ülviyyə Əmirova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi işğaldan azad edilmiş iqtisadi rayonlarda həyata 

keçirilən dövlət tənzimlənməsi metodlarını təhlil etmək, bu sahədə 

dövlətin tənzimləmə metodlarının xüsusiyyətlərini açıqlamaq, 

təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən etməkdir. Məqalədə regionların 

iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi metod və vasitələrinə dair 

nəzəri yanaşmalar qeyd edilmiş, işğaldan azad edilmiş ərazilərin 

tənzimlənməsində onların tətbiqi əhəmiyyəti tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqat zamanı müşahidə, təhlil, müqayisə, qruplaşdırma 

metodlarından istifadə edilmişdir. İşğaldan azad edilmiş iqtisadi 

rayonlar üzrə inkişafın təmin edilmənin artırılması üçün təklif edilən 

metod və vasitələr dövlət orqanları və sahibkarlar tərəfindən istifadə 

edilə bilər. Təhlil göstərir ki, işğaldan azad edilmiş regionlarda yeni 

institusional və inzibati metodlar tətbiq edilir və son 2 ildə dövlət 

tərəfindən xüsusi tənzimləmə metodları aktiv şəkildə həyata keçirilir. 

Lakin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə inkişafı təmin etmək üçün yeni 

tənzimləmə üsul və mexanizmlərə ehtiyac artmışdır. İşğaldan azad 

edilmiş iqtisadi rayonlar üzrə inzibati, iqtisadi, institusional metodlar 

üzrə təklif edilən mexanizmlər yenidir. 

Açar sözlər: iqtisadi rayon, region, metod, dövlət tənzimlənməsi, 

vasitə, mexanizm.  
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Оценка и Факторы Инновационного Потенциала Регионов в 
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Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 

Промышленности 

Аннотация 

Инновации и новшества считаются сложным процессом в 

экономике. Она основывается на слиянии и использовании двух 

пунктов: технологический и научный потенциал. Одним из 

главных моментов данного процесса является субсидирование – 

правильное использование финансовых средств. Эффективный 

переход к инновационной деятельности в регионах 

осуществляется при принятии ими новшеств. Способность 

регионов к реализации нововведений зависит от его 

инновационного потенциала, а также от ее степени и величины. 

В статье рассматриваются основные факторы, оказывающие 

влияние на развитие инновационного потенциала регионов 

Азербайджана, оценка данного потенциала каждого региона при 

помощи опроса предпринимателей на основе блок – схем. При 

помощи инновационной политики и ее оценки правительство 

создает и определяет роль и место новшеств в хозяйственной 

деятельности страны, принимает определенные меры и шаги для 

дальнейшего развития, изучает ее эффективные и нужные 

направления. На основе реализации этой политика 

гармонизируются взаимоотношения в экономике правительства. 

Факторы, оказывающие влияние на инновационный потенциал в 

регионах реализуют и распространяют нововведения, 

привлекают ресурсы для их формирования. Итогами данной 

стать выступают выводы, сделанные при анализе 

инновационного потенциала регионов. 

Ключевые слова: инновация, регион, оценка, фактор, 

потенциал. 
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Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları Yönetimi`ne Olan Etkisi 

Ülvü Novruzov 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Özet 

İnsanlar her zaman daha verimli ve etkili şirketler yaratmanın yollarını 

aranmış ve bu konuda çeşitli yollar ve yönetim teorileri geliştirmeye 

çalışmışlardır. İnsanoğlu var oldukları günden bu yana teknoloji ile 

hayatlarını sürdürmüştür. Teknoloji de hayatımızı kolaylaştırma 

eğiliminde olmasına bakmayarak,  bazen işleri daha da zorlaştırdığı 

zamanlar olmuştur. Sanayinin devrimin başlangıçından dönemimize 

kadar 3 büyük devrimin süreçleri keçmiştir. Günümüzde gelişim 

göstermekte olan teknolojilerle, Endüstri 4.0 adı verilmiş olan 4-üncü 

sanayideki devrimin tesirleri görülmektedir. Endüstri 4.0 kendisile 

beraber getiren bütün yenilikler işgücü piyasalarını ve hem de 

firmalarda insan kaynaklarını etkilediğinden; Endüstri 4.0-ın yönetim 

teorileri ile olan bağlamında insan kaynakları yönetimi üzerinde 

bulunan etkisini çalışmada dikkate alınmayı hak etmektedir.  

İnsanların tek yapa yapamadıkları işlerde makinelerin yardımına 

ihtiyac duyduğu zamanda bazı buluşların ortaya çıkması 

zorunluluğuna sebep olmuştur. Tam da bu noktada, 1700’lü yılların 

sonunda başlayan ve günümüze kadar uzanan Endüstri Devrimleri 

kendini göstermeye başlamıştır. Bu çalışmada, son yıllarda 

yaygınlaşan Endüstri Devrimleri içerisinde 4. devrim olan Endüstri 

4.0 ile ilgili araştırmalar ve özelde İnsan Kaynaklarında Endüstri 4.0 

yansımasını incelemek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Teorileri, Endüstri 4.0, İnsan 

Kaynakları Yönetimi.  



356 
 

Qida Sənayesi Tullantılarının Beynəlxalq Standartların 

Tələblərinə Uyğun Rasional İdarə Olunması Yolları 

Ümidə Əliyeva  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Qlobal miqyasda torpağın orta hesabla üçdə biri israf olunan qida 

istehsalı üçün istifadə olunur. Başqa cür qeyd etsək, qida tullantıları 

nəticəsində münbit torpaqların 33 faizini əsas etibarilə israf etmiş 

oluruq. Bu torpaqdan digər məqsədlər üçün, misal olaraq, kənd 

təsərrüfatı tədqiqatları üçün istifadə oluna bilərdi. Bundan başqa, şirin 

suyun  24%-i qida tullantıları nəticəsində israf olunur , dünyada 

milyonlarla insan təmiz içməli suya çıxışı yoxdur. Qida tullantılarının 

istixana qazı emissiyalarına töhfə verməsinin  istiqamətlərini göstərək.  

Qida tullantıları  ən güclü qazlardan biri olan metan qazı istehsalı ilə 

istixana qazı emissiyalarının səviyyəsini qaldırır. İstixana qazları 

iqlim qeyri-sabitliyinin artmasına vasitədir. Qlobal istiləşmə və 

həmçinin  iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq ətraf mühitə təsiri 

olduğu üçün qida tullantılarının minimallaşdırılmasına ehtiyac artır. 

Bu səbəbdən metan qazı ekologiyaya  çox böyük şəkildə zərər vurur.  

Tədqiqatın mətnində  qida tullantıları ilə bağlı problemlərin həlli 

yolunda lazimi metodlar tədqiq edilmişdir. Məqalənin yekununda isə 

ərzaqlar ilə necə işlənilməli olduğunu və onun yollarının 

intensivləşdirilməsi rəhbər tutulmuşdur. Həmçinin bu yolda mümkün 

ola biləcək bütün  tədbirlərin təkmilləşdirilməsini təmin edəcək 

təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: ətraf mühit, tullantılar, kənd təsərrüfatı, istixana 

qazları. 
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The Effective Use of Human Resources ın the Regions Liberated 

As A Result of the Patriotic War 

Uzeyir Mehrali 

Azerbaijan State University of Economics 

Konul Aghayeva  

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Abstract 

The actuality of the subject: Human resources are one of the factors 

that form the basis of the infrastructure that will be created there after 

the liberation of Karabakh. In this regard, the effective use of human 

resources in the liberated territories requires a scientific approach, 

which increases the relevance of the dissertation and research. 

The purpose of the research: The purpose of the study is to study the 

current state of human resources in the country, to identify 

opportunities for effective use of human resources in the liberated 

territories.  

Used research methods: The research procedure includes systematic 

and comparative analysis, analytical and non-analytical research 

approaches. These include data analysis, content analysis, and event 

study methodologies. The scientific bases and statistical indicators of 

other countries have also been studied and analyzed. 

The information base of the research: The database includes statistics, 

articles and international reports.  

Limitations of the study: The lack of statistical information on the 

areas and sub-sectors that make up human resources, and most 

importantly, the lack of access to a database that characterizes the 

activities of specific enterprises, which is necessary to conduct 

research on the basis of practical data, reduces the practical importance 

of research. 

The novelty and practical results of investigation: Opportunities for 

effective use of human capital have been identified through the study 

of theoretical and practical materials characterizing the development 

of human resources. Suggestions were made to solve the identified 

problems. 

Practical significance of the results or areas where the results can be 

used: In researching human resources, taking into account the results 

of research and proposals in government programs can help in the 

effective use of human capital. 

Keywords: Human Capital, Social Research, Consumer Needs. 
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Azərbaycanın İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərində KOB-ların 

İnkişaf İmkanları və Sosial-İqtisadi Perspektivləri                                                              

Vahid Cabbarov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  

Xülasə 

Son zamanlar kiçik və orta bizneslərin (KOB) iqtisadi funksiyaları 

tədqiqatçılar tərəfindən daha çox araşdırmalara məruz qalmışdır. Ona 

görə ki, KOB-lar əksər ölkələrin milli iqtisadiyyatında ümumi daxili 

məhsul, məşğulluğun təmin edilməsi, əlavə dəyərin yaradılması və 

dövlət büdcəsinin gəlirlərini artırılması kimi makroiqtisadi 

göstəricilərə ciddi şəkildə müsbət təsir göstərir və müasir dünya 

iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir. Bütün 

bu cəhətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 

bölgələrinin ölkə iqtisadiyyatına transformasiyasının həyata 

keçirilməsi və sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması məqsədilə 

KOB-ların potensialının və  rolunun tədqiq olunması böyük elmi və 

praktik əhəmiyyətə malikdir. Beləliklə də, məqalədə işğaldan azad 

edilmiş ərazilərin iqtisadi reallıqları, KOB-ların nəzəri-metodoloji 

əsasları və sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında onların rolu 

araşdırılır. Eləcə də, Azərbaycanda KOB-ların inkişafına dair dövlət 

siyasəti, normativ hüquqi baza və dəstək mexanizmləri öyrənilməklə 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi 

inkişafının təmin olunması məqsədilə bölgədə kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişaf perspektivləri tədqiq olunur. Sonda təhlil və 

ümumiləşdirmə aparılmaqla nəticələr verilir və təkliflər təqdim 

olunur. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, KOB, iqtisadi 

inkişaf. 
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Elektron Ticarətin Vergi Tənzimlənməsi və Qlobal 

Tendensiyalar 

Aytən İbadova  

Vahid Qurbanov  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Elektron ticarət əmtəə və xidmətlərin satışı üçün əsaslı şəkildə yeni 

“virtual” kanal formalaşdırır ki, bu da biznesin ənənəvi üsullarının 

dəyişdirilməsinə səbəb olur. Hazırda informasiya, xidmətlər və 

rəqəmsal mallar elektron sahibkarlıq subyekti tərəfindən onlayn satıla 

bilər: yəni ödəniş daxil olmaqla bütün satış prosesi internet vasitəsilə 

baş verir. Qeyd edək ki, bu qlobal informasiya şəbəkəsinin yaradılması 

dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının nəticəsi idi və baxmayaraq ki, 

hazırda həm vətəndaşlar, həm də sahibkarlıq subyektləri (müəssisələr, 

fərdi sahibkarlar, maliyyə-kredit təşkilatları və s.) şəbəkə istifadəçiləri 

üçün müəyyən iqtisadi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün dəqiq 

təşkil edilmişdir.  

Elektron biznesin bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, iqtisadi inkişafın 

böhran dövrünə baxmayaraq, bu seqment fəal inkişaf etməyə davam 

edir, çünki İnternetdə kommersiya fəaliyyətinin başlaması və sonrakı 

aparılması ənənəvi biznes növləri ilə müqayisədə xeyli az vəsait tələb 

edir. Bu, elektron ticarətin bir tərəfdən fərdi sahibkarlığın inkişafı, 

digər tərəfdən isə elektron biznes subyektləri üçün effektiv vergitutma 

mexanizmi yaratmaqla Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin gəlir 

hissəsinin doldurulması üçün böyük potensiala malik olduğunu 

göstərir. Bununla belə, hazırda elektron ticarət fəaliyyəti 

subyektlərinin vergitutma təcrübəsi ilkin mərhələdədir və bu biznes 

növünün yüksək artım templərinə baxmayaraq, praktiki olaraq inkişaf 

etmir. 

Açar sözləri: e-ticarət, vergi tənzimlənməsi, e-ticarət vergitutma, 

vergilərin tənzimləyici funksiyası, vergi güzəştləri. 
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Problems of Agro-Ecology And Agro-Ecological Assessment of 

Crops in Karabakh Economic Region (on the Example of Fizuli 

Region) 

Valida Mehdiyeva 

Ilgar Khalilov 

Azerbaijan State Economic University 

Abstract 
In the aftermath of the occupation of a large part of the Karabakh economic 

region of the Republic of Azerbaijan by the Armenian occupiers for about 

thirty years, the military degradation of lands and ecologically groundless 

and unreasonable use of soil cultivation has led to reducing soil fertility and 

harming to stabilization of agricultural landscapes. Environmental terror was 

carried out by the Armenian occupiers in the occupied territories, land 

resources were subjected to military erosion, valuable tree species were cut 

down and sold, and as a result, the biodiversity of the region was violated. 

Close scrutinizing of all these issues shows that the article is topical. 

Presently, the main mechanism for the greening of agriculture in the region 

is its biomedicalization. Biological factors include crop rotation, biological 

nitrogen, soil enrichment with organic matter, and biological protection of 

plants. 

Nowadays, two approaches are used in the agro-ecological assessment of 

lands in the region: the establishment of their agro-production groups and the 

qualitative assessment of lands. The purpose and objectives of the article are 

to increase the level of possible intensification of production in the region, 

to prevent future degradation of agricultural landscapes, to conduct and 

assess the distribution of agricultural lands, taking into account the 

phytosanitary condition of lands. At present, agro-ecological assessment of 

soils in the Fizuli region envisages agro-technical assessment taking into 

account sustainable (micrometric, granulometric, and chemical composition) 

and regulated (agrophysical, agrochemical, and biological properties of 

soils) indicators. It is also necessary to assess the biological activity and soil 

degradation in the area. 

At the same time, agro-ecological assessment of crops in the region's lands 

implies their cultivation conditions (temperature, light, humidity, soil, 

nutrients), resistance to pollution, taking into account biological and species 

requirements for the impact on the ecological condition of plants. 

Keywords: greening, degradation, agriculture, agro-ecology, 

ecologically safe product, evaluation. 
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Sənaye Müəssisənin İstehsal Potensialının Müasir Vəziyyəninin 

Təhlili 

Vasif Hüseynov 

Azərbaycan DövƖət İqtisad Universiteti 

XüƖasə 

Hazırda dövƖətimiz tərəfındən işğaƖdan azad oƖmuş böƖgəƖərin bərpası 

və inkişafı vasitəsiƖə bağƖı konsepsiya hazırƖanmışdır ki, onun da 

həyata keçiriƖməsinin mühüm istiqaməti kimi həmin böƖgəƖərin 

iqtisadi potensiaƖı, o cümƖədən meşə, su və torpaq ehtiyatƖarı nəzərə 

aƖınmaqƖa burda kənd təsərrüfatının, sənayenin, turizmin və 

digərƖərinin dirçəƖdiƖməsi və inkişafı çıxış edir. MəƖumdur ki, hazırda 

işğaƖdan azad oƖmuş əraziƖər zəngin yeraƖtı və yerüstü sərvətƖərə: fıƖiz, 

əƖvan metaƖƖar, qızıƖ, civə, xromit, əhəng, mərmər, əqiq, mineraƖ suƖar 

və s. kimi mineraƖ ehtiyatƖara və geniş kurort rekreasiya potensiaƖına 

maƖikdir. Bu əraziƖərdə inşaat sektoru üçün zəruri oƖan bir çox tikinti 

materiaƖƖarı: mişar daşı, kərpic, çınqıƖ, sement, əhəng daşı istehsaƖ, 

üçün zəruri xammaƖƖar, tikinti qumu və s. vardır.  

İşğaƖadək bu əraziƖərdə fəaƖiyyət göstərən sənaye sahəƖəri respubƖika 

iqtisadiyyatında mühüm roƖa maƖik idi. Burda əsasən yeyinti, yüngüƖ, 

tikinti materiaƖƖarı kimi sənaye sahəƖəri gücƖü inkişaf tapmışdır. 

İşğaƖadək bu əraziƖərin sənaye sahəƖəri arasında daha gücƖü inkişaf 

edənƖəri yerƖi əhaƖinin ərzaqƖa təminatında mühüm əhəmiyyət 

daşıyırdı.  

Azərbaycandan həyata keçriƖiən iqtisadi və siyasi isƖahatƖarın 

nəticəsində MU-nun mahiyyəti və funksyaƖarı müəssisədə onun yerinə 

yetirdiyi vəzifəƖər dəyişiƖmişdir. Bazar iqtisadiyyatına keçidƖə əƖaqədar 

oƖaraq dövƖət MU-nun ciddi tənzimƖəmədən çoxvariantƖı yanaşmaya 

keçmişdir. HaƖ hazırda bir çox haƖƖarda uçot sisteminin ayrı-ayrı 

parametrƖərini, uçot sistemini müəssisə özü seçir. Mühasibat uçotu 

sahəsində dəyişikƖikƖər bir sıra iqtisadi və hüquqi xarakterƖi daxiƖi və 

xarici amiƖƖərin təsiri nəticəsində zəruri oƖmuşdur. 

Aҫar sözƖər: Mühasibat uçotu, konsepsiyaƖar, idarə etmə  

qərarƖarı. 
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Technological Innovation as a Key Factor of the Cluster 

Development 

Vafa Jafarova 

Institute for Scientific Research on Economic Reforms of the 

Ministry of Economy 

Abstract 

This article is devoted to determining the role of innovation clusters in 

assessing innovation activity in different countries. At the stage of 

modern economic development, technological innovation clusters can 

be considered one of the key elements of the innovation system, since 

the main task of their activity is the development and production of 

innovations. Innovation potential is one of the elements of the 

country's competitiveness, the innovative level of development of 

which plays a key role in the global economy. Based on this, it should 

be noted that innovation clusters are an effective tool for increasing 

competitiveness in countries such as Russia, Turkey, Brazil and India. 

The main indicator characterizing the significance of the activity of 

innovation clusters for the development of the innovation environment 

is their indicators. An important distinguishing feature of the cluster is 

its innovative focus. The most successful clusters are formed in 

countries with an advantage in technology and production 

technologies. In this regard, many economically developed and new 

market economies are increasingly using the "cluster approach" in the 

formation and regulation of their national innovation programs. It is 

also possible to influence the application of innovations in Azerbaijan 

through the creation and development of clusters. 

Key words: cluster, innovation, technological innovation cluster, 

research and development, science and technology. 
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Модель Оценки Конкурентоспособности Экономики  

Владимир Шатунов 

Жанна Викторовна Писаренко 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема оценки 

конкурентоспособности стран из различных регионов мира, 

включая страны Северной и Латинской Америки, Западной и 

Восточной Европы, СНГ, Ближнего и дальнего Востока, 

Азиатско-Тихоокеанского региона. За основу берется валовой 

внутренний продукт по паритету покупательной способности 

(ВВП по ППС) и его различные вариации. Автор использует 

методы качественного, количественного анализа и предлагает 

собственную методику оценки конкурентоспособности стран на 

основе смешанного рейтинга по нескольким показателям. 

Результаты итогового рейтинга конкурентоспособности стран 

показали бессменное лидерство США за исследуемый период, 

начиная с 1990 г. и по 2020 гг, а такие страны как Китай (в 

особенности), Южная Корея, Сингапур, Индия и Ирландия 

показали существенный рост конкурентоспособности. Также 

автор делает предположение о том, что такой показатель как 

Взвешенный ВВП на душу населения точнее отражает 

конкурентоспособность страны за счет учета ее доли в мировом 

балансе. Исследование показало, что США являются лидером по 

показателю Взвешенный ВВП по ППС на душу населения и по 

итогам 2020 г. более чем в 3 раза опережали своего ближайшего 

преследователя Китай. При этом Китай сам является мировым 

лидером отдельно по показателю ВВП по ППС. По мнению 

автора, предложенный в статье подход может быть использован 

в качестве отправной точки для проведения дальнейших 

детальных исследований конкурентоспособности стран. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, валовой 

внутренний продукт, ВВП по ППС, рейтинг. 
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Assessment of Climat Resources ın the Lesser Caucasus Natural 

Regıon in Terms of Tourısm 

Vugar Dargahov 

Sabuhi Talibov 

Goshgar Mammadov 

Baku State University 

Abstract 

The article examines the impact of climate resources on the 

organization of tourism, the role of balneological-climatic, 

microclimate, landscape factors, treatment of this potential with 

microclimate, the use of bioclimatic opportunities. At the same time, 

tourism-recreation zones of the territories selected for the climatic and 

landscape potential of the Lesser Caucasus natural region were 

allocated, and on the basis of long-term meteorological data, the 

bioclimate and climate treatment opportunities were identified. The 

directions of using each tourist-recreation zone as a medical-climatic 

and bioclimatic resource are indicated. 

Keywords: Lesser Caucasus natural region, microclimate, 

medical climatology, bioclimate, climate comfort,  tourism-

recreation zones. 
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Bioloji Aktivlər və Təbii Sərvətlərlə Əlaqədar Olan 

Kapitallaşdırma Əməliyyatlarının Uçotunun Təkmilləşdirilməsi 

Vüqar Mehdiyev 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

Xülasə 

Məqalədə bioloji aktivlər və təbii sərvətlərin iqtisadi mahiyyəti 

açıqlanmaqla, onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin müasir 

vəziyyəti təhlil edilmiş və bunların əsasında mühasibat uçotunun bu 

sahəsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri araşdırılmışdır. Həm bioloji 

aktivlər, həm də təbii sərvətlər müəssisənin uzunmüddətli aktivlərinin 

tərkib hissəsi olmaqla, onlara aid bir sıra təsərrüfat əməliyyatları baş 

verə bilər. Ümumilikdə götürüldükdə müəssisədə mövcud olan 

uzunmüddətli aktivlərin digər növləri üçün xarakterik olan uçot və 

analitik prosedurların konteksində bioloji aktivlər və təbii sərvətlərin 

uçotu məsələləri araşdırılmış və onlara məxsus olan xarakterik 

xüsusiyyətlər göstərilmişdir. Müəllif tərəfindən bioloji aktivlər və 

təbii sərvətlərlə əlaqədar olan biznes-təsərrüfat əməliyyatlarının, 

həmçinin də onlarla bağlı olan məsrəflərin kapitallaşdırılması 

əməliyyatlarının uçotuna dair kifayət qədər elmi araşdırmaların 

olmadığı qeyd edilmiş və uçotun bu sahəsinin tədqiqatına ciddi ehtiyac 

olduğu vürğulanmışdır. Burada bioloji aktivlər və təbii sərvətlərlə 

əlaqədar olan kapitallaşdırma əməliyyatlarının iqtisadi mahiyyəti, 

xarakterik xüsusiyyətləri, bu sahədə baş verə biləcək biznes-təsərrüfat 

əməliyyatlarının məzmunu və onların mühasibat uçotunda əks 

etdirilməsi qaydaları şərh edilmişdir. Bu zaman ayrı-ayrı biznes-

təsərrüfat əməliyyatlarına dair yeni mühasibat müxabirləşmələri tərtib 

edilərək, bu proseslərdə beynəlxalq standartların əlaqədar 

müddəalarının istifadə edilməsi məsələləri şərh edilmişdir. Sonda 

tədqiqat işindən alınmış nəticələr göstərilmiş, həmçinin, uçotun bu 

sahəsinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verilmişdir.   

Açar sözlər: bioloji aktivlər, təbii sərvətlər, məsrəflərin 

kapitallaşdırılması. 
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Innovative Advertising Campaign Budgeting Methods 

Vugar Nasibov 

Azerbaijan University of Economics  

Summary  

The article clearly outlines the positions of the advertiser and the 

advertising company, which are the main participants in the 

advertising process, and explains in detail the stages of building this 

process. Another important point in the creation of innovative 

advertising is the definition of the company's budget. Here are 5 

detailed budgeting methods. Each method shows the formulas that are 

important for calculating the advertising budget. In particular, the 

strengths and weaknesses of each method are explained in detail, as 

well as the choice and expediency of which method is appropriate to 

the firm's objectives is determined. 

The article explores ways to evaluate the effectiveness of an 

advertising company. The meanings of the term “effectiveness” in 

advertising are explained, and the main goals of advertising are 

identified, by defining obstacles to achieving these goals and ways to 

overcome them. 

In addition, innovative advertising media used in Azerbaijan in recent 

years were studied on the basis of surveys and statistics. Internet 

advertising and mobile messaging, which are considered to be 

innovative advertising media, have been found to be more widely used 

in recent years, and economic development and pandemic conditions 

around the world were cited as the main reasons for this. 

Keywords: advertising, advertising budget, innovative advertising 

media, advertising effectiveness 
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Анализ Туристкого Потенциала Города Шуши 

Вугар Садиев 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Абстракт 

В нынешний период глобализации и обострения международной 

конкуренции повышение эффективности использования 

имеющегося потенциала является приоритетным направлением 

развития страны. Быстрое и диверсифицированное развитие 

ненефтяного сектора, особенно туризма, играет важную роль в 

формировании конкурентоспособной и устойчивой экономики в 

Азербайджане. В целях обеспечения конкурентоспособности на 

туристическом рынке созданы благоприятные условия для 

долгосрочного и динамичного развития различных видов 

туризма в нашей стране. 

Невероятная природа Карабахского района, сердцем которого 

является Шуша, названный культурной столицей Азербайджана, 

претендующего на культурную столицу исламского мира, вновь 

станет всемирным курортом и лечебницей, что приведет к 

развитию туризма, соответственно повлияет на экономическое 

развитие этого региона.  

Шуша является основой азербайджанской музыки и поэзии, а 

также считается одним из самых красивых уголков страны, 

который в свое время был горноклиматическим курортом, куда 

приезжали не только со всего Союза, но и мира. К сожалению 30-

летняя армянская оккупация наряду с архитектурными 

ценностями разрушила всю курортную инфраструктуру. На 

сегодняшний день приоритетным направлением экономической 

политики нашего государства является восстановление 

инфраструктуры и развитие Карабахского региона. 

Огромный культурный потенциал и древнее наследие города 

Шуши, также наличие большого количества 

достопримечательностей исторического, археологического и 

архитектурного характера даст возможности для организации 

множества экскурсионных маршрутов, что приведет к 

привлечению туристов в данную местность.  

Ключевые слова: Азербайджан, туризм, Карабах, 

освобожденных территорий, Шуша. 
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Azərbaycanın Türkdilli Dövlətlərlə Ticarət, Nəqliyyat və Turizm 

Əlaqələrinin İnkişafı 

Mahir Hümbətov 

Vüsal Həsənov 

Kərim Hacıyev 

İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu 

Xülasə 

Təqdim edilən məqalədə, Azərbaycan Respublikasının (AR) türkdilli 

dövlətlərlə (TD)  ticarət, nəqliyyat və turizm sahəsində mövcud və 

potensial əlaqələri araşdırılmış və bu potensialın reallaşdırılması üçün 

əsaslandırılmış siyasət, təklif və tövsiyələri hazırlanmışdır. Araşdırma 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, Azərbaycan Respublikasının 

Türkiyədən başqa digər türkdilli dövlətlərlə ticarət, nəqliyyat və 

turizm əlaqələri gözlənildiyi qədər yüksək olmasa da, inkişafa açıqdır. 

Azərbaycan Respublikasının türkdilli dövlətlərlə ticarət, nəqliyyat və 

turizm əlaqələrinin intеnsivləşdirilməsi üçün beynəlxalq hesabatlarda 

dövlətin mövqeyinin yaxşılaşdırılması, türkdilli dövlətlərdən olan iş 

adamlarının Azərbaycanda fəаliyyətləri üçün əlvеrişli şərаitin 

yаrаdılmаsı, türkdilli dövlətlər arasında Avropa Birliyi ölkələri 

arasında mövcud olan Şengen vizasına bənzər vizanın olması, 

həmçinin türkdilli dövlətlərə aşağı büdcəli aviaşirkətlərin reyslərinin 

sayının artırılması və yenilərinin açılması təklif edilir. Müvafiq nəzəri-

metodoloji əsaslara və mütərəqqi dünya təcrübəsinə əsasən 

hazırlanmış bu təkliflərin reallaşdırılması Azərbaycan 

Respublikasının türkdilli dövlətlər ilə ticarət, nəqliyyat və turizm 

əlаqələrini kеyfiyyətcə dаhа dа yüksək səviyyəyə qaldıra  bilər ki, bu 

dа türkdilli dövlətlər аrаsındа mövcud оlаn sosial-iqtisadi əlaqələrin 

inkişafına töhfə verər. 

Açar sözlər: türkdilli dövlətlər, iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat, 

turizm. 
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State of Office Ergonomics and Physical Health: An Employee 

Perspective 

Waqar Akbar  

Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology, 

Karachi, Pakistan 

Abstract 

This study aims to investigate the state of office ergonomics and its 

linkage with employees’ physical health working in domestic private 

banks of Pakistan. A questionnaire is used to survey the 265 

employees working in Karachi branches of 22 domestic private banks 

in Pakistan. The results reveal that employees suffer from discomfort 

in the body.  About 40% of respondents have mild discomfort. 

However, a high discomfort level is found in the back, shoulder and 

neck. On the assessment of the physical arrangement of branches, the 

design of the office is also not to be satisfactory, particularly chairs 

height in connection with the table seem to be the cause of physical 

discomfort in employee’s body.  There is a big issue about office 

design because of adult body size and height.  Psychosocial factors are 

also found to be the cause of stress: job demand, job control, social 

support from supervisors and colleagues, rest breaks from the 

computer, work-life balance, and work pace found to be related to 

stress among employees. This stress is also found to be related to 

employees’ health. The survey further reveals that 90% of employees 

are not provided any office ergonomics guidelines by their employers. 

Two-third of respondents has not attended any office ergonomics 

awareness training in their careers. The results are indicators for in-

depth study for further analysis.  

Keywords: Office ergonomics, employees’ physical discomfort, 

domestic private banks, physical arrangements, psychosocial, 

environmental, stress. 
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The Impact of Ethical Leadership on Employee's Knowledge 

Sharing: Exploring the Mediating Role of Intrinsic Motivation 

Wazir Arif Hussain 

University of Electronic Sciences and Technology of China 

Abstract  

Despite the critical role of knowledge sharing in Service sectors in a 

competitive environment, the mechanism of how ethical leadership 

influence employee’s knowledge sharing behavior is still unexplored 

in the current literature. Drawing on the Social exchange theory and 

self-determination theory, the study was explored how ethical 

leadership help to encourage employees’ knowledge sharing 

behaviour considering the mediating role of employees' intrinsic 

motivation. A Questionnaire survey method was used to collect data 

from the service sectors (Telecommunication and Banking sectors) of 

Pakistan. Using SPSS 23 and AMOS 24 version software, the 

structural equation modelling method was used to test the hypotheses. 

The results show that, ethical leadership has a significant positive 

influence on employee’s knowledge sharing behaviour. Furthermore, 

the effect of ethical leadership on knowledge sharing was mediated by 

employee’s intrinsic motivation. The study extensively contributes to 

the existing literature on leadership and knowledge management, and 

its empirical findings are valuable and beneficial for policymakers, 

managers, and researchers to improve their academic and managerial 

performances. Limitations and future research directions have been 

discussed.   

Keywords: Ethical leadership, Intrinsic Motivation, Knowledge 

Sharing. 
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The Effect of International Green Banking Practices on 

Environmental Sustainability: An Empirical Study 

Zahid Məmmədov  

Fakhri Murshudli 

Azerbaijan State University of Economics  

Abstract 

One of the biggest problems of today, the consequences of which are 

observed in all aspects of human functioning, are environmental. The 

ever-increasing threat of global climate change, environmental 

pollution, and the destructive impact of human activities highlight the 

need for more detailed research into tools to increase the country's 

environmental sustainability. In addition, it provokes the search for 

additional sources of funding for these activities. For developing 

countries, one of the main sources of environmentally sustainable 

development is international bank financing. Therefore, this study 

aims to analyze how international green banking affects the 

environmental sustainability of developing countries. For this purpose, 

the data series were compiled for 2010 to 2020. The annual data for 

panel regression analysis are retrieved from the OECD and World 

Bank Open Data. The empirical analysis employed a set of estimation 

procedures such as the panel unit root test (Levin, Lin & Im, Pesaran, 

Shin W-Stat; ADF-Fisher Chi-square; and PP-Fisher Chi-square 

methods), the Pearson correlation, fixed- and random-effects models, 

generalized method of moments (GMM), Hausman and the robustness 

tests. The identified effects can be useful for government officials in 

terms of determining the benefits of using international green banking 

towards gaining environmental sustainability. 

Keywords: international green banking, environmental 

sustainability, green financing, environmental performance, 

green loan.  
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Риски Банковского Сектора В Условиях Пандемии 

Коронавируса 

Wang Zhizhong 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме 

Банковская отрасль составляет наибольшую долю финансовых 

учреждений и играет важную роль,она является важной силой в 

содействии социально-экономическому развитию,она несет 

социальную ответственность за предоставление основных 

финансовых услуг и содействие здоровому экономическому 

развитию. Пандемии коронавируса вспыхнула внезапно и 

широко распространилась, что оказало большее влияние на 

жизнь людей и экономическое развитие. В условиях пандемии 

коронавируса темпы ростамировой экономики по-прежнему 

вялые, а банковский сектор находится под большим 

операционным давлением. Глобальная пандемия коронавируса 

полностью повлияла на деятельность и управление банковской 

отраслью. Под влиянием пандемии коронавируса, банки ввели 

различные меры политики. Изучите различные факторы риска 

пандемии для банков, найдите меры, которые могут уменьшить 

воздействие пандемии на банки, и продвигать рациональную 

политику и рекомендации по развитию банков, Может заставить 

банковскую отрасль развиваться нормально. Это исследование 

направлено на изучение рисков пандемии коронавируса для 

банковской сектора и анализ причин на основе реальных условий. 

Обсудить развитие и изменения в банковской отрасли, выдвинуть 

свои собственные взгляды и соответствующие мнения, которые 

полезны для развития банковской сектора.  

Ключевые слова: Пандемия коронавируса, банковский риск, 

управление риском.  
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The role that Corporate Social Responsibility takes in Green 

Economy 

Ulkar Zeynalova 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary  

The concept of CSR is identified as an appliance via which private 

sector forms up funding and frames sustainable development. The 

acquired latest economic pattern of the green economy has been 

redirected by most of the highly developing states and institutions.  

The green economy is not only an innovative but also a thorough 

regulation that leads to the improvement of states in various ways. 

Hence, this economy is regarded as an optional attitude of the present-

day economy. Double economic decline that happened in 2008 

brought huge significance to the idea of the green economy.  That 

incident forced people to change their perceptions. Thus, the idea of 

“usual business” lost its essence. While preserving the ecosystem of 

the planet, the green economy still guarantees surplus and also to put 

up to fight against poorness. This research study aims at highlighting 

the part that CSR takes in transforming to green economy. Since, this 

type of economy is new, it requires new business models.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Green Economy, 

Welfare 
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The Challenges and Constraints to Economic Growth in the 

Post-war Period Azerbaijan 

Gulnara Zeynalova 

Ali Mammadov 

Dr. Orkhan Nadirov  

Abstract:  

Nowadays, countries become increasingly intertwined in such a world, 

and making a plan to guarantee economic balance within countries as 

it is essential for every state, including Azerbaijan. The aim of this 

research is to analyze the challenges and constraints to the 

development of Azerbaijan's economy during the post-war period. As 

a methodology for this specific research secondary data has been used, 

examples include governmental publications, internet websites, 

newspapers, articles, journals, etc. The main findings of a research 

paper are that Azerbaijan should prioritize goals such as non-oil sector 

development, resistance to internal and external shocks, 

macroeconomic stability, and high economic growth in order to ensure 

our economic independence and maintain economic and social 

stability during times of crisis. 

Keywords: Azerbaijan economy, economic growth, independence, 

social stabi 
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Changing Role of Communication during Pandemic Period 

Aghayeva Konul 

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Azerbaijan State University of Economics 

Mehdi Rafizada 

Azerbaijan State University of Economics 

 

Abstract 

COVID-19, which emerged and expanded quickly in Wuhan, China, 

has had a considerable influence on the world and the nation's 

economy. The World Health Organization's Director-General declared 

COVID-19 an infection beginning March 11, 2020, claiming a 

considerable rise in the virus's rate of spread and a failure by 

authorities to take the required precautions. The COVID-19 pandemic 

is a health outbreak, and it is necessary to keep in mind the required 

precautions until the crisis has passed. Countries' quarantine and other 

procedures are limitations for this. However, the influences on 

communication between individuals and entities coming from actions 

to control the health issue are unfavorable. The purpose of this study 

is to discuss the restrictions of COVID-19 epidemic-related actions on 

the people’s and organizations’ communication. It represents some 

findings related to communication obstacles and offers some 

solutions. In the final stage it recommends some new ideas related to 

further research which can be very helpful for scholars of this or 

similar topics. 

Key words: COVID-19, communication, stakeholder engagement 
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The Impact of Power Distance and Collectivism on Managers' 

Perceptions of Corporate Social Responsibility within the 

Framework of Corporate Sustainability 

Derya YUCEL 

Muhsin HALİS 

Kocaeli University 

Abstract 

The practices of companies for this transformation, which have a very 

important role in the transformation of natural resources into welfare 

and wealth for people, have increased inexorably with globalization in 

the last thirty years and have caused irreversible environmental 

damage to the world. These developments have led to the need to carry 

out the activities carried out in the protection and development of the 

current welfare and wealth without adversely affecting the lives of the 

next generations, and today, all countries and businesses have been 

united around sustainability and corporate social responsibility. For 

this reason, it is expected that corporate social responsibility 

perceptions will be affected by cultural changes in terms of companies 

and managers who interact with the society they live in. Understanding 

the effects of cultural differences in a global change that concerns the 

whole world is of great importance in terms of sustainability, as well 

as in the field of corporate social responsibility, as in all other issues. 

From this point of view, it is aimed to examine the effects of power 

distance and individualism, which are cultural characteristics of 

managers, on their perceptions of corporate social responsibility. In 

this context, the findings obtained from the analysis of the data 

collected with the help of questionnaires from 284 managers working 

in production and service enterprises in the provinces of Kocaeli, 

Sakarya, Düzce, Bolu and Yalova, located in the Eastern Marmara 

region, with PLS-SEM are included. According to the findings, there 

is a decrease in the perception of responsibility towards the society in 

the context of corporate social responsibility of the managers with a 

high perception of power distance, while a significant increase in the 

perception of corporate social responsibility is observed in the 

managers with a high perception of collectivism. 

Keywords: Corporate sustainability, corporate social 

responsibility, power distance, collectivism 
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Muhasebe ve Sürdürülebilirlik İlişkisinde Yeşil Muhasebe 2001-

2021 Döneminin Bibliyometrik Analizi 

Rahmi YÜCEL 

Fatih EROĞLU 

 

Özet 

Muhasebenin temel kavramlarının en başında sosyal sorumluluk ve 

işletmenin sürdürülebilirliği gelmektedir. Bir işletmenin sürdürülebilir 

bir yapıya sahip olması için de çevresiyle uyum içinde olması gerekir. 

Ayrıca işletmenin çevresine ve paydaşlarına karşı sosyal 

sorumlulukları da vardır. İşletmenin fonksiyonlarından biri olan 

muhasebede de bu görevleri yerine getirebilmek için çevre muhasebesi 

veya yeşil muhasebe olarak bilinen bir muhasebe alt alanı oluşmuştur. 

Bu doğrultuda artan ilgi alan yazınını giderek çeşitlendirmekte ve 

genişletmektedir. Bu araştırmada, çevre muhasebesi (yeşil muhasebe) 

konusunda uluslararası literatür, alan yazının genel bir görünümünü 

çıkarmak amacıyla belirli kıstaslar ile bibliyometrik analiz yöntemi ile 

incelenmiştir. Araştırmada, 2001-2021 yılları arası makalelerin 

yayınlandığı dergi, indeks, ülke, yayınlanma yılı ve yayını yazan 

yazarlar gibi kıstaslar kullanılmıştır. Bu kapsamda Web of Science 

(WOS) üzerinden ulaşılan 423 makale değerlendirilmiştir. Bu 

makalelere ait analizler WOS ve VOSviewer uygulamaları ile 

yapılmıştır.  

Anahtar Kelime: Yeşil muhasebe, çevre muhasebesi, 

sürdürülebilirlik, muhasebe, bibliyometrik analiz. 
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Örgütsel Demokrasi Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışları 

Üzerindeki Etkisi: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir 

Araştırma 

Halid Tunç 

Prof. Dr. Ali Erbaşı 

Selcuk University 

Özet 

Demokratik iklime sahip örgütlerdeki çalışanların örgüte yönelik 

muhalif davranışları azaltması beklenmektedir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin çalıştıkları okullarda algıladıkları demokrasi düzeyi 

arttıkça örgütsel muhalefetlerinin azalacağı varsayılmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, örgütsel demokrasi algısının örgütsel muhalefet 

davranışları üzerindeki etkisini ilköğretim öğretmenleri örnekleminde 

incelemektir. Araştırmada amaca göre örnekleme yöntemi kullanılmış 

olup İstanbul’daki 4 özel eğitim kurumunda görev yapan n=190 

öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmada katılımcı öğretmenlerin 

örgütsel demokrasi algısı, örgütsel muhalefet davranış düzeyleri ve 

örgütsel demokrasi algısının örgütsel muhalefet davranışları üzerinde 

etkisi istatistiksel açıdan incelenmiştir. Ayrıca örgütsel demokrasinin, 

örgütsel muhalefet davranışlarının alt boyutları olan açık muhalefet, 

örtük muhalefet ve dışsal muhalefet davranışları üzerindeki etkileri 

değerlendirilmiştir. Sonuçta araştırmanın kısıtları dikkate alınarak ve 

elde edilen bulgulardan yola çıkarak birtakım öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel demokrasi, örgütsel muhalefet, açık 

muhalefet, örtük muhalefet, dışsal muhalefet. 
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Postmüharibə dövründə Qarabağda biznes sektorunun 

inkişafının prioritet istiqamətləri 

Həmidova Nəzrin 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

Məqalədə kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici 

qüvvəsi olduğu müasir bazar şəraitində onların inkişafının 

optimallaşdırılmasının əsas yollarının öyrənilməsinin zəruriliyindən 

bəhs edilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə çoxlu sayda kiçik 

müəssisələrin olması əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına, 

məşğulluğun artmasına və iqtisadi artıma xidmət edir.  

Eyni zamanda, kiçik müəssisələr iqtisadiyyatın əsas 

oyunçularıdır, innovasiyaları inkişaf etdirir və tətbiq edirlər. Kiçik 

biznesin inkişafının optimallaşdırılması yollarından biri də 

regionlarda biznes inkubatorların fəaliyyətidir. Biznes inkubatorları 

kiçik biznesi başlanğıc mərhələsindən dayanıqlı müəssisənin işə 

salınmasına qədər dəstəkləyir. Buna görə də kiçik biznesin inkişafında 

biznes inkubatorların rolunun optimallaşdırılması yollarının 

öyrənilməsinə və müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac var. 

Açar sözlər: sahibkarlıq, biznes ideyası, innovasiya, dirçəliş, 

müəssisə. 
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The problem of sustainable development and employment 

in non-oil sector, construction 

Elvin Ajdarli 

Azerbaijan Technical University 

Summary 

Employment and unemployment rates also differ from each other by 

different professional groups and regions. In accordance with the socio 

– economic and structural changes taking place in individual regions 

and in the country as a whole, the labor market reveals which 

professions and specialties are in demand and which are not in 

demand. The existence of two labor market models in society 

ultimately also makes it necessary to have a different model of 

vocational education. Indeed, as Western economists write, the 

external (professional) labor market meets and corresponds to the 

demand of cyclically developing production, and the internal labor 

market meets the requirements of structural changes in the economy. 

Although in practice, the labor market is conditionally divided into 

two types, in terms of market relations, the trends in the development 

of production in developed countries bring these labor market models 

closer together. In order to achieve the set goal, the following tasks 

were substantiated and solved: to identify features and results of 

transformation processes taking place in the economy of Azerbaijan in 

the light of changes in the world economy; to identify factors 

influencing the formation of modern economic model of development; 

Azerbaijan  to carry out complex analysis of the sectoral and regional 

structure of; to characterize the role of the public and private sector in 

the national economy; to analyze the main directions of diversification 

of the economy of Azerbaijan and the possibilities of expansion of the 

non-oil sector and to determine the perspective directions of their 

development. 

Key words: employment, sustainability, sector, economy, market 

relations. 
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Motivation Of Employees in Organizations in Terms of Industry 

4.0 

Konul Aghayeva 

Azerbaijan University of Architecture and Construction 

Kanan Hasanov 

Azerbaijan State University of Economics 

Summary 

The article presents the results of the analysis of the impact of the 

fourth industrial revolution on the nature and content of industrial 

workers, which demands the improvement of organizational and 

economic mechanisms of personnel management on a wide range of 

issues, one of the most relevant among which is employee motivation, 

or rather its innovation-oriented development aimed at enhancing 

productive innovation at the modern level— industry 4.0. The results 

of the study allowed proposing a toolkit of innovationoriented 

motivation of employees of modern enterprises, which can be used to 

develop instrumental modules of mechanisms to attract and motivate 

professionals with the necessary qualification and competence level in 

the field of innovation. The comprehensive networking and 

digitization associated with the fourth industrial revolution leads to 

changes along the entire value chain and requires a holistic change 

process within the company. This change process affects not only the 

company itself, but also addresses a wide range of stakeholders. As a 

particularly important stakeholder group, employees are faced with 

entirely new challenges. Lifelong learning and continuous 

professional development will be a prerequisite to survive in the labor 

market modified by Industry 4.0.  

Keywords: HR management, digital technologies, the industry 4.0, 

digital economy, automation 
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The Development of Global Green Finance Market: The Role of 

Banks and Non-banking Institutional Investors 

Fakhri Murshudli 

Azerbaijan State University of Economics 

Liudmila Filipava 

Belarusian State University 

The article discusses key initiatives in sustainable development 

(UNEP Financial Initiative, Global Green New Deal, Covenant of 

Mayors for Climate and Energy, etc.). The conceptual approaches to 

the definitions of ‘green economy’ and ‘green finance’ are described. 

Based on the study of world experience, the efficient financial 

instruments and mechanisms are analyzed, such as green bonds and 

loans, which are classified as not fundamentally new in technical terms 

but are characterized by an environmental component. Modern trends 

in the development of the global green finance market have been 

studied. The role of private financial institutions in sustainable 

development issues is revealed, including the major investment banks 

and companies, European financial centers (London – The Green 

Finance initiative, Luxembourg – The Green Exchange, Paris – The 

Finance for Tomorrow initiative), informal green associations in 

corporate and financial sectors (mutual obligations platforms, joint 

industry initiatives, lobby groups). Finally, the article contains the 

recommendations for the financial model based on the green fund 

establishment.  

Key words: sustainable development, green economy, green 

finance, green bonds, green funds.  
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The Role of Perceived Quality and Brand Attitude on The 

Relationship Between Perceived Ease of Use and Customer 

Preference: A Research on Mobile Taxi Booking Sector 

Sabina Musavi 

Galandar Mammadli 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

This study examines the effect of perceived ease of use on brand 

attitude and perceived quality in MTB app selection. A total of 206 

survey data were collected from people living in Baku and analyzed 

using structural equation modeling. As an example of MTB 

applications in the research, applications such as Uber, Bolt, Ekonom 

Taxi and 189 most used for taxi transportation in Baku were included. 

According to the analysis findings, the effect of perceived ease of use 

by customers ordering from taxi applications is significant and 

positively related to perceived quality. Moreover, the effect of ease of 

use on attitude towards the brand is also significant and positive. 

Respectively, the effect of perceived quality, ease of use and brand 

attitude on consumer preference has a significant and positive 

relationship. 

Keywords: perceived ease of use, customer preference, perceived 

quality, brand attitude, mobile taxi booking 
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Qlobal Dünya İqtisadiyyatında Kiçik Sahibkarlığın Sosial Və 

İqtisadi Əhəmiyyəti 

Məmişova Leyla 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

İçində olduğumuz qlobal rəqabət mühitində inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin ən mühüm silahı kiçik və orta sahibkarlıqdır. İqtisadiyyatı 

son illər sürətlə inkişaf edən ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlıq 

iqtisadi artım və inkişaf prosesində xüsusilə məşğulluğa verdiyi 

töhfələr baxımından son dərəcə mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan 

kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə irimiqyaslı və qlobal 

rəqabətədavamlı milli müəssisələrin yaradılması üçün dinamik və 

sabit kiçik sahibkarlıq strukturunun yaradılması qaçılmaz bir zərurət 

kimi görünür. 

Rəqabət və iştirakın sosial-iqtisadi sistemin mahiyyəti kimi qəbul 

edildiyi cəmiyyətlərdə inzibati sistemin vahid mənada sağlam və sabit 

işləməsi ilə kiçik sahibkarlığın aktivləri ilə fəaliyyəti arasında güclü 

qarşılıqlı əlaqə mövcuddur.  Kiçik sahibkarlıq dünya miqyasında iri 

müəssisələrin yerinə yetirə bilmədiyi funksiyaları yerinə yetirməklə 

milli iqtisadiyyatda dinamizmin davamlılığını təmin edir. 

Açar sözlər: İqtisadiyyat, kiçik sahibkarlıq, əhəmiyyət, sosial, 

dünya, sfera 
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Impact of Leadership on Employee Performance and 

Productivity:  Evidence from Azerbaijan 

Kamal Mirzayev, Sabahat Suleymanli, Sona Shrinizade, Gulay 

Farrukhlu Yaqub Ramazanov 

Azerbaijan State University of Economics 

Abstract 

This study focuses on the leadership and performance concepts and 

leadership theories from past to today in detail. The aim of the study 

was to find out the impact of leadership behaviors on employee 

performance and productivity. A survey was conducted among 

employees of different companies located in Azerbaijan. Participants 

of the survey were asked about to extend of the impact of their 

respective leaders on the workplace on performance and productivity.  

The study used a five-point Likert scale questionnaire consisting of 

twenty-five questions covering work-oriented, people-oriented 

leadership styles and employee productivity and performance 

variables.  The data collected from individual participants were used 

to come to a final conclusion about the impact of leadership on overall 

performance and productivity. This study also addresses to determine 

the effects of the work-person oriented leadership style on the working 

style of the employees by utilizing the demographic characteristics and 

job departments of the employees. We took a sample of 88 and 

received 85 responses accurately by using the convenient sampling 

technique. In this research, a quantitative method has been used for the 

purpose of collecting data. The data obtained from the survey is 

analyzed via SPSS 26.0 COTS software. Different analysis is also 

utilized depending on the characteristics of the statistical analysis data. 

In conclusion, it is stated that person-oriented points are greater than 

the work-oriented points in Azerbaijan. 

Keywords: leadership, employee performance, employee 

productivity, data analysis, empirical research 
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Integratıon Of Green Fınance Into Investment Projects in 

Karabakh 

Kenish Garayev 

Azerbaijan State University of Economics 

Leyla Tahirzadeh 

Istanbul University 

Abstract 

Over time, high temperatures, rising sea levels and changing climate 

conditions seriously disrupt productivity and macroeconomic balance. 

The risks that are being taken, the unreasonable consumption and the 

costs that need to be endured, unsustainable existing energy sources. 

Therefore, the transition to a low carbon emission model increases the 

need for alternative energy sources. The green word is brought to the 

beginning of many concepts and serves as an adjective that states the 

environmental sensitivity of that concept. Then green finance can be 

briefly described as environmentally responsible finance. Green 

finance itself contains green investment, green financial products. In 

this study, green investment opportunities were discussed in the 

Karabakh region, which has a very high potential for Azerbaijan 

development. Opportunities for foreign investors in Karabakh are 

included in this study in renewable energy projects in the region. 

Keywords – integration, green finance, green investment, 

Karabakh 
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Ulaştırma Sektörünün Kalkınma Üzerindeki Etkisi 

Dr. Tuğba AYDOĞAN 

Polis Akademisi 

Prof. Dr. Şenol YAPRAK        

Polis Akademisi  

Özet 

Bu bildiride ekonomik kalkınma için ulaştırma sektörünün yeri ve 

önemi üzerine odaklanılmaktadır. Bu çerçevede ekonomik kalkınma 

kavramı ele alınmakla birlikte ulaştırma sektörünün ekonomi 

içerisinde etkileri bir kalkınma faktörü olarak etki alanları kuramsal 

çalışmalar eşliğinde sunulmaktadır. Türkiye’de ulaştırma sektörünün 

gelişimine kısaca değinilmektedir. Ulaştırma sektörü ve ekonomik 

kalkınma etkileşiminde Türkiye’ye ait ulaştırma sektörüne ait veriler 

ve kalkınma kavramı için öncelikli ekonomik veriler birlikteliğinde 

var olan etkileşim ortaya konmaktadır. Ekonomik kalkınma için 

önemli bir sektör olan ulaştırma sektörünün Türkiye’deki önemi 

böylelikle sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Ulaştırma, Ekonomik göstergeler 
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Объективная Необходимость Формирования Социально – 

Экономической Инфраструктуры На Освобожденных 

Территориях 

Гусейнова Шахла 

Байрамов Юсиф 

Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет 

Резюме  

В статье, автором отмечается, что одним из важных факторов 

социально-экономической инфраструктуры на освобожденных 

территориях является развитие транспортно-коммуникационных 

систем и других объектов инфраструктуры. Поэтому, 

необходимым условием социально-экономической 

инфраструктуры на освобожденных территориях является 

обеспечение энергообеспечения населения, а также экономики 

страны в целом.  

Таким образом, в этой связи важно принять во внимание 

вышеупомянутый аргумент, а точнее использование 

возобновляемых источников энергии, а также использование 

солнечной и ветровой энергии и использование существующих 

водных ресурсов в Карабахе. 

Ключевые слова: социально – экономическая 

инфраструктура, освобожденные территории, зеленая 

энергия, умный город, умное село. 
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Development Directions of The Energy Sector Based on Green 

Economy in Azerbaijan 

Fuad Mammadov 

National Aerospace Agency 

UNEC Research Center for Sustainable Development and Green 

Economy  

Abstract 

This chapter focuses on the technical parameters of the solar energy 

plants (more than 10).  The types of the equipment are mainly 

parabolic, parabolic-trough, flat and other that were firstly projected 

and built in Azerbaijan. Each equipment is considered for various 

technological processes. Thus, some of the solar equipment were 

tested for desalination of the Caspian Sea water by evaporating 

method. The chapter also provides energy and technical characteristics 

of heating accumulator, solar kitchen, PV accelerator and combined 

air heating collector-accumulator. All equipment has proper sun 

tracking systems. Due to the energy, ecological and other different 

validations, solar energy equipment is vindicated in the chapter.     

Keywords: Renewable Energy, Solar Energy, Solar Desalination, 

Salt Water. 
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İşğaldan Azad Olunmuş Rayonlarda Kiҫik Və Orta Sahibkarlıq 

Subyektlərinin Kreditləşdirilməsi Siyasəti. 

Gülnar Həsənli 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə. 

İqtisadi baxımdan da Qarabağa kifayət qədər investisiya qoymaq üҫün 

səbəblər var. Belə ki, burada bol enerji mənbələri, yeraltı qiymətli 

dəmir fılizləri, tikinti materialları üҫün xammal yataqları və s. 

mövcuddur. 

Beləliklə, Azərbaycan və onun yerləşdiyi region üҫün yeni reallıqlar 

yaranıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı, o 

cümlədən zəruri infrastrukturun, avtomobil və dəmir yolları 

şəbəkəsinin, yeni hava limanlarının tikintisi, biznes üҫün şərait 

yaradılması, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin, xüsusən də Zəngəzur 

dəhlizinin aҫılması yeni iqtisadi imkanlar yaradacaq. 

44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən Qələbə vasitəsilə 

Azərbaycanda mahiyyət etibarı vasitəsilə yeni inkişaf mərhələsi 

başlandı. Qələbə nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin ölkənin 

ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, yeni beynəlxalq və regional 

nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmaq 

Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. 

Artıq regionun yeni siyasi və iqtisadi mənzərəsi formalaşıb. 

Münaqişənin həlli, eyni zamanda, regionun təhlükəsizliyini və iqtisadi 

cəlbediciliyini təmin edən strateji faktordur. Sabitliyin, rifahın və 

qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, eləcə də iqtisadi-ticarət 

əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın lider dövləti olan 

Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının 

müəyyən edilməsində rolunu və statusunu daha da 

möhkəmləndirəcək, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu daha da 

artacaq. 

Hesab edirik ki, biznes dairələri də dövlətin yaratdığı 

imkanlardan yararlanaraq, rəqabətədavamlı məhsul və xidmətlər 

istehsalını genişləndirməli, yeni reallıqlar fonunda yaranmış əlverişli 

şəraitdən səmərəli və düzgün istifadə etməlidir. Necə deyərlər, qalır 

yalnız doğru-dürüst işləmək, özünə və dövlətinə faydalı olmaq. Bunu 

isə əksər sahibkarlarımız ҫox yaxşı bacarırlar. 

Aҫar sözlər: işğaldan azad olunmuş rayonlar, sahibkarlıq 

subyektləri, kreditləşdirmə. 
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İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Fəaliyyət Göstərən Biznes 

Subyektlərinin Mövcud Durumun Qiymətləndirilməsi Üsulları 

Kamilə Əsgərova 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Xülasə 

II Qarabağ müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş inzibati 

ərazilər üzrə biznes subyektlərinin işinin təşkili və bu istiqamətdə 

dövlətin oynayacağı rol günümüzün ən aktual məsələlərindəndir.  

Biznes subyektlərinin işinin təşkilində dövlətin rolu təyin edəcəyi və 

tətbiq edəcəyi fiskal siyasətdən çox asılıdır. Dövlətin seçəcəyi fiskal 

siyasət, vergilərin fiskal və tənzimləyici funksiyalarının həyata 

keçirilməsi prosesində ayrı-ayrı hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinə, 

onların tədiyyə qabiliyyətinə və likvidliyinə birbaşa təsir edir. Bu 

fiskal siyasət üzrə ayrı-ayrı elmi işlərdə vergi yükünün təyin edilməsi 

və qiymətləndirilməsi üçün müasir elmi yanaşmaların bəzi cəhətləri, 

vergi yükünün təsərrüfat subyektləri arasında qeyri-bərabər 

bölüşdürülməsinin səbəb və nəticələri, meylləri və dəyişdirilməsi 

yollarına baxılmışdır habelə nəşr edilmiş araşdırmaların nəticələrində 

fiskal siyasətin vergi yükünə təsiri və bunun hesablanmasına metodik 

yanaşmalarda tam oxşar olan mövqelər hələ ki yoxdur.  

Bundan əlavə həmin ərazilər üzrə biznes subyektlərinin inkişaf 

strategiyalarının planlaşdırılması, bu planlaşdırma işinin təşkili və 

idarəedilməsi əsas prioritetlərdəndir. Dövlətin işğaldan azad edilmiş 

ərazilər üzrə iqtisadi zonalar yaratması fikri əsas məsələdir. Çünki bu 

zonalarda birbaşa fiskal siyasətin əhəmiyyətli təsiri əks olunacaqdır. 

Açar sözlər: Qarabağ, biznes subyekti, azad edilmiş ərazilər 
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The Importance of a Green Economy and Green Accounting: 

Analysis of the Knowledge on Green Accounting and Economy in 

Azerbaijan 

Laman Guliyeva 

Abstract 

Natural resources are being depleted rapidly and therefore, calculating 

environmental costs will help in efficient use of resources and 

complying with environmental policies. In this context, it is important 

to establish an effective environmental information system in terms of 

determining the status of environmental assets and resources, 

specifying the use of them, communicating the developments and 

changes that occur after the activities (Orhan Suphi M. and Ag Alirıza, 

2017). In order to minimize the damage, they cause to nature, 

businesses have to bear a certain cost and account for these costs 

(Shirin Aslan, 2017). The aim of the green economy is to harmonize 

economic growth with environmental sustainability, to increase the 

eco-efficiency of economic growth and to improve the synergy 

between the environment and the economy.  

In this article is focused to determine knowledge of graduates and 

students in Azerbaijan about Green Accounting and to find the 

prospects for companies and individuals to protect the green economy. 

The need of this study is to enable people to understand and awareness 

of the importance of environmental accounting and reporting in 

companies for better sustainability as well as social responsibilities of 

companies.  

Keywords: Environment, Green Economy, Green Accounting, 

Green Growth, Environmental Accounting, Sustainability. 
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Geçiş Ekonomilerinde Yeşil Büyüme Belirleyicilerinin 

Modellenmesi 

Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay 

Marmara Üniversitesi 

Yrd.Doç. Dr. Zamira Oskonbaeva 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

 

Özet 

Yeşil büyüme doğal kaynak kullanımı ve sera gazının neden olduğu 

zarar düşüldükten sonraki sürdürülebilir ekonomik büyüme olarak 

tanımlanmaktadır. Yeşil büyüme, sürdürülebilir kalkınma için 

olmazsa olmaz stratejilerden biridir. Çevre sorunlarının arttığı 

günümüzde tüm ülkeler çevre dostu (yeşil) büyümeyi sağlamaya çaba 

sarf etmektedirler. 

Bu çalışmada geçiş ekonomilerinde yeşil büyümeyi etkileyen 

faktörlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda seçilmiş 15 geçiş ülkelerinin (Belarus, Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, Kırgız 

Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, 

Slovak Cumhuriyeti, Ukrayna ve Özbekistan) 1995-2014 dönemini 

kapsayan yıllık verilerine dayanarak yeşil büyümenin temel 

belirleyicileri Panel ARDL modeli ile incelenecektir.   

Elde edilen bulgulara göre ele alınan ülkelerde yenilenebilir enerji 

tüketimi, şehirleşme ve dış ticaret yeşil büyümeyi destekleyen 

faktörler olduğu söylenebilir. Dış ticaretin özendirilmesi, kentleşme 

oranının ve yenilenebilir enerji tüketiminin arttırılması, yeşil 

büyümenin yakalanmsı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 

açısından önemlidir. Söz konusu ülkelerde politika karar vericileri için 

elde edilen bulguların yeşil büyüme konusunda ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: yeşil büyüme, geçiş ekonomileri, panel ARDL 

modeli 
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