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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA QĠYMƏTĠN ƏMƏLƏ GƏLMƏSĠNĠN DÜNYA 

TƏCRÜBƏSĠ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA TƏTBĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 
 Açar sözlər: qiymət mexanizmi, qiymət siyasəti, intervent qiymətlər, indikativ qiymət-

lər,  ticarət qiymətləri, differensiallaĢdırılmıĢ vergi siyasəti, nəzarət qiymətləri, tənzimlənən 

qiymətlər, sabit qiymətlər, pərakəndə satıĢ qiymətləri.  

Ключевые слова: ценовой механизм, ценовая политика, интервенционные цены, 

ориентировочные цены, цены на сырьевые товары, дифференцированная налоговая по-

литика, контрольные цены, регулируемые цены, фиксированные цены, розничные 

цены. 
Keywords:  price mechanism, price policy, intervention prices, indicative prices, com-

modity prices, differentiated tax policy, control prices, regulated prices, fixed prices, retail 

prices. 

 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələĢdirmə mexanizmlərinin təkmilləĢ-

dirilməsi, aqrar sığortanın inkiĢaf etdirilməsi və aqrar sahəyə investisiya qoyuluĢlarının təĢ-

viqi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 11 aprel 2017-ci il tarixli ―Azərbay-

can Respublikasında kənd təsərrüfatının inkiĢafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ müvafiq 

Sərəncam imzalamıĢdır.   

Ölkədə istər sahibkarlığın, istərsə də bütövlükdə milli iqtisadiyyatın formalaĢması və in-

kiĢafında ən vacib məsələlərdən biri qiymət mexanizminin düzgün qurulması və dövlətin qiy-

mət siyasətidir. Qiymət siyasəti dövlətin ümumi iqtisadi siyasətinin baĢlıca tərkib hissəsi olub, 

iqtisadi və sosial inkiĢafın son dərəcə vacib amillərindəndir. Qiymət vasitəsilə ölkədə iqtisadi 

və sosial inkiĢaf daim tənzimlənir, mənafelər uzlaĢdırılır və məhsuldar qüvvələrin regional və 

sahəvi inkiĢafı üçün lazımı Ģərait yaradılır. Bu baxımdan qiymət mexanizmi daim nəzarətdə 

saxlanılmalı, eyni zamanda hər bir dövlətin özünəməxsus qiymət siyasəti olmalıdır.  

Son illərdə aqrar sferanın ümumilikdə və regionlar üzrə dinamik inkiĢafa istiqamətlən-

dirilmiĢ dövlət əhəmiyyətli qərarlar və hüquqi normativ aktlar da qəbul edilmiĢdir. Qəbul edil-

miĢ qanun, qərar və normativ aktlar, təbii ki, birinci növbədə obyektiv reallıqlara əsaslanmalı, 

respublika iqtisadiyyatının xarakterinə uyğun olmalı və digər tərəfdən beynəlxalq standartlara 

cavab verməlidir. 

Müxtəlif ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının müxtəlif bazarlarından istifadə olunur 

ki, orada satılan məhsulun keyfiyyəti ilə əlaqəli olaraq qiymətə əlavələr və güzəĢtlər sistemi 

tətbiq olunur. Məsələn, dəri xammalı ilə beynəlxalq ticarətdə qiymətlər həmin xammalın mən-

Ģəyi, regionu, qalınlığı, sahəsi, rəngi və digər keyfiyyət göstəricilərinə görə dəyiĢir.  

Bəzən kənd təsərrüfatı xammalının qiymətləri hazır məhsulların qiymətlərindən çıxıĢ et-

məklə müəyyənləĢdirilir. Bu qayda üzrə tünd və ağ qəndin qiymətləri hesablanılır. Dəridən 

olan yarımfabrikatların qiymətləri hazır dəri məhsulunun qiymətlərindən çıxıĢ etməklə müəy-

yənləĢdirilir. Dünya xammal bazarlarının qiymətləri məhsulda olan faydalı komponentlərin 
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hesabı ilə differensiallaĢdırılır. Məsələn, buğdanın qiyməti onun tərkibində olan proteinə görə 

müəyyən olunur [5].  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin milli tənzimlənməsinin özünəməxsus 

sistemi AĠ ölkələri iĢtirakçılarında tətbiq olunur. Bazar qiymət əmələgəlməsi mexanizmi müx-

təlif qiymət müdafiələrindən istifadənin tətbiqi ilə saxlanılır. Bu qiymətlər məhsulun növün-

dən və regiondan asılıdır. Hər bir məhsul üzrə müxtəlif qiymət növlərinin seçilməsi ilin əvvəl-

indən AĠ Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Bu AĠ iĢtirakçı dövlətləri və komissiya-

ları arasında uzunmüddətli razılaĢmaların predmetidirlər. Bu ərzağın qiymət dinamikasına və 

milli kənd təsərrüfatı istehsalçılarının gəlirlərinin formalaĢmasına müəyyənləĢdirici təsir 

göstərir. AĠ-da qiymətlərin əmələgəlmə və formalaĢma mexanizmində həlledici rolu üç əsas 

qiymət növü oynayır: 

1. Ġndikativ qiymətlər; 

2. Ġntervent qiymətlər; 

3. Ticarət qiymətləri. 

Ġndikativ qiymətlərə AĠ təĢkilatları arzuolunan qiymətlər kimi baxılır və bu qiymətlər 

buğda, süd, Ģəkər, zeytun yağı, günəbaxan və s. məhsullara tətbiq olunur. Bir çox məhsullara, 

o cümlədən iribuynuzlu mal-qara, buzovlara təyinatı xarakterinə görə qiymətlər müəyyən-

ləĢdirilir və ya tütünə məqsədli qiymətlər qoyulur.  

Ġntervent qiymətlər- bu minimal satıĢ qiymətləri istehsalçılara zəmanət verir ki, AĠ ölkə-

ləri tərəfindən fermer məhsulları alınacaqdır. Bu qiymətlər alıĢların qütbləĢdirilməsini əlaqə-

ləndirir və regionlar üçün təyin oluna bilər. Ġxrac olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının mini-

mal qiyməti məhsul növlərinə görə astana qiymətləri tətbiq olunur. Astana qiymətləri indika-

tiv qiymətlərdən yüksəkdir.  

Qiymətlərin əmələ gəlməsinə birbaĢa və dolayı yolla ən müxtəlif faktorlar öz təsirini 

göstərir. Bu faktorların sırasında xammal resursları ilə təmin edilmə səviyyəsini, siyasi vəziy-

yəti, həmçinin dünya bazarında həmin ölkənin yerini xüsusilə qeyd etmək lazımdır [4]. 

Ġndi isə gəlin müxtəlif ölkələrdə qiymət əmələgəlmənin həyata keçirilməsi ilə tanıĢ olaq. 

1972-ci ilin payızı üçün ABS-da qiymət artımının sürəti aĢağı salındı (həm topdansatıĢ, həm 

də pərakəndə satıĢ), iĢsizlik azaldı. Amma bununla yaranan kapital qoyuluĢunun perspektivi 

az olan sahələrdən daha perspektivli sahələrə yönəldilməsi məhdudlaĢdı, investisiya tormoz-

landı və ümumiyyətlə aktivlik aĢağı endi. Son hesabda gəlirlərin artımı ləngidi. Buna görə də 

1974-cü ilin may ayında Lord hakimiyyəti qiymətlər üzərində birbaĢa nəzarəti ləğv etdi. Son 

illərdə ABS-da birbaĢa tənzimləmə cəhdləri daxili bazarda yalnız enerjidaĢıyıcılarının qiymət-

lərinə aid edilirdi, çünki bu qiymət idxal edilən neft və qazın qiymətlərinin artımı ilə yanaĢı 

olaraq artırdı.  

Belə bir Ģərait ona gətirib çıxarırdı ki, inflyasiya prosesi ləngidildi, eyni zamanda neft 

və neftemalı sənayesinə, həmçinin bütövlükdə energetika sahəsinə investisiya qoyuluĢunu çox 

səmərəsiz etdi. Nəticədə, dünya qiymətlərinin artımına baxmayaraq ABS-a neft idxalı yüksək 

illik sürətlə artmaqda davam edirdi. 1991-ci ildə ABS prezidenti R.Reyqa neft və neft məhsul-

ları üçün daxili qiymətlər üzərində nəzarəti ləğv etdi, belə ki, bu nəzarət istehsalı ləngidən 

tələbatı stimullaĢdırır, ABS-ı enerji daĢıyıcıları idxalından asılı vəziyyətə gətirib çıxarırdı [2]. 

Son illərdə ABS hakimiyyəti qiymətlərin birbaĢa dövlət tənzimlənməsi metodundan çox 

məhdud miqdarda istifadə etməyə baĢladı, amma bununla yanaĢı dolayı tənzimləmədən çox 

geniĢ və aktiv istifadəni seçdi. Bu mərhələdə qiymətlərin dolayı yolla tənzimlənmə siyasətinin 

əsas istiqamətləri aĢağıdakılardır: 



Audit, uçot və statistika 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 3-14. 
 

5 

 

1) perspektiv, yəni məhdud pul-kredit siyasətinin aparılması; 

2) federal ehtiyat banklarının qoyduğu pulların uçotunun tənzimlənməsi; 

3) dövlət büdcəsindəki kəsirlərin azaldılması; 

4) diferensiallaĢdırılmıĢ və ünvanlıq vergi siyasətlərinin aparılması. 

Nəticədə hal-hazırda ABS-da dövlət tərəfindən qiymətlərin 5-10%-nə nəzarət olunur. 

Aqrar sektorun məhsulları üçün ABS-da qəbul edilmiĢ tənzimlənmə metodları böyük maraq 

doğurur. Dənli bitkilərin istehsalının inkiĢafı üçün dövlət fermerlərə məqsədli səhmlər verir. 

Fermerlər istehsal etdikləri taxılın mülkiyyətçisi olaraq çalıĢırlar və məhsulu bazar qiymətləri 

üzrə satırlar. Əldə edilmiĢ mənfəətin bir hissəsini onlar aldıqları səhmlərin ödənilməsi üçün 

istifadə edirlər. Əgər taxıl üçün bazar qiymətləri konqres tərəfindən qəbul edilib nəzarət qiy-

mətlərindən aĢağı olarsa, onda fermer öz taxılını dövlətə bazar qiymətləri üzrə deyil, təminatlı 

nəzarət qiymətləri üzrə verə bilər.  

Eyni hal süd, yağ, pendir kimi süd sənayesi qiymətlərinə də aiddir. Dövlət göstəriĢləri 

məhsulları əgər onların qiyməti bazar qiymətlərindən yuxarı olarsa nəzarət qiymətləri üzrə 

alır. Bu halda məhsul mülkiyyətçiləri üçün məhsulu dövlətə təhvil vermək bazarda satmaqdan 

sərfəli olur. Alınan məhsulları dövlət pulsuz yemək Ģəklində məktəblilərə verir, ərzaq kömək-

liyi kimi paylayır və s. 

1985-ci ildən ABS-da fəaliyyət göstərən aqrar qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

fermerlərə verilən kreditlərin əvəzinə qoyulan girovların məbləği aĢağı salındı. Beləliklə, 

dövlət kənd təsərrüfatı məhsullarına kredit üçün standartlar və faiz məbləğini təyin edərək 

qiymətlərin köklü Ģəkildə tənzimlənməsini həyata keçirir [3].  

QƏG-nin uyğun prinsipləri Ġngiltərə və Almaniya üçün də xarakterikdir. 

Kanadada qiymətlərin vahid əmələgəlmə sistemi yoxdur, qiymət siyasətini uyğun nazirlik və 

idarələr idarə edir. Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin payı 10 %-ə çatır. Avstraliyada 

qiymətlərin əmələ gəlməsi üçün xüsusi bir sistem yoxdur. Çörək, süd və yumurta üçün 

maksimal qiymət səviyyəsi Ģtatların xəzinə təĢkilatları tərəfindən təyin edilir. Qalan kənd tə-

sərrüfatı məhsulları üçün minimal alıĢ qiymətləri təyin edilir.  

Yaponiyada 1973-cü ildən baĢlayaraq iqtisadi planlaĢdırma idarəsinin qiymətlər bürosu 

fəaliyyət göstərir ki, bu büro da antiinhisar qanunauyğunluqlarına əməl edilməsinə nəzarəti, 

digər funksiyalarla yanaĢı tələb və təklif arasındakı münasibətlərin öyrənilməsini həyata keç-

irir. Bütövlükdə Yaponiyada dövlət orqanları tərəfindən istehlak qiymətlərinin 20 %-ə qədəri 

tənzimlənir. Buraya düyü və taxılın, ət və süd məhsullarının qiymətləri, su, istilik, elektrik 

enerjisi və qaz üçün tariflər, həmçinin dəmiryol tarifləri, məhsul və səhiyyə xərcləri daxil 

edilir. 

Xarakterik olaraq Yaponiyada yüksək inhisar, həmçinin aĢağı inhisar qiymətlərinin 

təyin edilməsi qadağandır. ĠĢ burasındadır ki, aĢağı səviyyəli inhisar qiymətləri rəqibləri ba-

zardan sıxıĢdırıb çıxartmaq məqsədi kimi baĢa düĢülür. Burada istehsalçı həyata gələcəkdə 

bazara tam yiyələnib sonra öz bildiyi kimi qiymət siyasəti keçirir. Bir neçə müəssisə tərəfin-

dən qiymətlərin eyni zamanda, eyni dərəcədə bu prosesin səbəblərini açıqlayıb tədqiq etmək 

mümkündür [12].  

Ġqtisadi fəaliyyətdə dövlətin iĢtirakının nümunəvi misalı kimi Fransanı göstərə bilərik. 

Burada bütün qiymətlərin təxminən 20%-i dövlət tərəfindən tənzimlənir. 80%-i isə bazar me-

xanizminin fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Xarakterik haldır ki, məhz Fransada artıq uzun 

müddətdir ki, qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi üçün qəti siyasət, bir sadə ―dirijizm‖ siyasəti 

aparılır. II Dünya müharibəsində dağıdılmıĢ iqtisadiyyatın yenidən bərpasının zəruriliyini nə-
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zərə alaraq 1947-ci ildən Fransada ―nəzarətdə olan azad qiymətlər‖ siyasəti həyata keçiril-

məyə baĢlandı. Bu siyasətə uyğun olaraq sahibkarlar qiymətləri dəyiĢə bilmək hüququ əldə et-

dilər, amma bu yalnız o Ģərt daxilində mümkün idi ki, dövlət orqanları bu haqda vaxtlı-vaxtın-

da xəbərdar edilsin. Bu orqanlar özü bildiyi kimi ehtimal edilən qiymət dəyiĢikliklərinə 

qadağa qoya bilər.  

1948-ci ilin əvvəllərindən qiymətlər üçün tam və ya (təsadüfi hallarda) qismən təyinat 

rejimini təyin etdi. 1949-1957-ci illərdə Fransada qiymət artımını məhdudlaĢdıran qanunlar 

qəbul edildi. 1960-1962-ci illərdə demək olar ki, bütün sənaye məhsulları qiymətləri ―buraxıl-

dı‖. Artıq 1963-cü ildən hakimiyyət ―inflyasiyasız inkiĢaf‖ siyasətinə keçdi. Bu bir sıra qiy-

mətlərin, birinci növbədə qida məhsulların və bəzi xidmətlərin qiymətlərinin fiksasiyası 

deməkdir.  

ProqramlaĢdırılmıĢ saziĢlər qiymətlərin dəyiĢilməsinə yalnız o qədər yol verir ki, bu 

qiymətlər beynəlxalq rəqabət Ģərtlərindəki dəyiĢikliklərə və sahibkarların mövqeyinə cavab 

verə bilsin. Bu məqsədlə müəssisə dövlət orqanlarında öz investisiya proqramları üzrə 

məĢğulluq, xarici bazarlardakı perspektivlər və rəqabət Ģərtləri üzrə, əmək məhsuldarlığı ma-

hiyyəti idarəedilməsi metodları, öz məhsullarının parametrləri və s. üzrə bütün zəruri 

məlumatları çatdırmalıdır. Təqdim edilmiĢ  məlumatlar elə olmalıdır ki, bu məlumatların 

əsasında proqram dəyiĢikliklərin qanunauyğunluqları, ilk növbədə, qiymətlərin yüksəlməsi 

haqda tam qərar qəbul etmək mümkün olsun. Qiymətlərin yüksəlməsinə əks-təsir göstərən 

saziĢlər dövlətin və dövlət orqanlarının istehsal xərclərinin artımına gətirib çıxara biləcək heç 

bir qərar edilməsi haqda öhdəlikləri özündə cəmləmiĢdir [8].  

XX əsrin 70-ci ilindən baĢlayaraq Fransa hökuməti qiymətlərin əmələ gəlməsində və 

dondurulmasına yönəldilmiĢ bir sıra tədbirlərdən istifadə etməyə baĢladılar. Elə vaxt olurdu 

ki, qiymətlərin 100 %-ə qədəri fiksasiya edilirdi. Ġstehsalçının mənfəətinin qeyri-proporsional 

Ģəkildə artması müəyyən olsa da, onda bu mənfəəti təmin edən qiymətlərə əlavə antiinhisar 

vergiləri qoyulur. 

Bununla belə 1973-cü ilin mayında hakimiyyət sənaye məhsullarına qiymət liberallaĢ-

masının baĢlanması haqqında elan etdi. Bu proses tədriclə rəqabət mühitinin mövcud sahələr-

indən baĢlayaraq həyata keçirilirdi. Belə ki, bu sahələrdə nə istehsal xüsusiyyəti, nə də əhaliyə 

sosial təminatların verilməsi üzündən kəskin qiymət sıçrayıĢları baĢ verməmiĢdi. Nəticədə 

1986-cı il üçün sənaye məhsullarına qoyulmuĢ qiymətlərin bərabərliyi 90%, dövlət nəzarətin-

dən azad edilib və yalnız 10%-i dövlət tərəfindən tənzimlənmiĢdi. 

Danimarkada qiymətlərin əmələ gəlməsi çox məhduddur. Qiymətlər, bir qayda olaraq, 

bazar konyunkturasına uyğun olaraq təyin edilir. Bilavasitə olaraq təmir edilmiĢ ―möhkəm‖ 

dövlət qiymətlərinin xüsusi çəkisi 6 %-dən yuxarı deyil. Dövlət, həmçinin vergi və dotasiya-

nın təyin edilməsinə diferensial yanaĢma yolu ilə, bu və ya digər məhsulun satıĢ həcminə (az-

almasına və ya artırılmasına) təsir göstərməyə cəhd göstərir. Belə vəziyyətdə dövlətin rolu 

azad istehsalçının vicdanlı rəqabəti üçün Ģəraitin təmin edilməsindən ibarətdir. 

Ġsveçdə qiymətlərə nəzarəti həyata keçirmək üçün xüsusi orqan-qiymət və rəqabətin 

dövlət idarəsi yaradılmıĢdır. Bundan baĢqa, burada qiymətlərin tənzimlənməsi haqda, qiymət 

və rəqabət Ģərtləri məlumatlarının təqdim edilməsi haqda qanunlaĢma qəbul edilmiĢdir. Bir 

çox isveç tədqiqatçı iqtisadçıların fikrinə görə qiymətlərin fiksasiyası kəskin qiymət artımını 

tormozlayaraq yalnız çox qısa müddətlərdə təsir göstərir. Qiymətlərin dövlət tənzimləməsi 

dövlətə qiymətlərin dondurulması hüququ yalnız müharibə Ģəraitində və ya onun baĢlanma 

təhlükəsi olduqda, yaxud da ümumi qiymət yüksəliĢi təhlükəsi ilə üzləĢdikdə verir. Isveçdə 
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qiymətlərin səviyyəsinə təsir, əsasən bəzi məhsullara dövlət inhisarı vasitəsi kimi həyata keç-

irilir. Məsələn: belə inhisar spirtli içkiləri üçün, poçt əlaqələri üçün, isveç dəmiryol xidmətləri 

və dövlət energetika konserni üçün həyata keçirilir.  

Dövlət kəskin Ģəkildə taxıl, süd, ət, yumurta və s. kimi kənd təsərrüfatı məhsulları üçün 

alıĢ qiymətləri təyin edilir. Qiymətlər bu məhsulun fərdi istehsalçılarının marağına uyğun Ģək-

ildə dövlət və kənd təsərrüfatı istehsalçılarının birliyinin istehlakçılarının iĢtirakı ilə birgə hər 

il apardığı illik danıĢıqlar nəticəsində təyin edilir. Zəruri sosial təminatların təmin edilməsin-

dən ötrü dövlət yaĢayıĢ üçün subsidiyalar və səhmlərin verilməsini həyata keçirir, ildə bir dəfə 

isə əhalinin gəlirlərinin indeksləĢdirilməsini aparır [10]. 

Norveçdə daxili bazar qiymətləri dünya bazarında yaranmıĢ qiymətlərə əsasən təyin ed-

ilir. Bu qiymətlər qiymət üzərində nəzarət, mənfəət və rəqabətin məhdudlaĢdırılmasına uyğun 

Ģəkildə olur.  

Dövlətin səlahiyyətinə minimal və maksimal qiymətlərin təyin edilməsi, qiymətlərin 

hesablanması metodikasının təyin edilməsi, endirimlərin və artıq verilən pulların hesablan-

ması, mənfəət səviyyəsinin təyin edilməsi, qiymətlərin dondurulmasının həyata keçirilməsi 

daxil edilir. Dövlət ət, süd, marqarin, kimyəvi gübrələr, sement, dərmanlar və s. kimi məhsul-

lara müəyyən səviyyədə qiymət həddi təyin edir. Finlandiya XX əsrin 80-ci illərində iqtisadi 

inkiĢafın yüksək səviyyəsinin nəticəsi olaraq ―Skandinav Yaponiyası‖ adı aldı. O, həmçinin 

dünyada əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinə görə birinci yerlərdən birini tutur.  

Finlandiyada iqtisadiyyat, əsasən fərdi və bazar münasibətlərinə əsaslandığı baxmaya-

raq, dövlət qiymətlərinin təyin edilməsində mühüm rol oynayır. Əsasən qiymətlərin planlaĢ-

dırılması və onlara nəzarət qida məhsulları, taxıl, enerjidaĢıyıcıları, o cümlədən benzin, 

həmçinin Ģərabçılıq məhsulları üçün həyata keçirilir. AĢağı qiymətlər üzrə satıĢı həyata keçir-

ən müəssisələr dövlətdən sərfəli kreditlər, yəni çox aĢağı faizlərlə uzunmüddətli borclar alır. 

Finlandiyada pərakəndə satıĢ qiymətlər sistemi öz elastikliyi və variasıyası ilə xarakterizə ed-

ilir və istehlakın stimullaĢdırılmasına doğru yönəldilir. Bütövlükdə Finlandiyanın bazar iqtis-

adiyyatı sosial cəhətdən istiqamətlənmiĢ sayılır. Qiymətlərin və vergilərin tənzimlənməsinin 

köməkliyi ilə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə yönəldilmiĢ müxtəlif tədbirlərin həya-

ta keçirilməsi təmin edilir. 

Finlandiyada iqtisadiyyatın əsas sahələrinin inkiĢafı milli proqramlarla nizamlanır. Bu 

proqramlar özləri də qiymətəmələgəlmənin plan-hesablama metodunun bazası əsasında quru-

lur. ProqnozlaĢma, perspektiv inkiĢaf məsələlərinin qurulması və texniki tərəqqinin təmin 

edilməsi üçün dövlət tənzimlənməsi metodlarından istifadə edilir.  

Ġspaniyada qiymətlər üzərində dövlət nəzarəti rəqabətin qorunması haqda qanunverici-

lik əsasında həyata keçirilir. Məcburi qiymətəmələgəlmə bir sıra dövlət və Ģəxsi müəssisələr-

də istifadə edilir. ġərti kəskin Ģəkildə yerinə yetirilməli olan məhsul və xidmətlərin, qiymətləri 

müntəzəm olaraq uyğun kommersiya-məlumat bülletenlərində dərc edilir. Qiymətlərin dövlət 

tənzimlənməsinin Ġspaniyada aĢağıdakı növləri vardır: 

1) Ġcazəli qiymətlərin təyin edilməsi- yəni yüksəldilməsi tələb edilən qiymətlər haqqın-

da tələbnamə əvvəlcədən qiymətləri üzrə Ali Sovetə göndərilir. Belə qiymətləri faktiki olaraq 

yalnız uyğun tələbnaməyə icazə alındıqdan sonra qaldırıla bilər. Məsələn: elektrik enerjisi, 

qaz, benzin, kerosin, dizel yanacağı, dərman preparatları, teleqraf xidmətlərini, ölkə daxilində 

dəmiryol, avtomobil, dəmiryol və hava yolları ilə daĢınma və s. üzrə qiymətləri buna misal 

göstərilə bilər. 
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2) BildiriĢ qiymətlərinin təyin edilməsi - yəni bu qiymətlərin qiymət üzrə Ali Sovetin 

icazəsi olmadan da yüksəldilə bilər. Amma bunun üçün bir ay əvvəlcədən bildiriĢlər verilmə-

lidir. Məsələn: süd, bitki yağı və s. 

3) Yerli qiymətlərin təyin edilməsi yəni bu qiymətlərin təyin edilməsi qiymətləri üzrə 

əyalət komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn: əhalinin su ilə təchizatı Ģəhər nəqliy-

yatında sərniĢindaĢıma, klinikaların, sanatoriyaların, xəstəxanaların xidmətləri və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son vaxtlar qiymətəmələgəlməsi dövlət tərəfindən tənzimlənən 

iqtisadi sahələrin ümumi sahəsi xeyli azalmıĢdır. Hal-hazırda dövlət tərəfindən tənzimlənən 

qiymətlərin ümumi çəkisi 10%-dən yuxarı deyildir. 

Yunanıstanda qiymətlərə dövlətin təsiri üçün hüquqi əsas 1989-cu ildə buraxılmıĢ dövlət 

tənzimlənməsi kodeksidir. Bu kodeksə uyğun olaraq qiymətlərin tənzimlənməsi, bütün məh-

sul və xidmətlər iki yerə bölünür: 

I qrupa o xidmət və məhsullar daxil edilir ki, burada qiymətlər dövlətin və dövlət orqan-

larının səlahiyyətinə daxil olsun. Məsələn: kütləvi istehsalı olan kənd təsərrüfatı məhsulları 

(taxıl, tütün, üzüm, həmçinin elektrik enerjisi, ictimai nəqliyyat və əlaqə, aviosərniĢin 

daĢımaları və  s.).  

II qrupa yerli hakimiyyətin cəlb edilməsi zəruriyyəti ilə Ticarət Naziliyinin Tənzimlə-

diyi qiymətləri, olan-qalan bütün məhsul və xidmətlər aid edilir. II qrupun bütün məhsulları, 

öz növbəsində qeyri-qənaətbəxĢ, əhəmiyyətli qənaətbəxĢ və əhəmiyyətsiz məhsullara bölünür. 

Əhəmiyyətli qeyri-qənaətbəxĢ məhsullara əsas ərzaq məhsulları, məsələn, çörəyi, pendiri, un 

və qəndin əsas növləri, həmçinin spirtsiz içkilər, restoran, bar və qəlyanaltıxanaların xidmət-

ləri, benzin, dizel yanacağı, taksi xidmətləri və s. aiddir.  

Regional qruplaĢmalara gəldikdə isə Avropa Birliyi ölkələrində kənd təsərrüfatı məhsul-

larının əsas hissəsinin qiymətləri üzərində daimi nəzarət daimi əsaslarla milli orqanların nəza-

rəti ilə həyata keçirilir. Belə məhsullara, məsələn, iribuynuzlu mal-qara, süd, rafinad–qənd aid 

edilir. Belə məhsullara maksimum və minimum qiymət səviyyəsi haqqında təklifləri Avropa 

Birliyi hazırlayır, qərarı isə Avropa Birliyinin Nazirlər Soveti qəbul edir [9].  

Bütövlükdə Avropa Birliyi çərçivəsində milli səviyyədə qiymətlərin 15 %-ə qədəri təyin 

edilir. Qiymətəmələgəlmədə hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının iĢtirakının müasir təc-

rübəsi ilə tanıĢ olaraq biz aĢağıdakı nəticəyə gələ bilərik: 

1) Müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın inkiĢafı gediĢatında dövlətin QƏG 

prosesinə müdaxiləsi dəyiĢikliklərə uğradı. Dövlətin qiymətəmələgəlmə prosesinə təsir me-

todları birbaĢa və dolayı ola bilər, forma və məzmun üzrə fərqlənə bilər, müxtəlif orqanlar 

tərəfindən və müxtəlif əsaslarda həyata keçirilə bilər. 

2) Son yarım əsrdə müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, istehsalçının öz arzusu ilə 

fəaliyyət göstərən sərbəst bazar, demək olar ki, heç bir yerdə yoxdur. 

Belə bazarın əvəzində yaxĢı təĢkil edilmiĢ və tənzimlənən bazar fəaliyyət göstərir. Bu bazarda 

bu və ya digər bir səviyyədə dövlət də iĢtirak edir. 

3) Xarici ölkələrdə qiymətəmələgəlmədə dövlətin təsir təcrübəsinin öyrənilməsi. Rusiya 

Ģəraitində onlardan istifadə üçün çox zəruridir. Bütün bunların həm müxtəlif milli bazarlarda 

qiymətəmələgəlmədə tendesiyaların və iqtisadi qanunauyğunluqların baĢa düĢülməsi üçün, 

həm də keçid dövründə və çoxukladlı iqtisadiyyat Ģəraitində QƏG prosesinin idarə edilməsi 

üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Beləliklə, yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq ĠEÖ-lərin 

aqrar sahəsində qiymət əmələgəlmə təcrübəsindən ölkəmiz üçün aĢağıdakı nəticələri çıxarmaq 

mümkündür: 
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- Aqrar sektor ĠEÖ-lərin yüksək inkiĢaf etmiĢ sənaye cəmiyyətləri olması üçün ilkin 

təkan olmuĢdur. Güclü sənaye, sağlam Ģəhər həyatı yalnız güclü və sağlam aqrar sektorun, 

kənd məskunlaĢmasının üzərində formalaĢaraq inkiĢaf edir; 

- Aqrar sektorun inkiĢafında istehsal faktorları, xüsusilə torpaq üzərində səmərəli 

mülkiyyət münasibətlərinin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman torpağın onu 

becərənlərin əlində olması prinsipinə maksimum əməl edilməsi bu sektorun inkiĢafına böyük 

təsir etmiĢdir; 

- ĠEÖ-də yüksək inkiĢaf etmiĢ aqrar sektorun mövcudluğu bu sahədə elmi-texniki 

tərəqqinin geniĢ vüsət alması ilə birbaĢa bağlıdır və bu iĢlərdə dövlət strukturlarının rolu 

həlledici olmuĢdur; 

- Aqrar sektorla sənaye arasında qurulan qarĢılıqlı, sağlam və fasiləsiz əlaqələr hər iki 

sektorun birgə inkiĢafını təmin etmiĢdir; ĠEÖ-də aqrar sektora istiqamətlənən səmərəli siyasət-

in qurulub Həyata keçirilməsi idarəetmə strukturlarının effektliyindən çox asılı olmuĢdur. 

Daim təkmilləĢən bu strukturlar həmiĢə təsərrüfat subyektləri üçün ―yolgöstərici‖ və himayəçi 

qismində çıxıĢ etmiĢlər; 

- ĠEÖ-də aqrar münasibətləri tənzimləyən mükəmməl qanunvericilik bazası olmaqla 

yanaĢı həyata keçirilən aqrar siyasətin əsas istiqamətləri də daim parlament tərəfindən qəbul 

olunan müvafiq qanunlar vasitəsilə təyin edilmiĢdir ki, bu da onların daha effektli və 

demokratik olmasını təmin etmiĢdir; 

- ĠEÖ-də aqrar təsərrüfat subyektləri yüksək Ģəkildə təĢkilatlanmıĢdır ki, bu da onların 

öz hüquq və vəzifələrini daha səmərəli Ģəkildə reallaĢdırmalarına və aqrar siyasətin formalaĢ-

masında yaxından iĢtirak etmələrinə Ģərait yaradır; 

- Aqrar siyasət ümumiqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olmaqla ərzaq, regional inkiĢaf, 

resurs, ekoloji və elmi-texniki siyasətlərə qarĢılıqlı əlaqə və vəhdətdə həyata keçirilir; 

- ĠEÖ-də aqrar sektor kifayət qədər yüksək inkiĢaf etsə də onun daĢladığı çox mühüm 

strateji əhəmiyyət və təbiətindən irəli gələn bir sıra spesifik cəhətlər bu sektorun hələ də döv-

lətin aktiv proteksionist siyasətinə ehtiyacı olduğunu və gələcəkdə də bunun davam edəcəyini 

görməkdəyik; 

- Nəhayət, ĠEÖ-də aqrar sektorun ÜDM-də və ümumi məĢğulluqdakı payı daim azalaraq 

bu günkü təxminən 2% həddinə gəlib çatmıĢdır. Bu ölkələrin aqrar sektorda strateji xəttlərin-

dən biri də məhz kifayət qədər ağır fəaliyyət sahəsi olan bu sektorda ən son texnologiyaları 

tətbiq edərək daha az iĢçi qüvvəsi ilə daha məhsuldar istehsala nail olmaqdır və bu zaman xü-

susilə ―agribusiness‖ deyilən və güclü kooperasiya əlaqələri olan iri aqrar təsərrüfatların geniĢ 

yayılması stimullaĢdırılır [1]. Hal-hazırda müəyyən bir ümumiləĢdirmə aparmalı olsaq həmin 

ölkələri aqrar qiymət əmələgəlmə təcrübəsi baxımından belə qruplaĢdıra bilərik: 

- Aqrar strukturu əsasən ailə təsərrüfatlarından ibarət olan Cənubi-ġərqi Asiyanın Ġn-

doneziya, Malaziya, Tailand, Tayvan, Cənubi Koreya və Çin kimi ölkələrində 1970-ci il-

lərdə aqrar sektorun vergi yükü azaldılmıĢ və kiçik təsərrüfatlar himayə edilməyə baĢlan-

mıĢdır. Həmçinin bu ölkələrdə əlveriĢli makroiqtisadi siyasət qurulmuĢ, regional infrastruktur 

və sosial xidmətlər ciddi investisiyalar qoyulmuĢ, araĢdırma və yayın xidmətləri təmin edilmiĢ 

və stabil kiçik fermer kredit sistemləri dəstəklənmiĢdir. Nəticədə, aqrar istehsal sürətlə artmıĢ 

və yoxsulluq içində yaĢayan ailələrin sayı ciddi Ģəkildə azalmıĢdır; 

- Argentina, Qana, Nigeriya, Tanzaniya, Uqanda, Zambiya və əksər Afrika ölkə-

lərini əhatə edən və aqrar strukturları əsasən ailə təsərrüfatı olan bu ölkələrdə aqrar sektor ix-

racın vergiləndirilməsi, sənaye proteksionizmi və yüksək valyuta kursları yolu ilə ağır diskri-
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minasiya tədbirlərinə məruz qalmıĢdır. Bununla yanaĢı həmin ölkələrdə aqrar sektora kiçik 

həcmli dövlət yardımları təmin edilsədə bunlar əsasən qeyri məhsuldar, lakin siyasi baxımdan 

güclü dəstəyi olan istehsalçılara yönəldilmiĢdir. Bu ölkələrin bəzi əlveriĢli aqrar Ģəraiti olan 

regionları xaricində aqrar istehsalın artım sürəti əhalinin artım sürətinə cavab verə bilməmiĢ 

və kənd əhalisi arasında yoxsulluq sürətlə artmıĢdır. Lakin buna baxmayaraq həmin ölkələrin 

əksəri son illər makroiqtisadi sabitləĢmə və struktur islahatları proqramları qəbul etmiĢ və çox 

zəif templə olsa da aqrar siyasət reormaları həyata keçirməkdədir; 

- Keniya, Meksika və Filippinlər kimi aqrar strukturu koloniya dövründə formalaĢmıĢ 

iri malikanələrdən ibarət olan ölkərdə aqrar sektora ağır vergi yükü qoymaqla yanaĢı qeyri-

proteksionist tənzimləmə mühiti, valyuta kursu məhdudiyyətləri və idxal baryerləri yolu ilə 

həyata keçirilən qeyri-proteksionist siyasətə malik olmuĢdur. Lakin bu siyasəti nisbətən kom-

pensasiya edən geniĢ miqyaslı dövlət regional investisiya və struktur problemlərini həll et-

məyə yönələn torpaq islahatı proqramları da həyata keçirmiĢlər. Nəticədə bu ölkələrdə aqrar 

istehsal və kənd yoxsulluğu səviyyəsində nisbi yaxĢılaĢma olsa da, iri fermer və bürokratlar 

tərəfindən həyata keçirilən ―renta axtarıĢı‖ (rent-seeking) dövlət xərclərini ictimai xarakterli 

investisiyalardan (ms.irriqasiya) Ģəxsi təsərrüfatların istehsal faktorlarını subsidiyalaĢdıran 

(ms. su və elektrik enerjisi) xərclərə çevirərək onların səmərəliliyini aĢağı salmıĢdır. Hal-

hazırda bu ölkələr zəif də olsa dövlət xərclərinin səmərəliliyi ilə bağlı islahatlar keçirirlər; 

- Braziliya, Kolumbiya, Qvatemala və Cənubi Afrika kimi torpaqların və gəlirlərin 

hədsiz qeyri-bərabər bölüĢdürüldüyü ölkələrdə bu vəziyyət sənaye sektoru himayə edildiyi 

halda aqrar sektorun birbaĢa və dolayı vergiləndirilməsi, yüksək valyuta kursları kimi qarıĢıq 

iqtisadi siyasət nəticəsində bir az da pisləĢmiĢdir. Bunun əvəzində isə kənd elitası mülkiyyət 

hüquqlarının, dövlət investisiyalarının və xidmətlərinin, kredit və subsidiyaların bölüĢdürül-

məsi məslələrində himayə edilmiĢdir. Lakin hökumətlər bəzən də kəndlərdəki sosial həyəcan 

və zorakılığa qarĢı torpaqların yenidən bölüĢdürülməsini nəzərdə tutan kiçik miqyaslı proq-

ramlar həyata keçirmiĢlər və bu daha çox icarə hüquqlarının məhdudlaĢdırılması Ģəklində 

ortaya çıxmıĢdır [11].  

Aqrar qiymət əmələ gəlmə baxımından Çin Xalq Respublikasının təcrübəsi uğurlu ol-

maqla yanaĢı həm də spesifikliyi ilə fərqlənir. Bu ölkədə sənaye ilə aqrar sektor arasında 

qurulan sağlam qarĢılıqlı əlaqə Çin ―iqtisadi möcüzəsi‖nin əsas faktoru olmuĢdur. Çinin iqti-

sadi strategiyasında sənaye həmiĢə prioritet xarakter daĢıdığında aqrar sektor da daima onun 

inkiĢafına xidmət etmiĢ və bu 1949-78-ci illərdə aqrar sektorda toplanan izafi kapitalın sənaye 

sektoruna yönəldilməsi istiqamətində olmuĢdur. Mərkəzi planlı xalis sosialist iqtisadiyyatının 

olduğu həmin dövrdə dövlət inhisarçı formada aqrar məhsulları satın alır və aĢağı qiymətlərlə 

reallaĢdırırdı. Bu siyasətdə məqsəd sənaye sahələrini ucuz əmək və material ehtiyatı ilə təmin 

edərək onların gəlirlərini artırmaq və bu sektorda kapital investisiyaları formalaĢdırmaq ol-

muĢdur. Beləliklə, digər islahatlarla yanaĢı aqrar sektorda həyata keçirilən yuxarıdakı tədbir 

Çin aqrar təsərrüfatlarında güclü stimul yaradaraq istehsalın kəskin artımında böyük rol oyna-

mıĢ və ölkənin ümumiqtisadi inkiĢafına öz həlledici təsirini göstərmiĢdir  [7].  

Ġkili Qiymət Sisteminə əsasən isə dövlət təsərrüfat subyektləri üzərində istehsal etdik-

ləri məhsulun müəyyən hissəsini təsbit edilmiĢ qiymətlərlə əvvəlcə dövlətə satmaq öhdəliyi 

qoyur, qalan məhsulu isə azad bazarda formalaĢan azad qiymətləri vasitəsilə reallaĢdımaq 

azadlığını verir. Yəni təsərrüfat subyekti bazardakı nisbətin yüksək qiymətlərlə məhsulunu 

reallaĢdırmaq üçün dövlətin qoyduğu kvotadan daha çox istehsal etməkdə maraqlı olur, 

bazarda qiymətlər aĢağı olduqda isə sadəcə dövlət satmalı olduğu həddə məhsul istehsalı ilə 
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kifayətlənməyə çalıĢır. Bu baxımdan əgər 1978-ci ildə Çin fermerləri istehsal etdikləri məh-

sulun yalnız 8%-i azad bazar qiymətləri ilə reallaĢdırırdılarsa, 1990-cı illərdə bu rəqəm artıq 

80%-qalxmıĢdır [6]. 

Nəhayət, ƏEOÖ-in aqrar-sənaye bazarlarında qiymətlərin müəyyən olunması təcrübə-

sini nəzərə alaraq ölkəmiz üçün aĢağıdakı nəticələri çıxarmaq olar:  

- ĠEOÖ-in təcrübəsi göstərir ki, aqrar sektorda həyata keçirilən islahat və tənzimləmə 

xarakterli tədbirlərin daha effektli nəticələr əldə etməsi üçün hökmən düzgün Ģəkildə qurul-

muĢ və valyuta kursları, faiz dərəcələri, inflyasiya, məĢğulluq və tədiyyə balansı kimi sahələr-

də dövlət siyasətini özündə birləĢdirən əlveriĢli makroiqtisadi mühit təmin edilməlidir;  

- Bu ölkələr arasında dövlət investisiyaları Ģəklində regional infrastruktur, sosial 

xidmətlər və aqrar sektorun digər ictimai xarakterli sahələrini maliyyləĢdirmələri aqrar 

istehsalın sürətlə artmasına nail olmuĢlar;  

- ƏEOÖ-in təcrübəsində geniĢ istifadə olunan və kifayət qədər müsbət nəticələr gətirib 

çıxarmıĢ idxalı əvəz edən aqrar məhsulların və ixracı geniĢləndirən aqrar məhsulların dəstək-

lənməsi siyasətindən ölkəmizdə də istifadə edilə bilər;  

- ĠEOÖ-də maliyyə-kredit resursları kifayət qədər məhdud olduğunda və daha az riskli 

olması baxımından əsasən sənaye sahələrinə yönəlməsi aqrar sektorda ciddi kredit çatıĢmaz-

lığı ilə müĢahidə olunur və bu sahədə dövlət tərəfindən kredit resursları təmin edilən ölkələrdə 

müsbət nəticələr ortaya çıxmıĢdır. Bu problem bizim ölkə üçün də aktualdır;  

- ƏEOÖ-in bir çoxunda əlveriĢli siyasi və hüquqi-instutsional mühit formalaĢmadıgın-

dan bütün sahələrdə olduğu kimi aqrar sektora yönəldilən dövlət dəstəkləmə siyasətindən də 

əsasən qeyri-məhsuldar, lakin siyasi gücü olan aqrar subyektlər yararlanmıĢlar ki, bu da yürü-

dülən aqrar siyasətin effektivliyinin xeyli aĢağı düĢməsinə səbəb olmuĢdur;  

- Nəhayət, ƏEOÖ arasında Çin təcrübəsindən, xüsusilə onun ikili qiymət mexanizmi si-

yasətindən bir sıra məhsullar üzrə ölkəmizdə də geniĢ istifadə olunur. 
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X Ü L A S Ə 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA QĠYMƏTĠN ƏMƏLƏ GƏLMƏSĠNĠN DÜNYA 

TƏCRÜBƏSĠ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA TƏTBĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 
Müasir Ģəraitdə qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Məqalə-

də dövlət aqrar-əmtəə istehsalçılarının müəyyən səviyyədə gəlir əldə etmələrinə təminat verən 

məqsədli qiymətlər müəyyənləĢdirməklə, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə kənd 

təsərrüfatında istifadə olunan sənaye məhsullarının qiymətləri arasındakı disparitetliyin ara-

dan qaldırılmasına istiqamətlənmiĢ və s. tədbirləri həyata keçirməklə aqrar sahənin inkiĢafına 

kömək etmiĢ olur. 

Məqalədə aqrar sahənin dayanıqlı inkiĢafına nail olunması ölkənin ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ġqtisadi amil kimi kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının qiyməti bu sahənin dayanıqlı və dinamik inkiĢafında böyük rola malik-

dir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması və ölkə əhalisinin ərzaq məhsullar-

ına olan tələbatının əsasən daxili istehsal hesabına ödənilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması üçün qiymətlərin səviyyələrinin istehsala stimullaĢdırıcı təsir göstərməsi öz əksini 

tapmıĢdır. 

Aqrar sferanın dayanıqlı və dinamik inkiĢafında bu sahənin məhsullarının və kənd təsər-

rüfatında istifadə olunan istehsal vasitələrinin qiymətləri arasındakı paritetlik böyük əhəmiy-

yətə malikdir. Belə ki, kənd təsərrüfatında istifadə olunan sənaye məhsullarının qiymətlərinin 

daha yüksək dərəcədə artması nəticəsində bəzi məhsulların istehsalı zərərlə baĢa gəlir. Təd-

qiqatlar göstərir ki, son 5 ildə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət artımı bütöv-

lükdə orta hesabla 25-30 % olduğu halda kənd təsərrüfatına satılan texnikanın və gübrələrin 

qiyməti 2-3 dəfə artmıĢdır.  

Digər tərəfdən aqrar sahədə dayanıqlı və dinamik inkiĢafa satıĢdan əldə olunan rentabel-

lik səviyyəsi də təsir göstərir. Respublikamızda 1999-cu ildən sonra bütün kənd təsərrüfatı 

məhsulları üzrə rentabelliyin səviyyəsi yüksələn xətlə inkiĢaf edir.  

Bütün deyilənləri ümumiləĢdirərək aĢağıdakı təklifləri irəli sürmək olar:  

- aqrar sferada məhsulların qiymətləri elmi əsaslarla müəyyənləĢdirilməli və bu zaman 

qiymətə təsir göstərən müxtəlif amillər kompleks Ģəkildə nəzərə alınmalıdır; 

- müasir Ģəraitdə kənd təsərrüfatı subyektlərinin səmərəli fəaliyyətini həyata keçirməyə 

imkan verən qiymət növlərindən, xüsusilə təminatlı qiymətlərdən istifadə olunmalıdır; 

- aqrar sferanın dayanıqlı və dinamik inkiĢafının təmin olunması məqsədilə bu sahədə 

tətbiq olunan qiymətlər istehsalçılarda məhsulun keyfiyyətini yüksəltməyə maraq oyatmalı, 

müəyyən rentabellik səviyyəsinin əldə olunmasına Ģərait yaratmalıdır; 

- aqrar sahədə dövlətin qiymət siyasəti bütün təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə sti-

mullaĢdırıcı təsir göstərməli, sahənin maliyyə vəziyyətinin sabitləĢməsinə gətirib çıxarmalıdır. 
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Р Е З Ю М Е 

 

МИРОВОЙ ОПЫТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И  

ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В современных условиях государственное регулирование цен имеет большое зна-
чение. Целью статьи является устранение несоответствия между ценами на сельско-
хозяйственную продукцию и ценами на промышленные товары, используемые в сель-
ском хозяйстве, путем определения целевых цен, которые обеспечивают аграрным и то-
варным производителям заработать определенный уровень дохода. И способствует раз-
витию аграрного сектора. 

Достижение устойчивого развития аграрного сектора в этой статье имеет реша-
ющее значение для продовольственной безопасности страны. Цена сельскохозяй-
ственной продукции, как экономического фактора, играет важную роль в устойчивом и 
динамичном развитии этой области. Расширение производства сельскохозяйственной 
продукции и спрос населения страны на продовольственные товары, главным образом 
за счет внутреннего производства, и уровень цен для стимулирования производства 
продуктов питания нашли отражение в обеспечении продовольственной безопасности. 

Соотношение между продуктами этой отрасли и средствами производства, ис-
пользуемыми в сельском хозяйстве, имеет большое значение для устойчивого и дина-
мичного развития аграрной сферы. Так используется в сельском хозяйстве В результате 
повышения цен на промышленные товары производство некоторых продуктов является 
дорогостоящим. Исследования показывают, что за последние пять лет рост цен на 
основные сельскохозяйственные продукты составляет в целом 25-30%, а стоимость 
сельскохозяйственной техники и удобрений увеличилась в 2-3 раза.  

С другой стороны, устойчивое и динамичное развитие в аграрном секторе также 
влияет на рентабельность продаж. После 1999 года уровень рентабельности во всех на-
ших сельскохозяйственных продуктах растет.  

Суммируя все вышесказанное, можно сделать следующие предложения:  
- Цены на продукцию в аграрной сфере должны определяться на научной основе, 

и в то же время различные факторы, влияющие на цены, являются сложными Должно 
быть принято;  

- Эффективная деятельность сельскохозяйственных субъектов в современных ус-
ловиях Особенно из типов цен, которые позволяют реализовать его Цены должны быть 
использованы;  

- Чтобы обеспечить устойчивое и динамичное развитие аграрной сферы, цены, 
применяемые в этой области, помогут производителям Пробуждение интереса к модер-
низации, достижение определенных уровней рентабельности Должен допускать; 

 - Ценовая политика государства в аграрном секторе - все экономические субъек-
ты. Должен оказывать стимулирующее воздействие на финансовое положение сайта 
должно приводить к стабилизации 
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S U M M A R Y 

 

WORLD EXPERIENCE OF PRICE FORMATION IN AGRICULTURE AND ITS 

APPLICATION IN AZERBAIJAN 

 

In modern conditions, state regulation of prices is of great importance. The article aims 

to eliminate the disparity between the prices of agricultural products and the prices of indus-

trial products used in agriculture, by defining targeted prices that ensure the agrarian and 

commodity producers to earn a certain level of income. 

 And promotes the development of the agrarian sector. The achievement of the sustaina-

ble development of the agrarian sector in the article is crucial for the country's food security. 

The price of agricultural products, as an economic factor, plays a major role in the sustainable 

and dynamic development of this area. Increasing the production of agricultural products and 

the demand of the country's population for food products, mainly due to domestic production, 

and price levels to stimulate food production have been reflected in the production stimulus.  

The parity between the products of this field and the means of production used in agri-

culture is of great importance in the sustainable and dynamic development of the agrarian 

sphere. So used in agriculture As a result of the higher prices for industrial products, the pro-

duction of some products is costly. Research shows that in the last five years, the price in-

crease for basic agricultural products is generally 25-30%, while the cost of agricultural ma-

chinery and fertilizers has increased 2-3 times.  

On the other hand, sustainable and dynamic development in the agrarian sector also af-

fects profitability from sales. After 1999, the profitability level in all our agricultural products 

is rising.  

By summarizing all the above, the following suggestions can be made:  

- Prices for products in agrarian spheres should be determined on a scientific basis and 

at the same time, various factors affecting prices are complex Must be taken;  

- Efficient activity of agricultural subjects in modern conditions Especially from the 

types of prices that allow you to implement it Prices should be used;  

- In order to ensure sustainable and dynamic development of agrarian spheres, the prices 

applied in this field will help the producers Awakening interest in upgrading, achieving cer-

tain profitability levels Should allow;  

- Price policy of the state in the agrarian sector is all economic entities Should have a 

stimulating effect on the financial situation of the site Stabilization.                                         
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Ключевые слова: основные средства; бухгалтерский учет; налоговый учет; нало-

говые разницы; резерв на капитальный ремонт основных средств. 
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ehtiyatlar.  

Keywords: fixed assets; accounting; tax accounting; tax differences; reserve for over-

haul of fixed assets. 

 

В составе активов практически всех хозяйствующих субъектов присутствуют 

основные средства, без использования которых создание нового продукта невозможно. 

Мы хотим остановиться на тех проблемах учета основных средств, которые появились 

относительно недавно. Прежде всего, считаем целесообразным обратить внимание чи-

тателя на нормативный документ, призванный определять общие положения для 

отнесения объектов учета к основным средствам и правила их оценки. Речь идет о 

Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) «Учет основных средств» ПБУ 01/17, ут-

вержденном приказом Минфина Азербайджана от 30.01.2017 № Q-01. В условиях 

достаточно жесткого регулирования правил ведения бухгалтерского учета в нашей 

стране такое несоответствие названия нормативного документа и его содержания 

вызывает как минимум недоумение. По нашему мнению, название нормативного доку-

мента и его содержание должны способствовать четкому пониманию процесса отра-

жения в системе бухгалтерского учета всех операций с соответствующими объектами 

учета, в том числе и с основными средствами. 

Очевидно, что появление таких нормативных документов было своеобразным 

реверансом перед соответствующими Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Однако в их названии слово «учет» не упоминается.  

При подготовке нормативных документов, регулирующих отечественный бухгал-

терский учет, были учтены многие нормы и положения международных стандартов 

учета. Тем не менее сегодняшняя система бухгалтерского учета Азербайджана  имеет 

свою специфику, которая по-прежнему объясняется ее «происхождением» из бухгал-

терского учета в условиях плановой экономики. Однако это обстоятельство вовсе не 

означает, что российская система бухгалтерского учета не отвечает современным 

требованиям и ее надо полностью заменять чем-то новым. 

Многие положения азербайджанской, а ранее советской, школы теории бухгал-

терского учета не утратили своего значения и сегодня. 

Еще одна проблема учета операций с основными средствами появилась с введе-

нием в нашей стране налогового учета. Трансформация экономики в соответствии с 

рыночными принципами хозяйствования потребовала значительных изменений в уп-
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равлении предприятиями, которое невозможно без системы отлаженных информацион-

ных потоков. Ключевым элементом такой системы является бухгалтерский учет с его 

методологией сбора, группировкой первичной документальной информации, описы-

вающей все хозяйственные операции предприятий, накоплением этой информации в 

регистрах, отражением ее в бухгалтерской отчетности, формированием отчетных дан-

ных для финансового анализа, планирования и принятия управленческих решений. 

Однако с момента ввода гл. IX Налогового кодекса Азербайджанской Республики 

(НК АР)- эта система, основанная на информационных потоках, сформированных в 

соответствии с методологией и стандартами бухгалтерского учета, уже частично гармо-

низированными со стандартами МСФО, должна существенно корректироваться для 

целей исчисления налога на прибыль. 

Смысл корректировки сложившейся информационной системы заключается в 

необходимости параллельного ведения практически всеми налогоплательщиками 

налога на прибыль двух систем учета: 

- системы бухгалтерского учета в соответствии с Законом Азербайджанской Рес-

публики от 29 июня 2004 года (№716-IIГ) «О бухгалтерском учете» и бухгалтерскими 

стандартами; 

- системы налогового учета в соответствии с гл. 9 НК АР. 

При этом, вопреки международному опыту и отечественной практике, данные 

налогового учета не базируются на показателях бухгалтерского учета, игнорируется 

системный подход к отражению фактов хозяйственной деятельности и калькуляцион-

ный принцип исчисления затрат (расходов). 

Анализ нормативной базы налогового учета показал, что наблюдается значитель-

ный разрыв между требованиями, отраженными в документах нормативного регули-

рования бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Минфином Азербайджана, 

и положениями налогового законодательства. Так, отмечаются различия: в принципах 

группировки доходов и расходов организации, их признания в бухгалтерском учете и 

для целей налогообложения; в способах оценки материально-производственных запа-

сов, незавершенного производства, готовой продукции; в способах начисления аморти-

зации основных средств и нематериальных активов; в порядке распределения расходов 

и определения той их доли, которая относится к расходам текущего периода. По мне-

нию инициаторов разработки системы налогового учета, все это обусловливает целесо-

образность разработки как методических, так и организационных основ, обеспечи-

вающих возможность оптимально, с наименьшими временными и финансовыми затра-

тами вести налоговый учет. 

В этой связи весьма показательной является ссылка известных в области бухгал-

терского учета и анализа авторов профессора А. Д. Шеремета и доцента Е. В. Старо-

войтовой на «…достатоно высокую степень сложности» (подчеркнуто нами. — Л.Н. и 

Г.С.) [4, с. 339] норм, изложенных в ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», в связи с чем правила формирования налоговой базы и образования 

налоговых разниц ими не рассматриваются. 

По нашему мнению, практически все расхождения в признании доходов и рас-

ходов в бухгалтерском и налоговом учете не имеют экономического обоснования. Так, 

бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной системати-

зированной информации об объектах учета и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности .Таким образом, основными этапами бухгалтерского учета 

являются сбор, регистрация и обобщение информации (см. рисунок). 
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Рисунок 1. Стадии сбора и обобщения информации для целей бухгалтерского 

и налогового учета 

 

Сбор и регистрация информации осуществляются путем документирования фак-

тов хозяйственной жизни, происходящих в организации. Первичные документы обеспе-

чивают сплошное и непрерывное отражение хозяйственной деятельности организаций 

в бухгалтерском учете. Этап обобщения информации, содержащейся в первичных учет-

ных документах, заключается в ее накоплении и систематизации в регистрах бух-

галтерского учета с помощью бухгалтерских счетов и двойной записи. В основе налого-

вого учета лежат те же первичные учетные документы, включая бухгалтерские справ-

ки, которые являются основой ведения бухгалтерского учета. На основе первичных 

документов проводится обобщение информации. Именно на этом этапе проявляются 

различия в системах бухгалтерского и налогового учета, поскольку принципы обобще-

ния информации в них не совпадают, хотя, как мы уже отметили, для налогового учета 

используются те же бухгалтерские первичные документы и справки. Таким образом, 

остро стоит проблема взаимодействия бухгалтерского и налогового учета во всех без 

исключения организациях, уплачивающих в бюджет налог на прибыль: бухгалтерский 

учет должен остаться информационной основой для управления организацией, для 

получения необходимой информации внутренними и внешними пользователями (в том 

числе для исчисления данных, необходимых для расчета налога на прибыль). Опреде-

ление принципов взаимодействия бухгалтерского и налогового учета возможно на ос-

нове анализа сходства и различия правил их ведения. Для краткости изложения пред-

ставим информацию в виде сравнительных таблиц. Сравнительная характеристика об-

щих понятий, целей и задач налогового и бухгалтерского учета представлена в табл. 1. 

 

Сбор информации 

Регистрация информации 

Обобщение информации 

Для целей налогооблажения 

информация группируется без 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета 

Для целей бухгалтерского учета 

информация группируется с 

помощью двойной записи и счетов 

бухгалтерского учета 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового учета 

 
Характе-
ристика 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Опреде-
ление 

Упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выраже-
нии об имуществе, обязательствах организаций 
и их движении путем сплошного, непрерывного 
и документального учета всех хозяйственных 
операций 

Система обобщения информации для оп-
ределения налоговый базы по налогу на 
прибыль на основе данных  первичных до-
кументов, сгруппированных в соответст-
вии с порядком, предусмотренным НКАР 

Объекты 
Имущество организаций, обязательства органи-
заций, хозяйственные операции, осуществляе-
мые организациями в процессе их деятельности 

Хозяйственные операции, осуществленные 
налогоплательщиком в течение  отчетно-
го(налогового) периода. 

Цели и 
задачи 

Формирование полной и достоверной инфор-
мации о деятельности организации и ее иму-
щественном положении, необходимой внут-
ренним пользователям бухгалтерской отчетности 
— руководителям, учредителям, участникам и 
собственникам имущества организации, а также 
внешним пользователям —инвесторам, креди-
торам и другим пользователям бухгалтерской 
отчетности. Обеспечение информацией, необ-
ходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соб-
людением законодательства Азербайджанской 
Республики при осуществлении организацией 
хозяйственных операций и их целесообраз-
ностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответст-
вии с утвержденными нормами, нормативами и 
сметами. Предотвращение отрицательных ре-
зультатов хозяйственной деятельности организа-
ции и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Формирование полной и достоверной ин-
формации о порядке учета для целей нало-
гообложения хозяйственных операций, 
осуществленных налогоплательщиком в 
течение отчетного (налогового) периода. 
Обеспечение информацией внутренних и 
внешних пользователей для контроля за 
правильностью, полнотой и своевремен-
ностью исчисления и уплаты в бюджет на-
лога на прибыль.  

Регистры 
учета 

Предназначены для систематизации и накопле-
ния информации, содержащейся в принятых к 
учету первичных документах, для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 
отчетности. Ведутся в специальных книгах 
(журналах), на отдельных листах и карточках, в 
виде машинограмм, полученных при использо-
вании вычислительной техники, а также на маг-
нитных лентах, дисках, дискетах и иных ма-
шинных носителях. Формы регистров разраба-
тываются организациями при соблюдении ими 
общих методо-логических принципов бухгал-
терского учета. Хозяйственные операции долж-
ны отражаться в регистрах в хронологической 
последовательности и группироваться по соот-
ветствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных опе-
раций в регистрах обеспечивают лица, соста-
вившие и подписавшие их. При хранении реги-
стров должна обеспечиваться их защита от не-
санкционированных исправлений. Исправление 
ошибки в регистре должно быть обосновано и 
подтверждено подписью лица, внесшего ис-

Предназначены для систематизации и на-
копления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета, 
для отражения в расчете налоговой базы. 
Ведутся в виде специальных форм на бу-
мажных носителях, в электронном виде и 
(или) любых машинных носителях. Формы 
регистров и порядок отражения в них ана-
литических данных налогового учета, дан-
ных первичных учетных документов раз-
рабатываются налогоплательщиком само-
стоятельно и устанавливаются приложе-
ниями к учетной политике организации 
для целей налогообложения. Формирова-
ние данных налогового учета предполагает 
непрерывность отражения в хронологичес-
ком порядке объектов учета для целей на-
логообложения. Правильность отражения 
хозяйственных операций в регистрах обес-
печивают лица, составившие и подписав-
шие их. При хранении регистров должна 
обеспечиваться их защита от несанкцио-
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правление, с указанием даты исправления. Со-
держание регистров и внутренней бухгалтер-
ской отчетности является коммерческой тай-
ной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в регистрах и во внутренней 
бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
коммерческую тайну. За ее разглашение они 
несут ответственность, установленную законо-
датель-ством Азербайджанской Республики. 

нированных исправлений. Исправление 
ошибки в регистре должно быть обосно-
вано и подтверждено подписью ответст-
венного лица, внесшего исправление, с 
указанием даты и обоснованием внесенно-
го ис-правления. Содержание данных на-
логового учета (в том числе данных пер-
вичных документов) является налоговой 
тайной .лица, получившие доступ к ин-
формации, содержащейся в данных нало-
гового учета, обязаны хранить налоговую 
тайну. За ее разглашение они несут ответ-
ственность, установленную НК АР. 

 

Содержание табл. 1 отчетливо показывает, что принципы, заложенные в самом 
определении налогового учета, его объектов, целей и регистров, имеют «бухгалтерские 
корни».Так, например, одним из аргументов за ведение налогового учета называют 
различия в правилах формирования многих показателей для целей бухгалтерского 
учета и для целей налогообложения [5,с.87–90]. Исследование практики ведения 
налогового учета свидетельствует об этих различиях, однако их природа не имеет 
никаких экономических обоснований. 

Рассмотрим наиболее существенные отличия в практике ведения бухгалтерского 
и налогового учета операций с основными средствами и их последствия для инфор-
мационной системы предприятий [6, с. 19–30].Так, в бухгалтерском учете при форми-
ровании первоначальной стоимости объекта основных средств (инвестиционного акти-
ва) в нее должна быть включена сумма процентов за пользование заемными средства-
ми, если заемные средства были привлечены для приобретения, сооружения или 
изготовления этого объекта и проценты начислены до ввода объекта в эксплуатацию. 

Нормы налогового законодательства предусматривают включение процентов по 
всем видам заимствований в состав внереализационных расходов (ст. 108 НК АР). 
Напомним, что для целей бухгалтерского учета этот вид расходов отнесен с прочим 
расходам. Следовательно, для целей налогообложения первоначальная стоимость объ-
екта основных средств, приобретенного с использованием заемных средств, будет 
меньше на сумму начисленных процентов. Это несовпадение первоначальной стоимос-
ти объекта основных средств неизбежно приводит к необходимости как минимум двух 
расчетов суммы амортизации по такому объекту. Корректировка стоимости необходи-
ма для исчисления суммы амортизации объекта, которая принимается в уменьшение 
налоговой базы, т. е. может быть включена в состав расходов на производство и реали-
зацию продукции для целей налогообложения. 

При ведении налогового учета возникают временные разницы между данными 
бухгалтерского и налогового учета, приводящие к необходимости корректировки сум-
мы подлежащего уплате в бюджет текущего налога на прибыль. Смысл и цель подоб-
ного действа становятся еще менее понятными, если проделать подобную процедуру 
корректировки с цифрами условного примера (табл. 2). 

Поясним данные, приведенные в табл. 2. Предположим, что организация получи-
ла банковский кредит в сумме 400 000 ман. сроком на 1 мес. под 12% годовых для при-
обретения нового объекта основных средств. Общая первоначальная стоимость при-
нятого к бухгалтерскому учету объекта основных средств составила 480 000 ман. При 
этом в ее состав по правилам бухгалтерского учета включена сумма процентов за 
пользование банковским кредитом в течение 1 мес. в размере 4 000 ман.  
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Таблица 2. 

Исчисление налоговых разниц в случае амортизации основных средств, 

приобретенных с использованием заемных ресурсов, ман. 
 

№  

п/п 

Факты хозяйственной жизни, связан-

ные с формированием первоначальной 

стоимости объекта  основных средств 

и суммы амортизации 

Отражение сумм фактов 

хозяйственной жизни 
Отклонение 

в бухгалтер-

ском учете 

в налого-

вом учете 

 

1 Сформирована первоначальная стоимость 

объекта, в том числе сумма процентов за 

пользование кредитом 

 

480000 

4000 

 

476000 

___ 

 

 

— 

2 Срок полезного использования объекта 4 года 48 мес. __ 

3 Метод начисления амортизации Линейный Линейный — 

4 Прибыль отчетного периода от основной 

деятельности 200000 200000 _ 

5 Налоговая база 200000 196000 -4000 

6 Сумма налога на прибыль в текущем 40000 39200 800 

7 Отложенное налоговое обязательство 800 — 800 

8 Сумма ежеквартальной амортизации 30000 29748 252 

9 Прибыль от основной деятельности пе-

риода, следующего за отчетным 120000 120000 

 

— 

10 Налоговая база периода, следующего за 

отчетным 120000 120252 +252 

11 Погашение отложенного налогового обя-

зательства 16 - 50,4 

12 Сумма текущего налога на прибыль в 

следующем за отчетным квартале 24000 24050,4 +50,4 

 

Первоначальная стоимость в 480 000 ман. будет амортизироваться в течение срока 

полезного использования, установленного организацией. Сумма амортизации будет 

включаться в себестоимость продукта, производимого организацией. Если предполо-

жить, что срок полезного использования приобретенного объекта 4 года, т. е. 48 мес., то 

сумма ежемесячной амортизации, рассчитанной линейным методом, для целей бухгал-

терского учета составит 10000 ман., или 30000 ман. в квартал. 

Для целей налогообложения сумма процентов за кредит (4000 ман.) не вклю-

чается в первоначальную стоимость объекта, а относится к внереализационным рас-

ходам, вся сумма которых будет принята в уменьшение налоговой базы по налогу на 

прибыль в том месяце, когда они были начислены. Следовательно, за отчетный месяц 

при всех прочих равных условиях налоговая база для расчета текущего налога на 

прибыль будет уменьшена на 4 000 ман., а сам налог на прибыль будет меньше на 800 

ман., что приведет к образованию вычитаемой временной разницы и отложенного нало-

гового обязательства. 

Эти суммы должны быть отражены в системе бухгалтерского учета следующим 

образом: 

1.Д-т сч. 801 «Прибыли и убытки», К-т сч. 521 «Расчеты по налогам и сбо-

рам», субсчет «По налогу на прибыль» - начислен условный налоговый расход в 

сумме 40000 ман. 

2. Д-т сч. 521 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По налогу на при-

быль», К-т сч. 902 «Отложенные налоговые обязательства» - отражена сумма 
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недоплаты по налогу на прибыль в текущем отчетном периоде на сумму 800 манат. 

Начиная со следующего за отчетным кварталом месяца организация будет начис-

лять амортизацию данного объекта для целей налогообложения от первоначальной 

стоимости объекта в 476 000 манат. Сумма амортизации составит 29748 ман. в квартал, 

или на 252 ман. меньше, чем для целей бухгалтерского учета.Это означает уменьшение 

суммы расходов на производство и реализацию продукции, увеличение прибыли 

и при прочих равных условиях ежемесячно, в течение 47 мес. Увеличение налога на 

прибыль на 50,4 манат (20% от 252 ман.) ежеквартально. К моменту окончания срока 

полезного использования объекта основных средств сумма отложенного налогового 

обязательства будет полностью погашена.Если на начальном этапе появления разницы 

сумма налога будет больше, то в последующем сумма возникшей переплаты (так назы-

ваемое отложенное налоговое обязательство) будет постепенно недоплачиваться в 

течение нескольких кварталов. Таким образом, по окончании периода амортизации в 

бюджет окажется уплаченной сумма налога на прибыль, которую изначально можно 

было бы рассчитать и уплатить по данным бухгалтерского учета.Спрашивается, зачем 

«городить огород», если под этими «разницами» нет никакого экономического обосно-

вания? Таким образом, данные, приведенные в табл. №2, свидетельствуют, что ни 

государство, ни организация не получают никакой выгоды: налог все равно будет упла-

чен полностью. Предлагаемая методика оценки основных средств для целей налогооб-

ложения представляется бессмысленной и приводит лишь к большей вероятности 

возникновения ошибок в расчетах, что никак не может способствовать повышению 

качества учетной информации и обеспечению экономической безопасности органи-

зации. Подобная ситуация, но с обратным результатом, возникает в организации в слу-

чае списания объекта основных средств до окончания срока его полезного использо-

вания и, следовательно, не полностью амортизированного. В бухгалтерском учете недо-

амортизированная часть стоимости объекта полностью признается убытком в периоде 

списания.В налоговом учете такой убыток признается в течение оставшегося срока 

полезного использования объекта равными частями.В качестве иллюстрации склады-

вающейся ситуации приведем пример расчетов с условными цифрами (табл. №3). Как 

видно из приведенных расчетов, организация в том периоде, в котором произошло 

досрочное списание объекта основных средств, должна уплатить налог на прибыль в 

значительно большей сумме, чем если бы его рассчитали от «бухгалтерской прибыли». 

Образовавшаяся переплата (так называемый отложенный налоговый актив) будет рав-

ными частями засчитываться в уменьшение этого налога в течение всех отчетных пе-

риодов (кварталов) оставшегося срока полезного использования списанного объекта. 

Видно, что определенная выгода для государственного бюджета возникает в такой 

ситуации, так как организация в отчетном периоде переплачивает налог, что может 

оказаться принципиальным для самой организации в условиях инфляции, несмотря на 

зачет такой переплаты, растягивающийся на несколько лет. 

Учитывая довольно жесткий фискальный характер отечественного налогового 

законодательства, такая ситуация объяснима с позиции наполнения бюджета текущего 

отчетного периода. Однако с позиции перспективного планирования бюджета эта си-

туация логичного объяснения не имеет, так как организация в конечном итоге уплатит 

фактически ту же сумму налога, которую она исчислила бы по данным бухгалтерского 

учета в периоде фактического списания объекта основных средств. 
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Таблица 3. 

Исчисление налоговых разниц в случае списания объекта основных 

средств до окончания срока его полезного использования, манат. 

 

№ 

п/п 

 

Факты хозяйственной жизни, связанные со 

списанием объекта основных средств до окон-

чания срока его полезного использования 

Отражение сумм фактов 

хозяйственной жизни 

Отклоне-

ние 

1 Первоначальная стоимость объекта  240000 240000 — 

2 Срок полезного использования  5 лет 60 мес. — 

3 Фактический срок эксплуатации к моменту 

списания 3 года 36 мес. — 

4 Метод расчета амортизации  Линейный Линейный — 

5 Сумма начисленной амортизации к моменту 

списания 144000 144000 — 

6 Убыток от списания в текущем отчетном пе-

риоде (квартале) выбывающего объекта 96000 12000 84000 

7 Прибыль от основной деятельности отчетного 

периода 120000 120000 — 

8 Прибыль до налогообложения (налоговая база)  24000 108000 –84000 

9 Налог на прибыль (условный налоговый рас-

ход) 20%  4800 21600 –16800 

10 Отложенный налоговый актив  16800 — +16800 

11 Прибыль от основной деятельности периода, 

следующего за отчетным 60000 60000 — 

12 Убыток от списания выбывающего объекта в 

следующем квартале  — 12000 +12000 

13 Прибыль до налогообложения (налоговая база)  60000 48000 –12000 

14 Налог на прибыль (условный налоговый рас-

ход) 20%  12000 9600 –2400 

 

Последнее, на наш взгляд, о чем следует сказать — это отмена права создания 

резерва на капитальный ремонт основных средств для целей бухгалтерского учета. 

Введение в действие ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и услов-

ные активы» лишило предприятия такой возможности, не признав такие резервы 

«обязательствами вследствие прошлых событий». В приведенном к этому ПБУ при-

мере расходы на ремонт основных средств не признаются обязательствами и, следова-

тельно, для целей бухгалтерского учета не формируются. Никаких разъяснений на этот 

счет больше не последовало [4,с.262–263], и большинство отечественных предприятий 

отказалось от образования такого резерва, несмотря на то, что это была реальная воз-

можность накопить необходимую сумму для финансирования капитального ремонта 

основных средств. В то же время в налоговом учете (НК АР) возможность резерви-

рования расходов на проведение ремонтов основных средств осталась при соблюдении 

определенных условий, которые вполне выполнимы. Поясним, что же в итоге может 

получиться, если предприятие будет исполнять требования нормативных документов 

как для целей бухгалтерского, так и налогового учета.В случае создания такого резерва 

предприятие должно будет вести учет разных сумм расходов текущего характера для 

целей бухгалтерского и налогового учета, выводить разные суммы прибыли в бух-

галтерском и налоговом учете, рассчитывать и уплачивать сумму текущего налога на 
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прибыль по данным налогового учета и налоговой декларации в течение всего периода 

подготовки к проведению капитального ремонта основных средств. В результате в 

бухгалтерском учете предприятия должна накопиться сумма прибыли, большая, чем в 

налоговом учете, за счет которой и будут списаны расходы на капитальный ремонт. В 

случае принятия решения о создании резерва на ремонт основных средств предприятие 

должно будет: 

- вести учет разных сумм расходов текущего характера для целей бухгалтер-

ского и налогового учета; 

- выводить разные суммы прибыли в бухгалтерском и налоговой базы для 

расчета налога на прибыль — в налоговом учете; 

- рассчитывать и уплачивать сумму текущего налога на прибыль по данным 

налогового учета и налоговой декларации в течение всего периода подготовки к 

проведению капитального ремонта основных средств, которая будет меньше суммы 

налога, рассчитанного от «бухгалтерской» прибыли. 

В результате в бухгалтерском учете предприятия в период подготовки к про-

ведению капитального ремонта основных средств, например в течение 3 лет, должна 

накопиться сумма прибыли, большая, чем в налоговом учете, а сумма расходов, фор-

мирующих себестоимость производимого продукта, к моменту окончания периода 

резервирования будет меньше, чем в налоговом учете.В течение 3 лет после проведения 

капитального ремонта в учетных регистрах предприятия будет отражаться обратная 

ситуация, т.е. в бухгалтерском учете фактические расходы будут большими, чем в 

налоговом учете. В налоговом учете, в котором, как известно, бухгалтерские проводки 

не применяются, сумма резерва предстоящих расходов на проведение ремонта к 

моменту его окончания уже накопилась, и отражаться будет только возможная разница 

между накопленной суммой резерва и фактическими расходами, в случае ее образова-

ния. Если же предприятие не будет проводить ремонт основных средств, то его оштра-

фуют, как следует из упоминавшегося нами примера, приведенного в ПБУ «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы».Никакого экономического 

обоснования под такими различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета нет. 

Причиной их появления можно считать только желание законодателя реформировать 

российские правила ведения бухгалтерского чета в соответствии с требованиями 

МСФО. Таким образом, приведенный пример еще раз подтверждает нецелесообраз-

ность сохранения действующих различий в ведении бухгалтерского и налогового учета 

основных средств, потому что ни государство, ни предприятие не получают никакой 

выгоды от этих процедур, кроме излишней мороки в проведении расчетов и ведении 

бухгалтерского и налогового учета необходимых сумм. Именно такой вывод можно 

сформулировать по итогам размышления над сложившейся ситуацией. 
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X Ü L A S Ə 

 

ƏSAS VƏSAĠTLƏRĠN UÇOTUNUN AKTUAL PROBLEMLƏRĠ 

 

Əsas vəsaitlər sahə mənsubiyyətindən, mülkiyyət formasından və təĢkilati-hüquqi for-

masından asılı olmayaraq istənilən müəssisənin ən çox rast olunan aktivlərinə aid edilir. 

Mühasibat uçotu haqqında qərarlarda yeni uçot  obyektlərin meydana gəlməsi onların uçotu 

ilə bağlı bəzi suallar doğurur. Belə ki, onların uçotu haqqında müvafiq sənədlərdə konkret 

olaraq birmənalı fikir ortaya qoyulmadığından anlaĢılmazlıqlar yaranır və ölkə təcrübəsində 

onların tətbiqi məsələsi çətinləĢir. 

Vergi məcəlləsinin(VM) doqquzuncu paraqrafının ―Hüquqi Ģəxslərin mənfəət vergisi‖ 

qüvvəyə mindikdən sonra bu kimi problemlər meydana gəlməyə baĢladı. Belə ki, AR VM 

müvafiq maddəsinə uygun olaraq vergi uçotu məqsədi ilə mənfəət vergisi üzrə vergi bazasının 

hesablanması məqsədi ilə uçot qaydaları müəyyən edildi. Məqalədə bu nöqteyi nəzərdən 

meydana gələn uyğunsuzluqların heç bir iqtisadi əsasının olmadığı tədqiq edilmiĢdir. 

2011-ci ildən baĢlayaraq bir çox müəssələr əsas vəsaitlərin təmiri üçün ehtiyyatların 

formalaĢdırılmasını dayandırdılar. Belə ki, bu ildən etibarən mühasibat uçotu uzrə qəbul 

edilmiĢ ―Qiymətləndirmə öhdəliyi, Ģərti öhdəliklər və Ģərti aktivlər‖ haqqında qərara müvafiq 

olaraq mühasibat uçotu məqsədləri ilə belə ehtiyyatların yaradılması ləğv edildi, lakin vergi 

uçotu məqsədi ilə belə ehtiyatların formalaĢdırılması saxlanıldı. YaranmıĢ vəziyyətə istər 

mühasibat mütəxəssisləri, istərsə də vergi uçotu mütəxəssisləri tərəfindən tam Ģəkildə aydınlıq 

gətirilməmiĢdir. 

mailto:feyzullayev@bk.ru


Audit, uçot və statistika 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 15-26. 
 

25 

 

Фейзуллаев Мушфиг Ахад оглы, к.э.н., доц. 

Сургутский Государственный Университет, 

Адрес: 628012, Тюменская область, 

г.Сургут, ул. Ленина 54/1. 

E-mail: feyzullayev@bk.ru 

Джавадов Рамиз Джавад оглы, д.ф.п.э., доц. 

Бакинский Университет Бизнеса 

E-mail: ramizjavad@gmail.com 

 

Р Е З Ю М Е  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Основные средства относятся к наиболее часто встречающемуся виду активов 

любого предприятия, независимо от его отраслевой принадлежности, формы собствен-

ности и организационно-правовой формы. Появление положений по бухгалтерскому 

учету некоторых объектов вызывает ряд вопросов по их применению, так как об учете 

как таковом в них не говорится, что становится причиной непонимания их внедрения в 

отечественную практику. 

 Подобные проблемы возникли у бухгалтеров после введения в действие гл. IX 

«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Азербайджанской Республики, 

которой были установлены правила ведения учета для целей исчисления налоговой 

базы по налогу на прибыль (налогового учета). Возникшие разночтения, как показано в 

статье, не имеют никакого экономического обоснования. 

Начиная с 2011 г. многие предприятия перестали формировать резервы на капи-

тальный ремонт основных средств, так как с этого года их создание было отменено для 

целей бухгалтерского учета в соответствии с нормами принятого Положения по 

бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы», но для целей налогового учета формирование такого резерва сохранено. 

Создавшаяся ситуация не была разъяснена специалистами ни по бухгалтерскому, ни по 

налоговому учету. 
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S U M M A R Y 

 

ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS 

 

The fixed assets are among the most frequent types of assets of any enterprise, regard-

less of its industry sector, form of ownership, management and organizational-legal forms. 

The emergence of Provisions in the accounting of some objects raises a number of questions 

regarding their application, since regarding accounting as such, is not mentioned there at all, 

so this is becoming the reason of misunderstanding of their implementation in the domestic 

practice. 

Similar problems the accountants faced after the introduction of Chapter 9 of the Tax 

code of the Azerbaijan Republic, ―Tax on profit of the organizations‖. The Chapter estab-

lished the rules of accounting for the purposes of calculating the tax base for tax on profit (tax 

accounting). The discrepancies which occurred as a result, as shown in the article, have no 

economic justification. 

Starting from 2011, many businesses ceased to create reserves for capital repair of their 

fixed assets, due to the fact that this year their establishment was abolished for accounting 

purposes, in accordance with the rules adopted by the ―Estimated liabilities, contingent liabili-

ties and contingent assets‖, but for tax accounting purposes the formation of such reserves is 

still maintained. The situation was explained neither by accounting experts nor by tax experts. 
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BÜDCƏ GƏLĠRLƏRĠNĠN  MALĠYYƏ SĠSTEMĠNĠN FORMALAġMASINA TƏSĠRĠ 

 

Açar sözlər: dövlət büdcəsi gəlirləri, maliyyə nəzarəti, büdcə prosesinin səmərəliliyi. 

Kлючeвыe cлoвa: дoxoды гocyдaрcтвeннoгo бюджeтa, финaнcoвый koнтрoль, 

эффekтивнocть бюджeтнoгo прoцecca. 

Keywords: state budget revenues, financial control, budget process efficiency. 

 

 Maliyyə sisteminin formalaĢmasının təhlili. Ġqtisadi islahatların ilk dövrlərindən baĢ-

layaraq  iqtisadiyyatın idarə edilməsinin köhnə mexanizminin köklü dəyiĢməsi, onun bazar 

təsərrüfatçılığı metodları ilə əvəz olunması baĢ verdi. Maliyyə sistemi sözün geniĢ mənasında 

müəyyən iqtisadi formasiya çərçivəsində mövcud olan maliyyə-iqtisadi  münasibətlərinin 

məcmusunu ifadə edir; sözün dar mənasında isə, sosial-iqtisadi məzmunu, funksiyaları və 

strukturu dövlət siyasəti ilə müəyyən edilən  maliyyə müəssisələri sistemidir. Buraya maliyyə 

təĢkilatları və Dövlət Vergi Xidmətinin bütün struktur bölmələri aid edilir (1, s. 397). 

Bununla yanaĢı, xarici ədəbiyyatda maliyyə sistemini bəzən ―…pul vəsaitlərinin 

mövcudluğu və ondan istifadə prosesində maliyyə münasibətlərinin məcmusu…‖, bəzən 

―…maliyyə sövdələĢmələrinin həyata keçilməsi, aktivlər və risklərin mübadiləsi  istifadə 

edilən bazarların və baĢqa alətlərin məcmusu…‖ (2,s.38), bəzən ―dövlət və təsərrüfat 

subyektlərinin məcmusu…‖ (3, s. 32), bəzən isə ―…sığorta, bankların,   fiziki Ģəxslərin 

maliyyəsinin, təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi, dövlət maliyyəsi məcmusu …‖ kimi xarak-

terizə olunur.(4,c.8) Maliyyə sistemi dövlət maliyyəsinin fəaliyyətinə imkan yaradan maliyyə 

bazarlarının əlaqəli elementlərin məcmusudur. Maliyyə sisteminə verilən bu Ģərh bu sistemin 

strukturunun müəyyənləĢdirilməsindəki qüsurları da aradan qaldırır. Belə ki,  maliyyə sistemi 

dövlət və təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi sistemi, təsərrüfat subyektləri və bankların ma-

liyyəsi,  fiziki Ģəxslərin maliyyəsinin məcmusu, sığorta, dövlət maliyyəsi kimi xarakterizə 

olunur. Digər tərəfdən yanaĢsaq, deyə bilərik ki, maliyyə sistemini təkcə maliyyə fondlarının 

sxematik birləĢimi kimi baĢa düĢmək lazim deyil, o həmçinin ― öz xidmətini vətəndaĢlarla, 

firmalarla,  dövlətə xidmət edən müəssisə və bazarın ümumi ardıcıl fəaliyyətindən ibarətdir‖. 

Maliyyə sisteminin tərkibinə mühüm amillərin, o cümlədən maliyyə vasitəçilərinin, maliyyə 

bazarlarının, maliyyə institutlarının maliyyə mexanizmlərinin və s. aid olduğuna diqqət yeti-

rilməyib. Bunda baĢqa dünya maliyyə sisteminin baĢqa gerçəkliyi maliyyə vəsaitləri axın-

larının artıq heç bir milli sərhəd tanımaması faktı da diqqətdən kənarda qalıb. Maliyyə bölgü 

münasibətlərinin aparıcı qüvvəsi olduğuna görə, məhz bu bölgü müxtəlif iqtisadi subyektlər 

arasında baĢ verir. Pul vəsaitlərinin istifadəsi qaydasından və pul fondlarının yaradılmasına 

görə  maliyyə sistemi aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirilir: 

- 1.müəssisələrin maliyyəsi; 

- 2.mərkəzləĢdirilmiĢ maliyyə; 

- 3.kredit-bank sistemi.  
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Bu bölmələri aĢağıdaki kimi təhlil etmək olar. Müəssisənin maliyyəsi qeyri-mərkəzləĢ-

dirilmiĢ maliyyəni əhatə edir. Dövlət maliyyəsinin mərhələləri mərkəzləĢdirilmiĢ maliyyəyə 

aid edilir və makro səviyyədə maliyyə-bölgü münasibətlərini, həmçinin iqtisadiyyatın tənzim-

lənməsində istifadə edilir.(5,s.345). Bəzi yerli iqtisadçılar maliyyə sisteminin ―…dövlət ma-

liyyəsinin maliyyə bazarlarının hərəkətinə Ģərait yaradan müxtəlif elementlərin məcmusu…‖ 

kimi təqdim edir. (7,s.44), bəziləri isə maliyyə sistemini təĢkil edən elementlər sırasına müəs-

sisə, idarə və təĢkilatların maliyyəsinin dövlət maliyyəsini və sığortanı daxil edirlər (9,s.262). 

Bunları nəzərə almaqla, hesab edilir ki, maliyyə sistemi pul vəsaiti fondlarından istifadə və 

onların  formalaĢması xüsusiyyətləri ilə xarakterizə edilən, ictimai təkrar istehsaldakı rolunun 

fərqlənməsi maliyyə münasibətinin fərqli sferasının məcmusu kimi  xarakterizə olunmalıdır 

(8,s.19). Hesab edirik ki,  büdcə dövlətin fəaliyyəti ilə sıx əlaqədə olan tarixi – iqtisadi ka-

teqoriya kimi nəzərdən keçirilməlidir. Dövlətin tarixi inkiĢafı dövri xarakter daĢıyır və   bu 

büdcənin müvafiq rol və vəzifələrini müəyyən edir. XVIII əsrin axırlarından baĢlamıĢ sənaye 

cəmiyyəti dövründən Ģəxsi kapitala üstünlük verildiyindən, bazarın «görünməz əli»  qəbul 

edilir və öz fərdiliyi ilə seçilən  mikroiqtisadiyyata üstünlük verilirdi. 

Büdcə dövlətin, ayrı-ayrı təĢkilatların və yerli özünüidarəetmə orqanlarının hətta ailənin 

müəyyən dövr üçün (adətən 1 il) gəlirlərini və xərclərini özündə əks  etdirən  maliyyə sənəd-

inə deyilir. Büdcə qarĢılıqlı əlaqədə olan iki hissədən ibarətdir: gəlirlər (mədaxil), xərclər 

(məxaric). Gəlirlər hissəsində müəyyən dövr ərzində büdcəyə bütün mənbələr üzrə daxilolma-

lar, xərclər hissəsində isə həmin dövr ərzində bütün istiqamətlər üzrə məsrəflər, yəni maliyyə-

ləĢmələr əks olunur. Xarici iqtisadi ədəbiyyatda «büdcə» anlayıĢı bəzən ―… dövlət və yerli 

özünüidarənin funksiya və iĢlərinin maliyyə təminatı üçün  pul vəsaitlərinin formalaĢması və 

xərclənməsi fondu…‖ (10.s.7.) kimi, bəzən‖… dövlət və yerli özünüidarənin maliyyə təminatı 

üçün pul vəsaitlərinin formalaĢması və xərclənməsinin mərkəzləĢdirilmiĢ fondu …‖ (9,s.81) 

kimi, bəzən isə,  ―… məqsədlərin gerçəkləĢməsi üçün resursların bölgüsü metodu….‖ (11, 

s.293) kimi Ģərh olunur. Dövlət büdcəsi özünün iqtisadi mahiyyətinə görə, mili gəlirin böl-

üĢdürülməsi məqsədilə dövlətlə hüquqi və fiziki Ģəxslər arasında yaranan münasibətlərdir. Bu 

isə ilk növbədə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində həyata keçirilməni, ölkənin müdafiəsinin 

möhkəmləndirilməsinin və dövlət idarəetməsinin maliyyələĢdirilməsi üçün büdcə fondunun 

yaradılması ilə əlaqədardır. (12.,s,234). Suverenliyini bərpa etmiĢ və bazar iqtisadiyyatı  yol-

una  yenicə qədəm qoymuĢ ölkələrdə qarĢıda duran vəzifələrə uyğun olaraq dövlət bölməsi 

üçün bu cür planlaĢdırma son dərəcə vacibdir. Belə ki, qanunverciliyə görə  əvvəlcə illik 

büdcə planı tərtib olunur. Bu zaman büdcənin əsas göstəriciləri olan gəlirlər və xərclərin məb-

ləği dəqiqləĢdirilir. Dünya təcrübəsində belə hal  dövlətin büdcə siyasətinin əsası  hesab edilir 

və onun reallaĢması yalnız dövlətin aktiv büdcə sisteminın olduğu Ģəraitdə mümkündür.  

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları ümumiləĢdirməklə belə qənaətə gəlmək olar ki,  

dövlət büdcəsi dövlətin, bələdiyyə büdcəsi isə bələdiyyələrin maliyyə planıdır. Ġqtisadi  kate-

qoriya kimi «dövlət büdcəsi» anlayıĢına nəzəri, iqtisadi, hüquqi və qanunvericilik baxımından 

dörd əsas yanaĢma mövcuddur.  Nəzəri baxımdan yanaĢmaya əsasən, büdcə mərkəzləĢdirilmiĢ 

pul fondlarının istifadəsi və yaradılması prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər sistemidir. 

Ġqtisadi yanaĢmaya əsasən, büdcənin ictimai maliyyənin yaradılması, bölgüsü və istifadəsi 

üzrə əsas maliyyə planına aid edilir. Hüquqi baxımdan büdcə  dövlət hakimiyyətinin səlahiy-

yətli orqanı tərəfindən xüsusi prosedur Ģəklində qəbul olunan qanundur. Ölkə qanunvericiliy-

inə görə, büdcə – ölkəmizin müxtəlif  dövlət və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə bələdiy-

yələrə, dövlətə məxsus olan funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan vəsaitin yığımı, 
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həmçinin ondan istifadə üzərində tətbiq edilən maliyyə sənədidir. Maliyyə sistemi strukturun-

da mühüm yeri dövlət maliyyəsi tutur. BaĢqa sözlə  desək, maliyyə sisteminin ana xəttini döv-

lət maliyyəsi təĢkil edir (7,s.262). Dövlət  maliyyəsində isə əsas yer dövlət büdcəsinə məxsus-

dur.  2017-ci il üçün dövlət büdcəsinin xərcləri 16,60 milyard manat, gəlirləri isə 15.955 mil-

yard manat məbləğində təsdiq edilmiĢdir.  

2008-ci ildə dünya bazarında neftin 1 barelinin qiymətinin 150 ABġ  dollarına yaxınlaĢ-

dığı halda 2016-cı ildə neftin qiymətlərindəki bu cür qlobal azalma , neftin qiymətinin 30 

ABġ dollarından da aĢağı düĢməsi  iqtisadiyyatımıza mənfi təsir  göstərdi.  Proqnozlara  görə  

neft qiymətlərinin əvvəlki yüksək səviyyələrinə qayıdıĢı gözlənilmədiyi, son 30 il ərzində neft 

gəlirlərnin  azalacağı  üçün  gələcəkdə neftdən gələn gəlir hesabına artım gözlənilmir. Bu  

təsir neftin qiymətlərinin iqtisadi inkiĢafına bilavasitə təsir edən Səudiyyə Ərəbistanı, Qazaxı-

stan, Rusiya, Türkiyə kimi təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələrin iqtisadiyyatına da təsir göstər-

məkdədir. Azərbaycan üçün iqtisadi imkanların sürətləndirilməsi üçün potensial imkanlar 

mövcuddur. Bu imkanlardan bir neçəsini sadalayaq. 

1. Azərbaycan Respublikası üç iri iqtisadiyyati güclü olan dövlətlərin  – Rusiya, Türki-

yə və Ġran kimi dövlətlərlə həmsərhəddir.  Azərbaycan  ÜDM-i  30 trilyon ABġ dollarına ça-

tan Çin Avropa Birliyi və Körfəz ölkələri bazarlarının yaratdığı dairənin mərkəzində yerləĢir.  

2. Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçən ―Ġpək Yolu‖ layihəsini həyata keçirməyi 

planlaĢdıran CXR bu marĢrutlardan birinin ölkəmizin ərazisindən keçməsi iqtisadi gəlirin 

artımına yol açır. Eyni zamanda, Hindistan, Avropa, Ġran, Rusiya,  Mərkəzi Asiyanı birləĢ-

dirəcək ġimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir xətti Azərbaycanın ərazisindən keçir. Bu 

addımlar ölkəmizin ərazisindən keçən sərniĢin və əmtəə  dövriyyəsini artırmaqla marĢrut boyu 

istehsal xidmətləri üçün imkanlar yaradacaq. Azərbaycanı üçün bu irəliləyiĢər  həm ölkəmizi 

tranzit ölkəsi kimi tanınmasına, həm də  əmtəələr üzərində əlavə dəyər yaratmaq potensialına 

malik olmasına rəvac verəcəkdir.   
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X Ü L A S Ə  

 

BÜDCƏ GƏLĠRLƏRĠNĠN  MALĠYYƏ SĠSTEMĠNĠN FORMALAġMASINA TƏSĠRĠ 

                                                             

Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafina yönəlik maliyyə sisteminin formalaĢmasında əsas mə-

sələ büdcə gəlirlərinin lazımi səviyyədə olmasını müəyyən etməkdən ibarətdir. Gəlirlərin artı-

mının tənzimlənməsinin və büdcənin gəlirlərinin məqsədli Ģəkildə istifadəsinin müəyyən edil-

məsi əsas xətt kimi götürülməlidir. Son illərin əsas makroiqtisadi göstəricilərinin dinamikası-

nın təhlili göstərir ki, büdcə gəlirlərinin yığımı və büdcə xərclərinin tənzimlənməsi problemini 

həll etmədən iqtisadi artımın dayanıqlı olması problemini də sona qədər həll etmək mümkün 

deyildir. 

Müstəqil ölkənin dövlət idarəçiliyində yeni sistemin formalaĢdırılması regionların səla-

hiyyətlərini xeyli artırmıĢdır ki, bu da regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı, həmçinin də  region-

al siyasət zəminində dövlət və region (ərazi) arasında idarəçiliyin səlahiyyət funksiyalarının 

bölünməsi zamanı regionların maraqlarını nəzərə almağı vacibləĢdirir. Bu Ģəraitdə regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢafının həllini yalnız hökumət, yerli hakimiyyət və yerli özünüidarəetmə or-

qanları səylərinin əlaqələndirilməsi nəticəsində həyata keçirmək mümkündür.  Ona görə də 

ayrı-ayrı region və ərazilərdə özünüidarəetmə və öz-özünü inkiĢaf etdirmənin əhəmiyyəti yük-

səlir, bu da regionların iqtisadi və sosial inkiĢafında bələdiyyələrin iĢtirakının rolu, forma və 

mexanizminin iĢlənib hazırlanmasını tələb edir. Büdcənin formalaĢmasına və  iqtisadiyyatın 

inkiĢafına yönəlik ölkə prezidenti tərəfindən 06 dekabr 2016-cı il tarixində ―Milli iqtisadiyyat 

və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin‖ icrası üçün sərəncam imzalan-

mıĢdır. Strateji yol xəritəsində müəyyən məqsədlər və hədəflər müəyyən edilmiĢdir ki, bunun 

sayəsində yaxın gələcəkdə ölkəmizin iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafina nail olunacaqdır. 
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Р E З Ю М E  

 

ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

                                                              

Ocнoвным вoпрocoм в фoрмирoвaнии эффekтивнoгo yрoвня  финaнcoвoй cиcтeмы 

в экoнoмикe для oбecпeчeния экoнoмичecкoгo рocтa нeoбxoдимo oпрeдeлить дoxoды 

бюджeтa. В этoм cлyчae, в кaчecтвe ocнoвнoй линии иcпoльзoвaния cлeдyeт рaccмaтри-

вaть рeгyлирoвaниe рocтa дoxoдoв и дoxoдoв бюджeтa. Зa пocлeднee врeмя aнaлиз динa-

мики ocнoвныx мaкрoэкoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй пoкaзывaeт, чтo cбeрeжeния и рacxo-

ды бюджeтa рeгyлирyют рaзрeшeниe прoблeмы ycтoйчивoгo экoнoмичecкoгo рocтa. 
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Фoрмирoвaниe нoвoй cиcтeмы в гocyдaрcтвeннoм yпрaвлeнии нeзaвиcимoгo гocy-

дaрcтвa знaчитeльнo yвeличилo пoлнoмoчия рeгиoнoв, чтo дeлaeт нeoбxoдимым yчи-

тывaть интeрecы рeгиoнoв в рaздeлeнии фyнкций yпрaвлeния мeждy гocyдaрcтвoм и 

рeгиoнoм (рeгиoнaльным) нa ocнoвe coциaльнo-экoнoмичecкoгo рaзвития рeгиoнoв, a 

тaкжe рeгиoнaльнoй пoлитики. В этиx ycлoвияx рeшeниe coциaльнo-экoнoмичecкoгo 

рaзвития рeгиoнoв мoжeт быть дocтигнyтo тoлькo пyтeм кooрдинaции ycилий прaви-

тeльcтвa, мecтныx oргaнoв влacти и oргaнoв мecтнoгo caмoyпрaвлeния. Пoэтoмy знa-

чeниe caмoyпрaвлeния и caмoрaзвития в oтдeльныx рeгиoнax и тeрритoрияx вoзрacтaeт, 

чтo трeбyeт роли, формы и механизма участия мyниципaлитeтoв в экoнoмичecкoм и 

coциaльнoм рaзвитии рeгиoнoв. Прeзидeнт cтрaны, пocвящeнный фoрмирoвaнию бюд-

жeтa и экoнoмичecкoмy рaзвитию, пoдпиcaл рacпoряжeниe o рeaлизaции Cтрaтeги-

чecкoй дoрoжнoй кaрты пo ключeвым ceктoрaм нaциoнaльнoй экoнoмики и экoнoмики 

6 дeкaбря 2016 гoдa. Cтрaтeгичecкaя «дoрoжнaя кaртa» oпрeдeлилa конкретные цeли и 

зaдaчи, кoтoрыe пoзвoлят динaмичнoмy рaзвитию экoнoмики нaшeй cтрaны в бли-

жaйшeм бyдyщeм. 
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S U M M A R Y 

 

THE IMPACT OF BUDGET REVENUES ON THE FORMATION OF  

FINANCIAL SYSTEM 

 

The main issue in the formation of the efficiency of the financial system in the economy 

for promoting the economic growth is to determine the budget revenues. In this case, the ad-

justment of income rates and budget revenues should be considered as a priority. The recent 

analysis of the dynamics of key macroeconomic indicators shows that it is impossible to ad-

dress the problem of sustainable economic growth without solving the problem of budget rev-

enues and regulation of budget expenditures.  

The formation of a new system in the government of an independent state significantly 

increased the powers of the regions, which makes it necessary to take into account the inter-

ests of the regions in the division of the functions of governance among the state and regions 

(regional) on the basis of socio-economic development of the regions as well as the regional 

policy. In these circumstances, the solution of the socio-economic development of the regions 

can only be achieved by coordinating the efforts of the government, local authorities and local 

self-governance bodies. Therefore, the importance of self-governance and self-development in 

individual regions and territories is rising, requiring the role, forms and mechanisms of the 

participation of municipalities in the economic and social development of regions. The Presi-

dent of the Azerbaijan Republic, dedicated to the budget formation and economic develop-

ment, signed a decree for the implementation of the ―Strategic Road Map for the national 

economy and main economic sectors‖ on December 6, 2016. The Strategic Road Map has 

defined certain goals and targets that will enable the dynamic development of the national 

economy in the near future. 
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LĠBERAL DÖVLƏTLƏRDƏ SOSĠAL MƏSULĠYYƏT PRAKTĠKASI 

 

Açar sözlər: korporativ sosial məsuliyyət, liberal dövlət, mühafizəkar, sosial-demo-

kratik, iqtisadi məsuliyyət, hüquqi məsuliyyət, etik məsuliyyət, xeyriyyəçilik (filantropiya). 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, либеральное го-

сударство, консервативный, социально-демократическая, экономическая ответствен-

ность, юридическая ответственность, этическая ответственность, благотворительность 

(филантропия).  

Keywords: corporate social responsibility, liberal state, conservative, social-demo-

cratic, economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, philanthropy.  

Sosial siyasət rejiminə görə ölkələrin təsnifatı. 

Sosial məsuliyyət siyasətinə bağlılığı, biznesin idarə edilməsində əvəzolunmaz Ģərt he-

sab edilən ölkələrin sayı daim artır. KSM tədbirlərinin qədim tarixi olduğu iqtisadi cəhətdən 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrə, fəal surətdə inkiĢaf etməkdə olan ölkələr qoĢulur. 

2008-ci ildə keçirilmiĢ Beynəlxalq biznes tədqiqatlarının nəticəsində bu fakt təsdiqlənir. 

Xüsusilə, tədqiqat prosesində sahibkarlara korporativ məsuliyyətə yazılı sənəd və ya ümumi 

strategiyanın bir hissəsi kimi daimi yanaĢmanın rəsmiləĢdirməsi barədə sual verildi. Bütün 

cavab verən Ģəxslərin 56%-i bu suala müsbət cavab verdi. Ancaq təəccübləndirməyə bilməz 

ki, liderlər arasında Çin (sorğuda iĢtirak edən müəssisə sahiblərinin 74%-i bildiriblər ki, belə 

yazılı sənəd onlarda mövcuddur), Meksika (69%) və Braziliya (68%) da var idi. 

Lakin, tədqiqatlar aĢağıdakı rəqəmlər ilə nəticələnir: 

1) Bu araĢdırmalarda iĢtirak edən ölkələrin (bir çox ölkələrdə 80%-dən çox və Malayzi-

yada, Cənubi Afrikada, ABġ-da, Yeni Zellandiyada 90%-dən çox) əksər sahibkarları iĢçilərin 

(əməkdaĢların) sağlamlıq vəziyyətinin və rifah halının yüksəldilməsinə istiqamətlənmiĢ təd-

birlər həyata keçirirlər. Bu tədbirlər birmənalı olaraq ixtisaslı iĢçi qüvvəsinin çatıĢmamazlığı 

Ģəraitində kadrların cəlb edilməsi və saxlanması üçün vacibdir. Hətta iqtisadiyyatı inkiĢaf et-

məkdə olan ölkələrdə-Tayland, Hindistan, Flippində sahibkarların 35-45%-i belə tədbirlər hə-

yata keçirirlər. 

2) Ən yüksək xeyriyyəçilik göstəriciləri üzrə ABġ (94%) Yeni Zellandiya (91%), eləcə 

də Ġrlandiya (88%) və CAR (88%) qeydə alınıb. 

3) Almaniyanın özəl müəssisələrinin 94%-i, Yeni Zellandiyada müəssisələrin 86%-i, 

Danimarkada müəssisələrin 84%-i, ABġ-da müəssisələrin 83%-i və Braziliyada müəssisələr-

inin 82%-i elastik iĢ qrafikini təcrübədən keçirirlər. 
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Şəkil 1.Formal KSM proqramlarının mövcudluğu - ilk və son beş ölkələr. 

 

4) Ölkənin mədəniyyəti baxımından belə müxtəlifliyə Malayziya (91%), CAR (90%) və 

ABġ (84%), milliyətindən asılı olmayaraq müxtəlif həvəsləndirici siyasətinin həyata keçiril-

məsi ilə bağlı liderlik edirlər. 

5) Bir çox ölkələrin respondentləri istehsal tullantıları və enerjidən istifadənin səmərəli-

liyinin yüksəldilməsi üçün görülən tədbirlər barədə məlumat veriblər. 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, hal-hazırda harda olmağından asılı olmayaraq 

sosial siyasət strategiyasının iĢlənib hazırlandığı və dövlətin bu sferaya müdaxilə etmədiyi 

nisbətən inkiĢaf etmiĢ heç bir ölkə yoxdur. Lakin belə müdaxilənin səviyyəsi və biznesə təsir 

alətləri çox güclü fərqlənirlər. Belə müxtəliflik çoxlu amillərlə, o cümlədən tarixlə, mədəni 

ənənələrlə, iqtisadi inkiĢafın xüsusiyyətləriylə, siyasi sistemlə, güclü və ictimai hərəkatla Ģərt-

lənir. Sahibkarları korporativ sosial məsuliyyət təcrübəsinə müraciət etməyə məcbur edən va-

daredici səbəblər də müxtəlifdir. AĢağıdakı cədvəldə korporativ sosial məsuliyyətin əsas 

stimulları əks olunmuĢdur. 

Aydındır ki, hər bir ölkənin müəyyən bir unikallığı vardır və digər dövlətlərin sosial si-

yasətinin həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri ilə oxĢardır. Buna görə də XX əsrin 70-ci illərin-

dən baĢlayaraq sosial problemlərin həllinə yanaĢmada ölkələrin təsnifatı üzrə bir neçə sistem 

iĢlənib hazırlanmıĢdır. Ən uğurlu təsnifat Ġsveç sosioloqu Q.Espinq-Andersen tərəfindən 

1990-cı ildə buraxılmıĢ kapitalizm rifahının iç aləmi (―The Three Words of Weffare 

Capitalism‖) kitabında təqdim olunmuĢdur. 
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                                                                                                       Cədvəl 1.  

Korporativ sosial məsuliyyətin əsas stimulları 

 

Xərclərin idarə 

olunması 

Nüfuzun 

artırılmasında 

ictimai rəy 
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etmə 
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Ġrlandiya 

Meksika 

Sinqapur 

Ġspaniya 

Avstraliya 

Belçika 

Kanada 

Danimarka 

Almaniya 

Yaponiya 

Yeni 

Zelandiya 

PolĢa 

Rusiya 

Ġsveç 

Türkiyə 

Böyük 

Britaniya 

ABġ 

Tayland Vyetnam 

 

Bu təsnifata üç növ aiddir: Liberal (ABġ, Böyük Britaniya, Avstraliya, Yeni Zelandiya 

və Kanada) sosial-demokratik (Skandinaviya ölkələri - Danimarka, Ġsveç, Norveç, eləcə də 

Finlandiya və Hollandiya) və mühafizəkar (kontinental Avropa ölkələri: Almaniya, Avstriya, 

Fransa, Belçika).  

Son tədqiqatlarda bu üç növə dördüncü - Cənubi Avropa və ya Aralıq dənizi dövlətləri 

(Ġspaniya, Yunanıstan və Portuqaliya) də əlavə olunub. KeçmiĢ sosialist düĢərgəsində olan 

dövlətləri və ġərqi Asiya ölkələrini ayrı-ayrı qruplar Ģəklində ayırmaq təklif olunub. Bir sira 

alimlər Q.Espinq-Andersen tərəfindən təklif modeli həqiqətə uyğun saymırdılar, əslində iki 

növ (liberal və sosial-demokratik ölkələr) model mövcuddur. 

 

Cədvəl 2. 

Sosial siyasət rejiminə görə dövlətlərin təsnifatı (Q.Espinq-Andersenə görə) 

 
Göstərici Liberal dövlət Mühafizəkar dövlət Sosial-demokratik dövlət 

Əsas məqsədləri və 

dəyərləri 

Bazarlarda Ģəxslərin özünü 

təmin etməsi, azadlıq 

Təhlükəsizlik, status 

fərqlərinin saxlanılması 

Dekommodifikasiya, 

bərabərsizlik, təhlükəsizlik 

Üstünlük təĢkil edən 

xidmət formaları 

ĠnkiĢaf etmiĢ özəl sosial 

xidmətlər 

Sosial sığorta, yardım, 

xidmətlər 
Dövlət sosial xidmətləri 

Dekommodifikasiya AĢağı 
Orta (məĢğul Ģəxslər üçün 

yüksək) 
Yüksək 

TəbəqələĢmə 
Mövcud bərabərsizliyin 

kəĢkinləĢməsi 

Status təbəqələĢdirmənin 

möhkəmləndirilməsi 
Etaliasiya 

Vergi sisteminin 

tərəqqisinin ifadə 

dərəcəsi 

AĢağı Mülayim Yüksək 

Tam məĢğulluğa 
zəmanət 

Zəif Orta Güclü 

Sosial hüquqların 
tənzimlənməsi 

Bazar Korporativ sahibkar Dövlət 

Ölkə təmsilçiləri 
ABġ, Böyük Britaniya, 

Avstraliya, Kanada 
Almaniya, Fransa, 
Avstraliya, Belçika 

Danimarka, Ġsveç, Norveç, 
Fillandiya, Hollandiya 
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Sözsüz ki, təklif olunan məsələlər böyük müzakirələr tələb edir, lakin biz Q.Espinq-

Andersenin klassik modeli üzərində dayanacağıq. Cədvəl 2-də hər növ dövlətin əsas xüsusiy-

yətləri verilmiĢdir. 

Dekommodifikasiya –vətəndaĢa olan bazar təzyiqlərinin dövlət tərəfindən aradan qal-

dırılması dərəcəsi, yəni iĢçi qüvvəsinin satıĢı olmadan yaĢayıĢı təmin etmək üçün fərdi qabi-

liyyət deməkdir (pensiyalar, müavinətlər, müxtəlif sosial ödəniĢlər vasitəsilə) 

Göründüyü kimi, "sosial yönümlü" kapitalizmin rejimlərindən heç biri təmir formada 

mövcud deyil. Ancaq təklif olunan təsnifat tətbiq olunan siyasət nöqteyi-nəzərindən müxtəlif 

dövlətlərin müqayisəli təhlilini aparmağa imkan verir. 

Korporativ sosial məsuliyyətin ABġ modeli.  

Liberal modelli ölkələrdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi əhəmiyyətsizdir və bazarın 

tənzimlənməsində əsasən ifadə olunur. BaĢqa sözlə, dövlət ―oyun qaydalarını‖ müəyyənləĢ-

dirərək tapĢırığını verir və onların yerinə yetirilməsini müĢahidə edir. Lakin yuxarıda qeyd ol-

unan qaydaların pozulması baĢ vermirsə, dövlət hadisələrin inkiĢafına müdaxilə etmir. Belə-

liklə dövlət iqtisadi fəaliyyətin bilavasitə iĢtirakçısı deyil, tənzimləyici rolunu yerinə yetirir. 

Burada ünvanlı sosial yardım yalnız əhalinin az təminatlı hissəsinə göstərilir, mahiyyət 

etibarilə cəmiyyətin bütün üzvlərinə məhz sosial müavinətlərin minimum standartı zəmanəti 

verilir. Ġctimaiyyət hər Ģeydən əvvəl biznesdən iĢ yerlərinin yaradılmasını, iĢ Ģəraitinin yüksək 

standartlara cavab verməsini və vergilərin vaxtında ödənilməsini gözləyir. 

Bu modelin əsas əlaqə auditoriyaları səhmdarlar və iĢçilərdir. 

Daha ətraflı sosial məsuliyyətlili beral baxıĢlı olan ölkələrdən  ABġ və Böyük 

Britaniyanı nəzərdən keçirək. 

 Korporativ sosial məsuliyyətin amerikan modelinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu 

model yüksək dərəcədə öz-özünü tənzimləməyə malikdir. Sosial məsuliyyət məsələlərində 

korporasiyanın davranıĢını nəzərdə tutan hüquqi normalar çox azdır və onlar hər Ģeydən əvvəl  

vergi güzəĢtləri və hesabları vasitəsilə qanunverici həvəsləndirməyə aiddirlər. Belə ki, kor-

porasiyalar müstəqil surətdə təkcə cəmiyyətin sosial inkiĢafına olan yatırımların həcmini 

zənginləĢdirməkdə azad deyillər, onlar üçün həm də prinsipcə belə bir yatırımı həyata keçir-

mək zəruriliyi vardır. 

Lakin biznes cəmiyyətin ona olan yeni tələblərini nəzərə almaya bilməz, çünki indi diq-

qətini ən çox sosial proqramların reallaĢdırılmasında bu və ya digər firmanın iĢtirakına çəkir. 

Nə zaman ki, bu ölkədə yüksək gəlir əldə edən iri kompaniyalar, bu gəlirin bir hissəsini xey-

riyyəçiliyə yönəltmirlər, ictimai rəy bu halı yanlıĢ (müəyyən mənada ən Ģiddətli qınağa layiq-

dir) vəziyyət kimi dəyərləndirir. Bununla əlaqədar olaraq Bill Qeyts və Uorren Baffeti misal 

göstərmək olar. Onlar 2010-cu ilin iyun ayında insanlara təklif ediblər ki, ‖Forbes‖ araĢdırma-

sına əsasən ABġ-ın ən varlı vətəndaĢları öz sərvətinin yarısını xeyriyyəçiliyə versinlər. (2010-

cu ilin avqust ayında bu təĢəbbüsü artıq 40 adam dəstəkləyirdi. Onlar sərvətlərinin yarısını ya 

sağ ikən və yaxud da öləndən sonra xeyriyyəçilik məqsədilə verməyə razı idilər) 

Bundan baĢqa, əgər cəmiyyət hesab edirsə, bu və ya digər kompaniya özünü qeyri-etik 

aparıb, bu ciddi maliyyə itgilərinə, bəzən də belə müəssisələrin iflasına gətirib çıxara bilər. Bu 

xüsusən ABġ iqtisadiyyatı kimi yüksək rəqabətli iqtisadiyyat üçün daha doğrudur. 

A.N.Andrunakieviç qeyd edir ki, ABġ-da biznesin hesabına (iĢçilər üçün peĢə təhsilinə, 

pensiya və sığorta sahələrinə sponsorluq) müxtəlif cür sosial problemlərin həllinə yönələn 

korporativ fondlar vasitəsilə cəmiyyətə sosial dəstək verilməsində biznesin iĢtirakının çoxsay-

lı mexanizmləri inkiĢaf etmiĢdir. Məhz ABġ-da sosial proqramların reallaĢmasında əsas alət 
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xeyriyyəçilikdir. Dünyanın heç bir ölkəsində biznes təhsilə, səhiyyəyə, qocalıqda əlavə pensi-

ya ödəniĢlərinə zəmanət vermir,  iĢsizliyə və ya əlilliyə belə geniĢ yardım (uzunmüddətli və 

müntəzəm olaraq) göstərmir. 

Misal 1.  

IBM korporasiyası korporativ məsuliyyət haqqında öz hesabatını nəĢr etdirdi. Orada 

idarəetmə və nəzarət, təchizat zənciri, ətraf mühitin mühafizəsi, ictimai proseslərə cəlbetmə, 

məĢğulluq və əmək münasibətləri sferasında  təcrübə, dövlət siyasəti və asayiĢ kimi sahələrdə 

kompaniyanın sosial fəaliyyətinin nəticələri və onun strategiyası ətraflı əks olunub. 

Hesabatda IBM-in korporativ iĢçi qruplar (IBM Corporate Service Corps) proqramı 

üzrə fəaliyyəti və eyni zamanda yeni texnologiyalar vasitəsilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin 

sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə kömək etmək əks olunmuĢdur. IBM hesabatı tam biznes 

inteqrasiyasının və sosial strategiyalarının icmalara necə əhəmiyyətli və uzunmüddətli təsir 

göstərməsini nümayiĢ etdirir. Hesabatda təsvir olunan digər IBM proqramı Çində Sıçuan 

(güclü zəlzələ baĢ vermiĢ ərazi) əyalətində reallaĢdırılıb. Burada ĠBM əməkdaĢlarından ibarət 

komanda öz texniki bilik və bacarıqlarından istifadə edərək yenidənqurma iĢlərinə yardım 

ediblər. Hesabatda xüsusilə kompaniyanın bir sıra təĢəbbüsləri haqqında danıĢılır. IBM 

korporativ sosial məsuliyyət sahəsində özünün təchizat zəncirində təĢəbbüslər reallaĢdırır, sə-

naye qrupları ilə birlikdə elektronika sahəsində təchizat zəncirində korporativ sosial məsuliy-

yət proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə iĢləyir və özünün müxtəlif təchizatçılardan qlobal 

istifadəsini geniĢləndirir. IBM öz əməkdaĢlarını geniĢ peĢəkar təhsil almaq imkanları ilə, ixti-

sasın artırılması və beynəlxalq səviyyədə təcrübənin toplanması ilə təmin edir, eləcə də tibbi 

sığorta proqramlarını həyata keçirir və sağlam həyat tərzini təblid edir. IBM səhiyyə sahəsin-

də aparılan islahatları və XXI əsrin digər tibbi ictimai proqramları dəstəkləyir. 

IBM müntəzəm olaraq uzun illər ərzində əldə edilmiĢ nailiyyətləri qiymətləndirir və öz 

proqramlarının həyata keçirilməsinin nəticələrinə görə hesabat verir. Məsələn, 2008-ci ildə 

enerjiyə qənaət etmək üçün IBM-in səyi nəticəsində 3,5 % planlaĢdırılan illik göstərici ilə 

onun ümumi illik enerji istehlakı 6,1% ekvivalentində enerjiyə qənaəti təmin etdi. Pulla istifa-

dədə elektrik enerjisinə qənaət 32,3 mlyn dollar xərclərə  qənaət deməkdir. 

Korporativ sosial məsuliyyətin Kanada modeli.  

Öyrənmək üçün əhəmiyyətli marağı əsasən  ABġ modelinə oxĢar olan Kanada modeli 

yaradır. Kanadada demək olar ki, bütün təĢkilatlar Kanada milli keyfiyyət institutu ilə əmək-

daĢlıq edirlər. Buraya KSM-in xüsusi Kanada standartı – mükəmməl keyfiyyət modeli və sağ-

lam iĢ yeri tətbiq edilir. Kanada modeli Amerika, Avropa və Avstraliya korporativ sosial mə-

suliyyət modellərinin yüksək nailiyyətləri əsasında təkmilləĢib və inkiĢaf edib. Mükəmməl 

keyfiyyət modeli və sağlam iĢ yeri aspektləri Kanada mütəxəssisləri tərəfindən yaradılıb. 

Onlar üç ildən beĢ ilədək müsbət istiqamətdə olmalıdır. 

Kompaniyalar Kanada təĢkilatlarının araĢdırmalarının nəticələrinə əsasən, korporativ 

sosial məsuliyyət prinsiplərinə əməl etməyə görə yüksək Kanada mükafatına layiq görülürlər. 

Mükafata layiq görülən kompaniyaların səhmlərinin qiymətinə və biznesin digər nəticələrinə 

görə baĢqa təĢkilatlardan üstün olurlar. Bu təĢkilatlarda kadrların dövriyyəsi, iĢdə davamiyyət 

və xəstəlik günlərinin sayı azdır. ĠĢçiləri öz fəaliyyətindən məmnunluğu ən yüksək dərəcədə-

dir və uyğun olaraq daha yüksək əmək məhsuldarlığı müĢahidə olunur. 

Kanada milli keyfiyyət institutunun tədqiqat təcrübəsi onu göstərir ki, biznesin sosial 

məsuliyyət sisteminin formalaĢması iĢçilərin sağlamlığının qayğısına qalmağı, istehlakçıların 
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fiziki və mənəvi halını, bütün maraqlı tərəflərlə sosial-iqtisadi əlaqələri ən son olaraq ifadə 

etmir: 

- mükəmməl keyfiyyət modeli və sağlam iĢ yerinin mövqeləri; 

- kompaniyada mövcud olan korporativ dəyərlərə muzdlu iĢçilərin yeni adaptasiyası; 

- korporativ sosial məsuliyyət prinsiplərinin həyata keçirilməsi; 

- iĢ yeri-kompaniyanın portreti; 

- dəyərin yaradılması və artırılması (iĢçilərin təĢəbbüsü); 

- yeni iqtisadiyyata keçid; 

- iĢ yeri təhlükəsizliyi ilə bağlı fəaliyyətin xüsusiyyətləri və iĢçilərin sağlamlıq vəziyyəti 

təĢkilatın fəaliyyətinin ümumi qiymətləndirilməsinə xidmət edir. 

Kanada hökuməti ən baĢda kompaniyanın (Ģirkətin) sosial və ekoloji məsuliyyət prin-

siplərinə əməl etməyi, dəyərləri və beynəlxalq öhdəlikləri nəzərə alaraq yerli və beynəlxalq 

qanunlara riayət etməyi tələb edir. 

 

Cədvəl 3.  

Milli mədəniyyətlərdə KSM modelinin müqayisəli   xarakteristikası 

        
KSM 

modelləri 
Amerika-Kanada Avropa Yapon-Çin Ġslam modelləri 

KSM forması Açıq Gizli Gizli Gizli 

Ġqtisadi 

məsuliyyət 

Korporativ 

idarəetmənin qabaqcıl 

prinsiplərinə uyğun 

olaraq 

istiqamətlənmə, 

layiqli mükafat və 

istehlakçıların 

müdafiəsi. 

DavranıĢın qanunla 

müəyyən edilmiĢ 

çərçivəsi, məsələn 35 

saatlıq iĢ həftəsi, iĢ 

vaxtından artıq görülən 

iĢin tənzimlənməsi, 

istehsal qaydaları, təbii 

preparatların yoxlanması 

Korporativ sosial 

planlaĢdırmada 

dövlətin fəal iĢtirakı 

Qurani-Kərimdə 

göstərilmiĢ sosial iqtisadi 

ədalət prinsiplərinə uyğun 

istiqamətlənmə 

Hüquqi 

məsuliyyət 

Qanunvericilikdə 

müəyyən olunmuĢ 

korporativ davranıĢ 

qaydalarının yüksək 

olmayan səviyyəsi 

Biznesin aparılması 

qaydaları haqqında  

dərindən iĢlənilmiĢ 

qanunvericilik 

KSM üçün səmərəli 

hüquqi əsas və 

korporativ 

davranıĢ(korporativ 

davranıĢ 

nizamnaməsi) 

Kompaniyanın (Ģirkətin) 

statusu və dini amili. 

TəĢkilat ancaq müəyyən 

cəmiyyət onların 

legitimliyini tanıyana 

qədər mövcud ola bilər 

Etik 

məsuliyyət 

Yerli icmalara dəstək 

verilməsi tendensiyası 

Yüksək vergilər və 

dövlətin sosial 

müdafiəsinin yüksək 

səviyyəsi 

Cəmiyyətin və ətraf 

aləmin , Ģüurun 

mənimsənilməsinin 

düzgün 

formalaĢması 

bütünlükdə 

mədəniyyətin 

tərəqqisinə cəhd 

Ġqtisadi həyatda insan 

münasibətlərinin 

vəziyyəti, bütövlükdə 

islam cəmiyyətinin 

çiçəklənməsinə yardım 

etmək 

Xeyriyyəçilik 

(filantropiya) 

Ġncəsənət, mədəniyyət 

və universitet 

təhsilinə sponsorluq 

Yüksək vergi yükü 

mədəniyyətin və təhsilin 

maliyyələĢdirilməsi 

məsuliyyətini dövlətin 

üzərinə qoyur 

Ətraf mühitin 

qorunması , təhsil 

və mədəniyyət, 

texniki potensialın 

inkiĢafı, icmalara 

dəstək 

Ġslam təbliğatı, dini 

maarifləndirmə və 

xeyriyyəçilik fəaliyyəti 
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Əhəmiyyət-

lilik dərəcə-

sinə görə əsas 

steykholderlər 

Heyət, 

qeyri-kommersiya 

təĢkilatı və icma 

Heyət, istehlakçılar, 

icmalar, səhmdarlar 

Heyət, səhmdarlar, 

icma-steykholder-

lərin; daxili (heyət, 

səhmdarlar) və xari-

ci (icmalar, istehlak-

çılar) bölünməsi. 

Birincilik daxili 

steykholderlərə 

verilir. 

Cəmiyyət, Ģirkətlər 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri höku-

mət; qeyri -

kommersiya 

təĢkilatları 

Etik dəyərlərə, 

insanlara, cəmiyyətə 

və ətraf mühitə 

hörmət və qayğı 

göstərmək yolu ilə 

kommersiya uğurunu 

saxlamaq Ģirkətlər 

üçün qlobal resursdur.  

(US Business for 

Social  Responsibility 

(BSR), Canadian 

Business for Social 

Responsibility(CBSR) 

Ġctimai fikirə və biznesə 

təzyiq olunmasına böyük 

diqqət göstərir. 

Qeyri kommersiya 

təĢkilatları  biznesə 

təzyiq göstərir 

InkiĢafın azlığı, müasir 

KSM-lə yanaĢı ənənəvi 

KSM formalarının təĢviqi 

(CSR Asiya, CSR Malay-

ziya,  The Dubai Centre 

for Corporate Values, 

CSR Development (Ġran), 

CSR Assiciation of 

Turkey) 

KSM həvəs-

ləndirici hərə-

-kət qüvvələri 

Korporasiyaların özü, 

qeyri kommersiya 

təĢkilatı və icmalar 

Korporasiyaların özü, 

qeyri kommersiya 

təĢkilatı və icma. Dövlət 

Dövlət, icma, 

korporasiyaların özü 

Qurani-Kərim normaları, 

dövlət korporasiyalarının 

özü 

Sosial 

hesabatlılıq 

tendensiyası 

Biznes təĢəbbüsü. 

Standartlar yaxĢı 

adaptasiya olunublar 

və geniĢ tətbiq 

edilirlər. əksər 

steykholderlər 

istiqamətlənib. 

Biznes təĢəbbüsü. 

Standartlar yaxĢı 

adaptasiya olunublar və 

geniĢ tətbiq edilirlər. 

əksər steykholderlər 

yönəlib. 

Biznes kimi eləcədə 

dövlət tərəfindən 

təĢəbbüs göstərilir. 

Üç əsas istiqamət 

mövcuddur: ətraf 

mühitin qorunması 

(davamlı inkiĢaf), 

korporativ 

filantropiya,  

müĢtərilərlə 

münasibətdə 

məsuliyyət və insan 

haqlarının 

qorunması 

InkiĢaf mərhələsində 

olduğuna görə əksər 

ölkələrin iqtisadi geriliyi. 

 

 ABġ və Avropa modelləri arasındakı fərq. 

Beləliklə, ABġ korporativ sosial məsuliyyətin reallaĢdırılmasında uzun illər ərzində 

özünü tam doğruldan bu prosesə ən aĢağı dövlət müdaxiləsi (müvafiq qanunların qəbul edil-

məsi vasitəsilə) zamanı klassik model adını verir. Bu Avropada bir qayda olaraq normalarla, 

standartlarla və müvafiq ölkələrin qanunları ilə tənzimlənir. KSM-in bu modelinin əsas xü-

susiyyətlərindən biri onun dövlət tənzimlənməsidir. Ona görə də çox vaxt  bu modeli KSM-in 

gizli formalarına aid edirlər. Əksər Avropa ölkələrində məcburi tibbi sığorta, pensiya tənzim-

lənməsi, müəssisənin ekoloji fəaliyyəti qanunla müəyyənləĢib. 
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Cədvəl 4.  

A.Kreyn və D.Mattenə görə KSM modellərinin müqayisəli xarakteristikası 

        
Göstəricilər Amerika modeli Avropa modeli 

Ġqtisadi 

məsuliyyət 

Korporativ idarəetmənin müasir 

prinsiplərinə uyğunlaĢmayan diqqət, layiqli 

mükafat və istehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi 

DavranıĢın qanunla müəyyən edilmiĢ 

çərçivəsi (35 saatlıq iĢ həftəsi, iĢ vaxtından 

artıq iĢlənən iĢ həftəsinin nizamlanması) 

Hüquqi 

məsuliyyət 

Korporasiyanın davranıĢının 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ 

hüquqlarının yüksək olmayan səviyyəsi 

Biznesin aparılmasında dəqiq iĢlənmiĢ 

qaydalar 

Etik 

məsuliyyət 

Yerli icmalara dəstək tendensiyasının 

yayılması 

Yüksək vergilər və dövlət sosial 

müdafiəsinin yüksək səviyyəsi 

Xeyriyyəçilik 

fəaliyyəti 

(filantropiya) 

Müxtəlif sferalarda tətbiq edilir (o cümlədən 

mədəniyyət, incəsənət, təhsil), xeyriyyəçilik 

fondları vasitəsilə həyata keçirilir 

Xeyriyyəçilikdə yüksək vergilər cəmiyyətin 

bütün sferalarının  maliyyələĢdirilməsi üçün 

məsuliyyət dövlətin üzərinə düĢür 

 

A.Kreyn və D.Motten bu iki modelin arasındakı fərqi dörd əlamət üzrə ayırır: iqtisadi, 

hüquqi, biznesin etik məsuliyyəti və onların xeyriyyəçilik fəaliyyəti. Yuxarıda sadalanan 

amillərə görə fərqlənən ABġ və Avropa modeli cədvəl 4-də verilmiĢdir. 

Ġqtisadi məsuliyyət ABġ-da  gəlirlilik və səhmdarlar qarĢısında məsuliyyət  prizmasında 

yığılır, Avropa modeli əlavə olaraq  korporativ sosial məsuliyyətə iĢçilər və yerli icmalar qar-

Ģısında məsuliyyət məsələlərini aid edir. Hüquqi məsuliyyət  Avropada sosial məsuliyyətin is-

tənilən forması üçün baza rolunu oynayır. Avropa biznesi dövlətə qəbul olunmuĢ davranıĢ 

qaydalarının icrasını yerinə yetirən institut kimi baxır, ancaq ABġ-da dövlətin oxĢar müdaxi-

ləsi biznes azadlığına müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Əgər ABġ-da firmanın etik məsuliyyəti 

yerli icma korporasiyalarına dəstəyin  səviyyəsi ilə müəyyən olunarsa, amma Avropada sosial 

təminatın yüksək səviyyəsi ―məcburi yolla‖- yüksək vergilər yolu ilə təmin edilir. 

Xeyriyyəçilik termini ABġ kompaniyaları tərəfindən geniĢ Ģəkildə baĢa düĢülür və tək-

cə incəsənət, mədəniyyət sahələrinə deyil həm də universitet təhsilindədə yayılır. Avropada 

kifayət qədər ağır vergi yükü bu sahələrin maliyyələĢməsi üzrə bütün məsuliyyət dövlətə köç-

ürülür.  

Beləliklə, Amerika modeli ilə müqayisədə Avropa modeli  biznesin aparılması qayda-

larının iĢlənib hazırlanması və korporativ sosial məsuliyyətin sahəsində ciddi qanunvericiliklə 

xarakterizə olunur. 

Korporativ sosial məsuliyyətin Böyük Britaniya modeli. 

Böyük Britaniya ənənəvi olaraq həmkarların korporativ və digər ictimai hərakatların 

vətəni sayılır. Bu fakt eləcə də birtaniyalıların fəal vətəndaĢ mövqeyi, məsələn təxminən 50% 

vətəndaĢ heç olmasa ayda bir dəfə könüllü olaraq qeyri-rəsmi sosial və ya təbiəti mühafizə 

xarakterli təĢkil olunmuĢ tədbirlərdə iĢtirak edirlər. Bu ölkədə korporativ sosial məsuliyyətin 

formalaĢmasına təsir etməyə bilməzdi. 

Buna görə də, baxmayaraq ki, sosial siyasətin Britaniya modelində  sahibkarlar üçün 

korporativ sosial məsuliyyətin könüllülüyünün liberal prinsipi ciddi müĢayiət olunur, lakin o 

Amerika modeli ilə müqayisədə dövlətin və ictimai təĢkilatların əhəmiyyətli dərəcədə çox iĢti-

rakı ilə xarakterizə olunur. 

Qərbdə dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları korporativ sosial məsuliyyətin 

təĢəkkül tapmasında fəal rol oynayırlar. 
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Bütövlükdə Britaniya modeli üçün bu xüsusiyyətlər xarakterikdir: 

- KSM sayəsində müstəqil konsaltinq sektorunun fəal inkiĢafı; 

- KSM sahəsindəki layihələrə maliyyə sektoru tərəfindən yaxın olan diqqət; 

- KĠV-ə artan maraq; 

- KSM sahəsində müxtəlif təlim kurslarının böyük sayı. 

Hər Ģeydən əvvəl dövlətin iĢtirakı müxtəlif tərəfdaĢlıq növləri  vasitəsi ilə korporativ 

sosial məsuliyyət proqramlarının həyata keçirilməsində biznesə fəal surətdə kömək göstərmək 

ilə, eləcə də özünü sosial məsuliyyətli aparan müəssisələrə vergi güzəĢtləri ilə ifadə olunur. 

Dövlət üçün biznesin sosial məsuliyyəti o qədər vacibdir ki, 2000-ci ilin mart ayında hakimiy-

yət korporativ sosial məsuliyyət üzrə nazir postunu təqdim etdi. O vaxtdan, dövlətin rolu əh-

əmiyyətli geniĢlənib və korporativ sosial məsuliyyət haqqında maarifləndirmənin yüksəldil-

məsini, daxili və beynəlxalq layihələrdə korporativ sosial məsuliyyət biznesin təĢviqi vasitəsi 

ilə ətraf mühitin qorunmasının təmin olunmasını özündə birləĢdirir. Korporativ sosial mə-

suliyyətin inkiĢafında hökumətin funksional rolunu qeyd etmək lazımdır. 

Bu siyasətin əlamətləri arasında - innovasiyalı yanaĢmalara dəstək və nümunəvi steyk-

holderlərin və Ģirkətlərin təcrübəsi: korporativ sosial məsuliyyətin minimal səviyyəsinin mü-

əyyənləĢdirilməsi, məsələn səhiyyə, təhlükəsizlik və bərabər imkanlar kimi; cəmiyyətə sosial 

və ekoloji qayda gətirən biznesə dəstək;  geniĢ yer alır. 

Hökumət çoxlu beynəlxalq layihələrdə iĢtirak edir, maliyyə mexanizmləri inkiĢaf etdir-

ir,  korporativ sosial məsuliyyətin dövlət satınalma sisteminə tətbiqinin artırılması proqramını 

yaradır, korporativ hesabatlılıq çərçivəsini geniĢləndirir, davamlı inkiĢafa Ģirkətlərin tövhəsini 

standartlaĢdırır, etibarlı stimul yaradır, korporativ sosial məsuliyyət üzrə ictimai dialoqu təbliğ 

edir, o cümlədən siyasi liderlərin  nüfuzundan və internet resurslarından istifadə edən korpora-

tiv sosial məsuliyyətin irəliləməsi üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. 

Böyük Britaniya sosial siyasətinin daha bir fərqləndirici xüsusiyyəti  ondan asılıdır ki, o 

hakimiyyətdə hansı partiyanın hakimiyyətdə olmasından daha çox asılıdır. Müharibədən son-

rakı dövrdə leyboristlər ilə mühafizəkarlar arasında bu məsələ ilə bağlı  konsesus müĢayiət 

olunurdusa, müasir dövrdə hakimiyyətdə olan  partiya sosial məsuliyyət proqramlarının real-

laĢmasına ciddi diqqət verir. 

M.Tetçer hökuməti xüsusilə ifadə edirdi ki, ―ictimai dövlət xərcləri Böyük Britaniyanı 

iqtisadi çətinliyə salan əsas səbəbdir. BaĢlanğıcda ictimai dövlət xərclərinin mütləq məbləğin-

in azaldılmasına göstərilən cəhd, sonradan ÜDM-də onların payının azaldılması arzusuna çev-

rildi. Baxmayaraq ki,  hökumət bunu istədiyi dərəcədə  edə bilmədi, ancaq daim artan belə 

xərclərin sxemini dəyiĢdi. Bu sxem müharibədən sonrakı dövrdə istər mühafizəkarların, istər-

sə də leyboristlərin hakimiyyəti illərində böyük hissəni əhatə etməsi ilə xarakterik idi. 

Lakin, müasir dövrdə, baxmayaraq ki, hakimiyyətdə hələ də mühafizəkarlardır, sosial 

yönümün gücləndirilməsi məqsədilə dövlət və cəmiyyətin biznesə etdiyi təzyiq artmağa baĢ-

layır. Bunların sosial məsuliyyəti haqqında  Böyük Britaniya baĢ naziri Devid Kemeron  öz 

həmvətənliləri qarĢısındakı çıxıĢında  danıĢıb. O, xüsusilə bankların öz əməkdaĢlarına verilən  

mükafatları azaltmağa, daha çox əhaliyə dəstək verməyə çağırıb. 

Misal 2. 

Böyük Britaniyada sosial müəssisənin uğurlu icrasında ən gözəl və tanınmıĢ nümunələr-
dən biri həftəlik nəĢr olunan və yayılan ―Böyük imkanlar‖ jurnalıdır. Bu jurnal 1991-ci ildə 
nəĢr olunmağa baĢlayıb və kimsəsizlərin problemlərinə həsr olunub. Eyni zamanda burada iq-
tisadi, siyasi və sosial əhəmiyyətli məsələlər də nəzərdən keçirilib. Hal-hazırda, jurnal nəĢr 
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olunaraq dünyanın bir çox ölkələrinə paylanır. 
 Bu nəĢrin əsas sosial ideyası, müxtəlif Ģəhərlərin küçələrində kimsəsizlər və sosial 

məhrumiyyətli olanlar tərəfindən pərakəndə satıĢ üzərində qurulub. Böyük Britaniyada bu jur-
nallar belə paylayıcılar tərəfindən bir nüsxəsi 70 pensə topdan alınır, sonra nüsxəsi pərakəndə 
formada küçələrdə 1.50 funt sterlinqə satılır. Beləliklə, küçələrdə jurnal satıĢı ilə məĢğul olan-
lar hər jurnalda 80 pens götürərək öz ehtiyaclarını ödəməyə hüquqi imkan qazanırlar və bu da 
onlara  müvəqqəti sığınacaq və digər zəruri malların əldə edilməsi üçün Ģərait yaradır.  

Bu müəssisənin daha da inkiĢaf etdirilməsi 1995-ci ildə, ―Böyük Ġmkanlar Fondunun‖ 
yaradılması ilə mümkün olmuĢdur. Belə hal, jurnalın paylayıcılarının müəyyən miqdarda 
vəsait toplamasına, eləcə də bir sıra humanitar proqramların həyata keçirilməsi üçün xeyriy-
yəçilik vəsaitlərinin yığılmasına Ģərait yaratmıĢdır. Bu paylayıcıları satıĢ üçün jurnalın daha 
böyük partiyası ilə alınmasını, yeni peĢəyə yiyələnmək və ya ixtisasın artırılması imkanlarını 
geniĢləndirmək məqsədi ilə öz maliyyə iĢlərinin səmərəli aparılmasına sitimullaĢdırır. Bu 
zaman Ģəxsi əmanətin  yaradılması  Ģəxsin özünü gələcək inkiĢafa həvəsləndirir. Redaksiya 
özünün paylayıcılarına imkan yaradır ki, jurnalın səhifələrində digər KĠV-də toxunulan ən əh-
əmiyyətli sosial problemlər ilə bir sırada öz fikirlərini ifadə etsin. Bu belə müəlliflərdə özünə 
güvən hissini artırır və onların gələcək sosial iqtisadi reabilitasiyasına kömək edir. 

―Böyük insanlar‖ jurnalının təcrübəsi  xeyriyyəçiliyə deyil, real biznesə əsaslanaraq 
evsiz-eĢiksizlərə, kimsəsizlərə, sosial müdafiəsi zəif olan insanlara faktiki yardım göstərən 
müəssisənin real modelini nümayiĢ etdirir. Bu sosial müəssisənin əsas qaydaları ondan 
ibarətdir ki, çox da böyük olmayan partiyalarla jurnalı almağı və onları satıĢa çıxarmağı ancaq 
yaĢayıĢ yeri olmayan Ģəxslər, əlillər, iĢsizlər, evləri olanlar və s. həyata keçirə bilərlər. 

Bu onunla təmin olunur ki, hər bir alıcı sənədli sübut (yataqxana və ya sığınacağından 
hesab) və ya tövsiyə məktubu təqdim etməlidir. Sonra jurnalın potensial paylayıcısı jurnallar-
ın alıĢ və pərakəndə satıĢ qaydaları haqqında təlim kursu keçməlidir. Təlim baĢa çatandan 
sonra hər bir satıcı  satıĢ üçün müqavilə imzalayır. Buraya bir sıra məcburi tələblər daxildir: 
jurnalın paylayıcısı ictimai qaydalara riayət etməlidir və səliqəli geyinməlidir, dilənçilik, sər-
xoĢluq və söyüĢ söyməməlidir. Bundan baĢqa jurnal paylayıcıları öz qazanclarını sosial 
sığorta departamentinə məruzə etməlidirlər. Jurnalın bütün səlahiyyətli paylayıcılarına yaxaya 
vurmaq üçün döĢ niĢanı verilir. Jurnalları əldə etmək, paylamaq ancaq bu niĢanı təqdim edən 
zaman mümkündür. Alıcılar bu niĢanı olmayan Ģəxslərdən jurnal almamalıdırlar. Belə tədbir-
lər bu fəaliyyət növünün kriminallaĢmasının qarĢısını alır. 
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X Ü L A S Ə 

 

LĠBERAL DÖVLƏTLƏRDƏ SOSĠAL MƏSULĠYYƏT PRAKTĠKASI 

 

Məqalədə sosial siyasət rejiminə görə ölkələrin təsnifatı, korporativ sosial məsuliyyətin 

Kanada, ABġ, Böyük Britaniya modelləri müəllif tərəfindən ətraflı araĢdırılmıĢdır. Milli mə-

dəniyyətlərdə korporativ sosial məsuliyyət modelinin müqayisəli   xarakteristikası, korporativ 

sosial məsuliyyətin əsas stimulları, ABġ və Avropa modelləri arasındakı fərq təhlil edilmiĢdir. 

Ona görə də müəllif korporativ sosial məsuliyyətin əsas stimullarını daha aydın olması üçün 

məqalədə cədvəl Ģəklində vermiĢdir. 

Q.Espinq-Andersenin klassik modeli, Kreyn və D.Mattenə görə korporativ sosial 

məsuliyyət modellərinin müqayisəli xarakteristikası da məqalədə əks olunmuĢdur. 

A.Kreyn və D. Matten bu iki modelin arasındakı fərqi dörd əlamət üzrə ayırır: iqtisadi, 

hüquqi, biznesin etik məsuliyyəti və onların xeyriyyəçilik fəaliyyəti. Ġqtisadi məsuliyyət ABġ-

da  gəlirlilik və səhmdarlar qarĢısında məsuliyyət  prizmasında yığılır, Avropa modeli əlavə 

olaraq korporativ sosial məsuliyyətə iĢçilər və yerli icmalar qarĢısında məsuliyyət məsələlə-

rini aid edir. Hüquqi məsuliyyət  Avropada sosial məsuliyyətin istənilən forması üçün baza 

rolunu oynayır. Avropa biznesi dövlətə qəbul olunmuĢ davranıĢ qaydalarının icrasını yerinə 

yetirən institut kimi baxır, ancaq ABġ-da dövlətin oxĢar müdaxiləsi biznes azadlığına müda-

xilə kimi qiymətləndirilir. Əgər ABġ-da firmanın etik məsuliyyəti yerli icma korporasi-

yalarına dəstəyin səviyyəsi ilə müəyyən olunursa, Avropada sosial təminatın yüksək səviyyəsi 

―məcburi yolla‖- yüksək vergilər yolu ilə təmin edilir. 

Liberal modelli ölkələrdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi əhəmiyyətsizdir və bazarın 

tənzimlənməsində əsasən ifadə olunur. BaĢqa sözlə, dövlət ―oyun qaydalarını‖ müəyyənləĢ-

dirərək tapĢırığını verir və onların yerinə yetirilməsini müĢahidə edir. Lakin yuxarıda qeyd 

olunan qaydaların pozulması baĢ vermirsə, dövlət hadisələrin inkiĢafına müdaxilə etmir. Belə-

liklə, dövlət iqtisadi fəaliyyətin bilavasitə iĢtirakçısı deyil, tənzimləyici rolunu yerinə yetirir. 

Burada ünvanlı sosial yardım yalnız əhalinin az təminatlı hissəsinə göstərilir, mahiyyət 

etibarilə cəmiyyətin bütün üzvlərinə məhz sosial müavinətlərin minimum standartı zəmanəti 

verilir. Ġctimaiyyət hər Ģeydən əvvəl biznesdən iĢ yerlərinin yaradılmasını, iĢ Ģəraitinin yüksək 

standartlara cavab verməsini və vergilərin vaxtında ödənilməsini gözləyir. 
 
 

http://www.socialinvest.org/
http://ncppp.org/
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Р Е З Ю М Е 

 

ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЛИБЕРАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВАХ 

 

В статье подробно исследованы  классификация стран в соответствии с режимом 

политики, корпоративная социальная ответственность  модели Канады, США и Велико-

британии. Анализированы сравнительные характеристики модели корпоративной соци-

альной ответственности в национальных культурах, ключевые стимулы для корпора-

тивной социальной ответственности, разница между моделями США и Европы. Поэто-

му автор для ясности дает основные стимулы корпоративной социальной ответствен-

ности в форме таблицы.  

В статье нашли свое отражение классическая модель Г.Эспинг-Андерсена, срав-

нительная характеристика корпоративной  социальной ответственности  по A.Крену и 

Д.Маттену.  

А.Крейн и Д.Маттен различают эти две модели по четырем признакам: экономи-

ческая, юридическая, этическая ответственность бизнеса и их благотворительная дея-

тельность.  Экономическая ответственность накапливается в Соединенных Штатах с 

точки зрения прибыльности и ответственности перед акционерами, Европейская мо-

дель дополнительно охватывает корпоративную социальную ответственность для сот-

рудников и местных общин. Юридическая ответственность играет роль базы в любой 

форме социальной ответственности в Европе. Европа рассматривает бизнес как учреж-

дение, осуществляющее реализацию правил поведения, принятых для государства, но 

подобное вмешательство государства в США оценивается как вмешательство в свободу 

бизнеса. Если этическая ответственность фирмы в США определяется уровнем под-

держки местных общинных корпораций, то в Европе высокий уровень социального 

обеспечения обеспечивается   «принудительным путем» - путем высоких налогов.  

В странах с либеральными моделями вмешательство государства в экономику яв-

ляется незначительным и в значительной степени выражается в регулировании рынка. 

Другими словами,  государство определяет правила игры и контролирует их выпол-

нение. Однако  если нарушение вышеуказанных правил не происходит, то государство 

не вмешивается в развитие событий. Таким образом, государство не является прямым 

участником экономической деятельности, а скорее регулятором.  

Целевая социальная помощь здесь показана только для самой малоимущей части 

населения, по сути, всем членам общества гарантируется минимальный уровень соци-

альных пособий. Общественность, прежде всего, ждет создания рабочих мест в биз-

несе, удовлетворения самых высоких стандартов условий работы и своевременной уп-

латы налогов. 
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S U M M A R Y 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICE IN LIBERAL STATES 

 

The article focuses on the classification of countries according to the social policy 

regime and the models of corporate social responsibility in Canada, United States of America 

and United Kingdom. It analyses the comparative characteristics of the corporate social 

responsibility model in national cultures, the main incentives of corporate social responsibility 

and the difference between American and European models. Therefore, the author presents 

the article in the form of schedule to make it clearer for the main incentives of corporate 

social responsibility. 

The classical model by Esping-Andersen and a comparative characteristic of corporate 

social responsibility by A. Crane and D. Mutten are reflected in the article. 

A.Crane and D.Mutten distinguish these two models on four traits: economic, legal, 

ethical responsibility of business and their charitable activity. Economic responsibility is 

concentrated on profitability and responsibility in the United States of America, and the 

European model additionally covers corporate social responsibility and responsibility for local 

communities. Legal responsibility is the basis for any form of social responsibility in Europe. 

European business is regarded as an institution responsible for implementing the rules of 

conduct adopted by the state, but the state's intervention in the United States of America is 

regarded as an interference with business freedom. While the ethical responsibility of the firm 

in the United States of America is determined by the level of support for local community 

corporations, a high level of social security in Europe is provided by "compulsory" - high 

taxes. 

In countries with liberal models, the interference of the state in the economy is 

insignificant and largely expressed in market regulation. In other words, the state authorizes 

the "rules of the game" and monitors their fulfillment.  However, if the violation of the 

aforementioned rules does not occur, the state does not interfere with the development of 

events. Thus, the state is not a direct participant of economic activity, but acts rather as a 

regulator. 

The targeted social assistance here is only shown to the poorest part of the population, 

in essence, all members of society are guaranteed the minimum standard of social benefits. 

The public is primarily waiting for the creation of jobs in business, meeting the highest 

standards of work and timely payment of taxes. 
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YENĠ ĠQTĠSADI ġƏRAĠTDƏ ƏMƏK MƏHSULDARLIĞININ 

YÜKSƏLDĠLMƏSĠNĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: əmək məhsuldarlığı, təsərrüfat kateqoriyaları, amillərin təsnifatı, təmiz 

məhsul, korrelyasiya, ixtisaslaĢma, mexanizmləĢmə, elektrikləĢmə, meliorasiya, əməktutum-
luluğu, proqnozlaĢma. 

Ключивие слова: производителъностъ труда, хозяйственне категория, предпо-
сылки факторов, чистый продиция, коррелияция, специолизация, механизация, хи-
мизация,електрификация,мелиорасия, трудоемкость, прогнозирования. 

Keywords: labour productivity, houeshoid categories, classification of factoris, net 
product, correlation, specification, mechanization, chemicalization,electrification, amelio-
ration, labour intensity, predction. 

 
Ġstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin və əhalinin sosial-iqtisadi Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması 

bilavasitə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsindən aĢlıdır. Əmək məhsuldarlığının yüksəl-
dilməsi insan cəmiyyətinin bütün inkiĢaf pillələrinə xas olan ümumi iqtisadi qanundur. Lakin 
bu iqtisadi qanunun fəaliyyətinin xarakteri və onun nəticələri birinci növbədə mövcud istehsal 
üsulundan asılıdır. 

AraĢdırımalardan aydın olur ki, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin əhəmiyyəti və 
nəticələri əsaslı surətdə dəyiĢilir. Belə ki, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi təsərrüfatların 
istehsal məqsədlərinə tabe olub, tənzimləyici xarakter daĢıyır. Belə bir münasibətin formalaĢ-
ması əmək məhsuldarlığının dönmədən artması üçün mühüm zəmin yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif təsərrüfat formaları Ģəraitində əmək məhsuldarlığı hər 
bir təsərrüfatın fəaliyyətini səciyyələndirmək üçün ümumiləĢdirilmiĢ bir meyar sayılır. Bu 
baxımdan əmək məhsuldarlığı ona təsir edən bir çox amillərdən asılı olur. Ona görə də əmək 
məhsuldarlığına təsir edən amillərin düzgün təsnifatı, onun artımının ayrı-ayrı amillər üzrə 
texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasında və tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Ġqtisadi ədəbiyyatlarda əmək məhsuldarlığının amilləri xarakter və fəaliyyət sahəsinə 
görə müxtəlif yollarla təsnifata ayrılır. Belə ki, iqtisadçı alimlərdən V.F.MaĢenkov və 
B.P.Pankov amilləri fəaliyyət dairəsinə görə aĢağıdakı kimi təsnifata ayrılır: 1.Kənd təsərrüfa-
tı sahəsində fəaliyyət göstərən və bütün kənd təsərrüfatı üçün eyni olan amillər; 2.Sahə və sa-
hələrarası amillər: sahə amillər sahələrin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan amillərdir, sahələr-
arası amillər isə sahələrin qarĢılıqlı istehsal əlaqəsindən  irəli gəlir ; 3.Ġstehsaldaxili amillər ; 
4.Bilavasitə iĢ yerlərində fəaliyyət göstərən amillər. 

Bu amillər miqyas üzrə təsnifat xarakter alır. Həqiqətən elə amil vardır ki, o yalnız möv-
cud iĢ yerində fəaliyyət göstərir və onu ümumi miqyasda fəaliyyət göstərən amil kimi qiymət-
ləndirmək olmaz. Lakin sahə miqyasında fəaliyyət göstərən amillər nəticə etibarı ilə konkret 
iĢ yerlərində də fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, planlĢadırma, iqtisadi həvəsləndirmə və bu 
kimi mərkəzləĢdirilmiĢ tədbirlər son nəticədə müəssisələrdə iĢ yerlərinin fəaliyyətinə təsir 
edən amil kimi çıxıĢ edir. 

Əmək məhsuldarlığının artımını, ona təsir edən amillər üzrə hesablamaq üçün bu amil-
lərin miqyas cəhətdən deyil, istiqamət cəhətindən təsnifata ayırmağın müstəsna əhəmiyyəti 
vardır. Əmək məhsuldarlığına təsir edən amilləri, istiqamət nöqtəyi-nəzərdən üç qrupa böl-
mək olar: 1. Maddi-texniki amillər. Bura istehsalın və əməyin mexanikiləĢdirilməsi, istehsal 
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proseslərinin avtomatlaĢdırılması, kimyalaĢdırılması, elektrikləĢdirilməsi, qabaqcıl texnolo-
giyanın tətbiqi, əsas istehsal fondlarından istifadənin yaxĢılaĢdırılması, mövcud avadanlıqların 
təkmilləĢdirilməsi, istehsalın ixtisaslaĢması və kooperasiyası, məhsulun keyfiyyətinin yaxĢı-
laĢdırılması, istehsalın yerləĢməsi, məhsulun əmək tutumluğunun azalması və s. daxildir. 
2.Ġctimai-iqtisadi və təĢkilati amillərə iĢçilərin mədəni-texniki və təhsil səviyyəsinin yük-
səliĢini, qabaqcıl istehsalat təcrübəsinin tətbiqini, əmək intizamının möhkəmlənməsini, iĢ 
vaxtından istifadənin yaxĢılaĢdırılmasını, əməyin ödənilməsi prinsipini, əməyin elmi təĢkilini, 
operativ rəhbərliyin təĢkilini aid etmək olar.3.Sair amillər. Bunlar istehsalın quruluĢunun 
dəyiĢməsindən, təbii Ģəraitdən, qiymətlərin əmələ gəlməsi və müəyyən edilməsi prinsiplər-
indən, əmək Ģəraitindən ibarətdir. 

Qeyd edilən amillərin təsiri nəticəsində məhsul istehsalına sərf edilən zəruri iĢ vaxtının 
miqdarı azalır və nəticədə az əmək sərf etməklə daha çox məhsul istehsal olunur. Təcrübə 
göstərir ki, əmək məhsuldarlığı, eyni vaxtda fəaliyyətdə olan bir çox amillərin təsiri nəticə-
sində yüksəlir. Buna görə də hər bir amilin ayrılıqda əmək məhsuldarlığına təsirini müəyyən 
etmək üçün çoxamilli korrelyasiya təhlilindən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. 

Təsərrüfatlarda əmək məhsuldarlığının səviyyəsi, onun göstəriciləri vasitəsi ilə müəy-
yən edilir. Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının iqtisadi təhlilində aĢağıdakı göstərici-
lərdən istifadə olunur :  

- bitkiçiliyin və heyvandarlığın məhsullarının hər sentnerinə sərf olunan müstəqil əmək 
məsrəfləri, adam-gün /adam-saat/; 

- hər iĢlənmiĢ adam-gün /adam-saat/ hesabı ilə cinsi ifadədə konkret kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı; 

- iĢlənmiĢ bir adam-gün /adam-saat/ və bir orta illik iĢçi hesabı ilə bütövlükdə kənd tə-
sərrüfatı və onun ayrı-ayrı sahələri üzrə müqayisə olunan qiymətlərlə ümumi məhsul istehsalı; 

- əməkqabiliyyətli bir iĢçiyə düĢən ümumi məhsulun dəyəri. 
Ġqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq, kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığı-

nın göstəricilərinin və bunların hesablanmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, 
əmək məhsuldarlığının göstəriciləri müəyyən vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun 
miqdarı ilə müəyyən edilməlidir. Bu da yalnız təsərrüfatın illik istehsal fəaliyyəti baĢa çatdıq-
dan sonra müəyyən olunur. 

Digər sahələrdə olduğu kimi, burada da əmək məhsuldarlığının artımına həm canlı, həm 
də əĢyalanmıĢ əməyə qənaət nəticəsində nail olunur. Lakin əmək məhsuldarlığı hesablanarkən 
keçmiĢ əmək sərfini seçib və onu nəzərə almaq mümkün olmur. Buna görə də burada əmək 
məhsuldarlığı canlı və yaxud fərdi əməyin məhsuldarlığı kimi hesablanır. 

Qeyd edildiyi kimi ümumi məhsul göstəricisi təsərrüfatını fəaliyyətini səciyyələndirən 
göstəricilərdən biridir. Ona görə də əmək məhsuldarlığının hesablanması ümumi məhsulu, 
yalnız iĢçilərin orta illik sayına, yaxud iĢlənilmiĢ adam-günə /adam-saata/ bölməklə məhdud-
laĢmır. Burada baĢlıca məsələlərdən biri istehsalın ümumi məhsul göstəricisində ifadə olun-
muĢ həcminin dəqiq müəyyən edilməsindən ibarətdir. Çünki bir iĢçiyə düĢən ümumi məhsul 
göstəricisi görülmüĢ ayrı-ayrı iĢləri nəzərə almaqla, ümumi dəyər formasında ifadə etməyə, 
müxtəlif dövrlər üzrə əmək məhsuldarlığının dinamikasını müqayisə etməyə real imkan 
yaradır. 

Təsərrüfatda mühüm dəyər göstəricilərindən biri təmiz (xalis) məhsul göstəricisidir. Bu 
göstərici ümumi məhsulun bütün xammal, material, yanacaq növlərinin dəyərini, habelə 
amortizasiya ayırmalarının dəyərini çıxmaqla müəyyən edilir. Təmiz (xalis) məhsul göstəric-
isi məhsul vahidinə canlı və əĢyalaĢmıĢ əmək sərfindəki dəyiĢikliyi özündə daha düzgün əks 
etdirir, bu göstəricini təsərrüfat, sahə və bütövlükdə kənd təsərrüfatı üzrə müqayisə etməyə 
imkan yaradır. 

Müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən təsərrüfat və ya bölmələrdə əmək məhsuldar-
lığının təmiz (xalis) məhsul göstəricisinə görə hesablanması daha düzgün nəticələr verir. Ġs-



Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf istiqamətləri 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 45-54. 
 

47 

 

tehsalın həcminin və əmək məhsuldarlığının təmiz (xalis) məhsul göstəricisinə görə hesablan-
masının bir sıra müsbət cəhətləri vardır, onlar aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 1.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi əsas və dövriyyə fondlarından istifadə ilə 
əlaqələndirilir; 

 2.Əmək məhsuldarlığının əmək haqqını və məhsulun maya dəyəri ilə sıx əlaqələn-
dirilir; 

 3.Əmək məhsuldarlığının dinamikasına əĢyalaĢmıĢ əmək sərfi təsir etmir. 
 Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının hesablanmasında natura (cinsi) göstərici-

lərin də mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu göstərici eyni cinsli məhsul istehsalında tətbiq edilir, 
(taxıl, pambıq, tütün, tərəvəz, üzüm, heyvandarlıq məhsulları) natura formasında bir orta illik 
iĢçiyə düĢən məhsulun müəyyən edilməsində əmək məhsuldarlığının hesablanmasının ən sadə 
və əlveriĢli üsuludur. 

Tədqiqat göstərir ki, müasir Ģəraitdə əmək məhsuldarlığına təsir edən amillər və əmək 
məhsuldarlığının hesablanmasında istifadə olunan göstəricilər qüvvədə qalır, fərdi və kollek-
tiv əmək məhsuldarlığı formasında fəaliyyət göstərir, həmin göstəricilər vasitəsi ilə müxtəlif 
təsərrüfat formalarının fəaliyyətinin nəticələri müəyyənləĢdirilir və müqayisə edilir. 

Tədqiqat göstərir ki, son beĢ ildə respublikanın kənd təsərrüfatında bütün təsərrüfat 
kateqoriyaları üzrə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi xeyli dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır. 
Belə ki,2011-ci ilə nisbətən 2012-ci ildə əmək məhsuldarlığının artım surəti mənfi 0,6% ol-
muĢdursa,2013-cü ildə bu səviyyə müsbət 15,5%, 2014-cü ildə müsbət 14%, 2015-ci ildə isə 
müsbət 13,7% olmuĢdur. Əmək məhsuldarlığının artım surəti azalmağa doğru meyl etmiĢdir. 

Müasir Ģəraitdə əmək məhsuldarlığının səviyyəsini yüksəldib, onu sabitləĢdirmək üçün 
ilk növbədə əmək məhsuldarlığına təsir edən amillərin səviyyəsinin yüksəliĢini təmin etmək 
lazımdır. Bu amillər, adətən üç hissəyə ayrılır. Onlardan bir hissəsi əmək məsrəflərinin azal-
dılmasına, ikinci hissəsi kənd təsərrüfatı bitkilərinin və heyvandarlığının məhsuldarlığının ar-
tırılmasına, üçüncü hissəsi ilə eyni vaxtda həm əmək məsrəflərinin azalmasına, həm də məh-
sul istehsalının artmasına təsir edir. Ona görə də əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi məsə-
ləsinə texnoloji və təĢkilati-iqtisadi tədbirlərin kompleksi kimi baxılmalıdır. 

AraĢdırmalar göstərir ki, hər bir amil əmək məhsuldarlığının artımına müxtəlif cür təsir 
göstərir. Məsələn, fondla təmin olunma səviyyəsinin 1% artması əmək məhsuldarlığını – 
0,77%, enerji gücünün 1% artması – 0,65%, mineral gübrələrin təchizatının 1% artması–
1,89%, meliorasiyaya çəkilən xərclərin 1% artması – 0,91%, yem sərfinin 1% artması – 
1,32% və s. yüksəldə bilər. 

Yeni iqtisadi Ģəraitdə dövlətin aqrar siyasətinin həyata keçirilməsində həlledici yerə 
kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi tutur. Belə ki, aqrar sahədə aparılan 
islahatlar, müxtəlif təsərrüfat formalarının inkiĢafı yaxın gələcəkdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının orta illik həcmini və əmək məhsuldarlığını xeyli artıracaqdır. Bu məsələni 
həyata keçirmək üçün dövlətin aqrar sahədə qəbul etdiyi qanun və qərarların vaxtında həyata 
keçirilməsinə ,inteqrasiyanın təmin edilməsinə, mütərrəqi əmək təĢkili və əmək haqqı forma-
larının geniĢ tətbiqinə nail olunmalıdır. Çünki qeyd edilən məsələlərin kompleks tətbiqi kənd 
təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının artımını sürətləndirir və onun əsasında bir çox sosial-iq-
tisadi problemləri həll etmək üçün etibarlı zəmin yaranır. 

 Ġstehsal proseslərinin mexanikləĢdirilməsinin və avtomatlaĢdırılmasının həyata keçiril-
məsi, əl əməyinin maĢınlarla əvəz edilməsi və istehsal vasitələrinin, texnologiyanın daim tək-
milləĢdirilməsi, həmçinin kənd təsərrüfatında əməyin mütərrəqi formalarının tətbiqi məhsul 
istehsalının artırılmasına böyük imkanlar yaradır. Qeyd edilənlərə nail olunması əmək məh-
suldarlığının gələcək artımı ilə bağlıdır. 

Əmək məhsuldarlığının sürətli artımı kənd təsərrüfatında elmi nailiyyətlərdən, istehsalat 
qabaqcılları və yenilikçilərin təcrübələrindən nə qədər tam və geniĢ istifadə edilməsindən çox 
aslıdır. Bu baxımdan dövlət, bələdiyyə orqanları və özəl strukturlar əmək məhsuldarlığını 
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yüksətlmək üçün bütün imkanları aĢkar edib, onların həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər. 
Bununla   da hər bir kənd təsərrüfatı müəssisəsində təsərrüfat, daxili bölmələrdə əmək məh-
suldarlığının yüksək səviyyəsinə nail olunmalıdır. 

Təhlil göstərir ki, respublikanın kənd təsərrüfatında, meĢəçilik və balıqçılıq təsərrüfat-
larında istehsal olunan məhsulların ümumi dəyəri son beĢ ildə xeyli artmıĢdır. Belə ki, 2010-
cu ilə nisbətən 2016-cı ildə onun həcmi bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə 1,5 dəfə, kənd tə-
sərrüfatı müəssisələrində və s. təĢkilatlarda 2,3 dəfə, fərdi sahibkar, ailə, kəndli və ev təsərrü-
fatlarında isə 3,1 dəfə artmıĢdır (Cədvəl 1).    

Cədvəldən göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı müəssisələrində və s. təĢkilatlarda əmək 
məhsuldarlığı daha yüksək olmuĢdur. Belə ki, müqayisə edilən illərdə 1 nəfər orta illik iĢçiyə 
düĢən ümumi məhsulun dəyəri 2,5 dəfə artmıĢdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu və ya digər təsərrüfat kateqoriyalarında əmək məhsuldarlığı-
nın illər üzrə artımının müqayisəsi ümumi xarakter daĢıdığı üçün tam təəssürat yaratmır. Daha 
dəqiq nəticəyə gəlməkdən ötrü onun illər üzrə artım sürətini təhlil etmək lazımdır. Müqayisə 
olunan illərdə əmək məhsuldarlığının artım sürətini müəyyənləĢdirmək üçün bir ilin digər ilə 
nisbətəni nəzərdən keçirək. 

Hesablamalar göstərir ki, bütün təsərrüfat kateqoriyalarında 2010-cu ilə nisbətən 2013-
cü ildə əmək məhsuldarlığının artım surəti 135,4 %, 2013-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə  98,9 
%, 2014-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə 107,1% və 2015-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə 98,7 %  ol-
muĢdur. 

 
                                                                                                                        Cədvəl 1. 

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə  kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının dəyəri və əmək 
məhsuldarlığının dinamikası (faktiki qiymətlərlə) 

 

Təsərrüfat 
kateqoriyaları 

Ġllər 

2010 2013 2014 2015 2016 

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları 

Ümumi məhsulların  
dəyəri, mlyn. manat 3968,2 5446,1 5431,8 5839,8 5873,2 

Orta illik iĢçilərin sayı, 
min nəfər 1655,0 1677,4 1691,7 1698,4 1729,6 

Orta illik 1 iĢçiyə 
düĢən ümumi 

məhsulun dəyəri, 
manat 2397,7 3246,7 3210,8 3438,4 3395,7 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində və s. təĢkilatlarda 
Ümumi məhsulun 

dəyəri, mlyn. manat 
192,6 363,9 404,5 410,1 449,2 

Orta illik iĢçilərin sayı, 
min nəfər 

16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 

Orta illik 1 iĢçiyə 
düĢən ümumi 

məhsulun dəyəri, 
manat 12037,5 22743,7 26966,7 27340,0 29946,7 
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Fərdi sahibkar, ailə, kəndli və ev təsərrüfatları, min nəfər 
Ümumi məhsulun 

dəyəri, mlyn. manat 

1685,1 4880,7 4821,3 5225,2 5183,2 

Orta illik iĢçilərin sayı, 
min nəfər 

1671,0 1661,4 1676,4 1683,4 1714,6 

Orta illik 1 iĢçiyə 
düĢən ümumi 

məhsulun dəyəri, 
manat 1008,4 2937,7 2876,0 3104,0 3023,0 

 

Bu göstəricilər kənd təsərrüfatı müəssisələrində və s. təĢkilatlarda 188,9, 118,6, 101,4, 

109,5, fərdi sahibkar, ailə, kəndli və ev təsərrüfatlarında 291,3, 97,9, 107,9 və 97,4 təĢkil et-

miĢdir. 

Göründüyü kimi bütün təsərrüfat kateqoriyalarında əmək məhsuldarlığının ümumi sə-

viyyəsinin artmasına baxmayaraq , onun illər üzrə artım sürəti heç də qənaətbəxĢ deyildir. Son 

beĢ ildə əmək məhsuldarlığının artım sürəti bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qalxıb enmə-

lərə məruz qalmıĢdır. Hətta 2014 və 2016-cı illərdə bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə əmək 

məhsuldarlığının artım sürəti 98,2% və 98,7%, o cümlədən fərdi sahibkar, ailə, kəndli və ev 

təsərrüfatlarında qeyd edilən illərdə 97,9% və 97,4% olmuĢdur. Kənd təsərrüfatı müəssisələr-

ində və s. təĢkilatlarda əmək məhsuldarlığının səviyyəsi dinamik olaraq artmağa doğru meyl 

etmiĢdir.  

Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının səviyyəsi təbii Ģərait-

dən asılı olaraq xeyli dəyiĢilir. BaĢ verən dəyiĢiklikləri təhlil etdikdə və öyrəndikdə dinamik 

sıraların ən kiçik kvadratlar üsulunun köməyi ilə tarazlaĢdırılmasından  daha geniĢ istifadə 

etmək məqsədəuyğundur. Bu halda dinamik sıranın tarazlaĢdırılmıĢ göstəricilərinin qiyməti 

normal tənliklər sistemi həllinin köməyi ilə müəyyən edilə bilər. 

 Təcrübə göstərir ki, dinamikada əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin dəyiĢməsini təhlil 

etmək üçün y=a-bx düz xətt tənliyindən istifadə etmək olar. Bu halda məsələni həll etmək 

üçün iki məchullu iki normal tənliklər sistemi tətbiq edilir: 

y=pa-bx 

xy=ax-bx
2
 

 Burada y-hər ilin əmək məhsuldarlığı səviyyəsidir: 

  a və b – naməlum parametrlərdir; 

  x- hər ilin sıra nömrəsidir; 

  p- dinamik sıralardakı illərin sayıdır; 

 Dinamik sıraların üsulundan və tarazlaĢdırılmasından istifadə olunmasını bütün təsər-

rüfat kateqoriyalarında əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin misalında nəzərdən keçirək. Bu 

məsələ p, x və y göstəricilərinin qiymətləri tənlikdə yerinə yazılaraq həll olunur. 
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Cədvəl 2. 
Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında əmək məhsuldarlığının dəyiĢməsi dinamikası və 

onun tarazlaĢdırılması 
 

Ġllər, p Sıra nömrələri, x 
1 orta illik iĢçiyə ümumi 

məhsul istehsalı, manat, y 
xy x

2
 

1 orta illik iĢçiyə 
tarazlaĢdırılmıĢ 
ümumi məhsul 
istehsalı, manat 

1 2 3 4 5 6 

2010 1 2398 2398 1 2700 

2013 2 3247 6494 4 5400 

2014 3 3210 9638 9 8100 

015    6  

 4 3438 13752 16 10800 

2016 5 3396 16980 25 13500 

 15 15689 49254 55  

 
Burada: p=5 

              x=15 
                   y=15689 

                    xy=49254 
              x

2
=55 

y=pa-bx; 15689=5a-15b 
xy=ax-bx; 49254=15a-55b 

a=15689-15b / 5 
49254=15x(15689-15b) – 55b / 5 

49254=235335-225b-55b / 5 
246270=235335-225b-275b 
246270-235335=275b-225b 

10935=50b 
b=10935 / 50=219 manat 

a=15689-3285 / 5 = 2481 manat 
 Nəticədə ―a‖ naməlum parametrlərinin qiyməti 2481 manata və ―b‖ naməlum para-

metrinin qiyməti isə 219 manata bərabər olur. Sonra ―a‖ və ―b‖ parametrlərinin qiymətlərini 
nəzərə almaqla əsas formula üzrə (y=a-bx) hər il üçün əmək məhsuldarlığının tarazlaĢdırılmıĢ 
səviyyəsini tapmaq olar. Belə ki, 2010-cu il üçün onun səviyyəsi hər bir orta illik iĢçiyə 2700 
manat (2481+219) ; 2013-cü il üçün 5400 manat (2481+219x2) ; 2014-cü il üçün 8100 manat 
(2481+219x3) ; 2015-cü il üçün 10800 manat (2481+219x4); 2016-cı il üçün 13500 manat 
(2481+219x5) və s. təĢkil edir. 

 Beləliklə, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə əmək məhsuldarlığının tarazlaĢdırılmıĢ 
dinamikası qeyd edilən illərə müvafiq olaraq 2700 man. , 5400 man., 8100 man., 10800 man., 
13500 man. təĢkil edir, yəni illər üzrə dinamik olaraq artır. 

 Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının artması üçün elmi-texniki tərəqqinin sürət-
ləndirilməsinin rolu, xüsusilə böyükdür. Bazar münasibətləri Ģəraitində əmək məhsuldar-
lığının artmasının maddi əsasını bilavasitə elmi-texniki tərəqqi təĢkil edir. Onun baĢlıca is-
tiqaməti istehsalı kompleks mexanikiləĢdirmək və geniĢ surətdə avtomatlaĢdırmaqdır. 

 Ġstehsalın kimyalaĢdırılması texnologiyanın yeni və sərfəli mineral gübrələrin, kimyəvi 
metodların geniĢ tətbiqi ilə əlaqədardır. Ġstehsalın kimyalaĢdırılması kənd təsərrüfatı sahələr-
inin səmərəliliyinə birbaĢa təsir göstərir. Elmi-texniki tərəqqi və bu əsasda əmək məhsuldar-
lığının yüksəldilməsi istehsalın elektrikləĢdirilmsəindən də xeyli asılıdır. Müasir Ģəraitdə elek-
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trikləĢdirmə olmadan istehsalın kompleks mexanikiləĢdirilməsi və avtomatlaĢdırılması, kim-
yalaĢdırılması, texnologiyanın təkmilləĢdirilməsi və s. mümkün deyildir. Bazar münasibətləri 
Ģəraitində kənd təsərrüfatı istehsalında iĢlədilən elektrik enerjisinin həcmi, habelə müxtəlif tə-
sərrüfat formalarının ehtiyacları üçün buraxılan elektrik enerjisi artırılacaqdır. Bütün qeyd 
edilənlər kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasını möhkəmlətməyə və sürətlə inkiĢaf etdir-
məyə imkan verəcəkdir. Texnika ilə silahlanmağı və əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə görə 
respublikanın kənd təsərrüfatı sivil ölkələrın səviyyəsinə yaxınlaĢacaqdır. 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlarla bərabər kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının art-
ırılmasına, onun tempinin yüksəldilməsinə təsir edən əsas tədbirlərin həyata keçirilməsi, xüsu-
silə kənd təsərrüfatının texnika ilə yenidən silahlanması və istehsalın sənaye əsaslarına keç-
irilməsi müəyyən dövr tələb edir. Buradan da kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının sə-
viyyəsinin müəyyən müddətlərə proqnozlaĢdırılması tələb olunur. 

Kənd təsərrüfatının gələcək inkiĢafının müəyyənləĢdirilməsində əmək məhsuldarlığının 
səviyyəsinin və tempinin proqnozlaĢdırılması mühüm yer tutur. Çünki əmək məhsuldarlığı bir 
tərəfdən ayrı-ayrı sahələrdə və bütövlükdə kənd təsərrüfatında istehsalın iqtisadi səmərəlilik 
dərəcəsini xarakterizə edir., digər tərəfdən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal səviyyəsini 
qabaqcadan müəyyən edir. Əsas məhulların müəyyən dövrlərə proqnozlaĢdırılması kənd tə-
sərrüfatı istehsalının inkiĢaf tempini və onun əsas proporsiyalarını , səmərəliliyin dəyiĢməsini, 
həmçinin iĢçilərin əməkhaqqının artım tempini və gəlirlərini daha düzgün nəzərdə tutmağa 
imkan verir. 

Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının proqnozlaĢdırılmasının  mahiyyəti obyektiv 
qanunauyğunluqların, əmək məhsuldarlığının artım təmayülünün (dinamikasının) və onun sə-
viyyəsinin istehsal Ģəraiti ilə, daha doğrusu, ayrı-ayrı amillər və onların məcmu ilə qarĢılıqlı 
əlaqəsinin dərk edilməsinə gətirib çıxarır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əmək məhsuldarlığının səviyyəsi proqnozlaĢdırılarkən nəzərdə 
tutulan amillərin  təsiri həqiqətə uyğun xarakter daĢımalıdır və miqdarına görə onların az say-
da olması məqsədəuyğundur. 

Əmək məhsuldarlığının artmasına təsir edən amillərin çox olmasına baxamayaraq, iqti-
sadi-statistik hesablamaların iriləĢdirilmiĢ üsulunu tətbiq etdikdə onların hamısını ayrılıqda 
nəzərə almaq və təsirini hesablamaq mümkün olmur. Bu onunla izah edilir ki, birincisi amil-
lərin təkrarlanmasından kənarlanmaq üçün onlar bir-birinin miqdar göstəricilərinə qarĢılıqlı 
təsir etməlidir, ikincisi, əmək məhsuldarlığının dəyiĢməsi amillərin özünün miqdar göstərici-
lərinə əks təsir etməlidir; yəni göstərilən amilin əmək məhsuldarlığının göstəricilərinin dəyiĢ-
məsinə yalnız birtərəfli təsiri olmalıdır, üçüncüsü, hər bir amilin uyğun miqdar göstərici ol-
malıdır. Buradan, çoxlu miqdar amillərdən yalnız yuxarıda göstərilən tələbata cavab verənləri 
nəzərdə tutulmalıdır.   
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X Ü L A S Ə 

 

YENĠ ĠQTISADI ġƏRAĠTDƏ ƏMƏK MƏHSULDARLIĞININ 

YÜKSƏLDĠLMƏSĠNĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 
Məqalədə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təsir edən amillər araĢdırılır. Eyni za-

manda bu amillər dörd istiqamətdə təsnifləĢdirilir: 1.Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət gös-
tərən və bütün kənd təsərrüfatı üçün eyni olan amillər; 2.Sahə və sahələrarası amillər; 
3.Ġstehsaldaxili amillər; 4.ĠĢ yerlərində fəaliyyət göstərən amillər. 

Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təsir edən amillər , yalniz miqdar cəhətdən 
deyil, istiqamət cəhətdən də təsnifləĢdirilir. Bu amillər üç istiqamətdə təsnifata ayrılmıĢdır: 1. 
Maddi-texniki amillər; 2. Ġctimai iqtisadi və təĢkilati amillər; 3.Sair amillər. 

Qeyd edilən amillərin ayrı-ayrılıqda əmək məhsuldarlığına təsirini müəyyənləĢdirmək 
üçün çoxamilli korrelyasiya tənliyindən istifadə olunmuĢdur. 

Məqalədə yeni iqtisadi Ģəraitə uyğun olaraq  kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının 
səviyyəsini müəyyənləĢdirmək üçün onun göstəriciləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. Xüsusilə əmək 
məhsuldarlığının təmiz məhsul göstəricisinə görə hesablanmasının əhəmiyyəti və müsbət cəh-
ətləri Ģərh olunmuĢdur. Onun müsbət tərəflərinə: əsas və dövriyyə fondlarından istifadənin, 
əmək məhsuldarlığı, əməkhaqqı və məhsulun maya dəyəri ilə düzgün əlaqələndirilməsini, 
əmək məhsuldarlığının dinamikasına əĢyalaĢmıĢ əmək sərfinin təsir etməməsini və s. aid et-
mək olar. 

AraĢdırmalar nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, ayrı-ayrı amillər əmək məhsuldarlığına 
müxtəlif cür təsir göstərir. Belə ki, fondlarla təmin olunma səviyyəsinin 1% artması, özü ilə 
bərabər əmək məhsuldarlığını 0,77%, enerji gücünün 1% artması, 0,65% mineral gübrələrin 
təchizatının 1% artması 1,39%, meliorasiyaya çəkilən xərclərin 1% artması 0,91%, yem sərf-
inin 1% artması 1,32% əmək məhsuldarlığını artıra bilir.  

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal və əmək məh-
suldarlığı dinamikasının təhlilindən aydın olur ki, kənd təsərrüfatı müəssisələri və s. təĢkil-
atlar ən yüksək nəticələr əldə etmiĢlər. Burada məhsul istehsalı və əmək məhsuldarlığının sə-
viyyəsi dinamik olaraq artmıĢdır. Qeyd edilən göstəricilər fərdi sahibkar, ailə, kəndli və ev 
təsərrüfatlarında illər üzrə qalxıb-enmələrə məruz qalmıĢlar. 

Məqalədə əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin dinamik olaraq dəyiĢməsini təhlil etmək 
üçün y=a-bx düz xətt tənliyindən istifadə edilmiĢdir. Bunun üçün iki məchullu, iki normal 
tənliklər sistemi tətbiq olunmuĢdur. 

Nəticədə hər il üçün əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin dinamik olaraq yüksəlməsi 
müəyyənləĢdirilmiĢdir. 
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Aqrar sahədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə istehsalın 
kompleks mexanikləĢdirilməsinin və avtomatlaĢdırılmasının, elmi-texniki tərəqqinin, kimya-
laĢdırmanın, istehsalın elektrikləĢdirilməsinin, yeni texnologiyaların tətbiqinin əmək məhsul-
darlığına təyini müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Məqalədə kənd təsərrüfatının gələcək inkiĢafına və əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin 
proqnozlaĢdırılmasına dair təkliflər irəli sürülmüĢdür. 

 
Ахмедов Афет Тарлан оглы, д.э.н., проф. 

Бакинский Универстет Бизнеса 
Г. Баку, ул. Г.Зардаби 88а 

 
Р Е З Ю М Е 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 ТРУДА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

 В статье рассматриваются факторы явлияющие на повышение производи-
тельности труда, а также предпосылки этих факторов обьединняется в четырех направ-
лениях : 1. факторы действующие в селъскохозяйственном производстве ; 2. Отрасле-
вые и внутриотраслевые факторы; 3. Внутри производственные факторы; 4. Факторы 
действующие не просредстевенно на рабочих местах.Передпосылки факторы вляющие 
на повышение производителъности труда определены не толъко по количчеству но и 
по направлению.Передпосылки этих факторов делится в трех направлениях: 1.Мате-
риально - технические факторы; 2. Обшественно- экономические и органиэационные 
факторы; 3.Прочие факторы. 

Для определения влияния отдельных факторов на производительности труда была 
исполъзованы многофакторные коррелиацонные анализы.Что бы определитъ уровенъ 
производителъности труда в селъскохозяйстве, выявлены ее показатели, особенно ис-
числение производителъности труда по показателю чистой продукции, а также даны 
сущностъ и значение этого показателя. 

На основе анализа факторов выявлено, что на производителъности труда разные 
факторы влияют по разному. Так если обеспечение основным фондами повысится на 
1%, то оно повысит производителъности труда на 0,77%, увеличение на 1% енергети-
ческие мошности повышает производителъности труда на 0,65 % обеспечение мине-
ральных удобрений на 1 %, повышает производителъности труда на 1,39%, повышение 
расхода мелиорации на 1%, увеличивает производителъности труда на 0,91%, повыше-
ние расхода кормов на 1%, увеличивает производителъности труда на 1,32%. 

На основе анализа динамика производства продукции и повышение производи-
телъности труда выявлено, что наивысшие резульаты получили селъскохозяйственные 
предприятия и др. организации. 

В статъе для исчисления производительности труда исполъзованы математичес-
кие методы.В результате определены уровень повышения производителъности труда 
по годам. 

С целъю повышения уровьня производителъности труда в селъском хозяйстве 
выявлены влияния комлексной механизации,  научно-технического прогресса, химизац-
ии, электрофикации,мелиорации, новый технологии на производителъности труда. 

В статъе, даы предложения по прогнозированию повышения уровня темпа роста 
производительности труда. 
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S U M M A R Y 

 

MAIN DIRECTIONS OF INCREASING LABOUR PRODUCTIVITY IN NEW ECE-

NOMIC CONDITIONS 

 

 The article deals with the factors affecting the increase of labour productivity/The fac-

tors are classified in 4 directions: 1.The factors which are available and similar in agricultural 

area ; 2. Field and inter-field factors ; 3. Production factors ; 4.Workplace factors. 

 The factors affecting the increase of labour productivity are classified not only quanti-

ty, but also in direction.These factors are classifield in 3 directions ; 1. Physical and technical 

factors; 2. Socio-economic and institutional factors; 3. Other factors. 

 In order to determine how the factors mentioned above affect the labour productivity, 

the author uses a multifactorial correlation equation. 

 The article analyses the indicators to determine the level of the labour productivity in 

agriculture under new economic conditions.It defines the necessity and good points of meas-

uring the labour productivity according to such an indicator as net product.Its good points are 

the use of fixed and current assets, proper correlation between the labour productivity, the 

wages and the product value, the effect of past workforce on the dynamics of the labour 

productivity, etc. 

 The study has revealed that various factors influence the labour productivity in differ-

ent ways.Thus, 1 per cent rise in the level of funds supply leads 0,77 per cent in labour 

productivity, whereas 1 per cent rise in energy power to 0,65 per cent, 1 per cent in the supply 

of fertilizers-1,39 per cent,1 per cent in amelioration costs – 0,91 per cent and 1 per cent in 

feed consumption– 1,32 per cent. 

 The analysis of the agricultural products according to household categories and dy-

namics of the labour productivity makes it clear that the agricultural enterprises and other 

institutions have obtained the highest results.The production and the level of the labour 

productivity have dynamically increased.The above mentioned indicators have risen and fall-

en for years in individual entrepreneurship, domestic, peasant, and household. 

 The author uses y=a-bx linear equation in order to analyse dynamic changes in the in-

dicators of the labour productivity.To do this, two unequal, two normal equations systems 

have been applied. 

 As a result, it has been determined that the level of labour productivity in order to in-

crease its level in agricultural sphere. 

 The article studies the effect of complex mechanization and automation of production , 

scientific and technical progress, chemicalization, electrification of production and application 

of new technologies on the labour productivity in order to increase its level in agricultural 

sphere. 

 The author makes suggestions on further development of agriculture and prediction of 

the level of labour productivity. 
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DAVAMLI  ĠNKĠġAF  ġƏRAĠTĠNDƏ  XARĠCĠ  ĠNVESTĠSĠYALARDAN  

SƏMƏRƏLĠ  ĠSTĠFADƏ  ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

  Açar sözlər: xarici investisiyalar, davamlı inkiĢaf, investisiya cəlbediciliyi, investisi-

yaların strukturu, vəsaitlərin bölüĢdürülməsi.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, непрерывное развитие, инвести-

ционная привлеченность, инвестиционная структура, фондовая распределения.  

Keywords: foreign investments, sustainable development, investment attraction, invest-

ment structure, allocation of funds.  

 

 ĠKT-nin sürətli inkiĢafı ilə daha da intensivləĢən qloballaĢma və inteqrasiya prosesləri 

nəticəsində dünya vahid iqtisadi orqanizmə çevrilməkdədir. Artıq qalan dünyaya inteqrasiya 

olunmadan dinamik və davamlı inkiĢaf etmək qeyri-mümkündür. Müasir dövrümüzdə isə in-

teqrasiyanın müxtəlif formaları vardır ki, bunlardan da biri kapital və maliyyənin beynəlxalq 

hərəkətində iĢtirakdır. Bu nöqteyi nəzərdən qloballaĢma xarici mənbələrdən maliyyələĢən in-

vestisiyaların milli iqtisadiyyatlara cəlb edilməsini artıq bir zərurətə çevirmiĢdir. Eyni zaman-

da, xarici investisiyaların cəlb edilməsi də bir sıra müsbət təsirlərlə xarakterizə olunmaqla ya-

naĢı, ümumi iqtisadi tərəqqidə də əhəmiyyətli rol oynayır.      

     AraĢdırmalar göstərir ki, xarici investisiyaların cəlb edilməsi nəticəsində ölkə əraz-

isində əmək məhsuldarlığı və istehsalın səmərəliliyi yüksəlir ki, bu da davamlı inkiĢaf üçün 

zəruridir. Xarici investisiyaların ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu investisiya-

lar özləri ilə yeni texnika və texnologiya gətirməklə yerli müəssisələrdən daha səmərəli fəaliy-

yət göstərirlər. Bunu, Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən xarici investisiyalar timsalında 

da görmək mümkündür. Belə ki, statistik məlumatlara görə, əgər 2015-ci ildə xarici və müĢ-

tərək müəssisələrdə istehsalın həcmi 23423,1 mlyn. manat, sənaye sahəsi üzrə 16147,5 mln. 

manat, kənd təsərrüfatı üzrə 5,8 mlyn. manat, tikinti üzrə 2463,0 mlyn. manat təĢkil etmiĢdir. 

Bu məlumatlar belə deməyə əsas verir ki, xarici investisiyalı müəssisələr əsasən məhsuldar və 

səmərəli fəaliyyət göstərir. BaĢqa sözlə desək, xarici investisiyalı müəssisələrdə modern 

təcrübə və yeni texniki-texnoloji silahlanma hesabına səmərəliliyi və məhsuldarlığı təmin 

etmək daha asandır [1; 2].   

Bütün bunlarla yanaĢı bütün müsbət amillərə baxmayaraq, cəlb edilmiĢ vəsaitlərin 

düzgün bölüĢdürülməməsi müəyyən problemlərə də gətirib çıxarır. Qeyd edildiyi kimi, xarici 

investisiyalar üzrə əsas risklərdən biri xarici və müĢtərək müəssisələrin regional və sahələr 

üzrə qeyri- bərabər bölgüsüdür. Belə ki, respublikamızda xarici investisiyalı müəssisələr əsa-

sən Bakı Ģəhərində və hasilat sənayesində fəaliyyət göstərirlər. Statistik məlumatlara görə, 

2005-2016-cı illərdə qeydiyyatdan keçən xarici investisiyalı müəssisələrin 92,4%-i Bakı Ģəhə-

rində fəaliyyət göstərirlər. Bu müəssisələrin yerinə yetirdikləri iĢlərin və göstərdikləri xidmət-

lərin həcmi müvafiq olaraq 2010-cu ildə 19,1 mlrd. manat, 2015-ci ildə 23,4 mlrd. manat olub 

ki, bu da ümumi iĢlərin müvafiq olaraq 96,2% və 94,5%-ni təĢkil edir. Mədən sənayesində fə-

aliyyət göstərən müəssisələrin yerinə yetirdikləri iĢlərin ümumi iĢlərdə xüsusi çəkisi 2009-cu 
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ildə 77,15%, 2016-cu ildə isə 67,2% olub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı 

müəssisələrin əksəriyyəti uzaq xarici ölkələrə məxsusdur. Belə ki, 2009-cu ildə cəmi 62, 

2010-cu ildə 38, 2016-cı ildə isə 21 müəssisə MDB ölkələrinə məxsus olub ki, bu da ümumi 

müəssisələrin sayında xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 5,2%, 5,3% və 4,8% təĢkil edir [2; 3; 12]. 

 Ayrı-ayrı sahələrə cəlb edilən investisiyaların təhlili göstərir ki, 2015-ci ildə əsas 

kapitala yönəldilən xarici investisiyaların 44,3%-ə yaxını neft sektoruna qoyulmuĢdur. Əgər 

1999-2010-cu illərdə emal sənayesində əsas kapitala yönəldilmiĢ xarici investisiyaların üm-

umi investisiyalarda xüsusi çəkisi 1,3%, kənd təsərrüfatında 0,5% təĢkil edirdisə, 2010-2016-

cı illərdə qeyri-neft sektoruna yönəldilən sərmayələrin əksər hissəsi elektrik enerjisi, qaz və 

suyun istehsalı və bölüĢdurulməsi, mənzil tikintisi, nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə, təh-

sil, səhiyyə və sosial xidmətlər kimi qeyri-ticari sektorlara yönəldilmiĢdir. Əsas kapitala yön-

əldilmiĢ sərmayələrin çox kiçik hissəsi kənd təsərrüfatı, istehsal və emal, ticari sektorlara isti-

qamətləndirilir. Ticari və qeyri-neft sektorlarında əsas kapitala yatırılan investisiyaların məh-

dudluğu bu sektorlarda müasir texnologiyaların, yeniliklərin və yeni biznes imkanlarının çat-

ıĢmazlığına, həmçinin yeni idarəetmə üsullarının tətbiqinin və müəssisələrin restrukturizasiya-

sının ləngiməsinə gətirib çıxarır ki, bunlar da, öz növbəsində, onların rəqabətqabiliyyətliliyinə 

mənfi təsir göstərir. Bu fakt göstərir ki, qeyri-neft sektorlarının rəqabətqabiliyyətliliyinin art-

masına, eyni zamanda, qeyri-neft sektorlarına sərmayələrin cəlb edilməsinə ehtiyac duyulur. 

BirbaĢa xarici investisiyaların cəlb edilməsi və biznes mühitin təkmilləĢdirilməsi sahəsində 

nəzərə çarpan nailiyyətlərə baxmayaraq, hələ də həllini gözləyən bir sıra məsələlər qalır. Ġn-

vestisiyaların sahəvi strukturunda və regional paylanmasında müĢahidə edilən problemlər və-

saitlərdən daha səmərəli istifadəyə mane olur. Eyni zamanda, vəsaitlərin müxtəlif sahələri və 

ayrı-ayrı regionları əhatə etməsi istər ümumi iqtisadi tərəqqi baxımından, istərsə də inves-

tisiyalardan daha səmərəli istifadə baxımından əlveriĢli olardı.  Müqayisə üçün qeyd edək ki, 

dünyada bütünlükdə sənaye sahəsinə yönləndirilən xarici investisiyaların cəmi 22%-i hasilat 

sənayesinə, 48%-i emal sənayesinə və 30%-i xidmət sektoruna yönəldilir [1; 2; 12]. 

Xarici investisiya qoyuluĢlarının ölkələr üzrə quruluĢunda təmərküzləĢmə mövcuddur. 

Belə ki, Azərbaycana 2016-cı ildə investisiya qoyuluĢu üzrə xarici ölkələr arasında ilk beĢliyi 

Ġsveçrə (3,64%), Rusiya (3,57), Türkiyə (3,2%),  Böyük Britaniya (1,7%) və Niderland 

(1,3%) ölkələri tutur.  

                                                                                                                                         

Cədvəl 1. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən xarici investisiyaların ölkələr üzrə bölgüsü, 

 milyon ABġ dolları ilə 

 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Cəmi xarici 
investisiya 927,0 4 893.2 8 247.8 10314,0 10540,9 11697,7 10719,1 10161,1 

o 
cümlədən: 

        Maliyyə 
kreditləri 262,9 698,4 3 405.9 3135,5 2655,8 1880,6 2210,2 2197,8 

Neft 
sənayesinə 546,1 3 799.9 2 955.3 4287,8 4935,2 6730,7 6622,7 5617,4 

Birgə və xarici 
investisiyalı 
müəssisələr 118,0 230,5 659,6 1094,5 1041,0 1318,5 860,4 1706,2 
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ondan: 

        Türkiyə 31,6 96,2 147,5 185,9 401,3 481,4 220,4 307,5 

Niderland - 1,2 163,5 186,4 141,6 103,8 85,9 127,9 

ABġ 11,2 24,8 40,0 92,5 24,4 89,3 18,9 38,2 

Ġran 2,9 1,2 3,2 - - 40,5 0,0 0,2 

Almaniya 1,7 21,5 17,0 45,6 15,1 51,0 60,1 36,4 

Rusiya - 5,1 11,7 21,8 36,1 13,6 15,9 363,2 

Böyük 

Britaniya 6,8 39,5 144,0 149,3 136,0 153,5 173,1 174,4 

BirləĢmiĢ 

Ərəb 

Əmirlikləri 2,8 5,7 30,3 92,4 109,3 90,2 103,9 60,2 

Ġsveçrə - 0,5 11,7 79,4 18,2 18,9 15,7 370,5 

Fransa 39,3 2,6 6,2 14,4 6,1 7,2 4,5 5,5 

Kipr - 0,2 1,6 6,6 5,4 0,2 1,1 0,1 

Çin - 0,2 33,5 6,7 5,7 9,7 3,3 1,5 

Ġtaliya - 4,6 10,3 22,1 21,3 21,2 14,6 11,6 

Pakistan - - - - - - 0,0 0,0 

Yaponiya 16,4 - 1,4 5,4 3,0 2,9 3,4 0,5 

Digər ölkələr 5,3 27,2 37,7 186,0 117,5 235,1 139,4 208,5 
Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2016, Bakı 2017,s. 381-382. 

  

2000-2016-cı illər ərzində Azərbaycana birgə müəssisələr və xarici firmalar tərəfindən 

yatırılan 67500,6 mlyn. ABġ dolları məbləğində investisiya qoyuluĢunun 467,4 mlyn. 

dollarını və ya 0,7%-ni Rusiya, 1871,8 mlyn. dollarını və ya 2.8%-i Türkiyə, 976.6 mlyn. 

dolları və ya 1.4%-i Böyük Britaniya, 699,3 milyon dollarını və ya 1,0%-ni ABġ firmaları 

tərəfindən həyata keçirilmiĢdir.   

 

 
Mənbə: Statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən işlənib hazırlanıb.  
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Diaqram 1. Azərbaycan iqtisadiyyatına  yönəldilən 

xarici investisiyalarda dövlətlərin payı, milyon ABġ 

dolları ilə 
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Ümumilikdə isə Azərbaycana investisiya yönəldən ölkələrin 2000-2016-cı illər üzrə 
xüsusi çəkisi aĢağıdakı diaqramda göstərilmiĢdir (Diaqram 1). Göründüyü kimi, ayrı-ayrı 
illərdə bu və ya digər ölkələrin xüsusi çəkisi fərqlənir. 2016-cı ildə ilk beĢlik fərqli olsa da, 
2000-2016-cı illərin nəticəsinə görə xarici investisiyaların qoyuluĢunda ilk yeri qardaĢ 
Türkiyə Respublikası, sonrakı dördlüyü isə ardıcıllıqla, Böyük Britaniya, Niderland, Ġsveçrə, 
BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri tutur. Azərbaycana xarici investisiya qoyuluĢlarına dair 2000-
2016-cı illərin göstəricilərinə görə Rusiya 6-cı yerdədir [12].    

Bütün bunlarla yanaĢı, aparılan təhlillər göstərir ki, son dövrlərdə xarici investorlarla 
qurulan əlaqələr sistemində baĢ verən bir sıra müsbət dəyiĢikliklərə baxmayaraq, hazırda qeyd 
olunan üstünlüklərdən və imkanlardan tam və səmərəli istifadə olunmur. Ona görə də, Azər-
baycanda güclü xarici investisiya axınına  nail olmaq üçün hər Ģeydən əvvəl bütöv iqtisadi  
sistem formalaĢdırılmalıdır. Dünya iqtisadiyyatında öncül yer tutan ölkələrin təcrübəsini nəzə-
rə alaraq demək olar ki, Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyəti və xarici investorlarla effektiv 
münasibətini iqtisadiyyatda ümumi liberallaĢma prinsipləri nəzərə alınmaqla qurmaq lazımdır. 
Ölkədə iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi mexanizmləri beynəlxalq hüquq normalarına və 
dünya praktikasına uyğun olmalı, iqtisadiyyatın və xarici ticarət əlaqələrinin strukturu ölkənin 
iqtisadi potensialına, daxili tələbatına və beynəlxalq əmək bölgüsündə malik olduğu üstünlük-
lərə uyğun olaraq formalaĢdırılmalıdır. Bu gün investisiya prosesinin fəallaĢması və onun sə-
mərəliliyinin artırılması problemləri Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
edir [2; 12].  

Vəsaitlərdən düzgün istifadə edildiyi halda, xarici investisiyaların cəlb olunmasını sti-
mullaĢdırmaqla ilk növbədə, Azərbaycan iqtisadiyyatının təxirəsalınmaz vəzifələrini - müasir 
istehsal texnologiyalarının mənimsənilməsini, innovasiya qərarlarını, yeni idarəetmə sistem-
lərini, istehsal obyektlərinin yeniləĢdirilməsini  yerinə yetirməlidir. Lakin təcrübənin göstər-
diyi kimi, xarici kapitalın qoyulması sahəsini seçdikdə, Azərbaycan iqtisadiyyatının və xarici 
investorların maraqları çox vaxt antoqonist xarakter daĢıyır. Xarici investorlar yüksək gəlirli, 
ən əvvəl ixraca yönəlmiĢ xammal sahələrində möhkəmlənməyə çalıĢırlar ki, bununla da onlar 
Azərbaycan iqtisadiyyatının xammal yönümlü olmasına və texniki-texnoloji cəhətdən geri 
qalmasına və ya konservasiya olunmasına Ģərait yaradırlar. Hansı ki, bu vəziyyət onların mə-
nafeyinə cavab verir. Vəsaitlərin cəlb edilməsi baxımından, Azərbaycan iqtisadiyyatının üs-
tünlükləri ondan ibarətdir ki, inkiĢaf etməkdə olan ölkə olduğuna görə inkiĢaf potensialı inki-
Ģaf etmiĢ ölkələrlə müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Daha çox inkiĢaf daha çox gəlir əldə etmək 
imkanı deməkdir. Bu prinsip dünyadakı transmilli kompaniyaları daha çox inkiĢaf etməkdə 
olan ölkələrə investisiya qoymağa həvəsləndirir. Digər tərəfdən, yerli firmalar zəif inkiĢaf et-
diyindən daxildə rəqabət o qədər də güclü deyil, inkiĢaf etməkdə olan ölkələr yüksək risk qar-
Ģılığında daha çox gəlir əldə etmək imkanına malikdirlər. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə xar-
ici investorlar bürokratik əngəllərlə yerli investorlarla müqayisədə daha az üzləĢirlər [5; 7; 9]. 

Bütün qeyd olunanlarla yanaĢı, Azərbaycan əlveriĢli coğrafi-iqtisadi-nəqliyyat möv-
qeyinə malik olması ilə yanaĢı, burada inkiĢaf etmiĢ beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat Ģəbəkə-
si vardır ki, bu da xariclə intensiv əlaqələr yaratmaq imkanını asanlaĢdırır. O cümlədən, zəng-
in təbii-iqtisadi potensialın olması, bir sıra müasir texniki-iqtisadi bazaya malik sənaye müəs-
sisələri, istehsal sahələri və infrastruktur obyektlərinin mövcudluğu, bazar münasibətlərinə 
keçidlə əlaqədar ölkədə aparılan iqtisadi islahatların uğurla davam etdirilməsi, xarici inves-
tisiyaların müdafiəsi, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢdırılması və inkiĢafı haqqında bir sıra 
vacib qanunların və hüquqi-normativ aktların qəbul olunması və onların həyata keçirilməsi 
üçün təĢkilati-idarəetmə mexanizminin yaradılması, nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlara üzv ol-
ması və s. kimi hallar ölkəmizə investisiyaların cəlb edilməsini stimullaĢdıran hal kimi dəyər-
ləndirilə bilər.  

Ölkəmizin malik olduğu bu üstünlüklərdən istifadə edərək xarici investisiyaların cəlb 
edilməsini sürətləndirmək, xüsusən biznesin inkiĢafına mane olan məhdudiyyətləri aradan 
qaldırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, xarici investorlar keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə investisiya 
qoyarkən əsasən 3 əsas riski qiymətləndirirlər:  
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-  makro-iqtisadi sabitlik - iqtisadi artım, inflyasiya, valyuta məzənnəsi riski və s.; 
-  instituional risk – xarici investisiya mühiti, vergi rejimi, hüquqi tənzimləmə və 

korrupsiyanın səviyyəsi; 
-  siyasi risklər – siyasi sabitlik, siyasi azadlıqlar və s.                 
Fikrimizcə, Azərbaycanın ümumi investisiya siyasətinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətin-

də tədbirlər hazırlanarkən yuxarıda göstərilən risklərin minimuma endirilməsi, inkiĢaf etmiĢ 
ölkələrdən olan investorların maraqları daha yüksək dərəcədə nəzərə alınmalı, daxili istehsal 
və istehlak bazarına investorların daxil olmasına Ģərait yaradılmalı,  istehsal sahəsinə BXĠ-nin 
2 ildən artıq müddətə cəlb edilməsi stimullaĢdırılmalı, xarici investorlara kapital qoyuluĢu 
üçün biznes mühitin cəlbedici olduğu haqqında tam məlumat verəcək, beynəlxalq təĢkilatlar 
tərəfindən müəyyən edilən reytinqlərin artırılması istiqamətində iĢ aparan dövlət (regional) 
agentlikləri  yaradılmalıdır.  Qeyd edək ki, dünyanın aparıcı təĢkilatlarının müəyyən etdiyi 
reytinq hər bir ölkə, əsasən də iqtisadiyyatında xarici investisiyaya daha çox ehtiyac duyulan 
ölkələr üçün çox əhəmiyyətlidir. Xarici Ģirkətlər hər hansı bir ölkə iqtisadiyyatına investisiya 
qoyarkən beynəlxalq təĢkilatların həmin ölkə üçün qiymətləndirdiyi investisiya və biznes 
mühitini əks etdirən göstəricilərə böyük önəm verirlər. Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatında 
aparılan liberallaĢma, özəl mülkiyyətin inkiĢafı, biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılması və xarici 
investisiyalara əsaslı güzəĢtlər edilməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təĢkilatların reytinqində 
ölkəmizin tutduğu mövqeyini daha da yüksəltmək imkanları vardır. Bu baxımdan, ölkəmizin 
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında ən önəmli məsələlərdən biri xarici iqtisadi sferanın və 
bütünlükdə biznes mühitinin liberallaĢdırılması ilə yanaĢı ölkədə baĢ verən iqtisadi proseslər 
barədə dünyaya daha dolğun məlumatlar çatdırılmasıdır [2; 11; 13]. 

Müasir dünyada cərəyan edən proseslər göstərir ki, ölkələr xarici investorları cəlb etmək 
üçün ilbəil liberallaĢma, investisiya mühitini yaxĢılaĢdırmaq istiqamətində ardıcıl addımlar 
atırlar. UNCTAD-ın məlumatına görə 2010-2016-cı illərdə dünya ölkələrində dövlət tən-
zimlənməsində 214 dəyiĢiklik edilib ki, bunun da  127-i liberallaĢma və məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Xarici investisiyaların cəlb edilməsində dövlət investisiya 
siyasətinin təkmilləĢdirilməsi üçün rəqib dövlətlərdə olduğundan daha yaxĢı normativ-hüquqi 
əsaslar yaratmaq, Azərbaycan Respublikasının birbaĢa investisayaların beynəlxalq nizamla-
masında iĢtirakının aktivləĢdirilməsi, xarici investisiyalaĢmanın regional-sahə fərqləndiril-
məsini və ölkə ərazisində xarici kapitalın yerləĢdirilməsini Azərbaycanın struktur və geosiyasi 
prioritetlərinin təyin olunması ilə optimallaĢdırmaq lazımdır. Ġnvestisayaların idxal-ixrac 
siyasətinin stimullaĢdırılması üçün ixrac, idxal, məĢğulluq, mülkiyyət payı Ģərtləri və məh-
dudiyyətlər sistemi ilə müĢayiət olunmalıdır. 

Qeyd edildiyi kimi ölkədə daxili bazarın tənzimlənməsində, birbaĢa və dolayı yolla çat-
ıĢmamazlıqların  aradan qaldırılmasında, xarici investisiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb etməklə 
bu və ya digər formada özünü büruzə verir. Lakin bununla yanaĢı onu da nəzərə almaq lazım-
dır ki, iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində yerli investisiyanın iĢtirakının  tədricən və yüksək 
səviyyəyə  gətirilməsi də vacib və strateji məsələlərdəndir. Ona görə ki, bu amil ölkə vət-
əndaĢlarının gəlirlərinin artmasına, sosial problemlərin həll edilməsinə Ģərait yaratmaqla 
yanaĢı, iqtisadi təhlükəsizliyə xidmət edir.  Tədqiqatlar göstərir ki, milli iqtisadiyyatın  böyük  
hissəsinin  xarici kapital hesabına  formalaĢdırılması gələcəkdə  həmin ölkənin iqtisadiyyatını  
müəyyən mənada  xarici kapital sahiblərinin təsiri altına sala bilər.  Bu kimi amilləri nəzərə 
alaraq yerli sahibkarların  iqtisadiyyata  daha çox investisiya  qoyuluĢlarını  təmin etmək məq-
sədilə  dövlət tərəfindən  məqsədyönlü  iqtisadi siyasətin  yeridilməsi  təqdirəlayiq hal olmaq-
la  məqsədəuyğun  hesab edilir.  Bu zaman investisiya siyasətində elə yeniliklər edilməlidir ki, 
bu ölkə  iqtisadiyyatına kapital qoymaq istəyən  Ģəxslərin marağına səbəb olsun.  Belə olan 
təqdirdə dövlət ölkədə iqtisadi və sosial inkiĢafı tənzimləmək, iqtisadiyyatda  lazımı propor-
siyaların  yaradılmasını  təmin  etməklə  investisiya  qoyuluĢlarından  və habelə investisiya  
fəaliyyətindən  əldə edilən  gəlirlərdən  tam və səmərəli istifadəni  tənzimləməlidir.  

Fikrimizcə, xarici investisiyalar hesabına daxili bazarı  tənzimləyərkən  onların  ölkə  
iqtisadiyyatına göstərə  biləcək aĢağıdakı  bu və ya digər təsirləri nəzərə almaq məqsədəuyğun 
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olardı:  
- ölkə iqtisadiyyatına yeni texnika və texnologiyanın cəlb  edilməsi; 
- milli iqtisadiyyatda mövcud olan, lakin üzə çıxarılmamıĢ  və ya lazımınca istifadə 

olunmayan potensialın üzə çıxarılması; 
- ixracın stimullaĢdırılması və artırılması, idxalı əvəz edən sənaye sahələrinin formalaĢ-

dırılması; 
- yeni sahibkarlıq formalarının və subyektlərinin yaradılması; 
- mövcud  infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi və s. 
Beləliklə, qeyd edilənlərdən və aparılan təhlillərdən də göründüyü kimi, xarici inves-

tisiyalar davamlı iqtisadi tərəqqinin əsas Ģərtlərindən biri kimi qəbul edilməlidir. Vəsaitlərin 
sahə və regionlar üzrə optimal yerləĢdirilməsi halında xarici investisiyalar ümumi tərəqqinin 
əsas amilinə, təkanverici qüvvəsinə çevrilir. Bu baxımdan da, ölkəmizdə investisiya cəlb-
ediciliyini yüksəltmək və investisiya mühitini daha da yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə xarici inves-
tisiyalarda emal sənayesinin, xüsusilə qeyri-neft sektorunun payının artırılması tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi, qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaĢdırıcı mexa-
nizmlərinin tətbiqi, yeni texnika və texnologiyaları özündə əks etdirən investisiyalara daha 
çox üstünlük verilməsi, inteqrasiya bloklarında fəal iĢtirak etməklə yanaĢı, milli iqtisadiyyatın 
və sənayenin xaricdə təbliği, tanıdılması istiqamətində addımların atılması məqsədəuyğun ol-
ardı.  

 
Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. B.AtaĢov, N.Novruzov, E,Ġbrahimov ―Maliyyə nəzəriyyəsi‖. Bakı, ―Kooperasiya‖ nəĢriy-
yatı, 2014, 648 səh., səh.624-640; 

2. D.Ə.Vəliyev ―Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası‖. Bakı, ―Adiloğlu‖ nəĢriyyatı, 
2008, 428 səh., səh. 329-351;  

3. Г.И.Купалова, Г.А.Тулебаева ―Иностранные инвестиции в контексте устойчи-
вого экономического развития республики Казахстанa‖. Актуальні проблеми экономи-
ки,  №10(136), 2012, c.487-495; 

4. Иностранные инвестиции и иностранная помощь. Материалы семинара. 
Душанбе: Сентябрь-октябрь. - 1995.- 8 с. 

5. Кокурин Д., Мелкумов Г. ―Участники мирового рынка нефти‖. Вопросы эконо-
мики, 2003,  №9, c.123–135; 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М., Финансы и ста-
тистика, 2000, 605 с.;  

7. Мусурмонкулов М.У. «Привлечение иностранных инвестиций — мощный 
стимул развития экономики Узбекистана». Экономическая наука и практика: матери-
алы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.), Чита, Издательство Молодой 
ученый, 2014, с. 28-31. 

8. Пебро Мишель «Международные экономические, валютные и финансовые отноше-
ния». Перевод с франц. М., Прогресс. Универс, 1994, 478 с.; 

9. Р.Л.Сергеевна “Мировые инвестиции и устойчивое развитие». https://mgimo.ru/ 
about/news/experts/257412/ 

10.  Расулов Г., Расулов Т. «Прямые иностранные инвестиции в экономику ЕврАз-
ЭС. Таджикистан: экономика и интеграция». Душанбе: НПИЦ -2003, с. 21-24; 

11. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/ 
45/2017wesp_es_ru.pdf 

12. www.stat.gov.az 
13. www.economy.gov.az                                                                               

       

https://mgimo.ru/%20about/news/experts/257412/
https://mgimo.ru/%20about/news/experts/257412/
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/%2045/2017wesp_es_ru.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/%2045/2017wesp_es_ru.pdf
http://www.stat.gov.az/
http://www.economy.gov.az/


Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf istiqamətləri 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 55-62. 

  

61 

 

 İbrahimov Elşən Əli oğlu, i.e.n.,dos. 
                                                                                      Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

                                                                                   Bakı şəh., N.Nərimanov küç. 93  
                                                                                                         elwen.1977@mail.ru 

 

X Ü L A S Ə 
 

DAVAMLI  ĠNKĠġAF  ġƏRAĠTĠNDƏ  XARĠCĠ  ĠNVESTĠSĠYALARDAN SƏMƏRƏLĠ  
ĠSTĠFADƏ  ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 
Məqalədə xarici investisiyaların milli iqtisadiyyata cəlb edilməsi istiqamətləri araĢdırıl-

mıĢ, xarici investisiyaların müsbət və mənfi təsirləri aydınlaĢdırılmıĢdır. Dünya təcrübəsində 
xarici investisiyaların strukturu, o cümlədən Azərbaycanda investisiyaların bölüĢdürülməsi 
vəziyyəti təhlil edilərək vəsaitlərdən səmərəli istifadə yolları göstərilmiĢdir.  

Məqalədə qeyd edilir ki, dünyada xarici investisiyaların 34-36%-i xidmət sektoruna cəlb 
edildiyi halda, ölkəmizdə xarici investisiyaların əsas hissəsi hasilat sənayesində cəmləĢmiĢdir. 
Azərbaycanın ümumi investisiya siyasətinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətində tədbirlər  hazır-
lanarkən risklərin minimuma endirilməsi, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən olan investorların maraq-
ları daha yüksək dərəcədə nəzərə alınmalı, daxili istehsal və istehlak bazarına investorların 
daxil olmasına Ģərait yaradılmalıdır. Dünyanın aparıcı təĢkilatlarının müəyyən etdiyi reytinq 
hər bir ölkə, əsasən də iqtisadiyyatında xarici investisiyaya daha çox ehtiyac duyulan ölkələr 
üçün çox əhəmiyyətlidir. Xarici Ģirkətlər hər hansı bir ölkənin iqtisadiyyatına investisiya qoy-
arkən beynəlxalq təĢkilatların həmin ölkə üçün qiymətləndirdiyi investisiya və biznes müh-
itini əks etdirən göstəricilərə böyük önəm verirlər. Bu nöqteyi nəzərdən son illər Azərbaycan 
iqtisadiyyatında aparılan liberallaĢma, özəl mülkiyyətin inkiĢafı, biznes mühitinin yaxĢılaĢ-
dırılması və xarici investisiyalara əsaslı güzəĢtlər edilməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təĢkilat-
ların reytinqində ölkəmizin tutduğu mövqeyi daha da yüksəltmək imkanları vardır. Ölkəmizin 
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında ən önəmli məsələlərdən biri də xarici iqtisadi sferanın 
və bütövlükdə biznes mühitinin liberallaĢması ilə yanaĢı ölkədə baĢ verən iqtisadi proseslər 
barədə dünyaya dolğun məlumatlar çatdırılmasından ibarətdir.  

Həmçinin qeyd edilənlərlə yanaĢı, müəllif ayrı-ayrı ölkələrdən Azərbaycan iqtisadiyyat-
ına cəlb edilən investisiyalar və onlardan istifadə vəziyyətini də tədqiq etmiĢ,  xarici inves-
tisiyalardan daha  səmərəli istifadə edilməsinə dair  müvafiq təklif və tövsiyələr vermiĢdir. 

 
                                                                                 

       Ибрагимов Эльшан Али оглы, к.э.н., доц.                                                               
Азербайджанский Университет Кооперации 

Г. Баку, ул. Н. Нариманова 93 
                                                                                                                     elwen.1977@mail.ru 

 

Р Е З Ю М Е 
 

ПУТИ  ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ  НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассмотрены пути привлечения иностранных инвестиции на националь-

ную экономику, были выяснены его отрицательные и положительные воздействия. 
Анализирована ситуация распределения инвестиций в Азербайджане и их структура в 
мировой практиках, а также показаны пути эффективного использования фондов.  

В статье отмечается, что в мире 34-36% иностранных инвесторов привлечены в 
сектор обслуживания, но несмотря на это в нашей стране основная часть иностранных 
инвесторов сплочены в промышленные производство. При подготовке мер по улучше-
нию общей инвестиционной политики Азербайджана необходимо учитывать миними-
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зацию рисков с учетом интересов инвесторов из развитых стран, а инвесторам следует 
разрешить выйти на внутренний рынок производства и потребления. Рейтинги ведущих 
мировых организаций очень важны для каждой страны, особенно для тех, кто нуж-
дается в иностранных инвестициях. В то время как иностранные компании инвестиру-
ют в экономику любой страны, они придают большое значение индикаторам, отражаю-
щим инвестиционный и деловой климат, который ценят международные организации. 
С этой точки зрения, несмотря на последние годы, либерализмa существующий в эко-
номике Азербайджана, сфера развития бизнеса, приватизация недвижимости, основа-
тельные уступки иностранным инвестициям, наша страна имеет большие возможности 
поднять позицию в рейтингах международных организаций. Одним из важнейших воп-
росов интеграции нашей страны в мировую экономику является либерализация внеш-
неэкономической сферы и бизнес-среды в целом, а также полная информация об эконо-
мических процессах, происходящих в стране. 

Наряду с вышесказанным автор также изучил инвестиции привлеченные из раз-
ных стран в экономику Азербайджана и состояние их использования и дал соответству-
ющие рекомендации и предложения для более эффективного использования иностран-
ных инвестиций. 

 
Ibrahimov Elshen Ali, PhD in econ., assoc. prof. 

Azerbaijan Cooperation University 
                                                                                         93 N. Narimanov St., Baku  

                                                                                                         elwen.1977@mail.ru 
   

S U M M A R Y 
 

WAYS TO EFFECTIVELY USE FOREIGN INVESTMENTS  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
The article studies the ways to attract foreign investments in national economy and their 

positive and negative effects. It analyses the distribution of investments in Azerbaijan and 
their structure in world practice, and shows ways of effective use of funds. 

It is noted that 34-36 per cent of foreign investors in the world are involved in the ser-
vice sector, while in our country the bulk of foreign investments are attracted to industrial 
production. On preparing measures to improve Azerbaijan's overall investment policy, it is 
necessary to take into account the minimization of risks and the interests of investors from 
developed countries, and the investors should be allowed to enter the domestic market for 
production and consumption. The ratings defined by the world's leading organizations are 
very important for each country, especially for those who need foreign investment. When for-
eign companies invest in the economy of any country, they attach great importance to indica-
tors reflecting the investment and business climate that international organizations estimate. 
From this point of view, despite the liberalism existing in the economy of Azerbaijan in recent 
years, the sphere of business development, the privatization of real estate, substantial conces-
sions to foreign investments, our country has great opportunities to take his position in the 
ratings of international organizations. One of the essential issues of integration of our country 
into the world economy is the liberalization of the external economic sphere and the business 
environment as well as full information about the economic processes taking place in the 
country. 

Along with the above mentioned, the author studies the investments that have been at-
tracted to Azerbaijan economy from various countries and the state of their use and gives his 
suggestions and recommendations for more effective use of foreign investments. 
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AZƏRBAYCANDA MƏġĞULLUĞUN REGĠONAL QURULUġU 
VƏ ONUN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

                                          
Açar sözlər: məĢğulluq, amillər, istifadə yolları, tənzimləmə, təkmilləĢdirmə.  
Ключевые слова: занятость, факторы, пути использования, регулирование, со-

вершенствование 
Keywords: employment, factors, ways of use, regulation, improvement.  

           
Əhalinin məĢğulluq quruluĢu hər bir ölkədə mövcud əmək ehtiyatlarından istifadənin 

vəziyyətini səciyyələndirən əsas göstəricilərdən biri olmaqla, əmək qabiliyyətli əhalinin hansı 
hissəsinin ictimai istehsala cəlb edilməsinin, eyni zamanda, ictimai istehsalda müxtəlif sosial 
qruplara məxsus olan əhalinin iĢtirakının səviyyəsini əks etdirir. Əmək qabiliyyətli əhalinin 
məĢğulluq səviyyəsi, onun ölkənin regionları və sahələr arasında bölünməsi nisbəti ilə ölkə 
iqtisadiyyatının inkiĢaf səviyyəsi arasında birbaĢa əlaqənin olduğunu nəzərə alaraq  demək 
olar ki, əmək qabiliyyətli əhalinin səmərəli məĢğulluğun təmin edilməsi hər bir ölkənin 
qarĢısında duran ən mühüm sosial-iqtisadi problemlərdən biri hesab edilməlidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində əmək qabiliyyətli əhalinin 
xalq təsərrüfatının sahələri ilə yanaĢı, ölkənin  regionları üzrə də səmərəli məĢğulluğunu 
təmin etmədən bütünlükdə mövcud əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək mümkün 
deyildir. Bu məsələ əmək ehtiyatlarının  əhəmiyyətli hissəsinin ölkənin regionlarında məskun-
laĢdığı, iqtisadi inkiĢafda ərazi disproporsiyalarının mövcud olduğu Azərbaycan üçün xüsusilə 
aktualdır.  

Əmək qabiliyyətli əhalinin və onun məĢğulluğunun ölkənin regionları üzrə bu və ya 
digər nisbətdə bölünməsi ictimai formasından asılı olmayaraq  bütün ictimai – iqtisadi forma-
siyalara xas olan qanunauyğun haldır. Eyni zamanda, əmək qabiliyyətli əhalinin regionlar, 
məĢğulluq dairələri, eləcə də onların daxilində bölünməsi nisbəti konkret tarixi-iqtisadi Ģərait-
də cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin və istehsal münasibətlərinin inkiĢaf səviyyəsindən 
asılıdır. Bu inkiĢaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla  məĢğulluğun təmin edilməsi elə metodlarla hə-
yata keçirilməlidir ki, onların köməkliyi ilə regionlar müəyyən mütənasiblikdə iĢ qüvvəsi ilə 
təmin edilmiĢ olsunlar. Ona görə də, hər bir regionda iqtisadiyyatın  hər hansı bir sahəsi inki-
Ģaf etdirilərkən, burada baĢqa amillərlə yanaĢı, məĢğulluğun mövcud vəziyyəti, iĢ qüvvəsinə 
olan tələb və təklif, onlar arasındakı nisbət nəzərə alınmalıdır. 

MəĢğul olan əhalinin ölkənin regionları arasında bölünməsi məĢğulluğun quruluĢuna 
əsaslı Ģəkildə təsir etməklə yanaĢı, əhalinin ölkə daxili miqrasiyasının səviyyəsinə də təsir 
göstərir. YaĢadığı regionda təhsilinə, ixtisasına uyğun, maddi və mənəvi tələbatını ödəyə bilə-
cək səviyyədə iĢ tapmayan insanlar baĢqa regionlara, xüsusilə də Ģəhərlərə, əsasən də iri 
Ģəhərlərə, köçməyə məcbur olurlar. Nəticədə ölkənin müxtəlif regionlarının inkiĢafı arasın-
dakı disproporsiyalar dərinləĢir, kənd regionlarında iĢsizliyin səviyyəsi yüksəlir, əhalinin məĢ-
ğulluğunun təmin edilməsində  Ģəhərlərin rolu getdikcə artır. 

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, məhsuldar qüvvələrin və istehsal münasibətlər-
inin inkiĢaf səviyyəsindən asılı olaraq, məĢğul olan əhalinin sayı və onun regionlar arasında 
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bölünməsi nisbəti də daim dəyiĢir (ya təkmilləĢir, ya da pisləĢir). Son illər Azərbaycanda 
aparılan iqtisadi islahatlar, sahibkarlığın inkiĢafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində iqtisadiyyatda məĢğul olan əmək qabiliyyətli əhalinin sayının ilbəil artması 
müĢahidə olunur. Belə ki, əgər Azərbaycanda məĢğul olan əhalinin  sayı 2005-ci ildə 4062.3  
min nəfər təĢkil edirdisə,  onların sayı 2010-cu ildə 4329.1 min nəfərə, 2011-ci ildə-4375.2 
min nəfərə, 2012-ci ildə -4445.3 min nəfərə, 2013-cü ildə-4521.2 min nəfərə və 2014-cü ildə-
4602.9 min nəfərə, 2015-ci ildə- 4671.6 min nəfərə, 2016-cı ildə-4759.9 min nəfərə 
yüksəlmiĢdir [1, səh.101; 2, səh. 103]. 

Məlumdur ki, iqtisadiyyatda məĢğul olan əhaliyə muzdla iĢləyənlər və özüməĢğul olan 
əhali, o cümlədən sahibkarlar, fərdi  qaydada iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə  məĢğul  olanlar, is-
tehsalat  kooperativlərinin  üzvləri, ailə   müəssisələrində əməyi ödənilməyən iĢçi kimi əmək 
fəaliyyəti ilə məĢğul olanlar aid edilir. 

Muzdla  iĢləyənlərə 15 və yuxarı yaĢda Ģəxslərin iĢəgötürənlə əmək fəaliyyətinin Ģərtləri 
barədə bağladığı  əmək müqaviləsi əsasında gördüyü iĢə görə əməkhaqqı alanlar daxil edilir. 
Muzdsuz iĢləyənlərə isə, müstəqil olaraq özlərini gəlir gətirən iĢlə təmin edən Ģəxslər aid 
edilir. Bu kateqoriyaya muzdlu iĢçi əməyindən istifadə edən sahibkarlar, fərdi əsasda iĢləyən-
lər, əməyi ödənilməyən ailə üzvləri daxil edilir. 

Hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda məĢğul olan əhalinin ümumi sayında muzdla 
iĢləyənlərin xüsusi çəkisi 2005-ci ildə 31.9%, 2010-cu ildə-31.9%, 2011-ci ildə-31.7%, 2012-
ci ildə -33.3%, 2013-cü ildə-33.5%, 2014-cü ildə-33.0%, 2015-ci ildə-32.2%, 2016-cı ildə-
32.% təĢkil etmiĢdir. 

Mövcud statistik göstəricilər Azərbaycanda məĢğul olan bütün əhalinin  regional quru-
luĢunu tam əks etdirmir. Ona görə də, məĢğul olan əhalinin regional quruluĢunu  muzdla iĢlə-
yənlərin regional quruluĢuna əsasən nəzərdən keçirək. Cədvəl 1-də Azərbaycanın iqtisadi ra-
yonları üzrə muzdla iĢləyənlərin sayı və dinamikası göstərilmiĢdir. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 2000-2014-cü illər ərzində Azərbaycanda muzdla iĢləyən 
iĢçilərin sayında ilbəil artım baĢ vermiĢdir. Ancaq 2015-ci ildən etibarən bu göstəricinin sə-
viyyəsi aĢağı düĢməyə meyl etmiĢdir. Buna baxmayaraq  2016-cı ildə muzdla iĢləyən iĢçilərin 
sayı 2000-ci illə müqayisədə 24.3 % artmıĢdır. Ancaq  bəzi iqtisadi rayonlar üzrə fərqli mən-
zərə müĢahidə edilir.  

2000-2014-cü illər ərzində Bakı Ģəhəri (qəsəbələrlə birlikdə) üzrə də muzdla iĢləyənlər-
in sayında ilbəil artım olmuĢdur. Belə ki, 2000-ci ildə Bakı Ģəhərində muzdla iĢləyənlərin sayı 
522.5 min nəfər, 2005-ci ildə-547.6 min nəfər,  2010-cu ildə-598.5 min nəfər,  2011-ci ildə-
599.9 min nəfər,  2012-ci ildə - 661.3 min nəfər, 2013-cü ildə-685.0 min nəfər,  2014-cü ildə-
693.4 min nəfər təĢkil etmiĢ, baĢqa sözlə, 2014-cü ildə 2000-ci illə müqayisədə 32.7% art-
mıĢdır. Lakin, 2015-ci ildə bu göstəricinin səviyyəsi 2014-cü illə müqayisədə 1.4% azalaraq 
683.5 min nəfərə enmiĢ, 2016-cı ildə isə, əvvəlki illə müqayisədə 2.0% artaraq 697.0 min nə-
fərə yüksəlmiĢdir. 

2000-2016-cı illərdə AbĢeron iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı sabit olma-
mıĢ, artıb-azalmalarla müĢayiət olunmuĢdur. Belə ki, 2000-ci ildə bu iqtisadi rayonda muzdla 
iĢləyənlərin sayı 70.3 min nəfər, 2005-ci ildə-72.0 min nəfər,  2010 - cu ildə -79.8 min nəfər,  
2011-ci ildə-75.1 min nəfər, 2012-ci ildə -75.5 min nəfər, 2013-cü ildə- 81.0 min nəfər, 2014-
cü ildə-82.2 min nəfər, 2015-ci ildə-79.4 min nəfər, 2016-cı ildə-82.9 min nəfər təĢkil etmiĢ-
dir. 2016-cı ildə AbĢeron iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 
17.9% artmıĢdır. 

Nəzərdən keçirilən illər ərzində Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda da muzdla iĢləyənlərin 
sayı qeyri-sabit olmuĢdur: 2000-ci ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 129.5 min 
nəfər, 2005-ci ildə-139.8  min nəfər,  2010-cu ildə-138.3 min nəfər,  2011-ci ildə-136.5 min 
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nəfər, 2012-ci ildə-143.5 min nəfər, 2013-cü ildə-144.9 min nəfər, 2014-cü ildə-142.6 min 
nəfər, 2015-ci ildə-143.9 min nəfər, 2016-cı ildə-142.5 min nəfər təĢkil etmiĢdir. 2016-cı ildə 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 10.0% art-
mıĢdır. 

Analoji vəziyyət ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda da müĢahidə edilir: 2000-ci ildə bu 
iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 65.9 min nəfərə, 2005-ci ildə-69.1 min nəfərə, 2010-
cu ildə-68.8 min nəfərə, 2011-ci ildə-6802 min nəfərə, 2012-ci ildə- 71.1 min nəfərə,  2013-cü 
ildə-71.3 min nəfərə, 2014-cü ildə-72.0 min nəfərə, 2015-ci ildə-72.5 min nəfərə, 2016-cı 
ildə-72.2 min nəfərə bərabər olmuĢdur. 2016-cü ildə ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda muzdla 
iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 9.6% artmıĢdır. 

 

Cədvəl 1. 

Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə muzdla iĢləyənlərin sayı və dinamikası (min nəfər) 

[3]* 
 Ġ   l   l   ə   r 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Azərbaycan Respublikası üzrə, 
cəmi 
Bakı Ģəhəri (qəsəbələrlə) 
AbĢeron iqtisadi rayonu 
Gəncə- Qazax iqtisadi rayonu 
ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 
Lənkəran iqtisadi rayonu 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 
Aran iqtisadi rayonu 
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 
Dağlıq ġirvan iqtisadi rayonu 
Naxçıvan iqtisadi rayonu 

 
1217.8 
522.5 
70.3 

129.5 
65.9 
57.6 
40.0 

193.1 
47.3 
23.4 
23.1 
45.1 

 
1297.1 
547.6 
72.0 

139.8 
69.1 
67.9 
49.0 

209.4 
41.4 
19.9 
27.2 
53.8 

 
1382.9 
598.5 
79.8 

138.3 
68.8 
67.5 
49.4 

206.9 
42.7 
20.7 
26.7 
83.6 

 
1387.5 
599.9 
75.1 

136.5 
68.2 
66.0 
49.2 

206.7 
41.6 
20.2 
26.6 
95.7 

 
1480.7 
661.3 
75.5 

143.5 
71.1 
69.3 
50.9 

215.0 
43.7 
21.1 
28.4 

100.9 

 
1514.0 
685.0 
81.0 
144.9 
71.3 
69.8 
51.1 
214.9 
43.8 
21.3 
28.3 
102.6 

 
1519.7 
693.4 
82.2 

142.6 
72.0 
70.1 
50.9 

212.2 
43.8 
20.9 
28.1 

103.5 

 
1502.5 
683.5 
79.4 

143.9 
72.5 
69.7 
49.1 

209.3 
44.1 
20.5 
28.0 

102.5 

 
1514.3 
697.0 
82.9 
142.5 
72.2 
70.3 
51.1 
212.0 
43.0 
19.5 
28.4 
95.4 

 Qeyd*: ARDSK-nin məlumatı əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmiĢdir. 

 
2000-ci ildə Lənkəran iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 57.6 min nəfər oldu-

ğu halda, 2005-ci ildə  17.9% artaraq 67.9 min nəfərə çatsa da, 2010 və 2011-ci illərdə azal-
mağa doğru meyl etmiĢdir. Belə ki, 2010-cu ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 
67.5 min nəfərə, 2011-ci ildə-66.0 min nəfərə enmiĢdir. Sonrakı illərdə muzdla iĢləyənlərin 
sayında artım baĢ vermiĢ və   2012-ci ildə -69.3 min nəfərə, 2013-cü ildə-69.8 min nəfərə, 
2014-cü ildə-70.1 min nəfərə çatmıĢdır. 2015-ci ildə bu göstəricinin səviyyəsi 0.6% azalaraq 
69.7 min nəfərə ensə də, 2016-cı ildə 0.9% yüksələrək 70.3 min nəfərə çatmıĢdır. Nəticədə  
2016-cı ildə Lənkəran iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 
22.0% çox olmuĢdur. 

2005-ci ildə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı (49.0 min nəfər) 
2000-ci illə müqayisədə (40.0 min nəfərə) 22.5% artsa da, sonrakı illərdə onların sayında cüzi 
dəyiĢiklik baĢ vermiĢdir. Belə ki, 2010-cu ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 
49.4 min nəfər (əvvəlki illə müqayisədə 0.8% artım),  2011-ci ildə -49.2 min nəfər (əvvəlki 
illə müqayisədə 0,4% azalma), 2012-ci ildə -50.9 min nəfər (əvvəlki illə müqayisədə 3.5% 
artım), 2013-cü ildə-51.1 min nəfər (əvvəlki illə müqayisədə 0.4% artım), 2014-cü ildə-50.9 
min nəfər (əvvəlki illə müqayisədə 0.4% azalma), 2015-ci ildə-49.1 min nəfər (əvvəlki illə 
müqayisədə 3.5% azalma), 2016-cı ildə-51.1 min nəfər (əvvəlki illə müqayisədə 4.1% artım)  
təĢkil etmiĢdir. Buna baxmayaraq 2016-cı ildə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda muzdla iĢlə-
yənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 27.8% artmıĢdır. 

Nəzərdən keçirilən illər ərzində  Aran iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayında 

artıb azalmalar baĢ vermiĢdir: 2000-ci ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 193.1 

min nəfərə, 2005-ci ildə-209.4 min nəfərə, 2010-cu ildə-206.9 min nəfərə, 2011-ci ildə -206.7 
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min nəfərə, 2012-ci ildə -215.0 min nəfərə, 2013-cü ildə- 214.9 min nəfərə, 2014-cü ildə-

212.2 min nəfərə, 2015-ci ildə-209.3 min nəfərə, 2016-cı ildə-212.0 min nəfərə bərabər ol-

muĢdur. 2016-cı ildə Aran iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisə-

də 9.8% çox olmuĢdur. 

2000-ci ildə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 47.3 min nəfər 

təĢkil etsə də, onların sayı 2005-ci ildə 12.5% azalaraq 41.4 min nəfərə enmiĢdir. Sonrakı il-

lərdə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayında cüzi dəyiĢiklik baĢ vermiĢdir. Belə ki, 

2010-cu ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 42.7 min nəfərə, 2011-ci ildə -41.6 

min nəfərə, 2012-ci ildə -43.7 min nəfərə, 2013- 2014-cü illərdə- 43.8 min nəfərə, 2015-ci il-

də-44.1 min nəfərə, 2016-cı ildə-43.0 min nəfərə bərabər olmuĢdur. 2016-cı ildə bu iqtisadi 

rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 9.1% azalmıĢdır. 

2005-ci ildə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə 

müqayisədə 15.0% azalsa da, 2010-cu ildə 4.0% artaraq 20.7 min nəfərə çatmıĢ, ancaq sonra-

kı ildə azalaraq 20.2 min nəfərə enmiĢdir. 2012-ci ildə bu göstəricinin səviyyəsi artaraq 21.1 

min nəfərə, 2013-cü ildə-21.3 min nəfərə çatmıĢ, 2014-cü ildə isə azalaraq 20.9 min nəfərə, 

2015-ci ildə-20.5 min nəfərə, 2016-cı ildə-19.5 min nəfərə enmiĢdir. Nəticədə, 2016-ci ildə 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 16 .7% 

azalmıĢdır. 

2005-ci ildə Dağlıq ġirvan iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı (27.2 min nəfər)  

2000-ci illə müqayisədə (23.1 min nəfər) 17.7% artsa da, 2010-cu ildə 1.8% azalaraq  26.7 

min nəfərə enmiĢdir. 2011-ci ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 26.6 min nə-

fərə, 2012-ci ildə -28.4 min nəfərə, 2013-cü ildə- 28.3 min nəfərə, 2014-cü ildə-28.1 min nə-

fərə, 2015-ci ildə-28.0 min nəfərə, 2016-cı ildə-28.4min nəfərə bərabər olmuĢdur. 2016-cı ildə 

Dağlıq ġirvan iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı 2000-ci illə müqayisədə 22.9% art-

mıĢdır. 

2000-2014-cü illər ərzində Naxçıvan iqtisadi rayonunda muzdla iĢləyənlərin sayı ilbəil 

artmağa doğru meyl etmiĢdir. Belə ki, 2000-ci ildə bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin 

sayı 45.1 min nəfər, 2005-ci ildə-53.8 min nəfər, 2010-cu ildə-83.6 min nəfər,  2011-ci ildə -

95.7  min nəfər, 2012 - ci ildə -100.9  min nəfər, 2013-cü ildə- 102.6 min nəfər, 2014-cü ildə-

103.5 min nəfər təĢkil etmiĢdir. Ancaq 2015-ci ildən etibarən bu göstəricinin səviyyəsi en-

məyə doğru meyl etmiĢ və 2015-ci ildə 102.5 min nəfərə, 2016-cı ildə-95.4 min nəfərə bəra-

bər olmuĢdur. Buna baxmayaraq, 2016-cü ildə  bu iqtisadi rayonda muzdla iĢləyənlərin sayı 

2000-ci illə müqayisədə 2.1 dəfə artmıĢdır. 

 Hesablamalar göstərir ki, 2016-cı ildə Azərbaycanda muzdla iĢləyənlərin regional qu-

ruluĢu aĢağıdakı kimi olmuĢdur: 

- respublika üzrə - 100.0%; 

- Baki Ģəhəri üzrə - 46.00%; 

- AbĢeron iqtisadi rayonu üzrə - 5.5%; 

- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə - 9.4%; 

- ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə - 4.8%; 

- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə - 4.7%; 

- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə - 3.4%; 

- Aran iqtisadi rayonu üzrə - 14.0%; 

- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə - 2.8% 

- Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə -1.3% 

- Dağlıq ġirvan iqtisadi rayonu üzrə -1.8%; 
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- Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə - 6.3% 

AraĢdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda muzdla iĢləyənlərin regional quruluĢuna əsasən 

aĢağıdakı amillər təsir edir: 

- ayrı-ayrı regionlarda fəaliyyət göstərən hüquqi Ģəxslərin sayı: 2010-cu ildə bütün iqti-

sadi rayonlarda fəaliyyət göstərən hüquqi Ģəxslərin sayı 2005-ci illə müqayisədə artsa da,  

2016-cı ildə bəzi iqtisadi rayonlarda fərqli mənzərə müĢahidə olunur. Belə ki, 2010-cu ildə 

Yuxarı Qarabağ  iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən hüquqi Ģəxslərin sayı  4918 vahidə, 

2016-cı ildə- 2067 vahidə; Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda, müvafiq olaraq, 806 vahidə və 

640 vahidə bərabər olmuĢdur; 

- regionlarda yüksək ixtisaslı iĢçi tələb edən iĢ yerlərinin azlığı;  

-  regionlarda istehsal sahələrinin, xüsusilə də sənaye istehsalının, zəif inkiĢafı; 

- yeni istehsal sahələrinin yaradılması zamanı meydana çıxan bürokratik əngəllər; 

- təsərrüfat fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq üçün tələb olunan maliyyə vəsaitinin çatıĢmaz-

lığı, bank kreditlərinin faizlərinin yüksək, girov təminatının zəif olması və s. 

Fikrimizcə, regionlarda məĢğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün aĢağıdakı isti-

qamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olardı: 

- yerli xammal əsasında fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin Ģəbəkəsinin geniĢlən-

dirilməsi, əhalinin sənaye məhsullarına olan tələbatının  yerli  istehsal  hesabına ödənilməsi 

üçün yeni müvafiq sənaye müəssisələrinin yaradılmasının stimullaĢdırılması; 

- sənaye müəssisələrinin yaradılması prosesinin sürətləndirilməsi üçün, regionlarda 

mövcud olan istehsal və əmək potensialı nəzərə alınmaqla, sənaye istehsalının prioritet istiqa-

mətlərinin müəyyən edilməsi, bu istiqamətlərdə yeni müəssisələr yaradan sahibkarlara xüsusi 

dövlət yardımı proqramlarının hazırlanması və tətbiq edilməsi; 

- regionların aqrar bölməsinə dövlət səviyyəsində maliyyə dəstəyinin artırılması, onun 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; regionlarda aqrar sahəyə xidmət edəcək və ba-

zar prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturlara hərtərəfli yardım edilməsi; 

- regionlarda fəaliyyət göstərən kəndli - fermer təsərrüfatlarının, istehsal kooperativlər-

inin və kollektiv müəssisələrin istehsalının stimullaĢdırılması üçün müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

- regionların təbii-iqlim Ģəraitindəki fərqlər nəzərə alınmaqla mövcud istehsal və əmək 

potensialından səmərəli istifadə edilməsi üçün kənd təsərrüfatının istehsal quruluĢunun tək-

milləĢdirilməsi və sahələrin düzgün əlaqələndirilməsi; 

- regionların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla alternativ iĢ yerlərinin (qısa iĢ günü, əvəz-

çilik, müvəqqəti iĢ, vaxtaĢırı məĢğulluq) yaradılmasının stimullaĢdırılması; 

- qadınların əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə regionların yaĢa-

yıĢ məntəqələrində sosial infrastruktur müəssisələrinin, xüsusilə də uĢaq bağçalarının geniĢ 

Ģəbəkəsinin, uĢaqlara qulluq, onların təlim - tərbiyəsi üçün münasib Ģəraitin yaradılması. 
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X Ü L A S Ə 

 

AZƏRBAYCANDA MƏġĞULLUĞUN REGĠONAL QURULUġU VƏ ONUN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə qeyd edilir ki, müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində əmək qabiliyyətli əhalinin 

xalq təsərrüfatının sahələri ilə yanaĢı, ölkənin  regionları üzrə də səmərəli məĢğulluğunu 

təmin etmədən bütünlükdə mövcud əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək mümkün 

deyildir. Bu məsələ əmək ehtiyatlarının  əhəmiyyətli hissəsinin ölkənin regionlarında məskun-

laĢdığı, iqtisadi inkiĢafda ərazi disproporsiyalarının mövcud olduğu Azərbaycan üçün xüsusilə 

aktualdır.  

Əmək qabiliyyətli əhalinin regionlar, məĢğulluq dairələri, eləcə də onların daxilində 

bölünməsi nisbəti konkret tarixi-iqtisadi Ģəraitdə cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin və isteh-

sal münasibətlərinin inkiĢaf səviyyəsindən asılıdır. Bu inkiĢaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla  

məĢğulluğun təmin edilməsi elə metodlarla həyata keçirilməlidir ki, onların köməkliyi ilə 

regionlar müəyyən mütənasiblikdə iĢ qüvvəsi ilə təmin edilmiĢ olsunlar. Ona görə də, hər bir 

regionda iqtisadiyyatın  hər hansı bir sahəsi inkiĢaf etdirilərkən, burada baĢqa amillərlə ya-

naĢı, məĢğulluğun mövcud vəziyyəti, iĢ qüvvəsinə olan tələb və təklif, onlar arasındakı nisbət 

nəzərə alınmalıdır. MəĢğul olan əhalinin ölkənin regionları arasında bölünməsi məĢğulluğun 

quruluĢuna əsaslı Ģəkildə təsir etməklə yanaĢı, əhalinin ölkə daxili miqrasiyasının səviyyəsinə 

də təsir göstərir. YaĢadığı regionda təhsilinə, ixtisasına uyğun, maddi və mənəvi tələbatını öd-

əyə biləcək səviyyədə iĢ tapmayan insanlar baĢqa regionlara, xüsusilə də Ģəhərlərə, əsasən də 

iri Ģəhərlərə köçməyə məcbur olurlar. Nəticədə ölkənin müxtəlif regionlarının inkiĢafı arasın-

dakı disproporsiyalar dərinləĢir, kənd regionlarında iĢsizliyin səviyyəsi yüksəlir, əhalinin məĢ-

ğulluğunun təmin edilməsində  Ģəhərlərin rolu getdikcə artır. Ona görə də, əmək qabiliyyətli 

əhalinin ölkənin regionları arasında optimal bölünməsinə nail olmaq üçün məĢğulluğun re-

gional quruluĢu mütəmadi olaraq təhlil edilməlidir. Bunu nəzərə alaraq, məqalədə əmək qabi-

liyyətli əhalinin Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə məĢğulluğunun səviyyəsi və dinamikası 

təhlil edilmiĢ,  əhalinin məĢğulluğunun regional quruluĢuna təsir edən amillər Ģərh edilmiĢ, 

məĢğulluğun regional quruluĢunun yüksəldilməsi məqsədi ilə bu amillərdən istifadənin yolları 

göstərilmiĢ, onların reallaĢdırılması üçün müvafiq təklif və tövsiyələr verilmiĢdir. 
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Р Е З Ю М Е 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

И НАПРАВЛЕНИЯ  ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

В статье отмечается, что в современной рыночной экономике невозможно эффек-

тивно использовать существующие трудовые ресурсы без обеспечения эффективной за-

нятости трудоспособного населения в регионах страны наряду с национальной эконо-

микой. Этот вопрос особенно актуален для таких стран, как Азербайджан, где значи-

тельная часть трудоспособного населения проживают в регионах и где существует ре-

гиональная диспропорция в экономическом развитии. 

Соотношение распределения трудоспособного населения по регионам, кругам за-

нятости, в том числе, внутри них, зависит от уровня развития производительных сил 

общества и производственных отношений в конкретных исторически-экономических 

условиях. С учетом существующего уровня развития, обеспечение занятости необ-

ходимо осуществить такими  методами, с помощью которых можно было бы обеспе-

чить регионы страны с рабочей силой в определенной пропорциональности. Поэтому, 

при  развитии любой отрасли экономики в регионе, наряду с другими факторами, необ-

ходимо учесть существующее состояние занятости, спроса и предложения рабочей си-

лы, соотношение между ними. Распределение занятого населения между регионами 

страны наряду со  значительным  влиянием на структуру занятости, влияет также и на 

уровень миграции населения внутри страны. Люди, не находящие  подходящую работу 

по образованию, специальности и удовлетворяющую их материальные и духовные пот-

ребности в своем регионе, вынуждены переселиться в другие регионы страны, часто в 

крупные города. В результате усугубляется региональная диспропорция в экономичес-

ком развитии, повышается уровень безработицы в сельских регионах, увеличивается 

роль крупных городов  в занятости населения. Поэтому, с целью оптимального распре-

деления трудоспособного населения между регионами страны, следует периодически 

анализировать региональную структуры занятости. Учитывая это, в статье проанализи-

рованы уровень и динамика занятости трудоспособного населения по экономическим 

районам Азербайджана; рассмотрены  факторы, влияющие на уровень региональной за-

нятости; приведены пути использования  этих факторов с целью повышения уровня ре-

гиональной занятости населения и даны соответствующие предложения и рекоменда-

ции, способствующие их  реализации. 
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S U M M A R Y 

 

REGIONAL STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN AZERBAIJAN 

AND DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

 

The authors note that in the modern market economy it is impossible to effectively use 

existing labour resources without ensuring the effective employment of the productive people 

in the regions of the country along with the national economy. This issue is especially 

relevant for countries such as Azerbaijan, where a large part of the productive people live in 

the regions and there is a regional imbalance in economic development. 

The ratio of the distribution of the productive people by regions and employment 

agencies, depends on the level of development of the productive forces of society and 

production relations in historical and economic conditions. Given the current level of 

development, the provision of employment must be implemented in such a way that it would 

be possible to provide regions of the country with a workforce in a certain proportionality. 

Therefore, with the development of any sector of the economy in the regions, along with other 

factors, it is necessary to take into account the existing state of employment, supply and 

demand for labour and the ratio between them. The distribution of the employed population 

among the regions of the country, along with significant influence on the employment 

structure, also affects the level of migration of the population within the country. People who 

do not find work corresponding to their education, qualifications and their material and 

spiritual needs in their region, are forced to move to other regions of the country, often to 

large cities. As a result, the regional imbalance in economic development is aggravated, the 

unemployment rate increases in rural areas and large cities play a key role in providing jobs 

for population. Therefore, regional structure of employment should be periodically analysed 

for the purpose of optimal distribution of the productive people among the regions of the 

country. Taking this into account, the authors analyse the level and dynamics of employment 

of the productive people in economic regions of Azerbaijan and the factors affecting the level 

of regional employment; offer the ways for using these factors for the purpose of increasing 

the level of regional employment and give corresponding suggestions and recommendations 

to facilitate their implementation. 
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AZƏRBAYCANDA  MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ SOSĠAL SĠYASƏTĠN BAġLICA 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ   
 

 Açar sözlər: sosial siyasət, dövlət, iĢsizlik, investisiya, dövlət proqramı, az təminatlı 

ailələr. 

Ключевые слова: социальная политика, государство, безработица, инвестиции, 

государственная программа, малообеспеченные семьи. 

Keywords: social policy, government, unemployment, investment, state program, low-

income families.  

 

Son illərdə respublikanın dövlət büdcəsinin sosial istiqamətə yönəldiləməsini nəzərə al-

araq, göstərilən istiqamətdə elmi-tədqiqat iĢlərinin geniĢləndirilməsi zərurəti yaranmıĢdır. 

Belə ki, bu məqalədə sosial iĢin əsas istiqamətlərinin araĢdırılması, sahənin daha dolğun inki-

Ģafı üçün təkliflər və sahənin investisiyalaĢdırılması problemi öz əksini tapır.  

Sosial sistem daxilində müəyyən dövr ərzində baĢ verən əvəzləmə və onlar arasında qar-

Ģılıqlı münasibət, yaxud tamamilə cəmiyyətdə baĢ verən yenilənmə müəyyən əsaslara söykə-

nir. Müasir Ģəraitdə əhalinin məĢğulluq strukturunun dəyiĢməsi ilə əqli əməyin istehsalda payı 

artır, iqtisadi artım tempinin daxili ehtiyatlar içərisindən əlavə mənbələrin axtarıĢı kəskin xa-

rakter alır. Bu tip mənbələrdən biri əhalinin təhsil səviyyəsidir. Bir çox iqtisadi tədqiqatlarda 

təhsil eksternal formada yeni dolayı effektlər yaradır ki, bu effektlər pulla və yaxud qeyri-pul 

formasında ifadə edilir. Qeyri-pul formasında ifadə edilən eksternal forma sosial tolerantlıq, 

cəmiyyətin demokratikləĢməsinə daha aktiv müdaxilə, milli və beynəlxalq səviyyədə həmrəy-

likdir. 

Sosial investisiya regionun investisiya mühiti (regionda investisiya qanunvericiliyi, in-

vestisiya potensialı, investisiya riski), makro və mikroiqtisadi siyasətdən planlı meydana gə-

lən (iqtisadiyyatın modernləĢdirilməsinin uzunmüddətli dövlət proqramı, patent siyasəti, məh-

sulun sertifikatlaĢdırılması sistemi, vergi güzəĢtləri və subsidiyaların təqdim edilməsi, dövlət 

sifariĢi sistemi və s.) parametrlər, cəmiyyətin sosial inkiĢaf səviyyəsi (əhalinin həyat səviyyə-

si, həyat tərzi, sağlamlıq və həyat davamlılığı) və büdcə təĢkilatları (büdcə prioritetlərinin mü-

əyyən edilmiĢ mexanizminin olması) ilə müəyyənləĢir.  

Sosial investisiyanın həyata keçirilməsi müəyyənləĢdirilmiĢ səmərə təklifi ilə əlaqəlidir. 

―Səmərə‖ kateqoriyası sosial investisiyadan planlaĢdırılan, yaxud alınan nəticəni nəzərdə tu-

tur. Qaydalara görə bu səmərə yalnız özünü uzunmüddətli perspektivdə göstərir.  

Müasir sosial təminat sistemi Qərb ölkələrində ikinci dünya müharibəsindən sonra for-

malaĢmağa baĢladı. Amma qeyd edilməlidir ki, onun ayrı-ayrı elementləri-qocalığa görə pen-

siya, xəstələrin sığortalanması, yetim, dul qadınların və digərlərinin sosial müdafiəsi XIX əs-

rin sonları və XX əsrin əvvəllərindən baĢlanmıĢdır. Müasir dövlətin rifahının prinsipləri və 

qanunvericilik əsası lord Beveric tərəfindən iĢlənmiĢdir. 

Bu prinsiplər onun 1942-ci ildə çap olunan məruzəsində qeyd edilmiĢdir. Sosial xidmət 

sisteminin ümumi əlçatanlıq, universallıq, adekvatlıq və eynitiplilik prinsipləri üzərində qu-
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rulması təklif edilmiĢdir. 

 Ġnstitusional quruluĢ aĢağıdakı qanunlara əsaslanırdı: 

Təhsil haqqında (1944), ailə müavinətləri (1944) ,dullara, yetimlərə pensionerlərə və ha-

milə qadınlara (1946), milli sağlamlıq xidmətin yaradılması (1946), milli kömək proqramı, 

evdə kömək üçün Ģəxsi sosial xidmət (1948), yerli hakimiyyət orqanlarının məsuliyyəti 

(1948). 

Sosial siyasətin əsas vəzifələri cəmiyyətin ümumi rifahını, humanistləĢdirmə səviy-

yəsini yüksəltmək, insan hüquqlarına əməl olunmasını təmin etmək, vətəndaĢların əmək Ģə-

raitini və yaĢayıĢını yaxĢılaĢdırmaq, əhalinin zəif müdafiə olunan təbəqələrinə (uĢaqlara, yaĢ-

lılara, yetimlərə, əlillərə, iĢsizlərə və s.) yardım göstərməkdir[1].  Bu baxımdan ölkədə iqtisadi 

artımın təmin edilməsi həyata keçirilən sosial siyasətə müvafiq istiqamət verir. Hər bir 

ölkənin iqtisadi qüdrəti artdıqca əhalinin sosial durumu yaxĢılaĢır, insanların sosial fəallığı 

yüksəlir,  gəlir əldə etmə və həyat Ģəraitini yaxĢılaĢdırma imkanları geniĢlənir.  

Sosial siyasətin həyata keçirilməsi onun məqsəd və vəzifələrini düzgün müəyyənləĢdir-

məkdən asılıdır. Sosial siyasətin məqsədi cəmiyyətin qarĢıya qoyduğu məqsədlərə yardım et-

məkdir. Sosial siyasətin baĢlıca məqsədi yoxsullumun aradan qaldırıldığı, sosial təzadların ol-

madığı, yaxud kəskin münaqiĢələrsiz həll edildiyi, yüksək həyat səviyyəsinə malik cəmiyyət 

formaladırmaqdır [2]. 

Azərbaycanda müstəqilliyin bərpasından sonra sosial sahələrə diqqət artırılmağa 

baĢladı. Müstəqilliyin ilk illərində sovet dövründən əmanət qalmıĢ sosial siyasətin qalıqları 

həyata keçirilirdi. 1993-cü ildən sonra sosial siyasətə yeni istiqamət verildi, sosial proqramlar 

həyata keçirilərkən ölkənin iqtisadi bazasına əsaslanmağa, həmçinin bu sahədə beynəlxalq 

təcrübələrdən istifadə edilməyə baĢlanıldı. Ölkədə baĢ verən proseslər, iqtisadi böhranlar, 

müharibənin ağrılı nəticələri yoxsulluq faizinin artmasına gətirib çıxartmıĢdı. Cəmiyyətin 

bütün sahələrində olduğu kimi bütün yük dövlətin üzərinə düĢdü. Professor Hadi Rəcəblinin 

sözləri ilə desək ―müstəqilliyin Heydər Əliyev‖ mərhələsində ilkin olaraq pensiya, yoxsulluğ-

un azadlıması, sosial müdafiə sistemi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi, regionların 

inkiĢafına yönəldilmiĢ proqramların qəbulu, qeyri-hökumət təĢkilatlarının insanların sosial 

müdafiəsinə istiqamətlənmiĢ layihələrə dəstək prinsipi diqqət mərkəzinə gətirildi. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi neft strategiyasi, bağlanmıĢ dünya miqyaslı müqavilə-

lərlə ölkəmizə maliyyə vəsaitinin axınını təmin etdi. Bunun nəticəsində ölkədə o dövr üçün 

hökm sürən yoxsulluqla ciddi mübarizə baĢlanıldı. 1995-ci il üçün yoxsulluq səviyyəsi 68,1% 

təĢkil edirdi.  

2000-ci ilin sentyabrında Nyu-Yorkda BMT-nin təĢkilatçılığı ilə 147 ölkənin baĢçısı  

Minilliyin sammitinə toplaĢaraq, Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədlərini (MĠM) əks etdirən birgə bə-

yannamə imzalamıĢ və bununla da yoxsulluğun azaldılması məsələlərini özlərinin 2015-ci ilə 

qədər öhdəlikləri kimi müəyyənləĢdirmiĢlər. Bəyannamədə göstərilən vəzifələri həyata keçir-

mək üçün 18 hədəfi və 48 göstəricini özündə əks etdirən 8 qlobal məqsəd müəyyənləĢdiril-

miĢdir. Həmin qlobal məqsədlərdən birincisi məhz ifrat yoxsulluq və aclıq içində yaĢayan 

dünya əhalisinin sayının yarıyadək azaldılmasını nəzərdə tutur.  

Minilliyin bəyannaməsini Azərbaycan Respublikası adından xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyev imzalamıĢdır. 2001–ci ildən o zaman 49%  göstəriciyə malik olan yox-

sulluqla ciddi mübarizə aparmaq məqsədi ilə komissiya yaradılmıĢ, 2003-cü ildə ―2003-2005-

ci illər üzrə yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf üzrə dövlət proqramı‖ qəbul edilmiĢ-

dir. Proqramın icrası  nəticəsində 2005-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi 2002-ci ildəki 46,7%-dən 

29,3%-ə enmiĢdir. 
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                              Cədvəl 1. 
Azərbaycan Respublikası üzrə yoxsulluq səviyyəsi 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Yoxsulluq həddi, manat 35 35,8 38,8 42,6 58 64 

Yoxsulluq səviyyəsi, faizlə 46,7 44,7 40,2 29,3 20,8 15,8 

 
2008-2015-ci illərdə YADĠDP-nin aĢağıdakı əsas doqquz strateji məqsədi müəyyənləĢ-

dirilmiĢdir:  
- makroiqtisadi sabitliyi saxlamaqla və qeyri-neft sektorunu tarazlı inkiĢaf etdirməklə 

davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi; 
- əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının geniĢləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının əh-

əmiyyətli dərəcədə azalmasına nail olunması;  
- səmərəli sosial müdafiə sistemini inkiĢaf etdirməklə yaĢlı əhalinin, aztəminatlı ailə-

lərin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin azaldılması;  
- qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması tədbirlərinin 

sistemli Ģəkildə davam etdirilməsi;  
- təhsil və səhiyyə sahəsində əsas xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və   onları 

əldə etmək üçün bərabər imkanların yaradılması; 
- sosial infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi, kommunal xidmətlər sisteminin təkmilləĢ-

dirilməsi; 
- ekoloji vəziyyətin yaxĢılaĢdırılması, ətraf mühitin davamlı  idarə olunmasının təmin 

edilməsi;  
- gender bərabərliyinin dəstəklənməsi; 
- institusional islahatların davam etdirilməsi və dövlət idarəetməsinin təkmilləĢdiril-

məsi[3]. 
Proqramın davamı olaraq 2008-2015-ci illəri əhatə edən yoxsulluğun azaldılması və 

davamlı iqtisadi inkiĢaf proqramı həyata keçirməyə baĢlanmıĢdır. Proqramın həyata keçiril-
məsi nəticəsində Azərbaycanda 2016-cı il üçün yoxsulluq göstəricisi 5 %-ə enmiĢdir.  

Müxtəlif dövlət proqramları ilə Azərbaycanda iqtisadi inkiĢafa nail olunmuĢ, iqtisadiy-
yatın bütün sahələrində islahatlar aparılmıĢ, uğurlu nəticələr əldə edilmiĢdir.  Regionların hər-
tərəfli inkiĢafı sahəsində 2004-cü ildən baĢlanılmıĢ  siyasətin davamı olaraq ―Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖ haz-
ırlanmıĢdır. ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial iqtisadi inki-
Ģafı Dövlət Proqramı‖nın icrası ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında mühüm töhfələr vermiĢ, 
regionlarda sahibkarlığın inkiĢafına, yeni iĢ yerlərinin açılmasına, əhalinin yaĢayıĢının yaxĢı-
laĢdırılmasına və regionlarda daha çox özünü göstərən yoxsulluq faizinin aĢağı enməsinə Ģəra-
it yaratmıĢdır. Bu dövlət proqramı üç mərhələdə həyata keçirilmiĢdir: 2004-2008, 2008-2013, 
2013-2018. Proqramda qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələrin icrası nəticəsində bütün bölgələrdə abad-
lıq iĢləri aparılmıĢ, ən ucqar kəndlərə yollar çəkilmiĢ, yaĢayıĢ məntəqələri, içməli su, qaz və 
rabitə xidmətləri ilə təmin edilmiĢdir. Həmçinin regionlarda turizmin inkiĢafı, turistlərin yer-
ləĢməsi üçün yeni tikilib istifadəyə verilən otellər, istirahət mərkəzləri regionlarda yaĢayan in-
sanların iĢlə təminatını asanlaĢdırdı. Azərbaycan iqtisadiyyatı ―Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti Ġn-
deksi 2013-2014‖ hesabatına əsasən, rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə 39-cu, MDB-də 1-ci 
olmuĢ, ölkəmiz ilk dəfə dünyanın ―yuxarı orta gəlirli‖ və ―yüksək insan inkiĢaflı‖ ölkələr 
qrupuna daxil olmuĢdur. Nüfuzlu reytinq agentliklərinin hamısı (―Fitch Ratings‖, ―Standart & 
Poor's‖ və ―Moody's‖) Azərbaycana investisiya kredit reytinqi vermiĢ və Azərbaycan Qafqaz 
ölkələri arasında investisiya reytinqinə malik yeganə ölkə olmuĢdur. Son 10 ildə dövlət büd-
cəsinin gəlirləri 16 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə, pensiyalar 9,6 dəfə, əhalinin əmanət-
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ləri 27 dəfə artmıĢdır[4]. 
Azərbaycanın regionlarında sosial – iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi, təkmilləĢdirilməsi 

bu sahələrə investisiya qoyuluĢunu təmin edir.  Ümumiyyətlə 2003-cü ildən indiyədək Azər-
baycanda 900 minə yaxın iĢ yeri açılmıĢdır. Bu proseslərin daha səmərəli və davamlı olması 
üçün  regionlara investisiya axını təmin edilməlidir. Çünki, gələcəkdə regional inkiĢaf üçün 
təkcə mərkəzdən edilən köçürülmələr kifayət etmir. Bunun üçün yerli resurslara yatırılan 
investisiyalardan istifadə edilməlidir.  

Son illərdə aparılan sosial siyasət aztəminatlı ailələrin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırıl-
ması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Adları qeyd olunan proqramlar və digər əhəmiyyətli 
tədbirlər nəticəsində yoxsulluğun azaldılmasına nail olunsa da cəmiyyətdə hər zaman zəif, 
qorunmağa möhtac sosial qruplar vardır. Aztəminatlı ailələri belə qruplara aid etmək olar. 
Həssas qrupların sosial müdafiəsinin təĢkil edilməsi, həyata keçirilməsi dövlətin sosial siya-
sətinin əsas istiqamətlərindən hesab edilməlidir. Azərbaycanda 2006-cı ildən aztəminatlı ailə-
lərin problemlərinin həllinə dəstək vermək məqsədi ilə onlara ―Ünvanlı sosial yardımlar‖ 
təyin edilərək ödənilir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı aztəminatlı ailələrin müvəqqəti risklər-
dən qoruyur, lakin insanları bu yardımlardan asılı etməmək üçün əlavə proqramların həyata 
keçirilməsinə ehtiyac yaranır. Aztəminatlı ailələrin maarifləndirilməsi, sosial reabilitasiyasın-
ın təĢkil edilməsi, ixtisaslarına uyğun iĢ yerlərinin təklif edilməsi, aztəminatlı ailələrdən olan 
uĢaqların ilkin təhsil almalarına kömək, müxtəlif bayramlarda bu ailələrə bayram hədiyyələr-
inin paylanması, onların mənzil problemlərinin həlli istiqamətində atılan uğurlu addımlar, 
ailələrə kiçik biznes qurmaq üçün dövlət yardımlarının edilməsi kimi layihələrin uğurlu təĢkil-
inin nəticəsində bu qrupdan olan ailələr öz yaĢantılarında müsbət dəyiĢimləri hiss edirlər. Belə 
ailələrə ən böyük dəstək Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilir.  

 
Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı 

(Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən) 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ünvanlı dövlət so-
sial yardımı təyin 
olunmuĢ ailələrin 
sayı 48705 78092 163409 144844 122781 120478 133613 143337 94794 105009 132368 

Ünvanlı dövlət so-
sial yardımı alan 
ailə üzvlərinin sa-
yı, nəfər 218673 364059 749965 657317 552514 541989 589922 625808 415198 451538 558133 

onlardan: 
 qadınlar 83529 168007 387609 332799 277562 275631 298232 310475 206321 215001 254233 

uĢaqlar 92291 165064 357620 322994 274265 270831 291382 303317 213298 226434 268847 

Bir nəfərə düĢən 
orta aylıq ünvanlı 
dövlət sosial yardı-
mın məbləği, ma-
nat 8.36 17.38 22.00 24.97 24.12 23.66 25.81 28.75 33.32 35.49 35.65 

 
Yuxarıda qeyd edilən cədvəldə aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı sosial yardımların il-

lər üzrə miqdarı əks olunmuĢdur.  2007-ci il bu göstərici 48 705 ailə idisə 2017-ci il üzrə 
132368 nəfərdir. Ünvanlı sosial yardımların təyin edilməyə baĢladığı ilk illərdə insanlar daha 
çox məlumatsızlıq səbəbindən yardım üçün müraciət etmirdilər. Bu göstəricinin illər üzrə 
artımlarının baĢlıca səbəbini bununla izah etmək olar. Aztəminatlı ailələrin yoxsulluqdan qur-
tarmaları üçün vacib faktorlardan biri onların iĢlə təminatı, məsələsidir. Ölkədə həyata keçiril-
ən MəĢğulluq strategiyası yeni iĢ yerlərinin açılması, əmək qabiliyyəti olan insanların iĢlə 
təminatı yoxsulluq Ģəraitində yaĢayan insanların bu vəziyyətdən çıxmalarını sürətləndirdi. 

Özəl sektorun inkiĢafı, dövlətin sahibkarlığa və kiçik sahibkarlara göstərdiyi dəstəyin 
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nəticəsində aztəminatlı ailələrdən olan insanlar güzəĢtli kreditlər hesabına öz bizneslərini qur-
mağa çalıĢmıĢ, bununla da sosial strukturda aĢağı səviyyədə yox. orta səviyyələrdə təmsil 
olunmağa baĢlamıĢlar. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyətinin Azərbaycan iqtisa-
diyyatının inkiĢafının prioritetləri və mərhələlər üzrə həlli tələb olunan vəzifələrlə uzlaĢdırıl-
ması, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi və bu fəaliyyətin geniĢləndirilməsinin tə-
min edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası prezidentinin müvafiq fərmanları ilə 2002-
ci, 2004-cü, 2005-ci, 2006-cı, 2009-cu və 2011-ci illərdə onun statusu və vəsaitlərinin istifadə 
edilməsi qaydaları təkmilləĢdirilmiĢ, güzəĢtli kredit vəsaitlərinin daha məqsədəuyğun yer-
ləĢdirilməsinə və sahibkarlıq subyektlərinin bu kreditlərdən səmərəli istifadə etməsinə əlveriĢli 
Ģərait yaradılmıĢdır. Fondun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aqroparkların yaradılması, mey-
və-tərəvəz məhsullarıının emalını nəzərdə tutan müəssisələr, quĢçuluğun inkiĢafı, qarıĢıq yem 
istehsalı zavodlarının yaradılması, kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi və s. aid edilir.  

 
Kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala investisiyalar 

(iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə, min manat) 
 

Ġqtisadiyyatın 
bütün sahələri 

üzrə - cəmi 

2012 2013 2014 2015 

Cəmi 
Yekuna 
nisbətən, 

faizlə 
Cəmi 

Yekuna 
nisbətən, 

faizlə 
Cəmi 

Yekuna 
nisbətən, 

faizlə 
Cəmi 

Yekuna 
nisbətən, 

faizlə 

531,627.2 100.0 486,343.5 100.0 746,451.6 100.0 807,169.3 100.0 

o cümlədən: 
 kənd təsərrüfatı, 

meĢə təsərrüfatı 
və balıqçılıq 89,963.5 16.9 52,412.0 10.8 86,898.4 11.6 74,422.4 9.2 

sənaye 244,765.8 46.0 251,895.3 51.8 248,400.0 33.3 261,958.6 32.5 

tikinti 2,400.3 0.5 12,796.5 2.6 147,540.0 19.8 117,849.3 14.6 

topdan və pəra-
kəndə ticarət; 
avtomobillərin və 
motosiklet-lərin 
təmiri 54,564.5 10.3 56,981.9 11.7 120,713.5 16.2 126,187.0 15.6 

nəqliyyat və 
anbar təsərrüfatı 1,615.8 0.3 2,947.8 0.6 21,847.7 2.9 24,564.1 3.0 

yaĢayıĢın təĢkili  
və ictimai iaĢə 88,020.3 16.6 55,346.5 11.4 68,016.0 9.1 134,633.6 16.7 

informasiya və 
rabitə 1.6 - 2.0 - - - - - 

daĢınmaz əmlakla 
əlaqədar 
əməliyyatlar 47,314.0 8.9 47,076.2 9.7 291.8 - - - 

təhsil 593.0 0.1 2,080.0 0.4 886.5 0.1 3,296.6 0.4 

əhaliyə səhiyyə və 
sosial xidmətlərin 
göstərilməsi 1,835.0 0.3 1,820.0 0.4 1,919.9 0.3 36,027.7 4.5 

digər sahələr 553.4 0.1 2,985.3 0.6 49,937.8 6.7 28,230.0 3.5 

 
Sosial investisiyaların dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilməsi sosial sferanın elə sahələri-

ni əhatə edir ki, orada dövlətin iĢtirakı zəruridir: dövlət sərhədlərinin qorunması və bu sərhəd-
lər daxilində yaĢayan milli azlıqların hüquqlarının qorunmasında, təhsildə, səhiyyədə, bədən 
tərbiyəsi və idmanda, mədəniyyət və incəsənətdə, sosial xidmətlərdə və məĢğulluqda. Digər 
sosial sahələrin investisiyalaĢdırılması xüsusi investorlar tərəfindən həyata keçirilə bilər. Sosi-
al investisiya fəaliyyətinin geniĢləndirilməsinin dövlət tənzimlənməsi aĢağıdakı vasitələrlə hə 
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yata keçirilir: vergitutma subyektlərinin və obyektlərinin, vergi dərəcələrinin və güzəĢtlərinin 
fərqləndirildiyi vergi sisteminin tətbiqi; kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, 
o cümlədən əsas fondların sürətli amortizasiyası yolu ilə. Amortizasiya üzrə güzəĢtlər ayrı-ay-
rı iqtisadi sahələr, əsas fondların və avadanlığın müxtəlif növləri və elementləri üçün dəyiĢkən 
və fərqli müəyyən edilə bilər. 

Sosial investisiya fəaliyyətinin dövlət maliyyələĢdirilməsində effektivlik parametrləri-
nin seçilməsinin izlənilməsi əsas məsələdir. Məsələn, xəstəliklərin azalması, iĢ yerlərinin artı-
rılması, sosial sığortaya ödəniĢlərinin fondlara ödənilən miqdarının azaldılması və baĢqa mə-
sələlərin davamlı izlənilməsi nəzərdə tutulanlardır. 

Sosial sferanın nizamlanması, xüsusən o sahələr ki, maliyyələĢdirilməsi dövlət tərəfin-
dən həyata keçirilir, ictimai institutlar tərəfindən ayrı-ayrı vətəndaĢlara səlahiyyət verilmiĢ nü-
mayəndə heyəti hesab edilir və bu heyət göstərilən funksiyaların icra edilməsi üçün yaradılır. 
Bələliklə, qeyd etmək istərdim ki, son illər Azərbaycanda həyata keçirilən sosial layihələr 
sosial–iqtisadi inkiĢafa xidmət edir və uğurlu nəticələr əldə edilir.  
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X Ü L A S Ə 

 
AZƏRBAYCANDA  MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ SOSĠAL SĠYASƏTĠN  

BAġLICA ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ  
 

Sosial siyasətin əsas vəzifələri cəmiyyətin ümumi rifahını, humanistləĢdirmə səviyyə-
sini yüksəltmək, insan hüquqlarına əməl olunmasını təmin etmək, vətəndaĢların əmək Ģəraitini 
və yaĢayıĢını yaxĢılaĢdırmaq, əhalinin zəif müdafiə olunan təbəqələrinə (uĢaqlara, yaĢlılara, 
yetimlərə, əlillərə, iĢsizlərə və s.) yardım göstərməkdir. Azərbaycanda müstəqilliyin bərpasın-

http://anfes.gov.az/az/pages/3182177a-d0ec-102d-90d7
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dan sonra sosial sahələrə diqqət artmağa baĢladı. Müxtəlif dövlət proqramları ilə Azərbay-
canda iqtisadi inkiĢafa nail olunmuĢ, iqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlar aparılmıĢ, 
uğurlu nəticələr əldə edilmiĢdir. Qeyd edək ki, dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətləri 
hesab edilən təhsil, sosial müdafiə, mədəniyyət və incəsənət və s. qeyri-istehsal sahələrdə is-
tehsalat baĢ verməsə də, istehsalın inkiĢafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu baxımdan da sosial 
sahələrin, sosial infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsində dövlət daim maraqlıdır. Hazırda ölkə-
mizdə dövlətin sosial siyasətinin tərkibi kimi təhsilin, elmin, səhiyyənin, mədəniyyətin, digər 
sosial-mədəni tədbirlərin inkiĢaf etdirilməsi və əhalinin sosial müdafiəsinin daha da güclən-
dirilməsi məqsədlərinə dövlət büdcəsindən hər il böyük məbləğdə vəsait ayrılır. 

Ġqtisadiyyat inkiĢaf etdikcə, milli gəlir artdıqca vətəndaĢların sosial rifahı güclənir, digər 
tərəfdən isə əhalinin sosial vəziyyəti yaxĢılaĢdıqca onların əmək məhsuldarlığı da artır. Döv-
lətin sosial siyasəti ilə iqtisadi inkiĢaf arasında qarĢılıqlı əlaqə mövcud olduğundan iqtisadi in-
kiĢafın məqsədləri birbaĢa və dolayı yolla sosial siyasətdə cəmləĢir. Sosial siyasətə iqtisadi 
artımın mühüm amili kimi də baxmaq olar. Azərbaycanda sosial siyasətin istiqaməti kimi bir 
neçə sayda dövlət proqramları hazırlanmıĢ, qanun layihələri tərtib edilmiĢdir ki, son illərdə bu 
proseslər daha intensiv xarakter almıĢdır. Mövcud məqalədə sosial iĢin əsas istiqamətlərinin 
araĢdırılması, sahənin daha dolğun inkiĢafı üçün təkliflər və sahənin investisiyalaĢdırılması 
problemi öz əksini tapır. Həmçinin araĢdırmada sosial siyasətin əsas məqsəd və vəzifələri ay-
dınlaĢdırılmıĢ, Azərbaycanda ―müstəqilliyin Heydər Əliyev‖ mərhələsində sosial vəziyyətin 
yaxĢılaĢdırılması istiqamətində görülən tədbirlər təhlil edilmiĢ və təhlillərin yekununda sosial 
siyasətin baĢlıca istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. 
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Р Е З Ю М Е 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В  
АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ  

 
Основными задачами социальной политики являются улучшение общего благо-

состояния общества, укрепление гуманизма, обеспечение прав человека, улучшение ус-
ловий жизни и благосостояния граждан, помощь социально-уязвимым людям (детям, 
престарелым, сиротам, инвалидам, безработным и т. д.). После восстановления незави-
симости в Азербайджане социальной сфере предъявлялось пристальное внимание. Эко-
номическое развитие было достигнуто в Азербайджане через различные государствен-
ные программы, реформы были реализованы во всех сферах экономики и достигнуты 
успешные результаты. Следует отметить, что образование, социальная защита, культу-
ра и искусство и др., которые являются основными направлениями социальной полити-
ки государства, хотя производство как такового не происходит в непроизводственной 
сфере, все же оказывают существенное влияние на развитие производства. С этой точки 
зрения, государство всегда заинтересовано в развитии социальной инфраструктуры и 
социальной отрасли. В настоящее время из государственного бюджета каждый год вы-
деляются большие финансовые средства для целей развития образования, науки, здра-
воохранения, культуры и других социально-культурных мер для дальнейшего укреп-
ления социальной защиты населения в рамках социальной политики государства. 

По мере роста экономики, национального дохода, увеличивается социальное бла-
госостояние граждан, а с другой стороны, производительность труда увеличивает их 
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социальное благосостояние. Из-за взаимосвязи между социальной политикой государ-
ства и экономическим развитием цели экономического развития сосредоточены прямо 
и косвенно в социальной политике. Социальная политика также может рассматри-
ваться как важный фактор экономического роста. В Азербайджане было разработано 
ряд государственных программ, законопроектов как направление социальной полити-
ки, и за последние годы эти процессы стали более интенсивными. В настоящей статье 
рассматриваются основные направления социальной работы, предложения для более 
всестороннего развития отрасли и проблема инвестиций в данную отрасль экономики. 
Также были проанализированы основные цели и задачи социальной политики и меры 
по улучшению социальной состояния на этапе «Независимость Гейдара Алиева» в 
Азербайджане и в конце анализа определены основные направления социальной поли-
тики. 
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S U M M A R Y 
 

MAIN DIRECTIONS OF SOCIAL POLICY IN AZERBAIJAN DURING THE YEARS 
OF INDEPENDENCE  

 
The main objectives of social policy are to increase the overall well-being of commu-

nity, to promote humanism, to ensure human rights, to improve the living conditions and wel-
fare of the citizens, to help vulnerable people (children, elderly, orphans, disabled, unem-
ployed, etc.). After the restoration of independence in Azerbaijan, a great attention was paid 
to the development of the social sphere. Economic development was achieved in Azerbaijan 
through various state programs, a number of reforms were implemented in all spheres of the 
economy and successful results were attained. It should be noted that education, social protec-
tion, culture and art, etc. are the main directions of the state social policy, although production 
does not occur in such non-productive spheres, they still have a significant impact on the pro-
duction development. From this point of view, the government is always interested in the de-
velopment of social infrastructure and social sector. Currently, a large amount of financial 
resources are allocated from the state budget each year for the development of education, sci-
ence, health, culture and other socio-cultural spheres to further strengthen the social protec-
tion of the population within the state social policy.  

As the economy grows, the national income increases, the social welfare of the citizens 
improves, on the other hand, the social well-being of the population increases their labour 
productivity. Because of the interconnection between the state social policy and economic 
development, the objectives of economic development are concentrated directly and indirectly 
on social policy. The social policy can also be seen as an important factor of economic 
growth. A number of state programs and laws have been implemented in Azerbaijan, as a 
main direction of the social policy, and these processes have become more intensive in recent 
years. The article explores the main areas of social activity, some proposals for a more compre-
hensive development of the industry and the problem of investment in this sector of the econo-
my. The main goals and objectives of the social policy are studied and the measures taken to 
improve the social status in the stage of "Independence with Heydar Aliyev" in Azerbaijan are 
analysed and the main directions of social policy are determined at the end of the study. 

mailto:a.eminov@atmu.edu.az


Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf istiqamətləri 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 79-87. 
 

79 

 

Kazımova Əsli Xanhüseyn qızı, i. f.d. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Bakı şəh., İstiqlaliyyət, 6 

asli.kazimova.x@gmail.com  

UOT - 332.13:332.132 

 

AZƏRBAYCANDA QEYRĠ-NEFT SEKTORU SAHƏLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFINDA 

MƏHSULDAR QÜVVƏLƏRDƏN SƏMƏRƏLĠ ĠSTĠFADƏNĠN STRATEJĠ 

ASPEKTLƏRĠ 

 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, məhsuldar qüvvələr, təbii ehtiyatlar, iqtisadi resurslar, 

məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləĢdirilməsi, məhsuldar qüvvələrdən istifadənin modelləĢ-

dirilməsi, məhsuldar qüvvələrdən istifadənin strateji aspektləri.  

Ключевые слова: ненефтяной сектор, производительные силы, природные ресур-

сы, экономические ресурсы, рациональное размещение производительных сил, модели-

рование использования производительных сил, стратегические аспекты использования 

производительных сил.  

Keywords: non-oil sector, productive forces, natural resources, economic resources, the 

rational distribution of productive forces, the modeling of the use of productive forces, the 

strategic aspects of the use of productive forces. 

 

Müasir dövrdə məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin təĢkili aktuallığı ilə diqqət 

çəkir. Azərbaycan hazırda özünün iqtisadi inkiĢaf modelinin təkmilləĢdirmə proseslərini in-

tensivləĢdirməkdədir. Əsas məqsəd neftdən asılılığı azaltmaq, qeyri-neft sektoru sahələrinin 

inkiĢafını sürətləndirmək, rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sektoru sahələrinin yaradılmasından 

ibarətdir. Milli iqtisadiyyatın perspektiv inkiĢafı üzrə strateji hədəflərdə də əlavə dəyər yara-

dan iqtisadiyyat sahələrinin inkiĢafının geniĢləndirilməsi və sürətləndirilməsi hesabına milli 

iqtisadiyyatın artım tempinin gücləndirilməsi yer almıĢdır. Bu strateji hədəflərə çatmaq üçün 

məhsuldar qüvvələrdən maksimum səmərəli istifadə təmin olunmalıdır [1;2]. Məhsuldar qüv-

vələr özündə təbii sərvətləri, ictimai istehsal proseslərində fəal komponentlər olan iĢçi qüvvə-

sini və müxtəlif əmək vasitələrini birləĢdirir.  
Qeyd edək ki, klassik iqtisadi məktəbin yaradıcılarından və görkəmli nümayəndələ-

rindən bir qrupu məhsuldar qüvvələrdən iqtisadi proseslərdə səmərəli istifadəyə dair öz 
baxıĢları və nəzəriyyələri ilə yadda qalmıĢlar. Alman iqtisadçı alimi F.List 1841-ci ildə nəĢr 
etdirdiyi ―Siyasi iqtisadın milli sistemi‖ kitabında millətin varlığında, maddi vəziyyətinin 
yaxĢılaĢdırılmasında maddi nemətlər istehsal etmək bacarıqlarını qeyd etmiĢ və bunları 
―məhsuldar qüvvələr‖ kimi xarakterizə etmiĢdir [3]. Düzdür, klassik iqtisadi nəzəriyyənin 
yaradıcılarından biri olan A.Smit məhsuldar qüvvələrə dair konkret nəzəriyyələr irəli sürməsə 
də, hər bir millətin təbii sərvətlərdən özlərinin rifahının yaxĢılaĢdırılması üçün səmərəli 
istifadə etməsinin vacibliyini bildirmiĢdir. A.Smitə görə, hər bir millət təbii və milli sərvət-
lərdən səmərəli istifadəni özünün əqli və zəhməti ilə təmin etməli, nemətlər yaratmalı, yeni 
mal və məhsullar formalaĢdırmalı, insanlıq naminə faydalı yaĢayıĢ vasitələrini təmin etməlidir 
[4]. Məhsuldar qüvvələr nəzəriyyəsinin inkiĢafı və onun müxtəlif komponentlərini araĢdıran 
Y.Tyunen kənd təsərrüfatı istehsalının yerləĢdirilməsi nəzəriyyəsini irəli sürmüĢdür. V.Laun-
xardtın sənaye müəssisəsinin səmərəli təĢkili nəzəriyyəsinə görə, sənaye müəssisəsinin xam-
mal və satıĢ bazarlarına yaxın ərazilərdə yerləĢməsi, nəqliyyat xərclərinin minimuma en-
dirilməsi prinsipləri vacib amillər kimi qəbul olunmalıdır. A.Veberə görə, maddi resurslardan 
səmərəli istifadədə komplekslilik, ümumi xərclərin minimuma endirilməsi, nəqliyyat xərclə-

http://unec.edu.az/contact-us/map-directions/
mailto:asli.kazimova.x@gmail.com


Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf istiqamətləri 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 79-87. 
 

80 

 

rinin optimallaĢdırılması və iĢçi mühitinin nəzərə alınması vacib Ģərtlərdəndir. Amerika iqti-
sadçıları K.Makkonell, S.Bryu və S.Flın iqtisadi inkiĢaf resurslarının iĢlənməsi və bölüĢdürül-
məsi proseslərinin səmərəli təĢkilinə ciddi önəm verilməsinə tərəfdar olmuĢlar [5]. R.Solou 
isə məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsi proseslərində səmərəlilik prinsipinin qorunmasının 
vacibliyini qeyd etmiĢdir [6]. Digər tərəfdən, resurslardan istifadə zamanı hər bir ölkənin 
özünəməxsus və milli maraqları özündə əks etdirən iqtisadi inkiĢaf prioritetləri və praktiki 
fəaliyyət mexanizmləri olmalıdır [7].  

Qeyd edək ki, məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadə, o cümlədən milli sərvətlərin və 
resursların maksimum səmərəli yerləĢməsi vacib Ģərtlərdəndir. Bu resurslar yerləĢdirilən 
zaman əmək ehtiyatlarının bol olması ilə bərabər, resurs potensialı və infrastruktur Ģəbəkəsin-
in adekvatlığı mütləq Ģəkildə nəzərə alınmalıdır [8;9]. Digər tərəfdən, əhali məskunluğu və re-
gional amillər də balanslaĢdırılmalıdır. Məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsi zamanı əhali və 
ərazi istehsal kompleksi komponentlərinin maraqlarının baxılması təmin edilməlidir. Məhsul-
dar qüvvələrin və məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsinin səmərəliliyinin müəyyənləĢdiril-
məsi məqsədilə hər bir region, ümumilikdə isə ölkə üzrə metodiki yanaĢmalar və mexanizmlər 
müəyyənləĢdirilməli, demoqrafik və əmək ehtiyatlarının, təbii ehtiyatların təhlili həyata keçir-
ilməlidir. Bunlarla bərabər, ölkə iqtisadiyyatında məhsuldar qüvvələrin  xüsusiyyətləri dərin-
dən araĢdırılmalı və onların yerləĢdirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır. Təsadüfi deyildir ki, 
milli iqtisadiyyatımızın qarĢısında müasir dövrdə strateji hədəflərin yerinə yetirilməsi vəzifə-
ləri dayanır və bunların öhdəsindən gəlmək üçün məhsuldar qüvvələrin maksimum səmərəli 
bölüĢdürülməsi və yerləĢdirilməsi problemləri kompleks və sistemli Ģəkildə həll edilməlidir 
[10]. Ölkəmizdə məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsində kənd rayonlarının və regionların 
xüsusi əhəmiyyəti və rolu diqqət çəkir. Bu ərazilərdə əsas sərvət və resurs kimi torpaq olduq-
ca qiymətli xarakterizə olunur və torpaqdan istifadənin təĢkili bilavasitə məhsuldar qüvvələrin 
səmərəli bölüĢdürülməsi və yerləĢdirilməsi prosesləri ilə bağlıdır [11]. Ölkəmizdə dünyada 
məlum olan yüzlərlə torpaq növlərindən 82-i vardır və bu torpaq sahələrinin ümumi ərazisi 
8641,5 min hektardır. Kənd təsərrüfatı sektorunun inkiĢafı üçün uyğun gələn yararlı torpaqlar-
ın ümumi sahəsi 4745,6 min hektardır və əkin-biçinçilik üçün yararlı olan torpaqlardır ümumi 
sahəsi isə 1835,7 min hektardır. Bundan əlavə, heyvandarlığın inkiĢafı üçün  vacib əhəmiyyət 
daĢıyan otlaqlar və biçənəklərin ərazisi 2682,9 min hektardır [12]. 

ġəkil 1-də Azərbaycanda torpaq sahələrinin ümumi ərazisinin 2012-2016-cı illərin əv-
vəlinə olan göstəriciləri ifadə olunmuĢdur.  

 

 
ġəkil 1. Azərbaycanda torpaq sahələrin ümumi ərazisi, 2012-2016-cı illərin əvvəlinə, min 

ha (ARDSK-nin məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır). 
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ġəkil 2-də ölkəmizdə torpaq sahələrinin ümumi ərazisinin 2016-cı il yanvarın 1-nə olan  

bölgüsü əks olunmuĢdur. 

 

 
ġəkil 2. Azərbaycanda torpaq sahələrinin ümumi ərazisi, 2016-cı ilin əvvəlinə, %-lə 

(ARDSK-nin məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır). 

 

Qeyd edək ki, məhsuldar qüvvələrdən maksimum səmərəli və balanslı istifadənin təmin 

olunmasında regionlarda sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı aparılan tədbirlər, yaradılan infras-

truktur Ģəbəkəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür yanaĢma regionlarda və kənd təsərrüfatı 

sahələrində mövcud resurslardan maksimum istifadənin geniĢləndirilməsi, iqtisadi fəallığın 

artırılmasına gətirib çıxarıb [13]. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının təĢkilində və proqnoz-

laĢdırılmasında, həmçinin əmək ehtiyatlarında məhsuldar istifadənin təmin olunmasında məh-

suldar qüvvələrin bölüĢdürülməsi, eyni zamanda bu regionlarda sahibkarlıq və təsərrüfat sub-

yektlərinin Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsini Ģərtləndirir.  ġəkil 3-də 01.01.2016-cı il tarixə öl-

kəmizin iqtisadi rayonlarında təsərrüfat subyektlərinin sayı əks olunmuĢdur [14].  

ġəkil 3. Azərbaycanda 01.01.2016-cı ilə iqtisadi rayonlarda təsərrüfat subyektlərinin 

sayı (ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır). 
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Ölkənin iqtisadi rayonlarında məhsuldar qüvvələrin səmərəli və tarazlı yerləĢdirilməsi 
kənd təsərrüfatı sahələrinin inkiĢafının intensivləĢdirlməsinə, əhalinin məĢğulluğunun güclən-
dirilməsinə və daha çox kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına imkan verir.  

ġəkil 4-də Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında 2015-ci ilin yekunu üzrə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının həcmi öz əksini  tapmıĢdır.   

 

 
ġəkil 4. Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi, mlyn. 

manat, 2015-ci il (ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır). 
 
Kənd təsərrüfatı sahələri ilə yanaĢı, ölkə regionlarında sənaye sektorunda mövcud olan 

məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin təĢkili və sənaye məhsulu istehsalının həcminin 
artırılması vacib vəzifələrdən biri kimi diqqət çəkir.   

ġəkil 5-də Azərbaycanda 2015-ci ilin yekunu üzrə iqtisadi rayonlarda sənaye məhsulu 
həcminin göstəriciləri verilmiĢdir.  

 
ġəkil 5. Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında sənaye məhsulunun həcmi, mlyn. manat, 

2015-ci il, (ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır). 
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Sənaye sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi üçün ölkə regionlarında kifayət qədər məhsuldar 

qüvvələr, o cümlədən qeyri-neft sənaye sahələrinin mineral-xammal ehtiyyatları mövcuddur 

[15;16]. Məsələn, qara və əlvan metallurgiya sənaye sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi üçün bu 

sahənin mineral – xammal bazası kimi Qazax rayonundakı bentonit gil ehtiyatları 100 mlyn. 

ton təĢkil edir. Bundan əlavə, flyüs-əhəng ehtiyatlarının sənaye əhəmiyyətli həcmi 50 mlyn. 

tondur. Kimya və neftkimya sənaye sektorunun mineral-xammal bazası kimi karbohidrogen 

ehtiyatları neft və qaz xammallarının emalı ilə yanaĢı, kimya və neftkimya sənayesinin inkiĢaf 

etdirilməsi üçün ölkəmizdə digər mənĢəli mineral xammal ehtiyatları da vardır. Nehrəm yat-

ağında sənaye əhəmiyyətli baĢ duz ehtiyatı 730 mlyn. ton və Zəngilan yatağında kimyəvi 

əhəng ehtiyatları 130 mlyn. ton həcmində təĢkil edir [17].  
Beləliklə, qeyd etmək mümkündür ki, Azərbaycan qeyri-neft sektoru sahələrinin inki-

Ģafında məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin strateji aspektləri baxımından yaxın pers-

pektivdə geniĢ miqyaslı tədbirlərin görülməsi və maksimum məhsuldar mexanizmlərin tətbiqi 

zərurəti aktual olaraq qalacaqdır. Ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyalaĢdırılması və milli iq-

tisadiyyatın əlavə dəyər yaradan sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi baxımından məhsuldar qüvvə-

lərdən istifadənin adekvatlığı və modelləĢdirilməsi prosesləri təkmilləĢdirilməli və yenidən 

baxılmalıdır[18;19]. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə proqramların səmərəliliyinin 

artırılması məqsədilə, regionlararası disproporsiyaların aradan qaldırılması, məhsuldar 

qüvvələrin daha optimal tarazlaĢdırılması və bölüĢdürülməsi vacib  məsələlərdəndir. Xüsusilə, 

ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması üçün qeyri-neft sektoru sahələrinin  

inkiĢafının əhəmiyyətli səviyyədə intensivləĢdirilməsinə nail olmaq məqsədilə məhsuldar 

qüvvələrdən səmərəli istifadənin müasir meyarları və prinsipləri, adekvat mexanizmləri 

hazırlanmalı, ardıcıl və sistemli Ģəkildə tətbiq edilməlidir.  
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X Ü L A S Ə 

 

AZƏRBAYCANDA QEYRĠ-NEFT SEKTORU SAHƏLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFINDA 

MƏHSULDAR QÜVVƏLƏRDƏN SƏMƏRƏLĠ ĠSTĠFADƏNĠN STRATEJĠ 

ASPEKTLƏRĠ  

 

Məqalədə Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahələrinin inkiĢafinda məhsuldar qüvvələr-

dən səmərəli istifadənin strateji aspektləri tədqiq olunmuĢdur. Bu məqsədlə problemin mahiy-

yəti üzrə nəzəri məsələlərə baxılmıĢ, metodiki yanaĢmalar öyrənilmiĢdir. Qeyri-neft sektoru 

sahələrinin inkiĢaf etdirilməsinin əsas məqamları üzrə baxıĢlar, elmi yanaĢmalar müəllif möv-

qeyi ilə birgə baxılmıĢdır. Qlobal iqtisadi tendensiyalar Ģəraitində Azərbaycan iqtisadiyyatının 

neftdən asılılığının azaldılması məsələləri xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır. Bu isti-

qamətdə qeyri-neft sektoru sahələrinin əhəmiyyəti qeyd edilməklə, onların rolu qiymətləndir-

ilmiĢdir. Bir neçə qeyri-neft sektoru sahəsinin inkiĢaf potensialları nəzərə alınmaqla, məhsul-

dar qüvvələrdən səmərəli istifadə olunması məsələləri araĢdırılmıĢdır. Məhsuldar qüvvələrin 

iqtisadiyyatın inkiĢafında rolu və əhəmiyyəti açıqlanmıĢdır. Məhsuldar qüvvələrin iqtisadiy-

yatın diversifikasiyalaĢdırılmasında və strukturunun təkmilləĢdirilməsində verə biləcəyi töhfə-

lər barədə fikirlər irəli sürülmüĢdür. Məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsi və onlardan iqtisadi 

inkiĢaf proseslərində maksimum səmərəli istifadə edilməsinə baxılmıĢdır. Məhsuldar qüvvə-

lərə dair görkəmli alman iqtisadçı alimi Fridrix Listin və digər klassik iqtisadçıların bu sahədə 

nəzəriyyələrinə baxılmıĢ və müasir dövrdəki aktuallığı qeyd olunmuĢdur. Məhsuldar qüvvə-

lərin Azərbaycanın iqtisadi sistemində yerləĢdirilməsi və bu istiqamətdə mövcud xüsusiyyət-
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ləri təhlil olunmuĢdur. Ölkədəki təbii ehtiyatlar, resurs potensialı, karbohidrogen ehtiyatları, 

müxtəlif sənaye sahələrinin, xüsusilə qeyri-neft sektoru sənayesi sahələrinin inkiĢafı üçün 

zəruri olan xammal və resursların təhlili aparılmıĢ, imkanlar qiymətləndirilmiĢdir. Rəqabət 

qabiliyyətli qeyri-neft sektoru sahələrinin təĢkili üçün kifayət qədər resurs potensialının və 

məhsuldar qüvvələrin olması qənaətinə gəlinmiĢdir. Azərbaycanın qeyri-neft sənayesi sahələr-

inin inkiĢafının sürətləndirilməsi üçün məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin müxtəlif 

variantları modelləĢdirilmiĢdir. Metallurgiya sənayesi üçün zəruri olan xammal ehtiyatları və 

məhsuldar qüvvələrin potensialı qiymətləndirilmiĢdir. Kimya və neftkimya sənaye sektorunun 

mineral-xammal bazası və bu sahənin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq məhsuldar qüvvələrin adek-

vatlılığının yüksək olması xüsusilə qeyd edilmiĢdir. Tikinti sektoru və tikinti materialları sə-

nayesinin xammal resurslarının iqtisadi fəaliyyət dövriyyəsinə cəlb edilməsi məsələləri və bu-

nunla əlaqədar məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin mövcud problemlərinə toxunul-

muĢdur. Qeyri-neft iqtisadiyyat sahələri içərisində xüsusi əhəmiyyətinə görə fərqlənən kənd 

təsərrüfatı sektorunun və aqrosənaye kompleksinin inkiĢafı proseslərində məhsuldar qüvvələr-

dən yetərincə istifadə olunmaması problemlərinə toxunulmuĢdur. Ölkənin kənd rayonlarında 

kifayət qədər ucuz iĢçi qüvvəsinin və torpaq sahələrinin olmasına baxmayaraq, kənd təsər-

rüfatı sektorunda əldə olunan nəticələrin müasir dövrün tələblərinə cavab vermədiyi bildiril-

miĢdir. Ərzaq təhlükəsizliyinin və ölkə əhalisinin həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün məh-

suldar qüvvələrdən kənd təsərrüfatı sahələrində maksimum səmərəli istifadənin təmin edilmə-

sinin təĢkilinə səy göstərilməsinin vacibliyi vurğulanmıĢdır. Ölkədə münbit torpaq resursların-

da, torpaq fondlarından istifadənin yenidən modelləĢdirilməsi, əkinə yararlı torpaqların əhatə-

sinin geniĢləndirilməsinin vacibliyi göstərilmiĢdir. Ġqtisadi rayonların fəallığının gücləndiril-

məsində yerli resurslardan istifadənin müasir mexanizmlərinin yaradılmasının vacibliyi bil-

dirilmiĢdir. Məhsuldar qüvvələrin modelləĢdirilməsi hesabına qeyri-neft sektoru sahələrində 

sahibkarlığın inkiĢafının gücləndirilməsi problemləri diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır. 

Müasir dövrdə təbii resurslardan, xammal ehtiyatlarından və ümumilikdə, məhsuldar qüvvə-

lərdən səmərəli istifadənin strateji aspektləri kontekstində tövsiyyələr hazırlanmıĢ və təkliflər 

irəli sürülmüĢdür.  
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Р Е З Ю М Е 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В РАЗВИТИИ НЕНЕФТЯНЫХ СЕКТОРОВ  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В статье исследованы стратегические аспекты эффективного использования про-

изводительных сил в развитии ненефтяных секторов в Азербайджане. С этой целью 
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рассмотрены теоретико-методологические вопросы по существенным проблемам. Кро-

ме того, рассмотрены разные научные взгляды и подходы по основным проблемам раз-

вития ненефтяного сектора экономики. Особо обращено внимание на минимизацию 

зависимости Азербайджанской экономики от нефтяного фактора в условиях роста 

глобальных экономических тенденций. Оценены роль и значимость ненефтяных секто-

ров экономики в этом направлении. Учитывая потенциал развития нескольких ненефтя-

ных секторов, изучены вопросы продуктивного использования производительных сил. 

Изучены роль производительных сил по диверсификации и совершенствованию струк-

туры экономики страны. Рассмотрена эффективность использования производительных 

сил в развитии ненефтяных секторов экономики с учетом использования природных и 

экономических ресурсов. Изучены и обобщены научные взгляды известного немецкого 

экономиста-ученого Фридрих Листа и других ученых по теориям производительных 

сил. Анализировано размещение производительных сил в экономической системе Азер-

байджана и их существующие особенности. Были проанализированы природные ресур-

сы страны, ресурсный потенциал, запасы углеводородов, сырье и ресурсы, необходи-

мые для развития различных отраслей промышленности, в частности ненефтяных сек-

торов и были оценены возможности. Сделан вывод о наличии достаточных ресурсных 

потенциалов и производительных сил для организации конкурентных ненефтяных сек-

торов. Моделированы разные варианты эффективного использования производитель-

ных сил в ненефтяных секторах экономики страны. Рассмотрены потенциал использо-

вания сырьевых запасов и производительных сил в развитии металлургического ком-

плекса. Особо отмечены высокого уровня адекватность обеспеченности разными вида-

ми сырьевых ресурсов и компонентами производительных сил химического и нефтехи-

мического комплекса страны. Обращено внимание на важность расширения использо-

вания потенциала производительных сил и ресурсов по расширению развития строи-

тельного сектора. Особо отмечена важность эффективного использования производи-

тельных сил и прочих ресурсов в развитии сельского хозяйство и агропромышленного 

комплекса. Отмечена концентрация достаточных рабочих сил и трудовых ресурсов, 

одновременно природных и экономических ресурсов в регионах страны. Обоснованы 

необходимость незамедлительного привлечения их в хозяйственный оборот и усилить 

продовольственную безопасность в стране путем расширения ассортимента и увеличе-

ния объема сельскохозяйственных продуктов, продукции агропромышленных пред-

приятий. Отмечена важность привлечения в хозяйственный оборот земельных ресурсов 

страны с целью повышения производительности сельскохозяйственных продукций и 

применения в них современных технологий. Обращено внимание на развитие предпри-

нимательства в регионах и сельскохозяйственных сферах для интенсификации эффек-

тивного использования производительных сил. Подготовлен ряд рекомендаций и даны 

предложения по эффективному использованию природных ресурсов, разного вида 

сырьевых компонентов и в целом производительных сил в развитии ненефтяных секто-

ров экономики страны в современных условиях. 
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S U M M A R Y 
 

STRATEGIC ASPECTS OF EFFICIENT USE OF PRODUCTIVE FORCES IN THE 

DEVELOPMENT OF NON-OIL SECTORS IN AZERBAIJAN 
 

The article explores the strategic aspects of effective use of productive forces in the de-
velopment of non-oil sectors in Azerbaijan. To this end, it considers some theoretical and 
methodological questions on current problems. In addition, various scientific views and ap-
proaches on the main problems of the development of the non-oil sectors of the economy are 
examined. A special attention is paid to minimizing the dependence of the Azerbaijani econ-
omy on the oil factor in the context of global economic trends. The role and significance of 
the non-oil sectors of the economy are assessed in this direction. The article studies the effec-
tive use of productive forces taking into account the level of development of some non-oil 
sectors. The role of the productive forces in diversifying and improving the structure of the 
country's economy is also studied. The article deals with the efficiency of the use of produc-
tive forces in the development of non-oil sectors of the economy, taking into account the use 
of natural and economic resources. The scientific views of a well-known German economist-
scientist Friedrich List and other scientists on the theories of productive forces are studied and 
summarized. The distribution of the productive forces in the economic system of Azerbaijan 
and their existing features are analysed. The author also explores the country's natural re-
sources, resource potential, hydrocarbon reserves, raw materials and resources needed for the 
development of various industries, in particular the non-oil sectors, and assesses the current 
opportunities. It is concluded that there are sufficient resource potentials and productive forc-
es for competitiveness of non-oil sectors. Various versions of the effective use of productive 
forces in the non-oil sectors of the country's economy are modeled. The article studies the 
potential for using raw materials and productive forces in the development of the metallurgi-
cal complex. The adequacy of the availability of different types of raw materials and the 
components of the productive forces of the chemical and petrochemical complex of the coun-
try are particularly noted. Attention is drawn to the importance of expanding the use of the 
potential of productive forces and resources to expand the development of the construction 
sector. The importance of effective use of productive forces and other resources in the devel-
opment of agriculture and the agro-industrial complex is especially noted here. The author 
stresses the concentration of sufficient manpower and labour resources, both natural and eco-
nomic resources in the regions of the country. The necessity for their immediate involvement 
in economic circulation and strengthening food security in the country by expanding the range 
and increasing the volume of agricultural products, products of agro-industrial enterprises is 
substantiated. It is also important to attract the country's land resources into economic circula-
tion for increasing the productivity of agricultural products and applying modern technologies 
in them. Attention is paid to the development of entrepreneurship in the regions and agricul-
tural areas to intensify the effective use of productive forces. A number of recommendations 
and proposals are made for the effective use of natural resources, various types of raw materi-
als and, in general, the productive forces in the development of the non-oil sectors of the 
economy in modern conditions. 
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MƏġĞULLUQ SƏVĠYYƏSĠNĠN ARTIRILMASINDA TURĠZM SEKTORUNUN 

PAYININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Açar sözlər: turizm, məĢğulluq, əmək bazarı, iĢsizlik, iqtisadi göstərici, iĢ bacarıqları. 
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Bu gün bütün ölkələrin ən böyük problemlərindən biri iĢsizlikdir. Ölkələr iĢsizlik nis-

bətlərini azaltmaq yollarını axtarırlar. Ġnsanların bir-birinə xidmət etdiyi turizm məĢğulluğu 

təmin etməkdə mühüm sektor kimi seçilir. Bunun üçün bir çox ölkə turistlərin və turizm 

gəlirlərinin müxtəlif reklam və promosyonlarla artırılmasına çalıĢır. Turizm xərclərinin məĢ-

ğulluğa təsiri turizm tələbatının intensivliyindən asılıdır. BaĢqa sözlə, ölkəyə olan turist tələbi 

nə qədər yüksəksə, birbaĢa və dolayı məĢğulluq faizi bir o qədər yüksəkdir. Yəni, məĢğull-

uğun artması tələbin artmasına paralel olacaqdır. Turizm tələbinin artmasına cavab vermək 

üçün turizm investisiyalarının artırılması lazımdır [3]. 

Ölkəmiz dünyanın ən perspektiv turizm bazarlarından birinə çevrilmiĢdir. Azərbaycan 

daxili və xarici turizm üçün böyük potensiala malikdir. Turizm bazarı müĢtəriləri cəlb etməklə 

kifayətlənməyən, onlara yüksək xidmət göstərməklə onları sadiq müĢtəriyə çevirməyə qadir 

olan mütəxəssislərə də ehtiyacı var. Bura daxildir otel, nəqliyyat, restoran və bir sıra əlavə 

xidmətlər göstərmək bacarığı, turistlərin boĢ vaxtlarını təĢkil etmək, onların sağlamlığını 

təmin etmək, turistlər tərəfindən müsbət emosiyaların alınması, hüquqi və psixoloji dəstək və 

s. Turizm sənayesi üçün kadr hazırlığına dünyanın hər yerində böyük diqqət yetirilir. ÜTT-nin 

məlumatına görə, 20-ci əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Avropada 105 ali və 139 peĢə təhsil 

müəssisəsi, Amerikada müvafiq olaraq 6 və 17, Asiya və Sakit okeanda 13 və 35 təhsil 

müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Turizm sənayesi üçün kadr hazırlığını həyata keçirən ən çox 

sayda - 37  müəssisə Böyük Britaniyada yerləĢir.  

Turizm statistikası 2008 Beynəlxalq tövsiyələrdə (ĠRTS 2008) müəyyən edildiyi kimi, 

turizm öz təbiətinə müvafiq olaraq statistika nümayəndələrinin xüsusi çağırıĢı olan fenomen-

dir. Turizm əmək bazarı dinamik xarakter daĢıyır: müəssisələr arasında yüksək əmək dövriy-

yəsi, əməkhaqqılarının və idarəetmə səviyyələrinin geniĢliyi, mövsümilik v.s. ĠnkiĢaf etməkdə 

olan ölkələrdə turizm sənayesinin iĢ imkanlarında yüksək rəqabət mövcuddur. 

Turizm sektorunun əmək - tutumlu bir sektor olması və avtomatlaĢdırmaya digər sektor-

lardan daha az imkan təmin etməsi bu sektorda insan gücünə olan ehtiyacı dahada artırmaqda-

dır. Turizm sektorunda inkiĢaf etmiĢ ölkələr araĢdırıldığından, o ölkələri maraqlı və cazibədar 

edən ünsürlərin yalnız maddi qaynaqları, sərmayələri, tarix və təbiət zənginlikləri deyil, onları 
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dəyərləndirən insan və güclü təĢkilati strukturun olduğu görülməkdədir (Çəkən, 2003: 35). 

Buna görə bir ölkədə turizm sektorunun inkiĢaf etdirilməsi baxımından, xüsusilə tələb baxım-

ından insan ünsürü böyük əhəmiyyət daĢımaqdadır. Məsələn, otel sənayesində ən üst səviyyə-

dəki idarəçidən, ən alt bölmədə fəaliyyət göstərənlərə qədər çalıĢanlar lazımlı xüsusiyyətlərə 

malik deyillərsə, iĢlətmənin inkiĢafı və məhsuldar çalıĢması mümkün deyil. Bu vəziyyət yal-

nız otel müəssisələri üçün deyil, turizm sektoru içərisində fəaliyyət göstərən bütün müəs-

sisələrə aiddir. Turizm sektorunun bu xüsusiyyəti, xüsusilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə bu 

sektorun inkiĢaf etdirilməsi ilə yeni iĢ imkanlarının artırılmasında, bu səbəbdən məĢğulluq üz-

ərində əhəmiyyətli təsir yaratmaqdadır. Məsələn, bir ölkədə turizmin inkiĢafı üst quruluĢ sər-

mayələrinin və kurs gəlirlərinin artımına gətirib çıxaracaq, bu vəziyyət də əhəmiyyətli ölçüdə 

yeni məĢğulluq imkanlarının açılması imkanını təmin edəcək. 

Turizmin ümumiyyətlə, birbaĢa, bilvasitə və xəbərdarlıq olmaq üzrə üç növ məĢğulluq 

yaratdığı qəbul edilməkdədir (Sharpley, 2002:167). 

BirbaĢa məĢğulluq: Turizm sektorunun özündən qaynaqlanan və ona asılı olan iĢlərdir. 

YerləĢdirmə, yeməkxana müəssisələri, hədiyyəlik əĢya satan mağazalar, barlar, səyahət agent-

likləri, çatdırma iĢlətmələri və turizm təĢkilatlarında yaradılan iĢlər bu qrupa daxildir. Bilava-

sitə məĢğulluq: Turizm sənayesinin ehtiyac duyduğu mal və xidmətləri təmin edən məĢğul-

luqdur. Xəbərdarlıq məĢğulluq: BirbaĢa və bilvasitə məĢğulluqla təmin edilən gəlir xərclən-

dikcə turizmin nəzərə çarpan təsiri ilə iqtisadiyyatda yaradılan əlavə məĢğulluqdur. Statistik 

məlumatlarda adətən birbaĢa və dolayı məĢğulluq nəticələri yer almaqdadır. Dünyada digər 

ölkələri də nəzərdən keçirərkən, bilavasitə məĢğulluq payı birbaĢa məĢğulluqdan üstündür. 

Beynəlxalq turizm təĢkilatlarının qəbul etdiyi əmsala görə dolayı yolla məĢğulluq 1,5 dəfə 

birbaĢa məĢğulluqdan artıqdır [4]. 

Turizm sektorunun məĢğulluğa qatqısı ölkələrə, bölgələrə və fərqli dövrlərə görə dəyiĢə 

bilər. Turizmin məĢğulluğa təsirini müəyyən edən əsas amilləri aĢağıdakı kimi sıralamaq 

mümkündür: [2] 

- Ölkələrin iqtisadi strukturları, turizm investisiyaları və əmək siyasəti; 

- Ölkənin turizm sektorunun xüsusiyyətləri və turizm müəssisələrinin strukturu; 

- Sektorda çalıĢan personalın bacarıqları, səmərəliliyi və uyğunluq səviyyəsi; 

- Turizm sektoru ilə digər sahələr arasında sosial və maliyyə hüquqlarına uyğunluq; 

- Turizm Ģirkətlərinin fəaliyyət dövrü, aĢağı və ağır mövsüm dövrlərin davam etmə 

müddəti; 

-  Ölkədə turizm sektorunun imicinin təhsilli gənclər tərəfindən cəlbedici olub olmadığı. 

- Turizm sektorunda iĢ müddəti (tam zamanlı, part-time və s.); 

- Təqdimat və marketinqin uğuru. 

- Siyasi, iqtisadi və sosial faktorlar. 

Turizm sektorunda yatırılan investisiyalar və xərclər digər sektorlar ilə müqayisədə daha 

yüksək səviyyədə məĢğulluq yaradır. Turizmdə çalıĢanların sayının artmasına təsir göstərən 

əsas faktorlar: 

- Əmək sıxlığı; 

- Çox sayda aĢağı ödəniĢli iĢ sahələri. 

-  Part-time və müvəqqəti iĢ yerlərinin çox sayda tapılması; 

- Mövsümi və dövri xarakter daĢıması. 

Dünyada daha çox iqtisadi cəhətdən tədqiq edilmiĢ turizm xüsusilə inkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrin iqtisadiyyatı üçün vacib sayılmıĢdır. Turizmin ölkənin iqtisadiyyatına təsiri dedikdə 

xarici valyuta gəlirləri, ümumi daxili məhsul, ödəniĢ balansına qatqı, məĢğulluq və sürət təsir-

ləri nəzərə alınır.(Tosun və Sahin, 2008:210).Bu baxımdan, Dünya Səyahət və Turizm ġurası-
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nın (WTTC) hər il regionlar və ölkələr əsasında verdiyi iqtisadi hesabatlar turizm iqtisadiyyat-

ına verilən məlumatlar əsasında turizm dünyasının iqtisadi strukturuna dair məlumatların qiy-

mətləndirilməsinə kömək edir. 

Dünyadakı məĢğulluq nəticələri təhlil edildikdə turizm sektoru qiymətləndirildiyi 

zaman müəyyən edilmiĢdir: 

Dünyada ümumi iqtisadi strukturda 2010-cu ildə 250 565 min iĢçi birbaĢa və ya dolayı 

məĢğulluq təmin etmiĢ, ümumi məĢğulluqdakı pay isə 8,6% hesablanmıĢdır. Bu rəqəm əvvəl-

ki ilə nisbətən -0,85% azalıb. Turizmdə birbaĢa məĢğul olan Ģəxslərin sayı 96 130 500; cəmi 

məĢğulluqdakı payı (əvvəlki ilə nisbətən 0,91%) 3.3% səviyyəsində olmuĢdur. Edilən təxmin-

lərdə, 2021-ci ildə birbaĢa məĢğulluq 120 min 427 minə çatacaq və ümumi məĢğulluq içində 

pay 3.6% olaraq artacaq. Eyni dövrdə, 323 826000 nəfərin iqtisadi strukturunda birbaĢa və 

dolayı məĢğulluq təmin etməklə, ümumi məĢğulluqdakı payın 9,7% olacağı proqnozlaĢdırılır. 

Turizm sektorunda birbaĢa məĢğulluq və ümumi iqtisadiyyatda məĢğulluq dəyərləri, turizmin 

inkiĢafı, tələbatın artması və turizmin tədarükü səbəbindən artmaqdadır. 

                                                                                      Cədvəl 1. 

Dünya üzrə turizm sektorunda məĢğulluğun payı 

 

Ġllər BirbaĢa məĢğulluq Ümumi məĢğulluq 

2004 3,3 9,5 

2005 3,5 9,4 

2006 3,5 9,5 

2007 3,4 9,6 

2008 3,4 9,1 

2009 3,3 8,8 

2010 3,3 8,6 

2020 3,6 9,7 
          Mənbə: www.eurostat.com 

 

Turizm sektoru tərəfindən təmin edilən birbaĢa və dolayı məĢğulluğun səviyyəsinə 

nəzər yetirdikdə beynəlxalq turizm hərəkətlərinə paralel inkiĢaf müĢahidə edilməkdədir. 

Turizmin inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə artan tendensiyası, bu ölkə-

lərin yerləĢdiyi bölgələrdə məĢğulluğun artması, (Avropa, K. Amerika kimi) populyar turizm 

bölgələrindən daha çoxdur. Turizm sektorunun ümumi iqtisadiyyatda 2010-cu ildə yaratdığı 

birbaĢa məĢğulluq səviyyəsi dünya orta səviyyəsindən yuxarıdır;  

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafında turizm sektorunun özünə məxsus payı 

var. Ümumdünya Turizm və Səyahət ġurasının (WorldTravel&TourismCouncil, WTTC) hes-

abatında qeyd olunur ki, 2016-cı ildə səyahət və turizm sənayesinin Azərbaycanın ümumi 

daxili məhsuluna (ÜDM) birbaĢa təsiri 2 milyard 285,3 milyon manat, yaxud hesabat 

dövründəki ÜDM-in ümumi həcminin 4,1 faizi qədər olub. Qurumun gözləntilərinə görə, 

2017-2027-ci illər ərzində 6,5 faiz daha artaraq 4 milyard 581,9 milyon göstəricisinə çatacaq. 

Bu rəqəmlər hər Ģeydən əvvəl hotellər, mehmanxanalar, turizm agentlikləri, avia Ģirkətlər, 

həmçinin sərniĢin daĢıma xidmətləri göstərən digər bu tipli bazar iĢtirakçılarının iqtisadi 

fəaliyyətini əks etdirir. 
Hesabatda həmçinin qeyd edirlər ki, turizm və səyahət sektorunun inkiĢafı ölkə 

əhalisinin məĢğulluq səviyyəsinə müsbət təsir göstərir. Yeni inĢa edilmiĢ otel və mehmanxana 

Ģəbəkəsində yüzlərlə yeni iĢ yerlərinin açılması ümumilikdə ölkədə iĢsizlik səviyyəsinin 

azalmasına gətirib çıxarır. Beləki, 2016-cı ildə sektor birbaĢa olaraq 171 min iĢ yeri təmin 
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edib ki, bu da əhalinin ümumi məĢğulluq səviyyəsinin 3,7 faizi qədər olub. WTTC təĢkilatının 

proqnozlarına görə, 2017-ci ildə bu göstərici 6 faiz, 2027-ci il üçün isə daha 3,5 faiz olacaq. 

BaĢqa sözlə desək, 256 min iĢ yeri artacaq ki, buda Azərbaycan əhalisinin ümumi məĢğulluq 

səviyyəsinin 5,6 faizi qədər olacaq. Ümumiyyətlə, turizm və səyahət sənayesinin məĢğulluğa 

tam təsiri 2016-cı ildə 609 min iĢ yeri, yaxud əhalinin ümumi məĢğulluğunun 13,2 faizi qədər 

təĢkil edib. Qurumun ekspertləri proqnozlaĢdırır ki, cari ildə sektor 642 min iĢ yerini təmin 

edəcək. Bununla yanaĢı, 2027-ci ildə iĢ yerlərinin sayı 3,2 faiz, yəni 883 min artacaq ki, buda 

ölkə əhalisinin məĢğulluq səviyyəsinin 13,9 faizi qədər olacaq [5]. 
Turizm sektorunda çalıĢanlar səyahət, turistlərin rahatlığı üçün təqdim edilən nəqliyyat, 

yerləĢmə və bütün digər infrastruktur-üst quruluĢ xidmətlərinin üzərində bir bütününün ən 

vacib elementidir. Ġstehsal, marketinq və turizm xidmətlərinin təmin edilməsində insan rolun-

un davamlı dəyiĢməsi gələcəkdə də sürətlə davam edəcək. Turizmdə iĢsizlik probleminin 

yaranmasının qarĢısını ala bilmək üçün dövlət və özəl sektor idarə heyətinin, çalıĢanların 

ehtiyaclarını müəyyənləĢdirərək, lazımi əmək qabiliyyətlərini və performanslarını artıracaq 

müəssisədaxili və müəssisəxarici təkmilləĢdirmə ilə karyera inkiĢafını təmin edəcək 

mərhələləri təyin etməlidir. 

Yekun olaraq turizm sektorunda məĢğulluq hədəflərinə çata bilmək üçün ölkə və 

regionlar üzrə aĢağıdakı məsələlərə diqqət edilməlidir: 

- MəĢğulluq təmin edici beynəlxalq və yerli miqyasda turizm inkiĢaf strategiyaları və 

planlamanın yaradılması. 

- Çox sayda iĢ yeri və məĢğulluq səviyyəsini artıracaq davamlı inkiĢaf və eyni zamanda 

qiymət rəqabətində üstünlük təmin edəcək yeni turizm məhsul və xidmətlərinin inkiĢaf 

etdirilməsi. 

- ĠĢ və iĢ yerlərinin keyfiyyət standartları müəyyən edilərək, iĢəgötürənlər və çalıĢanların 

bu standarta adaptasiya olunması təmin edilməlidir: beləliklə yüksək səviyyədə turist məm-

nuniyyəti yaradılmaılıdır. 

- Texnologiyanın çevik dəyiĢkənliyinin turizm sektoruna faydalı yöndə istiqamətlən-

dirilməsini həyata keçirmək. 

- Beynəlxalq iĢçi hərəkətinin yaratdığı vəziyyət ilə uyğunlaĢmaq. 

- Tələb olunan keyfiyyət və miqdarda mütəxəssislərin yetiĢdirilməsi üçün sektorun ehti-

yaclarına uyğun tədris proqramları və kontigentlərin yenidən təĢkil edilməlidir. 

- Sektorda məĢğulluğun vəziyyəti və onun təsirləri daha yaxĢı və dövri olaraq ölçülə-

bilməsi üçün statistika və monitorinq / monitorinq sistemləri müəyyənləĢdirilməlidir. 
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X Ü L A S Ə 

 
MƏġĞULLUQ SƏVĠYYƏSĠNĠN ARTIRILMASINDA TURĠZM SEKTORUNUN 

PAYININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 
 

Turizm ölkələrin iqtisadi tənəzzülü dövründə böyük bir xarici valyuta axını təmin edər-

ək xarici ticarət balansının və iĢsizlik səviyyəsinin azaldılmasında əsas rol oynayır. Eyni za-

manda əmək resurslarına ehtiyacın yüksək olması özəlliyi ilə seçilərək, məĢğulluğun səviy-

yəsinin artırılmasında xüsusi rol oynayan xilaskar sahədir. AraĢdırmanın məqsədi turizmin 

məĢğulluq səviyyəsinin artıra bilmə özəlliyinə malik olması ilə bağlı faktorların müzakirə 

edilməsidir. Həmçinin iĢsizlik probleminin həlli mövzusunda sənaye ilə turizm sektoru qarĢı-

laĢdırılmıĢ, turizm sektorunda yaranan məĢğulluğun xüsusiyyətləri və növləri nəzərdən keç-

irilmiĢdir. 

Hazırda turizm dünyada məĢğulluğun təmin olunmasında əksər sənaye və xidmət sa-

hələri ilə müqayisədə kifayət qədər yüksək göstəriciyə malikdir. Statistik məlumatlara əsasən 

dünyada 200 milyondan çox insan turizm sənayesində çalıĢır ki, bu da dünyada məĢğulluğun 

10%-ni təĢkil edir. Dünyada turizmin hazırkı inkiĢaf tempinə əsaslanaraq söyləmək olar ki, 

yaxın illərdə bu rəqəm bir qədər də artacaqdır. Belə ki, ölkəyə olan turist tələbi nə qədər yük-

səkdirsə, məĢğulluq faizi bir o qədər yüksəkdir. Yəni, məĢğulluğun artması tələbin artmasına 

paralel olacaqdır. 

Məqalədə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən və məĢğulluq imkanlarını yalnız 

turizmlə deyil, həm də xidmət sektorlarında, turizm infrastrukturunun obyektləri və müəssisə-

lərində məĢğulluq imkanı yaradan turizm kompleksi nəzərdən keçirilir. Ġqtisadiyyatın turizm 

sektoru yeni iĢ yerlərinin yaradılması üçün bir platforma kimi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Məqalə-

də turizm sahəsində əhalinin məĢğulluğunun xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilərək, əhalinin 

turizm sektorunda birbaĢa və dolayı məĢğulluğunun mahiyyəti əks olunub. Dünyanın müxtəlif 

ölkələrində turizmdə birbaĢa məĢğulluğun göstəriciləri multiplikativ təsir ilə hesablanmıĢdır. 

Dünya üzrə turizm sektorunda birbaĢa və ümumi məĢğulluğun payı 2004-2020-ci illər arasın-

da təhlil edilmiĢdir. Nəticə olaraq müəyyən edilmiĢdir ki, maddi istehsalın bir çox sahələrin-

dən fərqli olaraq turizmin inkiĢafı əmək məhsuldarlığının artırılması imkanında belə əmək 

resurslarına olan tələbatın qorunması və geniĢləndirilməsini nəzərdə tutur. 
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Р Е З Ю М Е 

 

ОЦЕНКА ДОЛИ ТУРИЗМА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ 

 

Туризм, во время экономических трудностей, играет важную роль в сокращении 

внешнеторгового баланса и безработицы путем предоставления странам большого ва-

лютного потока. В то же время высокий спрос на трудовые ресурсы - это область спасе-

ния, которая играет особую роль в повышении уровня занятости, выбирая конкретную 

функцию. Цель исследования - обсудить факторы, влияющие на уровень занятости в 

сфере туризма. Кроме того, сектор промышленности и туризма столкнулся с проблемой 

безработицы, были рассмотрены типы и виды занятости, созданные в секторе туризма. 

В настоящее время туризм имеет довольно высокий уровень занятости в мире по 

сравнению с большинством отраслей и услуг. Согласно статистическим данным, более 

200 миллионов человек в мире работают в индустрии туризма, составляя 10% мирового 

трудоустройства. Исходя из нынешних темпов развития туризма в мире, можно ска-

зать, что в ближайшие годы эта цифра немного возрастет. Таким образом, чем выше ту-

ристический спрос на страну, тем выше уровень занятости, то есть увеличение занятос-

ти будет параллельно увеличению спроса. 

В статье рассмотрен туристический комплекс, охватывающий множество разно-

образных секторов экономики и создающий возможности для трудоустройства не 

только в сфере туризма, но и обслуживающих секторах, на предприятиях и объектах 

туристской инфраструктуры. В статье туристский сектор экономики обозначен как 

платформа для создания новых рабочих мест. А также в статье рассмотрены особен-

ности занятости населения в туризме, отражена сущность прямой и косвенной заня-

тости населения в туристической отрасли. Проведены данные прямой занятости населе-

ния в туризме в отдельных странах мира, также и с мультипликативным эффектом. 

Проанализирована доля прямой и общей занятости населения в туризме за 2004-2020 

гг. в мировых странах. Обосновано, что развитие туризма в отличие от большинства 

отраслей материального производства предполагает сохранение и расширение потреб-

ности в трудовых ресурсах даже при возможности возрастания производительности 

труда.  
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S U M M A R Y  

 

ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF TOURISM IN THE INCREASE OF 

EMPLOYMENT RATE 

                                                        

Tourism plays a key role in decreasing the unemployment rate as well as foreign trade 

deficits by drawing foreign currency into the countries in times of economic crisis. At the 

same time, considering the high demand for labour resources this kind of service sector 

creates new jobs and thus prevents unemployment. The aim of the study is to discuss the 

factors that affect the increase of the employment level in toursim sector. Also, the industry 

and tourism sector are compared regarding to the solution of unemployment problem, and the 

features and types of employment created in the tourism sector are reviewed here. 

At present tourism has a fairly high level of employment in the world compared to most 

industries and services. According to statistical data, more than 200 million people in the 

world work in the tourism industry, making up 10 per cent of the world employment. Based 

on the current pace of tourism development in the world, one can say that in the coming years 

this figure will slightly increase. Thus, the higher demand for tourists, the higher the 

employment level, i.e., the increase in employment will parallel the increase in demand. 

The article explores a tourist complex covering a wide variety of sectors of the economy 

and creating employment opportunities not only in tourism, but also in the service sectors, at 

enterprises and tourism infrastructure facilities. The tourism sector is designated as a platform 

for creating new jobs. The article describes the features of employment in tourism, reflects the 

essence of direct and indirect employment in the tourism industry. The data on direct em-

ployment in tourism in some countries are submitted as well as the ones with a multiplicative 

effect. The share of direct and indirect employment in tourism for 2004-2020 is analysed in 

different countries. It is proved that the development of tourism, unlike most of the production 

industries, involves reservation and expansion of needs in labor force, even with the possibil-

ity of increasing productivity.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ И ЕЕ ВЛИ-

ЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Ключевые слова: технологическая структура, информационно-коммуникацион-

ные технологии, интернет, инновации, национальная экономика, кластеры. 

Açar sözlər: texnoloji struktur, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, internet, 

innovasiyalar, milli iqtisadiyyat, klasterlər. 

Keywords: technological structure, information and communication technologies, 

Internet, innovations, national economy, clusters. 
 

Изучение технологической структуры экономики страны актуально в том аспекте, 

что в условиях глобализации появляются структурные сдвиги в формировании измене-

ний, которые усиливают деформацию структуры национальной экономики. В настоя-

щее время все еще происходит перекос сырьевой экономики, который начался с эволю-

ции отраслевой структуры - в 2013 г. средняя заработная плата в добывающих отраслей 

(нефтегазовой, золотодобывающей, горнодобывающей и т.д.) превышала указанный 

показатель в целом по экономике в 3,58 раза!, валовые инвестиции в данный сектор в 

2012 г. составляли 3 857 млн. манат, что равнялось 63,8%  от общей суммы валовых ин-

вестиций в экономику нашей страны [4]. 

 В результате развития технологий, науки и техники наметились объективные 

структурные изменения в сфере экономики. В настоящее время в Азербайджане функ-

ционирует 40 интернет-провайдеров, причем, только три из них являются государ-

ственными (Aztelekomnet, Bakinternet и  Azdatakom). Все они работают в условиях сво-

бодных рыночных отношений и здоровой конкуренции. Чтобы получить доступ в Ин-

тернет, используются беспроводные и проводные технологии, в частности, 3G и 

WiMax. Две частные компании отвечают за международный трафик. Это Delta Telekom 

и Azertelekom, позволяющие осуществить работу  интернет-провайдеров. 

В стране действует три оператора мобильной связи, которые позволяют своим 

абонентам почувствовать все преимущества высокоскоростного доступа к Интернету. 

Проникновение мобильной связи в стране составило более 100%, в связи с чем, можно 

говорить о возможности каждого человека пользоваться свободным доступом к Интер-

нету. Если брать во внимание широкополосный доступ к Интернету, то в Азербайджане 

он предоставляется с 2006 года, причем, в последнее время наметился рост пользова-

телей такого вида услуг. Причинами такого увеличения числа пользователей является 

государственная политика развития информационной и компьютерной отрасли, а также 

осуществление управления страной посредством электронных ресурсов и увеличения 

роли Интернета в оказании услуг. Последние годы в стране осуществляются последова-

тельные действия для уменьшения цен на услуги, связанные с Интернетом, причем, за 

этот период скорость подключения к Интернету увеличивалась в несколько раз.  
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При реализации прогрессивных технологически-структурных программ, страна 

может получить 5-10 % от общего количества на рынке интеллектуальных услуг и вы-

сокотехнологичных товаров по 8-10 позициям. 

Так, в 2013 году реальный рост ВВП составил в Азербайджане 5,8%, увели-

чившись до 57 млрд. манатов. Рост ненефтяного ВВП был равен 9,8%, при этом ВВП на 

душу населения вырос на 4,4% - до 6,132 тыс. манатов (около $8 тыс.) [5]. 

За период трансформации экономики Азербайджана вместе с положительными 

изменениями экономического роста были отмечены невосполнимые  потери  техноло-

гического  базиса, а также научно-технического потенциала. Исключением можно счи-

тать лишь нефтегазовую отрасль. В то же время, значительно вырос за последние годы 

уровень активности предприятий в области инноваций.  

Экономическая теория недостаточно разработала вопрос содержания процесса 

развития технологической части экономики, и необходимости влиять на данный про-

цесс. Кроме того, на основе изучения содержания  структуры развитой технологии 

можно создать развитый механизм при помощи выделения результатов и факторов, 

которые влияют на структуру хозяйственной системы в мировой системе. 

Чтобы данная научная идея была реализована, нужно воспользоваться комплек-

сом методологических приемов. Структура может пониматься как детерминанта любой 

системы в понимании системного подхода, как эмерджентности, которая позволяет 

увидеть новые системные свойства.  

Структура экономики, качество и динамика ее роста являются взаимообусловлен-

ными процессами современности. В этом случае в качестве характеристики целостнос-

ти и устойчивости социального прогресса выступает структура экономики, которая воз-

действует на всю систему и определяет характеристики экономического роста. В эконо-

мической науке используются такие категории, которые характеризуют процесс раз-

вития структурной части экономики, сдвиги в нем, кризис, трансформацию и перес-

тройку [3] . 

Необходимость внедрения новых видов производства вызвана изменениями тех-

нологической структуры потребления, исходя их чего, структура потребления будет 

определяться производством. В этом случае, она будет показывать структуру растущих 

потребностей субъектов в долгосрочном периоде, а при помощи структуры производ-

ства будет показана структура распределения и размещения экономических ресурсов, 

количество которых ограничено. Существование пропорции между данными сто-

ронами в противоречии отрицается, исходя из методов разрешения этих противоречий. 

Таким образом, технологические структурные связи формируют новые пропорции, 

ликвидируя устоявшиеся соотношения структуры потребностей со структурой разме-

щения ресурсов, структуры производства со структурой потребления [2].  

В итоге результатом изменений структуры будут актуальные структурные техно-

логические сдвиги, влияющие на отраслевую систему экономики. Они будут связаны с 

объективными этапами развития техники, науки, технологии, которые опираются на 

экономический рост. В данном случае, кластерный подход рассматривается в качестве 

организационной методики развития структуры экономической технологической сис-

темы. 

Группы связанных единиц, объединяющиеся в кластер, обладают тремя сущес-

твенными признаками, исходя из их анализа:  
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- оптимизация расположения, территориальная локализация, при помощи которых 

можно добиться сокращения расходов, связанных с логистикой, транспортом, управ-

лением;  

- в процессе производства все элементы взаимодействуют между собой, то же са-

мое можно говорить об этапе распределения продукта, его обмена и потребления;  

- в кластер можно объединять элементы не только по признаку структуры, но и 

исходя из инфраструктуры.  

Описанный технологический структурный элемент относится к мезоуровню, опи-

раясь на принцип полиструктурности, влияя на элементы макро- и микроуровня. В свя-

зи с этим, кластер является катализатором технологических сдвигов, поскольку глав-

ным образом он формируется на основе увеличения конкурентоспособности его участ-

ников касательно ассоциированных частей системы экономики. Данный пример ис-

пользования кластерного подхода позволяет объяснить: прежде всего, то, что механизм 

не имеет противоречий в системном подходе, поскольку структура развивается на ос-

нове изменения компонентов и их взаимосвязей. Кроме того, объективных ограничений 

использования данного метода нет, поскольку он основывается на государственных и 

рыночных методах и инструментах, поскольку это очень важно с точки зрения участия 

государства в функционировании экономической системы. 

Целесообразно подумать о том, что для достижения целей в государственной эко-

номической политике единственным механизмом можно считать переход в экономике 

к инновационным проектам, а также направление работы на социально-ориентирован-

ную экономическую модель. 

Таким образом, необходимо заняться формированием инноваций и лидерства в 

экономике. В 2020 году подойдет к концу программа стратегического развития страны, 

утвержденная президентом Ильхамом Алиевым. Ее итогом должны стать количествен-

ные, экономические показатели, которые должны определить существенную долю (в 5-

10 процентов), в частности, на рынках интеллектуальных и высокотехнологичных ус-

луг по 5-7 позициям. Также, доля бюджетных ассигнований в научную деятельность 

должна увеличиться (с 0,2% до 1-2%), доля инновационной продукции в промышлен-

ности и доля активных в области инноваций предприятий также должна увеличиться. 

Некоторые макроэкономические цели Азербайджана были отложены вследствие 

мирового экономического кризиса 2008-2009 г.г., что привело к уменьшению расходов 

на инновации частного бизнеса, а также к ослаблению структуры инновационной сис-

темы страны. В то же время, в краткосрочных целях развития экономики страны нет 

необходимости в изменении стратегии, однако, существенно увеличена планка эконо-

мического развития на 2013-2020 годы. 

Исходя из анализа, развитие технологической структуры экономики государства и 

ускорение ее преобразования в инновационных аспектах будет осуществляться в усло-

виях влияния на экономическую сферу Азербайджана внутренних и внешних вызовов. 

Они будут осложнять поставленные задачи, а также диктуют потребность в увеличении 

усилий касательно решения существующих проблем национальной экономики и ее ин-

новационной сферы.  

В настоящее время конкурентами Азербайджана являются не только страны, ко-

торые являются лидерами в области инновации, но и многие развивающиеся страны 

СНГ. В то время, когда страны-лидеры переходят на следующий, шестой технологи-

ческий уклад, неопределенность развития Азербайджана в области энергетики, ресур-

сосбережения только увеличивается, ведь экономика страны основывается на экспорте 
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традиционных энергоносителей, доля которых и попадает в мировую экономику. Появ-

ление новых эффективных экономичных технологий добычи из нетрадиционных источ-

ников углеводородов, развитие альтернативной энергетики позволит снизить цены, и 

спрос на основные товары национального экспорта сырья, что повлечет сокращение по-

лучения финансовых ресурсов в экономику, которые могли быть использованы для мо-

дернизации производства. Кроме того, это приведет к уменьшению значимости Азер-

байджана на мировой арене в и регионах.  

Этот вызов в годы кризиса 2008-2009 г.г. стал для Азербайджана еще важнее. Это 

определяется первоначально тем, что различные страны (США, Япония, «старые» чле-

ны ЕС) рассматривают инновационные прорывы и инвестиции в технологическую сто-

рону системы, как ключевую меру для подавления кризиса. Ключевым аспектом будет 

также оздоровленная экономиками Китая, Индии, Южной Кореи и Бразилии, выступа-

ющая точно также же мерой. 

Вместе с наличием проблем, можно говорить и о положительных сдвигах, в част-

ности, о тенденциях роста внимания к процессу инновации со стороны государства. 

Указом Президента от 15 мая 2007 г. Национальная академия наук Азербайджана полу-

чила обязанность изучать тенденции развития наукоемких технологий и отраслей с ин-

новациями различных государств. В целях осуществления данной задачи у государства 

должна быть программа с научным обоснованием и практической ориентацией нацио-

нальной экономики в интенсивный инновационный режим, для существенной пере-

стройки и переработки технологических составляющих. В таком переводе основным 

механизмом, исходя из отечественного и мирового опыта, будет национальная система 

инновации, которая представляет собой современную институциональную модель ге-

нерации, использования и распространения знаний, их воплощений в новых технологи-

ях и продукции, в услугах и в жизни в целом. При этом к основным задачам осуществ-

ления активной инновационной деятельности в новом стратегическом развитии страны 

можно отнести:  

- создание национальной системы инноваций;  

- установление благоприятной правовой, экономической и социально-культурной 

обстановки для инновационной деятельности; 

- в сфере производства и в социальной сфере необходимо внедрять новинки мате-

риально-технического оснащения на основе высоких технологий; 

- в отраслях экономики нужно добиться существования новой технологической 

политики; 

- улучшение качества высокотехнологичного экспорта, повышение уровня энерге-

тической, экономической безопасности и импортозамещения; 

- улучшение интеллектуального потенциала и творческой деятельности населения. 

Для того чтобы решить вопрос улучшения эффективности научно-технических 

средств безопасности и потенциала, следует ввести последовательный учет в системе и 

контроле процесса трансферта импортируемых и используемых внутри страны техно-

логий. Чтобы добиться этой цели, необходимо создавать банк технологий, который 

должен быть разделен, в зависимости от отраслей, и постоянно обновляться. Пользова-

тели такого банка будут осуществлять свои функции на коммерческой основе, и это 

могут быть не только отдельные лица, но и предприятия и организации.  
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Вследствие распространения инноваций внутри страны и включения их в банк 

технологий, будет улучшаться научно-технической потенциал страны в целом.  

 На наш взгляд, развитие отечественной науки является одним из важнейших нап-

равлений развития страны. Сюда же можно отнести работу в сфере нанотехнологий, 

как сферы, где возможен научно-технический прорыв. Поэтому чтобы появилась воз-

можность использовать все преимущества новых технологий, следует обеспечить инно-

вационную деятельность информационно-аналитическими средствами.  

 

Литература: 

 

1. Барышева ГА. Васечко Д Ю. Тенденции и характеристика сдвигов в технологи-

ческом комплексе российской экономики. Вестник Томского гос. ун-та. 2011. № 3 (15) , 

с. 12-18. 

2. Тютюшев А П.. Гасанов М. А. Васечко Д. Ю. Кластеры как инновационные 

экономические структуры сетевого типа Вестник Томского гос. ун-та. 2011. № 1 (12) с. 

121-127. 

3. Экономика отраслевых рынков. Под ред. Н.П. Макашевой, Томск, 2005, 35с, 

Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ. - М.: Инфра. - М., 

1997, - 698 с, Вольчик В. В. Нейтральные рынки, ненейтральные институты и экономи-

ческая эволюция // Постсоветский институционализм / Под ред. Р. М. Нуреева, В. В. 

Дементьева. Донецк, 2005. С. 185–204. 

4. http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/stat-yearbook_2013.zip  

5. http://1news.az/economy/banks_n_finance/20140110103548176.html 

 

 

 

Buniyat-zadə Ayan Yusif qızı, dissertant 

                                                                                                                  AR Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

                                                                                                            Bakı şəh., Lermontov 74                    

                                                                                        ayan.buniyatzada@gmail.com 

 

X Ü L A S Ə  

 

ÖLKƏDƏ ĠNNOVASĠYA FƏALĠYYƏTĠNĠN AKTĠVLƏġDĠRĠLMƏSĠ VƏ MĠLLĠ 

ĠQTĠSADĠYYATA  TƏSĠRĠ    

 

Məqalədə milli iqtisadiyyatın texnoloji strukturunun inkiĢafını təmin edən dövlət siyasə-

tindən bəhs olunur. Müəllif bir sıra əhəmiyyətli məsələlərə diqqət yetirir. Onların sırasında 

Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları,  elmi-texniki potensialın inkiĢafı, 

milli iqtisadiyyatın inkiĢafının institusional, innovasiya, konyuktur amillərinin təhlili  və s. 

qeyd etmək olar. Eyni zamanda texnologiyalar, elm və texnikanın inkiĢafı nəticəsində iqtisa-

diyyat sahəsindəki struktur dəyiĢikliklər də təhlilə cəlb olunur. Müəllif istehlakın texnoloji 

strukturunun dəyiĢilməsindən irəli gələn yeni istehsal növlərinin tətbiqi zərurətinə böyük 

http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/stat-yearbook_2013.zip
http://1news.az/economy/banks_n_finance/20140110103548176.html
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önəm verir. Məqalədə həmçinin klasterlərlə əlaqələndirilən vahidlər qruplarının xüsusiyyətlə-

rinin təhlilinə yer verilir. Dövlətin iqtisadi siyasətindəki məqsədlərə nail olma mexanizmi 

kimi iqtisadiyyatda innovasiya layihələri üzrə, həmçinin sosialyönümlü iqtisadi modelin 

qurulması istiqamətində iĢ göstərilir. Müəllif Azərbaycan Respublika Prezidenti tərəfindən 

təsdiqlənmiĢ ölkənin strateji inkiĢaf proqramı və iqtisadiyyatda innovasiya və liderliyin for-

malaĢdırılmasının əhəmiyyətindən bəhs edir. Ölkənin innovasiya sisteminin strukturunun 

zəifləməsinə yol açan bəzi makroiqtisadi məqsədlərin ləngidilməsinin səbəbləri göstərilir. 

Ġnnovasiya sahəsində inkiĢaf etməkdə olan MDB ölkələri də daxil olmaqla bir sıra ölkələrin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin zəifləməsi məsələlərinə də toxunulur. Bununla yanaĢı, məqalədə 

dövlətin innovasiyalara maraq səviyyəsindəki müsbət irəliləyiĢlər açıqlanır. Yekunda ölkənin 

yeni strateji inkiĢafında fəal innovasiya siyasətinin gerçəkləĢdirilməsinin bir sıra vəzifələri 

sadalanır.                                                               
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Р Е З Ю М Е 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ И ЕЕ ВЛИ-

ЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

В статье говорится о государственной политике в сфере развития технологи-

ческой  структуры  национальной экономики. Автор затрагивает ряд важных вопросов, 

среди которых развитие информационно-коммуникационных технологий в Азербайд-

жане, научно-технического потенциал страны, инновационные, конъюнктурные, инсти-

туциональные факторы технологического развития национальной экономики и т.д. От-

мечены объективные структурные изменения в сфере экономики в результате развития 

технологий, науки и техники. Автор придает особое значение необходимости, внедре-

ния новых видов производства, вызванной изменениями технологической структуры 

потребления. Приведен анализ характеристик группы единиц, связанных в кластер и 

выявлены основные признаки, которыми они обладают. Как механизм для достижения 

целей в государственной экономической политике приведен переход в экономике к ин-

новационным проектам, а также направление работы на социально-ориентированную 

экономическую модель. В статье также обсуждается программа стратегического разви-

тия страны, утвержденная Президентом Азербайджанской Республики и важность фор-

мирования инноваций и лидерства в экономике. Показаны причины, в следствии кото-

рых некоторые макроэкономические цели были отложены, что ослабило структуры ин-

новационной системы страны. Отмечены проблемы ослабления конкурентоспособнос-

ти страны в области инноваций, а также развивающихся стран СНГ. На ряду с этим, в 

статье раскрываются положительные сдвиги в уровне внимания к процессу инноваций 

со стороны государства. В заключении приводится ряд задач по осуществлению актив-

ной инновационной деятельности в новом стратегическом развитии страны.   
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S U M M A R Y  

 

INNOVATIVE ACTIVITY IN THE COUNTRY AND ITS IMPACT ON THE 

NATIONAL ECONOMY 

 

The article deals with the state policy in the sphere of development of the technological 

structure of the national economy. The author touches upon a number of important issues, 

including the development of information and communication technologies in Azerbaijan, the 

scientific and technical potential of the country, innovative, opportunistic, institutional factors 

of technological development of the national economy, etc. Objective structural changes in 

the sphere of the economy as a result of the development of technology and science are noted 

here. The author emphasizes the necessity for development of new types of production, 

caused by changes in the technological structure of consumption. An analysis of the 

characteristics of a group of units connected to a cluster is made and the main features that 

they possess are revealed. As a mechanism for achieving the goals in the state economic 

policy, there has been transition to innovative projects in the economy, as well as the direction 

of activities on a socially-oriented economic model. The author also discusses the program of 

strategic development of the country, approved by the President of the Republic of Azerbaijan 

and the importance of the formation of innovations and leadership in the economy. The 

reasons are shown, in consequence of which some macroeconomic goals were postponed, 

which weakened the structure of the country's innovation system. The author points to the 

problems of weakening the competitiveness of countries in the field of innovation, including 

the developing CIS countries. Along with this, the article reveals positive changes in the level 

of attention to the process of innovation by the public authorities. In conclusion, a number of 

tasks are set for the implementation of vigorous innovative activity in new strategic 

development of the country. 
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QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFINDA TURĠZMĠN YERĠ 

 

Açar sözlər: turizm xidməti, Dünya Turizm TəĢkilatı, turizm sektoru, iqtisadi fəaliyyət, 

əhalinin məĢğulluğu, qeyri-neft sektoru, dünya turizmi, ÜDM, rəqabətqabiliyyətlilik, turizmin 

inkiĢafı, turizm gəlirləri. 

Ключевые слова: туристическое обслуживание, Всемирная туристская организа-

ция, индустрия туризма, экономическая деятельность, занятость населения, ненефтяной 

сектор, мировой туризм, ВВП, конкурентоспособность, развитие туризма, доходы от 

туризма. 

Keywords: tourism services, World Tourism Organization, tourism sector, economic 

activity, employment, non-oil sector, world tourism, GDP, competitiveness, tourism develop-

ment, tourism revenues. 

 

 Turizm ən gəlirli sahələrdən biri kimi inkiĢaf etmiĢ dünya ölkələrində bir sıra vasitələr-

lə çıxıĢ edir. Bu sahənin stimullaĢdırılması üçün dövlət proqramının hazırlanması ilə yanaĢı, 

yüksək ixtisaslı kadr hazırlığının və beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢafı əsas Ģərtdir. ―Beynəl-

xalq turizm – beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətin əsas növlərindən biridir; o dünya iqtisadiyyatının 

strukturuna və ümumi vəziyyətinə eləcə də dünya ölkələrinin və regionlarının təsərrüfatlarının 

inkiĢafına əsaslı təsir göstərir‖(5.,75). 

Turizm müasir dövrdə dünya iqtisadi sisteminin əsas sahələrindəndir. Ölkələr bu sahə-

nin inkiĢaf etməsində maraqlıdır və ona görə də, turizmin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirirlər. 

Turizm mahiyyətcə istirahət və səyahət demək olsa da, bu sözün baĢqa mənaları var. Məsələn 

turizm insanın istirahət etdiyi zaman bütün mürəkkəb prosesləri öyrənən, onları məqsədli Ģək-

ildə müəyyən istiqamətə yönəldən tənzimləyici bir amildir. Məlumdur ki, insanlar ömrü boyu 

iĢləyir, yaradır və bu proses nəticəsində itirdiyi enerjini bərpa etmək məqsədilə dincəlir, istira-

hət edir. Ġstirahət zamanı hər bir fərd özünün fiziki, psixoloji və intellektual ehtiyatlarının tək-

rar istehsalını təmin edir və bu proses rekreasiya adlanır. 

Dünya Turizm TəĢkilatının hesablamalarına görə (UNWTO) dünya üzrə  turizmdən əldə 

olunan gəlirin real həcmi 2015-ci ildə 4,4% artaraq 1,26 trilyon dollara çatmıĢdır ki, bu da 

dünya turizm sahəsi üzrə ÜDM-ə töhfəsi 7,2 trilyon dollar olmuĢdur. Həmçinin qeyd etmək 

lazımdır ki orta hesabla dünyada hər 11 iĢ yerindən biri birbaĢa və dolayı yolla turizm sahəsi-

nin payına düĢür. Bu təĢkilatın apardığı tədqiqatlara görə 2020-ci ilə qədər turizm özünün ən 

yüksək inkiĢaf həddinə çatacaq. Belə ki, həmin ildə dünya üzrə turistlərin sayı 1,5milyard nə-

fərdən çox olacaqdır. Bu da indiki dövrlə müqayisədə iki dəfə çoxdur. Turizm TəĢkilatının aç-

ıqladığı məlumatlara əsasən dünya turizm gəlirlərində və turistlərin sayında ciddi artım oldu-

ğunu görmək olur. Belə ki, 1950-ci ildə turistlərin sayı 25 milyon (gəlirlər 2 milyard dollar), 

1980-ci ildə 280 milyon ( gəlir 104 milyard dollar), 1995-ci ildə 527 milyon (gəlirlər 415 mil-

yard dollar), 2015-ci ildə 1,2 milyard (gəlirlərisə 1,26 trilyon dollar) olmuĢdur. Hazırda dünya 

üzrə ÜDM-nin 10%-ni turizm xidməti təĢkil edir.  
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Dünyanın bir sıra ölkələrində turizm iqtisadiyyatı qabaqcıl sahələrdən birinə çevril-

miĢdir. Bu ölkələrdə turizmdən alınan gəlir milli gəlirin 35-40%-ni təĢkil edir. Məsələn Yun-

anıstanda ölkəyə daxil olan valyutanın yarısı turizmin hesabına gəlir. Bahamadaları, Meksika, 

Sinqapur, Tailandda milli gəlirin 80%-i turizmin hesabına formalaĢır. Dünya Turizm TəĢkilat-

ının verdiyi məlumatlara əsasən 2015-ci ildə gələn turistlərin sayına görə 1-ci yerdə Fransa 

83,7mlyn, nəfər gəlirlərinə görə IV (55 mlrd dollar), 2-ci yer ABġ 74,8 mlyn nəfər gəlirlərinə 

görə I (177 mlrd dollar), Ġspaniya 65 mlyn.la üçüncü, gəlirlərinə görə II (65 mlrd dollar), Çin 

55,6 mln.-la dördüncü gəlirlərin həcminə görə III (56 mlrd dollar), Ġtaliya 48,6 mlyn.-la beĢin-

ci, Türkiyə isə 39,8 mlyn. nəfərlə altıncı olub.  

Təbii ki, bu inkiĢaf daxilində, Azərbaycan Respublikasının da öz payı olacaqdır. 

―Turizm səmərəsi sinergetik effektdir. BaĢqa sözlə turizmin səmərəsi kompleks sahələrin və 

qarĢılıqlı əlaqədə olan infrastrukturun sənaye industriyası, kənd təsərrüfatı və əhalinin maddi 

rifahı, digər məhsullara olan tələbatının ödənilməsi dərəcəsi ilə bağlıdır‖ (4., 46).  

Məhz bu faktlar turizm ilə məĢğulluğun aktuallığını çox qabarıq Ģəkildə üzə çıxarır. Az-

ərbaycanda turizm iĢi elə peĢəkarlıqla təĢkil olunmalıdır ki, o beynəlxalq bazarda mövcud 

olan güclü rəqabətə davam gətirə bilsin. Deməli, bu rəqabətə davam gətirmək üçün turizm sa-

həsində iqtisadi kadrların hazırlanması məsələsi həmiĢə aktual olaraq qalır. Lakin,  Azərbay-

canın indiki vəziyyəti turizmin inkiĢafına qismən də olsa mane olur. Belə ki, turizm üçün daha 

əlveriĢli olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan 11 rayon Ermənistanın iĢğalı altındadır. 

Eləcə də, iĢğal altında olan torpaqlarımızdan məcburən qaçqın düĢənlər qaçqın Ģəhərciklərin-

də, istirahət evlərində, mehmanxanalarda və s. yerlərdə müvəqqəti olaraq məskunlaĢmıĢlar. 

Bu da turizmin infrastrukturunun zəifləməsinə özünün güclü təsirini göstərir. Azərbaycan 

Respublikasının SSRĠ-nin tərkibindən çıxıb, müstəqillik əldə etdikdən sonra hərtərəfli inkiĢaf-

ın təmin olunması üçün bir sıra beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıq, həmçinin neft sektorun-

dan əldə olunan gəlirlər hesabına digər sahələrin inkiĢaf etdirilməsi üçün proqramlar hazırlan-

mıĢdır. 

Qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi yeni müstəqillik əldə etmiĢ və müharibə 

Ģəraitində olan ölkə üçün bir sıra çətinliklər törətməsinə baxmayaraq bu sahələrin inkiĢaf et-

dirilməsi üçün ilkin addımlar atılmıĢdır. 2000-ci illərdən isə qeyri-neft sektoru iqtisadiyyatın 

prioritet sahəsi kimi qəbul edilmiĢdir. Bu baxımdan dövlətin həyata keçirtdiyi proqramlar çər-

çivəsində (regionların sosial iqtisadi inkiĢafı 2004-2008 və 2009-2013-cü illər) sosial-iqtisadi 

siyasət və bu siyasətdən irəli gələn qeyri-neft sektorunun inkiĢafı həlledici rol oynayır. Aparı-

lan məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq qeyri-neft sektoru son 11 ildə ÜDM-də (Ümumi 

Daxili Məhsul) xüsusi çəkisi 63,4%-a çatmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına əsasən qeyri-neft sektoru son 11 ildə 5,7 dəfə artmıĢdır. Son 5 ili 

müqayisəsinə baxdıqda görə bilərik ki, qeyri-neft sektoru sürətlə inkiĢaf edir. 

                                                                                                               Cədvəl 1. 

Qeyri-neft sektorunun (QNS) ÜDM-də payı 

 

Göstəricilər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÜDM 
(mlrd.manat) 42,5 52,1 54,7 58,2 8,9 54,4 

QNS 
(mlrd.manat) 19,2 23,2 26,9 30,5 3,0 34,5 

QNS-nun 
ÜDM-xüsusi çəkisi (%-lə) 45,2 44,5 49,1 52,5 6,0 63,4 

       Mənbə: ARDSK-nin “Azərbaycan rəqəmlərdə” statistik məlumatlar toplusu (Bakı 2015). 
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Aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq son 10 ildə karbohidrogen ehtiyatlarından 

məqsədli Ģəkildə istifadə edilərək iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna yəni turizm, tikinti, kənd 

təsərrüfatı, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektorlarında davamlı 

artıma nail olunur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara əsasən, ölkəmizdə iqtisadi fəaliyyət 

növü üzrə məĢğul əhalinin sayı 2005-ci ildə 4062,3 min nəfər olmuĢdursa, 2015-ci ildə isə 

4652,9 min nəfərədək artmıĢdır. Turizm sahəsi üçün xarakterik sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sayı 

isə 2009-cu ildə 36103 nəfər olduğu halda, 2015-ci ildə 49449 nəfər olmuĢdur. 

2016-cı ilin statistik məlumatlarına nəzər saldıqda görə bilirik ki, 2015-ci ilin ÜDM 

əvvəlki ilə nisbətən aĢağı düĢərək 54 milyard 362,1 milyon təĢkil etmiĢdir. Bu göstəricidə 

qeyri-neft sektorunun xüsusilədə turizm sənayesinin ölkənin gəlirlərinin artmasında nə qədər 

əhəmiyyətli sahə olduğunu göstərir. 

Cədvəl 2. 

Qeyri-neft sektorunda turizmin fəaliyyət növləri (mlyn.manat) 

 

№ Göstəricilər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Qeyri-neft sektoru 

(mlyn.manat) 19179,0 23196,1 26864,4 30525,9 33195,9 34500,9 

2. 

 

Ümumi turizm  

fəaliyyəti üzrə 

ÜDM istehsalı 

(mlyn.manat) 881,5 1300,0 1549,6 1828,4 2106,6 2362,2 

Turistlərin yerləĢdirilməsi 

və ictimai iaiĢə 

(mlyn.manat) 442,7 757,2 897,4 1069,2 1269,1 1475,7 

Ġstirahət,əyləncə və 

incəsənət (mlyn.manat) 288,8 368,0 451,2 533,2 594,7 612,4 

Turist-ekskursiya 

(mlyn.manat) 95,9 110,8 128,2 144,1 156,5 181,2 

Sanatoriya kurort və 

sağlamlıq (mlyn.manat) 54,1 64,0 72,8 81,9 86,3 92,9 

3. 

Turizmin qeyri-neft 

sektorunda 

xüsusi çəkisi (%-lə) 4,6 5,6 5,8 6,0 6,3 6,9 

Mənbə: ARDSK-nin statistik məlumatlar toplusu  (Bakı 2016.) 

 

Turizm sektoruna təsir edə biləcək sahələri göz önünə aldıqda görə bilərik ki, tikinti 

fəaliyyətində baĢ verə biləcək 10% artım turizm sektoruna 0,7%, neft və qaz hasilatında 

həmçinin ticarət sahəsində 10% artım turizm sektoruna 0,8%, dövlət idarəetmə fəaliyyətində 

baĢ verə biləcək 10% artım turizm sektoruna 1%, təhsil və səhiyyə fəaliyyətində 10%-lıq 

artım isə turizm sektoruna ümumilikdə 0,9% irəliləməsinə səbəb olacaqdır. Göstəricilərə 

uyğun olaraq ölkədə ÜDM-in tərkibində qeyri-neft sektorunun payının artması turizm 

sektorundan da yan keçməmiĢdir. Belə ki, 2005-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə qeyri-neft 

sektorunda turizmin xüsusi çəkisi 2,4%-dən 6,9%-dək artmıĢdır. 
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     Cədvəl 3. 

 
2005-2015-ci illərdə turizmin artım dinamikası. (%) 

Mənbə:ARDSK-nin statistik məlumatlar toplusu (Bakı 2015). 

 

Dünya Ġqtisadi Forumu tərəfindən verilən ən son məlumata əsasən Azərbaycan 140 ölkə 

arasında ―Travel & Tourism Competitiveness Index ‖-də 84-cü sırada yer alır. Məlumatda 

həmçinin Azərbaycanın insan haqları və iĢ tapmaq imkanları üçün 36-cı, təhlükəsizlik və 

sakitlik baxımından 38-ci, biznes mühitində və qiymət rəqabətliliyində 65-ci sırada olduğunu 

qeyd edir. Bundan baĢqa Dünya Turizm TəĢkilatı turizm gəlirlərinin artım faizinə görə Azər-

baycanın dünya üzrə 2-ci yerdə olduğunu vurğulayır. Dünya Səyahət və Turizm Ģurası 

(―World Travel and Tourism Council‖) ekspertlərinin açıqlamalarına görə 2015-ci illə müqa-

yisədə Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayı 6,4% artaraq 1 milyon nəfərə çatmıĢdır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, hər gün Ərəb ölkələrindən 600-1000 nəfər turist Azərbaycana səyahət edir. 

Həmin ərəb ölkələri arasında Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Küveyt, Oman və Ġraq vətəndaĢları 

üstünlük təĢkil edirlər ki, onlar da gün ərzində ölkədə minimum 150-200 dollar xərcləyirlər. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin açıqladığı məlumatlara əsasən ötən ilin may ayı ilə 

müqayisədə bu ilin may ayında ölkəyə gələn turistlərin sayında 30 dəfə artım olmuĢdur. Əsas 

səbəblərdən biridə manatın devalvasiyasından sonra ölkəmizin daha cəlbedici turist məkanı 

olmasına Ģərait yaratmasıdır.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, yüksək rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması üçün qeyri-

neft sektorunun inkiĢafı respublikamızda turizm sahəsinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı. 

Turizm sənayesinin inkiĢafı ölkəyə gələn xarici turistlərin sayının artmasına səbəb olur ki, 

buda əhalinin dünya görüĢünün, təhsil və mədəni səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Turizm 

sənayesinin inkiĢafı məĢğulluğun artımına birbaĢa təsir göstərir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi 

dünyada hər 11 iĢ yerindən biri bu sahənin payına düĢür. Turizm ölkə iqtisadiyyatında gəlir-

ləri artırmaqla bərabər yəni iqtisadi mahiyyətlə yanaĢı, sosial yönümdədə əvəzedilməzdir. 

Turizm sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yəni qeyri-neft sektor-

unun ümumilikdə inkiĢafı ilə bağlıdır ki, buda iqtisadiyyatın hərtərəfli inkiĢafını təmin edir. 
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X Ü L A S Ə 

 

QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFINDA TURĠZMĠN YERĠ 

 

Yüksək rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması, məĢğulluğun artırılması, ölkə iqtisadiyyat-

ının təbii resurslardan yəni qara qızıldan asılılığının azaldılması üçün lazım olan qeyri-neft 

sektorunun tərkibində turizm sənayesinin inkiĢafı respublikamızın bazar iqtisadiyyatında 

uğurla fəaliyyətini davam etdirə bilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı. Nəticə etibarı ilə, turizm 

sahəsinə qoyulan bir investisiya ölkə iqtisadiyyatının digər sahələrində də yeni iqtisadi fəaliy-

yətə səbəb olur, gəlir gətirir və yeni məĢğuliyyət sahələrinin yaradılmasına köməklik göstərir.  

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi yeni müstəqillik 

əldə etmiĢ və müharibə Ģəraitində olan ölkə üçün bir sıra çətinliklər törətməsinə baxmayaraq 

bu sahələrin xüsusilə də turizm sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi üçün dövlət tərəfindən böyük 

dəstək verilmiĢdir. Bu sənaye sahəsi ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli gəlir mənbəyi ola 

biləciyindən turizm sahəsində aparılan məqsədyönlü tədbirlər ölkə gəlirlərinin artırılmasında 

ciddi rol oynayır. Beynəlxalq miqyasda turizm sənayesinin inkiĢaf etməsi üçün vacib hesab 

olunan infrastrukturanın yaxĢılaĢdırılması bazar iqtisadiyyatının qanunauyğunluqlarını uğurla 

yerinə yetirən ölkəmizdə də ciddi Ģəkildə həyata keçirilmiĢdir. Dünyanın aparıcı ölkələrinin 

iqtisadiyyatlarına nəzər saldıqda görə bilərik ki, turizm sənayesi iqtisadiyyatın önəmli sahələr-

indən biridir. Bu səbəbdəndir ki, turizm sənayesinin inkiĢafı məĢğulluğun artımına birbaĢa 

təsir göstərir. Bu da daha çox  iĢsizlik problemi yaĢayan ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edən sahədir. Turizmin aparıcı amillərindən biri də bu sahədə gəlirlərin çox olması və əhali 

arasında nisbətən bərabər Ģəkildə bölünməsidir. Turizm sənayesi qeyd etdiyimiz kimi maddi 

rifahın yaxĢılaĢması ilə yanaĢı həm də əhalinin təhsilinin, mədəniyyətinin, incəsənət növlərin-
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in və həyat tərzinin müsbət mənada inkiĢaf etməsinə səbəb olur. Turizm mahiyyət etibarı ilə 

istirahət və səyahət demək olsa da, insanın istirahət etdiyi zaman burada yaranan mürəkkəb 

prosesləri öyrənən və onları məqsədli Ģəkildə lazımi istiqamətə yönəldən tənzimləyici bir pro-

sesdir. Azərbaycan Respublikası üçün turizm sənayesinin əsas əhəmiyyəti turizmin qeyri-neft 

sektorunun tərkibində ən ümidverici sahə olması və inkiĢafıdır. Çünki turizm iqtisadiyyatın ən 

dinamik və sürətlə inkiĢaf edən sahələrindən biridir. 

 

Алиев Вусал Орудж оглы, докторант 
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Р Е З Ю М Е 

 

МЕСТО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА 

 

Развитие индустрии туризма в не нефтяном секторе потребовало создания высоко 

конкурентной экономики, увеличения занятости и снижения зависимости от природ-

ных ресурсов страны, то есть черного золота, создало благоприятные условия для про-

должения успешной работы нашей республики в рыночной экономике. В результате, 

инвестиции в туристическую отрасль вызывают новую экономическую активность в 

других секторах экономики, создают доход и помогают создавать новые профессио-

нальные области. Развитие ненефтяного сектора в Азербайджанской Республике приоб-

рело новую независимость, несмотря на трудности для военной страны, государство 

оказало большую поддержку индустрии туризма в частности. Поскольку эта отрасль 

может быть очень важным источником дохода для нашей страны, целевая туристиче-

ская деятельность играет значительную роль в повышении доходов страны. Совершен-

ствование инфраструктуры, которая имеет важное значение для развития международ-

ной индустрии туризма, значительно сократилось в нашей стране, успешно реализовы-

вая легитимность рыночной экономики. Рассматривая экономику ведущих стран мира, 

мы видим, что индустрия туризма является одной из ключевых сфер экономики. По 

этой причине развитие индустрии туризма оказывает непосредственное влияние на 

рост занятости. И эта область, имеет большое значение для стран с проблемой безрабо-

тицы. Одним из ведущих факторов туризма является относительное равенство доходов 

между населением. Как отмечает индустрия туризма, наряду с улучшением материаль-

ного благосостояния, это также способствует позитивному развитию образования, 

культуры, искусства и образа жизни населения. Хотя туризм по сути является местом 

отдыха и путешествий, это процесс регулирования, изучает сложные процессы, проис-

ходящие во время отдыха людей и направляет их в правильном направлении. Главное 

значение индустрии туризма для Азербайджанской Республики заключается в том, что 

туризм является наиболее перспективным направлением в ненефтяном секторе и спо-

собствует его развитию.  Поскольку туризм является одним из наиболее динамично и 

быстро развивающихся секторов экономики. 
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S U M M A R Y 

 

THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF NON-OIL SECTOR 

 

The formation of competitive economy, the expansion of employment and the 

development of tourism industry within the non-oil sector in order to minimize the 

dependence of national economy from natural resources, i.e. black gold have created 

favorable conditions for successful activity of our country in market economy. Accordingly, 

investment in tourism sector entails new economic activities in other spheres of national 

economy; it brings revenues and helps to create new occupation areas. While the development 

of non-oil sector resulted in a number of challenges for a country that recently gained 

independence and is in a state of war, there is state support for the development of these areas, 

particularly the tourism industry. Since this industrial area is an essential source of revenue 

for our country, a number of productive activities done in tourism sector contribute to an 

increase of public revenues. Our country also improves the infrastructure, which is needed for 

the development of global tourism industry, as it successfully follows the regulations of 

market economy. For many developing countries, tourism is one of the priority sectors of 

economy. Therefore, the development of tourism industry directly affects the expansion of 

employment. This is an important sector for countries with the highest rate of unemployment. 

One of the main factors of tourism is the large amount of revenues in this sphere and its 

equitable distribution among the population. The tourism industry contributes to improving 

the welfare of population as well as its education, culture, kinds of art and life standards. 

Tourism means the activity of travelling for recreation. However, it is a regulatory process 

which studies and directs the complex processes. It is a promising area within the non-oil 

sector in the Azerbaijan Republic. For it is one of the most dynamic and rapidly growing areas 

of economy. 
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TURĠZM XĠDMƏTLƏRĠNĠN FORMALAġMASI VƏ ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

(ABġERON ĠQTĠSADĠ RAYONUNUN TĠMSALINDA) 
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di inkiĢafı. 
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ально-экономическое развитие регионов.  

Keywords: serviсe economy, tourism, tourism services, socio-economic development of 

regions. 

 

Hazırda iqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsinə görə fərqləndirilən sahələrindən biri xidmət 

sferasıdır. Xidmət (ingiliscə ‖service‖ sözündən götürülmüĢdür) - müəyyən səmərəli effektə 

malik olan və insanların tələbatlarının ödənilməsi üçün reallaĢdırılan məqsədyönlü fəaliyyətin 

nəticəsidir. Ġnsanların tələbatlarının getdikcə artması və istehsal proseslərinin mürəkkəbləĢ-

məsi xidmət sferasına da təsirsiz ötüĢmür. Ona görə də iqtisadiyyatda xidmətlərin xüsusi 

çəkisi xeyli fərqlənir. Dünyada birbaĢa xarici investisiyaların 40%-dən çoxunun bu sahəyə 

qoyulması xidmət sferasının dünya iqtisadiyyatındakı nüfuzunu əks etdirir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkə-

lərin Ümumi Daxili Məhsulunda (ÜDM-də) xidmətlərin payı 70%-dən artıqdır. Hazırda xid-

mət sahəsində çalıĢanların sayı müntəzəm olaraq artmaqdadır, yeni yaradılan iĢ yerlərinin 

artımının, orta hesabla, 85%-i məhz xidmət sferasının payına düĢür. Xidmət sferasının inki-

Ģafına təbii mühit, siyasi-hüquqi, mədəni mühitin təsiri, texnoloji tərəqqini və iqtisadi amil-

lərin təsirini qeyd etmək olar. Xidmət sferası özündə təhsil, nəqliyyat, maliyyə, səhiyyə və 

sosial xidmətlərini, turizm xidmətlərini və digərlərini əks etdirir. 

Xidmətlər sektorunun əsas tərkib hissələrindən biri olan turizm xidmətləri bir çox ölkə-

lərin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rola malikdir. Hal-hazırda turizm sektoru dünyada baĢ 

verən siyasi amillərin, təbii fəlakətlərin və digər  proseslərin mənfi təsirlərinə məruz qalır. 

Lakin bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq turizm sektoru 2016-cı ildə öz inkiĢaf səviyyəsinə görə 

fərqlənən iqtisadi fəaliyyət növlərindən biri olmuĢdur. Təsadüfi deyil ki, 2016-cı ildə dünya 

üzrə ÜDM-də turizm sektorunun payı 10.2%-ni təĢkil etmiĢ, dünyada yaradılan yeni iĢ yerlər-

inin isə 9.6%-i turizm xidmətlərinin payına düĢmüĢdür. Dünya ixracatının 6,6%-nin və dünya-

da xidmətlər üzrə ixracatın 30%-nin məhz turizm sektorunun payına düĢməsi dünya iqtisadiy-

yatında bu sektorun əhəmiyyətini xarakterizə edən göstəricilərdən saymaq olar. Dünya üzrə 

səyahətə çıxan insanların sayında artım müĢahidə olunmaqdadır. Ümumdünya Turizm TəĢ-

kilatının praqnozlarına əsasən 2020-ci ildə bu sayın 1.6 mlrd. nəfərə çatacağı gözlənilir.  

Son illərdə xidmət sektoru ilə əlaqədar olan sektorlarda əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiĢ-

lər müĢahidə olunmuĢdur. Bu çərçivədə bütün dünyada ən sürətli inkiĢaf dinamikasını göstə-

rən və iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində ciddi təsirləri olan sektorlardan biri turizm olmuĢ-

dur.  
Ġnsanların maksimum həyat səviyyəsinin və təhlükəsiz həyat fəaliyyətinin təmin olun-

ması respublikanın əsas inkiĢaf konsepsiyasıdır. Bu mənada mühüm iqtisadi fəaliyyət növlər-
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indən biri olan turizmin ölkədə inkiĢafının təmin olunması qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə nail ol-
mağa əsas verən istiqamətlərdən biridir.   

 Turizm xidmətlərini qeyri-neft sektorunun əsas tərkib hissəsi olmaqla Azərbaycan Res-
publikasının iqtisadi fəaliyyətinin əsas sahələrindən biri kimi qiymətləndirmək olar. 4 iyun 
1999-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən  təsdiqlənmiĢ ―Turizm haqqında Azərbay-
can Respublikasının Qanunu‖ respublikada turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar 
edilməsinə yönəldilmiĢ dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəy-
yən edir. Həmçinin, qanun turizm sektorunda meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, so-
sial-iqtisadi inkiĢafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm ehtiyyatlarından səmərəli istifa-
də olunması qaydasını müəyyənləĢdirir.  

Respublika prezidenti Ġlham Əliyevin ölkədə turizmi inkiĢaf etdirmək və turizm ehtiyat-
larından səmərəli istifadə etmək məqsədilə 2002-ci il 27 avqust tarixli sərəncamı ilə "Azər-
baycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı" təsdiq 
olunmuĢdur. Bundan baĢqa 2003-cü ildə "Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkiĢa-
fın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında", 2004, 2009 və 2014-cü illərdə "Azərbaycan Res-
publikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı" haqqında prezident fərmanları 
ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən turizm sektorunun inkiĢafı yolunda mühüm addımlar oldu. 
Hazırda Azərbaycan turizmi yüksələn xətt üzrə inkiĢaf etməkdədir. "2009-2018-ci illərdə Az-
ərbaycan Respublikasında kurortların inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı" isə yaxın gələcəkdə Az-
ərbaycanda turizm-kurort sahələrinin planlı surətdə inkiĢaf etdirilməsinə və səmərəli istifadə-
sinə zəmin yaradır. 

Milli iqtisadiyyatın inkiĢaf strategiyasında prioritet istiqamətlərdən biri kimi turizm xid-
mətləri qeyd olunur. Milli iqtisadiyyatın inkiĢaf strategiyasına əsasən ixtisaslaĢmıĢ turizmin 
müəyyənləĢdirilməsi turizmin inkiĢafı istiqamətində görülən iĢlərin davamlılığına xidmət et-
məklə yanaĢı, Azərbaycan Respublikasının cəlbedici turizm məkanı kimi qabaqcıl mövqe tut-
masına imkan yaradacaq, eyni zamanda, qarĢılıqlı əlaqələrdən və mövcud turizm potensialın-
dan səmərəli istifadə edilməklə turizm sektorunun iĢtirakçıları arasında əməkdaĢlığın inki-
Ģafına və Azərbaycanda turizm xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldilməsinə gətirib çıxaracaq-
dır. Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuĢ müddətlər ərzində turizm sektorunun inkiĢafının 
dəstəklənməsi, beynəlxalq və yerli bazarlarda yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı turizm 
xidmətlərinin təmin edilməsi, milli dəyərlərə uyğun turizm təcrübəsinin formalaĢdırılması, 
müasir ideya və innovasiyalara əsaslanan yeni investisiya layihələrinin cəlb edilməsi və 
turizmin inkiĢafı ilə əlaqədar aidiyyəti orqanların qarĢılıqlı koordinasiyası kimi tədbirləri öz-
ündə ehtiva edir. 

AbĢeron iqtisadi rayonu malik olduğu iqtisadi potensialına və iqtisadi inkiĢaf səviyyə-
sinə görə digər regionlardan əsaslı Ģəkildə fərqlənən iqtisadi rayondur. AbĢeron iqtisadi ray-
onu AbĢeron və Xızı inzibati rayonları və Sumqayıt Ģəhərindən ibarətdir. Rayonun ümumi sa-
həsi 3,34 min kv. km olmaqla ölkə ərazisinin 3,9 %-ni əhatə edir. Əhalinin ümumi sayı 387,9 
min nəfər olmaqla ölkə əhalisinin 4,8%-ni təĢkil edir. AbĢeron iqtisadi rayonun əhalisinin 
20%-i kəndlərdə yaĢayır. AbĢeron iqtisadi rayonu malik olduğu iqtisadi potensialına görə res-
publikanın digər iqtisadi rayonlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən iqtisadi rayondur. 
Rayonun malik olduğu infrasturktur rayonda iqtisadi inkiĢafın təmin olunmasına, xüsusilə də, 
turizm xidmətlərinin inkiĢafına münbit Ģərait yaradan amillərdəndir.   

AbĢeron iqtisadi rayonunda turizm xidmətinin mövcud vəziyyətini qiymətləndirərkən 
rayonda fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrinin sayı, qeyd olunan müəssisələrdə çalıĢan iĢ-
çilərin, müəssisələrdə istifadə olunan nömrələrin sayı və göndərilmiĢ turistlərin sayına diqqət 
yetirmək və qiymətləndirmək məqsədəuyğun olar. Turizm fəaliyyəti göstərən müəssisələrin 
əldə etdiyi gəlir, əhaliyə satılmıĢ turizm yollayıĢ blanklarının dəyəri və turizm fəaliyyəti üzrə 
çəkilən xərclərin dinamikası xidmətin formalaĢması istiqamətləri barədə fikir yürütməyə 
imkan verir. 
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AbĢeron iqtisadi rayonunun statistik göstəricilərinin təhlilindən bu nəticəyə gəlmək olar 

ki, rayonda xidmət sektorunun inkiĢafı istiqamətində əsaslı tədbirlərin görülməsi zəruri Ģərt-

lərdəndir. 2010-2015-ci illərdə AbĢeron iqtisadi rayonunda yerləĢən mehmanxana və meh-

manxana tipli müəssisələrin sayında artımın müĢahidə olunması bu sahəyə olan diqqətin art-

ırılmasını zəruri edir. Müxtəlif növ beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin AbĢeron iq-

tisadi rayonunda keçirilməsi nəticəsində mehmanxanalar və mehmanxana tipli müəssisələrdə 

həm yerləĢdirilmiĢ Ģəxslərin, həm də gecələmələrin sayının artımına səbəb olmasına baxma-

yaraq, bu sahədə (gecələmələrin sayı istisna olmaqla) nəzərə çarpacaq ciddi bir inkiĢaf müĢa-

hidə olunmamaqdadır.   

Cədvəl 1. 

AbĢeron iqtisadi rayonunda turizm müəssisələrinin əsas göstəriciləri 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin sayı, vahid 22 23 22 22 22 22 

Nömrələrin sayı, vahid 561 849 837 572 593 570 

Gecələmələrin sayı, adam-gecə 
9148 23778 64956 12099 12413 13662 

Mənbə: Azərbaycanda turizm. Statistik məcmuə, Bakı-2017.  

 

Dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də ölkədə məĢğulluğun maksi-

mum dərəcədə təmin olunması və iĢsizliyin minimuma endirilməsi nəticəsində yoxsulluğun 

aradan qaldırılmasıdır. Bu istiqamətdə görülən tədbirlərə regionların sosial iqtisadi inkiĢaf 

proqramlarını nümunə kimi göstərmək olar. ĠEÖ-də xidmət sektorunun inkiĢafı bu sahədə 

məĢğulluğun da yüksək səviyyədə təmin olunmasına stimul yaradır. Xidmətlər sektorunun 

əsas tərkib hissələrindən olan turizm xidmətlərində də çalıĢanların sayının artımı ĠEÖ-in diq-

qət mərkəzindədir. 

  

Cədvəl 2. 

Ġqtisadi rayonlar üzrə turizm müəssisələrində çalıĢan iĢçilərin ümumi sayı (nəfər) 

 

Ġqtisadi rayonlar  
ĠĢçilərin ümumi sayı (kənar əvəzçilər də daxil olmaqla)           

2006 2008 2010 2012 2014 2015 

Ölkə üzrə - cəmi 779 1174 1418 1730 1 794 1 586 

Bakı Ģəhəri 675 971 1331 1643 1 688 1 473 

AbĢeron iqtisadi rayonu  11 9 9 8 13 4 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu  8 11 - - 11 25 

ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 19 69 - - - - 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu  54 108 - - - - 

Aran iqtisadi rayonu  2 2 2 2 5 7 

Dağlıq ġirvan iqtisadi rayonu  2 - - - - - 

Naxçıvan iqtisadi rayonu  8 4 76 77 77 77 
Mənbə: Azərbaycanda turizm. Statistik məcmuə, Bakı-2017.  

 
 

http://www.stat.gov.az/source/tourism/az/001_1.xls
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AbĢeron iqtisadi rayonunda turizm müəssisələrində çalıĢan iĢçilərin ümumi sayının təh-

lil olunması ilə rayonda turizm sektorunun hansı inkiĢaf səviyyəsində olmasına qənaət gətir-

mək olar. Cədvəl 2-də 2006-2015-ci illərdə iqtisadi rayonlar üzrə turizm müəssisələrində çalı-

Ģan iĢçilərin ümumi sayı təhlil olunmuĢdur. Təhlil göstərir ki, 2006-2015-ci illərdə AbĢeron 

iqtisadi rayonunda turizm müəssisələrində çalıĢan iĢçilərin ümumi sayında 63.7% azalma mü-

Ģahidə olunmuĢdur. 2015-ci il üçün isə AbĢeron iqtisadi rayonunda turizm müəssisələrində 

çalıĢan iĢçilərin ümumi sayı ölkə üzrə turizm müəssisələrində çalıĢan iĢçilərin ümumi sayının 

1%-ni belə təĢkil etmir. Bu çox aĢağı səviyyəli göstəricini turizmin rayonda inkiĢaf səviyyə-

sini xarakterizə edən kəmiyyət göstəricilərindən biri saymaq olar. 

Regionlarda iqtisadi inkiĢaf anlayıĢı əsasən müəyyən bir regionda müsbət yönümlü iqti-

sadi dəyiĢikliklərə gətirib çıxaran yerli iqtisadi fəaliyyət sahələrinə vurğu etməkdədir. Bu çər-

çivədə yerli iqtisadi inkiĢafın əsas xüsusiyyəti iqtisadi fəaliyyətdə iqtisadi inkiĢafın və iqtisadi 

sahələrdə çeĢidlənmənin təmin olunmasıdır.  

Regionlarda iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində əsas sektorlardan biri olan turizm xid-

mətləri bir tərəfdən iqtisadi inkiĢafı hədəf kimi qarĢıya qoyarkən, digər tərəfdən də tarixi və 

mədəni sahələrin qorunması və yenilənməsi ilə turistik cazibədarlığı olan ekoloji sahələrin 

qorunmasını da qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. 

Regionların iqtisadi inkiĢafı regionun sərhədləri daxilində mövcud resursların idarə 

olunması, yeni iĢ imkanlarının yaradılması, iqtisadiyyatın canlandırılması və rəqabət gücünün 

artırılması üçün yerli idarəetmə orqanları, ictimai qruplar, özəl sektor kimi fərqli subyektlərin 

ortaqlığının yaradıldığı bir müddət olaraq təyin olunmaqdadır (12.95). AbĢeron iqtisadi 

rayonu malik olduğu mövcud turizm müəssisələrinin sayına görə mühüm iqtisadi potensiala 

malikdir. Fikrimizcə, bu potensialdan optimal istifadə rayonda yeni iĢ imkanlarının yaran-

masına, müəssisələr arasında rəqabət gücünün artmasına və bunun müqabilində, yerli iqtisadi 

inkiĢafın sürətlənməsinə stimul yarada bilər. 

Buradan belə bir qənaətə gələ bilərik ki, turizm xidmətlərinin regionlarda inkiĢafı öz 

təsirini aĢağıdakı istiqamətlərdə əks etdirə bilər: 

- regionlarda turizmin inkiĢafı bilavasitə ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərə bilər; 

- regionların iqtisadi inkiĢafında iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinə Ģərait yaradar;  

- iqtisadi sahələr və fərdlər arasında bərabər inkiĢafı təmin edərkən mədəni, təbii və fizi-

ki ətraf mühitə olan diqqəti və qayğının artmasını təmin edə bilər; 

- regionlarda əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldilməsinə zəmin yaradır. 

Rogersonun fikrincə yerli iqtisadiyyatın turizmə əsaslanan Ģəkildə inkiĢafı üç formada 

ola bilər (12; 95). Ġlk olaraq sahil turizminə istiqamətli sahələri qeyd etmək olar ki, bu da böl-

gələrdəki inkiĢaf fürsətlərini təsbit edən sahibkarlar tərəfindən kəĢf edilməkdə və inkiĢaf et-

dirilməkdədir. Ġkinci olaraq bir yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə müəyyən sahələr, 

məsələn, sahil sahələri, kənd sahələri, dağ və vəhĢi həyat sahələri, kiçik turizm Ģəhərləri və s., 

yerli xalqın həyat fəaliyyətinin inkiĢafı ilə turizm sahələri halına gəlməkdədir. Son olaraq, 

bəzi turizm bölgələri isə məĢğulluq yaratmaq və iqtisadi inkiĢafı təmin etmək üçün yeni iqti-

sadi fəaliyyət növlərinə duyulan ehtiyac çərçivəsində inkiĢaf etdirilir. Yuxarıda qeyd olunan 

hər bir forma üzrə AbĢeron iqtisadi rayonunda turizm xidməti müəssisələrinin daha dinamik 

inkiĢafının təmin olunması mümkündür. Bu ünsürlərin mövcudluğundan qənaətə gələ bilərik 

ki, AbĢeron iqtisadi rayonunda turizm xidmətlərinin inkiĢafı rayonun iqtisadi gücünün artırıl-

masının təmin olunmasında prioritet sahələrdən biri kimi qiymətləndirilə bilər.  

Ölkə Prezidenti tərəfindən qəbul edilmiĢ, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına təkan 



Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf istiqamətləri 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 109-116. 

 

113 

 

verən Dövlət proqramlarının icrası nəticəsində bölgələrdə, o cümlədən, AbĢeron iqtisadi 

rayonunda mühüm iĢlər görülməkdədir. Dövlət proqramlarının icrası nəticəsində rayonda yeni 

muzey, kitabxana, musiqi məktəbi, mədəniyyət mərkəzləri istifadəyə verilməsi, tarixi abidə-

lərin bərpası istiqamətində görülən iĢlər iqtisadi rayonda turizmin infrastruktur baxımından in-

kiĢafına stimul yaradır. Həmçinin, respublika səviyyəli tədbirlərlə yanaĢı, beynəlxalq tədbir-

lərin AbĢeron iqtisadi rayonunda təĢkil olunması rayonun daha yaxından tanınmasına və 

müasir inkiĢafının təbliğinə təkan verəcəkdir. AbĢeron Ġqtisadi rayonunun zəngin tarixi-mədə-

ni irsi, turizm imkanları rayonun sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün münbit Ģərait yarada bilər. 

Hesab edirik ki, AbĢeron iqtisadi rayonunda turizmin aĢağıdakı istiqamətlərdə yönəldil-

məsi daha məqsədəuyğun olardı: 

1. Turizmin inkiĢafı üçün infrastruktur sisteminin yaradılması və investisiya ayrılma-

sının stimullaĢdırılması; 

2. Turizm xidməti göstərən müəssisələrin fəaliyyəti üçün əlveriĢli mühitin yaradılması 

və maliyyə güzəĢtlərin tətbiqinin reallaĢdırılması; 

3. Xidmət bazarında qiymətlərin tənzimlənməsində dövlətin rolunun artırılması və s. 

Azərbaycanda turizm xidmətinin inkiĢafı və respublikanın turizm ölkəsi kimi tanıdıl-

ması dövlətin iqtisadi siyasətinin qarĢıda duran baĢlıca vəzifələrindən biri olmalıdır. 
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X Ü L A S Ə 

 

TURĠZM XĠDMƏTLƏRĠNĠN FORMALAġMASI VƏ ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

(ABġERON ĠQTĠSADĠ RAYONUNUN TĠMSALINDA) 

 

Hazırda xidmət sektoru ölkə iqtisadiyyatının mühüm amillərindən olmaqla sosial-

inkiĢafın əsas cərəyanlarından biridir. Xidmət sektorunun inkiĢafını hər bir dövlətin ÜDM-nin 

tərkibində mühüm xüsusi çəkiyə malik olduğu müĢahidə olunur. Bunun məntiqi nəticəsi kimi, 

xidmət sektorunun inkiĢafına yönəldilmiĢ tədbirləri hər bir dövlətin iqtisadi siyasətinin, 

xüsusilə də, biznes sektorunun inkiĢaf etdirilməsi tədbirlər planının əsas tərkib hissələrindən 

biri kimi görmək mümkündür. Bu baxımdan, xidmətlər iqtisadiyyatının əsas tərkib hissələ-

rindən biri kimi turizm xidmətlərini xidmətlər iqtisadiyyatının multiplikatorlarından biri kimi 

dəyərləndirmək olar. 

Məqalədə turizm xidmətinin bu aspektləri araĢdırılır, onun formalaĢmasının mahiyyəti 

tədqiq olunur. Burada turizmin ölkə iqtisadiyyatına əsas qatqısı turistlərin bir ölkədə reallaĢ-

dırdıqları xərclər, sektordakı ödəniĢləri və digər iqtisadi sahələrdə gəlirləri təĢkil edir. AbĢe-

ron iqtisadi rayonunda turizm sektorunun inkiĢafı nəticəsində formalaĢan gəlirlər digər bir çox 

mal və xidmətin ixracatından daha çox müsbət nəticələr meydana gətirə bilər.  

Respublikada xidmət sferasının, xüsusilə də turizm xidmətinin mövcud vəziyyəti təhlil 

edilir, onun formalaĢması istiqamətlərinə aydınlıq gətirilir. Məqalədə, həmçinin, Azərbay-

canda xidmət sferasının ölkə iqtisadiyyatının tərkibində xüsusi çəkisinin mövcud vəziyyəti, 

bu sahənin qeyri-neft sektorunun əsas tərkib elementlərindən biri olaraq inkiĢafının zəruriliyi 

ön plana çəkilir. Müəllif turizm xidməti sektorunda olan mövcud problemləri açıqlayır və 

onların aradan qaldırılması yollarını müəyyənləĢdirir. Ölkədə turizmin inkiĢafının təmin 

olunması istiqamətləri barədə təkliflər verilir. 

Məqalədə AbĢeron iqtisadi rayonunda bölgəyə xas spesifik yönümlü dəyiĢikliklərin 

həyata keçirilməsi tədbirləri araĢdırılır. Bununla turizm inkiĢafının yerli iqtisadiyyata təsirləri 

konkret faktlarla qiymətləndirilməkdədir. AbĢeron iqtisadi rayonu nümunəsində turizm xid-

mətlərinin regional iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi istiqamətində formalaĢması və gələcək 

inkiĢaf meylləri barədə təkliflər verilir. 
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Р Е З Ю М Е 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

(АБШЕРОНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГИОН) 

 

В настоящее время сектор услуг является одним из основных факторов экономики 

страны и одним из основных направлений социального развития. Отмечается, что раз-

витие сектора услуг имеет значительную долю в ВВП каждой страны. Как логическое 

следствие этого, меры, направленные на развитие сектора услуг, можно рассматривать 

как один из основных компонентов экономической политики каждого государства, в 

частности план развития бизнес-сектора. С этой точки зрения, туристические услуги 

можно рассматривать как один из мультипликаторов экономики услуг, являясь одним 

из его основных компонентов . 

В статье рассматриваются эти аспекты туристического обслуживания, иссле-

дуется сущность его формирования. Основным вкладом туризма в экономику страны 

являются доходы туристов в одной стране, платежи в этом секторе и другие секторы 

экономики. Выручка, полученная в результате развития сектора туризма в Абше-

ронском экономическом регионе, может дать более позитивные результаты, чем 

экспорт многих товаров и услуг. 

Анализируется текущее состояние сектора услуг в стране, в частности туристи-

ческая услуга, и уточняются направления его формирования. В статье также излагается 

текущее состояние сектора услуг в Азербайджане как часть экономики страны и необ-

ходимость ее развития как одного из ключевых компонентов ненефтяного сектора. 

Автор объясняет существующие проблемы в индустрии туризма и определяет пути их 

решения. Даны предложения по развитию туризма в стране. 

В статье рассматриваются меры по реализации конкретных региональных измене-

ний в Абшеронском экономическом регионе. Конкретными фактами оценивается влия-

ние развития туризма на местную экономику. На примере Абшеронского экономичес-

кого региона делаются предложения о формировании туристических услуг в направ-

лении обеспечения регионального экономического развития и будущих тенденций раз-

вития. 
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S U M M A R Y 

 

FORMATION OF TOURISM SERVICES AND PERSPECTIVES OF THEIR 

DEVELOPMENT (ABSHERON ECONOMIC REGION) 

 

Currently, the service sector is considered one of the main factors of the national econ-

omy and one of the main trends of social development. It is observed that the development of 

the service sector has a significant share in the GDP of each country. As a logical conse-

quence of this, measures aimed at developing the service sector can be considered as one of 

the main components of the economic policy of each state, in particular, the business sector 

development plan. From this point of view, tourism services can be regarded as one of the 

multipliers of the service economy, being one of its main components. 

The article studies these aspects of tourism service and the essence of its formation. The 

major contribution of tourism to the national economy is the tourists’ expenditures in this 

country, payments in this sector and in other economic areas. Revenues generated as a result 

of the development of the tourism sector in the Absheron Economic Region can produce more 

positive outcomes than the export of many other commodities and services. 

The current state of the service sector in the country, in particular the tourism service, is 

analysed, and the directions of its formation are clarified. The article also focuses on the cur-

rent state of specific weight of the service sector in Azerbaijan and the necessity for develop-

ment of this sector as one of the key components of the non-oil sector. The author explains 

existing problems in the tourism sector, identifies solutions and gives suggestions on the de-

velopment of tourism in the country. 

The article explores some measures taken to make specific regional changes in the Ab-

sheron Economic Region. The impact of tourism development on the local economy is esti-

mated by detailed facts. On the example of the Absheron Economic Region, proposals on the 

formation of tourism services for ensuring regional economic development and future devel-

opment trends are given at the end of the study. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANIN ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN 

GÜCLƏNDĠRĠLMƏSĠ  SƏMTLƏRĠ VƏ HƏDƏFLƏRĠ 

 

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, iqtisadi təh-

lükəsizliyin gücləndirilməsi səmtləri, iqtisadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsi hədəfləri, iqti-

sadi təhlükəsizlik indikatorları, iqtisadi təhlükəsizlik sistemi, iqtisadi təhlükəsizlik meyarları. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, усиление экономической безопа-

сности, направлении усиления экономической безопасности, цели усиления экономи-

ческой безопасности, индикаторы экономической безопасности, система экономичес-

кой безопасности, критерии экономической безопасности. 

Keywords: economic security, strengthening economic security, the directions of 

strengthening economic security, the goals of strengthening economic security, indicators of 

economic security, the system of economic security, the criteria for economic security. 

 

Dünyanın istənilən bir ölkəsinin özünəməxsus milli təhlükəsizlik və milli iqtisadi təhlü-

kəsizlik yanaĢmaları, konsepsiyaları və strategiyalarının olması son 50-70 ildə dünya iqtisadi 

proseslərində və ölkələrin milli iqtisadi inkiĢaf sisteminin gücləndirilməsində müĢahidə 

olunan mühüm amillərdəndir [1]. Ġqtisadi təhlükəsizlik problemi və məsələsi dövlətin iqtisadi 

siyasətinin əsas tərkib hissəsini təĢkil edir. Ġqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəricilərinə isə ölkə 

ÜDM-i və adambaĢına düĢən ÜDM-in həcmi, ölkə üzrə ümumi gəlirlər və adambaĢına düĢən 

gəlirlərin həcmi, əhalinin həyat və yaĢayıĢ səviyyəsi göstəriciləri, inflyasiya, iĢsizliyin və yox-

sulluğun səviyyəsi, milli iqtisadiyyatın strukturunun adekvatlığı, sənayenin inkiĢaf dina-

mikası, qida və ərzaq təhlükəsizliyi göstəriciləri, istehsalın strukturunun səmərəliliyi, sahib-

karlıq və biznesin inkiĢafı göstəriciləri, insan inkiĢafı indeksləri, təhsil və səhiyyənin 

vəziyyəti, milli iqtisadi əhəmiyyətə malik ənənələrin və dəyərlərin, məĢğuliyyət sahələrinin 

qorunması, elm və texnikanın inkiĢafı, milli iqtisadiyyatın innovasiyalaĢdırılması prosesləri, 

yüksək texnologiyaların və elmin inkiĢafına yönəldilən vəsaitlərin adekvatlığı, ölkədə istehsal, 

xidmət və sosial infrastrukturlar Ģəbəkəsinin vəziyyəti, ölkənin valyuta ehtiyatları, bank-kredit 

sisteminin göstəriciləri, daxili və xarici borclar və s. daxildirlər.  

Azərbaycan SSRĠ-nin tərkibində olduğu dövrdə milli iqtisadi təhlükəsizlik siyasətinin 

sərbəst Ģəkildə formalaĢdırılması və yürüdülməsi qeyri-mümkün idi. Ölkəmiz öz müstəqil-

liyini bərpa etdikdən sonra təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri də milli iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi konsepsiyasının müəyyənləĢdirilməsi və bununla əlaqədar olaraq strateji 

vəzifələrin həyata keçirilməsindən ibarət olmuĢdur [2;3]. Belə ki, 1990-cı illərin əvvəllərində 

ölkənin siyasi və iqtisadi sistemlərində xaos hökm sürürdü. Hakimiyyətdə olanların hələlik 

milli iqtisadi maraqları təmin etmək iqtidarında olmadığından, ölkənin iqtisadi sistemi 

dağılmıĢ, baza müəssisələrin əksəriyyəti fəaliyyətini dayandırmıĢ və ya qeyri səmərəsiz iĢlə-

yirdilər. Ġslahatlara baĢlamaq üçün qanunvericilik bazası, maliyyə vəsaitləri və siyasi iradə 

tələb olunurdu. Bütün bu proseslər ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin tarixi səyləri 

nəticəsində 1993-cü ilin ortalarından baĢlayaraq tədricə kompleks, sistemli və ardıcıl xarakter 

almıĢdır.  
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Həmin dövrdə Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini Ģərtləndirən 

əsas amillər bunlar olmuĢdur: 

- Ölkənin milli maraqlarına cavab verən milli iqtisadi sistemi formalaĢdırmaq tələb 

olunurdu; 

- Milli iqtisadi inkiĢaf ənənələri və tendensiyaları, milli iqtisadiyyat inkiĢaf xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmaqla, milli iqtisadi inkiĢaf modelinin formalaĢdırılması vacib idi; 

- Azərbaycanın güclü ehtiyatlara malik təbii sərvətlərindən milli maraqlara uyğun isti-

fadənin iqtisadi – təĢkilati əsasları yaradılmalı və fəaliyyət proqramı hazırlanmalı idi; 

- Ölkəmizin neft və qaz kimi qiymətli resurslarının hasilatı və onların dünya bazarlar-

ına çıxarılmasının təmin olunması üçün mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən gəlinməsi tələb olu-

nurdu;  

- Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar iqtisadiyyatın mexanizmləri, idarəetmə sis-

temləri yenidən yaradılmalı, idarəetmə strukturları formalaĢdırlmalı və institusional islahatlar 

aparılmasına zərurət yaranmıĢdı; 

- Ölkə sənayesinin potensialının bərpası və onun prioritet sektorlarının inkiĢafının 

yenidən təmin olunması, bu sahələrin modernizasiyası və yüksək texnologiyalar əsasında güc-

ləndirilməsi tələb olunurdu; 

- Kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə islahatların aparılması, bu sahələrin inkiĢafı hesab-

ına ölkə əhalisinin yarısından çoxunun kənd rayonlarında yaĢaması amili əsas götürülməklə 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsi vacib idi; 

- Ölkədə sahibkarlıq və biznes mühitinin yaxĢılaĢdırlması, bu sahələrin inkiĢafına im-

kan verən qanunvericilik bazasının formalaĢdırılması, süni baryerlərin və maneələrin aradan 

qaldırılması, stimullaĢdırıcı mexanizmlərin dövriyyəyə cəlb edilməsi tələb olunurdu; 

- Milli məhsulun və ölkə ÜDM-nin artım dinamikasının təmin edilməsi, biznesin və 

sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinə nail olunması, məhsuldarlıq, əmək bazarı və maliyyə 

amillərinin nəzərə alınması, ölkədə milli iqtisadiyyatın inkiĢaf sahələrinin yeni tələblərə 

uyğun modelləĢdirilməsi lazım gəlirdi; 

- Ölkənin ixrac potensialının gücləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın strukturunun təkmil-

ləĢdirilməsi, qeyri-neft sektoru sahələrinin inkiĢafının sürətləndirilməsi tədbirlərini həyata 

keçirmək zərurəti yaranmıĢdı; 

- Ümumilikdə ölkədə əhalinin sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsinə imkan 

verən iqtisadi siyasətin formalaĢdırılması və bazar mexanizmləri əsasında inkiĢafı təmin edil-

məli idi; 

- Ölkə əhalisinin rifahının yaxĢılaĢdırılması, mühüm qida və ərzaq növləri ilə təmin 

edilməsi, ümumilikdə iqtisadi təhlükəsizlik mexanizmlərinin formalaĢdırlması və gücləndiril-

məsi, makroiqtisadi – maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi lazım idi və s.  
1995-2003-cü illərdə ölkəmizdə makroiqtisadi sabitlik nəinki təmin olunmuĢ, eyni 

zamanda həmin dövr ərzində ölkədə iqtisadi islahatların əsas fazası milli iqtisadi maraqlar 
çərçivəsində həyata keçirilmiĢdir. Bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əhəmiyyətli dərəcədə in-
kiĢaf etdirilmiĢ, aqrar islahatlar aparılmıĢ və torpaqlardan səmərəli istifadə olunması mexa-
nizmləri yaradılmıĢ, region əhalisinin əkinçilik, bitkiçilik və heyvandarlıqla daha məhsuldar 
məĢğul olmasını təmin etmək üçün əhaliyə torpaqların paylanması həll edilmiĢ, sahibkarlığın, 
fermer təsərrüfatlarının, biznes subyektlərinin inkiĢafı mexanizmləri, o cümlədən stimul-
laĢdırıcı mexanizmlər hazırlanaraq tətbiq olunmuĢdur. Ən əsası ölkəmizdə neft və qaz sek-
torunun yenidən qurulması prosesləri uğurla həyata keçirilmiĢ, yeni qurğular vasitəsi ilə hasil 
olunan Azərbaycan neftinin ixracına baĢlanılmıĢ, bu məhsulların dünya bazarlarına çıxarıl-
ması məqsədi ilə neft və qaz boru kəmərlərinin tikintisi prosesləri sürətləndirilmiĢ, ölkəmizin 
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bərabər, bu sahədə Azərbaycan regional və bey-
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nəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli tərəfdaĢlardan birinə çevrilmiĢdir. 2003-cü ilin sonlarından 
baĢlayaraq Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkiĢafın yeni mərhələsi, daha intensiv mərhələsi 
diqqət çəkmiĢdir [4]. Artıq neft ixracından əldə edilən maliyyə vəsaitləri hesabına ölkə iq-
tisadiyyatının digər sahələrinin inkiĢafı proseslərini sürətləndirmək üçün tarixi Ģans yaranmıĢ-
dı. Bu amil əsas götürülməklə ölkənin iri Ģəhərlərində və regionlarında zəruri infrastruktur 
obyektlərinin, o cümlədən yolların, körpülərin, aeroportların, elektrik enerjisi, təbii qaz və iç-
məli su təchizatı ilə bağlı mühəndis qurğularının, kommunal obyektlərin, su kanallarının, yüz-
lərlə sənaye müəssisələrinin, emal qurğularının, istehsal və sosial obyektlərin tikintisi və istis-
marı təmin edilmiĢdir.  

Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsi üzrə qanunvericilik bazasınında gücləndirilməsinə xüsusi önəm verilmiĢdir. Bu prioritet-
lər konseptual formada ölkəmizin milli təhlükəsizlik strategiyası və prioritetləri əsasında for-
malaĢdırılmıĢdır. 2004-cü il 29 iyunda qəbul olunmuĢ Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbay-
can Respublikasının qanununda milli təhlükəsizliyə dair konseptual yanaĢmalarla bərabər iqti-
sadi sahə ilə bağlı təhlükəsizlik meyarları və prinsipləri xüsusi yer almıĢdır [5]. Bu qanunla 
ölkəmiz üçün əsas iqtisadi təhlükələr və təhdidlər kimi ölkəmizdə mövcud resurslardan qeyri-
səmərəli istifadə olunması, iqtisadi potensialın zəifləməsi, iqtisadiyyatımızın digər ölkələrdən 
asılılığı, o cümlədən nəqliyyat və boru kəmərləri sistemlərinin fəaliyyəti ilə bağlı təhlükələr, 
iqtisadi sistemin manevr qabiliyyətinin zəif olması, maliyyə-kredit sisteminin qeyri sabitliyi, 
investisiya fəallığının aĢağı olması və s. götürülmüĢdür. Qanunun 17-ci maddəsində ölkəmiz-
də iqtisadi sahədə milli təhlükəsizliyin əsas prinsipləri və meyarları öz əksini tapmıĢdır. Bun-
lara ilk növbədə milli iqtisadiyyatın tarazlı və dinamik inkiĢafına təhlükə törədən daxili və 
xarici amillərin nəzərə alınması və adekvat tədbirlərin görülməsi, bazar iqtisadiyyatı me-
xanizmlərinin inkiĢafının dərinləĢdirilməsi və ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi, 
mövcud daxili və xarici maliyyə ehtiyatlarından milli iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafına və 
əhalinin rifahının yüksəldilməsinə səmərəli istifadənin təmin olunması, bank və nəqliyyat 
sektoru sahələrinin gücləndirilməsi, strateji ehtiyatların balanslaĢdırılması və s. aiddirlər. Öl-
kəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üzrə strateji və ya konseptual yanaĢmalar 
digər mühüm bir sənəddə - 23 may 2007-ci il tarixli ölkə prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edil-
miĢ Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında önəmli yer almıĢdır [6]. 
Həmin konsepsiyanın 4.3.4-cü bəndində iqtisadi və sosial inkiĢaf məsələləri ilə bağlı, 
həmçinin 4.3.8-ci bəndində enerji təhlükəsizliyi siyasəti və 4.3.9-cu bəndlərində nəqliyyat 
təhlükəsizliyi siyasəti üzrə milli təhlükəsizlik konseptual yanaĢmaları diqqət çəkir. Konsep-
siyada xüsusi vurğulanır ki, ölkənin iqtisadi inkiĢafının davamlı olması hökumətin iqtisadi si-
yasətinin təməl prinsipidir. Ġqtisadi təhlükəsizliklə bağlı bu konsepsiyada mühüm meyarlar və 
indikatorlar kimi strateji valyuta ehtiyatlarının qorunması, dayanıqlı və tarazlı iqtisadi inkiĢaf-
ın təmin olunması, xarici sərmayələrin tələb olunan səviyyədə həcminin təĢkili, daha sağlam 
rəqabət mühitinin formalaĢdırılması, istehsal müəssisələrinin inkiĢafının gücləndirilməsi və 
ixrac potensialının artırılması, qeyri-neft sektorunun və regionların inkiĢafının sürətləndiril-
məsi daha çox diqqət çəkir [7;8;9;10;11;12;13;14].  

Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyin müxtəlif indikatorları üzrə son 10-15 il ərzində 
davamlı və ardıcıl tədbirlər görülməkdədir. Çoxlu sayda dövlət proqramları, strategiyalar və 
konsepsiyalar, tədbirlər kompleksi reallaĢdırılmıĢ, bir hissəsi üzrə isə icra prosesləri davam et-
məkdədir [15;16]. Dünya bazarlarında əsas ixrac məhsulumuz olan neftin qiymətinin aĢağı 
düĢməsindən sonra, həmçinin dünya maliyyə böhranının, qlobal iqtisadi proseslərin mənfi 
təsirinin nəticələrinin ölkəmizin milli iqtisadi sisteminə təhdidlərinin qarĢısının alınması və 
onların mənfi fəsadlarının azaldılması istiqamətində strateji hədəflər və fəaliyyət istiqamətləri 
müəyyənləĢdirilmiĢdir. Milli iqtisadiyyatın perspektiv inkiĢafı üzrə strateji yol xəritəsində öz 
əksini tapmıĢ bu qəbildən olan tədbirlərin reallaĢdırılmasına baĢlanmıĢdır.  
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Ölkəmizin milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas əhəmiyyət kəsb edən 
bir qrup indikatorlar üzrə göstəricilərə nəzər salmağı məqsədəuyğun hesab etmiĢik. ġəkil 1-də 
2000-2016-cı illər ərzində Azərbaycanda ÜDM-in dinamikası verilmiĢdir.  

 

 
ġəkil 1. Azərbaycanda ÜDM-in dinamikası, mlrd. manat, 2000-2016-cı illər (ARDSK-
nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. http://www.stat.gov.az) 

 
2000-2016-cı illər ərzində ÜDM-in ümumi həcmi 12,9 dəfəyə yaxın artmıĢdır və 2016-

cı ilin yekununda 60,4 mlrd. manat təĢkil etmiĢdir. Bununla belə, son illərdə - 2013-2015-ci 
illərdə ÜDM-in artım dinamikasında azalma tendensiyası baĢ vermiĢdir. 2016-cı ildə ÜDM-in 
2015-ci ilə nisbətən artımı əsasən milli valyutanın – manatın devalvasiyası ilə bağlıdır. ġəkil 
2-də isə Azərbaycanda ÜDM-in əvvəlki ilə artım tempi öz əksini tapmıĢdır və buradan 
görünür ki, son illərdə ÜDM-in azalma tendensiyası müĢahidə olunmaqdadır.  

 

 

ġəkil 2. Azərbaycanda ÜDM-in artım tempi, əvvəlki ilə %-lə, 2005-2016-cı illər 

(ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

http://www.stat.gov.az) 
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ġəkil 3-də 2000-2016-cı illər üzrə Azərbaycanda adambaĢına düĢən ÜDM-in dinamikası 
öz əksini tapmıĢdır. 2000-ci ildə bu göstərici 593,2 manat, 2005-1494,3 manat, 2010-4763 
manat, 2015-5706,6 manat və 2016-cı ildə isə - 6266,3 manat təĢkil etmiĢdir. 

 

 
ġəkil 3. Azərbaycanda adambaĢına düĢən ÜDM-in dinamikası, manat, 2000-2016-cı illər 

(ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 
http://www.stat.gov.az). 

 
Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının səmərəli təĢkili milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. ġəkil 4-də Azərbaycanda 2006-2016-cı illər üzrə qeyri-
neft sektorunun ÜDM-də payının dinamikası verilmiĢdir. 2006-cı ildən 2015-ci ilədək olan 
dövrdə bu dinamika artım nümayiĢ etdirmiĢdir və 2006-cı ildəki 7,6 %-dən 2010-cu ildə 19,2 
%, 2015-ci ildə isə 34,5 %-ə qədər artmıĢdır. Lakin, 2016-cı ildə bu göstərici bir qədər 
azalaraq 32,9 % səviyyəsinə düĢmüĢdür. 

 

 

ġəkil 4. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payının dinamikası, mlrd. manat, 

2000-2016-cı illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

http://www.stat.gov.az). 
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ġəkil 5-də isə Azərbaycanda 2012-2016-cı illər üzrə ÜDM-də qeyri -dövlət bölməsinin 

payı öz əksini tapmıĢdır. Bu göstərici 2012-ci ildə 81,5 % olduğu halda, 2015-ci ildə bir qədər 

azalaraq 81,2 % təĢkil etmiĢ, amma 2016-cı ildə artaraq 83,6 % səviyyəsinə çatmıĢdır. 

 

 

ġəkil 5. Azərbaycanda ÜDM-də qeyri-dövlət bölməsinin payı, %-lə, 2012-2016-cı illər 

(ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

http://www.stat.gov.az) 

 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin mühüm göstəricilərindən biridə yoxsulluğun səviyyə-

sinin azaldılması və ölkə əhalisinin yaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olunmasıdır. 

ġəkil 6-da 2012-2016-cı illər üzrə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi verilmiĢdir. 2012-ci 

ildə yoxsulluğun səviyyəsi ölkəmizdə 6 % olduğu halda, 2015-ci ildə bu göstərici 4,9 %-ə 

qədər azaldılmıĢ, amma 2016-cı ildə 1 % artaraq 5,9 % təĢkil etmiĢdir. 

 

 
 

ġəkil 6. Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi, %-lə, 2012-2016-cı illər (ARDSK-nın 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. http://www.stat.gov.az) 
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ġəkil 7-də 2011-2016-cı illər ərzində Azərbaycanda sənaye məhsulunun həcminin dina-
mikası verilmiĢdir. Həmin dövr ərzində sənaye məhsulunun dinamikasında əhəmiyyətli artıma 
nail olunmamıĢ, əksinə 2011-2015-ci illərdə azalma tendensiyası üstünlük təĢkil etmiĢ, yalnız 
2016-cı ildə sənaye məhsulunun həcminin artım dinamikası bərpa olunmuĢdur. ġübhəsiz, 
bütün bunlar ölkədə neft hasilatının az da olsa son illər azalması və neftin qiymətinin dünya 
bazarlarında bir neçə dəfə düĢməsi ilə birbaĢa bağlıdır. Çünki, 2011-2016-cı illərdə emal sə-
nayesində azalma yox, daim artım dinamikası müĢahidə olunmuĢdur. Həmin dövr ərzində öl-
kənin emal sənayesində artım 1,4 dəfə təĢkil etmiĢ və 2016-cı ilin yekununda emal sənayesi 
məhsulların ümumi həcmi 9,2 mlrd. manat olmuĢdur (bax: ġəkil 7). 

 

 
ġəkil 7. Azərbaycanda sənaye məhsulunun həcminin dinamikası, mlrd. manat, 2011-

2016-cı illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 
http://www.stat.gov.az). 

 
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm indikatorlarından biri də istehlak bazarının inki-

Ģaf etdirilməsi və tənzimləməsi prosesləridir. Bu sahənin inkiĢafından əhalinin yaĢayıĢ səviy-
yəsini və sosial rifahının yüksəldilməsi, əhalinin müxtəlif gündəlik mallara, həmçinin digər 
məiĢət mallarına, sənaye məhsullarına olan tələbatının adekvat ödənilməsi asılıdır. ġəkil 8-də 
2011-2016-cı illər ərzində Azərbaycanda istehsal bazarının dinamikası verilmiĢdir. Maraqlıdır 
ki, dünya maliyyə böhranı və ölkəmizdəki son illərdə maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, is-
tehsal bazarının artım dinamikası sabit olaraq qalmıĢdır. 2011-2016-cı illər ərzində Azərbay-
canda istehsal bazarının həcmi 1,8 dəfəyə yaxın artmıĢ və 2015-ci ildə istehlak bazarının 
həcmi 34,3 mlrd. manat, 2016-cı ildə isə 39,2 mlrd. manat təĢkil etmiĢdir.  

 

 
ġəkil 8. Azərbaycanda istehlak bazarının dinamikası, mlrd. manat, 2011-2016-cı illər 

(ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 
http://www.stat.gov.az) 
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Ölkənin iqtisadi təhlüksəziliyinin səviyyəsin  xarakterizə edən göstəricilərdən biri kimi, 
pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu da maraq doğurur.  

ġəkil 9-da 2011-2016-cı illərdə Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makros-
trukturu verilmiĢdir. 2011-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturunda ərzaq 
məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 10 % və qeyri-ərzaq məhsulları 7,6 % təĢkil etmiĢdir-
sə, bu göstəricilər 2014-2016-cı illərdə eyni səviyyədə olmuĢlar və müvafiq olaraq belədir: 
2014 – 11 % və 11 %; 2015 – 12,9 % və 12,9 %; 2016 – 15,1 % və 15,1 % .  

 

 
ġəkil 9. Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu, mlrd. manat, 

2011-2016-cı illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 
http://www.stat.gov.az). 

 
ġəkil 10-da isə iqtisadi təhlüksəzliyin mühüm göstəricilərdən biri olan ərzaq təhlüksəz-

iliyində əhəmiyyətli rol oynayan ərzaq məhsullarının ümumi ölkə üzrə pərakəndə ticarət döv-
riyyəsində 2011-2016-cı illərdə dinamikası verilmiĢdir. Dinamikadan göründüyü kimi, həmin 
dövr ərzində ərzaq məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsində həcmi 1,5 dəfəyə yaxın art-
mıĢ və 2016-cı ilin yekununda 13,4 mlrd. manat təĢkil etmiĢdir. Müqayisə üçün bildirək ki, bu 
göstərici 2011-ci ildə 9,1 mlrd. manat, 2015-ci ildə isə 11,7 mlrd. manat olmuĢdur.  

 

 
ġəkil 10. Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsində ərzaq məhsullarının 

dinamikası, mlrd. manat, 2011-2016-cı illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif 
tərəfindən hazırlanmıĢdır. http://www.stat.gov.az). 
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Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhalinin etibarlı Ģəkildə qida və 

ərzaq məhsulları ilə təminatının mühüm rolu vardır. Bu baxımdan Azərbaycanda son illərdə 

xeyli iĢlər görülmüĢdür. Kənd təsərrüfatı və aqrar sektoru, həmçinin yeyinti sənayesinin po-

tensialın yüksəldilməsi, ondan səmərəli istifadə olunması və rəqabət qabiliyyətli emal müəssi-

sələrinin təĢkili prosesləri intensivləĢməkdədir.  

ġəkil 11-də 2011-2016-cı illər ərzində Azərbaycanda qida məhsullarının istehsalının di-

namikası verilmiĢdir. Bu dövr ərzində qida məhsullarının istehsal həcmi 57,1 % artmıĢ və 

2016-cı ilin yekununda 3,3 mlrd. manat təĢkil etmiĢdir.  

 

 
ġəkil 11. Azərbaycanda qida məhsullarının istehsalının dinamikası, mlrd. manat, 2011-

2016-cı illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır 

http://www.stat.gov.az). 

 

ġəkil 12-də 2011-2016-cı illər üçün Azərbaycana xarici investisiyaların cəlbinin 

dinamikası öz əksini tapmıĢdır. Son illərdə investisiyaların həcmi eyni səviyyədə qalmıĢ və 

2016-cı ilin yekununda 10,2 mlrd. dollar təĢkil etmiĢdir. 

 

 
ġəkil 12. Azərbaycana xarici investisiyaların cəlbinin dinamikası, mlrd. $, 2011-2016-cı 

illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

http://www.stat.gov.az). 
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ġəkil 13-də isə Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların 2011-2016-cı 

illər ərzində cəlbinin dinamikası verilmiĢdir. 2011-2015-ci illərdə ölkənin qeyri-neft sektor-

una xarici investisiyaların cəlbi istiqamətində fəallıq təmin olunmamıĢdır, ancaq 2016-cı ildə 

2015-ci ilə nisbətən investisiyaların həcmi iki dəfəyə yaxın artmıĢ və ilin yekununda 1,7 mlrd. 

dollar olmuĢdur.  

 

 
ġəkil 13. Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlbinin dinamikası, 

mlrd. $, 2011-2016-cı illər (ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. http://www.stat.gov.az). 

 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin optimal təmin edilməsində xarici dövlət borclarının 

tənzimlənməsi və təhlükəli həddə çatdırılmaması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan son 

illərdə borc götürən ölkələrdən donor ölkələr sırasına keçmək tendensiyasını formalaĢdıran 

dövlətlərdəndir. Amma, bununla belə, son illərdə ölkə valyutasının ikiqat devalvasiyası bu 

sahədə ehtiyatlı davranıĢı Ģərtləndirir. Baxmayaraq ki, 2015-2017-ci illərdə dollar ifadəsində 

ölkə borcu əhəmiyyətli səviyyədə artmayıb, amma manat nisbətində bu borcun həcmi xeyli 

artıb və bütün bunlar narahatlıq doğurur (bax: ġəkil 14). 

 

 
ġəkil 14. Azərbaycanda xarici dövlət borcunun dinamikası, mlrd. $, 2005-2017-ci illər 

(Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. http://www.maliyye.gov.az). 
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ġəkil 15-də isə Azərbaycanda 2005-2017-ci illər ərzində xarici dövlət borcunun ÜDM-ə 

olan nisbəti verilmiĢdir. 2010-2015-ci illərdə bu nisbət sabit olaraq qalmasına baxmayaraq (8 

% -8,6 %), 2016-cı ilin əvvəlinə 19,8 %, 2017-ci ilin əvvəlinə isə 20,4 % təĢkil etmiĢdir.  

 

 
ġəkil 15. Azərbaycanda xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti, %-lə, 2005-2017-ci 

illər (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən hazırlanmıĢdır. http://www.maliyye.gov.az) 

 

Ġqtisadi təhlükəsizilyin vacib komponentlərindən biri olan valyuta ehtiyatlarının forma-

laĢdırılması, onların səmərəli idarə edilməsi və istifadə proseslərinin optimallığı ölkəmiz üçün 

kifayət qədər aktual məsələlərdəndir. Bu məsələlər ilə ölkəmizdə ixtisaslaĢdırılmıĢ müasir 

qurum – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu məĢğul olur. Valyuta ehtiyatların həcmi 

2010-cu ildə 29,8 mlrd., 2014-cü ildə 50,9 mlrd. dollara yaxın, 2016-ci ilin əvvəlin yeku-

nunda isə 37,2 mlrd. dollara yaxın olmuĢdur.  

Qlobal iqtisadi təhlükələr artdıqca, ölkəmizin iqtisadi inkiĢaf modelinin gücləndirilməsi 

vacib Ģərtlərdən biri kimi ortaya çıxmıĢdır [17;18;19;20;21;22]. Belə ki, qlobal iqtisadi təh-

lükələrin və iqtisadi çağırıĢların təsirindən milli iqtisadiyyatın artım tempi zəifləmiĢ, maliyyə 

çətinlikləri yaranmıĢ və bank sektorunda müəyyən problemlər ortaya çıxmıĢdır. Ölkə müəssi-

sələrinin, milli iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarının dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması məsələlərində çətinliklər vardır. Azərbaycanda innovasiyalar və texnologiyalar 

bazarları çox zəif inkiĢaf edir, maliyyə bazarlarının dayanıqlığında isə problemlər vardır. Milli 

iqtisadiyyatın iqtisadi inkiĢaf modelinin təkmilləĢdirilməsi zərurəti yaranmıĢ və milli iqtisa-

diyyatın strukturunun diversifikasiyalaĢdırılmasının tezləĢməsi tələb olunur. Milli iqtisadiy-

yatın rəqabət qabiliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi və adekvat tədbirlərin görülməsi 

üçün bir sıra obyektlərin dərindən baxılması, öyrənilməsi və dövlətin iqtisadi siyasətində 

nəzərə alınması vacib Ģərtlərdir. Müasir dövrdə Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi mexanizmlərinin daha da təkmilləĢdirilməsi və yenilənməsi lazım gələcəkdir. Artıq 

bu proseslər baĢlamıĢdır. Dünyada baĢ verən iqtisadi transformasiyalar, qlobal iqtisadi çağırıĢ-

lardan yaranan təhlükələr milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinin  daha da gücləndiril-

məsinin Ģərtləndirir. Ölkəmizdə Strateji Yol Xəritələri çərçivəsində yaxın və uzaq perspektiv-

də həyata keçiriləcək strateji tədbirlər milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin daha etibarlı for-

mada təmin olunmasına əlavə potensial yaradacaqdır.  
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X Ü L A S Ə 

 

MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANIN ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN 

GÜCLƏNDĠRĠLMƏSĠ SƏMTLƏRĠ VƏ HƏDƏFLƏRĠ 

 

Məqalədə müasir dövrdə Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi səmt-

ləri və hədəfləri tədqiq olunmuĢdur. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin müasir 

vəziyyəti, bununla bağlı prinsipial və konseptual məsələlərə baxılmıĢdır. Ölkəmizdə iqtisadi 

təhlükəsizliyin gücləndirilməsini Ģərtləndirən əsas amillər təsnifləĢdirilmiĢdir. Milli maraqlara 

cavab verən iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasının vacibliyi əsaslandırılmıĢdır. 

Qlobal iqtisadi təhlükələr Ģəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əsas prinsipləri 

və meyarları müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ölkə əhalisinin rifahının yaxĢılaĢdırılması və ictimai 

asayiĢin təmin edilməsinin iqtisadi aspektlərinə baxılmıĢ, dövlətin iqtisadi siyasətinin strateji 

məqamları açıqlanmıĢdır. Ġqtisadi təhlükəsizliyin mühüm indikatorları və göstəriciləri təhlil 

olunmuĢ və obyektiv olaraq qiymətləndirilmiĢdir. Ölkə iqtisadiyyatının artım və dayanıqlılıq 

problemləri araĢdırılmıĢdır.  Ümumi Daxili Məhsulun formalaĢması və artım mənbələri tədqiq 

olunmuĢ, əlavə dəyər yarada biləcək iqtisadiyyat sahələrinin imkanları qiymətləndirilmiĢdir. 

AdambaĢına düĢən ümumi daxili məhsulun həcmi və dinamikası təhlil olunmuĢdur. Ümumi 

Daxili Məhsulda ölkənin qeyri-neft sektorunun rolu və payı araĢdırılmıĢdır. Əhalinin gəlirlə-

rinin artımı, sosial-iqtisadi gərginliyin azaldılması və ölkə əhalisinin yaĢayıĢ səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məsələlərinə baxılmıĢdır. Xüsusilə, ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi geniĢ olaraq 

təhlil edilmiĢ və bu istiqamətdə görüləsi iĢlərin zəruriliyi əsaslandırılmıĢdır. Ölkənin sənaye 

sahəsinin potensialının artırılması hesabına iqtisadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsi məsələləri 

xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır. Azərbaycanda sənaye məhsulunun həcminin dina-

mikası və strukturu təhlil edilmiĢdir. Ölkə əhalisinin rifahının yüksəldilməsində xüsusi əhə-

miyyət kəsb edən istehlak bazarının mövcud vəziyyəti təhlil olunmuĢdur. Ölkədə pərakəndə 

ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu və pərakəndə ticarət dövriyyəsində ərzaq məhsullarının 

dinamikasına baxılmıĢdır. Ərzaq problemlərinin və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 

xüsusilə qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi problemləri araĢdırılmıĢdır. Azərbaycanda 

qida məhsullarının istehsalının dinamikası araĢdırılmıĢdır. Ġqtisadi təhlükəsizliyin güclən-

dirilməsində əhəmiyyətli rola malik olan xarici ticarət fəaliyyəti və xarici ticarət əlaqələrinin 

müasir vəziyyəti ətraflı araĢdırılmıĢdır. Qeyd olunmuĢdur ki, Azərbaycanda iqtisadi təhlükə-

sizliyin təmin edilməsində ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığı və neft ixracının ümumi 

xarici ticarət dövriyyəsində payının azaldılması vacib Ģərtlərdəndir. Neft ixracı ilə yanaĢı, 

rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektoru sənaye məhsullarının istehsalının və ixracının art-

ırılması yaxın perspektivdə qarĢıda duran əsas vəzifələr kimi xarakterizə edilmiĢdir. Xarici ti-

carət dövriyyəsinin dinamikası geniĢ təhlil olunmuĢ, ixrac potensialının adekvatlığı araĢdırıl-

mıĢ, idxal əvəzedici sahələrin yaradılmasının vacibliyinə toxunulmuĢdur. Ölkə iqtisadiyyat-
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ının davamlı və dayanıqlı inkiĢafının təmin edilməsində xarici investisiyaların cəlbi proseslər-

inin sürətləndirilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmıĢdır. Azərbaycanda xarici investisiyaların 

cəlbi prosesləri və dinamikası verilmiĢdir. Xüsusilə, qeyri-neft sektoruna xarici investisiya-

ların cəlbinin dinamikasına ayrıca diqqət yetirilmiĢdir. Neft-qaz sektoru ilə yanaĢı, ölkəmizin 

müxtəlif iqtisadiyyat sektoruna, o cümlədən qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiyaların yat-

ırılmasının vacibliyi bildirilmiĢdir. Azərbaycanda xarici dövlət borcunun dinamikası təhlil 

edilmiĢdir. Qlobal iqtisadi təhlükələr və strateji yol xəritəsinin reallaĢdırılması Ģəraitində iqti-

sadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinin əsas səmtləri üzrə optimal fəaliyyət istiqamətləri və 

mövcud problemlərin həlli yolları müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ġqtisadi təhlükəsizlik tədbirlərinin 

geniĢləndirilməsi və bu tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması problemləri xüsusi diqqət mər-

kəzində saxlanılmıĢdır.  

Məqalənin sonunda müasir dövrdə Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndiril-

məsi səmtləri və hədəfləri üzrə bir sıra təkliflər və tövsiyələr verilmiĢdir.   
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Р Е З Ю М Е 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ УСИЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье исследованы направлении и цели усиления экономической безопасности 

Азербайджана в современных условиях. Рассмотрены принципиальные и концептуаль-

ные вопросы по современным состояниям системы экономической безопасности Азер-

байджана. Изучены и квалифицированы основные факторы, обуслoвливающие усиле-

ние экономической безопасности в стране. Обоснована важность создания системы 

экономической безопасности, отвечающие национальным экономическим интересам 

Азербайджана. Определены основные принципы и критерии по обеспечению эконо-

мической безопасности в условиях роста глобальных экономических угроз. Рассмотре-

но усиление общественного порядка, повышение жизненного состояние населения 

страны и их экономические аспекты. Анализированы и объективно оценены важные 

индикаторы и показатели экономической безопасности. Исследованы проблемы роста и 

устойчивости экономики страны. Рассмотрено формирование и источников роста Внут-

реннего Валового Продукта и оценены возможности и сферы экономики по созданию 

добавочной стоимости. Анализированы объем, и динамика внутреннего валового про-

дукта на душу населения. Исследованы роль и доля ненефтяного сектора страны в об-

щем объеме внутреннего валового продукта. Рассмотрены вопросы уровня бедности в 

стране и сущность мероприятий по этим направлениям. Особо обращено внимания на 

усиления экономической безопасности за счет повышения потенциала промышленного 

сектора страны. Анализировано динамика и структура промышленной продукции в 
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Азербайджане. Глубоко анализированы нынешние ситуации в потребительском рынке, 

которое имеет важное значение в повышении жизненного состояния населения страны. 

Рассмотрено макроструктура розничного торгового оборота и динамика продоволь-

ственной продукции  розничного торгового оборота Азербайджана. Исследованы проб-

лемы усиления пищевой безопасности и обеспечение важным видам продовольствен-

ных продукций населения страны. Рассмотрено динамика производства пищевых про-

дукций в Азербайджане. Подробно исследованы современные состояния внешне тор-

говых связей и уровень внешне торговой деятельности, который имеет важную роль в 

усилении экономической безопасности. Отмечено одна из важных условий обеспече-

ния экономической безопасности страны минимизация доли нефтяного фактора в об-

щей экономике страны и доля нефтяного экспорта в экспорте Азербайджана. Обосно-

вано необходимость развития конкурентоспособных ненефтяных секторов экономики 

страны, развития отдельных экспортно-ориентировочных секторов сферы промышлен-

ности в ближайшей перспективе. Анализировано динамика внешнеторгового оборота, 

адекватности экспортного потенциала и отмечено важность организации импортозаме-

щающих отраслей. Обосновано необходимость интенсификации процессов привлече-

ния иностранных инвестиций по обеспечению устойчивого и прочного развития эконо-

мики страны. Дано динамика привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан. 

Особо обращено внимание на привлечение иностранных инвестиций по ненефтяным 

секторам экономики страны. Отмечено важность наряду с нефтегазовым сектором, рас-

ширение инвестиционной активности и капитальных вложений на развитие отдельных 

ненефтяных секторов экономики Азербайджана. Анализировано динамика государ-

ственного внешнего долга страны. Определены пути решений существующих проблем 

и оптимальные направления деятельности усиления экономической безопасности в ус-

ловиях роста глобальных и экономических угроз и реализаций стратегических дорож-

ных карт. Вопросы расширения мер экономической безопасности и повышения эффек-

тивности этих мер были сфокусированы. 

В конце статьи дан ряд рекомендаций и предложений по направлениям и целям 

усиления экономической безопасности Азербайджана в современных условиях. 
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S U M M A R Y 
 

DIRECTIONS AND GOALS OF STRENGTHENING AZERBAIJAN'S ECONOMIC 

SECURITY IN MODERN CONDITIONS 
 

The article deals with the directions and goals of strengthening Azerbaijan’s economic 

security in modern conditions. It studies the principal and conceptual questions on current 

status of the system of economic security of Azerbaijan. The main factors affecting the eco-

nomic security in the country are studied and classified by the author. The importance of cre-

ating a system of economic security corresponding to the national economic interests of Azer-

baijan is justified. The main principles and criteria are defined for ensuring economic security 
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in the terms of growing global economic threats. The article studies such issues as maintain-

ing public order, raising the living standards of the population and their economic aspects. A 

number of key indicators and factors of economic security are analysed and objectively evalu-

ated. The problems of growth and stability of the national economy are investigated. The au-

thor analyses the formation and sources of growth of the Gross Domestic Product (GDP) and 

evaluates the opportunities and spheres of the economy for creating benefit. The volume and 

dynamics of Gross Domestic Product per capital are analysed. The role and share of the coun-

try's non-oil sector in the total volume of Gross Domestic Product are studied. The article also 

deals with the poverty level in the country and necessity of activities done in this area. Partic-

ular attention is paid to strengthening economic security by increasing the potential of the 

country's industrial sector. The dynamics and structure of industrial production in Azerbaijan 

is analysed. The author also investigates current situation in the consumer market, which is 

important for improving the living standards of the population. The macrostructure of retail 

trade turnover and the dynamics of food products of the retail trade turnover of Azerbaijan are 

dealt with as well. The problems of strengthening food safety and providing important types 

of food products for the population of the country are investigated. The author gives the dy-

namics of food production in Azerbaijan. The details of the current state of foreign trade rela-

tions and the level of foreign trade activity, which has an important role in enhancing eco-

nomic security, are studied in detail. One of the main conditions for ensuring the economic 

security of the country is the minimization of the share of the oil factor in the overall economy 

of the country and the share of oil exports in Azerbaijan's exports. The author emphasizes the 

necessity for developing competitive non-oil sectors of the national economy and some ex-

port-oriented sectors of the industry in the near future. The dynamics of foreign trade turno-

ver, the adequacy of export potential, and the importance of the organization of import-

substituting industries are analysed in the article. The necessity for intensification of the pro-

cesses of attracting foreign investments to ensure sustainable and lasting development of na-

tional economy is substantiated. The dynamics of attraction of foreign investments to Azer-

baijan is given by the author. Particular attention is paid to attracting foreign investment in the 

non-oil sectors of the national economy. The author notes the necessity for expanding invest-

ment activity and capital investments for the development of some non-oil sectors of the 

economy of Azerbaijan along with the oil and gas sector. The dynamics of the state external 

debt of the country is analysed. The author defines a number of ways to solve current prob-

lems and optimal directions for strengthening the economic security in the conditions of 

growing global and economic threats and the implementation of strategic road maps. The arti-

cle focuses on the expansion of activities for improving economic security and increasing 

their efficiency. 

The author gives a number of recommendations and proposals on directions and goals 

of strengthening Azerbaijan’s economic security in modern conditions at the end of the article. 
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Məlum olduğu kimi, istənilən cinayət tərkibinin subyektiv əlamətləri cinayətin subyek-

tinin və subyektiv tərəfinin əlamətləridir. AR CM-nin 114-cü maddəsinin 1-ci hissəsində və 

3-cü hissəsində müstəqil cinayət tərkiblərinin olduğunu nəzərə alaraq [1], hər bir tərkibin 

subyektiv əlamətlərini gözdən keçirmək, fikrimizcə, daha doğru olardı.  

Əlimiz çatan hüquqi ədəbiyyatın təhlili göstərmiĢdir ki, muzdluluğun AR CM-nin 114-

cü maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan subyekti məsələsi üzrə, demək olar ki, fikir 

ayrılığı yoxdur: müəlliflərin böyük əksəriyyəti hesab edir ki, bu cinayətə görə cinayət məsu-

liyyətinə ümumi subyekt, yəni 16 yaĢına çatmıĢ fiziki cəhətdən anlaqlı Ģəxs cəlb edilə bilər. 

Lakin rus alimi V.P. Malkov hesab edir ki, muzdluluğun müzakirə edilən növünün subyekti 

―dövlət orqanları və ya hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən bunun üçün səlahiyyətləndirilmiĢ 

və həm muzdlu yığan tərəfdən, həm də müvafiq tapĢırıq olmadan öz təĢəbbüsü ilə hərəkət 

edən Ģəxslər ola bilər‖.  

Hesab edirik ki, göstərilən nöqteyi-nəzər qanunla əsaslandırılmamıĢdır, çünki maddədə 

xüsusi subyektin əlamətləri qeyd olunmamıĢdır. Ġstənilən adamın muzdlu yığa, ona təlim 

keçə, onu maliyyələĢdirə, baĢqa cür maddi təminat verə və istifadə edə bilməsi beynəlxalq 

hüquq sənədləri ilə də təsdiq olunur. Məsələn, Sülh və insanlığın təhlükəsizliyi əleyhinə 

cinayətlər Məcəlləsi layihəsinin 23-cü maddəsində göstərilən hərəkətləri törədən ―istənilən 

Ģəxsin‖ məsuliyyətindən danıĢılır. Əksinə, əgər AR CM-nin 114-cü maddəsinin 1-ci hissə-

sinin dispozisiyasında göstərilən hərəkətləri ―dövlət orqanları və ya hərbi idarəetmə orqanları 

tərəfindən bunun üçün səlahiyyətləndirilmiĢ‖ Ģəxslər törədərsə, onların əməllərini, bizim 

fikirimizcə, öz xidməti mövqeyindən istifadə etmə əlaməti üzrə AR CM-nin 114-cü maddə-

sinin 2-ci hissəsi ilə təsnifatlandırmaq lazım gələcəkdir.  

AR CM-nin 114-cü maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan muzdluluğun subyekti 

böyük maraq doğurur. Burada xüsusi subyekt – muzdlu nəzərdə tutulmuĢdur. Muzdlunun 

əlamətləri AR CM-nin 114-cü maddəsinə muzdlu anlayıĢının 1949-cu il tarixli Müharibə qur-

banlarının müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyalarına I Əlavə protokolda verilmiĢ tərifinə 

əsaslanan Ģərhdə göstərilmiĢdir [2,s.570-658]. AR CM-nin 114-cü maddəsinin Ģərhinə əsasən, 

muzdlu maddi mükafat almaq məqsədilə hərəkət edən və silahlı münaqiĢə və ya hərbi 

əməliyyatlarda iĢtirak edən dövlətin vətəndaĢı olmayan, onun ərazisində daimi yaĢamayan, 

habelə rəsmi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün göndərilmiĢ Ģəxs olmayan Ģəxs qəbul 

olunur. Beləliklə, AR CM-nə əsasən, silahlı münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakın 

subyekti mütləq əlamətlərin aĢağıdakı ətraflı siyahısını malik Ģəxs ola bilər:  

1) ġəxs müstəsna olaraq maddi mükafat almaq məqsədilə hərəkət edir (subyektiv tərəfin 

mütləq əlaməti); 
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2) O, silahli münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edən dövlətin vətəndaĢi deyildir; 

3) ġəxs silahli münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edən dövlətin ərazisində 

daimi yaĢamir; 

4) O, rəsmi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün göndərilmiĢ Ģəxs deyildir.  

Göstərilən əlamətlərin hər birini ətraflı gözdən keçirək.  

Birinci əlamət – maddi mükafat almaq məqsədi – daha çox muzdluluğun subyektinə 

deyil, subyektiv tərəfinə aiddir. ―Muzdlu‖ anlayıĢının 1949-cu il tarixli Müharibə qurban-

larının müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyalarına I Əlavə protokolda verilmiĢ tərifində 

bu subyektiv əlamət obyektiv əlamətlə – muzdlunun hərbi əməliyyatlarda faktiki iĢtirakı ilə 

sıx bağlıdır [3]. Bu zaman beynəlxalq tərifdə nəzərdən keçirilən subyektiv əlamət bu faktla 

dəqiqləĢdirilmiĢdir ki, vəd edilən maddi mükafat həmin tərəfin silahlı qüvvələrinin tərkibinə 

daxil olan eyni rütbə və funksiyalara malik döyüĢçünün haqqından əhəmiyyətli dərəcədə artıq 

olmalıdır. Hesab edirik ki, göstərilən beynəlxalq hüquq normasını AR CM-nə daha tam və 

dəqiq tətbiq etmək daha məqsədəuyğun olardı. Subyektiv əlaməti – muzdlunun silahlı müna-

qiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakının məqsədini, bizim fikrimizcə, AR CM-nin 114-cü 

maddəsinin 3-cü hissəsinin Ģərhində deyil, həmin cinayətin obyektiv tərəfi ilə birləĢdirməklə 

onun dispozisiyasında əməli olaraq nəzərdən keçirmək yerinə düĢərdi. Belə görünür ki, elə 

məqsədinin özünü də adı çəkilən beynəlxalq hüquq norması ilə uyğunluğa gətirmək lazımdır.  

Ġkinci əlamət onu bildirir ki, Ģəxs ya münaqiĢə edən və ya döyüĢən tərəflərdən biri kimi 

silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edən dövlətin, ya da ərazisində daxili 

silahlı münaqiĢənin baĢ verdiyi dövlətin vətəndaĢı deyildir (de-jure). BaĢqa sözlə, söhbət 

daxili yaĢayıĢ yerindən asılı olmayaraq göstərilən dövlətlər üçün əcnəbi vətəndaĢlardan gedir.  

Muzdlunun dövlətdaxili xarakterli silahlı münaqiĢələrdə də iĢtirak edə bilməsi həm 

Muzdluluq haqqında Konvensiyadan, həm də Sülh və insanlığın təhlükəsizliyi əleyhinə cina-

yətlər Məcəlləsindən nəticə kimi çıxır və sonuncuda qeyd olunur ki, muzdlu üçün onun silahlı 

münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakı, mahiyyət etibarilə, mütləq yox, alternativ 

əlamətdir. Bununla yanaĢı, beynəlxalq hüquq muzdlunun ―hökumətin devrilməsinə, dövlətin 

konstitusiya quruluĢunun və ya ərazi bütövlüyünün baĢqa cür pozulmasına‖ yönəldilmiĢ silah-

lı toqquĢmalarda iĢtirakını da ehtimal edir.  

Muzdlunun üçüncü əlaməti – Ģəxsin silahlı münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak 

edən dövlətin ərazisində daimi yaĢamamasıdır. AR CM-nin 114-cü maddəsinə Ģərhdə verilmiĢ 

bu əlamətin izahı müəyyən çətinliklər doğurur. Hər Ģeydən əvvəl, qanunun mənasına 

əsaslanaraq, ancaq müvafiq dövlətin ərazisində daimi yaĢamayan, vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs 

muzdlu ola bilər.  

Sual o halda yaranır ki, Ģəxs müvafiq dövlətin vətəndaĢıdır, lakin onun ərazisində daimi 

yaĢamır, məsələn, ikili vətəndaĢlığa malikdir və daimi olaraq həmin ölkədə deyil, eyni 

zamanda vətəndaĢı olduğu ikinci ölkədə yaĢayır – bu cür Ģəxs muzdlu ola bilərmi? A.G. 

Kibalnik, O.Y. Moliboqa və Ġ.G. Solomonenko bu suala müsbət cavab verir və izah edirlər ki, 

―əgər münaqiĢədə A və B dövlətləri iĢtirak edirlərsə, bu zaman A ölkəsinin vətəndaĢı yalnız o 

halda onun muzdlusu ola bilər ki, o, həmin ölkənin ərazisində daimi yaĢamır, yəni tamamilə 

mümkündür ki, o, daimi olaraq B ölkəsinin ərazisində yaĢayır‖. Doğrudan da, qanunun mət-

nini qrammatika (sintaksis və punktuasiya) nöqteyi-nəzərindən təhlil etməklə formal olaraq 

bu cür nəticəyə gəlmək mümkündür. AR CM-nin 114-cü maddəsinə Ģərhin  mətnində ―...döv-

lətin vətəndaĢı olmayan‖ və ―onun ərazisində yaĢamayan‖ söz birləĢmələri arasında onları 

ayıran vergül qoyulmuĢdur və nə ―və‖ birləĢdirici bağlayıcısı, nə də ―və ya‖ ayırıcı bağlayıcısı 

yoxdur. Bu, o deməkdir ki, Ģəxsin muzdlu qəbul olunması üçün bu iki əlamətdən biri 

kifayətdir. Buradan da biz nəticə çıxara bilərik ki, hətta əgər Ģəxs silahlı münaqiĢədə və ya 
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hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edən və ya ərazisində silahlı münaqiĢənin və ya hərbi əməliy-

yatların baĢ verdiyi dövlətin vətəndaĢıdırsa belə, lakin bu dövlətin ərazisində daimi yaĢamırsa, 

qalan zəruri əlamətlərin varlığı Ģərtilə o, muzdlu ola bilər.   

Lakin faktiki olaraq burada iki vəziyyət ola bilər. Birincisi o zaman baĢ verir ki, 

müvafiq dövlətdə daimi yaĢamayan vətəndaĢ silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda 

həmin o vətəndaĢı olmadığı dövlət tərəfdən iĢtirak edir. Hətta əgər o, bu iĢtiraka görə maddi 

mükafat almağa bel bağlayırsa və bu cür mükafat ona təqdim olunursa belə, bu cür Ģəxsi 

muzdlu adlandırmaq olmaz. Ġkinci vəziyyət o zaman yaranır ki, bu vətəndaĢ böyük maddi 

mükafat almaq məqsədilə vətəndaĢı olduğu həmin o dövlətə qarĢı vuruĢur.  

Ġkinci vəziyyətin həll edilməsi üçün ―muzdlu‖ anlayıĢının 1949-cu il tarixli Müharibə 

qurbanlarının müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyalarına I Əlavə protokolun 47-ci 

maddəsində verilmiĢ tərifinə müraciət edək [4,s.599-600]. Bu tərifdə  ikinci və üçüncü 

əlamətlər daha aydın göstərilmiĢdir: Ģəxs ―nə münaqiĢədə olan tərəfin vətəndaĢı deyildir, nə 

də münaqiĢədə olan tərəfin nəzarət etdiyi ərazidə daim yaĢayan Ģəxs deyildir‖. Bu beynəlxalq 

tərif göstərilən əlamətləri birmənalı olaraq tamamilə aĢkar surətdə izah etməyə imkan verir, 

yəni, faktiki olaraq harada yaĢamasından asılı olmayaraq həmin dövlətin vətəndaĢı olan Ģəxs 

muzdlu sayıla bilməz. Əgər bu Ģəxs böyük maddi mükafata görə əks tərəfə keçirsə, o, sözün 

dar (mənfi) mənasında muzdlu, xəyanətkar, satqın hesab edilməlidir, lakin cinayət hüququ 

mənasında muzdlu deyildir. Məsələn, 1941-1945-ci Böyük Vətən müharibəsi illərində alman 

faĢist istilaçıları tərəfindən iĢğal olunmuĢ ərazilərdə yerli əhalidən olan faĢist polisaylarını heç 

kim muzdlu hesab etmirdi.  

Muzdlunun qanunda göstərilən dördüncü əlaməti odur ki, Ģəxs rəsmi vəzifələrinin 

yerinə yetirilməsi üçün göndərilmiĢ olmamalıdır. Bu əlamət muzdlunun beynəlxalq tərifinin 

Ģəxsin ―müharibə edən tərəf olan dövlət tərəfindən onun silahlı qüvvələrinin tərkibinə daxil 

olan Ģəxs qismində rəsmi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün göndərilmədiyini‖ bildirən 

əlamətə uyğun gəlir. Hesab edirik ki, bu dəfə AR CM-nin 114-cü maddəsinə Ģərhdə verilmiĢ 

müvafiq əlamət daha üstündür. Qanuna əsasən, Ģəxs dövlətlər arasında razılaĢmaya görə 

əcnəbi orduda xidmətə göndərilmiĢ, lakin özü hərbi əməliyyatlarda bilavasitə iĢtirak etməyən 

hərbi müĢavir və ya konsultant olmamalıdır. Könüllülər, yəni müharibə edən tərəflərdən 

birində hərbi xidmətə qəbul olmağı arzulayan Ģəxslər də muzdlu deyildirlər. Lakin könüllü 

maddi mənfəəti deyil, öz siyasi baxıĢ və vətənpərvərlik əqidəsini əldə rəhbər tutur və o, 

təcavüzkara, müstəmləkəçiliyə, irqçiliyə və ya əcnəbi dövlətin hökmranlığa qarĢı mübarizə 

aparır. Könüllülər müharibə edən tərəfin silahlı qüvvələrinin tərkibinə qoĢulur, buna görə də 

döyüĢçüdürlər və dövlət onlara görə bütün məsuliyyətləri daĢıyır. [5] Muzdlu isə Ģəxsi heyətin 

siyahısına daxil edilmir. Sonuncu aspekt muzdlunun beynəlxalq sənədlərdə yer alan tərifinin 

əlaməti qismində xüsusi olaraq daxil edilmiĢdir. Lakin Ģəxsin silahlı münaqiĢədə döyüĢmək 

üçün hərbi əməliyyatların keçirildiyi yerdə və ya sərhədlərdən kənarda xüsusi olaraq yığılmalı 

olduğu əlaməti kimi bu əlamət də AR CM-də öz əksini tapmamıĢdır. Bununla belə, bey-

nəlxalq hüquqda bu iki əlamət mühüm əlamətlər kimi ayırd edilir [6,s.88-89]. 

Hesab edirik ki, beynəlxalq normaların milli qanunvericiliyə tətbiq edilməsi zamanı bu 

və ya baĢqa əməlin zəruri və kafi əlamətləri daha dəqiq daxil edilməlidir. Deyilənləri nəzərə 

alaraq AR CM-nin 114-cü maddəsinə Ģərhdə ―muzdlu‖ anlayıĢının aĢağıdakı tərifini vermək 

olar: ―Silahlı münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edən, yaxud ərazisində silahlı 

münaqiĢənin baĢ verdiyi dövlətin vətəndaĢı olmayan və onun ərazisində daimi yaĢamayan, 

habelə rəsmi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün göndərilməyən, yığma yerindən asılı ol-

mayaraq silahlı münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak etmək üçün xüsusi olaraq 

yığılmıĢ Ģəxs muzdlu sayılır‖.  
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Muzdluluğun subyektinin daha bir məsələsi üzərində dayanmaq yerinə düĢər – bu 

həmin cinayətə görə cinayət məsuliyyətinin yaĢıdır. AR CM-nin 114-cü maddəsinin özündə 

muzdlunun tərifində də yaĢ barəsində heç bir xüsusi göstəriĢ yoxdur. AR CM-nin 114-cü 

maddəsinin 2-ci hissəsinin mətnindən belə çıxır ki, muzdlu qismində yetkinlik yaĢına çat-

mayan Ģəxs də çıxıĢ edə bilər. AR CM-nin 20-ci maddəsinə əsasən, AR CM-nin 114-cü 

maddəsi üzrə məsuliyyət 16 yaĢından baĢlayır. Lakin Çeçenistandakı hadisələr göstərdi ki, 

muzdluluğun tərkibini yaradan hərəkətlər 14 yaĢından 16 yaĢa qədər yetkinlik yaĢına çat-

mayan Ģəxs tərəfindən də törədilir. Əlbəttə, əgər bu cür yetkinlik yaĢına çatmayan ―muzd-

lular‖ AR CM-nin 20-ci maddəsində siyahısı verilmiĢ cinayətlər törədirsə, onlar bu konkret 

cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Lakin yetkinlik yaĢına çatmayanlar 

muzdluları yığmaya (məsələn, öz həmyaĢıdları və ya 16 yaĢına çatmıĢ Ģəxslər arasından) 

yönəlmiĢ əməllər törədə bilər, onlara təlim keçə bilərlər və s. Belə görünür ki, ―ümumilikdə 

cinayət siyasətinin məqsədləriinə və sülhün və insanlığın təhlükəsizliyinin maraqlarının 

mühafizəsi üzrə Cinayət Məcəlləsinin vəzifələrinə daha təsirli Ģəkildə nail olmaq üçün‖ 

muzdluluğa görə cinayət məsuliyyəti yaĢını 14 yaĢa qədər azaltmaq zəruri olduğunu düĢünən 

müəlliflərlə razılaĢmaq lazımdır.  

Muzdla yığanın tələbinin yerinə yetirilməsi üçün cinayət məsuliyyəti yaĢına çatmadığı 

və anlaqsız olduğu səbəbindən cinayət məsuliyyəti Ģamil olunmayan Ģəxslərin silahlı 

münaqiĢə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak etdiyi vaxt yaranan vəziyyət müəyyən maraq kəsb 

edir. Belə vəziyyət AR CM-nin 33-cü maddəsinin 2-ci hissəsində əhatə olunan ümumi qayda 

üzrə həll edilir: bu cür Ģəxsi silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak üçün 

istifadə edən müqəssir AR CM-nin 114-cü maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan 

cinayətin bilavasitə icraçısı kimi cavab verməlidir.  

ġəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün günahın olmasını təyin etmək lazımdır 

ki, bu da cinayətin subyektiv tərəfinin gözdən keçirilməsini tələb edir. Cinayətin subyektiv 

tərəfi dedikdə, əməlin törədilməsi ilə bağlı olan Ģəxsin psixi fəaliyyəti baĢa düĢülür. Psixika –

insan Ģüurunda obyektiv gerçəkliyin əksi kimi duyğuların, təsəvvürlərin, hisslərin, fikirlərin 

məcmusudur. Ġnsan psixikası insan fəaliyyətinin idarəedilməsi funksiyasını yerinə yetirir. 

Psixi fəaliyyət Ģüur (intellekt), iradə, motivlər, məqsədlər, hisslər və emosiyalar kimi bütöv 

bir sıra əlamətləri özündə birləĢdirir.  

Ġstənilən insan rəftarının, o cümlədən, cinayətin xarakter və istiqaməti Ģəxsin Ģüur və 

iradəsi ilə müəyyən edilir ki, bunlar da obyektiv gerçəklikdən, insanın olduğu konkret 

Ģərtlərdən asılıdır. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, insan müvafiq davranıĢ variantının 

seçimi imkanına, yəni iradə azadlığına malik olmalıdır.  

Ġnsanın psixi fəaliyyəti həmiĢə onun tərəfindən konkret əməllərin yerinə yetirilməsindən 

əvvəl gəlir və vahid, əsaslandırılmıĢ prosesi ifadə edir.  

Ətraf gerçəkliyin dərk edilməsi, onun insan Ģüurunda əksi müəyyən ehtiyaclara səbəb 

olur ki, bunlar da öz növbəsində konkret maraqlar doğurur. Ġnsanın maraq və arzuları onda 

müəyyən aktiv fəaliyyətə həvəs yaradır, onun davranıĢının motivlərinə çevrilirlər. Nəticədə 

motivlər konkret insan fəaliyyətinin məqsədini, yəni insanın nəyə can atdığını müəyyən edir. 

Həyat ehtiyaclarının təmin edilməsinə can atma həm qanuni, həm də qanundan kənar yollarla 

həyata keçirilə bilər.  

Etiraf etmək lazımdır ki, burada ―günah‖ anlayıĢının məzmununa böyük rol ayrılır ki, 

bu da Ģüur və iradənin müəyyən vəziyyətini, yəni cinayət törətmiĢ insanın Ģüurunda baĢ verən 

psixi prosesi və Ģəxsin hüquqazidd davranıĢını müĢayiət edən, yəni onu cinayətin baĢa çatdığı 

ana qədər tənzimləyən məhz həmin o prosesi özündə birləĢdirir.  

Günah aydın ifadə edilmiĢ məzmun məqamlarına malikdir:  
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а) Ģəxsin psixikasında baĢ verən prosesləri, onun törədilmiĢ əmələ münasibətini, bu 

zaman onun qarĢısına qoyduğu motivləri, məqsədləri təsbit etməklə psixoloji məzmunu ilə 

xarakterizə olunur;  

b) əyani məzmununa malikdir, həmiĢə konkret cinayətdə üzə çıxmaqla o, onu törədən 

konkret subyektə fərdiləĢdirilmiĢdir;  

c) müəyyən sosial məzmunla dolmuĢdur. Onda subyektin sosial dəyərlərə mənfi müna-

sibəti təzahür edir.  

Hüquqi ədəbiyyatda ―günah‖ anlayıĢı və onun məzmunu ilə yanaĢı ―günah dərəcəsi‖ 

anlayıĢına da rast gəlmək mümkündür. Bu halda söhbət günahın sosial mahiyyətinin kəmiyyət 

xarakteristikasından, yəni cinayəti törədən insanın sosial meyllərinin deformasiya olma 

dərəcəsindən gedir. Qanunvericilikdə ―günah dərəcəsi‖ kimi anlayıĢ təsbit edilməmiĢdir, lakin 

təcrübədə, xüsusən də cəzanın təyin olunması zamanı böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyinə əsasən, günah iki formadan birində: qəsdən 

olan formada və ya ehtiyatsızlıq formasında zahirə çıxa bilər (CM-nin 25 və 26-cı maddələri). 

Qəsd və ehtiyatsızlıq Ģəxsin törədilən əmələ və onun nəticələrinə psixi münasibətini 

xarakterizə edir. Günahkarlığın ilkin Ģərti Ģəxsin anlaqlığıdır, yəni söhbət törətdiyi əməlin 

faktiki tərəfini və ictimai təhlükəli xarakterini dərk etmək və öz hərəkətlərini idarə etmək 

qabiliyyətinə malik Ģəxsdən gedir.  

Cinayətin subyekti tərəfindən törədilmiĢ əməlin xarakterinin dərk edilməsi və onun 

nəticələrindən qabaqcadan xəbərdar olması günahın intellektual tərəfi, müəyyən nəticələrin 

baĢ verməsini arzulama və ya arzulamama isə iradə tərəfi adlanır.  

Ġntellekt – Ģəxsiyyətin Ģüurda obyektiv gerçəkliyin predmet və hadisələrini onların mü-

hüm əlaqə və qanunauyğunluqlarında, habelə təcrübənin yaradıcı dəyiĢməsində dərin və dəqiq 

əks olunması qabiliyyətində təzahür edən xüsusiyyətidir. Ġntellekt bütün əqli proseslərdə, 

lakin ilk növbədə, düĢünmə və təxəyyüldə meydana çıxır [7,s.73]. 

Ġradə fəaliyyətin və onun həyata keçirilməsi üçün zəruri daxili səylərin seçimi 

qabiliyyəti kimi müəyyən edilir. Ġradi hərəkət həyata keçirməklə insan bilavasitə hiss edilən 

ehtiyacların, qeyri-iradi istəklərin gücünə qarĢı durur: iradi əməl üçün ―mən istəyirəm‖ hissi 

deyil, ―lazımdır‖, ―mən etməliyəm‖ hissləri, hərəkətin məqsədinin dəyər xarakteristikasının 

dərk edilməsi səciyyəvidir. Ġradi davranıĢa çox vaxt motivlərin mübarizəsi ilə müĢayiət 

olunan qərar qəbulu daxildir. Ġradə psixi fəaliyyətin o tərəfidir ki, o, ictimai tələbatları əks 

etdirir və məqsədə nail olmaq üçün bu məqsədin qətiyyət və hazırlıqla Ģüurlu surətdə qoyulu-

Ģunda, məqsədə nail olma yolunda duran maneələrin açılması üçün zəruri fəallıq, mütəĢək-

killik və dözümlülükdə təzahür edir.  
Yuxarıda deyilənlərlə bağlı olaraq, əgər intellekt konkret Ģəraitdə bütün baĢ verənlərin 

dərk edilməsinə imkan yaradan əksetmə funksiyasını yerinə yetirirsə, o zaman iradə cinayətin 
törədilməsi barədə qərar qəbulu mexanizminin əsası olmaqla yönəldici funksiyanı yerinə 
yetirir.   

Günahın intellektual tərəfi əməlin ictimai təhlükəli xarakterini dərketmə və onun ictimai 
təhlükəli nəticələrini qabaqcadan görmə ilə səciyyələnir. Ayrı-ayrı hallarda (cinayətkar 
diqqətsizlik) Ģəxs onun tərəfindən törədilən əməllərin ictimai təhlükəli nəticələrini qabaqca-
dan görməyə bilər.  

Ġnsan Ģüurunun psixoloji xarakteristikasına özünü dərk edən subyektin hiss etmək, 
mövcud və xəyali gerçəkliyi fikrən təsəvvür etmək, öz psixi və davranıĢ vəziyyətinə nəzarət 
etmək, onları idarə etmək qabiliyyəti, ətraf gerçəkliyi surətlər formasında görmək və qavra-
maq bacarığı daxildir [8,s.113]. Beləliklə, törədilən əməlin ictimai təhlükəli xarakterini 
anlama onun faktiki məzmununu və ictimai mənasını dərk etmə deməkdir. O, cinayətin ob-



Hüquq və idarəetmə 

Audit № 1, Cild 19, 2018, səh. 133-142. 

 

138 

 

yektinin xarakteri barədə, əməlin məzmunu barədə, habelə konkret cinayətin törədilmiĢ 
olduğu və ya törədildiyi faktiki Ģərait barədə təsəvvürü özündə birləĢdirir.  

ġüurun ikinci vacib psixoloji xarakteristikası gerçəkliyin fikrən təsəvvürü və təxəyyülü, 
yəni baĢ verəcək, baĢ verməli olan və baĢ verə bilən hadisələrin Ģüurda qabaqcadan görün-
məsi, əksidir.  

Ümumilikdə baĢa düĢmə kimi qabaqcadan görmə də iradə ilə sıx bağlıdır. Ġradi tərəf 
subyektin psixikasında keçən iradi prosesləri xarakterizə edir. Günahkar bir halda ictimai 
təhlükəli nəticələrin baĢ verməsini arzulaya, baĢqa halda onların qarĢısının alınmasını Ģüurlu 
surətdə ehtimal edə, üçüncü halda isə buna düĢüncəsiz Ģəkildə bel bağlaya bilər.  

Ġntellektual və iradi tərəflərin nisbətindəki fərqlər günahın günah formalarına bölün-
məsinin əsasında durur. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, günah iki formadan birində: 
qəsd və ya ehtiyatsızlıq formasında üzə çıxa bilər (CM-nin 25 və 26-cı maddələri). Bu o 
deməkdir ki, ümumiyyətlə günah, yəni bu formalardan kənarda mövcud deyildir. AR CM-də 
günahın iki forması ilə yanaĢı (CM-nin 24-cü maddəsi) qəsd və ehtiyatsızlığın növləri 
müəyyən edilmiĢdir. CM-nin 25-ci maddəsində deyilir ki, qəsdən törədilən cinayət birbaĢa və 
ya dolayı niyyətlə törədilən əməl hesab olunur, CM-nin 26-cı maddəsinin 1-ci hissəsində isə 
ehtiyatsızlıq üzündən törədilən cinayətin düĢüncəsizlik və ya diqqətsizliyə görə törədilən əməl 
qəbul olunduğu deyilir.  

Muzdluluğun subyektiv tərəfi məsələsi üzrə hüquq ədəbiyyatda demək olar ki, ziddiyyət 
yoxdur: qəti olaraq bütün müəlliflər hesab edirlər ki, AR CM-nin 114-cü maddəsində nəzərdə 
tutulan cinayət müstəsna olaraq birbaĢa niyyətlə törədilir. Belə düĢünürük ki, baĢqa mülahizə 
ola da bilməz: günahın forma və növü həmin cinayətin tərkibinin quruluĢunun özündən çıxır.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, muzdluluğun AR CM-nin 114-cü maddəsinin həm birinci, 
həm də üçüncü maddəsində nəzərdə tutulan tərkibləri quruluĢuna görə formaldır, yəni 
muzdluluq qanunda göstərilmiĢ hərəkətlərin törədilməsi anından baĢa çatmıĢ olur. Burada 
belə çıxır ki, müzakirə edilən cinayətin subyektiv tərəfi ancaq birbaĢa niyyətlə ifadə oluna 
bilər. [9,s.213] 

Hazırkı araĢdırmada tərəfimizdən verilən təriflər nəzərə alınmaqla qanunda göstərilən 
hər bir hərəkətə münasibətdə subyektiv tərəfi açaq:  

1.  Muzdlu yığma. ġəxs baĢa düĢür ki, baĢqa bir Ģəxsi muzdlu qismində yığır, yəni elə 
razılaĢma (müqavilə) bağlamağa yönəlmiĢ hərəkətlər edir, bu razılaĢmaya əsasən o (və ya 
onun tərəfindən təqdim edilən Ģəxslər), muzdlunun silahlı münaqiĢə və ya hərbi əməliy-
yatlarda iĢtirakı müqabilində ona təlim keçmək, onu maliyyələĢdimək və baĢqa cür maddi 
təminat vermək öhdəliyi götürür və belə razılaĢma bağlamaq, yəni muzdlu yığmaq istəyir; 

2.  Muzdluya təlim keçmə. ġəxs baĢa düĢür ki, muzdluya təlim keçir, yəni ona hərbi 
sahədə bilik və bacarıqlar verir, vərdiĢlər formalaĢdırır, habelə onun silahlı münaqiĢədə, ya da 
hərbi əməliyyatlarda bilavasitə hazırlığı məqsədilə ona müəyyən Ģəkildə psixoloji, o cümlədən 
ideoloji təsir edir və bu cür hərəkət etmək, yəni təlim keçmək istəyir.  

3.  Muzdlunu maliyyələĢdirmə. ġəxs baĢa düĢür ki, məhz muzdlunu maliyyələĢdirir, 
yəni onu pul vəsaitləri (nağd və ya nağdsız) təmin edir və bu cür hərəkət etmək istəyir; 

4.  Muzdluya baĢqa cür maddi təminat vermə. ġəxs baĢa düĢür ki, muzdlunu maddi 
cəhətdən təmin edir, yəni onu hər hansı maddi dəyərlərlə təchiz edir və bu hərəkətləri yerinə 
yetirmək istəyir; 

5.  Muzdludan silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda istifadə etmə. ġəxs baĢa 
düĢür ki, muzdludan silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda istifadə edir və ondan bu 
Ģəraitdə istifadə etmək istəyir; 

6.  Muzdlunun silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakı. Muzdlu baĢa 

düĢür ki, silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edir və iĢtirak etmək istəyir. 

Muzdlunun silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakının subyektiv tərəfinin 
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obyektiv əlaməti AR CM-nin 114-cü maddəsində göstərilən məqsəd – maddi mükafat al-

maqdır. Yuxarıda deyildiyi kimi, subyektiv tərəfin bu obyektiv əlamətini AR CM-nin 114-cü 

maddəsinin 3-cü hissəsinə Ģərhdə deyil, müvafiq beynəlxalq hüquq norması ilə uyğunluğa 

gətirərək onun dispozisiyasında nəzərdə tutmaq daha məqsədəuyğun olardı. 
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X Ü L A S Ə 

 

 MUZDLULUĞUN SUBYEKTĠV ƏLAMƏTLƏRĠNĠN ġƏRHĠ 

 

Ġstənilən cinayət tərkibinin subyektiv əlamətləri cinayətin subyektinin və subyektiv 

tərəfinin əlamətləridir. Əlimiz çatan hüquqi ədəbiyyatın təhlili götərmiĢdir ki, muzdluluğun 

AR CM-nin 114-cü maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan subyekti məsələsi üzrə, demək 

olar ki, fikir ayrılığı yoxdur: müəlliflərin böyük əksəriyyəti hesab edir ki, bu cinayətə görə 

cinayət məsuliyyətinə ümumi subyekt, yəni 16 yaĢına çatmıĢ fiziki cəhətdən anlaqlı Ģəxs cəlb 

edilə bilər.AR CM-nin 114-cü maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan muzdluluğun 

subyekti böyük maraq doğurur. Burada xüsusi subyekt – muzdlu nəzərdə tutulmuĢdur. 

Muzdlunun əlamətləri AR CM-nin 114-cü maddəsinə muzdlu anlayıĢının 1949-cu il tarixli 

Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyalarına I Əlavə protokolda 

verilmiĢ tərifinə əsaslanan Ģərhdə göstərilmiĢdir. Beləliklə qeyd etdiyimiz kimi, muzdluluğun 

AR CM-nin 114-cü maddəsinin həm birinci, həm də üçüncü maddəsində nəzərdə tutulan 

tərkibləri quruluĢuna görə formaldır, yəni muzdluluq qanunda göstərilmiĢ hərəkətlərin 

törədilməsi anından baĢa çatmıĢ olur. Burada belə çıxır ki, müzakirə edilən cinayətin 

subyektiv tərəfi ancaq birbaĢa niyyətlə ifadə oluna bilər. 
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Hazırkı araĢdırmada tərəfimizdən verilən təriflər nəzərə alınmaqla qanunda göstərilən 

hər bir hərəkətə münasibətdə subyektiv tərəfi açaq:  

 - Muzdlu yığma. ġəxs baĢa düĢür ki, baĢqa bir Ģəxsi muzdlu qismində yığır, yəni elə 

razılaĢma (müqavilə) bağlamağa yönəlmiĢ hərəkətlər edir, bu razılaĢmaya əsasən o, (və ya 

onun tərəfindən təqdim edilən Ģəxslər), muzdlunun silahlı münaqiĢə və ya hərbi əməliy-

yatlarda iĢtirakı müqabilində ona təlim keçmək, onu maliyyələĢdimək və baĢqa cür maddi 

təminat vermək öhdəliyi götürür və belə razılaĢma bağlamaq, yəni muzdlu yığmaq istəyir; 

 - Muzdluya təlim keçmə. ġəxs baĢa düĢür ki, muzdluya təlim keçir, yəni ona hərbi 

sahədə bilik və bacarıqlar verir, vərdiĢlər formalaĢdırır, habelə onun silahlı münaqiĢədə, ya da 

hərbi əməliyyatlarda bilavasitə hazırlığı məqsədilə ona müəyyən Ģəkildə psixoloji, o cümlədən 

ideoloji təsir edir, və bu cür hərəkət etmək, yəni təlim keçmək istəyir; 

 - Muzdlunu maliyyələĢdirmə. ġəxs baĢa düĢür ki, məhz muzdlunu maliyyələĢdirir, yəni 

onu pul vəsaitləri (nağd və ya nağdsız) təmin edir və bu cür hərəkət etmək istəyir; 

 - Muzdluya baĢqa cür maddi təminat vermə. ġəxs baĢa düĢür ki, muzdlunu maddi 

cəhətdən təmin edir, yəni onu hər hansı maddi dəyərlərlə təchiz edir və bu hərəkətləri yerinə 

yetirmək istəyir; 

 - Muzdludan silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda istifadə etmə. ġəxs baĢa 

düĢür ki, muzdludan silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda istifadə edir və ondan bu 

Ģəraitdə istifadə etmək istəyir;  

 - Muzdlunun silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakı. Muzdlu baĢa düĢür 

ki, silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edir və iĢtirak etmək istəyir. 

Muzdlunun silahlı münaqiĢədə və ya hərbi əməliyyatlarda iĢtirakının subyektiv tərəfinin 

obyektiv əlaməti AR CM-nin 114-cü maddəsində göstərilən məqsəd – maddi mükafat almaq-

dır. Yuxarıda deyildiyi kimi, subyektiv tərəfin bu obyektiv əlamətini AR CM-nin 114-cü 

maddəsinin 3-cü hissəsinə Ģərhdə deyil, müvafiq beynəlxalq hüquq norması ilə uyğunluğa 

gətirərək onun dispozisiyasında nəzərdə tutmaq daha məqsədəuyğun olardı. 

                                                                           

    Гусейнова Айтен Башир гызы, докторант 

Бакинский Университет Бизнеса 

Г. Баку, Г.Зардаби 88а 

 

Р Е З Ю М Е 

 

АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАЕМНИЧЕСТВА 

 

Субъективными признаками любого состава преступления являются признаки 

субъекта и субъективной стороны преступления.Анализ доступной нам юридической 

литературы показал, что по вопросу субъекта наемничества, предусмотренного ч. 1 

ст.114 УК АР, практически нет разногласий: подавляющее большинство авторов счита-

ет, что уголовной ответственности за это преступление подлежит субъект общий, то 

есть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Большoй интерес вызывает субъект наемничества, предусмотренного ч. 3. ст. 114 

УК АР. Здесь предусмотрен специальный субъект — наемник. Признаки наемника ука-

заны в примечании к ст. 114 УК АР, основанном на определении понятия наемника, 

данного в Дополнительном протоколе I к Женевским конвенциям 1949 г. 
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Как мы отметили, по конструкции составы наемничества, предусмотренные и в 

части первой, и в части третьей ст. 114 УК АР, являются формальными, т. е. окончен-

ным наемничество является с момента совершения указанных в законе действий. От-

сюда следует, что субъективная сторона рассматриваемого преступления может быть 

выражена только прямым умыслом. 

Раскроем субъективную сторону применительно к каждому действию, указанно-

му в законе, с учетом данных нами в настоящем исследовании определений. 

 - Вербовка наемника. Лицо сознает, что вербует другое лицо в качестве наем-

ника, то есть совершает действия, направленные на заключение соглашения (договора), 

согласно которому оно (или представляемые им лица) обязуется обучать, финансиро-

вать и иным образом материально обеспечивать наемника в обмен на участие послед-

него в вооруженном конфликте или военных действиях, и желает заключить такое сог-

лашение, то есть завербовать. 

 - Обучение наемника. Лицо сознает, что обучает наемника, то есть передает ему 

знания, умения и формирует у него навыки в военной области, а также что определен-

ным образом воздействует на него психологически, в том числе идеологически с целью 

подготовки его к непосредственному участию в вооруженном конфликте либо военных 

действиях, и желает поступить таким образом, то есть обучить. 

 - Финансирование наемника. Лицо сознает, что финансирует именно наемника, 

то есть обеспечивает его денежными средствами (наличными или безналичными) и же-

лает так поступить. 

 - Иное материальное обеспечение наемника. Лицо сознает, что материально 

обеспечивает наемника, то есть снабжает его какими-либо материальными ценностями, 

и желает совершить эти действия. 

 - Использование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. 

Лицо сознает, что использует наемника в вооруженном конфликте или военных дей-

ствиях и желает его использовать в такой обстановке. 

 - Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Наемник 

сознает, что принимает участие в вооруженном конфликте или военных действиях и 

желает участвовать. Обязательным признаком субъективной стороны участия наемника 

в вооруженном конфликте или военных действиях является цель, указанная в примеча-

нии к ст. 114 УК АР, - получение материального вознаграждения. Как было сказано 

выше, целесообразнее было бы этот обязательный признак субъективной стороны 

предусмотреть не в примечании, а в диспозиции ч. 3 ст. 114 УК АР, приведя его в 

соответствие с соответствующей международно-правовой нормой. 
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S U M M A R Y  

 

INTERPRETATION OF MERCENARISM  

 

Subjective signs of any offence are signs of the subject and the subjective side of the 

offence. 

The analysis of the available legal literature showed that there is almost no 

disagreement with respect to the subject of mercenarism under Article 114, Part 1 of the AR 

CC. The majority of authors believe that a person with a physical ability who has reached the 

age of 16 is subject to criminal liability. 

The subject of mercenarism considered in Article 114, Part 3 of the Criminal Code, 

creates great interest. Here a mercenary is considered as a special subject. The signs of a 

mercenary are reflected in Article 114 of the AR CC Charter and Additional Protocol I of the 

Geneva Conventions on the Protection of Victims of War of 1949. 

Thus, as we have already mentioned, mercenarism is formal according to the structure 

of the contents in provisions 1 and 3 of Article 114 of the AR CC, namely, mercenarism ends 

at the moment of committing the acts stated in the law. It turns out that the subjective side of 

the offence can only be expressed directly. 

In the present study, let's define the subjective side in relation to any action in the law, 

taking into account the definitions given by us: 

 - Recruiting mercenaries. The person understands that he hires other persons as 

mercenaries, makes arrangements aimed at concluding an agreement, in accordance with this 

agreement the person undertakes to train, fund, and provide other physical security in 

exchange for their participation in armed conflicts or hostilities. 

- Training mercenaries. The person understands that he trains mercenaries for a job, 

gives knowledge and skills in the military field, develops habits, gets psychological and 

ideological impact on them, for immediate readiness in armed conflicts or hostilities.  

 - Financing mercenaries. The person realizes that he finances the mercenaries, provides 

them with money (cash or non-cash). 

 - Providing mercenaries with other material resources. The person realizes that he 

financially provides a mercenary, that is, supplies him with any material resources. 

 - Using mercenaries in armed conflicts or hostilities. The person understands that he 

uses the mercenaries for armed conflicts or hostilities and wants to use them in such 

circumstances. 

 - Participation of mercenaries in armed conflicts or hostilities. A mercenary realizes 

that he will participate in an armed conflict or hostility and wants to participate. A mandatory 

feature of the subjective side of a mercenary's participation in armed conflicts or hostilities is 

the goal specified in the note to Article 114 of АR CC, - receiving material compensation. As 

mentioned above, it would be more expedient to envisage this obligatory sign of the 

subjective side not in a note, but in the disposition of Part 3 of Article 114 of the AR CC, 

bringing it in line with the relevant international legal norm. 
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BAKI BĠZNES UNĠVERSĠTETĠNĠN “AUDĠT” JURNALINDA 
DƏRC OLUNMAQ ÜÇÜN NƏġRƏ TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRĠN 

HAZIRLANMASI QAYDALARI 
 

Jurnala aid məqalələrin aĢağıdakı ardıcıllıqla – nəzəri, təcrübi hissələri və nəticələri əha-
tə etməklə tərtib olunması zəruridir: 

1. Məqalələr 2 nüsxədən ibarət olmaqla jurnalın istiqaməti və quruluĢuna uyğun tərtib 
edilərək yazılı və elektron variantında təqdim edilməlidir.  

2. 2-ci nüsxənin sonunda müəllif məqalənin tam unikallığına görə məsuliyyət daĢıdığı 
üçün imza etməlidir. 

3. Məqalələr təmiz, çap edilmiĢ halda qəbul olunur. 
4. Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində açar sözlər verilməlidir. 
5. Müəlliflərin təqdim etdiyi məqalədə vərəqin sol tərəfindən 2,5 sm, sağ tərəfindən 1,5 sm, 

aĢağıdan 2,5 sm və yuxarıdan isə 3 sm boĢ yer saxlanmaqla çap olunaraq təhvil verilməlidir. 
6. Məqalə və nəĢr materialları hər bir vərəqdə 27-30 sətir, hər bir sətirdə 60-65 çap iĢa-

rəsi olmaqla təqdim edilməlidir.  
7. Həmin vərəqin baĢ tərəfində solda məqalənin mətninə uyğun UOT (УДК) nömrəsi 

yazılmalı, sağda müəllifin  adı, soyadı, ata adı (tam Ģəkildə göstərilməlidir,) iĢlədiyi müəssi-
sənin adı, ünvanı, müəllifin elektron poçt ünvanı, mərkəzdən aĢağıda isə məqalənin adı böyük 
hərflərlə yazılmalıdır. Məqalənin adı yığcam olmaqla məzmununu əhatə etməlidir.  

8. Məqalənin çap olunmasının mümkünlüyü barədə müəllif məqalə ilə birlikdə iĢ yerin-
dən mütəxəssis rəyi və protokoldan çıxarıĢ təqdim etməlidir. Sonra isə məqalə jurnalın redak-
siya heyətinin üzvlərindən birinə rəyə verilməlidir. 

9. Jurnalın  bir nömrəsində bir müəllif 1 məqalə, akademik və müxbir üzvləri isə 2 mə-
qalə dərc etdirə bilər. Jurnalda Azərbaycan, rus və ingilis dilində məqalələr çap edilir. 

10. Dərc olunduğu dildən əlavə baĢqa 2 dildə də məqalənin xülasəsi (250 sözdən az ol-
mamaqla) verilməlidir. 

11. Xülasələrdə müəllifin (müəlliflərin) gəldiyi elmi nəticə, iĢin yeniliyi, tətbiqinin əhə-
miyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. yığcam Ģəkildə öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə məqalə-
nin adı, müəllifin (müəlliflərin) tam adı göstərilməlidir. 

12. Məqalənin mətninin sonunda istifadə olunmuĢ ədəbiyyatların siyahısı verilməlidir. 
Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. üstünlük veril-
məlidir. Mətndə ədəbiyyat materiallarına istinad düz mötərizədə göstərilir. Ġstinad olunan 
mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının ―Dissertasiyaların tərtibi qaydaları‖ barədə qüvvədə olan təlimatı-
nın ―Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat‖ bölməsinin 10.2-10.4.6 tələbləri əsas götürülməlidir. 

13. Cədvəllər və Ģəkillər adları və sıra sayları yazılmaqla mətndə verilir. Cədvəllərin 
adları və sıra sayları cədvəlin üst tərəfində, Ģəkillərin adları və sıra sayları isə Ģəklin altında 
yazılmalıdır. 

14. Təqdim olunan məqalənin həcmi A4 formatında 6-10 səhifədən çox olmamalıdır. 
Məqalənin mətni Times New Roman - 12 Ģrifti ilə (məsələn: Azərbaycan dilində latın əlifbası, 
rus dilində kiril əlifbası, ingilis dilində ingilis əlifbası) 1 intervalla yazılmıĢ diskdə də təqdim 
olunmalıdır.  

15. Məqalə rəydən alındıqdan sonra redaksiya heyətində müzakirə edilir və məqalənin 
dərc olunub - olunmaması barədə müəllifə xəbər verilir. 

16. Məqalə müəllifə düzəliĢ üçün geri qaytarıldıqda müvafiq düzəliĢlər edildikdən son-
ra köhnə mətnlə birlikdə redaksiyaya qaytarılır. 

17. Məqalənin redaksiyaya daxil olma, təkrar iĢləməyə göndərildiyi və çap olunma tari-
xi sonda göstərilməlidir. 

18. ―Audit‖ jurnalı təsərrüfat hesablı olmaqla özünümaliyyələĢdirmə prinsipi ilə ildə 4 
dəfə (rübdə bir dəfə) nəĢr edilir. Müəyyən edilmiĢ ödəniĢ köçürmə və ya nağd yolla həyata 
keçirilir.  
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «АУДИТ» 
БАКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА БИЗНЕСА 

 

Статья для публикации в журнале должна оформляться с охватом ее теоретической, 
практической частей и результатов в следующей последовательности: 

1. Статьи следует составлять в соответствии с направлением и структурой журнала, и 
предоставлять  в двух экземплярах в печатном виде и в электронном варианте. 

2. Оригинальность статей подтверждается подписью автора в конце второго экземпля-
ра статьи, тем самым ответственность за оригинальность статьи несет непосредственно сам 
автор.  

3. Статьи принимаются в чистом, напечатанном виде. 
4. В предоставленных статьях должны содержаться ключевые слова на азербайджан-

ском, русском и английском языках. 
5. Представленные авторами статьи следует печатать на листах со следующими поля-

ми: слева - 2.5 см, справа - 1.5 см, снизу - 2.5 см и сверху 3 см. 
6. Статья и материалы для печати должны быть напечатаны: на каждом листе по 27-30 

строк, в каждой строке по 60-65 знаков. 
7. В верхнем левом углу листа следует указать номер УДК в соответствии со статьей, 

справа-фамилию, имя и отчество автора, наименование и адрес учреждения, в котором он рабо-
тает, адрес электронной почты автора, а под ними посередине - название статьи заглавными 
буквами. Название статьи должно быть лаконичным и охватывать суть статьи. 

8. Автор должен предоставить вместе со статьей мнение специалиста с места работы о 
возможности публикации статьи и выписку из протокола. Далее статья подлежит передаче для 
написания отзыва одному из членов редакции журнала. 

9. В одном номере журнала один автор вправе опубликовать 1 статью, а академики и 
члены-корреспонденты-по 2 статьи. В журнале публикуются статьи на азербайджанском, рус-
ском и английском языках. 

10. Также следует предоставить резюме на статью (не менее 250 слов) на трех языках, 
включая язык публикации. 

11. В представленных резюме в краткой форме должны отразиться научное заключение 
автора (авторов), новизна работы, значимость ее применения, экономическая выгода и т.д. В 
каждом резюме должны указываться название статьи, полное имя автора (Ф.И.О).  

12. В конце текста статьи следует указать список использованной литературы. В списке 
литературы предпочтение следует отдавать научным статьям, монографиям и т.д. последних 5-
10 лет. Ссылки на литературные материалы в тексте указываются в прямых скобках. Список 
использованной литературы должен быть составлен согласно пунктам 10.2-10.4.6 раздела 
«Список использованной литературы» действующeй инструкции о «Правилах составления дис-
сертации» Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Респубики.   

13. Таблицы и рисунки приводятся в тексте с указанием названий и порядковых номе-
ров. Названия и порядковые номера таблиц приводятся вверху таблиц, а названия и порядковые 
номера рисунков - под рисунками. 

14. Объем представленных статей должен охватывать не более 6-10 страниц формата А-
4. Текст статьи также должен предоставляться в файле, записанном на диск шрифтом Times 
New Roman, с междустрочным интервалом - 1, размером шрифта - 12 (например: на азер-
байджанском языке - латинским алфавитом, на русском языке - кириллицей, на английском 
языке - английскими буквами). 

15. После получения отзыва на статью, она обсуждается в редакции и автору сообщается 
решение о ее публикации либо об отказе в публикации. 

16. В случае возврата статьи автору для исправлений, после внесения соответствующих 
поправок, она возвращается автором в редакцию вместе с предыдущим текстом. 

17. В конце следует указать дату поступления статьи в редакцию, направления ее на по-
вторную разработку и дату публикации. 

18. Журнал «Аудит» публикуется 4 раза в год (ежеквартально) по принципу самофинан-
сирования. Установленная оплата осуществляется путем перечисления или в наличной форме. 
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GUIDELINES FOR SUBMITTING ARTICLES 

 

The articles along with their theoretical-practical parts and conclusions will be pub-

lished in the Journal of Audit under the following requirements: 

1. The articles should be submitted in original and electronic versions in 2 copies in ac-

cordance with the content and structure of the journal. 

2. The originality of the articles will be declared with the signature of the authors at the 

end of Copy 2. 

3. The articles are accepted in an accurately printed form. 

4. The keywords should be in Azerbaijani, Russian and English. 

5. The margins of papers will be 2,5 inches on the left, 1,5 inches on the right, 2,5 inch-

es on the bottom and 3,0 inches on the top. 

6. Each paper should have 27-30 lines and 60-65 characters for each line. 

7. The UDC number is typed on the top left-hand corner; the author’s name and email 

address, the name and address of the workplace on the right and the title of the article with 

capital letters in the middle. The title of the article should relate to its content. 

8. The authors are requested to submit a recommendation letter of an expert and an ex-

tract from the protocol from their workplaces. The articles will be submitted to one of the 

members of the Editorial Board for review. 

9. The authors are allowed to publish one article whereas academicians and correspond-

ent members can publish two articles in one volume of the journal. The articles are published 

in Azerbaijani, Russian and English. 

10. The abstracts should be in 3 languages containing no less than 250 words. 

11. The abstracts should summarize scientific conclusions, innovation in the study, the 

significance of its application, economic effectiveness, etc. Each abstract should include the 

full name of the author (co-authors) and the article. 

12. A list of references should be given at the end of the article. They include scientific 

articles and monographs for the last 5-10 years. The relevant references are indicated with the 

numbers enclosed in square brackets. The list of references should be given pursuant to the 

items 10.2-10.4 of the References section of the ―Guidelines for Theses‖ designed by the 

High Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan. 

13. The charts and images should be included with their names and numbers. The 

names and numbers are used above the charts and below the images.  

14. The maximum size of the articles is 6-10 pages 1 line spacing in A4 (210 × 297 

mm) 12 point Times New Roman format (Latin alphabet in Azerbaijani, Cyrillic alphabet in 

Russian and English alphabet in English). The articles should be submitted on a compact disc 

(CD). 

15. Based on a positive review, the Editorial Board discuss and evaluate the articles and 

inform the authors whether their articles are accepted for publication. 

16. The articles are returned to the authors for revision. The authors make final correc-

tions and submit them together with their old versions to the Editorial Board. 

17. The dates of submission, revision and publication of the articles should be men-

tioned at the end of the papers. 

18. The Journal of Audit is published on a self-financing basis 4 times a year (once a 

quarter). Payments are made either by transfer or in cash. 
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