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ALİ tƏHSİLLİ MƏZUNLARIN KARYERA 
PLANLAŞDIRILMASI vƏ ƏMƏK BAZARINDA

İNKİŞAFI PERSPEKtİvLƏRİ

prof. Akif MUSAYEv
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, 

Fiskal strategiyanın modelləşdirilməsi laboratoriyasının rəhbəri 
vüsal RZAYEv

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmək və 
Sosial Problemlər üzrə Elmi – Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin  dissertantı

Açar sözlər: əmək bazarı, ali təhsil, karyera, kadr hazırlığı
Giriş. bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin səmərəli məşğulluğunu təmin edən, onun

həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında və yoxsulluqla mübarizədə bilavasitə rol oynayan,
qabiliyyətlərin reallaşdırılmasına yardım edən əmək bazarının tənzimlənməsi mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Müasir şəraitdə sosial-iqtisadi dəyişikliklərin tempi o qədər yüksəkdir ki,
əhalinin məşğulluğu sahəsində məqsədyönlü və effektiv dövlət siyasətinin əsaslandırılması
və həyata keçirilməsi, əmək bazarının vəziyyətinin sistemli monitorinqinin reallaşdırılması,
onun göstəricilərinin dəyişmə dinamikasının, tələb və təklif arasındakı münasibətlərin
öyrənilməsi, habelə onun əsas xüsusiyyətlərinin qiymətləri baxımından proqnoz hesabla-
malarının aparılmasını zəruri edir. odur ki, əmək bazarının formalaşması və inkişafı problem-
ləri və bu sahədə baş verən proseslərin təhlili xüsusi diqqət ilə dərin elmi tədqiqatlar tələb edir. 

son illərdə əmək bazarında  müxtəlif peşələrə tələbatın artmasına baxmayaraq, ali təhsil
almağa  maraq göstərənlərin sayı da xeyli yüksəlmişdir. Əmək ehtiyatları strukturunda dis-
balans  pozulmuşdur.  belə ki, ali təhsil müəssisələri bazarda işçi qüvvəsinə  və zəruri ixti-
saslara olan tələbatı nəzərə almayaraq, müxtəlif ixtisaslar üzrə abituriyent qəbulunu artırır
ki, bu da nəticədə əmək bazarında lazımsız mütəxəssis və peşələrin toplanmasına səbəb olur.
Tarixi təcrübə göstərir ki, hətta stabil iqtisadi  şəraitin  və əmək bazarı haqqında  tam infor-
masiyanın olduğu dövrlərdə də ali təhsilli məzunların müəyyən hissəsi təhsildən işə keçidə
hazır olmur və öz ixtisasları üzrə çalışa bilmirlər. sosial-iqtisadi qeyri-müəyyənliyin və
risklərin yüksək olduğu dövrdə isə ali təhsilli məzunların öz ilk iş yerini axtarması və seçməsi
problemə çevrilir [1,səh-456].

Davamlı və insan potensialına əsaslanan inkişaf müasir dövrün ən aktual problemidir.
Davamlı inkişaf çağdaş nəsillərin tələbatlarını ən optimal şəkildə təmin edən və eyni zamanda
gələcək nəsillərin imkanlarını məhdudlaşdırmayan tərəqqi yoludur. bəs karyera nədir və onun
insan həyatındakı əhəmiyyətli rolu nədən ibarətdir? Əmək bazarında ilkin addımını atan bu
günkü gənc mütəxəssislərin  karyera planları varmı, yoxsa onlar ümumiyyətlə gələcəklə bağlı
strateji plan qurmağa çətinlik çəkirlərmi? Əmək bazarında bu mövzunun araşdırılması hazırda
vacib məsələlərdən biridir. 

Ali təhsilli məzunların karyera planlaşdırılması və əmək bazarında inkişafı perspek-
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tivləri. İnsanın həyatı boyu dinamik və davamlı inkişafını nəzərdə tutan karyera sözü ingilis
dilindəki “career” və ya fransız dilində olan “carriera” (araba yolu) mənasını verən sözlərdən
dünyadakı digər lüğətlərə daxil olmuşdur. karyera dedikdə şəxsi və ailə rifahı naminə iş
dünyasında və ya konkret olaraq hər hansı bir fəaliyyət sahəsində müvəffəqiyyətli irəliləyiş
nəzərdə tutulur. Hətta bu gün dünyada keçirilən sorğu və anketlərdə universitetlərin reytinq -
lərinin müəyyən olunmasında, məzunların əmək bazarında işlə təmin olunmaları və peşəkar
kadr kimi karyeralarını davam etdirmələri ən vacib göstəricilərdən biridir [2, səh-5].

karyera məzun olmuş mütəxəssisin, əmək bazarındakı gələcək haqqında qabaqcadan
düşünülmüş şəxsi mülahizələri və planlarıdır. başqa ifadə ilə desək gələcəkdə davamlı
inkişafa doğru addımlamaq, şəxsin bacarıq və qabiliyyətlərindən, təhsildən istifadə edərək
maddi və mənəvi ehtiyaclarının qarşılanması prosesidir.  ona görə də karyeranı insanın hə -
yatı boyunca işgüzar təcrübəsi və fəaliyyətləri ilə bağlı öncədən planlaşdırılan mövqe və
davranışları olaraq da ələ almaq olar [3, səh-92].

karyeranın müxtəlif mərhələlərində insan müəyyən tələbləri ödəyir. Məsələn  Qrafik 2-
də göstərildiyi kimi ilkin mərhələ məktəbdə oxumağa, orta və ali təhsilə aiddir və 25 yaşadək
sürür. bu müddət ərzində insan onun tələblərini ödəyən və imkanlarına cavab verən fəaliyyət
növünün seçilməsində bir neçə müxtəlif iş dəyişdirə bilər. Əgər o, tezliklə hər hansı bir növ
fəaliyyət tapırsa, bir şəxsiyyət kimi özünü təsdiq prosesi başlayır; o, varlığının təhlükəsizliyi
barədə düşünür. sonra təşəkkül mərhələsi gəlir, təxminən 25 – 35 yaş  arasını əhatə edir. bu
müddətdə işçi seçilmiş peşəni mənimsəyir, zəruri vərdişlər qazanır, peşəkarlığı formalaşır,
özünütəsdiq baş verir və müstəqilliyə tələbat baş qaldırır. İrəliləyiş mərhələsi 35 – 45 yaş
arasını əhatə edir. bu mərhələ zamanı ixtisasın yüksəlişi baş verir, işçi xidmət nərdivanı ilə
yüksəlir. yeni vərdişlər praktiki təcrübələr yüksək səviyyəyə çatır, özünü ifadə tələbatı inkişaf
edir, daha yüksək statusa və daha böyük müstəqilliyə tələbat artır, işçinin bir şəxsiyyət kimi
özünü ifadəsi başlayır. saxlama mərhələsi əldə edilmiş nəaliyyətlərin möhkəmləndirilməsi
ilə xarakterizə olunur və 45 – 55 yaş arası olan dövrü əhatə edir. bu dövrdə  ixtisasın tək-
milləşdirilməsinin zirvəsi baş verir, aktiv fəaliyyət və xüsusi təhsil nəticəsində onun yüksəlişi
gedir. İşçi öz biliklərini gənclərə verməyə çalışır. bu mərhələ yarandığı özünüifadə ilə xarak-
terizə olunur, yəni xidməti yüksəlmək imkanı verir. İnsan müstəqilliyin və özünüifadənin
son zirvəsinə çatır. Özünə qarşı qazanılmış hörmət yaranır, həmçinin ədalətli əməklə
nəaliyyətlər əldə etmiş ətrafdakılara da hörmət qoyulur. bu mərhələdə bir çox tələblərin
ödənilməsinə baxmayaraq, insan başqa gəlir mənbələrinə də maraq göstərir.Tamamlama
mərhələsi 55 – 65 yaş arası davam edir. İşçi pensiyaya getməyə hazırlaşır. beləliklə, layiqli
əvəzedicinin axtarılması və boşalan vəzifənin yerinə yeni namizədin hazırlanması başlanır.
bu mərhələ karyeranın böhranı ilə xarakterizə olunsa da (işçi işdən az qane olur, psixoloji
və fizioloji yorğunluq keçirir), bütün karyera boyunca ən böyük hörmətə malik olur. İşçi öz
əmək haqqı səviyyəsinin saxlanılmasına, hətta gəlir mənbələrinin də artmasına çalışır. 65
yaşdan sonra pensiya mərhələsində verilmiş təşkilatda (fəaliyyət növündə) karyera başa çatır.
başqa fəaliyyət növlərində özünümüdafiə üçün imkanlar (məsələn, əlyazmalar, bağçılıq, ic-
timai təşkilatlarda işləmək) yaranır. Özünə hörmət stabilləşir, lakin maliyyə durumu ilə
sağlamlığın vəziyyəti başqa gəlir mənbələri və sağlamlıq barəsində düşünməyə səbəb olur
(Qrafik 2) [4, səh-135].



Qrafik 2: Fərdi karyera planlanmasında yaş mərhələləri [4, səh-134]

yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, insan daima şəxsi həyatı ilə bağlı müxtəlif qərarlar verir.
Peşə seçimi də bu qərarlar içərisində son dərəcə əhəmiyyətli bir yer tutur. Çünki insan həyat
formasını, ömrünün önəmli bir hissəsini, keçirəcəyi iş mühitini, məhz peşə seçməklə təyin
edə bilər. bacarıq və qabiliyyətlərini maraq dairəsini nəzərə alaraq düzgün peşə seçimi edən
şəxslər xoşbəxt və müvəffəqiyyətli həyat yaşayırlar ki, bununla da öz ətraflarındakı insanlara,
cəmiyyətə müsbət təsir etmiş olurlar [5, səh-3].

beləliklə, insan karyera yolunda o zaman uğurla irəliləyir ki, o, peşə seçimini düzgün edir.
Öz  qabiliyyət və arzularına daha çox uyğun gələn sahədə  yüksək təhsil almasına baxma-
yaraq, bəzən insan həmin sahədə uğur qazana bilmir. birmənalı şəkildə göstərmək olar ki,
öz imkan və anadangəlmə qabiliyyətlərini düzgün qiymətləndirərək onları inkişaf etdirmək
uğurlu karyeranın ən vacib şərtidir [6, səh-11].

bütün bunları nəzərə alaraq, fərdin karyerasını inkişaf etdirdiyi əmək bazarı ilə onun təhsil
aldığı və mütəxəssis olaraq yetişdiyi ali məktəb arasında əməkdaşlığın inkişafı onun praktiki
imkanlardan necə istifadə etməsindən və necə dəyərləndirməsindən çox asılıdır. Təhsil illərində
əldə edilən bilikləri istehsal oluna biləcək mal və xidmətə çevirmək, elmi yeniliklər üçün is-
tifadə etmək  əmək bazarı və təhsil dünyası üçün çox önəmlidir. Müasir əmək bazarı mürəkkəb
tərkibə malik kompleks sosial-iqtisadi  orqanizm kimi başa düşülür. Əmək bazarının fəaliyyət
göstərməsi isə onun subyektləri olan işçilər, işə götürənlər və dövlətin qarşılıqlı əlaqəsidir ki,
bu da cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf vəzifələrinin həyata keçirilməsi prosesində əmək
resurslarının səmərəli istifadəyə  yönəldilməsi kimi qəbul olunur [7, səh-56].

Təhsil modeli hər yaş dövrü (məktəbəqədər və məktəb yaş dövrü, gənclik illəri, orta yaş
və qocalıq illəri) üçün fərqli olan təhsil konstruksiyasının prinsiplərini müəyyən edir. belə
universal konstruksiyanın mərkəzində məktəblə peşə fəaliyyəti arasında fərdi inkişaf xətti
keçir. Həmin təhsil – karyera xətti insanı bütün ömrü boyu müşayiət edir [8, səh-36].

İnsan inkişafı baxımından təhsil prosesi onun imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə
genişləndirir. Təhsil  səviyyəsi insanların həyat fəaliyyətinin müxtəlif cəhətlərinə təsir göstərir.
bu baxımdan, ali təhsil müəssisəsi əmək bazarında ikili rol oynayır. bir tərəfdən o, gələcək
mütəxəssisin biliklərinin keyfiyyətinə, gələcəkdə müstəqil olaraq işə hazırlanmasına cavabdeh
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olub, səmərəli işə düzəlmədə mühüm rol oynayan təcrübə və  təlimlərin təşkilində maraqlıdır.
Digər tərəfdən isə, ali təhsil müəssisəsi  öz elmi – pedaqoji kadr ehtiyatının artırılmasına və
təzələnməsinə cəhd edir ki, bu da nəticədə məzunların bir hissəsinin iş yerinə çevrilir [1,
səh-456].

Təhsil müəssisələrinin ilk növbədə universitet və institutların yerinə yetirməli olduğu
digər bir funksiya yeni biliklərin yaradılması və sosial, iqtisadi həyatın bütün sahələrində
tətbiq edilməsidir. elmi-texniki kəşflərin sürətli artımı, texnika və səhiyyə xidmətləri
sahəsində geniş istifadəsi elmi biliklərin rolunun radikal surətdə dəyişməsinin göstəricisidir.
yeni biliklərin və yeni tətbiq metodlarının axtarışı (ixtiralar və innovasiyalar) müasir
cəmiyyətdə fəaliyyətin mühüm bir sahəsinə çevrilmişdir.

Ali təhsil müəssisələri xüsusi ilə, əmək bazarının tələbinə uyğun ixtisaslar üzrə mütəxəssis
hazırlığına əhəmiyyət verməli, bu istiqamət üzrə davamlı yeniliklər etməlidirlər. 

Güclü insan kapitalının formalaşdırılması zəruriliyi vurğulanan rəsmi sənədlərdə məhz
təhsil infrastrukturunun gücləndirilməsi, tədrisin keyfiyyət monitorinqinin həyata keçirilməsi
və qarşıya çıxan problemlərin vaxtaşırı təhlili tələbi əks olunmuşdur. Ali təhsil müəssisələri
cəmiyyətin formalaşmasında, inkişaf etdirilməsində, sosial infrastrukturların dəyişməsində,
eləcə də qorunub – saxlanmasında əhəmiyyətli rola malikdir. bu olmadan cəmiyyət öz
mövcudluğunu davam və inkişaf etdirə bilməz. Məhz ali təhsil müəssisələrində siyasət, iqti-
sadiyyat, elm və mədəniyyət sahəsində cəmiyyətin elitası hazırlanır və onun inkişafının əsası
qoyulur [9, səh-19].

Davamlı və insan potensialına əsaslanan inkişaf müasir dövrün ən aktual problemidir. Ali
təhsillə bilavasitə əlaqədar göstəricilər ictimai elmlər sahəsində ali təhsil alan tələbələrin
təbiət, texniki, kənd təsərrüfatı sahələrində ali təhsil alan tələbələrə nisbətidir. belə hesab
edilir ki, texnoloji tərəqqini və innovativ inkişafı təmin etmək üçün hər hansı bir ölkədə ki-
fayət qədər riyaziyyatçı, fizikaçı, kimyaçı, bioloq, geoloq, təbiət elmlərinin digər sahələrində
çalışmaq üçün alim və mütəxəssis, mühəndis, ali savadlı kənd təsərrüfatı işçisi hazırlan-
malıdır. Nümunə üçün seçilmiş beş ixtisas üzrə aparılmış nisbətin təhlilləri göstərir ki, Azər-
baycanda son 20 il ərzində ali məktəb tələbələrinin ixtisaslaşmasında bir sıra ciddi
dəyişikliklər baş vermişdir. Rəsmi dövlət statistikasına görə, ölkədə ali təhsil müəssisələrini
1990-cı ildə bitirənlər arasında ümumi iqtisadiyyat üzrə məzunlar 6,7% təşkil etmiş, 2010-
cu ildə bu rəqəm 12,2%-ə qalxmışdır. Hüquqşünasların artım dərəcəsi isə daha çox yük-
səlmişdir. 1990-cı ildə ali məktəbləri bitirənlər arasında hüquqşünaslar 1,4% təşkil etdiyi
halda, 2010-cu ildə bu göstərici 3 dəfə artaraq 4,2 %-ə bərabər olmuşdur. eyni zamanda
həmin dövrdə, yəni son 20 ildə mühəndislik və maşınqayırma üzrə ixtisaslaşanların buraxılışı
1990-cı ildəki 27,1%-dən  2010-cu ildə 6,8%, yəni təxminən 4 dəfə azalmışdır [10, səh-12].

Təbiət elmlərinin bütün istiqamətləri, o cümlədən informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları üçün aparıcı istiqamət olan riyaziyyat sahəsində ali savadlı mütəxəssislərin
hazırlanması da azalmışdır. eyni vəziyyət fizika, kimya, biologiya, geologiya sahələrində
hazırlananlar üçün də müşahidə edilir. Ölkə üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyan aqrar və
balıqçılıq sahəsində ali təhsilli mütəxəssislərin buraxılışı son 20 ildə təxminən 10 dəfə
azalmışdır. 

Hazırda təhsildə kadr siyasəti sahəsində kəskin situasiya yaranmışdır. belə ki, çox böyük
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təcrübəyə və iş stajına malik olan yaşlı nəsil təqaüdə çıxaraq  öz iş yerlərini tərk edib gedir.
lakin  bu sahələrə həmin  ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin gəlməsi az müşahidə olunur. belə
ki, ali təhsilli məzunların böyük bir hissəsi seçdikləri peşələr üzrə işləmədiklərindən boş qalan
vakant yerlərdən də xəbər tuta bilmirlər.  bu belə bir məsələni ortaya qoyur ki, ali təhsilli
məzunların sosial-peşə adaptasiyası və ali məktəblərin əmək bazarı ilə əlaqəsi kifayət qədər
deyildir. beləliklə, təhsil müddətində peşə karyerasının planlaşdırılması və iş axtarışı
bacarığının öyrədilməsi zərurəti aktuallaşır [11, səh-88].

Qloballaşan dünyada ictimai, siyasi, iqtisadi və mənəvi münasibətlər dərin dəyişikliklərə
məruz qalır. yaşadığımız açıq cəmiyyətdə insan münasibətlərinin xarakterində baş verən də -
yişikliklər cəmiyyətin ən fəal sosial təbəqəsi olan gənclərə daha güclü təsir göstərir. Özünün
gələcək həyat və fəaliyyətini pedaqoji peşə ilə bağlamaq yolunu seçmiş tələbə gənclərdə ali
təhsil dövründə ixtisas və peşə hazırlığı gedişində peşə fəaliyyətinin spesifik cəhətləri,  seçdik-
ləri peşənin psixoloji xüsusiyyətləri, peşəkar mütəxəssisin şəxsiyyətinin spesifik psixoloji
siması və bu peşənin digər peşə qrupları ilə müqayisədə məxsusi əlamətlərinin öyrədilməsi
ali təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı qarşısında duran, xüsusi önəm kəsb edən məsələlər
sırasındadır [12, səh-585].

Müasir işəgötürənlər  yalnız təhsilin səviyyəsinə deyil, təhsilin hansı ali məktəbdə
alındığına, təhsilin formasına, onun müəyyən edilmiş standartlara uyğunlaşmasına da diqqət
yetirirlər. Tələbənin təhsil müddətində əldə etdiyi biliklərin səviyyəsi diplomun
qiymətləndirilmə səviyyəsi ilə bilinir. fərqlənmə diplomu bir qayda olaraq, məsuliyyətin, in-
tizamlılığın, biliyin göstəricisi kimi qəbul edilir [1, səh-456].

2009 – 2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında universitetlərlə iş dünyası
arasında işgüzar münasibətlərin qurulması və səmərəli əməkdaşlıq üçün əsas hədəflər
müəyyən edilmişdir. Nəzərdə tutulan başlıca hədəflər kimi iqtisadiyyatın kadr potensialının
yeni tələblərə uyğun formalaşdırılması, kadr tələbatını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə əmək
bazarının monitorinqinin təşkili, tələbələrin təcrübə keçmə prosesini təkmilləşdirmək məqsədi
ilə ali məktəb və kadr istehlakçılarının qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən mütərəqqi və
çevik mexanizmin yaradılması, istehsalatda çalışan kadrların ali təhsil sistemində ixtisasartır-
ması və yenidən hazırlanmasının təşkili məqsədi ilə mövcud şəbəkə və ştat vahidləri
çərçivəsində təlim mərkəzlərinin yaradılması və mövcud olanların təkmilləşdirilməsi, dövlət
və biznes strukturlarının sifarişləri əsasında məqsədli mütəxəssis hazırlığı mexanizminin
işlənib hazırlanması və tətbiqi, ali məktəblərdə əmək bazarının monitorinqi və mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində işədüzəltmə mərkəzlərinin yaradılması və məzun yarmarkalarının təş -
kilini qeyd edə bilərik.

Dünya ölkələri və xüsusilə Türkiyə təcrübəsinə əsasən universitetlerlə iş dünyası arasında
səmərəli əməkdaşlığın qurulma yollarını aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik:

1) universitet – iş dünyası əlaqələrinin formalaşması. İlkin olaraq universitetlər və iş
dünyası bir – birini tanımalıdır. universitetlər elm adamları və tələbələrin iştirakı ilə sənaye
müəssisələrinə ekskursiyalar təşkil etməlidir.  sosial münasibətlərdə olduğu kimi sənayeçi
və professor - müəllim heyəti arasındakı əməkdaşlıq ümumiyyətlə, ilkin olaraq rəsmi olmayan
formada şəxsi münasibətlərlə başlayır və fərdlərarası görüşlərlə inkişaf edir.  Azərbaycanda
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aparılmış araşdırma nəticələrinə görə qurumlar arasında əlaqələrin inkişafı üçün ali təhsil
müəssisələri ilə sənaye müəssisələri arasında tanışlıq görüşləri, məqsədli ziyarətlər, ortaq
elmi-nəzəri və elmi – praktiki konfranslar təşkil edilməlidir. 

Mövcud problemi araşdırmaq üçün müvafiq qaydada anket sorğusu keçirilmişdir. Anket
sorğusunda iştirak edənlərin böyük əksəriyyətinə görə iş dünyasında uğur qazanmış insanlar
və seçilmiş sahələr üzrə söz sahibi olan mütəxəssislərlə ali təhsil müəssisələrində seminar,
iclas və konfransların keçirilməsi həm müəssisələr arasında əlaqələrin qurulmasına, həm də
tələbələrə müsbət ruh aşılanmasına və onların konkret bazar mühiti ilə tanış olmalarına
kömək edəcəkdir.

2) keyfiyyətli kadr potensialı hazırlanmasında əməkdaşlıq. İş dünyasının ali təhsil müəs-
sisələrindən ən əhəmiyyətli tələbi gələcəkdə işlə təmin edə biləcəkləri, bilik və texniki
imkanlar baxımından yaxşı yetişmiş potensial kadrların hazırlanmasıdır. Müəssisələr
tələbələrə ixtisaslarıyla bağlı bütün vasitələrdən, kompüter və internetdən səmərəli istifadə
bacarığı aşılamalı, ixtisaslarıyla bağlı bütün kitabxana materiallarını və bu istiqamətdə
aparılan elmi tədqiqatların nəticələrini asanlıqla əldə edə bilmə qabiliyyətlərini inkişaf et-
dirməlidir. Tələbələr şifahi və yazılı izah etmə, analitik düşünmə və öyrənmə, tətbiqetmə
kimi bacarıqları universitetdə əldə etməlidirlər. Tələbələrin təhsil prosesi boyunca məzun
olduqdan sonra fəaliyyətlə məşğul olacaqları sektorları görmələri, tanımaları, orada qısa
müddətli işləmələri, mütəxəssislərlə informasiya mübadiləsi aparmaları onların həm ixtisas-
larına olan bağlılığı və marağı artıracaq, həm də iş tapmalarını asanlaşdıracaq.

Müasir ali təhsildə olan vəziyyət işə götürənlərin münasibəti və ali təhsilli məzunların
aşağıdakı istiqamətlərdə xüsusiyyətləri ilə ölçülür [1, səh-456]:

1. Məzunun ümumi inkişaf səviyyəsi və baza peşə biliklərinin mövcudluğu;
2. Müstəqil düşünmə qabiliyyəti, informasiyanı tapmaq, işləmək və uyğunlaşdırmaq

bacarığı;
3. Alınmış bilikləri həyata keçirə bilmək  və dərinləşdirmək qabiliyyəti;
4. karyerada yüksəlmək istəyi.
Azərbaycanın təhsil sistemi məzunlarının təlim səviyyəsi ilə əmək bazarının tələbi

arasında uyğunsuzluqlardan ən əsası bilik səviyyəsidir. Hazırda əmək bazarında tələb olunan
ştat ilə ixtisasın adı hətta eyni olsa da (məsələn: mühasibat uçotu),  mütəxəssislərdən tələb
olunan bilik fərqlidir. Əmək bazarı innovativ biliyə sahib mütəxəssis axtarır. bu baxımdan
tələbələrin sənaye müəssisələrində uzun müddətli təcrübə keçə bilmə imkanlarının təmin
edilməsi də ən vacib məsələlərdəndir. bacarıqlı və keyfiyyətli kadrların hazırlanması üçün
tələbələr istehsalat təcrübələrində işləməlidirlər.

Əmək bazarında işəgötürənlər eyni zamanda işçilərdən yenilikçi düşüncə, dəyişən həyat
və iş şəraitinə tez uyğunlaşma, müstəqil surətdə biliklərə yiyələnmə, bilikləri təcrübədə tət-
biqetmə, kollektivdə işləmə və ünsiyyət qurma bacarıqlarına malik olmağı da tələb edirlər.
odur ki, gənclərin müasir şəraitə uyğun aktiv əmək fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün onlara
ali məktəbdə əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini artıran, sahibkarlıq xüsusiyyətlərinin
inkişafına imkan verən bilik və bacarıqlar verilməli, məsuliyyətlilik, işgüzarlıq, təşəbbüskar-
lıq, innovasiyalara maraq, kollektivdə işləmə, qərar qəbul etmə bacarığı və s. keyfiyyətlər
for malaşdırılmalıdır. belə ki, ali təhsil müəssisəsinin yekun məhsulu və əmək bazarının
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peşəkar kadr potensialı olan məzunların müasir tələblərə uyğun yetişdirilməsi prosesi nə qədər
yüksək səviyyədə təşkil olunarsa, onun işə düzəlmə imkanı da o qədər yüksək olacaqdır. Tələbə
və məzunların əldə etdiyi bilik və peşəkarlıq səviyyəsi elə olmalıdır ki, onlar gələcəkdə əmək
bazarındakı rəqabətə davam gətirərək işsizlik problemi ilə qarşılaşmasınlar [14, səh-108].

Əmək bazarı (iş dünyası) üçün bacarıqlı və keyfiyyətli kadr potensialının hazırlanmasında
nələr edilə biləcəyi mövzusunda keçirilən anket sorğusunda iştirak edənlər ali məktəblərdə
tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi və tələbələrin elmi biliklərə
daha dərindən yiyələnməsi üçün sənayeçilərlə əməkdaşlığı möhkəmləndirməklə təcrübə
sahələrində yeni texnoloji proseslərin tətbiqinin həyata keçirilməsi kimi mövzularda müştərək
fikirdədirlər.

Əməkdaşlıq formalarına nümunə olaraq bP Caspian şirkəti ilə Qafqaz universitetinin iş
birliyini göstərmək olar. belə ki, yerli tələbələrin ölkəni tərk etmədən beynəlxalq səviyyədə
təhsil almasını təmin etmək, kimya, neft – qaz, həmçinin mexanika mühəndisliyi sahələrində
ixtisaslı mütəxəssislər hazırlamaq məqsədilə bP Caspian şirkəti ilə Qafqaz universiteti
arasında əməkdaşlıq həyata keçirilir. layihə əsasında bP Caspian şirkəti Qafqaz universite-
tinin tədris planına kimya mühəndisliyi, mexanika mühəndisliyi, neft – qaz və maşınqayırma
kimi əsas fənlər daxil edərək tədris prosesinin genişləndirilməsində köməklik etməklə öz
üzərinə uzun müddətli bir öhdəlik götürmüşdür. layihə gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadi
inkişafına dəstək verəcək çox mühüm bir sərmayədir. Proqram əsasında neft – qaz, boya,
kimya, plasmas, ərzaq, əczaçılıq və digər emal sənayeləri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis-
lərin hazırlanması təmin ediləcəkdir [15].

Müasir dövrdə ölkələr inkişaf etmiş texnologiyalara malik ölkələrlə rəqabət apara bilmək
üçün dövlət qurumlarının müasir texnologiya təcrübəsi və idarəetmə mexanizmləri imkanları
ilə özəl müəssisələrin imkanlarını birləşdirərək ortaq təşkilatlar qurmaq məcburiy -
yətindədirlər. Ölkəmizdə ali təhsil ocaqlarında fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyətinin
87,5% -i, universitet tələbələrinin 77,3% -i, hal-hazırda əmək fəaliyyətiylə məşğul olanların
86,9% -i və müəssisə rəhbərlərinin 84,2%-i universitetlərdə aparılan tədqiqatların sənayedə
qarşılaşılan konkret problemlərin həlli istiqamətində olmasını tələb etmişdir. Tədqiqat
nəticələrinə görə hal – hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən universitetlər yalnız elmi-
nəzəri tətdqiqatlar aparan, təcrübi fəaliyyətləri olmayan qurumlardır. İddianı ən azı 34,7% -
lə professor-müəllim heyəti dəstəkləmişdir. lakin cavablar təhlil edilərkən bunun lazım olan
səviyyədə olmadığı və praktik təcrübənin artırılması məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
Tələbələrin 68,5%-i, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanların 42,3%-i və müəssisə rəhbərlərinin
31,6%-i elm adamları ilə eyni fikirdə olduqlarını ifadə etmişdir [16].

Nəticə. son illərdə ali təhsilin işəgötürənlərlə əlaqəsinin genişləndirilməsi, xüsusilə də
onların həm qanunvericilik və həm də təhsil proqramlarının inkişafı sahəsində iştirakı
sürətlənməkdədir. lakin sosial – praktiki və iqtisadi sahədə mövcud vəziyyətin təhlili göstərir
ki, ali təhsilin məzmunu ilə tələb olunan biliklər arasındakı uyğunsuzluq dünyada qlobal
böhran səviyyəsi kimi xarakterizə olunur, hətta bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə ən yaxşı halda
kadr hazırlığı iqtisadiyyatın keçmiş mərhələsinə uyğun aparılır.

bununla əlaqədar ali təhsil sisteminin inkişafı üçün bütün mümkün innovasiya potensialını
və resursları zəruri inkişaf istiqamətlərinə səfərbər etmədən, mövcud vəziyyətin də -
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yişdirilməsinə və əmək bazarının tələbinə uyğun kadr hazırlanması işinin təşkil edilməsinə
nail olmaq qeyri-mümkündür.

bu baxımdan təhlil göstərir ki, respublikanın ali təhsil sistemində aşağıdakı problemlər
mövcuddur:

- kadr hazırlığı strukturunun əmək bazarının tələbatını tam ödəməməsi;
- elmi-tədqiqatların nəticələrinin ali təhsilə zəif inteqrasiya olunması;
- Ali təhsilə ayrılan vəsaitlərin səmərəsiz istifadə olunması;
- Ali təhsil müəssisələri şəbəkəsinin təkmilləşməməsi;
- Ali məktəblərin kadr potensialının və müəllimlərin ixtisasartırma təhsilinin müasir

tələblərə cavab verməməsi;
- Ali məktəb tələbələri və məzunlarının hazırlıq səviyyəsinin onların dünya təhsil

məkanına çevik inteqrasiyasına imkan verməməsi;
- Ali məktəblərdə kadr hazırlığında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından,

fəal interaktiv təlim metodlarından kifayət qədər istifadə edilməməsi;
- kadr hazırlığı üzrə uzunmüddətli, elmi cəhətdən əsaslandırılmış proqnozlaşdırma me -

xanizmlərinin yoxluğu.
bütün bunlar nəzərə alındıqda qeyd etmək olar ki,  ali təhsilli məzunların əmək

bazarında düzgün yerləşdirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərdə işlərin həyata keçirilməsi
məqsədəuyğun olacaqdır: 

- Ali təhsil alanlar ixtisaslar üzrə optimal planlaşdırılmalı;
- İxtisasların planlaşdırılması gələcək əmək bazarının tələblərinə əsaslanmalı;
- İxtisas haqqında qərar qəbul edilərkən gələcək əmək bazarının tələbatları və karyera

imkanları nəzərə alınmalı və düzgün qiymətləndirilməli;
- Ali təhsilli məzunların əmək bazarında tələb və təklifinin tənzimlənməsi üçün ali mək-

təblərin nəzdində karyera mərkəzləri yaradılmalı;
- sosial aktiv insanlar fəaliyyətə cəlb edilməli;
- İş dünyasında  əməkdaşlığa açıq, sosializasiya olunmuş insanlara daha çox üstünlük

verilməli. 
kollektiv çalışma və təşəbbüskarlıq ruhuna sahib ixtisaslı kadrların əmək bazarında daha

fəal olması, istər mütəxəssislərin fərdi karyerasını təkmilləşdirməsi, istərsə də müəssisənin
ümumi inkişafı baxımından çox önəmli rol oynayır.

Ali təhsil müəssisələri ilə, əmək bazarının əsas iştirakçısı olan  iş adamları arasında
qarşılıqlı əlaqə olmalı, təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır. Əmək bazarında tələbə uyğun olaraq
təklif verilməli və ixtisaslı kadr yetişdirilməlidir. Ali təhsil müəssisələrində bu işi həyata
keçirə biləcək xüsusi bir struktur bölməsinə, yəni karyera Mərkəzinə ehtiyac vardır. bu
mərkəzlər ali təhsilli məzunların əmək bazarında fəaliyyətini yüksəltmək üçün əmək
bazarının həmin seqmentinin bütün subyektlərinin sosial tərəfdaşlığı sisteminin yaradıl-
masına öz müsbət töhvəsini verəcəkdir. 
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Development perspectives of higher education graduates in the labor market and career
planning issues were investigated in the article. At the same time direct relations of profes-
sional staff training and formation of labor market with education field and preparation of
university graduates meeting the requirements of the labor market were studied.

Резюме
ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРы И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ НА РыНКЕ

ТРУДА ВыПУСКНИКОВ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Ключевые слова: рынок труда, высшее образование,карьера, подготовка кадров
в статье выпускников с высшим образованием были исследованы развивающие

перспективы и планирование карьеры на рынке труда. в то же время были представ-
лены подготовка профессиональных кадров и прямая связь между  формированием
рынка труда с областью образования в соответствии с требованиями рынка труда вы-
пускников высших учебных заведений.
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tƏDİYYƏ BALANSI vƏ ÖLKƏNİN XARİCİ tİCARƏt 
StRAtEGİYASININ NƏZƏRİ-KONSEPtUAL ƏSASLARI

vüqar NƏZƏROv
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,  Azərbaycan Universiteti 

Rəyçi: i.ü.f.d. Əmiraslanova Nuridə 
Açar sözlər: tədiyyə balansı, xarici ticarət, proteksionizm, liberalizm, xalis ixrac, idxal,

xidmətlər balansı
Xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi və bu əsasda iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat

sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiya olunması postsosialist ölkələrində, o cümlədən Azər-
baycan Respublikasında bazar münasibətlərinə əsaslanan milli iqtisadiyyatın formalaşdırıl-
ması məqsədilə həyata keçirilən iqtisadi islahatların strateji istiqamətlərindən biri hesab
olunur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiya kortəbii
baş vermir. belə ki, dünya təsərrüfat sistemində gedən qlobal proseslər, ölkənin beynəlxalq
əmək bölgüsündə malik olduğu üstünlüklər, milli iqtisadiyyatın inkişaf potensialı və konkret
şəraitin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla məqsədyönlü xarici iqtisadi siyasətin aparılması
lazım gəlir. bu isə öz növbəsində, xarici iqtisadi fəaliyyətin beynəlxalq hüquq normalarına
və mütərəqqi dünya təcrübəsinə əsaslanan və dünya təsərrüfat sisteminin, beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin və milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərini və perspektivlərini nəzərə alan
mükəmməl və çevik dövlət tənzimlənməsi sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.

İstənilən dövlətin xarici ticarəti bir qayda olaraq qarşılıqlı səmərəlilik üzərində qurulur.
lakin xarici ticarətdə qarşılıqlı səmərəlilik təkcə idxal və ixrac əməliyyatlarının balanslaşdırıl-
ması deyil, həm də konkret ölkənin müəyyən xarici iqtisadi münasibətlər strategiyasının re-
allaşması problemi ilə bağlıdır. Nadir hallarda xarici iqtisadi münasibətlər təsadüf üzərində
qurulur. Xarici ticarət fəaliyyətinin bu və ya digər strategiyasının düşünülmüş şəkildə həyata
keçirilməsi halı daha məqsədə uyğundur.

Milli xarici ticarət strategiyasının seçilməsinə həm ölkədəki ümumi iqtisadi vəziyyət, həm
də beynəlxalq iqtisadiyyatdakı meyillər təsir göstərir. bu, dünya təsərrüfat əlaqələrinin sürətli
beynəlmiləlləşməsi, mal və xidmətlərlə dünya ticarətinin genişlənməsi, beynəlxalq sahibkar-
lığın inkişafı, TMk-ların sayının artması və fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi ilə əlaqədardır.
belə şəraitdə iqtisadi artımının makroiqtisadi strategiyası dövlətin iqtisadi siyasətində xarici
iqtisadi əlaqələrin rolu ilə müəyyən edilən xarici amilin güclü təsirinə məruz qalır. Aydındır
ki, xarici ticarətin tənzimlənməsi zərurəti dünya bazarında rəqabətin güclənməsi, ölkənin
tədiyyə balansında artan qeyri-tarazlıq hallarını, bir çox ölkələrin böyük məbləğdə xarici
borclarının olması və s. bu kimi problemlərin əsasında durur. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin nəzəri, metodoloji və praktiki prob-
lemlərinin tədqiqi iqtisad elminin diqqət mərkəzində olmuşdur. Dünyanın ən görkəmli iqti-
sadçı-alimləri bu problemlərin həlli ilə bağlı öz münasibətlərini bildirmiş və müxtəlif fikirləri
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əsaslandırmağa çalışmışlar. Tarixi təkamül prosesində bu fikirlər iki istiqamətdə inkişaf et-
mişdir: fritrederçilik (azad ticarət) və proteksionizm (himayəçilik). 

Göstərilən amillərin təsiri dövlətin xarici ticarət siyasətində 2 tendensiyanın–liberalizm
və proteksionizmin qarşılıqlı fəaliyyətini doğurur. Proteksionizm daxili bazarın xarici rəqib -
lərdən qorunmasına yönələn dövlət siyasətidir. bunun əksinə olaraq liberalizm (fritrederçilik)
daxili bazarın xarici mallar, kapital, işçi qüvvəsi üçün açıq olması yolu ilə daxili bazarda
rəqabətin güclənməsinə yönələn iqtisadi siyasətdir. Həm proteksionizm, həm də liberalizm
ilk növbədə digər dövlətlərin bƏb-də baş verən dəyişikliklərə, beynəlxalq iqtisadi münasi-
bətlərdəki (bİM) hadisələrə reaksiyasını əks etdirir [1; s. 220].   

Azad ticarət tərəfdarları (A.smit, D.Rikardo, C.s.Mill, j.-b.sey, P.samuelson, v.stopler
və b.) fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, maneəsiz həyata keçirilən xarici iqtisadi fəaliyyət
“təbii seçmə” əsasında qarşılıqlı faydalı beynəlxalq əmək bölgüsünə kömək edir, bütün
ölkələrin real milli məhsulunu potensial olaraq xeyli artırır, bütün yer kürəsində həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan yaradır.

Proteksionizm tərəfdarları (f.list, A.Hamilton, Ç.keri, C.keyns və b.) isə öz fikirlərini
ənənəvi təşəkkül tapmış iqtisadi qurumu saxlamaq, yeni yaranan milli sənaye sahələrini qo-
rumaq, dövlət büdcəsinin gəlirlərini artırmaq, dempinqi neytrallaşdırmaq, ölkənin müdafiə
qabiliyyətini lazımi səviyyədə saxlamaq və s. məqsədlərlə xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət
tərəfindən tənzimlənməsi zərurəti ilə əsaslandırırlar. 

İnstitusional açıqlıq konsepsiyasına istinad edən alternativ yanaşma aparılan iqtisadi
siyasəti daha dərindən xarakterizə edir və bu səbəbdən öz konstruktivliyi ilə fərqlənir. bu
cür yanaşma tərzinə görə əgər milli təsərrüfat subyektləri xarici bazarlara çıxarkən, eyni za-
manda xarici ticarət subyektləri milli bazara daxil olarkən az sayda məhdudiyyətlərlə üzləşir-
lərsə, ölkə iqtisadiyyatı daha açıq hesab edilə bilər.

Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları ayrı-ayrı ölkələrdə bir çox
cəhətdən oxşardır, onlar uzunmüddətli dünya təcrübəsi əsasında işlənib hazırlanmışdır. lakin
liberal və proteksionist istiqamətin hakim olmasından asılı olaraq onların istifadə mexanizm-
lərində əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur.

fritrederçilik siyasəti mahiyyət etibarilə bu və ya digər milli iqtisadi sistem daxilində
monetarizm siyasətinə yaxındır. o, nəzərdə tutur ki, dünya bazarı ticarət əməliyyatlarının
qarşılıqlı səmərəliliyinin və balanslaşdırılmasının təmin edilməsi problemlərini istənilən
digər tənzimləyici tərəfə nisbətən daha səmərəli həll etmək qabiliyyətinə malik olsun. Dünya
bazarı postsosialist iqtisadiyyatlı ölkələr üçün onların milli təsərrüfatlarının dünya təsərrü-
fatına inteqrasiyasına imkan yaradacaq və müasir elmi-textiki nailiyyətlərdən istifadə
edilməsini təmin edəcək. bu halda dövlət tənzimlənməsi əsasən tarif tənzimləmə metodları
vasitəsilə həyata keçirilir və ölkəyə əmtəə və kapital axınını stimullaşdırır [1; s. 220].

Həqiqətən də, azad ticarət daxili bazarlarda rəqabəti gücləndirir, müəssisələri yeniliklər
tətbiq etməyə və istehlakçıların tələbatını daha dolğun ödəməyə məcbur edir, istehsalın
həcminin artması hesabına vəsaitlərə qənaət etmək imkanı yaradır.

Ticarətin liberallaşdırılması halında qısamüddətli dövrdə inkişaf stimullarının azalması
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ilə əlaqədar olaraq həm idxal əvəzləyicisi, həm də xarici ticarətə bilavasitə cəlb edilməyən
sahələrdə məşğulluğun səviyyəsi aşağı düşə bilər.      

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, xarici ticarətin liberallaşdırılması dedikdə,
qeyri-tarif ticarət məhdudiyyətlərinin, o cümlədən idxal məqsədləri üçün valyuta alınmasına
olan məhdudiyyətlərin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınması, tarif məhdudiyyətlərinin
səviyyəsinin endirilməsi və sayının azaldılması, ixrac subsidiyalarının ləğv edilməsi, habelə
müəssisələrin xarici iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində qərarlar qəbuletmə prosesinə dövlətin
təsirinin zəiflədilməsi üzrə tədbirlər kompleksi başa düşülə bilər. lakin bununla belə liberal -
laşdırma siyasəti heç də ciddi dövlət nəzarətindən azad ticarətə kəskin keçid kimi də başa
düşülməməlidir. bir sırа ölkələrdə iqtisadi vəziyyətin təhlilindən göründüyü kimi xarici iqti-
sadi əlaqələrin inkişafı üzrə dərindən işlənmiş dövlətin siyasəti iqtisadi inkişafa müsbət təsir
göstərir.   

bazar sisteminə yeni qədəm qoymuş postsosialist ölkələri üçün fritrederçilik siyasətinin
xalis şəkildə həyata keçirilməsi bir sıra səbəblərdən çətindir. belə ki, bu ölkələrin ək-
səriyyətində, o cümlədən Azərbaycanda iqtisadiyyatın bir çox sahələri inkişaf etmiş ölkələrin
müvafiq sahələrindən geri qalır. bu isə, ölkəmizi dünya bazarlarında inkişaf etmiş ölkələrlə
(İeÖ) münasibətdə qeyri-bərabər şərtlər daxilində rəqabət aparmaq məcburiyyəti qarşısında
qoyur. yalnız kənd təsərrüfatı, xammal və enerji daşıyıcılarının hasilatı və ilkin emalı sahələri
rəqabət aparmaq iqtidarında olur. 

bu səbəbdən, ilk olaraq milli istehsalat sahələrini gücləndirmək, onların istehsal etdiyi
malları dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaq lazımdır. lakin bu zaman onların daha güclü
xarici rəqiblərdən qorunması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir. bu isə azad ticarət
prinsiplərinə ziddir.   

Xarici ticarət strategiyasının proteksionist variantı milli istehsalın müdafiəsini nəzərdə
tutur, bu isə xarici ticarət əməliyyatlarının müəyyən qədər azalması ilə bağlıdır. Xarici ticarəti
tənzimləmək üçün dövlət tarif (yəni gömrük tarifinin tətbiqi) və qeyri-tarif metodlardan
(kvotalar, lisenziyalar, subsidiyalar, dempinq) istifadə edir.

Həm milli, həm də xarici iqtisadçıların tədqiqatları göstərir ki, istənilən gömrük müdafiəsi
məcmu milli sərvəti azaldır. 

bir ölkənin həyata keçirdiyi proteksionizm siyasəti demək olar ki, həmişə digər ölkələr
tərəfindən əks tədbirlərin həyata keçirilməsinə səbəb olur. Əgər ölkə tarif və qeyri-tarif metod-
lar vasitəsilə idxalı azaldırsa, bu zaman bir qayda olaraq onun ixracı da azalır. bu isə məşğul-
luğun və məcmu tələbin azalmasına gətirib çıxara bilər. Ölkələr arasında iqtisadi
ziddiyyətlərin kəskinləşməsi hər iki ölkə üçün mənfi nəticələr doğurur. Proteksionizm siyasəti
milli valyutanın mübadilə məzənnəsinin artıracaq (ölkənin idxalının azalması və xalis
ixracının artması ilə əlaqədardır). Mübadilə məzənnəsini artması idxalı stimullaşdıracaq və
ixracı azaldacaqdır. Nəticədə ölkənin tədiyyə balansı pisləşəcək və bu da mənfi makroiqtisadi
nəticələrə səbəb olacaqdır.  

Xarici ticarət siyasətinin bir variantı da mövcuddur. bu, demokratik şəkildə hazırlanan,
yüksək texnologiyaların reallaşması üzrə layihələr və təhsil, mədəniyyət, ekologiya
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sahəsindəki beynəlxalq proqramlar çərçivəsində qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığı nəzərdə
tutan modeldir. 

Xarici ticarət fəaliyyətinin bu modeli milli istehsalçıların tələbatı xarici istehsalçılardan
pis ödəmədikləri sahələrdə idxalın məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. bu zaman milli is-
tehsalçılar lazımi resurslarla, əsasən də valyuta resursları ilə təmin edilməlidirlər. İdxal əvəz -
ləyəcisi istehsalın yaradılmasına istiqamətlənmə həqiqi bərabər səviyyəli əməkdaşlığa
keçidin ilkin şərtlərindən biri kimi çıxış edə bilər.

İkincisi, birgə strateji layihə və proqramların inkişafı üçün lazım olan və milli istehsalçılar
tərəfindən istehsal edilməyən avadanlıqların idxalını təmin etmək məqsədəuyğun olardı. bu
avadanlıqlar hazır məhsul istehsalı aləti olmaqla yanaşı, postsosialist ölkələrdə hasilat, emal
və avadanlığın baza növlərinin istehsalı (ağır sənayedə, maşınqayırmada) arasında yaranan
vakuumu doldurmalıdır.

Müasir avadanlıq idxalı əsasında Azərbaycanda dövrün tələblərinə cavab verən texnoloji
komplekslərin yaradılması ölkəmizin mövcud elmi və təbii potensialından daha dolğun is-
tifadə etməyə imkan verəcək. Postsosialist ölkələrdə yüksək texnologiyaların dövlət
tərəfindən dəstəklənməsi beynəlxalq rəqabətdə formalaşmış vəziyyəti dəyişdirə bilər.

bu baxımdan tədiyyə balansının tənzim edilməsi olduqca vacibdir. Ticarət sistemi dövlət
tərəfindən gözlənilmədən həyata keçirilən tədbirlərlə deyil, sabit, müxtəlif şəkildə şərh
edilməsi mümkün olmayan, dünya təcrübəsində geniş yayılmış qaydalar vasitəsilə tənzim-
ləndikdə şəffaf  hesab edilir. Şəffaflıq dərəcəsini kəmiyyətlə ifadə etmək kifayət qədər
çətindir, lakin bununla belə, tarif məhdudiyyətlərinin mövcud ticarət məhdudiyyətlərinə
(kvotalar, valyuta nəzarəti, lisenziyalaşdırma və s.) nisbəti ticarət rejiminin  şəffaflıq
dərəcəsinin müəyyənləşdirməyə imkan verir.

Proteksionist tədbirlərin strukturu resursların optimal bölgüsü, uyğun olaraq da ölkənin
maddi rifahının artımı baxımından çox vacibdir. belə ki, milli istehsalçılar  daxili, yaxud
xarici bazarda fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək seçimi qarşısında durduğundan ixracatçılara
yardımın səviyyəsi ilə müqayisədə daxili bazarın müdafiə səviyyəsi, resursların idxalı əvəz
edən və ixracyönümlü sahələr arasındakı bölgüsü proporsiyalarını müəyyən edir. İxracın
stimullaşdırılmasına istiqamətlənmiş müdafiə tədbirlərinin həcminin, idxalı əvəz edən is-
tehsalların stimullaşdırılması üzrə tədbirlərin həcminə nisbəti ticarət rejiminin neytrallıq
dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir.    

Dünya təsərrüfat sistemində yaranmış müasir şərait, xüsusilə, beynəlxalq iqtisadi inteq -
rasiyanın yüksələn xətlə sürətli inkişafı, ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi asılılıqlarının güclənməsi,
transmilli korporasiyaların dünya iqtisadiyyatında rolunun artması, dünya bazarında
rəqabətin güclənməsi və s. müxtəlif iqtisadi nəzəriyyələrin xarici iqtisadi fəaliyyətin tən -
zimlənməsinə münasibətdə irəli sürdüyü bu və ya digər mülahizələrə diqqətlə və yaradıcı
yanaşmanı tələb edir. onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dünya təsərrüfat sistemində baş verən
köklü keyfiyyət dəyişiklikləri nəticəsində beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələr mürəkkəb və
dinamik bir sistemə çevrilmiş və bu sistemin ayrılıqda hər bir ölkədə milli iqtisadiyyatın
inkişafına təsiri də xeyli güclənmişdir. belə ki, hər hansı bir ölkədə milli iqtisadiyyatın for-



n İPƏK YOLU n 1/2016

19AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

malaşması və onun dinamik inkişafının təmin olunması məqsədyönlü xarici iqtisadi siyasət
aparılmasını, başqa sözlə, xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsini nəzərdə
tutur.

Qeyd etmək lazımdır ki, milli iqtisadiyyatını yenicə formalaşdıran postsosialist iqtisadiy -
yatlı ölkələr üçün bu məsələ daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. belə ki, müasir şəraitdə inkişaf
etməkdə olan zəif, gənc ölkələrin sənayesi onların geridə qalmış əyalət “statusunun” saxlanıl-
masına xidmət edən xarici rəqabətin hücumlarından, o cümlədən, dempinq siyasətindən
qorunmağa sadəcə olaraq məcburdurlar. Ən azı ona görə ki, hər hansı bir məhsulun is-
tehsalında rəqabət üstünlüyünə nail olmaq üçün, həmin istehsalın yaranması və inkişafı üçün
müəyyən vaxt lazımdır ki, bunu da azad ticarət mövcud olduğu halda müasir rəqabət
şəraitində əldə etmək mümkün deyildir. Azad ticarət tərəfdarlarının məhz proteksionist
siyasətin köməyi ilə formalaşma dövrünü keçirərək inkişaf etmiş və dünya bazarında rəqabət
üstünlüyü qazanmış sənaye istehsalını artıq yaşamış ölkələr olması da bu fikrin doğruluğunu
təsdiqləyir. Postsosialist ölkələrində tədiyyə balansı bir qayda olaraq bvf-nin beynəlxalq
tədiyyə münasibətləri üzrə müxtəlif əməliyyatların unifikasiyasını nəzərdə tutan standart sxe -
minə əsasən tərtib olunur. Azərbaycan Respublikası üzrə tədiyyə balansının tərtib olunması
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankı tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər kabinetinin 8 fevral 1995-ci il tarixli 25 saylı qərarının icrası ilə əlaqədar olaraq
qeyd olunan orqanlar tərəfindən 1995-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansı
tərtib edilmişdir. Əvvəlki illər üzrə isə tədiyyə balansı  bvf-nin ekspertləri tərəfindən tərtib
olunurdu.

Dünya iqtisad elminin baniləri A.smit və D.Rikardo tədiyyə balansının tərtib olunması
probleminin həllinə yeni elementlər gətirmişlər. A.smitin “mütləq xərclərin üstünlüyü
nəzəriyyəsi” və Rikardonun “müqayisəli istehsal xərcləri nəzəriyyəsi” gələcəkdə tədiyyə
balan sının araşdırılmasının əhəmiyyətini daha da artırdı. belə ki, onların fikrincə kapitalist
istehsal üsulunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq kapitalın beynəlxalq hərəkətinin güclənməsi və
digər xarici iqtisadi əməliyyatların artması tədiyyə balansının strukturunun mürəkkəbləşməsi -
nə və əhəmiyyətinin artmasına səbəb oldu. eyni zamanda, beynəlxalq hesablaşmaların aparıl-
masında və tədiyyə balansının tənzimlənməsində dövlətin rolu da durmadan artırdı [2; s.152].

“beynəlxalq ticarətin inkişafının əsası kimi” mütləq xərclərin çıxış etməsi tezisini ilk dəfə
elmə A.smit gətirmişdir. Tezisdə əsas prinsip ondan ibarətdir ki, istənilən ölkə ona lazım olan
əmtəələri bu əmtəələrin daha az xərclərlə istehsal edildiyi ölkələrdən idxal etməli, özünün
digər ölkələrə nisbətən ən az xərclərlə istehsal etdiyi malları isə ixrac etməlidir ki, bu da
aparılan xarici ticarət əməliyyatlarının effektivliyini təmin edir [3; s. 139].

AbŞ və böyük britaniya iqtisadçıları XX əsrin əvvəllərində tədiyyə balansının tərtibinin
daha mükəmməl metodlarını işləyib hazırladılar. İlk dəfə tədiyyə balansı rəsmi olaraq xarici
iqtisadi əlaqələrin 1922-ci ildəki göstəriciləri əsasında 1923-cü ildə AbŞ-da bu ölkənin Ticarət
Nazirliyi tərəfindən tərtib olunaraq nəşr edilmişdir. bu balans vahid metodika əsasında tərtib
olunmadığı üçün nəşr rəsmi xarakter daşımamışdır [4; s. 239].

Ticarət balansının göstəriciləri təhlil olunan dövr ərzində xarici ticarət əməliyyatları üzrə
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yaranan dəyişiklikləri əks etdirir. lakin  inkişaf etməkdə olan gənc ölkələrdə tədiyyə balansı
üzrə idxal və ixrac göstəriciləri ilkin  statistik məlumatların yanlışlığı üzündən təhrif olunur.
Məsələn, bütün leqal xarici ticarət əməliyyatları mallar gömrükdən keçərkən kifayət qədər
dəqiq qeydə alınır. sonra isə gömrük statistikasını tədiyyə balansının tələblərinə uyğun-
laşdırmaq üçün  ölkənin valyuta orqanları zəruri olan düzəlişləri həyata keçirirlər. başqa
sözlə desək, sİf (nəqliyyat və sığorta xərclərini də əhatə edən qiymətlər) şərti ilə
qiymətləndirilmiş idxal fob (nəqliyyat və sığorta xərclərini nəzərə almayan qiymətlər)
əsasında yenidən hesablanır. lakin zəruri məlumatların olmaması ucbatından bir çox inkişaf
etməkdə olan ölkələr idxalı sİf qiymətləri üzrə hesablayırlar ki, bu da son nəticədə həm
ticarət balansında, həm də xidmətlər üzrə hesablaşmalarda (konkret olaraq nəqliyyat xid-
mətləri maddəsində) ciddi nöqsanların baş verməsinə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, bir çox
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xarici ticarət əməliyyatlarının mənfi saldoya malik olması
onların beynəlxalq ödənişlərinin qeyri-tarazlığının əsas səbəbi kimi çıxış edir [5; s.125].

Tədiyyə balansının tənzim edilməsi məsələsi hər zaman iqtisadçıların diqqət mərkəzində
olmuşdur. Həmin dövrdə tədiyyə balansının tənzimlənməsi məsələsinə C.M.keyns də xüsusi
diqqət yetirirdi və bu məsələ ilə bağlı özünün modelini hazırladı. belə ki, hal-hazırda dünya
ölkələri tədiyyə balansının tənzimlənməsinin keyns modelinə istinad edirlər. keyns mo -
delinə görə iqtisadi durumu saxlamaq, yeni yaranan milli sənaye sahələrini qorumaq, dövlət
büdcəsinin gəlirlərini artırmaq, dempinqi neytrallaşdırmaq, ölkənin müdafiə qabiliyyətini
lazımi səviyyədə saxlamaq və s. məqsədlərlə xarici iqtisadi fəaliyyətin, o cümlədən, tədiyyə
balansının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zərurəti ilə əsaslandırılır [6; s.115].

bvf tərəfindən işlənmiş standart təsnifata əsasən tədiyyə balansı iki əsas bölmədən ibarət-
dir: real maddi sərvətlərin beynəlxalq hərəkətini əks etdirən cari əməliyyatlar hesabı və bu
axının maliyyələşdirilməsi mənbələrini göstərən kapital və maliyyə əməliyyatları hesabı.
bu bölmələr də öz növbəsində ayrı-ayrı maddələr qrupundan ibarətdir.

Cari əməliyyatlar hesabı tədiyyə balansının ən çox praktik və analitik əhəmiyyət kəsb
edən hissəsi kimi cari əməliyyatlar hesabı çıxış edir. Cari əməliyyatlar hesabı bir tərəfdən
ölkənin müəyyən zaman kəsimində xarici tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrinin nəticəsini, digər
tərəfdən isə daxili investisiya və yığımlar balansını əks etdirir. Tədiyyə balansının cari
əməliyyatlar hesabı dörd əsas qrupa bölünür: ticarət balansı, xidmətlər balansı, gəlirlərin
hərəkəti və cari transfertlər üzrə əməliyyatlar [46; s.309]. 

Cari əməliyyatlar hesabının əsas alt bölməsi olan xarici ticarət balansı tədiyyə balansının
əsas tərkib hissəsidir. bu balansın aktivliyi və ya passivliyi ölkənin dünya təsərrüfatı siste-
mində yerini və tərəf müqabili olduğu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin səviyyəsini xarakterizə
edir. İqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün ticarət balansının aktiv olması daha
mühümdür. Çünki ölkəyə daxil olan valyuta vəsaitlərinin beynəlxalq öhdəlikləri və tədiyyə
balansının başqa bölmələri üzrə mənfi saldonu ödəmək üçün kifayət etməsi çox vacibdir. 

bütün bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, aktiv ticarət balansı heç də ölkənin əlve -
rişli iqtisadi vəziyyətini göstərmir. Məsələn, bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin ticarət balansı
aktiv olsa da, həmin ölkələrin tədiyyə balansları passivdir. Ümumiyyətlə, xarici iqtisadi
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əlaqələrin ümumi dövriyyəsində ticarət balansı böyük xüsusi çəkiyə malik olsa da, ölkənin
tədiyyə balansının müsbət saldoya malik olmasında həlledici rol oynamır.

Tədiyyə balansının digər iri maddələr qrupu xidmətlərdir. Xarici iqtisadi əlaqələrin daha
mühüm formalarından asılı olaraq hər bir ölkə üçün xidmətlər balansının quruluşu da müxtəlif
şəkildə tərtib oluna bilər. Məsələn, əlverişli coğrafi mövqeyə malik bir sıra tranzit ölkələrdə
“nəqliyyat” maddəsi xidmətlər balansının ən iri maddəsi kimi çıxış edə bilər. Digər ölkələrdə
isə turist sənayesinin yaradılması üçün zəruri olan  potensialın mövcudluğu bu ölkələrdə
turiz min xidmətlər balansının əsas maddəsinə çevrilməsinə zəmin yaradır. bu, əsasən xüsusi
ekzotikaya malik ölkələrə xasdır. sığorta xidmətlərinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki,
heç bir xarici ticarət sazişi onsuz keçirilmir. bu əsasdan da demək olar ki, bütün ölkələrin
xidmətlər balansında bu maddə əks etdirilir.

“köçürmələr” və ya “transfertlər” cari əməliyyatlar hesabının dövlət və özəl transfertlərə
bölünən bir maddəsi kimi çıxış edir. “Özəl transfertlər” maddəsi əsasən  yerli işçi qüvvəsinin
miqrasiyası nəticəsində xaricdə böyük işçilər ordusuna malik ölkələrdə daha çox əhəmiyyətə
malikdir. belə ki, bu  ölkələrə məxsus işçi və mütəxəssislərin əmək haqqı formasında
köçürdükləri pul vəsaitləri iri həcmdə valyuta axınının yaranmasına səbəb olur. Həmçinin
“dövlət transfertləri” maddəsi də gənc ölkələrdə xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir maddədir.
Əvəzsiz yardımların göstərilməsi bu maddəyə daxil əsas əməliyyatlardandır. Göstərilən
yardımlar cari balansın digər maddələri üzrə yaranan kəsirlərin azaldılmasında mühüm rol
oynayır.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə elmi-texniki biliklərin mübadiləsi (lisenziya, patent, texniki
yardım və s.) üzrə daxilolma və ödənişlərin göstəricisi xeyli yüksəkdir. Əksər belə ölkələrdə
qeyd olunan əməliyyatlar üzrə mənfi saldo müşahidə olunur. belə ki, bu ölkələrdə elmi-
texniki tərəqqinin geri qalması ilə əlaqədar xaricdən böyük miqdarda lisenziya, patent alındığı
halda, xarici ölkələrə demək olar ki, analoji heç bir şey satılmır. eTT şəraitində bu maddə
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən onu çox vaxt ölkənin “texnologiya balansı” adlandırırlar.

sənaye ölkələri ilə inkişaf etməkdə olan və ölkələrin kapital hərəkəti balansları struktur
nöqteyi-nəzərindən elə də fərqlənmirlər. kapital hərəkəti özəl bank və rəsmi kapitalın
hərəkəti nə bölünür. vəsait çatışmamazlığı üzündən bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr özəl
xarici investisiyaların müxtəlif formalarının axınının genişləndirilməsinə səy göstərir. Öz
növbəsində bu investisiyalar xarici ticarət və xidmətlər balanslarının vəziyyətinə və ərazi
bölgüsünə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir.

sahibkar və borc kapitalı idxalının inkişaf etməkdə olan ölkələrin tədiyyə balanslarına
göstərdiyi təsir mürəkkəb və ziddiyyətlidir. burada cari investisiya əməliyyatlarının təsirinin
birincili və ikincili amillərini fərqləndirmək lazımdır. İlkin mərhələdə kapital idxalı idxalatçı
ölkənin tədiyyə balansına yaxşı təsir göstərir. bu birincili təsir sonrakı mərhələdə xarici in-
vestorlara məxsus müəssisələrdə istehsal olunan əmtəələrin ixracının artması ilə    nəticələnə
bilər. İkincili  təsir isə ondan ibarətdir ki, müəyyən müddətdən sonra ölkənin tədiyyə balansı
tədricən onun vəziyyətini ağırlaşdıran meyillərin təsirinə məruz qalır. birincisi, istehsaledici
kapitalın idxalı yeni sənaye tikintisi üçün lazım olan avadanlıq, xammal və materialların
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ölkəyə daxil olmasını stimullaşdırır ki, bu da idxalın artımına səbəb olur. bu prosesdə çox
zaman  beynəlxalq valyuta fondu da yaxından iştirak edir ki, bu da  Cozef e.Ştiqlitzin də
qeyd etdiyi kimi beynəlxalq valyuta fondu, ölkələrə kapital hərəkətinin sərbəstləşdirmək
üçün təzyiqlər edir. Ölkələr müəyyən müddətdə kapital hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilərlər.
Ancaq bu qiymətli zamanı onlar lazımi islahatların aparılması üçün xərcləməlidirlər [7;
s.132].   

İkincisi isə ölkə xarici kapitalın idxalı ilə əlaqədar olan lisenziya və patentlərin, həmçinin
digər xidmətlərin ödənilməsi üçün valyuta sərf etmək məcburiyyəti qarşısında qalır. Daha
sonra isə cəlb olunan xarici kapitalın miqdarının genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq bu
kapitalın istifadəsindən əldə olunan gəlirlərin bir hissəsinin xaricə köçürülməsi də müvafiq
şəkildə artacaqdır. Nəhayət, əvvəllər cəlb olunan xarici kapitalın repatriasiyası müstəqillik
qazanan bir çox ölkələr üçün siyasi mühitin qeyri-sabitliyi ilə əlaqədar olaraq səciyyəvi hal
daşıyır.

kapital idxalının inkişaf etməkdə olan ölkələrin tədiyyə balanslarına göstərdiyi ümumi
təsir xarici investisiyaların artım templərindən, kapitalın rentabelliliyindən, xaricə köçürülən
mənfəət ilə ölkədə qalan mənfəət arasında olan nisbətdən asılı olaraq dəyişir.

Xaricə köçürülən mənfəətin artım templəri yeni xarici kapital qoyuluşlarının artımını
üstələdikdə, tədiyyə balansı müəyyən zaman kəsiyində labüd akkumlyativ təsirə məruz qalır.
yeni kapital axını ilə xaricə köçürülən gəlirlər arasındakı nisbət ölkə üçün nə qədər arzuolun -
maz istiqamətdə formalaşırsa, yuxarıda qeyd olunan təsirin yaranması da bir o qədər sürətli
olur. Əksinə xaricə ayrılan gəlirlərin artımına nəzərən kapitalın daha sürətli axını xarici ka -
pitalın tədiyyə balansına göstərdiyi mənfi təsiri zəiflədir.

kapitalla bağlı sazişlər balansının təhlili zamanı “investisiyalar” maddəsinin (birbaşa,
portfel və digər investisiyalar) cari xarici valyuta daxilolmalarının ümumi məbləği ilə və ya
kapital axınının başlıca göstəricisi kimi çıxış edən cari maddələrin kəsiri ilə tutuşdurulması
məqsədəuyğundur. kapital hərəkəti balansının təhlilinin başlıca məqsədi cari əməliyyatlar
balansının kəsirinin aradan qaldırılması mənbələrinin və ya aktiv saldodan səmərəli istifadə
olunma istiqamətlərinin müəyyən olunmasından ibarətdir. Əgər cari əməliyyatlar balansı
passivdirsə, onda kapital hərəkəti balansı üzrə aktiv saldo əldə olunmalıdır ki, bu kəsir darala
bilsin.

kapital idxalının valyuta aspekti onun sosial-siyasi nəticələri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Gənc
dövlətlərdə tədiyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə xarici inhisarların fəaliyyətinin
nəzarətsiz şəkildə genişlənməsinə yol vermək ciddi təhlükələr törədə bilər. Nadir hallar is-
tisna olmaqla xarici kapital gözlənilən müsbət nəticələri verməsə də, bir çox inkişafda olan
ölkələr valyuta resurslarının çatışmamazlığı üzündən bu addımı atmaq məcburiyyətində
qalırlar.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətinin tədiyyə balansı bvf-nin standart sxeminə
əsasən tərtib olunur. burada balansın mümkün qədər  geniş sayda xarici iqtisadi fəaliyyət
sahələrini əhatə edən forması nəzərdə tutulur. bvf-nin sxemi yalnız tədiyyə balansının deyil,
həm də hesablaşmalar balansının göstəricilərini də özündə cəmləşdirir. Tədiyyə balansının
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standart sxemi maddələrin vahid nomenklaturasını əks etdirir.
bvf-nin sxemi ilə yanaşı bir çox ölkələr öz balanslarını  əməliyyatların valyuta üzrə böl-

güsünə əsasən tərtib edirlər. bu, ilk növbədə valyuta qruplaşmalarına daxil olan və ya
beynəlxalq hesablaşmalarında müəyyən valyutaya əsaslanan ölkələrə aiddir. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrin tədiyyə balanslarının bəzi qüsur və nöqsanları onların statistik uçotunun kifayət
qədər mükəmməl olmamasından irəli gəlir. bununla əlaqədar olaraq bəzi əməliyyatlar ba -
lansda öz əksini tapmır və ya nəzərdən qaçırılır. bəzən də yalnız debet və  ya kredit yazılışları
göstərilir. Tədiyyə balansının maddələri üzrə göstərilən məbləğlərin miqdarı konkret
məqsədlər naminə çox vaxt süni surətdə artırılmış və ya azaldılmış şəkildə verilir.

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tamhüquqlu bir subyekti kimi Azərbaycan Respublikası
dünya təsərrüfat əlaqələrində sərbəst şəkildə iştirak etmək hüququna malikdir. Respublikanın
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası və xarici ölkələrlə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində maliyyə
mexanizmlərinin rolunun artması ilə əlaqədar olaraq xarici ticarət, kapital və maliyyə
əməliyyatlarının yekunlarını dəyər ifadəsində özündə əks etdirən tədiyyə balansının qurulması
qarşıda duran zəruri məsələlərdən biri kimi çıxış edir. yaxın keçmişdə bu sahədə müşahidə
olunan çətinliklər birinci növbədə respublikanın keçmiş ittifaqın tərkib  hissəsi  kimi çıxış
etməsi ilə əlaqədar idi.  belə ki, həmin dövrdə respublika müstəqil xarici iqtisadi əlaqələrə
malik  olmadığından onun  tədiyyə  balansı da mövcud deyildi (tədiyyə balansı ittifaq
səviyyəsində tərtib  olunurdu). lakin bvf ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən bir
sıra tədbirlər bu problemin həll olunmasına müəyyən müsbət təsirini göstərmişdir.

Dünya bazarı ilə münasibətlərinin formalaşmasının müasir mərhələsində Azərbaycan Res -
publikasının xarici ticarət strategiyasının ən mühüm istiqamətlərindən biri onun ixrac imkan-
larının artırılması, idxal və ixrac əməliyyatlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq
norma və standartlara uyğun rəqabət qabiliyyətli məhsullarla xarici bazarlara çıxarılmasıdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq dünya bazarında rəqabət aparmaq iqtidarında olan məhsullar
istehsal etmək imkanlarına malikdir. bu, neft maşınqayırması, avadanlıq istehsalı, metal-
lurgiya, ərzaq sənayesi kimi sahələrdə, neft yataqlarının kəşfiyyatı, dəniz və avtomobil yük
daşımaları və s. xidmət sahələrində həyata keçirilən çevik və dərin marktinq strategiyası ilə
əlaqədardır. Digər tərəfdən, xidmətlər ixracının mühüm istiqamətlərindən biri kimi intellek-
tual məhsul ticarəti (nou-hau, lisenziya, patent, təhsil, injinirinq və s. kimi məhsullar ticarəti)
çıxış edə bilər. bu baxımdan Azərbaycanda təəssüf ki, hələ də istifadə edilməyən böyük
potensial mövcuddur.

beynəlxalq turizm sahəsinin də böyük inkişaf perspektivləri vardır. Azərbaycan turist xid-
mətləri istehsal edən aparıcı dövlətlərdən birinə çevrilə bilər.

Əhəmiyyətli valyuta mədaxili işçi qüvvəsinin ixracatı vasitəsilə də təmin edilə bilər. İxti-
saslı və ixtisassız işçi qüvvəsi potensialına malik respublika öz mütəxəssislərini başqa ölkələrə
işləməyə göndərməklə də böyük gəlir əldə edə bilər. bu, həmçinin işçi qüvvəsinin ixtisas
səviyyəsinin saxlanılmasına və onun təkmilləşdirilməsi üçün yeni imkanların  yaranmasına
da təsir göstərərdi.

beləliklə, Azərbaycanın xarici ticarəti üçün monoistiqamətli ixrac səciyyəvidir. Təbiidir
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ki, zəngin ixrac potensialına malik olan Azərbaycan üçün ixracyönümlü siyasətin həyata
keçirilməsi məqsədəuyğundur. lakin indiki şəraitdə milli iqtisadiyyatımızın ən azı idxaləvəz -
ləyici metodların tətbiq edilməsinə ehtiyacı var. İdxalın strukturunda mühüm yerlərdən birini
ərzaq və metallurgiya məhsulları tutur. Aydındır ki, bu məhsulların istehsalı üçün Azərbaycan
yalnız işə salınmağa ehtiyacı olan güclü sənaye və xammal bazası mövcuddur. Deməli, idxal
edilən malların istehsalının respublikada təşkil edilməsi müsbət nəticə verə bilər. beləliklə,
Azərbaycan üçün optimal strategiya stabil ixracın artırılması ilə yanaşı, id xaləvəzləyici
siyasət metodlarının tətbiqi olardı.

Milli ixracımızın əsas problemləri olaraq, ixracın səmərəsiz strukturu və həcminin azlığı
önə çəkilməlidir. Əmtəə strukturunda neft və neft məhsulları ifrat üstünlük təşkil edir.

Azərbaycanın ixracatının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə real fəaliyyət istiqamətləri
kimi aşağıdakıları göstərmək olar:

-   ənənəvi və yeni ixrac bazarları uğrunda fəal mübarizə üsulları, o cümlədən bazarlarda
formalaşmış inhisar və TMk-larla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq;

-    neft maşınqayırması, kimya sənayesi, yüngül sənaye, aqrar sənaye, elmtutumlu ixrac
imkanlarının üstün dəstəklənməsi;

-   güclü ixrac infrastrukturunun yaradılması;
-   maliyyə, investisiya, sahibkarlıq siyasətinin ixrac ehtiyacları ilə uzlaşdırılması və s.            
sonda qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatımızın obyektiv transformasiya, eləcə də yeni qlobal

və regional inteqrasiya münasibətlər sistemində aktiv və faydalı müstəviyə keçmək ehti -
yacları birincilər sırasında milli ixrac siyasətinin səmərəliliyindən asılı olacaqdır.  
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Abstract
BALANCE OF PAYMENt AND tHEOREtIAL-CONCEPtUAL BASE OF 

FOREIGN tRADE StRAtEGY OF tHE COUNtRY 
vugar NAZAROv   

Ph.D. on economy, Аzerbaijan University  

Key words: balance of payment, foreign trade, protectionism, li beralism, net export, im-
port, balance of services

Problems of a theoretical-conceptual base of foreign trade strategy is considered, and prob-
lems of regulation of the balance of payments  is analyzed; liberalism and protectionism of
foreign trade strategy are separately considered. in the article clearness in a choice of eco-
nomic policy in conditions of transitive economy from a starting point of the analysis of the
concrete state is analyzed. 

in the article problems of action for regulation of foreign trade and the balance of payments
were analyzed. separate figures have been researched, and also problems of a compilation
of balance of payments of the countries of transitive economy have been considered. in the
conclusion it is noted, that the choice of the balanced foreign trade strategy in the issue will
positively act for the regulation of the balance of payments.

Резюме
ПЛАТЕЖНыЙ БАЛАНС И ТЕОРЕТИЧЕСКИ-КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 

ОСНОВА ВНЕШНЕ-ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ СТРАНы
Вугар  НАЗАРОВ 

доктор философии по экономическим наукам Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: платежный баланс, внешняя торговля, протекционизм, либера-
лизм, чистый экспорт, импорт, сальдо услуг

в статье рассматриваются задачи теоретически-концептуальной основы внешней
торговой стратегии, а также анализирутся задачи регулирования платежного баланса;
в отдельности рассматриваются либерализм и протекционизм внешней торговой стра-
тегии. выносится  ясность в выборе экономической политики в условиях переходной
экономики с исходного момента анализа конкретного государства. 

в статье были анализированы задачи действия регулирования внешней торговли на
регулирование платежного баланса. Были исследованы отдельные статьи платежного
баланса, а также были рассмотрены задачи составления платежного баланса стран пе-
реходной экономики. в заключении отмечено, что выбор сбалансированной внешней
торговой стратегии в конечном итоге будет положительно действовать регулированию
платежного баланса.
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Mamuka Nuqzaroviç SARCIMELİA
Gürcüstan Texniki Universitetinin  Hüquq Departamentinin müdiri 

akademik, hüquq elmləri doktoru

Rəyçi: h.ü.f.d. vüqar Davud oğlu bağırlı
Açar sözlər: gömrük hüququ, hüquq sahəsi, əmtəə və nəqliyyat vasitələri, kompleks

hüquq sahəsi
Gömrük hüququ bu və ya digər ölkənin ərazisində gömrük fəaliyyətinin dövlət tərəfindən

tənzimlənmə vasitəsidir, çünki hüquqi tənzimləmə prinsipcə dövlət tənzimləməsi deməkdir.
Gömrük hüququ olmadan dəqiq fəaliyyət göstərən, gömrük təşkilatları halında icra

hakimiyyəti sisteminə əsaslanan gömrük mexanizminin yaradılması mümkün deyildir. Göm-
rük hüququ ölkənin gömrük fəaliyyətinin bütün elementlərinin orqanik qarşılıqlı əlaqəsini
təmin edir. bu sahədə yaranmış qarşılıqlı əlaqələri hüququ qaydada tənzimləmədən gömrük
fəaliyyətini həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Gömrük hüququ anlayışından bu və ya digər
ölkənin gömrük sərhədlərində əmtəə və nəqliyyat vasitələrin yerdəyişmə qaydalarının və
prosedurlarının tənzimləyən gömrük qanunvericiliyi, həmçinin bütün digər hüquq normaları
kompleksinin öyrənilməsi, tədqiqi, inkişafı və praktiki tətbiqi məqsədilə istifadə olunur.

Nə qədər təzadlı da olsa, həm bizim alimlər, həm də əcnəbi alimlər arasında indiyədək
gömrük hüququnu necə-ayrıca bir sahə, yaxud inzibati hüquq kimi müzakirə etmək barədə
mübahisələr gedir.

bir çox müəlliflərin əsərlərində gömrük hüququna qanunvericilik sahəsi kimi [1],
hüququn formalaşmış sahəsi kimi [2, s. 11; 3, s. 12-13] və hüquq elmi kimi [4; 5] baxılır.

Gömrük hüququ, qanunvericilik sahəsi kimi qanunların və digər normativ aktların vəhdə-
tidir, onlar əmtəə və nəqliyyat vasitələri tərəfindən gömrük sərhədinin kəsişməsi sahəsində
ictimai münasibətləri hüquqi baxımdan tənzimləyirlər.

bir hüquq sahəsi kimi gömrük hüququna gəlincə, о, gömrük hüquq normaları vasitəsilə
gömrük münasibətlərinin həyata keçirildiyi hüquq normalarının vəhdətidir.

burada onu qeyd etmək lazımdır ki, əcnəbi hüquqşünas müəlliflər arasında gömrük
hüququnun yeri barədə vahid fikir yoxdur. bəzi müəlliflərin fikrincə, gömrük hüququ inzibati
hüququn yardımçı sahəsidir [6; 7, s-19-20; 8, s-2; 9, s-13]. bəzi alimlər bəzi hüquq
sahələrinin (hüquqi təbiətinə görə oxşar, məsələn, maliyyə hüququnun, vergi hüququnun
inzibati hüquqdan törəməsi faktını əsas tutaraq gömrük hüququnun inzibati hüquqdan
müstəqil sahə kimi ayrılmasının zəruri və maqsədyönlü olduğunu təsdiq edirlər [3]. bununla
yanaşı, həmin müəlliflər bütün hüquq sahələrinin baza, xüsusi və kompleks sahələrə bölün-
məsi barədə fikri dəstəkləyir, gömrük hüququnu xüsusi hüquq sahəsinə, inzibati normalara
aid edirlər [10]. bu yolla o cəmiyyətin həyatının əmtəə və nəqliyyat vasitələri tərəfindən
gömrük sərhədinin kəsişməsi ilə əlaqədar sahəsini tənzimləyir.
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bir hüquq sahəsi kimi gömrük hüququna gəlincə, onlar gömrük münasibətlərini tənzim-
ləyən hüquq normalarının vəhdətini təşkil edir [3; 11- səh 38].

bizim fikrimizcə, gömrük hüququ müxtəlif  hüqüq sahə mənsubiyyətinin hüquq normaları
sistemini təşkil edən, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş (sanksiya verilmiş) hüquq sahəsi
kompleksidir və əmtəə və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddində yerləşməsi, gömrük
rüsumu toplanması, gömrük əməliyyatları,gömrük nəzarəti, konkret ölkənin daxili və xarici
siyasətinin tərkib hissəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan digər tədbirlərlə əlaqədardır.
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Abstract
tHE CONCEPtS OF CUStOMS IN LAW

Mamuka Nugsarovich SARCIMELIA
Chair of Law department of Georgia Technical University, doctor of Law

Key words: customs law, field of law, goods and means of transport
This article refers to determine the concepts of customs law, its rules, methods, principles

and sources. 
The codifications of any law areas is the area of public relations. The subject of the customs

law is the complex nature of social relations that arise in connection with the implementation
of the customs law activities. Customs law relation is the established pattern of customs
action  and customs subject.
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в статье предпринята попытка определения понятий таможенного права, его пред-

мета, целей, методов, принципов и источников.
Предметом любой юридической области является область общественных отноше-

ний, регулируемая нормами юриспруденции. Общественные отношения, возникающие
в процессе таможенной деятельности и носящие комплексный характер являются
предметом таможенного права. Связанные с таможенной деятельностью и являю-
щиеся предметом таможенного права общественные отношения называются таможен-
ными правовыми отношениями.
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ALMANİYANIN SOSİAL İQtİSADİ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ vƏ
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Açar sözlər: sosial bazar iqtisadiyyatı, maliyyə böhranı, Almaniya iqtisadiyyatı 
Giriş. Dünyanın ən büyük dördüncü iqtisadiyyatına sahib olan Almaniya sadəcə iqtisadi

deyil, eyni zamanda sosial islahatların da müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən bir ölkə kimi
tanınır. bu gün Almaniyanın həm iqtisadi və həm də sosial cəhətdən yüksək inkişaf tempini
əldə edəbilməsi heç şübhəsiz dövlətin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin hesabına mey-
dana gəlmişdir. bu iqtisadi siyasət üsulu liberal iqtisadiyyatın əsasları üzərinə oturtulmuş
“sosial bazar iqtisadiyyatı” modeli ilə əldə edilmişdir. Almaniyanın yaxın tarixində bir sıra
müharibələr, ciddi ictimai proseslər və qlobal maliyyə böhranlarına məruz qalmasına bax-
mayaraq, məhz bu iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq o bu gün bir çox sosial və iqtisadi göstəri-
cilərinə görə öz rəqiblərini geridə buraxmaqdadır. bu nailiyyətlər mütəxəsislərin diqqətini
çəkmiş və bu modelin inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bir model ola biləcəyi fikirlərini
səsləndirmişlər. Təqdim olunan məqalə İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Almaniya
hökumətinin keçirdiyi iqtisadi təkamül proseslərini təhlil edir və dövlətin izlədiyi iqtisadi
siyasət metodları ilə oxuyucu kütləsini tanış etməkdədir. 

Almaniya son illərdə Avropa qitəsində üstün nailiyyətləri və böhran dönəmindəki isla-
hatları ilə diqqətləri üzərinə çəkərək nümunəvi bir model kimi, mütəxəssislər arasında geniş
müzakirələrə səbəb olmuşdur. Davamlı iqtisadi inkişaf, az miqdarda işsizlik həddi və ba -
lanslaşdırılmış dövlət büdcəsi onun önə çıxan ən əhəmiyyətli xüsusiyyətləri olaraq bilinir.
bundan başqa xarici ticarətdə göstərmiş olduğu dinamik artım bir çox inkişaf etmiş ölkənin
hədəfləyib, ancaq əldə edə bilmədiyi bir nailiyyətdir. 

Almaniyanı rəqiblərindən fərqləndirən ən diqqətə dəyər xüsusiyyəti onun bu nailiyyətləri
məhz uzun bir müddət iqtisadi geriləmədən sonra əldə etmiş olması idi. XX əsrdə iki dünya
müharibəsini başladan və hər birindən də məğlub olaraq ayrılan Almaniya bu hadisələr
nəticəsində millyonlarla əhalisini itirmiş, milli qaynaqlarının israf olmasına və infrastruktu-
runun darmadağın olmasına səbəb olmuşdu. Üstəlik müharibənin sonunda unitar dövlət
strukturunu itirən Almaniya müharibənin qalibləri sayılan müttəfiq dövlətlər Amerika bir-
ləşmiş Ştatları (AbŞ), böyük britaniya (bb), fransa və eyni zamanda sovet sosialist Res -
publikalar İttifaqı (ssRİ) tərəfindən bölüşdürülmüşdür. Daha sonra 1949-cu ilin 23 may
tarixində kapitalist bloku təmsil edən dövlətlər bir araya gələrək Almaniya federativ Res -
publikasını (Qərbi Almaniya) qurdular. ssRİ tərəfindən qurulan dövlətin adı isə Almaniya
Demokratik Respublikası (Şərqi Almaniya) adlanırdı. 

Məqalənin əsas müzakirə obyekti Qərbi Almaniya və orada həyata keçirilən sosial iqtisadi



islahatların öyrənilməsidir. bilindiyi kimi, Qərbi Almaniyada müharibədən sonra ölkədə is-
tehsal dayanmış, infrastruktur dağılmış, yaşayış binaları və zavodlar istifadəyə yararsız
vəziyyətdə, ölkəyə olan xarici investisiya marağı zəifləmiş və ən əsası isə ölkədə keyfiyyətli
işgücü potensialı azalmışdı. Müharibədən sonrakı bir neçə il ərzində ölkədə istiqrarsızlıq
hökm sürmüş və bu səbəbdən də xarici investisiyanın ölkəyə gəlişi bir müddət gecikmişdi. 

Ancaq 1949-cu ildən başlayaraq yeni qurulan hökumətdə İqtisadiyyat naziri vəzifəsinə
gətirilən ludviq erhard (1897-1977) dönəmi Qərbi Almaniyanın tarixində ordoliberal isla-
hatların həyata keçirilməsi və sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin uğurlu
nailiyyətləri ilə yadda qalmış və Almaniyanın özünəməxsus bir sosial iqtisadi inkişaf modelini
həyata keçirdiyi görülmüşdür. bu islahatlar növbəti on illiklərdə də təkamül edərək davam
etmiş və 1980-ci illərin sonuna gəlindiyində artıq Qərbi Almaniyanın inkişaf etmiş ölkələr
sırasında yerini almışdı [5, səh 5]. 

1990-cı ildən başlayaraq Almaniya hökuməti yenidən iqtisadi geriləmə və yüksək işsizlik
rəqəmləri ilə üzləşmişdi. Deyilə bilər ki, bu dönəm Almaniya iqtisadiyyatının İkinci Dünya
müharibəsindən sonra yaşadığı ən çətin zaman dilimi idi. bunun səbəbi isə Qərbi və Şərqi
Almaniya dövlətlərinin birləşməsi idi. 3 oktyabr 1990-cı il tarixində Almaniya federativ Res -
publikasını və Almaniya Demokratik Respublikası birləşərək müasir Almaniya federativ
Res publikasını qurdular. uzun illər bir birindən ayrı düşmüş və fərqli sosial ideologiyaları
təmsil edən bu iki dövlətin birləşməsi alman milləti üçün çox təqdirəlayiq bir xoşbəxtlik idisə
 də, bu proses çox asan olmamış və böyük maliyyətə başa gəlmişdi. 

bu birləşmə əslində Qərbi Almaniyanın Şərqi Almaniyanı özünə birləşdirməsi kimi də
qəbul edilə bilərdi. Çünkü birləşdikdən sonra ölkədə hakim olan qanunlar, qaydalar, institutlar
və s. kimi siyasi və iqtisadi mexanizmalar məhz qərbi Almaniyanın təmsil etdiyi bazar iqti-
sadiyyatı strukturu əsasında idi və bu idarəetmə sistemi eyniylə Şərqi Almaniyada da tətbiq
edilməyə başlandı. Əlbəttə ki, bunun qarşılığında da qonşu dövlətin bütün problemləri Qərbi
Almaniya tərəfindən mənimsənilmiş və onların həll edilməsi uzun illər almışdı. Mütəxəsis-
lərin fikrincə Qərbi Almaniyanın özündən daha az inkişaf etmiş Şərqi Almaniya ilə birləşməsi
ona təxminən 2 trilyon avroya başa gəlmişdi [8, 34].

1990-cı illərdən sonrakı dönəmdə kəskin fərqlərin aradan qaldırılması ilə məşğul olan Al-
maniya hökuməti bu hədəfini qısa zamanda tutdura bilməmişdi. eyni millət olmasına bax-
mayaraq uzun illər fərqli sosial ideologiyaların təsiri altında qalmış bu iki cəmiyyət arasında
təbii olaraq təzadlar ortaya çıxmışdı. bunun ən açıq nümunəsi kimi, Qərbi və Şərqi Almaniya
işçilərinin iş gücü produktivliyinin bir birindən fərqlənməsi idi. yüksək əmək produktivliyi
ortaya qoyan qərbi Almaniya işçilərinə ödənən ortalama maaşda da qonşu dövlətdəkindən
daha çox idi. Ancaq birləşdikdən sonra qısa zamanda insan kapitalının səmərəliliyini artır-
mağa nail olmasada, Almaniya hökuməti yüksək əmək haqqı standartını bütün ölkədə tətbiq
etməyə başladı. bu isə Şərqi Almaniyada istehsalın azalmasına, işsizliyin artmasına və
nəticədə də büdcə xərclərinin artmasına səbəb olmuşdu. belə ki, o, dönəmdə Şərqi Al-
maniyanın istehlak mallarına olan tələbatının 50 % Qərbi Almaniya tərəfindən qarşılanır və
eyni zamanda işsizlik sığortasına edilən ödəmələr və yaşlı əhaliyə ödənən təqaüdlər Qərbi
Almaniyanın sakinlərinin vergiləri ilə qarşılanırdı. bu səbəbdəndir ki, büdcədən ödənən
təqaüd xərcləri 17.7 % - dən 20.3 % - ə və işsizlik sığortasına edilən ödəmələr isə 4.3% - dən
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6.8 % - ə çıxmışdır. Nəticə etibariylə 1990-cı illər Almaniya üçün durğunluq illəri olaraq
yadda qalmış və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) ölkələri arasında zəif iqtisadi
inkişaf tempi və davamlı artan büdcə xərcləri ilə bilinən Almaniya Avropanın “xəstə adamı”
deyə adlandırılmışdı [9, 8]. 

buna baxmayaraq 2000-ci illər Almaniya üçün uğurlu sosial iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi ilə yadda qalmışdır. sosial Demokarat və yaşıllar Partiyalarının koalisiya
hökumətinə rəhbərlik edən Gerhard schröder dönəmində dövlət strateji əhəmiyyət kəsb edən
bir sıra islahatlar həyata keçirmişdir ki, məhz bunun nəticəsi olaraq Almaniya 2008-ci il dünya
maliyyə böhranından daha az zərərlə ayrılmış və böhranın izlərini qısa zamanda üzərindən
atmışdır. Xüsusilə işsizlik rəqəmlərinə görə Almaniya bütün dünyaya nümunə olacaq nəticələr
əldə etmiş və bu səbəbdəndir ki, onun mənimsədiyi sosial bazar iqtisadiyyatı modeli nümunəvi
bir idarəetmə üsulu olaraq göstərilmişdir. bu model ölkənin həm iqtisadi cəhətdən irəliyə
gedib rəqabət qabiliyyətli ixrac malları ilə dünya bazarında söz sahibi olmasına və həm də
daxildə sosial islahatlar izləməklə ölkə əhalisinin daha mürəffəh bir həyat standartı əldə et-
məsinə nail olmuşdur. sözügedən nailiyyətləri daha yaxşı başa düşmək üçün onları digər
inkişaf etmiş dövlətlərin nəticələri ilə müqayisə edərək təhlil etmək lazımdır. Məqalənin
növbəti bölümlərində Almaniya hökumətinin illər ərzində həyata keçirdiyi iqtisadi və sosial
islahatlar ayrı-ayrılıqda təhlil edilərək oxuyucu kütləsinin diqqətinə çatdırılacaq. 

2. İqtisadi islahatlar
Almaniyanın həm sosial, həm də iqtisadi cəhətdən dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən

biri olması heç şübhəsiz ki, onun həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət modeli ilə yaxından əlaqə-
dardır. bu siyasət modeli İkinci Dünya müharibəsindən sonra yeni qurulan Qərbi Al-
maniyanın iqtisadi siyasət strategiyası kimi qəbul edilmişdi. burda diqqət edilməli əsas
məsələ qəbul edilmiş bu iqtisadi siyasət modelinin keynesyen nəzəriyyədən tamamilə
fərqlənməsi idi. belə ki, keynes iqtisad məktəbinin iqtisadçıları dövlətin bazara müdaxilə
edərək genişləyici bir strategiya həyata keçirməsi fikrini dəstəkləyirdilər. onların fikrincə
dövlətin həyata keçirəcəyi genişləyici monetar siyasət vasitəsiylə bazarda satınalmalar həyata
keçirəcək və bu yolla bazarda tələbi artırmış olacaqdı [1]. Əlbəttə ki, bu cür bir siyasət ölkədə
inflyasiyanın artmasına səbəb olacaq, amma digər tərəfdən də iqtisadiyyatda bir canlanma
olacaq ki, bundan həm istehsalçılar və həm də istehlakçılar faydalanacaqdı. Amma bu növ
iqtisadi siyasət modeli o dönəmlərdə alman iqtisadçılar tərəfindən qəti bir şəkildə rədd
edilmiş və dövlətin daraldıcı siyasət üsulu ilə bazarda inflyasiyanın artmasının qarşısının
alınmasını hədəfləmişdilər. 

Ümumilikdə isə Qərbi Almaniya hökumətinin həyata keçirdiyi maliyyə siyasəti
genişləyici məqsəd güdmürdü. Dövlət xərcləmələri ciddi nəzarət altında həyata keçirilir və
bazarda meydana gəlmiş müvazinəti pozmamağa çalışırdı. bazar iqtisadiyyatı sistemini
mənim səmiş digər ölkələrdən, məsələn Amerika birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Al-
maniya büdcə kəsirinin artmamasına əhəmiyyət verir və balans büdcənin saxlanılmasını
vacib sayırdı. eyni zamanda alman üsulu iqtisadi idarəetmə siyasəti fransız üsuluna da
bənzəmirdi. fransada dövlət bazar münasibətlərinə ciddi bir şəkildə müdaxilə edir və bir
çox sahədə strateji qərarlar həyata keçirirdi. bunun əksinə olaraq alman iqtisadçılar
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düşünürdü ki, əgər gərəkli biznes mühiti təşkil edilərsə yerli şirkətlər effektiv fəaliyyət
göstərəcək və cəmiyyətdə iqtisadi tərəqqi davam edəcəkdir [9]. başqa bir ifadə ilə nə “lais-
sez-faire” tərzi sərbəst bazar iqtisadiyyatı və nədə ki, müdaxiləçi dövlət siyasəti Almaniya
hökumətinin siyasət tərzi olaraq qəbul edilməmişdi. Dövlət sektorunun genişləməsi əvəzinə
özəl sektorun inkişafı və dövlətin də bunun üçün münasib bir mühitin formalaşdırılması
hədəflənmişdir. Daha da vacibi isə dövlətlə özəl sektorun korporativ işləməsi və iqtisadi
hədəflərin reallaşdırılması üçün birlikdə fəaliyyət göstərilməsi dövlət siyasətinin əsas
məqsədlərindən biri olmuşdur [1]. 

Almaniyanın müharibədən əvvəlki illərdə içinə düşdüyü iqtisadi böhranların hamısında
gəlinən qənaət ondan ibarət olmuşdur ki, stabil və funksiyonal işləyən monetar siyasət sosial-
iqtisadi inkişafın təməlidir. 1919-1923-cü illərdəki inflyasiya problemləri, 1929-1933-cü il-
lərdəki dünya böhranı və müharibədən sonrakı 1945-1948-ci illərdəki iqtisadi problemlər
mütəxəssisləri bu fikrə gəlməyə əsas vermişdir. Monetar siyasəti həyata keçirəcək orqan isə
dövlətin siyasi mənfəətlərindən uzaq ancaq bazarın tələbləri əsasında çalışan və ölkədə pul
kütləsini, inflyasiyanı və digər bank-maliyyə məsələlərini tənzimləyən müstəqil bir qurum
olmalı idi. bu səbəbdəndir ki, 1948-ci ilin mart ayında Almaniyanın Mərkəzi bankı (bank
Deutscher lander) quruldu və 1957-ci ildə əsasnaməsinə edilən dəyişikliklə o, Almaniya
federal bankı (bundesbank) olaraq adlandırılmaya başlandı [4, 129]. 

Almaniya federal bankı qurulduğu tarixdən etibarən dövlətin digər qurumları ilə birlikdə
hərəkət edir və dövlətin əsas makroiqtisadi hədəflərinin əldə edilməsinə xidmət edirdi. buna
misal olaraq ölkədə tədiyyə balansında müvazinətin tutdurulması və xarici ticarətdə müsbət
saldonun əldə edilməsində federal bankın böyük rolu olmuşdur. bilindiyi kimi, bu hədəflərin
əldə edilməsi ancaq stabil valyuta məzənnəsinin təmin edilməsi və eyni zamanda milli val -
yutanın digərləri ilə müqayisədə daha ucuz nisbətdə tutulması ilə mümkün olur. De yilə bilər
ki, qarşıya qoyulan bu hədəflər federal bank tərəfindən uğurla tətbiq olun muş və ölkənin ən
bolluq dönəmlərində belə inflyasiya nəzərdə tutulan həddi aşmamış və valyuta məzənnəsi də
istənilən səviyyədə tutulmuşdur [4, 132].

Qrafik 1. Almaniyada inflyasiya həddi (%)

Qaynaq: [6]. 
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Qrafikdən görüldüyü kimi, Almaniyada inflyasiya həddi hər zaman dövlətin nəzarətində
olmuş və ən aşağı həddə saxlanılmışdır. yalnız 1970-ci illərdə kəskin artım olmuşdur ki,
bunun da qarşısı növbəti illərdə alınmış və yenidən 5 %-dən aşağı olması təmin olunmuşdur. 

Dövlətin əsas iqtisadi hədəflərindən biri də xarici ticarətin təşviq edilməsi və ölkədə ixra-
cat yönümlü inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi idi. bunun üçün isə lazım olan şərtlər
ölkə daxilində ticarətin liberallaşdırılması, sərbəst ticarətin təmin edilməsi və ölkədə qiymət
səviyyəsinin stabilliyinin qorunub saxlanılması idi [3, 96]. bütün şərtləri yerinə yetirən Al-
maniya hökuməti qarşıya qoyduğu hədəflərinə nail olmuş və alman malları beynəlxalq
bazarda keyfiyyəti ilə nüfuz qazanmış və daha geniş coğrafiyalara yayılmasına imkan ver-
mişdir. bu isə daxili bazarda istehsalat imkanlarının genişləməsinə, daxili investisiyaların
artmasına və yeni iş yerlərinin meydana gəlməsinə səbəb olmuş və nəticədə də xarici ticarətin
müsbət saldosu ümumi daxili məhsulun (ÜDM) komponentləri arasında lokomotiv rolu oy-
namışdır. Aşağıda 2 saylı qrafikdə Almaniyanın ixracat həcminin ÜDM-yə nisbəti ver-
ilmişdir. Almaniyanın bu istiqamətdə əldə etdiyi nailiyyətlərin daha dəqiq anlaşılması üçün
bu rəqəmlər böyük britaniya ilə müqayisə edilərək təqdim edilmişdir. 

Qaynaq: [6]. 
yuxarıda 3 saylı qrafikdən görüldüyü kimi, Almaniyada işçilərin saat başına etdikləri is-

tehsal həcmi böyük britaniya ilə müqayisədə çoxdur. bu isə ölkədə iş gücü məhsuldarlığının
yüksək olması və alman işçilərin eyni zaman dilimində daha çox və ya daha keyfiyyətli mal-
lar istehsal etməsindən qaynaqlanır. Qeyd olunan faktlar bilavasitə xarici ticarətə təsir et-
məkdə və yerli malların daha ucuz qiymətə beynəlxalq bazara çıxarılaraq rəqibləri qarşısında
üstünlük əldə etməsinə səbəb olmaqdadır.  İş gücü məhsuldarlığının xarici ticarətdə əhə -
miyyətli göstəricilərdən biri olduğu üçün Qrafik 2 və Qrafik 3 birlikdə təqdim olunmuşdur. 

Almaniyada işçilərin əmək qabiliyyətlərinin yüksək olması ölkədə fəaliyyət göstərən iki
əhəmiyyətli qurumun fəaliyyəti ilə yaxından əlaqədardır. bunlardan biri Həmkarlar İttifaqı
və digəri isə Texniki peşə məktəbləridir. Alman işçilərin iş gücü produktivliyinin yüksək ol-
ması və nəticə etibariylə alman şirkətlərinin istehsal etdikləri məhsulların dünya miqyasında
kifayət qədər müsbət tanınması və tələb edilməsi bu iki qurumun həyata keçirdikləri
məqsədyönlü siyasət nəticəsində mümkün olmuşdur (John, 2010, səh. 11). 
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Qrafik 4. Ölkələrin işsizlik hədləri (%)

Qaynaq: [6]. 
Məhz bu islahatlar nəticəsində Almaniyada işsizlik digər ölkələrlə müqayisədə aşağı ol-

muşdur. yuxarıda qeyd olunan 4 saylı qrafik Almaniya, böyük britaniya və AbŞ-ın 2008-ci
il maliyyə böhranından sonrakı dönəmdə işsizlik hədlərini göstərir; Almaniyanın sözügedən
rəqiblərindən daha yaxşı nəticələr əldə etdiyi görülür. 

bəhs edilən bütün müsbət nailiyyətlərə baxmayaraq, bilindiyi kimi Almaniya ÜDM-in
həcminə görə AbŞ-dan geri qalaraq dördüncü yeri tutur. Ancaq sosial inkişaf nöqteyi
nəzərindən onun daha məqsədyönlü islahatlar həyata keçirərək bir çox göstəricilərinə görə
AbŞ-ı üstələdiyi bilinir. 

3. Sosial siyasət 
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Almaniyada sosial yönümlü iqtisadi islahatların başlaması

daha əvvəl otto bismarkın (1815-1898) qərarları ilə olmuşdur. 1883-cü ildə “sağlıq sığor-
tası”, 1884-cü ildə “İş qəzaları sığortası” və 1889-cu ildə “Əlil və təqaüd sığortası” ilə bağlı
alınan qərarlar bu cəmiyyətdə sosial islahatların ilk addımları olaraq sayılır  [2, 140]. “İşsizlik
sığortası” isə 1927-ci ildə veimar Respublikası (1919-1933) dönəmində başladılmışdı. Təməli
əvvəlki dönəmlərdə atılmış sosial islahatların icrası və ona nəzarət 1949-cu ildən etibarən
yeni qurulan Əmək və sosial Müdafiə üzrə federal Nazirlik tərəfindən yerinə yetirilmişdi
[7, 17]. 

Deyilə bilər ki, 1960-cı illərdən başlayaraq dövlətin sosial yönümlü büdcə xərcləmələrin
ümumi milli məhsula nisbəti ildən ilə artmış və bu artım sosial sektorun bütün sahələrində
özünü göstərmişdir. eyni zamanda sosial xərclərin büdcə içindəki nisbəti də ildən ilə artmış
və 1990-ci illərdə bu rəqəm 25 % faizin üzərində olmuşdur. bu isə sosial rifah dövlətlərinə
aid olan bir xüsusiyyət olub ölkədə əhaliyə göstərilən dövlət qayğısının bir nümunəsidir.
Qrafik 5-də Almaniya və digər ölkələrin sosial büdcə xərcləri müqayisəli şəkildə təqdim
edilmişdir.  
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Qrafik 5. Sosial xərclərin ÜDM-dəki payı (%)

Qaynaq: [6]. 
Görüldüyü kimi, 1980-ci ildən günümüzə qədər olan müddətdə Almaniyanın sosial xərc -

lərinin büdcədəki payı həm İqtisadi İnkişaf və İşbirliyi Təşkilatına (İƏİT) üzv olan ölkələrin
ortalamasından və həm də AbŞ və böyük britaniya kimi inkişaf etmiş dövlətlərdən daha
çoxdur. bu göstəricilər Almaniyanın sosial yönümlü bir iqtisadi inkişaf modelini müvəf-
fəqiyyətlə tətbiq etdiyini sübut edir. 

sosial sahələr arasında səhiyyə xidmətləri daha mütərəqqi olub əhalinin yaş və gəlir-
lərindən asılı olmayaraq xəstəxana xərclərinin qarşılanması şəkində təşkil edilmişdir. beləcə
standart xəstəxana xidmətləri cəmiyyətin bütün üzvləri üçün keçərli olub tibbi sığorta
çərçivəsində həll edilir [7, 22].

Almaniyada sosial islahatların əsas istiqamətlərindən biri də əhalinin işsiz təbəqəsinə
göstərilən xidmətlər və edilən maddi yardımlardır. bu cür xidmətlər federal Məşğulluq
İdarəsinin nəzarətində həyata keçirilir. bu qurum ölkədə işsiz insanları müəyyən edib onlara
iş tapmaqda kömək edir və eyni zamanda onların məslək qabiliyyətini artırmaq üçün müxtəlif
peşə məktəblərinə istiqamətləndirir. 1970-ci ildən etibarən bu cür islahatlara daha da
əhəmiyyət verən Almaniya “Təlim və təhsilin inkişafı” adı altında qəbul etdiyi yeni dövlət
proqramında federal Məşğulluq İdarəsinin səlahiyyətlərini artırmış və eyni zamanda onun
daha geniş əhaliyə xidmət göstərə bilməsi üçün büdcəsinə əlavə vəsaitlərin ayılmasına qərar
vermişdir. burda diqqət çəkən ən əsas xüsusiyyət işsizlik sığortası şəklində əhalinin iş tap-
maqda çətinlik çəkən hissəsinə ödənən müvəqqəti maaşların artırılması olmuşdur [7, 28]. 

Dövlətin sosial müdafiə xərcləri isə daha çox müharibə veteranlarına və ya müharibədən
zərər çəkənlərə, uşaqlı ailələlərə, təhsil imkanlarının genişlədilməsinə və texniki peşə mək-
təblərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdir. Digər sosial siyasət növlərindən fərqli
olaraq bu imkanlar əhalinin yoxsul təbəqəsinə yönəldilmiş və əsas məqsədi onların yaşayış
standartını yüksəltmək olmuşdur. bu xərclər dövlət vergiləri vasitəsiylə maliyyələşir və imkan-
sız ailələrə və ya fərdlərə bir başa transferlər şəkilində həyata keçirilir [1, 30].
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Qeyd olunduğu üzrə Almaniya cəmiyyətin hər bir fərdini içinə alacaq sosial müdafiə
şəbəkəsi qurmuş və bununla da vətandaşlarının qayğısına qalaraq onların sosial ehtiyaclarının
qarşılanması siyasətini həyata keçirmişdir. Günümüzdə bu sistem inkişaf etməkdə olan ölkələr
üçün nümunəvi bir modelə çevrilmişdir. 

4. Almaniya iqtisadiyyatının mövcud problemləri
yuxarıda qeyd olunan müsbət faktorlara baxmayaraq əlbəttə ki, hər bir ölkədə olduğu kimi

Almaniyada da bəzi sahələrdə çatışmazlıqlar vardır və bunlar aradan qaldırılmadığı təqdirdə
gələcəkdə ciddi problemlərə yol aça bilər. bunlar aşağıdakılardır:

• İnvestisiya xərclərinin yetəri səviyyədə olmaması. son illərdəki ÜDM-in tərkibinə
baxdıqda orda əsas olaraq önə çıxan komponentlərin istehlak və  xalis ixracat oluğunu
görəcəyik. bunlar arasında investisiya xərcləri cəmi 18% təşkil edir ki, bu da digər
ölkələrlə müqayisədə azdır. bu səbəbdəndir ki, Almaniya İqdisadiyyat İnstitutu bu
məsələyə diqqət çəkmiş və bunun əksikliyinin yaxın gələcəkdə aydın bir şəkildə ortaya
çıxacağı barədə xəbərdarlıq etmişdir. bundan başqa özəl şirkətlərin investisiya xərcləri
də əvvəlki illərlə müqayisədə azalmışdır.

• Əhalinin yaşlanması. Ölkədə əhalinin artım tempinin aşağı olması və yaşlı nəslin
sayının artması dinamik iş gücü imkanlarını azaldır və büdcəyə əlavə yük gətirir. 

• Gəlirin ədalətli bölgüsü. Ölkədə aparılan islahatlar işsizliyi azaltsa da gəlir bölgüsünə
mənfi təsir göstərmişdir. bu bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün dövlət tərəfindən tət-
biq olunan vergi siyasəti və sosial transfertlər bu ədalətsizliyi qismən aradan qaldırsa
da ümumilikdə Almaniyanın göstəriciləri İqtisadi Əməkdaşlıq və İşbirliyi Təşkilatı
(İƏİT) ölkələrinin ortalamasının altında qeydə alınmışdır [6, 65].

• Dövlət borcu. Avropa birliyi maliyyə nizamnaməsinə əsasən üzv ölkələrin borcu ÜDM-
in 60% -dən aşağı olmalıdır. Hal-hazırda Almaniyada bu rəqəmin 78.4 % olması ölkə
rəhbərliyi qarşısında duran ən vacib problemlərdən biridir [6, 78].

5. Nəticə
yuxarıda qeyd olunan müsbət və mənfi xüsusiyyətləri saydıqdan sonra o qənaətə gəlmək

olar ki, Almaniya hökuməti tərəfindən əldə edilən bu uğurun təməli İkinci Dünya
müharibəsindən sonra atılmış neoliberal nəzəriyyənin əsəridir. Neoliberal iqtisadi düşüncənin
sosial yönümlü iqtisadi inkişaf modelini önə çıxaran Almaniya hökuməti qarşısına qoyduğu
hədəfləri uzun illər axsatmadan həyata keçirdiyi istiqrarlı bir iqtisadi siyasət nəticəsində əldə
etmişdir. Qazanılan bu nailiyyətlər alman üsulunun sosial-iqtisadi inkişafın uğurlu bir modeli
olduğunu və başqa ölkələrdə də tətbiq edilməsinin mümkünlüyü barədə fikirləri doğurmuşdur. 
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Abstract
SOCIO-ECONOMIC DEvELOPMENt tRENDS OF GERMANY AND A

MODEL EXAMPLE OF GOvERNMENt`S ROLE IN tHE ECONOMY
Sannur ALIYEv

Qafqaz University, teacher

Key words: social market economy, financial crisis, German economy
being the fourth biggest economy in the world, Germany is also very well known for its

successful social policies. because of its perfectly designed government strategy, Germany
has achieved this kind of socio-economic development trend in recent few decades. This
strategy is based on “social market economy” model which was accepted as a part of liberal
economic thoughts and thanks to this model Germany has surpassed some of its opponents
despite of the facts that they have faced some serious problems in the past. These achieve-
ments have drawn the attentions of experts and the applicability of this model in other coun-
tries has been activly discussed countries. This article presents the development stages of
West Germany and introduces the government`s economic reforms in those years after the
second World War.
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Резюме
ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГЕРмАНИИ И ОБРАЗЦОВАЯ мОДЕЛЬ ВЛАСТЕЙ ПО РОЛИ В ЭКОНО-
мИКЕ

Caннур АЛИЕВ
Университет “Гафгаз”, преподователь

Ключевые слова: Cоциальная рыночная экономика, финансовый кризис, немецкая
экономика 

Будучи четвертой по величине экономикой в мире, Германия также очень хорошо
известна своей успешной социальной политикой. Именно из-за прекрасно оформлен-
ной стратегии правительства, она добилась такого рода тенденции социально-эконо-
мического развития в последние несколько десятилетий. Эта стратегия основана на
модели "социально-рыночной экономики", которая была принята в рамках либерально-
экономической мысли и, благодаря этой модели Германия оставила некоторых из её
противников позади, несмотря на серьезные проблемы, с которыми она сталкивалась
в прошлом. И эти достижения утопили внимание экспертов и сейчас ведутся дискуссии
вокруг мысли, может ли эта модель применима в других развивающихся странах. в
данной статье представлены этапы развития западной Германии. Также статья знако-
мит с экономическими реформами властей после второй мировой войны.
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мЕХАНИЗм ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ РыНКА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Зарина Абдулла АЛИЕВА
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет, докторант

Отзыв: к.э.н.доц. вугар Назаров
Ключевые слова: жилищный рынок, жилищное строительство, интегральный по-

казатель, инвестиция
Основная цель данного исследования – анализ  наиболее приемлемых методов

для проведения оценки текущего состояния и перспектив развития рынка жилищного
строительства. 

Работа  исследовалась  на основе систематического   подхода и научно - логи-
ческого  обобщения. 

Результаты исследования: На основании уравнения множественной регрессии и
ранее полученных прогнозных интегральных показателей оценки социально-эконо-
мической эффективности развития рынка жилищного строительства дана прогнозная
оценка объемов ввода жилой площади по Апшеронскому региону. 

Ограничения исследования требование более практической  информации.  
Практическая значимость исследования. в результате проведенной оценки со-

циально-экономической эффективности развития РЖС  Апшеронского региона сле-
дует, что самыми неустойчивыми сферами в условиях меняющейся экономической
ситуации в стране являются жилищное строительство и социальная сфера. в резуль-
тате общая интегральная оценка в большей степени определена их влиянием. По-
скольку динамика интегральных коэффициентов инвестиционной привлекательности
РЖС и  состояния  ЖКХ устойчива и  стабильна, то имеется тенденция к повышению
общего уровня социально-экономической эффективности развития РЖС.  

Оригинальность исследования состоит в том, что при исследовании  использо-
валось научно – практические исследования и  тезисы многих ученых – маркетологов. 

Статья посвящена изучению  методики оценки рынка жилищного строительства,
систематизации оценочных критериев-показателей, подходов и методик. 

В конце статьи сформировано единое представление об уровне социально-эконо-
мической эффективности развития рынка жилищного строительства,  региона и его
экономической надежности для партнеров-инвесторов, бюджета, населения в качестве
инвестора.

Введение. Отрасль жилищного строительства является сложной системой по мно-
гим параметрам и одной из значимых областей экономики и  жизнедеятельности ре-
гиона. в стратегических планах сбалансированного развития региона строительство
жилья занимает особое место из-за своей социальной функции, определяющей на-
правленность развития экономики. Экономические реформы должны быть в первую
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очередь направлены на стимулирование спроса на рынке готового жилья, на  совер-
шенствование количественной и качественной составляющих предложений застрой-
щиков. Современное развитие строительного комплекса тесно связано с проблемой
привлечения инвестиций, при этом строительство жилья в значительной степени фи-
нансируется населением. Жилищный рынок, как объект инвестиционной привлека-
тельности, отличается особой значимостью, так как им определяются объемы
строительства жилья, условия его реализации, динамика воспроизводства  и обновле-
ния жилищного фонда страны (региона), удовлетворение потребностей населения.
Рынок жилья выступает фактором экономического роста страны, поскольку аккумули-
рует финансовые ресурсы, стимулирует развитие смежных отраслей экономики, влияет
на экономическую стабильность страны и снижение уровня безработицы, что способ-
ствует повышению качества жизни населения. Государственная политика в области
жилищного строительства направлена на  обеспечение темпов роста нового строитель-
ства из расчета по 1 кв.м  жилья на человека в год, на дифференциацию его по содер-
жанию и  качеству прироста жилищного фонда в соответствии с потребностями
населения, сохранение имеющегося жилищного фонда путем его реконструкции, мо-
дернизации и капитального ремонта зданий.  Однако,  жилищная проблема остается
для государства одной из сложнейших. Кроме того, законодательная база не способна
в полной мере решить вопросы, связанные с привлечением инвестиций, критерии рас-
пределения бюджетных средств плохо определены, поскольку не учитывают особен-
ности региона и инвестиционных процессов, протекающих в нем [1].

Оценка рынка жилищного строительства (далее РЖС) представляет собой самостоя-
тельный вид деятельности, имеющий целью обеспечение объективной информацией
лиц, принимающих решения о проведении тех или иных операций на рынке недвижи-
мости. Анализ рынка может иметь разные цели и представлять собой элемент (этап)
других видов деятельности (маркетингового исследования с целью продвижения кон-
кретных технологий и видов строительных материалов или услуг; оценочной деятель-
ности с целью определения текущей и перспективной стоимости конкретного объекта;
инвестиционной деятельности с целью оценки эффективности инвестиционных реше-
ний; анализа и прогнозирования тенденций развития рынка с целью разработки руко-
водителями строительных организаций, риэлторских фирм и потенциальными
инвесторами, органами управления стратегических решений по развитию бизнеса и
совершенствованию механизмов функционирования рынка) [1].

Обзор классических и современных методов оценки крупных массивов позволил
выделить наиболее приемлемые методы для проведения оценки текущего состояния и
перспектив развития рынка жилищного строительства:

1.  Комплексное исследование (одновременный анализ всех показателей оценки РЖС
региона). Методика расчета интегрального показателя состояния РЖС, основан-
ная на модели жилищно-строительного индекса, разработанная Институтом мак-
роэкономических исследований позволяет  дополнить набор показателей с учетом
специфики региона. в общем виде интегральный индикатор (ИИ) – это сумма
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пяти взвешенных индексов, каждый из которых отражает динамику групп важ-
нейших составляющих жилищного сектора: жилищного строительства (как пра-
вило ввод жилья), источников финансирования, рынка жилой недвижимости,
процессов воспроизводства жилья и уровня обеспеченности населения жильем.

2.  Поэлементное исследование представляет собой исследование каждого инди-
катора, в совокупности характеризующих РЖС региона. Данная методика раз-
работана правительством страны, положена в основу жилищной политики.

3.  Методика когнитивного исследования жилищной сферы. Методика представ-
ляет собой качественное моделирование жилищной сферы, предложена учеными
Института проблем управления [2].

Тем не менее и выделенные методики оценки рынка жилищного строительства не
лишены недостатков, чаще всего они ориентированы либо на оценку положения от-
расли во внешней среде, либо на оценку жилищных проблем субъекта – региона, что
можно отнести к их «однобокости» исследования. Методики не в состоянии в полной
мере объективно оценить  состояние, динамику и перспективу всего регионального
рынка, что вносит определенный элемент  субъективизма в исследовании РЖС и не
позволяет их использовать широкому кругу пользователей, в том числе органами
управления в виду региональных особенностей субъекта. Изначально в методику за-
ложены определенные цели исследования, ориентированные  на разработанную стра-
тегию. в соответствии с этим, наиболее актуальным при исследовании РЖС
проведение оценки взаимосвязей и взаимозависимостей факторов, определяющих
спрос на жилье, так как нельзя рассматривать отрасль строительства в разрыве от по-
требностей и его предпочтений. Для оценки социально-экономической эффективности
развития рынка жилищного строительства региона рекомендуется  синтез описанных
методик: Института макроэкономических исследований и  методика оценки эффек-
тивности  целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы [2].

Подводя итог проделанной исследовательской работе изобразим на рисунке 1 усо-
вершенствованный механизм оценки социально-экономической эффективности раз-
вития рынка жилищного строительства страны, который способен повысить
оперативность управления системами на рынке жилой недвижимости и создать усло-
вия для дополнительного привлечения инвестиций из-за повышения качества инфор-
мации в виду минимизации информационных и инвестиционных рисков
потенциальных инвесторов на данном рынке.

Согласно механизму, приведенному на рисунке 1, на пятом этапе происходит фор-
мирование показателей по следующим направленим:

• Социальная эффективность;
• Развитие жилищного строительства;
• Состояние жилищно-коммунального комплекса;
• Инвестиционная привлекательность рынка жилищного строительства  региона.
Механизм оценки динамичен, что позволяет осуществлять мониторинг изменений
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в жилищной сфере, корректировать цели, задачи и программы развития отрасли и ре-
гиона в целом. Остановимся на некоторых этапах реализации предложенного меха-
низма.  Следует выделить с  4 по 6 этапы, так как последовательная  оценка тесноты
связи между показателями с помощью корреляционного анализа ставит своей целью
проверку наличия, тесноты и направленности возможных связей, что позволяет про-
водить обоснование возможных перспектив развития процессов и явлений. Формула
(1):

(1)

где rxy - линейный коэффициент корреляции; n -  количество наблюдений; xi, yi -
данные наблюдения;  ¯x , ¯y - средние значения переменных x и y; σx , σy - среднее
квадратическое отклонение переменных x и y [3].

При формировании оценочной системы осуществляем фильтрацию  исходных по-
казателей, которые обеспечивают связь в диапазоне 0,33 ≤ |rxy |  ≤ 0,75. На данном этапе
по четырем заданным направлениям была сформирована  система из 32 показателей,
характеризующих развитие рынка жилищного строительства в Апшеронском регионе.
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Рисунок 1. - механизм оценки развития рынка жилищного строительства
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Далее на 6 и 7 этапах, также используя статистический аппарат оценки факторов,
рекомендуем определить значимость выбранных показателей  с использованием сле-
дующих критериев:

Для оценки статистической значимости полученного значения линейного коэффи-
циента корреляции  rxy используем  t - критерий Стьюдента, согласно которому показа-
тель считается статистически значимым, если выполняется следующее условие:

(2)

где    n - количество наблюдений; tγ=t1-α,   n-2 - представляет собой табличное значение
t - критерия Стьюдента при уровне значимости  α и числе степеней свободы k=n-2 .
Под уровнем значимости α понимается вероятность отвергнуть верную гипотезу.
Обычно уровень значимости принимается равным α = 0,05 или α = 0,01.

Для характеристики динамики изменения экономических показателей используем
понятие автокорреляции, которая характеризует не только взаимозависимость уровней
одного и того же ряда, относящихся к разным моментам наблюдений, но и степень
устойчивости развития процесса во времени, величину оптимального периода прогно-
зирования и т.п.  Для определения значимости коэффициентов автокорреляции исполь-
зуют  Q - критерий Бокса – Пирса, рассчитываемый по формуле (3):

(3)

где    n - объем выборочной совокупности (длина временного ряда); m - максималь-
ный рассматриваемый лаг;

r – коэффициент автокорреляции со смещением (лагом) на  k  периодов, рассчиты-
ваемый по формуле (4):

(4)

где k – период смещения показателя (лаг);  y_t – значение показателя в t - период
времени; y_(t+k) - значение показателя в период -  t  со смещением на k - периодов.

Статистика  𝑄 - имеет распределение  x^(2 )  с  m - степенями свободы и поэтому в
случае, когда расчетное значение  𝑄 -  превосходит критическое значение  x^2 с соот-
ветствующими степенями свободы, то, в целом, вся группа коэффициентов для лагов,
не превосходящих m, считается значимой [3].

При  исследовании процесса формирования многокритериальных моделей, предла-
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гаемых  авторами данной статьи, сформирован и обоснован перечень показателей-ин-
дикаторов различной направленности, включенный в оценочную систему механизма
оценки РЖС. в процессе фильтрации оценочных показателей-индикаторов из 32 по-
казателей прошедших фильтрацию по t-критерию Стьюдента значимыми оказались
только 13 показателей: уровень обеспеченности населения жильем; количество семей,
состоявших на учете на получение жилья и улучшившие жилищные условия; рост ко-
личества зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве; доля
себестоимости строительства в общей средней стоимости 1 кв.м. жилья; общее коли-
чество застройщиков, осуществляющих жилищное строительство; индекс цен про-
изводителей в строительстве (СМР); удельный вес индивидуального жилищного
строительства в общем объеме вводимого жилья; годовой рост общего количества ор-
ганизаций ЖКХ, поставленных на учет; количество отказов на инженерных сетях во-
доснабжения в год; количество отказов на инженерных сетях теплоснабжения в год;
доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспече-
ния, в общем объеме жилищного фонда; индекс стоимости; годовой рост вРП на душу
населения.

Рассчитав коэффициенты автокорреляции со смещением на четыре периода
была проверена значимость всех показателей с помощью Q-критерия Бокса-Пирса.
По результатам проверки показателей на автокоррелированность, обнаружено, что
оценку значимости прошли только 10:  уровень обеспеченности населения жильем;
количество семей, состоявших на учете на получение жилья и улучшившие жи-
лищные условия; рост количества зданий и сооружений, находящихся в незавер-
шенном строительстве; общее количество застройщиков, осуществляющих
жилищное строительство; удельный вес индивидуального жилищного строитель-
ства в общем объеме вводимого жилья; годовой рост общего количества органи-
заций ЖКХ, поставленных на учет; количество отказов на инженерных сетях
водоснабжения в год; количество отказов на инженерных сетях теплоснабжения в
год; доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного
обеспечения, в общем объеме жилищного фонда; удельный вес жилищного фонда
- аварийное жилье [4].

завершающим этапом фильтрации явилось формирование оценочных критериев,
которые сведены в таблицу 1. Таким образом, в модель оценки рынка жилищного
строительства, при сопоставлении полученных результатов о значимости каждого по-
казателя с помощью t - критерия Стьюдента и  𝑄 - критерия Бокса-Пирса, вошли только
9 показателей.  С помощью многомерного анализа спрогнозирован годовой объем
ввода жилья в Апшеронского региона на 2011-2014 годы.

Исходные данные для расчета параметров уравнения множественной регрессии и
полученные результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1. – Критерии оценки РЖС

Предлагаемый механизм оценки РЖС определяет правила расчета целевых показа-
телей-индикаторов оценки социально-экономической эффективности развития жилищ-
ного рынка в регионе. 

После отбора независимых критериев по выделенным группам и оценке их значи-
мости, была проведена процедура их нормализации (Этап 8) в целях перехода от много
размерных величин к безразмерным -  δit ,  по каждому - i -ому показателю в  -  t - период
времени в соответствии с предложенной методикой (формулы (5), (6))

Процедура нормализации критериев сводится к поиску «общей» размерности всех
(m) критериев оптимальности, если это не удается осуществить, к представлению всех
(m) критериев - Fj (x) в виде безразмерных величин  <   δj (x), то есть к переходу
Fj (x)→δj (x),j=¯(1,m) Процедура рассчитывается по следующей схеме  [5]:

(5)

где  j=¯(1,m) - номера оцениваемых показателей; t= ¯(1,T) - номера периодов вре-

Обозначение Критерии
t – критерии 
Стьюдента

𝑄 -  критерии
Бокса- Пирса

х1 Уровень обеспеченности населения жильем 127,948 47,282

х6
Количество семей, состоявших на учете на
получение жилья и улучшившие условия

-4,365 21,394

х14
Рост количества зданий и сооружений, 
находящихся в незавершенном строительстве

9,529 36,324

х17
Общее количество застройщиков, 
осуществляющих жилищное строительство

8,372 38,697

х20
Удельный вес индивидуального жилищного
строительства в объеме вводимого жилья

8,120 36,822

х22
Годовой рост общего количества организаций
ЖКХ , поставленных на учет

-4,330 13,997

х23
Количество отказов на инженерных сетях
водоснабжения в год

-5,142 27,668

х24
Количество отказов на инженерных сетях
теплоснабжения в год

-3,776 14,962

х26
Доля жилищного фонда, обеспеченного 
основными системами инженерного 
обеспечения, в общем объеме жилищного фонда

10,251 45,967
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мени;  Fj (x) - значение  j - го критерия оптимальности для периода времени - t;  Fj0

- оптимальное значение j - го  критерия оптимальности из  Т - периодов времени, опре-
деляемое как:

(6) 

где    M1 - подмножество критериев оптимальности, которые максимизируются;
M2 - подмножество критериев оптимальности, которые минимизируются.
Свертка показателей осуществляется согласно схеме (7):

(7)

где   Ftk - компромиссный критерий оптимальности для периода времени - t;
λj – значимость  j - го показателя, задаваемая экспертно.
в результате проведенной оценки социально-экономической эффективности раз-

вития РЖС  Апшеронского региона в докризисный период (2000-2007гг.) и в период
2000-2011гг. следует, что самыми неустойчивыми сферами в условиях меняющейся
экономической ситуации в стране являются жилищное строительство и социальная
сфера (их интегральные коэффициенты имеют наихудшие значения). в результате
общая интегральная оценка в большей степени определена их влиянием [4].

y1 - Общая интегральная оценка социально-экономической  эффективности РЖС
за 2000-2011гг.

у2 - Общая интегральная оценка социально-экономической  эффективности РЖС
за 2000-2007гг

Рисунок 2. - Сравнение результатов оценки социально-экономической 
эффективности развития РЖС Апшеронского региона
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На основе статистического и эконометрического аппаратов  и осуществлен прогноз
частных и комплексных интегральных коэффициентов социально-экономической эф-
фективности развития рынка жилищного строительства в Апшеронском регионе на
2011-2014 гг., результаты которого представлены в таблице 2 и на рисунке 3  [5].

На основании уравнения множественной регрессии и ранее полученных прогнозных
интегральных показателей оценки социально-экономической эффективности развития
рынка жилищного строительства дана прогнозная оценка объемов ввода жилой пло-
щади по Апшеронскому региону на 2012-2015 года [5].

Таблица 2. – Расчет прогнозных значений годового объема ввода жилья в 
Апшеронского региона на 2011-2014 гг.

y1 – Прогнозные данные ,  у2 – Фактические данные

Рисунок 3. - Динамика фактических и прогнозных значений интегрального
показателя оценки социально-экономической эффективности развития РЖС в

Апшеронском регионе

Показатель Обозначение
Прогнозный период

2011 2012 2013 2014

1.Интегральные показатели 
социальной эффективности

Iсоц 0,7547 0,7530 0,7519 0,7515

2. Интегральные показатели 
развития жилищного строительства

Iржс 0,7987 0,8022 0,8053 0,8082

3. Интегральные показатели 
состояния жилищно-

коммунального комплекса
Iжкх 0,6615 0,6665 0,6700 0,6746

4. Интегральные показатели 
инвестиционной 

привлекательности рынка 
жилищного строительства

Iинв 0,7486 0,7468 0,7451 0,7434

5.Годовой объем ввода жилья
тыс.кв.м.

S 126.06 112.54 191.54 212.75
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По результатам расчетов, представленным в таблице 2, следует, что годовой объем
ввода жилья в Апшеронском регионе с 2011 по 2014 годы будет ежегодно увеличи-
ваться и к 2014 году составит 212.75 тыс.кв.м.

Поскольку динамика интегральных коэффициентов инвестиционной привлекатель-
ности  РЖС и  состояния  ЖКХ устойчива и  стабильна, то имеется тенденция к по-
вышению общего уровня социально-экономической эффективности развития  РЖС
(под влиянием четырех групп показателей-индикаторов).

Заключение
Особой подсистемой в социально-экономической системе региона вступает жи-

лищное строительство, имеющее двойственный характер: с одной стороны уровень
его развития определяется конкретной ситуацией в субъекте государства, а с другой
стороны, оно непосредственно влияет на формирование рыночного потенциала тер-
риторий и улучшение качества жизни населения.

При этом жилищное строительство представляет собой, территориальную систему,
функционирующую в рамках определенного региона, и межотраслевую систему, объ-
единяющую такие сектора экономики, как строительный комплекс, первичный и вто-
ричный рынки жилья, кредитные организации, страховые компании, в совокупности
образующих территориальный жилищно-строительный кластер. Поэтому важнейшей
задачей органов государственной власти всех уровней является принятие конкретных
мер, которые позволят устойчиво развивать жилищное строительство в регионе.

Для дальнейшего устойчивого развития жилищного комплекса страны и региона в
современных условиях необходимо учитывать природно-климатические условия и
связанную с этим стоимость жизни, размер доходов и расходов регионального бюд-
жета, результаты выполнения государственных и региональных целевых программ.
Использование имеющихся предпосылок и потенциальных возможностей конкретного
региона будет реализовано при обеспечении единства трех структур: жилищной по-
литики государства и органов местного самоуправления; развития жилищного рынка;
мотивации семей к сохранению и увеличению площади жилья.
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MƏNZİL tİKİNtİSİ BAZARININ İNKİŞAFININ QİYMƏtLƏNDİRİLMƏSİ

MEXANİZMİ
Zarina Abdulla qızı ƏLİYEvA

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, doktorant

Açar sözlər: mənzil bazarı, mənzil tikintisi, inteqral göstərici, investisiya
Məqalə mənzil tikintisi bazarının qiymətləndirmə metodunun, qiymətləndirmə göstəri-

cilərinin - kriteriyaların sistemləşdirilməsinə, yanaşma və metodların təkmilləşdirilməsinə
həsr olunmuşdur. Mənzil tikintisi bazarının inkişafının səmərəliliyinin  sosial iqtisadi
səviyyəsi, region və onun partnyorlar – investorlar, büdcə, investor kimi əhali üçün  iqtisadi
etibarlılığı haqqında vahid təsəvvür yaradılmışdır. 

Abstract
MECHANISM OF  EvALUAtION  OF CONStRUCtION MARKEt

Zarina Abdulla ALIYEvA
Ph.D. student of Azerbaijan Architecture and Construction University

Key words: construction market, construction, integral index, investment
The article is devoted to the improvement of the estimation of the market of housing con-

struction, the systematization of the evaluation criteria-indicators, approaches and metho -
dologies. The article formed a single view of the level of socio-economic efficiency of the
development of the market of housing construction, the region and its economic security for
partners-investors of the budget, of the population as an investor. 
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İNStİtUSİONAL tƏNZİMLƏMƏNİN İNKİŞAF tARİXİNDƏ 
İQtİSADİ tƏLƏBAtIN ÖDƏNİLMƏSİNİN 

ELMİ-NƏZƏRİ ASPEKtLƏRİ

Rauf MƏCİDBƏYLİ
Azərbaycan Universiteti, müəllim

Rəyçi: i.ü.f.d., dos. səkinə Hacıyeva
Açar sözlər: tələb, tələbin ödənməsi, institusional, idarəetmə
Aktuallıq. İnstitusional tənzimləmə sahəsində dialektik tarixi inkişaf proseslərini

şərtləndirən əsas amil, ictimai tələbat və onun iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni və s. sahələri
olmuşdur. bu sahələrin hər birində meydana gələn və davamlı inkişaf ictimai tələbat və onun
milli və korporasiyalar miqyasında tənzimləmə səviyyəsi, müxtəlif cəmiyyətlərin fərqli olan
inkişaf templərini müəyyən etmişdir. bu səbəbdən də, ictimai tələbatın əsas sahələrindən
hesab olunan iqtisadi tələbatın bütöv cəmiyyətin və korporasiyaların maraq və mənafeyi
baxımından ödənilməsi ilə bağlı institusional tənzimlənmənin elmi-nəzəri xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi, bu sahədə milli tənzimləyici sistemin inkişafı baxımından əhəmiyyətə malikdir. 

Giriş. İnstitusional tənzimləmənin meydana gəlməsini şərtləndirən tələbat və onun praktik
tətbiqi qədim dövrlərdən formalaşsa da, onun elmi və praktiki cəhətdən öyrənilməsi zərurəti,
sonrakı tarixi inkişaf proseslərində aktuallaşmışdır. Qədim dövrlərdən institusional tənzim-
ləməyə dair münasibətlərin əsas elementləri faktiki mövcud olsa və tətbiq edilsə də,  onun
elmi və praktiki cəhətdən bütöv bir sistem halında dəyərləndirilməsi və öyrənilməsi sonrakı
tarixi mərhələyə təsadüf edir. 

Nəzərə almalıyıq ki, institusional tənzimləyici sistemlərin formalaşmasında əsas rolu ic-
timai tələbat və onun aparıcı sahələri təşkil etmişdir. İctimai tələbatın aparıcı sahələrindən
hesab olunan iqtisadi tələbat və onun institusional tənzimləyici sistemlər vasitəsilə ödənilmə
səviyyəsi, özünün ictimai əhəmiyyətinə görə birbaşa və dolayı yolla qlobal, milli və korpo-
rativ insan cəmiyyətlərinin həyatlarına təsir etməkdədir.   

İqtisadi fikir və mühakimələrin formalaşması və inkişafı qədim dövrlərdən başlasa da,
iqtisadi nəzəriyyənin ilkin tarixi merkantilizmdir. Merkantilizmə qədər iqtisadi nəzəriyyə
müstəqil tədqiqat sahəsi olmamış, iqtisadi tədqiqatlar sistemsiz şəkildə aparılmış, hətta iqti-
sadi fəaliyyətin özü belə müstəqil fəaliyyət sahəsi kimi qəbul edilməmişdir. Merkantilizm
iqtisadi fəaliyyəti, iqtisadi hadisə, prosesləri və qanunauyğunluqları ilk sistemli öyrənən
nəzəri praktiki sistem olmuşdur. Merkantilizm Xv-Xviii əsrlərdə Qərbi Avropa ölkələrində
iqtisadi siyasətin və iqtisadi fikirin əsas cərəyanı olmuşdur. bunu həmin dövrlərdə Qərbi
Avropa ölkələrinin iqtisadi inkişafında baş vermiş sosial iqtisadi dəyişikliklərlə: böyük
coğrafi kəşflər, ilkin kapital yığımı prosesi, əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı, milli bank -
ların yaranması, dünya bazarının yaranması və beynəlxalq ticarətin genişlənməsi və s. (ilə)
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əlaqələndirmək lazımdır [1, s. 128].  İnstitusional tənzimləmənin əsas vəzifəsi iqtisadiyyat
da daxil olmaqla, ictimai tələbatın meydana gəldiyi bütün istiqamətlərdə münasibətlərin
cəmiyyət mənafeyi naminə əlverişli tənzimləməsini təmin etməkdən ibarətdir. Cəmiyyətin
və əhalinin gündəlik həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi münasibətlərin yüksək
hərəkət tempini nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, institusional tənzimləmə bu hərəkət
tempindən də öndə getməlidir ki, gündəlik münasibətlərdə meydana gələn tələbatı adekvat
qarşılamaqla, onu hər hansı itkilərə, konflikt və ziddiyyətlərə, o cümlədən subyektivliklərə
yol vermədən ictimai məqsədlər naminə əlverişli ödəmiş olsun.

elmi-nəzəri baxışlara əsaslanan iqtisadi münasibətlər orta əsrlərdə merkantilizm cərəyanı
ilə başlamaqla, bu günə qədər olan neçə yüzillik tarixdə bir sıra yeni və daha təkmil təmayül-
lərin meydana gəlməsi ilə inkişaf etmiş və hazırda da bu inkişaf prosesi davam etməkdədir.
sadə səbəb isə, ödənilmiş tələbatın yeni tələbatı formalaşdırması prinsipi ilə bağlı olmasıdır.
Əgər həyat dəyişərək inkişaf edirsə, bu dəyişikliklərin müqabilində cəmiyyətin davamlı mey-
dana gələn yeni tələbatı da tənzimləyici sistem vasitəsilə qarşılanmalı və ödənilməlidir. bu
da onu göstərir ki, tənzimləyici sistem dəyişikliklərin arxasında deyil, önündə getməlidir.   

İqtisadiyyatın xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının bir elm olaraq ortaya çıxması Adam
smitlə (1723-1790, şotlandiyalı iqtisadçı, filosof və müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsas
yaradıcılarından hesab olunur) başlayır. A.smit klassik siyasi iqtisad adlandırılan iqtisadi
fikir sisteminin qurucusu olmuş və onun ideyaları zəmanəmizdə də iqtisadi düşüncənin
özəyini təşkil edir. A.smit özünün iqtisadi sistemini 1767-1776-cı illərdə yazdığı “Xalqların
sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat” adlı əsərində yaratmışdı. Əgər, A.smitə
qədər siyasi iqtisadda klassik məktəblərin yalnız-ayrı-ayrı hissəcikləri var idisə, ondan sonra
məhz bütöv mülahizə və qanunlar sisteminə malik olan məktəblər yaranır. A.smitin kitabı
həqiqətən liberal iqtisadi nəzəriyyənin doğuluşu olmuşdur. Merkantilistlərin sistemindən
fərqli olaraq xalqların sərvətinin artırılmasında görünməyən əl kimi fəaliyyətdə olan təbii
azadlıq və rəqabət cəmiyyətin ahəngdar inkişafına güclü təsir göstərmişdir. A.smitə görə
siyasi iqtisad (iqtisadi nəzəriyyə) işini elə bir istiqamətdə aparmalıdır ki, cəmiyyətdə məh-
suldar qüvvələrin inkişafı üçün maksimum əlverişli şərait yaradan qayda fəaliyyət göstərsin.
A.smitin iqtisadi sisteminin əsasında insanın təbiəti və mənafeyi durur. Cəmiyyəti xüsusi
mülkiyyətsiz təsəvvür edə bilməyən smitin fikrinə görə insanın iqtisadi fəaliyyətinin başlıca
məqsədi varlanmaqdır, motivi isə şəxsi mənafedir. bu mənafe isə bir insanın başqa adamlara
xidmət göstərməsi, öz əməyini və əmək məhsullarını azad surətdə mübadilə etməsi ilə həyata
keçə bilər. A.smit insana cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi baxmış və qeyd
etmişdir ki, insanlar öz mənafelərini güdməklə eyni zamanda cəmiyyətin inkişafına, onun
məhsuldar qüvvələrinin artmasına əhəmiyyətli şərait yaratmış olurlar. onun fikrincə əgər hər
bir fərdə öz mənafeyini, öz qazancını ağıllı surətdə güdmək imkanı verilsə, onda bu bütün
cəmiyyətin sərvətinin artmasına, çiçəklənməsinə kömək edər. Əgər hər bir şəxsin iqtisadi
fəaliyyəti nəticə etibarı ilə cəmiyyətin rifahına aparıb çıxarırsa, onda bu fəaliyyəti heç bir
şeylə məhdudlaşdırmaq lazım gəlmir. İngilis hökuməti bir əsrdən çox müddət ərzində A.smit
proqramını həyata keçirməkdə davam etmişdir [1, s. 177, 180, 182-183].

52 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 1/2016



A.smitin nəzəriyyəsində cəmiyyətin sərvəti və onun artırılması yolları mühüm yer tutur.
o, sərvətin mənşəyini əməkdə görür və yazır ki, “Hər xalqın illik əməyi, onun yaşayışına
və həyat rahatlığına lazım olan məhsulları gətirən bir ilkin fonddur”. smitə görə illik məh-
sulun və sərvətin miqdarı əsasən iki amildən: birinci, istehsalda tətbiq olunan əməyin miq-
darından, işçilərin sayından, ikinci isə əməyin məhsuldarlığından asılıdır. buna görə də əmək
məhsuldarlığı yüksək olan mədəni xalqlar daha çox sərvət yaradır və yaxşı yaşayırlar. Əmək
məhsuldarlığı aşağı olan, ibtidai vəziyyətdə qalan xalqlar isə az sərvət yaradır və pis yaşayır-
lar [2, s. 41]. 

elmi-nəzəri mühakimələrində liberal baxışların əsas yer tutduğu A.smit iqtisadi müna-
sibətlərdə insan təbiətini və mənafeyini əsas götürmüş və bu baxışlara rəğmən insanın iqti-
sadi fəaliyyətində varlanmağını başlıca məqsəd hesab etmişdir. bu baxımdan da, onun
xalqların sərvətinin artırılmasında görünməyən əl kimi irəli sürdüyü prinsip yanaşması, iqti-
sadi münasibətlərdə təbii azadlıqların və rəqabət cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstər-
mişdir. 

A.smitin iqtisadi münasibətlərdə fərdin təbii hüquq və azadlıqlarına əsaslanan liberal
baxış və mühakimələrini T.Hobbs tərəfindən irəli sürülmüş İctimai müqavilə nəzəriyyəsi ilə
müqayisə etdikdə, müəyyən ziddiyyətli elementləri müşahidə etmək mümkündür. Prinsip
etibarı ilə A.smit ilə yanaşı, T.Hobbs və Ş.Monteskye də ictimai münasibətlərdə təbii insan
hüquq və azdlıqlarının tərəfdarları olmuşlar və eyni zamanda bu hüquq və azadlıqların
cəmiyyət həyatında əsas dəyərlər kimi formalaşmasında böyük xidmətlər göstərmişlər.
sadəcə olaraq, T.Hobbs insanın təbii hüquq və azadlıqlarının qorunması naminə irəli sürdüyü
İctimai müqavilə nəzəriyyəsində bu hüquq və azadlıqların təminatlı olması üçün, insanların
müəyyən dərəcədə bu hüquqların əhatə dairəsini məhdudlaşdırmaqla onu milli tənzimləyici
sistemə həvalə etməsi ideyasını irəli sürmüşdür. T.Hobbs bunu cəmiyyət həyatında tənzim-
ləyici sistemin yüksək və zəruri olan əhəmiyyəti ilə izah edərək qeyd etmişdir ki, dövlət
(milli tənzimləyici sistem) olmadan insanlar təbii vəziyyətdə (hər hansı tənzimləyici sistem-
lər olmadan) yaşamalı idilər, hansı ki, bu halda “hər kəs hər bir şeyə hüquq sahibi olamaqla”
hədsiz dərəcədə hüquqlara malik olacaqdır. bu cür azadlıqlar isə insanların qarşılıqlı
hüquqlarına qarşı təhlükəli olmaqla son həddə “hamının hamıya qarşı müharibəsi” (bellum
omnium contra omnes) ilə başa çatacaqdır. Həmçinin Ş.Monteskye tərəfindən dəqiq me -
xanizmləri irəli sürülmüş hakimiyyət bölgüsü nəzəriyyəsinin də ruhu təbii insan hüquq və
azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş və eyni zamanda bu hüquq və azadlıqların təminatı
üçün dövlətin üç istiqamətdə ali hakimiyyət (qanunverici, icra və məhkəmə) orqanlarının
yaradılması ideyasi irəli sürülmüşdür. Məhz, bu halda, təbii hüquq və azadlıqların əhatə
dairəsi ümumi ictimai mənafe naminə müəyyən həcmdə məhdudlaşmaqla dolayı yolla, yəni,
xalq tərəfindən seçilərək diferensial təşkil olunmuş nümayəndəli ali hakimiyyət orqanlarına
həvalə edilmişdir. lakin, A.smitin insan təbiəti və mənafeyi ilə bağlı əsas götürdüyü liberal
iqtisadi baxışları sosial-siyasi əhəmiyyətinə görə iqtisadi təşəbbüskarlığı və inkişafı yüksək
səviyyədə stimullaşdırsa da, bu proseslərdə milli tənzimləyici sistemi həyata keçirməli olan
dövlətin tənzimləmə funksiyalarının əhəmiyyəti zəruri səviyyədə nəzərə alınmamışdır. 
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A.smit iqtisadi qanunların da, təbiət qanunları kimi cəmiyyətin inkişafında rolu olduğunu
qeyd edirdi. onun bu fikri «Təbii harmoniya» ideyasına mütabiq (uyğun) gəlirdi. bu isə iqti-
sadi proseslərin «görünməz əl» vasitəsilə idarə olunması anlamına gətirib çıxarırdı, dövlətin
iqtisadiyyata müdaxiləsindən imtina edilərək, onun ancaq qayda-qanunu qoruyan bir qurum
olduğu qeyd edilirdi. («Görünməz əl». A.smit.  Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri
haqqında tədqiqat [3, səh -332].

A.smitin davamçılarından olmuş ingiltərəli iqtisadçı  David Rikardo (1772-1823) da iqti-
sadiyyata dövlətin müdaxiləsini qəbul etmirdi. o qeyd edirdi ki, iqtisadiyyatda dərk olunan
iqtisadi və təbiət qanunları fəaliyyət göstərirlər. bununla belə, D.Rikardo dövlətin iqtisadi
siyasəti işləyib hazırlamasını lazım bilirdi ki, bu da cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin
inkişafına şərait yaratmış olardı [3].

Rikardo öz nəzəri görüşlərini başlıca əsəri olan “siyasi iqtisadın və vergi qoyulmasının
əsasları”nda (1817) əks etdirmişdir. o bu əsərində smitin iqtisadi nəzəriyyələrini inkişaf et-
dirir və təkmilləşdirir. Rikardo belə hesab edir ki, cəmiyyətin inkişaf və tərəqqisinin yeganə
hərəkətverici qüvvəsi insanların şəxsi mənafeyidir. bu şəxsi mənafelər isə sərbəst bazara,
sərbəst rəqabətə əsaslanan iqtisadi sistemdə reallaşa bilər. o, hətta ölkələr, xalqlar arasında
mövcud ticarət münasibətlərində belə sərbəst rəqabət imkanlarından istifadə edilməsini
məqsədəuyğun sayırdı [2, s. 41-42].  

XiX əsrin birinici yarısı almaniyalı filosof, sosioloq, iqtisadçı və ictimai xadim  karl Mark-
sın (1818-1883) iqtisadi ideyalarının və iqtisadi görüşlərinin təşəkkül tapıb qərarlaşması
dövrünün ilk mərhələsidir. Heç də təsadüfi deyil ki, k.Marksın və onun dostu və silahdaşı,
almaniyalı filosof və marksizmin əsas yaradıcılarından olan fridrix engelsin (1820-1895)
siyasi iqtisad elmində irəli sürmüş olduqları alternativ iqtisadi ideyalar onlara dünya şöhrəti
gətirmişdir [1, s. 251].

k.Marks iqtisadi münasibətlərə dair özünün baxış və mühakimələri ilə A.smitin və
D.Rikardonun fikirlərini tənqid edərək, xüsusi mülkiyyətə və rəqabətə əsaslanan iqtisadi
siyasətə qarşı çıxış edirdi. o, sələfi (sələfləri) A.smit (D.Rikardo) tərəfindən irəli sürülmüş
klassik siyasi-iqtisadi sistemin əleyhinə çıxış edərək, bu sistemi cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi
hesab edilən proletariatın maraq və mənafelərinə zidd hesab edərək, alternativ siyasi-iqtisadi
sistemin yaradılmasını zəruri hesab edirdi. bunun üçün də, proletariatın tarixi rolunu xüsusi
mülkiyyəti ləğv etməsində görürdü. 

k.Marks azad və rəqabətə əsaslanan bazar münasibətlərini, o cümlədən ictimai tələbatın
ödənilməsinə yönəlmiş xüsusi mülkiyyət əsasında fəaliyyət göstərən istehsal fəaliyyətini
fəhlə əməyinin istismar edilməsi kimi qiymətləndirirdi. bu fikirlərini onunla izah edirdi ki,
xüsusi mülkiyyət əsasında fəaliyyət göstərən istehsal prosesində fəhlə öz əməyinin sahibi
deyil. onun tətbiq etdiyi əmək istismar edilməklə kapitalistə məxsusdur və məcburi əmək
hesab edilir. bu səbəbdən də o, fəhlə əməyinin intensiv tətbiqini kapitalistin xüsusi mülkiyyə-
tinin genişlənməsi, fəhlənin isə daha da acizanə şəkildə şərtləri kapitalist tərəfindən müəyyən
edilmiş məcburi əməyə məruz qalması üçün əsas kimi qiymətləndirirdi.

k.Marksın iqtisadi münasibətlərə dair mühakimələri siyasi-iqtisadiyyatın alternativ mo -
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deli kimi qiymətləndirilmişdir. bu siyasi-iqtisadi modelin ən parlaq nümunəsi özünü bir əsrə
yaxın müddətdə ölkəmizin də müttəfiq respublika qismində daxil olduğu sovet İttifaqında
göstərmişdir. 

k.Marksın qeyd olunan ideya və mühakimələri ictimai tələbatın ödənilməsinin institu-
sional tənzimlənməsinin də fərqli şərtlərini zəruri etmişdir. belə ki, bu halda institusional
tənzimləmənin əsas hədəfləri bərabər imkanlara malik sabit cəmiyyət quruculuğuna
yönəlmişdir. bununla bağlı institusional tənzimləmə iqtisadi münasibətlər sahəsində mey-
dana gələn və davamlı inkişaf edən ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı xüsusi mülkiyyəti
və rəqabətə əsaslanan azad bazar münasibətlərini tam məhdudlaşdırmışdır. sözsüz ki, qeyd
olunan siyasi-iqtisadi yanaşma ictimai tələbatın digər istiqamətlər üzrə ödənilməsinin insti-
tusional tənzimləmə əsaslarına da öz təbii təsirlərini göstərmişdir.

İqtisadi nəzəriyyənin neoklassik istiqaməti XiX əsrin 90-cı illərində iqtisad elmində in-
gilis-amerikan adlanan yeni məktəbin yaranması ilə təşəkkül tapmışdır. İqtisadi nəzəriyyənin
bu istiqaməti k.Marksın iqtisadi təliminin təsirinə cavabvermə kimi yaranmışdır. Neoklassik
istiqamətin yaradıcısı ingilis iqtisadçısı Alfred Marşall (1842-1924) olmuşdur. onu 1890-cı
ildə çapdan çıxmış “İqtisad elminin prinsipləri” əsəri məşhur etmişdir. A.Marşall “siyasi-
iqtisad” terminindən imtina edib, onun əvəzinə “iqtisad” (ekonomiks) terminini qəbul et-
mişdir. A.Marşall tərəfindən “siyasi” sözünün çıxarılmasına iqtisadiyyata dövlət
müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması ideyasının məntiqi nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Çünki
o, bütün iqtisadiyyatı makrosəviyyədə dövlət prizmasından deyil, mikrosəviyyədə fərdi təsər-
rüfatlar mövqeyindən təhlil etmişdir. bununla A.Marşall elmi tədqiqat obyektindən siyasi,
sinfi problemləri çıxarmış və iqtisad elmini ideologiyadan kənar elmə çevirmişdir. onun bu
mövqeyini böyük britaniyanın və AbŞ-nın əksər nəzəriyyəçiləri müdafiə etmişdir. Neo -
klassik istiqamətin nümayəndələri sübut edirlər ki, bazar mexanizminə əsasən tələb və təklif
arasında tarazlığı təmin etmək mümkündür. ona görə də onlar dövlətin rolunu, yalnız azad
rəqabət üçün əlverişli olan şərtlərin müdafiəsində görürlər. Neoklassiklərin nümayəndələri
mikroiqtisadi təhlilə əsaslanmışlar və iqtisadiyyata bazar vasitəsilə bir-birinə bağlanmış
təsərrüfat vahidlərinin məcmusu kimi baxmışlar [2, s. 52-53]. 

Nəticədə XiX əsrin ikinci yarısında iqtisadi ideyalar özünün tənzimləyici keyfiyyət və
xüsusiyyətlərinə görə əsasən iki hissəyə bölünmüşdür. bunlardan birincisi, iqtisadiyyatın
sosial problemlərinin analizini əsas götürən və marksist baxışlara əsaslanan siyasi iqtisadiy -
yatın davamçıları idilər. onlar A.smit tərəfindən irəli sürülmüş insanın rasional eqoizmindən
qaynaqlanan və “görünməz əl” vasitəsilə idarə edilən iqtisadiyyatı tənqid edirdilər. İkincisi
isə, A.Marşall tərəfindən irəli sürülmüş və bazar təsərrüfatının funksional mexanizmlərinin
tədqiqini əsas qəbul edən neoklassik iqtisadi nəzəriyyə olmuşdur. Neoklassik iqtisadi
nəzəriyyənin tərəfdarları A.smit (D. Rikardo) tərəfindən irəli sürülmüş xüsusi mülkiyyət və
azad bazar münasibətlərinə əsaslanan istisadi baxışların elmi təkmilləşməsinin tərəfdarları
idilər.   

beləliklə, A.Marşall, A.smit tərəfindən Xviii əsrdə irəli sürülmüş klassik iqtisadi
nəzəriyyə ilə XiX əsrin 70-ci illərində Avstriya iqtisad məktəbi tərəfindən subyektiv-psixoloji
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istiqamət kimi irəli sürülmüş və iqtisadi hadisə və proseslərin təhlilində son kəmiyyəti və is-
tehlakçı mənafeyi baxımından faydalılıq həddini əsas götürən (yaradıcı və tədqiqatçıları
Avstriyanın paytaxtı vyana universitetinin professorları olmuş karl Menger (1840-1921),
yevgeni bem-baverk (1864-1914) və fridrix vizer (1951-1926) olmuşlar) marjinalizmi (fran-
sız sözü olub mənası “hədd” deməkdir) birləşdirərək neoklassik elmi cərəyanını yaratmışdır. 

A.Marşall iqtisadi sərbəstliyi və rəqabəti iqtisadi münasibətlərin stimulverici əsasları kimi
qeyd etmişdir. o, həmçinin iqtisadiyyatı siyasi təsirlərdən və dövlət müdaxilələrindən kənar
hesab etməklə A.smitin, D.Rikardonun fikirlərinə həmrəy olaraq iqtisadi proseslərdə dövlətin
rolunu tənzimləyici qismində deyil, əsasən bu proseslərin norma, qayda və prosedurlarının
qoruyucusu qismində qəbul etmişdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, müasir həyatda neoklassik cərəyan əsas iqisadi nəzəriyyələrdən biri
kimi öz aktuallığını saxlamaqdadır. 

XX əsrin 20-ci illərinin sonu, 30-cu illərinin əvvəllərində sənaye cəhətdən inkişaf etmiş
Qərb ölkələrində təzahür edən dərin iqtisadi böhran neoklassik iqtisadi nəzəriyyənin tənzim-
ləyici əhəmiyyətini aşağı salmışdır. Əsasən AbŞ-dan başlayan iqtisadi böhran, sənaye cəhət-
dən inkişaf etmiş Qərbi Avropa ölkələrinə də ciddi təsir etmişdir. İqtisadi böhran bir sıra
amillərlə əlaqələndirilmişdir. bu amillər sırasında pul kütləsinin çatışmamazlığı, istehsal
edilmiş məhsulun realizə olunmasında problemlərin meydana gəlməsi, AbŞ-da mərkəzi bank
funksiyalarını icra edən federal rezervləri tənzimləyən sistemin pul kütləsi ilə bağlı fəaliyyətin
həyata keçirilməsində istehsal prosesinin müvafiq tempini nəzərə almaması qeyd edilir. bu
sıraya həmçinin, AbŞ-da daxili bazarın idxal edilən xarici istehsal məhsullarından qorun-
masına yönəlmiş sərt proteksionist siyasətin həyata keçirilməsi də əlavə edilməlidir. bu
siyasət nəticəsində AbŞ ilə iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərində olan ölkələrin mənfi əks
reaksiyaları beynəlxalq bazarda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olmuş və nəticədə həmin
dövr üçün AbŞ əhalisinin dörddə bir hissəsi – 30 milyon əhalinin qatıldığı fond birjalarının
fəaliyyətində böhran yaranmışdır.    

klassik nəzəriyyəni rəhbər tutmuş iqtisadçıların əksəriyyəti mövcud vəziyyətin müvəqqəti
xarakter daşıdığını göstərirdilər. İqtisadiyyatın böhranlı vəziyyətə düşməsinin, “böyük tənəz-
zül”ün əsl səbəblərini izah edə bilmirdilər. belə ki, bəzi iqtisadçılar bunun səbəbini tələbin
səviyyəsinin həddindən aşağı düşməsi ilə, bəziləri ifrat istehsalın baş verməsi ilə, digərləri
kapital qoyuluşunun həcminin aşağı düşməsi ilə, eləcə də, vergi-kredit sisteminin mütərəqqi
rolunun azalması ilə izah edirdilər. belə bir vaxtda görkəmli ingilis iqtisadçısı Con Meynard
keynsin (1883-1946) 1936-cı ildə londonda dərc etdirmiş olduğu “Məşğulluğun, faizin və
pulun ümumi nəzəriyyəsi” əsəri sözün əsl mənasında iqtisad elmində böyük inqilab etmiş
oldu. bu əsər ona böyük şöhrət gətirməklə ilk dəfə olaraq Qərbi Avropa ölkələrində, eləcə də
AbŞ-da dövlət səviyyəsində iqtisadiyyatın sabitləşməsinin nəzəri-metodoloji əsasını qoydu
[1, s. 353-354].

keyns iqtisadiyyatın bazar mexanizmi vasitəsilə özünü tənzim etməsi haqqında neoklassik
nəzəriyyəni qəbul etmir və göstərir ki, təbii (kənarda müdaxilə olmadan) inkişaf edən bazar
iqtisadiyyatı ideal sistem deyil, bu sistemə iqtisadi sarsıntılar xasdır. o hesab edir ki, azad
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iqtisadi sistem maddi və əmək resurslarından dolğun və səmərəli istifadə olunmasını,
həmçinin iqtisadiyyatın fasiləsiz artımına sərbəst şəraiti təmin edə bilmir. keynsin
nəzəriyyəsi məşğulluq nəzəriyyəsi adını almış iqtisadi siyasət proqramıdır. Məşğulluq adı
altında isə istehsalın vəziyyəti, onun həcmi, milli gəlirin miqyası başa düşülür. keyns diqqə-
tini iqtisadiyyatda qısamüddətli dəyişikliklərə yönəltmişdir. Təhlilin ağırlıq mərkəzini
resurslara təklifdən (onların nadirliyi və qiyməti məsələsindən) tələbə, səmərəli tələb və
onun sabitliyi probleminə keçirmişdir. keyns səmərəli tələbi stimullaşdırmaq üçün dövlət
xərclərini, investisiyanı və dövlət sifarişlərini artırmağı, kredit faizini azaltmağı və gəlirlərin
əhalinin ən az təmainatlı təbəqəsi və sosial qruplarının mənafeyinə uyğun yenidən bölgüsünü
təklif edir. keynsin nəzəriyyəsi makroiqtisadi göstəricilərin və kəmiyyətlərin proporsional-
lığını və funksional asıllıqlarını öyrənir. onun mühüm vəzifəsi kapital qoyuluşu, istehlak və
milli gəlir arasında əlaqə yaratmaqdır [2, s. 63, 65].          

С.keyns makro müstəvidə iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsini təmin edən
makroiqtisadi nəzəriyyəni yaratmış və onun tərəfindən irəli sürülmüş bu nəzəriyyə əsasən
özünün milli tənzimləyici xüsusiyyətlərinə görə, klassik iqtisadi nəzəriyyənin yaratdığı
mikroiqtisadiyyatın əsas prinsip və baxışlarından fərqlənmişdir.     

İqtisadi münasibətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı XiX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində
institusionalizm cərəyanı meydana gəlmişdir. elmi-nəzəri mühakimələrə və praktik tələbata
əsaslanan institusionalistlər, iqtisadi münasibətlərə iqtisadi və qeyri-iqtisadi prizmadan
yanaşaraq, inkişafın təkamül yolu ilə həyata keçirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış etmişlər. İns -
titusioanalistlər üçün iqtisadi münasibətlər sahəsində inkişafın qeyri-iqtisadi əsasları əsasən
psixi-bioloji, mənəvi-əxlaqi, sosioloji, sosial-psixoloji və sosial-hüquqi  tələblərin nəzərə
alınmasından ibarət idi.  

İqtisadi münasibətlərlə bağlı elmi mühakimələrdə meydana gələn institusional təmayülün
əsas mahiyyəti, ilk dəfə sosiologiya elmində meydana gələn institut (sosial institutlar) an-
layışından götürülmüşdür. sosiologiya elmində sosial institutlar qismində çıxış edən sub-
yektlər (hökumət, müəssisə, təşkilat, siyasi partiya, ordu, ailə və s.) arasında mövcud
münasibətlər sosial  əlaqələrlə tənzimlənir. bu sosial əlaqələr qanun, qayda, təlimat və digər
normativlər qismində çıxış edən ictimai-sosial normalarla nizamlanır. Dialektik təkamül ta -
rixində meydana gələn institusional cərəyan iqtisadi münasibətlərlə bağlı elmi
mühakimələrdə sosiologiya elmində formalaşmış institut (sosial institutlar) anlayışından kə-
nara çıxsa da, prinsip cəhətdən sosial institutlar və onların arasında mövcud olan sosial
əlaqələrin faktiki mahiyyətinə uyğunluğunu saxlayır. bu uyğunluq da, mövcud iqtisadi mü-
nasibətlərin elmi və praktik cəhətdən  təmərküzləşərək bütöv və sistemli qaydada sosial sub-
yektlərin mənafeyinə uyğun həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

İnstitusionalizm AbŞ-da inhisarçı iqtisadiyyatın cəmiyyət həyatına yüksək təsir göstərdiyi
dönəmdə (XiX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində) meydana gəlmiş və bu cərəyanın tərəf-
darları inhisarçı kapitalizm üzərində sosial nəzarətin gücləndirilməsini tələb edirdilər. onlar
klassik iqtisad elminin nümayəndələrini hadisələrə real tələbatdan uzaq və formal yanaş-
maqda və zəruri məqamları praktik cəhətdən nəzərə almamaqda, iqtisadi münasibətlərdə
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insan potensialına və davranışına primitiv yanaşmaqda tənqid edirdilər. 
İnstitusionalistlər dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini zəruri hesab edir, o cümlədən

dövlətin iqtisadi prosesləri indikativ əsaslarla planlaşdırılmasını vacib sayırlar. onlar hesab
edirlər ki, iqtisadi proseslərin indikativ planlaşdırılması ünvanlılığı artırır, iqtisadi prosesləri
nəzərdə tutulan məqsədlər üzrə istiqamətləndirir, ölçülmə qabiliyyətli edir və proqnozlaşdırma
imkanlarını mümkün edir. 

İnstitusionalizmin əsas yaradıcısı amerikalı iqtisadçı və sosioloq, siyasi iqtisadiyyatın ins -
titusional istiqamətinin banisi Torsteyn veblen (1857-1929) olmuşdur. T.veblen iqtisadi
inkişaf tarixində tənzimləyici münasibətlərin yeni nəzəri əsaslarına dair fikirlərini əsasən
“İşsiz sinfin nəzəriyyəsi” (1899), “İşgüzar müəssisənin nəzəriyyəsi” (1904), “Mühəndislər
və dəyərlər sistemi” (1921) və “Absenteist mülkiyyət” (1923) əsərlərində irəli sürmüşdür.

“İşsiz sinfin nəzəriyyəsi” əsərində T.veblen sosial-darvinizm ideyalarından qaynaqlanaraq
insan xarakterinin qanunauyğun cəhətlərinə diqqət yetirir. Cəmiyyətin inkişaf təkamülünün
əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi sosial qrupların fəaliyyətində təzahür edən və qrup
maraqlarına uyğun olan səmərəli, lakin, ictimai maraqlara zidd olan qeyri-səmərəli
davranışları müqayisə edir. Göstərir ki, insanların qrup maraqlarına yönəlmiş davranışları
onların təbii seçim (meyillənmə) qanunauyğunluqlarına əsaslanır. bu səbəbdən də, istehsal
prosesində iştirak etmədən gəlir əldə edən  absenteist mülkiyyət sahiblərini şərti olaraq “işsiz
sinif” adlandırır. bu mülkiyyət sahiblərini təbii qanunauyğunluqlar əsasında meydana gələn
və xüsusi üstünlüklərə malik institut kimi nəzərdən keçirir. o bu institutu xüsusi imtiyazlı
təbəqə kimi bütöv cəmiyyətə qarşı qoyur, onları acgözlükdə və müftəxorluqda ittiham edir.
eyni zamanda T.veblen qeyd etdiyi inhisarçı kapitalist mülkiyyətçilərini cəmiyyətin
inkişafına ciddi maneə hesab edir.

T.veblen “İşgüzar müəssisənin nəzəriyyəsi” əsərində müəssisə daxilində cərəyan edən
prosesləri obyektiv və subyektiv kontekstlərdə nəzərdən keçirir, müqayisələr və təhlillər
aparır. o, müəssisə daxilində maşın və mexanizmlərin istehsalını və digər texniki prosesləri
obyektiv təzahürlər kimi qiymətləndirir və bunu fəaliyyətin səmərəli tərəfləri kimi qeyd edir.
T.veblenin fikirlərinə görə burada səmərəliliyi şərtləndirən əsas amil, maşın və mexanizmlərin
və digər texniki proseslərin insan amilindən asılı olmaması ilə bağlıdır. Çünki hər bir maşın
və mexanizm, o cümlədən texnika özünün bəlli funksiyaları və imkanları daxilində hərəkət
edir və burada əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan hər hansı fərqli meyillənmə mövcud olmur.
bundan fərqli olaraq, T.veblen obyektiv istehsal prosesləri nəticəsində inhisarçı kapitalistin
əldə edilən maliyyə sərvətlərinin prosesləri qeyri-səmərəliliyə yönəltdiyini qeyd edir. o bunu
onunla izah edir ki, obyektiv istehsal prosesləri nəticəsində əldə edilən maliyyə sərvətləri və
yeni biznes imkanları kapitalistin subyektivlikdən irəli gələn fərdi qrup maraqlarını stimul-
laşdırır. bu da özlüyündə istehsal prosesləri üzərində inhisarçılığa şərait yaradır. kapitalist
ümumi ictimai maraqlar çərçivəsində deyil, fərdi qrup maraqları çərçivəsində bazara təsir
edərək yeni mövqelərə sahib olur. Nəticədə kapitalist bazarı ələ keçirir, istehsalın kəmiyyət
və keyfiyyət amillərinə birbaşa təsir edir. yeri gələndə qrup maraqlarından çıxış edərək is-
tehsalın həcmini məqsədli şəkildə aşağı salaraq qıtlıq yaratmaqla qiymətlərin süni şəkildə
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qaldırılmasına təsir edir. bu yanaşmalarında T.veblen inhisarçı kapitalizmi qeyri-səmərəli
hesab etməklə onu ictimai mənafeyə qarşı zərərli təmayül kimi qiymətləndirir. bu səbəbdən
də iqtisadi münasibətləri yeni baxış və elmi əsaslara söykənən müstəvidə nəzərdən keçi -
rilməsini zəruri hesab edir. 

T.veblen ictimai mənafeyə zidd hesab etdiyi AbŞ cəmiyyətinin inhisarçı kapitalist sis-
temini k.Marksdan fərqli olaraq proletariatla deyil, məhz mühəndislərlə (mühəndis və
texniklərlə) əvəz edilməsini zəruri hesab edirdi. bununla bağlı T.veblen 1921-ci ildə nəşr
edilmiş “Mühəndislər və dəyərlər sistemi” adlı əsərində inhisarçı kapitalist sistemi ilə pro-
letariat diktaturası arasından seçim edərək mühəndis cəmiyyətinin əhəmiyyətini önə çəkir.
o, mühəndis cəmiyyətinin rolunu neoklassik cərəyanla proletariat diktaturası arasında orta
xətt kimi müəyyən etməklə, bu ərəfədə AbŞ cəmiyyətində cərəyan edən iqtisadi prosesləri
elmi təkamülə zidd hesab edərək yeni yanaşmanı zəruri hesab edirdi. Mühəndis cəmiyyətinin
ictimai həyatda rolunun önə çəkilməsi ilə bağlı, istehsal münasibətlərində elmi menecmentin
tətbiqini zəruri hesab edən (və elmi menecmentin banisi) frederik Teylorun (1856-1915)
fikirləri də T.veblenin ideyalarına təsirsiz olmamışdır. 

T.veblen inhisarçı kapitalist sisteminin qrup maraqlarına xidmət edən biznes fəaliyyətinə
qarşı alternativ yol kimi sənayenin inkişafını nəzərdə tuturdu. o, sənayenin inkişafı dedikdə,
istehsal fəaliyyətininin genişlənməsini nəzərdə tutan qeyri-inhisarçı sahənin əhəmiyyətini
önə çəkirdi. 

T.veblen 1923-cü ildə nəşr edilmiş “Absenteist mülkiyyət” adlı əsərində mülkiyyət sahi -
binin istehsal prosesindən kənarda qalaraq, yalnız gəlirlərin əldə edilməsində iştirak etməsi
ilə fəaliyyətinin məhdudlaşmasını normal hesab etmir. Düşünür ki, bu halda mülkiyyətçini
ictimai mənafe naminə istehsal prosesi az maraqlandırır və o, daha çox şəxsi mənfəəti
haqqında düşünür. 

T.veblen iqtisadi münasibətlərin institusional əsasları ilə bağlı insan davranışının psixi-
bioloji xüsusiyyətlərinə və bundan irəli subyektivliklərə xüsusi diqqət yetirmişdir. bu araşdır-
malar iqtisadi münasibətlərin institusional əsaslarının sonrakı inkişafında əhəmiyyətli rola
malik olmuşdur. 

İqtisadi münasibətlərin institusional əsaslarının inkişafında əsas rol oynayan şəxslərdən
biri də amerikalı iqtisadçı Con kommons (1862-1945) olmuşdur. C.kommons iqtisadi mü-
nasibətlərin tənzimlənməsində hüquq normalarından istifadənin əhəmiyyətinə diqqət ye-
tirirdi. o, kapitalist mülkiyyətinə əsaslanan iqtisadi münasibətlərin həyata keçirilməsində
meydana gələn hər hansı ziddiyyət və konfliktləri tərəflər arasında bağlanacaq kollektiv
müqavilə ilə həllini mümkün hesab edirdi. eyni zamanda C.kommons kapitalist mülkiyyə -
tinə əsaslanan iqtisadi münasibətlərin həyata keçirilməsində müvafiq proporsionallıq nəzərə
alınmaqla və etimad prinsipini əsas götürməklə hökumət komissiyalarının yaradılmasını və
dövlətin qanunverici funksiyaları vasitəsilə iqtisadi ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına
yönəlmiş tənzimlənməni vacib sayırdı. C.kommons korporasiyalar tərəfindən həyata keçi -
rilən iqtisadi proseslərdə “görünməz əl” ilə razlaşmırdı və bunun əksi olaraq hesab edirdi
ki, korporasiyaların fəaliyyətində “görünən əl” də olmalıdır.  “Görünən əl” vasitəsilə mey-
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dana gələn ziddiyyət və uyğunsuzluqların aradan qaldrırılması zəruridir. o, korporasiyaların
fəaliyyətinin təminatı qismində və ümumilikdə milli iqtisadiyyatın idarə olunması ilə bağlı
“görünən əl” qismində dövlət qurumlarının tənzimləyici fəaliyyətini nəzərdə tuturdu.

Qeyd edək ki, dövlətin (C.kommonsun dövründə) iqtisadiyyata nüfuz etməsinin iqtisadi
əsasları var idi. buraya daxil edilir: inhisarçı kapitalizmin artması, inhisarların gücünün
dövlətin gücü ilə qovuşması, büdcə vasitəsilə milli gəlirin xeyli hissəsinin yenidən
bölüşdürülməsi və s. C.kommonsun bu konsepsiyası xeyli sonralar siyasi iqtisad elmində
çox geniş yayılmağa başladı və bunun əsasında “ümumi rifah dövləti”, “kütləvi istehlak
cəmiyyəti” və digər bu qəbildən olan nəzəriyyələr yaranmağa başladı [1, s. 446]. 

İnstitusionalizmin inkişafında əsas rol oynamış şəxslərdən olan amerikalı uesli Mitçell
(1874-1948) iqtisadi münasibətlərin həyata keçirilməsində sosial nəzarətin əhəmiyyətinə
önəm vermiş, iqtisadi davranışın psixoloji qanunayğunluqlarına diqqət yetirilmişdir. u.Mitçell
həmçinin iqtisadi münasibətlərdə induktiv empirizmin tərəfdarı olmuşdur. o, induktiv metod-
dan istifadə edərək iqtisadi münasibətlərin fərdi xüsusiyyətlərinin ümumiləşdirilməsini, pro -
seslərə formal nəzəri deyil, real həyatın tələbləri baxımından yanaşmanı vacib sayırdı. bu
səbəbdən də, u.Mitçell iqtisadi nəzəriyyəçiləri bu münasibətlərin real mahiyyətini formal
çərçivə ilə məhdudlaşdırmalarını, onların baş verən iqtisadi dəyişikliklərin əsas mahiyyətini
tam əhatə etməmələrini tənqid edirdi. 

u.Mitçell də, digər institusionalistlər kimi dövlətin iqtisadiyyata nüfuz etməsini dəstək-
ləyirdi. bu məqsədlə də dövlətin kapitalist iqtisadiyyatına “sosial nəzarət” etməsi üçün bir
neçə variant irəli sürmüşdür. Məsələn, o da 1923-cü ildə işsizlik haqqında dövlət sığorta sis-
teminin yaradılmasını irəli sürmüşdür. bu o dövr üçün radikal və cəsarətli bir hal idi  [1, s.
447].

İqtisadi münasibətlərin institusional əsaslarının tədqiqinə dair u.Mitçellin fəaliyyəti bu
cərəyanın ilkin mərhələsinin başa çatması dövrü kimi qiymətləndirilir. bu dövrdə (1920-
1930) institusionalizmin ilkin əsasları və zəruri cəhətləri öyrənilmişdir. 

XX əsrin ortaları institusionalizmin inkişaf tarixinin ikinci mərhələsi hesab olunur. Dövr
üçün demoqrafik problemlərin və kapitalizmin sosial-iqtisadi ziddiyyətlərinin öyrənilməsi
aktual olmuşdur. bu dövrdə institusionalizmin əsas nümayəndələri A.berli, C.klark və
Q.Minz hesab olunur.

Nəhayət institusionalizmin cərəyan etdiyi 1960-1970-ci illər bu proseslərin sonuncu-
üçüncü mərhələsi hesab olunur. bu mərhələ neinstitusionalizm adlandırılmışdır. Neinstituon-
alizmin diqqət yetirdiyi əsas məsələlər istehsalın institusional strukturu, təsərrüfat həyatının
institutları, mülkiyyət hüququ, dövlət və s. olmuşdur. Həmçinin, neinstitusionalizm iqtisadi
təhlilləri, institutların rolunu, onların rasional və individual metodoloji prinsiplərə əsaslanaraq
təsərrüfat həyatına təsirlərini öyrənir. Neinstituonalizmin əsas nümayəndələri amerikalı
C.Helbreyt, k.eyres, Q.kolm, Q.Myurdal və fransız f.Peru olmuşdur  [4. s. 35, 48].

beləliklə, institusionalizmin yaranması iqtisadi fikir tarixində mühüm dönüş nöqtəsidir.
İnstitusionalistlərin əsas konstruktiv tələbi iqtisadiyyat üzərində sosial nəzarətin həyata keçi -
rilməsidir. İnstitusionalizm çərçivəsində ilk dəfə olaraq (burjua) iqtisad elmində inhisarçı
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kapitalizm şəraitinə uyğun iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəruriliyi əsaslandırılmış və
bu müdaxilənin variantları işlənib hazırlanmışdır [2, s. 69].

İqtisadi münasibətlərin inkişafında meydana gələn institusional təmayül mövcud müna-
sibətlərdə qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılmasını, proseslərə kompleks və sistemli yanaş-
manı vacib sayır. eləcə də bu nəzəri təmayül sosial prinsip, düşüncə və baxışlara zidd olan
ifrat korporativ qrup maraqlarına qarşı olmaqla, dolayı yolla iqtisadi münasibətlərdə sosial
tarazlığın təmin edilməsi maraqlarından çıxış edir. 

İnstitusionalizm nəzəriyyəsində inhisarçı kapitalizmə qarşı irəli sürülən sərt tənzimləyici
dövlət nəzarətinin əsas mahiyyəti, iqtisadi siyasətin sosial prinsiplər nəzərə alınmaqla həyata
keçirilməsi tələbləri ilə bağlı olmuşdur. bu baxımdan da, bu nəzəriyyə elmi-nəzəri
mühakimələrdə institusional-sosioloji cərəyan kimi təqdim olunmuşdur. 

o da qeyd olunmalıdır ki, institusional-sosioloji istiqamət müasir iqtisadi nəzəriyyələrdən
hesab olunur. bu sıraya eyni zamanda azad iqtisadi münasibətləri təbliğ edən neoklassik is-
tiqaməti və tənzimlənən iqtisadiyyatı təbliğ edən keynsçilik istiqaməti aiddir. Qeyd olunan
bu nəzəri istiqamətlər yüzilliklərlə dəyişərək inkişaf edən iqtisad elminin təmərküzləşməsi
nəticəsində formalaşmışdır.

bu istiqamətlərin hər biri digəri üçün alternativ nəzəriyyələr, müxtəlif ideyalar, baxışlar
və konsepsiyalar sistemidir. Hər bir istiqamətdə istər nəzəri və istərsə də praktiki fikir
ayrılıqları vardır. Müasir dövrdə cərəyanlar və məktəblər arasındakı hüdudların silinməsi
prosesi gedir. Çünki əsas istiqamətlərdən heç biri müasir iqtisadiyyatın həqiqi vəziyyətini
(tam) əks etdirmir. onların hər biri bu və ya digər real prosesləri əsas götürür və bu prosesləri
birtərəfli izah edirlər. ona görə də müasir dövrdə iqtisadi proseslərin mürəkkəbləşməsi,
müəssisələrin iriləşməsi, satış probleminin kəskinləşməsi ilə iqtisadi problemlərin praktiki
həllinin çətinləşməsi üzündən müxtəlif istiqamətlərin yaxınlaşma və sintez prosesi güclən-
mişdir [2, s. 51-52]. 

Əsas nəzəri istiqamətlər kimi neoklassik, keynsçilik və institusional-sosioloji təmayüllərin
formalaşması ilə başa çatan iqtisadi təlimlərin inkişaf tarixində tənzimləyici düşüncə, kon-
sepsiya, baxış və elmi-nəzəri fikir və mühakimələr nəzərdən keçirildi. Cəmiyyətin ümumi
rifahının təmin edilməsi üçün ictimai tələbatın aparıcı istiqamətlərindən biri kimi iqtisadi
münasibətlər sahəsində meydana gələn tələbatın ödənilməsi ilə bağlı institusional tənzim-
ləmənin xüsusiyyətlərinə toxunuldu.

onu da əlavə etməliyik ki, ictimai tələbatın aparıcı (iqtisadi, siyasi, sosial, adət, əxlaq və
s.) və alt istiqamətləri üzrə davamlı inkişaf edən təlabat, institusional tənzimləmə fəaliyyə-
tinin dialektik tarixi inkişaf proseslərini stimullaşdıran və şərtləndirən əsas amillər olmuşdur. 

İctimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı institusional tənzimləmə fəaliyyətinin elmi-nəzəri
və praktiki cəhətdən bundan sonra da inkişaf etdirilməsi və təmərküzləşdirilməsi zəruridir.
bu da cəmiyyətin inkişaf edən davamlı tələbat dinamikası ilə bağlıdır. İnstitusional tənzim-
ləmə fəaliyyəti tələbatın önündə getməlidir ki, həmin tələbatı cəmiyyətin ümumi maraq və
mənafeləri naminə mütənasib qaydada qarşılamaqla onu əlverişli surətdə və yüksək ünvan-
lılıqla yönəldə və ödəyə bilsin. eyni zamanda inkişaf edən davamlı tələbat dinamikası insti-
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tusional tənzimləmə fəaliyyətinin vahid əsaslarına dair milli konsepsiya və baxışların tək-
milləşdirilməsini də zəruri edir. bu da özlüyündə cəmiyyət həyatında meydana gələn və
inkişaf edən tələbatın peşəkar səviyyədə ödənilməsini təmin edir. Həmçinin, yaşadığımız
çoxinformasiyalı və qlobal şəbəkələşmə dövründə milli tənzimləyici sistemin bütün is-
tiqamətlərdə maraq və mənafelərini müdafiə edir və onun məqsədyönlü inkişafının təminatçısı
qismində iştirak edir. 

Nəticə. beləliklə, biz iqtisadi münasibətlər sahəsində meydana gələn və davamlı inkişaf
edən ictimai tələbatın institusional tənzimləmə fəaliyyətinin inkişafına göstərdiyi birbaşa və
dolayı təsirlərə diqqət yetirdik. Əldə edilən qənaət ondan ibarətdir ki, iqtisadi münasibətlər
sahəsində meydana gələn və davamlı inkişaf edən ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı ins -
titusional tənzimləmənin universal xassələrə malik olan vahid elmi-nəzəri əsasları mövcud
deyildir. bu sahədə tənzimləyici fəaliyyətin formalaşmasında dövlət və cəmiyyətin ümumi
maraqları əsas götürülməklə gələcəkdə tənzimləyici sistemlərin və onun elm-nəzəri tenden-
siyalarının təmərküzləşməsilə inkişafı zəruri hesab edilir. 
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Abstract
SCIENtIFIC AND tHEOREtICAL ASPECtS OF MEEtING ECONOMIC 

DEMAND IN tHE DEvELOPMENt HIStORY OF INStItUtIONAL 
REGULAtION

Rauf MAJIDBAYLI 
Lecturer  of Azerbaijan University 

Key words: demand, meeting demand, institutional, regulation  
Thus, we have paid attention to the direct and indirect impacts of public demand, arising

in the field of economic relations and developing sustainably, to the improvement of institu-
tional regulation activity. Deduce that common scientific and theoretical fundamentals of in-
stitutional regulation having universal features regarding meeting public demand arising in
the field of economic relations and developing sustainably are not available. improvement
of regulatory systems as well as their scientific and theoretical trends by concentration in the
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future on the basis of general interests of state and society in the formation of regulatory ac-
tivity in this field is considered necessary.  

Резюме
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ЭКОНОмИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОм РАЗВИТИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рауф мЕДЖИДБЕЙЛИ
Университет “Азербайджан”, преподаватель

Ключевые слова: потребность, удовлетворение потребности, институциональное,
регулирование

Таким образом, мы рассмотрели прямое и косвенное влияние общественной  по-
требности, возникшей в области экономических отношений и постоянно развиваю-
щейся, на развитие институциональной регулирующей деятельности. Полученное
заключение состоит в том, что в связи удовлетворения возникшей в области экономи-
ческих отношений и постоянно развивающейся общественной  потребности, у инсти-
туционального регулирования не существуют единых научно-теоретических основ,
имеющих универсальные свойства. в этой области в формировании регулирующей
деятельности, взяв за основу общие интересы государства и общества, в будущем счи-
тается необходимым развитие с сосредоточением регулирующих систем и ее научно-
теоретических тенденций.   
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MƏNZİL tİKİNtİSİNDƏ StRAtEJİ MENECMENt vƏ 
StRAtEGİYANIN ƏHƏMİYYƏtİ 

Mehmethan BAYRAKtAR
Sumqayıt Dövlət Universiteti, dissertant 

Rəyçi: i.e.n., dos. vüqar Mehralı oğlu Nəzərov
Açar sözlər: rəqabət, xərc, tikinti, tikinti prosesi, amortizasiya ayırmaları, tikinti istehsalı

,mənzil tikintisi, tikinti menecmenti
Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrdə mənzil tikintisi sahəsi öz spesifik xüsusiyyətlərinə

malik müstəqil təsərrüfat subyektidir. bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənzil tikintisində key-
fiyyətcə yüksək səviyyəli strateji menecment tələb edir. Mənzil sahəsində yeni iqtisadi
fəaliyyət və baş verən innovasion dəyişikliklər yeni strateji idarəetmə konsepsiyasının
zəruriliyini önə çəkir.

bütün tikinti şirkətləri üçün vahid olan strateji idarəetmə qeyri-mümkündür. bu baxımdan
məqalədə tikintidə strateji menecment sisteminin tətbiqi məsələsi olduqca aktualdır. 

Tikinti biznesinin idarə edilməsinin əsasında strategiyanın işlənib hazırlanması, onun ti -
kinti şirkətinin spesifikliyinə adaptasiyası və reallaşdırılması durur. Tikinti şirkətinin strate-
giyası onun bazardakı mövqeyini möhkəmləndirməli və səylərin koordinasiyasını,
istehlakçıların cəlb və təmin edilməsini, uğurlu rəqabəti və qlobal məqsədə nail olunmasını
təmin etməli olan kompleks idarəetmə planıdır. strategiyanın işlənib hazırlanması prosesi
inkişafın və fəaliyyətin bütün mümkün istiqamətlərinin dəqiq öyrənilməsinə əsaslanır və
mənimsənilən bazarların, xidmət göstərilən istehlakçıların, rəqabət metodlarının, cəlb olunan
resursların və biznes modellərinin ümumi istiqamətlərinin seçilməsindən ibarətdir. bir sözlə,
strategiya kompaniya tərəfindən inkişaf yolunun, bazarların, rəqabət və biznes metodlarının
seçilməsini ifadə edir. 

Tikinti prosesinin iqtisadi mahiyyəti onun həyata keçirilməsi üzrə xərclərlə ifadə olunur.
Tikinti təşkilatının tikinti obyektinin ucaldılması üzrə istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı
xərcləri aşağıdakılara bölünür: birdəfəlik və cari. birdəfəlik xərclərə tikinti təşkilatının əsas
fondlarının yaradılması və ya əldə edilməsi üzrə xərclər, dövriyyə vəsaitlərində olan materi-
alların dəyəri və tamamlanmamış tikinti üzrə xərclər daxildir. Cari xərclər tikinti müəs-
sisəsinin tikinti obyektinin yaradılması ilə birbaşa və ya dolayı yolla əlaqəli olan bütün
xərcləridir: əmək haqqı, tikinti materialları, amortizasiya ayırmaları və s. Cari xərclərin
ümumi məbləği tikinti-montaj işlərinin maya dəyərini təşkil edir. 

Tikinti müəssisəsinin fəaliyyətinin effektiv şəkildə idarə edilməsi cari iqtisadi situasiya,
əsas istehsal-iqtisadi göstəricilərin dəyişmə tendensiyası haqqında informasiyaya, istehsal və
maliyyə resurslarından istifadənin kompleks təhlilinə əsaslanır. kompleks təhlilinə, və -
zifələrinə ayrı-ayrı amillərin tikinti fəaliyyətinin gedişatına təsirinin sistematik şəkildə
öyrənilməsi və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi, situasiya olunmayan resursların aşkar
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olunması və tikintidə yaranan itkilər haqqında xəbərdarlıqların edilməsi, investisiya qərar-
larının effektivliyinin təhlili və qiymətləndiriləsi aiddir [1, s. 5-7]. 

Tikinti təşkilatının investisiya potensialının effektiv idarə edilməsi yalnız onun for-
malaşdırılması və inkişaf prosesinə kompleks yanaşma halında mümkündür. buna görə də
tikinti təşkilatlarının investisiya fəallıqlarının infrastrukturunun müfəssəl şəkildə öyrənilməsi,
habelə qloballaşma və diversifikasiyanın müasir tendensiyalarını nəzərə alan investisiya
inkişafı strategiyasının işlənib hazırlanması zəruridir. bu fəaliyyətlərin nəticəsi kimi tikinti
təşkilatının investisiya fəaliyyətinin effektiv şəkildə idarə edilməsi üzrə tədbirlər kompleksi
çıxış etməlidir [5, s. 6]. 

Tikintinin idarə edilməsi fundamental xarakter daşıyan aşağıdakı başlıca prinsiplərə
əsaslanır [6, s. 8-11]:

-   idarəetmənin sosial və iqtisadi nəticələrinin vəhdəti, bu, iqtisadi və sosial nəticələr
arasında qarşılıqlı əlaqəni nəzərə alır;

-   icraçıların ixtisaslaşması və mərkəzləşməsi, bu, bir tərəfdən məhdud sayda işin müvafiq
mütəxəssislər tərəfindən yerinə-yetirilməsini nəzərdə tutur, digər tərəfdən isə tikinti
müəssisələrinin struktur bölmələrinin kooperasiyası və kombinasiyası formasında real -
laşdırılır;

-   idarəetmənin subyekt və obyektlərinin iyerarxikliyi onların bir-birilərinə tikinti is-
tehsalının təşkili zamanı rasional təşkilati strukturların yaradılmasına oriyentasiya edən
tabeliyini nəzərdə tutur;

-   tikinti istehsalının idarə edilməsində normativlik, bu, texniki və hüquqi normalara
riayət edilməsinə əsaslanır;

-   tikinti istehsalının təşkili zamanı idarəetmənin optimallığı, bu, qəbul olunmuş kri-
teriyalara uyğun olaraq effektiv idarəetmə qərarının qəbul edilməsinə gətirilir. 

bundan başqa, tikintidə istehsalın təşkili prosesində əməyin mühafizəsi sferasında bir
sıra spesifik prinsiplər mövcuddur və bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:

-   normalaşdırma prinsipi, ondan ibarətdir ki, bütün mümkün hallar üçün müəyyən son
hədd qiymətləri təyin olunur, bu qiymətlərə riayət olunması insanın tikinti işləri zamanı
təhlükələrdən mühafizəsini təmin edir;

-   kateqoriyalaşdırma prinsipi, ondan ibarətdir ki, obyekt və proseslər təhlükəli olmaları
səviyyəsindən asılı olaraq sinif və ya kateqoriyalara bölünürlər; 

-   zəif haqla prinsipi, ondan ibarətdir ki, texniki sistemə təhlükəli istiqamətlərdə situ-
asiyanın inkişafına yol verməyən, sistemin işçi parametrlərinin dəyişməsinə reaksiya
verən elementlər daxil edilir;

-   məsafə ilə müdafiə prinsipi – operator təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşır;
-   zamanın müdafiəsi prinsipi – təhlükəli zonada qalma müddəti ixtisar olunur;
-   möhkəmlik, məsuliyyətlilik, nəzarət, əks əlaqə, sistem informasiyası və s. prinsipləri

[3, s. 12-14]. 
P.Drukerin fikrincə, strategiyanın işlənib hazırlanması və reallaşdırılması prosesi beş

qarşılıqlı əlaqəli idarəetmə qərarından ibarətdir (bax, şəkil 1) [3, s. 35-36]:
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-   kompaniyanın gələcəyinin strateji ön görüşünün formalaşdırılması; inkişafın uzunmüd-
dətli perspektivinin müəyyən edilməsi, kompaniyanın gələcək obrazının və təşkilatın
məqsədlərinin ifadə olunması;

-   məqsədlərin qoyulması; strateji ön görüşün praktiki müstəviyə çıxarılması;
-   strategiyanın işlənib hazırlanması; 
-   strategiyanın reallaşdırılması;
-   nəticələrin qiymətləndirilməsi və strateji ön görüşə, qlobal məqsədlərə, strategiyaya

düzəlişlər edilməsi və əldə edilmiş təcrübənin, dəyişən şəraitin, yeni ideya və imkan-
ların yaranmasının nəzərə alınması ilə onun reallaşdırılması. 

Şəkil 1. tikinti kompaniyasının strateji menecmentinin beş vəzifəsi
Tikinti kompaniyasının strategiyasının əsas tərkib hissələrini aşağıdakı şəkildə göstərmək

olar (bax, Şəkil 2). 

Şəkil 2. tikinti kompaniyasının strategiyasının əsas tərkib hissələri
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P.Drukerin fikrincə, istənilən kompaniyanın vəzifələri fundamental biznes-strategiyadır.  
vəzifələr əməliyyat yönümlü olmalıdırlar, yəni elə olmalıdırlar ki, onları konkret tapşırıq

və məqsəd şəklində təsvir etmək mümkün olsun. lazımdır ki, onlar effektiv əmək və yüksək
əmək nailiyyətləri üçün baza və motiv kimi çıxış edə bilsinlər [3, s. 173]:

-   vəzifələr resurs və səylərin konsentrasiyasına imkan yaratmalıdır. onlar biznesin
məqsədi üçün arasından əsaslarını seçməlidirlər ki, əsas resurslar olan insanlar, pul və
kapital gücləri mərkəzləşsinlər, yəni hər şeyi əhatə etməyə çalışmamalı, seçici ol-
malıdırlar. 

-   vəzifələr çox olmalıdırlar. İdarəetmənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üzrə
bugünkü mübahisələrin çoxu vahid düzgün vəzifənin axtarışı üzərində cəmlənmişdir.
belə axtarışlar fəlsəfə daşının axtarışı qədər müfəssəldir, onlar yalnız zərər gətirir və
bizi yoldan azdırır. biznesin idarə edilməsi müxtəlif tələbat və məqsədlərin taraz -
laşdırılmasını ifadə edir, bu isə öz növbəsində çoxlu sayda müxtəlif məsələlərin həllini
tələb edir. 

Mənzil sferasında böhrandan çıxmağa çalışan tikinti təşkilatlarının rəhbərləri öz
fəaliyyətlərinin məntiqini aydın şəkildə təsəvvür etməli, daha doğrusu, böhranın qarşısını
almağa, böhran şəraitində idarəetməyə hazırlaşmağa, situasiyanın təhlilini aparmağa və
böhranın nəticələrini dəf etməyə çalışırlar.

strateji menecment sistemində tikinti təşkilatlarının strukturunun strategiya ilə uzlaşdırıl-
ması məsələlərinə xüsusi yer ayrılır. Müasir şəraitdə tikinti kompaniyalarının əksəriyyəti
özündə mərkəzləşmiş və qeyri-mərkəzləşmiş biznes-vahidlərin mürəkkəb məcmusunu əks
etdirir, burada korporasiyaların rəhbərləri müxtəlif bölmələrin fəaliyyətlərinin koordinasiyası
və sinerji yaradılması üsullarını axtarırlar. 

Regional səviyyədən olan strategiyanın və mənzil sferasında tikinti müəssisəsinin adap-
tasiyanı nəzərdə tutan tikinti təşkilatının strategiyasının işlənib hazırlanması alqoritmi dörd
mərhələnin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur [7, 36].

birinci mərhələdə təşkilatın fəaliyyətinin strateji oriyentirlərinin regionun, təsir qrupunun,
ümumən uzaq və yaxın xarici mühitin fəaliyyətinin məqsədli göstəriciləri ilə uzlaşması baş
verir. 

İkinci mərhələ təşkilatın strategiyasının işlənib hazırlanmasını, ən yaxşı strateji alterna-
tivin seçilməsini və onun strateji məqsədlərə uyğunluq baxımından yoxlanılmasını nəzərdə
tutur. 

Üçüncü mərhələdə strateji fəaliyyət proqramının reallaşdırılması vasitəsilə yeni vəziyyətə
keçid həyata keçirilir. 

Dördüncü mərhələ dəyərlərin yaradılmasının hər bir mərhələsində təşkilatın strate-
giyasının reallaşdırılmasının əldə edilmiş nəticələrinin qiymətləndirilməsinə və düzəlişedici
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə həsr olunmuşdur. 

tədqiqatın məqsədi -  strateji idarəetmənin prinsip və metodlarından istifadə etməklə
tikinti şirkətlərinin fəaliyyətini yüksəltməkdir. 

tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məqalədə tikinti şirkətlərinin strateji menec-
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ment sisteminə yeni yanaşmalar nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış, sistemli təhlil əsasında və
xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi nəzərə alınmaqla onun inkişafı üçün strategiya hazırlan-
mışdır. 

tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondadır ki, tikinti şirkətinin strateji menecmenti siste -
minin yaradılmasına dair işlənmiş nəzəri müddəalar şirkətdə real tətbiq oluna, digər tikinti
şirkətlərində və tədris prosesində istifadə oluna bilər. 

tədqiqatın iqtisadi əhəmiyyəti ondadır ki, tikinti şirkətinin strateji menecment sisteminin
tətbiqi şirkətin kapitalını rentabelliyini artıra, illik iqtisadi effekt minlərlə manat təşkil edə
bilər. 
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Abstract
StRAtEGIC MANAGEMENt AND tHE SIGNIFICANCE OF StRAtEGY

IN  tHE SPHERE OF HOUSING CONStRUCtION
Mehmethan BAYRAKtAR

Ph.D.,  Sumgait State University

Key words: competition, expense, construction, valid for one occasion only, current,
building process, depreciation deduction, building production, apartment building, strategy,
building management

The author investigated the economic maintenance, integral parts, and principles of stra -
tegy of efficiency management of apartment building business under the condition of com-
petitive environment. beside the author talked about the normalization, categorization, the
weakest link, durability, responsibility, control and etc. principles, which exists in the sphere
of labor defense in the organization processes of production in construction.  The duties of
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management, and the stages of management strategy of  building company have been
analyzed.  At the end, researcher came to this conclusion that  the managers of business of
apartment building can intellectually analyze the situation and develop the monumental stra -
tegy of its management to escape the crisis.

Резюме
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ мЕНЕДЖмЕНТ И ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
мехметхан БАЙРАКТАР

диссертант Cумгайытского Государственного Университета 

Ключевые слова: конкуренция, расходы, стройка, разовый, текущий, строитель-
ный процесс, амортизационные отчисления, строительное производство, жилищное
строительство, стратегия, строительный менеджмент

в статье  были исследованы экономическая сущность, составные части, принципы
стратегии эффективного управления бизнесом жилищного строительства в условиях
конкурентной среды. Кроме этого автор подробно рассказал о существующих в сфере
охраны труда в процессе организации производства в строительстве принципах - нор-
мализации, категоризации, слабом звене, устойчивости, ответственности, контроле и
других принципах, задачах строительного менеджмента, этапах стратегии управления
строительной компанией. Исследователь в конце пришел к такому выводу, что руко-
водители бизнеса жилищного строительства в условиях кризиса путем логического
анализа ситуации могут разработать весомую стратегию его управления и успешно
выйти из кризисного положения. 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНыЙ АППАРАТ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕмы

Назира ГУСЕЙНОВА
Преподаватель кафедры «Маркетинга» 

Азербайджанского Государственного Экономического Университета

Отзыв: заместитель директора Института по правам человека HAHA д.ф.н., проф.
л.Ахмедова

Ключевые слова: логистика, предприятия, товар, система обеспечения, промыш-
ленность

в последнее время логистика занимает одно из ведущих мест в производственно-
коммерческой деятельности  предприятий, так как она является составной частью всего
процесса поставок продукции и товаров.

При решении сложных логистических задач в деятельности производственно-ком-
мерческих предприятий в целом выделяют несколько подходов, которые  можно пред-
ставить следующим образом [1]:

-   логистика - это такая совокупная категория, которая включает в себе транспорт-
ную систему, хранилища, обслуживания потребителей, маркетинг, аудит и инфор-
мационно-коммуникационные технологии;

-   логистика непосредственно связана с операционной и стратегической деятель-
ностью, включая систему управления логистическими потоками, цепями;

-   как научная область, логистика исследует процессы товародвижения с использо-
ванием различных методов и методических приемов;

-   комплексность и системность логистики заключается в том, что всевозможные,
различные логистические процессы представляются в форме совокупности, пред-
ставляя, таким образом, интеграционную систему в деятельности производ-
ственно-коммерческих предприятий.

Из-за сложности понятийно-категориального аппарата логистической системы, до
сегодняшнего дня в экономической литературе существует большое количество опре-
делений самого понятия логистики, включая и другие исходные от нее категории.

Обобщенная трактовка логистики представляется как система управления всеми ви-
дами потоков, включая материальные и нематериальные, трудовыми ресурсами и пер-
соналом, денежными и финансовыми, топливно-энергетическими и др [2].

Более конкретизированное определение логистики представляется следующим об-
разом:

логистика - это планирование, контроль и управление транспортировкой, склади-
рованием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми
в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внут-
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ризаводской переработкой сырья, материалов и полуфабрикатов доведением готовой
продукции до потребителя в соответствии с его интересами и требованиями, а также
передачей, хранением и обработкой соответствующей информации. [3].

К частным определениям логистики можно отнести западную терминологию, к
числу которых относятся:

логистика - это поставка конкретному потребителю требуемого продукта соответ-
ствующего качества в необходимом количестве в указанное место и в точно назначен-
ное время по приемлемой цене.

логистика - это эффективные организации, планирование, управление и контроль
над запасами первичных материальных ресурсов (сырья), полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий, конечной готовой продукции и запасных частей к этой готовой про-
дукции.

Данное определение, прежде всего, связаны с процессом формирования запасов
материально-технических ресурсов.

логистика - это процесс планирования, реализации, и контроля эффективности по-
тока и хранения материально-технических ресурсов и производственных запасов.

в этом случае основной упор сделан на движении и хранении ресурсов. Движение
требует выбора видов транспорта, способов перевозок, направления товаропотоков, в
том числе и собственными транспортными средствами. Причем часто выбор между
своими возможностями и наймом транспорта является весьма сложной задачей, тре-
бующей учета разных экономических факторов.

в свою очередь организация хранения подразумевает учет количества товаров, их
размеров, объемов, дизайна, типа. Соответственно создаются складские помещения,
имеющие нужные оборудования и подъемно-транспортные средства с учетом объемов
заказов на материальные ресурсы и конечную готовую продукцию, сроков выполнения
заказов и других обстоятельств.

Более глубокие исследования в сфере понятийно-категориального аппарата логи-
стической системы были проведены российскими учеными. в частности, О.Рыбал-
кина отмечает об идентичности понятий «логистика» и «логистическая система» [4].
в качестве доказательства приводятся следующие трактовки зарубежных ученых: ло-
гистика представляется как постоянно совершенствующая система; логистика - это
система, охватывающая снабжение, транспорт, складирование, хранение запасов и рас-
пределение; логистика - это интегрированная система формирования и контроля про-
цессов материального товародвижения; логистический менеджмент основывается на
процесс  формирования системы управления потоками; логистика строит свою дея-
тельность на системном подходе и др.

Достаточно часто в экономической литературе категория «логистика» используется
во взаимосвязи с понятием управления. Такой подход обосновывается тем, что в прак-
тической деятельности многие функции логистики совпадают с функциями управле-
ния. Данное положение исходит из того, что управление в основном представляется
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как система: целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую
систему; комплексная система методов управления; управление в логистике рассмат-
ривается как обобщенная система и т.д.

Более конкретное определение о взаимосвязи категорий «логистика» и «управление
логистикой» дает в.И.Степанов, который, логистику определяет как целенаправленную
систему управления материальными потоками, включая процесс товародвижения в
производственно-коммерческих предприятиях. При этом, он выделяет отдельные функ-
циональные подсистемы логистики и многоуровневую систему управления [5].

По нашему мнению, понятие «логистика» и «логистическая система» хоть и тесно
переплетаются, но все же они имеют определенную отличительную особенность, ко-
торая выражается в том, что категория «логистическая система» включает в себя и дру-
гие понятия, к числу которых нами отнесены следующие: система логистических
операций; система логистической цепи; система логистических функций; система
управления материальными потоками; система логистических информационных пото-
ков; система логистических издержек.

вышеперечисленные системные категории логистики в экономической литературе
определяются следующим образом [3]:

-   Система логистических операций - это обособленная совокупность действий, на-
правленных на преобразование материального и информационного потока. Такая
операция задается множеством начальных условий, параметров внешней среды,
альтернативных стратегий, характеристик целевой функции;

-   Система логистических цепей - это линейно-упорядоченное множество физиче-
ских и юридических лиц,  осуществляющих логистические операции, в том числе
с добавленной  стоимостью, по доведению материального потока от поставщика
до потребителя;

-   Система управления логистикой - это адаптировная система с обратной связью,
выполняющая те или иные логистические операции и имеющая  развитые связи
с внешней средой. в ее качестве рассматриваются физические объекты - промыш-
ленные предприятия, территориально-производственные комплексы, торговые
предприятия, инфраструктура экономики отдельной страны. При этом различают
логистическую систему с прямыми связями и эшелонированную;

-    Система логистических функций - это укрупненная группа операций, но направ-
ленная на реализацию целей логистической системы, со значениями показателей,
являющимися ее выходными переменными. К логистической функции относятся:
закупки, снабжение, производство, сбыт, распределение, транспортировка, скла-
дирование, хранение, объем запасов;

-   Система управления материальными потоками - это продукция, подвергаемая раз-
личным логистическим операциям - транспортировке, складированию, хранению,
погрузке-разгрузке. Материальный поток имеет размерность в виде объема, ко-
личества, массы и характеризуется ритмичностью, детерминированностью и ин-
тенсивностью;
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-   Система логистических информационных потоков - это совокупность циркули-
рующих в логистической системе, между ней и внешней средой сообщений, не-
обходимых для управления и контроля. Информационный поток может
существовать в виде документооборота или электронного документа и характе-
ризуется направлением, периодичностью, объемом и скоростью передачи. в ло-
гистике различают горизонтальный, вертикальный, внешний, внутренний,
входной и выходной информационные потоки;

-   Система логистических издержек - это затраты на выполнение логистических
операций (складирование, транспортировка, сбор, хранение и передача данных
о заказах, запасах, поставках). По своему экономическому содержанию такие из-
держки частично совпадают с издержками производства, транспортными, по за-
возу продукции, хранения, затратами по отправке товаров, на тару и др.

в целом же, мы соглашаемся с определением «логистическая система», которая
была дана в.в.Никифоровым, как в обобщенном, так и коротком изложении [6]:

Обобщенное определение логистической системы представляется как сравнительно
устойчивая совокупность подсистем, взаимосвязанных и взаимообусловленных еди-
ной системой стратегического управления в сфере организации бизнеса. Данный под-
ход наиболее близок нашим исследованиям в области логистической стратегии
сбытовой деятельности производственно-коммерческих предприятий.

Более короткое определение дается в следующем содержании: логистическая си-
стема представляет собой совокупность логистической сети и системы руководства,
формируемая производственно-коммерческими предприятиями для реализации своей
логистической стратегии.

зарубежная практика показывает, что использование логистических систем управ-
ления в современных производственно-коммерческих предприятиях условно можно
подразделить на несколько уровней, которая охватывает целостную производственно-
сбытовую систему.

Первый уровень охватывает исполнение таких функций, как организация склади-
рования продукции, готовой к отправлению, и ее транспортировки к потребителям.
Данный подход осуществляется на основе ежедневных изменений в заявках и в не-
предвиденных случаях в системе товародвижения.

второй уровень охватывает процессы, связанные с деятельностью предприятий до
выходов собственного производства. в функции логистических систем входят обра-
ботка заказов, обслуживание потребителей, хранение готовой продукции на предприя-
тии и управление внутризаводскими запасами готовой продукции.

Третий уровень включает дополнительные меры при распределении продукции
производственно-коммерческих предприятий. При этом исполняются функции управ-
ления закупкой и доставкой сырья и комплектующих, управление запасами сырья и
комплектующих, а также уровнем незавершенного производства. 

четвертый уровень состоит из элементов всего процесса, включая планирование и
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управление собственным производством, что позволяет объединить результаты марке-
тинговых исследований с операциями планирования, производства, снабжения и фи-
нансов. Их иначе называют интеграционным уровнем логистической системы [6].

в завершении анализа понятийно-категориального аппарата логистической системы,
учитывая ее сложность, нами она представляется как интегрирующая система, которая
включает следующие научные направления: наука об управлении и организации про-
цессам транспортировки, хранения и размещения товаров, в процессе товародвижения
от производителей до потребителей; межотраслевое научное направление, направлен-
ное, прежде всего, на процесс оптимизации и результативности движения товаропото-
ков; научно-практическое направление ведения дела, способствующее повышению
эффективности управления товаропотоками, денежно-финансовыми потоками в раз-
личных сферах экономики; научное направление в сфере перекрестной системы управ-
ления (включая функции управления) с целью сохранения устойчивости и
рациональности товаропотоков от производителей до потребителей; научное направ-
ление в сфере сочетания стратегических, тактических и оперативных задач по реали-
зации бизнеса в производственно-коммерческих предприятиях; научное направление
об интеграционных процессах в системе управления товаропотоками; научное направ-
ление в сфере применения современных методов и приемов управления товаропото-
ками [7].

Одним из научных методов исследования логистических систем является класси-
фикационный подход, которая подробно представлена в Табл. № 1.

Классификационный подход логистических систем состоит из двух частей: класси-
фикация логистических задач (стратегические и тактические) и классификация логи-
стических функций (тип и характеристика).

Таблица № 1.
Классификационный подход логистических систем

Классификация логистических задач

Стратегические Тактические

1. Формирование 
интегрированной 
системы управления

8. Систематизация
продаж

1. уменьшение доли
товарных запасов

8. Размещение и место
торговой сети

2. Совокупность 
методов управления
товародвижением

9. внедрение АСу 
2. уменьшение запа-
сов в днях

9. Максимизация
мощности 
логистических систем

3. Разработка 
стратегии управления
товародвижением

10. Модернизация 
системы управления
товародвижением

3. уменьшение
звеньев 
товародвижения

10. Повышение 
производительности
перевозок
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Классификационный подход логистических систем основывается на науке о логи-
стике, которая разрабатывает научные принципы, методы, математические модели,
позволяющие планировать, контролировать и управлять транспортированием, скла-

4. Диагностика 
логистических затрат

11. Стратегия 
логистических цепей

4. Оптимизация 
складских операций

11. Оформление 
заказов

5. Определение 
логистических систем

12. Аудит 
материальных потоков

5. Налаживание 
связей с поставщиками

12. Посредническая
деятельность

6. Прогнозная 
оценка производствен-
ной и коммерческой
деятельности

13. Кооперация 
деятельности 
логистических систем

6. Организация 
логистических 
операций

13. Отбор типа 
транспорта

7. Регулирование 
связей между 
клиентами

14. Горизонтальная и
вертикальная 
интеграция

7. улучшение 
обслуживания 
клиентов

14. выбор пути 
движения товаров

Классификация логистической функции

Тип Характеристика

Текущие Контроль, учет, организация

Кооперация Согласование целей и координация действий

Основные Снабжение, производство, сбыт

значимые
управление закупками, определение объемов
и направлений материальных потоков и 
прогнозная оценка

Дополняющие

Регулирование и управление складскими 
операциями, развитие, размещение и 
организация складского хозяйства, сдача и
приемка грузов, хранение, сортировка, 
подготовка необходимого ассортимента

Структуризация 
Организация системы управления всеми 
ресурсами

Интегрирующая
Согласование, координация действий 
участников логистического процесса

Регулирующая
Экономия средств и минимизация отходов,
снижение издержек

Эффективная
Направлена на достижение конечной цели
стратегического управления
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дированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершае-
мыми в процессе: снабжение предприятия сырьем и переработка поступившего сырья
и материалов; доставка готовых изделий до потребителя.

логистика как коммерческая деятельность - это процесс управления движением и
хранением сырья, материалов и созданной продукции от первичного источника сырья
до конечного потребителя.

Основным объектом управления логистики, как хозяйственной деятельности, яв-
ляется сквозной материальный поток, т. е. материальный поток, проходящий по логи-
стической цепи, начиная от первичного источника сырья через все промежуточные
процессы вплоть до поступления к конечному потребителю.

Принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными
потоками от традиционного заключается: в объединении обособленных потоков, в ком-
плексную систему материальных потоков; определение комплексного управления
сквозным материальным потоком [8].

Научные подходы к исследованиям логистических систем преследуют главную цель:
повысить эффективность логистических процессов (лП) и организовать систему не-
прерывного ее совершенствования. Схематично данный процесс можно представить
следующим образом (см. рис. 1.), [9].

Рис. 1. Повышение эффективности и совершенствования логистических процессов
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Xülasə
LOGİStİK SİStEMLƏRİNİN  MAHİYYƏtİ vƏ KONSEPtUAL   APARAtI

Nəzirə HÜSEYNOvA
Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Marketinq” kafedrasının müəllimi

Açar sözlər: logistika, müəsissə, təchizat, sistem, sənaye  
Məqalədə son illərdə logistikanın maddə məhsul və malların təchizatı bütün prosesinin

tərkib hissəsi olduğu və bu səbəbdən müəssisələrin sənaye və kommersiya fəaliyyətində
aparıcı yer tutduğu qeyd olunur.

sənaye və kommersiya müəssisələrin fəaliyyətində kompleks maddi-texniki problemləri
ilə məşğul olan zaman bir sıra məqamlarla üzləşirik.

logistika sistemlərinin elmi prizması bu əsas məqsədləri güdür:  logistik proseslərin
səmərəliliyinin (lP) təkmilləşdirilməsi və davamlı inkişaf sisteminin təşkil edilməsi.

Abstract
tHE NOtION AND CONCEPtUAL-CAtEGORICAL 

APPARAtUS OF LOGIStICS SYStEMS
Nazira  HUSEYNOvA

Lecturer of “Marketing” department of Azerbaijan State University

Key words : logistics, enterprises, commodities, procurement, systems, industrial
The article highlights that in recent years the logistics has become one of the leading
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fields in the industrial and commercial activities of enterprises, since it is an integral part of
the whole process of supply of products and goods. When dealing with complex logistical
problems in the activity of production, commercial enterprises in general have identified a
number of approaches.

The main goal of the scientific approaches to research logistics systems is to improve the
efficiency of logistics processes (lP) and to organize a system of continuous improvement.
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AZƏRBAYCAN İQtİSADİYYAtINDA REAL MAKROİQtİSADİ
tARAZLIQ MODELİ vƏ ONUN İQtİSADİ ARtIMA tƏSİRİNİN

QİYMƏtLƏNDİRİLMƏSİ

İlhamə ASLANOvA   
Azərbaycan Universitetinin baş müəllimi,

AMEA-nın dissertantı

Rəyçi: i.e.n., dos. vüqar Mehralı oğlu Nəzərov
Açar sözlər: makroiqtisadi tarazlıq, məcmu tələb, məcmu təklif, iqtisadi artım, məcmu

istehlak 
son 20-25 ildə iqtisadi ədəbiyyatda ən çox müzakirə edilən anlayışlardan biri də “davamlı

inkişaf” anlayışıdır. İlk baxışda aydın görünən bu anlayış müzakirə edildikcə daha çox suallar
ortaya çıxır. “Davamlı inkişafla” bağlı verilmiş çoxsaylı izahları nəzərə alaraq, biz “davamlı
inkişaf” deyəndə elə iqtisadi inkişafı nəzərdə tutacayıq ki, iqtisadi artımla sosial-iqtisadi
inkişaf və ekoloji tarazlıq harmoniya təşkil etsin. odur ki, Azərbaycanda “davamlı inkişafın”
və makroiqtisadi tarazlığın bir - biri ilə əlaqəsini məcmu tələb (AD) və məcmu təklif (As)
ilə iqtisadi artımın, sosial-iqtisadi inkişafın və ekoloji tarazlığın arasındakı əlaqə kimi tədqiq
edəcəyik. Ancaq Azərbaycanda makroiqtisadi tarazlığın davamlı inkişafa təsiri tədqiq
ediləndə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda digər region ölkələrindən fərqli olaraq neft
gəlirləri ÜDM-də və xarici ticarətdə mühüm çəkiyə malikdir. böyük həcmli ka pital tutumlu
və digər sahələrlə müqayisədə daha az əmək tutumlu hasilat sənayesinin ölkə iqtisadiyyatına
gətirdiyi əlavə dəyər Azərbaycanda həm məcmu tələbin, həm də məcmu təklifin xarakterinə
təsir göstərir. 

1. Azərbaycanda məcmu tələbin (AD=C+İ+G+X) dinamikası 
Azərbaycanın real iqtisadiyyatında son 15 ildə makroiqtisadi tarazlığın vəziyyətini

müəyyən etmək üçün bu dövr ərzində məcmu tələb və məcmu təklifin həcmini və di-
namikasını izləmək mühüm əhəmiyyətə malikdir. bildiyimiz kimi məcmu tələb istehlak
xərc lərinin, investisiyaların, dövlət satınalmaların və təmiz xarici ticarətin cəmindən for-
malaşır. yəni AD= C+İ+G+X. burada C-istehlak xərcləri və ya məcmu istehlak, İ-in-
vestisiya, G-dövlət satınalmaları, X-təmiz xarici ticarət (X=ixrac-idxal) həcmini ifadə edir. 

Azərbaycan real iqtisadiyyatında son 15 ildə“xalis ixrac” istisna olmaqla məcmu tələbin
bütün tərkib hissələri artan dinamikaya malikdirlər və nəticədə AD-də artan dinamikaya ma-
likdir. Hətta 2008-ci ildə neft ixracının yüksək həcmdə ixracı AD-nin həmin ildə kəskin art-
masına səbəb olub.

• AD-nin əhalinin gəlirlərindən asılılığı ( ödəməqabiliyyətli tələb artımı)
1990-cı ildən sonra Azərbaycanın keçmiş sovet İttifaqına daxil olan ölkələrlə iqtisadi

əlaqələrinin zəifləməsi bütünlükdə iqtisadi vəziyyətə, həmçinin istehlak xərclərinin həcminə
mənfi təsir göstərdi. 1990-cı ildən başlayaraq iqtisadi tənəzzül 1997-ci ilə qədər davam etdi.
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bu dövrdə istehlak xərclərinin həm nominal, həm də real həcmi kəskin surətdə aşağı endi.
lakin 1997-ci ildən başlayaraq istehlak xərclərinin müəyyən qədər yüksəlməsi müşayiət olu -
nub. Qeyd etmək lazımdır ki, istehlak xərclərinin 1990-cı ildəki həcminə cari qiymətlərlə
2002-ci, real qiymətlərlə isə yalnız 2006-cı ildə çatmaq mümkün oldu. 

1997-ci ildən başlayaraq istehlak xərclərinin davamlı olaraq artması elə illərə təsadüf edir
ki, bu illərdə iqtisadiyyatın getdikcə bərpa olunması, beynəlxalq Maliyyə İnstitutları ilə əmək-
daşlığın genişlənməsi və neft müqavilələri əsasında ölkəyə geniş həcmli investisiyalar daxil
olub. 

Azərbaycanda adambaşına istehlak xərclərinin həcmi dünya üzrə orta rəqəmdən demək
olar ki, 3 dəfə az olsa da inkişaf dinamikası dünya üzrə olan dinamikadan ciddi fərqlənmir.
yəni 1996-cı illərdən başlayaraq adambaşına istehlak xərcləri davamlı olaraq artır. 

• AD-nin kreditlərin həcmindən asılılığı (investisiya tələbi artırmı?)
Məcmu tələbin ikinci toplananı olan investisiyaların da həcmi son 15 ildə xeyli artıb.

Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan iqtisadiyyatına yönələn investisiyaların əsas hissəsi
xarici investisiyalar idi. Xarici investisiyalar əsasən maliyyə  kreditləri, birbaşa investisiyalar,
neft bonusları, portfel investisiyalar və sair investisiyalar kimi daxil olmağa başladı.

Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən maliyyə kreditləri  əsasən Dünya bankı  Qrupuna
daxil olan maliyyə təşkilatlarından (DbQ), Avropa yenidənqurma və İnkişaf bankından
(Ayİb), Asiya İnkişaf bankından (Aİb), beynəlxalq valyuta fondundan (bvf), İslam İnkişaf
bankından (İİb) və sair digər beynəlxalq maliyyə institutları (bMİ)-dən daxil olub.

Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilən xarici investisiyaların digər növü də birbaşa xarici
investisiyalardır. birbaşa xarici investisiyalar hər hansı xarici ölkənin təsərrüfat subyektinin
digər ölkənin müəssisələrinin fəaliyyətinə dayanıqlı təsir göstərməsini əks etdirən   beynəl -
xalq investisiya fəaliyyətinin bir növüdür . burada dayanıqlı təsirin əldə edilməsi onu bildirir
ki, birbaşa investorla qeyd olunan müəssisələr arasında uzun müddətli münasibət for-
malaşdırılır və birbaşa investor bu müəssisələrin idarə edilməsində mühüm rol oynayır. bir-
başa investisiyaların reallaşması mexanizmi müxtəlif formada ola bilər. Məsələn,
investisiyaların yönəldiyi ölkədə müəssisələrin təsis kapitalına investorun üzvlük haqqı ver-
məsi, müəssisəyə kreditlərin yönəldilməsi, müəssisənin aksiyalarının müəyyən hissələrinin
investor  tərəfindən alınması, gələn gəlirlərin yenidən müəssisənin inkişafına yönəldilməsi,
müəssisənin hər hansı texnika və ya texnologiya ilə təchiz olunması və sair.

1995-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 53 milyard AbŞ dollarından çox
vəsait qoyulub. Həmin dövr ərzində neft sektoruna qoyulan birbaşa investisiyaların həcmi
isə  46 milyard AbŞ dollarına yaxındır. beləliklə, neft sektoruna yönəldilən birbaşa in-
vestisiyalar birbaşa xarici investisiyaların təqribən 87% faizini təşkil edir. Qalan hissə isə
birgə və xarici investisiyalı  şirkətlərin payına düşür. 

son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilən maliyyə kreditlərinin ümumi həcmi
13 milyard AbŞ dollarından çoxdur. Əlbəttə, bu məbləğin əsas hissəsi  artıq geri qay-
tarılmışdır. 

Qeyri-neft sektoruna da son 20 ildə xeyli investisiya qoyulub. yəni Azərbaycanda son il-
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lərdə qeyri-neft sektorunun müəyyən qədər inkişafını təkcə neft sektoruna qoyulan in-
vestisiyalar ilə əlaqələndirmək heç də doğru deyil. belə ki, bu sahənin inkişafına xeyli
həcmdə həm xarici investisiyalar, həm də daxili investisiyalar yönəldilib. lakin nəzərə almaq
lazımdır ki, qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb olunması da dolayısı ilə neft və qaz
sektoru ilə bağlıdır. belə ki, qeyri-neft sektoruna investisiyalar yönəldiləndə ölkədə əhalinin
həyat səviyyəsi, alıcılıq qabiliyyəti və sair nəzərə alınır. sonuncular isə neft sektoruna
yönəldilən xarici investisiyalar ilə xeyli dərəcədə bağlıdır.

1995-ci ildə xarici investisiyaların 37%-dən çoxu neft sektoruna yönəlib. 2004-cü ilədək
bu rəqəm artaraq hətta 89%-dən çox olub.  sonrakı illərdə isə qeyri-neft sektoruna ayrılan
investisiyaların payı artmağa başlayıb. Daxili investisiyaların bölgüsündə isə qeyri-neft sek-
torunun payı neft sektorundan xeyli çoxdur. 

kənd təsərrüfatına, istehsal və emal sahələrinə, ticarət sektorlarına isə nəqliyyat sektoru
ilə müqayisədə daha az investisiyaların qoyulması ölkədə gündəlik tələbat mallarına, xüsusilə
qida məhsullarına olan ehtiyacın idxal vasitəsilə ödənilməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən,
kənd təsərrüfatında və qeyri-neft emal sənayesində əsas kapitala yatırılan investisiyaların
məhdudluğu bu sektorlarda müasir texnologiyaların, yeniliklərin və yeni biznes imkanlarının
zəifləməsinə səbəb olur. 

Qeyri-neft sektorunda, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində  əsas kapitala daha az in-
vestisiyaların qoyulması bu sahələrin rəqabətqabiliyyətliliyinə ciddi təsir göstərir. Azərbay-
canda da qeyri-neft sektoruna  ayrılan investisiyaların  son illərdə artması, əlbəttə, yaxşı
nəticədir. bu, investisiyaların sektorlar üzrə bölünməsi ilə bağlı dünyada baş verən tenden-
siyaya müəyyən qədər uyğundur. belə ki,  dünyada bütünlükdə xarici investisiyaların cəmi
22%-i hasilat sənayesinə, 48%-i emal sənayesinə və 30%-i xidmət sektoruna yönəldilir.

• AD-nin dövlət satınalmalarından asılılığı (dövlət satınalmaları artırmı?)
Məcmu tələbin üçüncü tərkib hissəsi, yəni dövlət xərcləri dövlətin və yerli özünüidarə

qurumlarının funksiya və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vəsaitdir. bu
xərclər cari və kapital xərclər kimi iki hissəyə bölünür. Cari xərclər dövlət orqanlarının və
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin öz funksiyasını yerinə yetirməsi üçün zəruri olan
maliyyəni nəzərdə tutur və dotasiyalar, subsidiyalar və subvensiyalar kimi ödənilir. kapital
xərclər isə innovasiya və investisiya fəaliyyətini təmin etmək və dövlət mülkiyyətini artırmaq
məqsədilə müxtəlif hüquqi şəxslərə ayrılan vəsaitlərdir. 

Dövlət xərcləri müxtəlif sahələrə, o cümlədən hərbi, iqtisadi sahələrə, habelə  sosial
məqsədlər üçün ayrıla bilər. Xarici siyasi fəaliyyət üçün ayrılan vəsaitlər və dövlət idarəçilik
aparatının saxlanması üçün ayrılan vəsaitlər də dövlət xərcləridir. 

1990-2013-cü illər ərzində Azərbaycanda hökumətin istehlak xərcləri 7,5 dəfə artaraq
1,1 milyard dollardan 8,3 milyard dollara çatıb. Müstəqil dövlət institutlarının yaranması və
formalaşması ilk illərdə daha çox vəsait tələb etməsinə baxmayaraq  hökumətin istehlak
xərc lərinin həcmi yalnız 2005-ci ildə 1990-cı ildəki həcmə yüksələ bildi.  Digər sahələrdə
olduğu kimi hökumətin istehlak xərclərinin  həcmi də 1996-cı ildən sonra tədricən artmağa
başlayıb. Hətta real qiymətlərlə hökumətin istehlak xərcləri 1990-cı il səviyyəsinə 2008-ci
ildə çata bilib. 

n İPƏK YOLU n 1/2016

81AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ



son 25 il müddətində Azərbaycanda adambaşına hökumətin istehlak xərcləri dünya üzrə
orta qiymətdən 2-5 dəfə az olub.  Məsələn, 1993-cü ildə Azərbaycanda adambaşına hökumətin
istehlak xərcləri 166 dollar olanda dünya üzrə orta rəqəm 850 dollar idi. 2013-cü ildə isə
Azərbaycanda hökumətin istehlak xərcləri xeyli artaraq 877 dollar təşkil edib. Həmin ildə
dünya üzrə orta rəqəm isə 1874 dollar olub. 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda
hökumətin istehlak xərcləri ÜDM-də payı ilbəil azalıb. Azərbaycan Dövlət statistika
komitəsinin məlumatlarına əsasən  2013-cü ildə hökumətin istehlak xərcləri ÜDM-də 11,2
% təşkil edib. 

• AD-nin ixracdan asılılığı (ixrac artırmı?)
Məcmu tələbin sonuncu, dördüncü tərkib hissəsi “təmiz xarici ticarət”-dir. bu ixrac ilə

idxal həcminin fərqidir. Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində olduğu kimi xarici
iqtisadi fəaliyyəti də 1990-cı ildən başlayaraq 1996-cı ilədək zəifləmə tendensiyasına malik
olub. sonrakı illərdə isə kəskin artaraq 2008-ci ildə son 25 ildə ən pik səviyyəyə-41 milyard
dollar səviyyəsinə yüksəldi. sonrakı illərdə isə neftin ixrac həcminin azalması və daha sonrakı
illərdə neftin qiymətinin aşağı düşməsi nəticəsində Azərbaycanın ixrac həcmi xeyli azaldı və
2013-cü ildə 24 milyard dollara yaxın oldu . Azərbaycanda adambaşına ixrac həcmi də 2007-
ci ilədək dünya üzrə orta qiymətdən az olduğu halda (bəzi illərdə hətta 4 dəfə az) sonrakı il-
lərdə xeyli yüksələrək dünya üzrə orta rəqəmə yaxınlaşıb. 

Azərbaycanın son 25 ildə idxal fəaliyyətinin ümumi tendensiyası  ixrac fəaliyyətindən bir
qədər fərqlənir. belə ki, müstəqilliyin ilk illərində ixrac həcmi azaldığı halda idxal həcmi bir
neçə il azalmayıb. bu əsasən onunla bağlıdır ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın iqti-
sadi infrastrukturunun dağılması, ermənistanla müharibə və 20% ərazinin erməni işğalçıları
tərəfindən zəbt edilməsi daxili istehlakı ödəmək gücündə deyildi və idxala ciddi ehtiyac vardı.
1994-2002 –ci illər ərzində əhalinin gəlirlərinin az olması, yoxsulluq səviyyəsinin yüksək
olması səbəbindən istehlak xərcləri də xeyli aşağı olub və idxalın ümumi həcmi həmin illərdə
xeyli azalıb. 2002-ci ildən başlayaraq  idxalın həcmi həm real, həm də nominal qiymətlərlə
yüksəlib. 1995-ci ildə idxalın həcmi 1 milyard dollardan xeyli az idisə, 2013-cü ildə bu rəqəm
10,7 milyard dollar, 2014-cü ildə isə 9,2 milyard dollara qədər yüksəldi.

Azərbaycanın idxal və ixrac fəaliyyətinin son 15 ildə dinamikasını və “xalis ixracın”
həcmini təhlil edəndə belə nəticəyə gəlmək olur ki, “xalis ixrac” dinamikası əsasən neft gəlir-
ləri ilə bağlı olduğundan neft gəlirlərinin təsiri onun formalaşmasında güclüdür. elə bunun
nəticəsidir ki, həm ixrac olunan neftin həcmi azaldıqca, həm də dünya bazarında neftin
qiyməti endikcə “xalis ixracın” həcmi də azalıb.  

Azərbaycanda son 15 ildə ixrac həcminin yüksək olmasına  baxmayaraq, idxal həcmi də
yüksəkdir və tədiyyə balansının tez-tez ciddi şəkildə “fluktasiyası” baş verir.  İxracın əsasən
neftdən asılı olması və istehlak mallarına olan tələbatın da  idxal hesabına baş verməsi idxal
və ixrac arasında müəyyən asılılıq yaradıb. 

Heç şübhəsiz ki, məcmu tələb və məcmu təklif bazarda qiymətin formalaşmasında əsas
rol oynayır. Qərarlaşmış qiymət hər hansı zaman kəsiyində  məcmu tələblə məcmu təklifin
tarazlığını ifadə edirsə, qiymətin dəyişməsi isə “iqtisadi indikator” kimi  AD ilə As arasındakı
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qeyri-tarazlıqdan xəbər verir. beləliklə, qiymətlərin dəyişmə dinamikası ilə AD və ya As-
nin dinamikanın izlənilməsi AD-As əlaqəsinin cari vəziyyətini və dəyişmə dinamikasını
izləməyə imkan verir.

Azərbaycanda son 15 ildə qiymətlərin yalnız artması müşayiət olunub. AD-nin həcmində
də davamlı artım var. son 15 ildə qiymətlərin artması heç də tələbin azalması ilə nəticələn-
məyib.

Azərbaycanda məcmu təklifin (AS) dinamikası
Məcmu təklif iqtisadiyyatda istehsal olunan mal və xidmətlərin qiymətlərlə ifadəsidir.

Adətən məcmu təklif ÜDM və ya ÜMM ilə sinonim kimi işlədilir. ÜDM isə əmək haqqı,
renta, faiz və gəlirin cəminə bərabərdir. beləliklə, biz son 15 ildə məcmu təklifin dinamikası
deyəndə ÜDM-in dinamikasını nəzərdə tutacayıq. 2000-2014-cü illər ərzində Azərbaycanda
məcmu təklifin həcmi ümumilikdə artan tendensiyaya malik olub. 2008-ci ildə bu artım
kəskin olsa da sonrakı ildə bu bir qədər azalıb, lakin yenidən səlist artım təmin olunub. 2008-
ci il istisna olmaqla Azərbaycanda məcmu təklif hər il əvvəlki illərə nisbətən artıb. Xüsusilə
2004-cü ildən başlayaraq bu artım tempi daha sürətli olub. 2011-ci ildən sonra da temp
yavaşıyıb. Artım tempindəki belə dəyişmələr neft ixracının  dəyişiklikləri ilə bağlıdır. belə
ki, 2004-cü ildən başlayaraq neft hasilatının kəskin artması və neft qiymətlərinin yüksəlməsi
məcmu təklifin həcmini də  xeyli artırıb. 2011-ci ildən sonra isə neft hasilatının azalması və
sonrakı illərdə neftin qiymətinin aşağı düşməsi As-nin həcminə mənfi təsir göstərib.

Məcmu təklif bazarda qiymətlərin səviyyəsinə təsir etdiyi kimi qiymətlər də məcmu tək-
lifə təsir göstərir. Qiymətlərin durmadan artması istehsalın artmasını stimullaşdırır və təklifin
həcmini artırır. Əksinə, qiymətlər aşağı endikcə yeni mal və xidmətlərin istehsalı üçün stimul
azalır və məcmu təklif azalır. yalnız AD-As tarazlığı sabit qiymətlərin formalaşmasına səbəb
olur. yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi son 15 ildə Azərbaycanda məcmu tələbin çoxalması
qiymətlərin də artmasına səbəb olub. Qiymətlərin artması isə məcmu tələbin də həcminə
müsbət təsir göstərib. beləliklə, Azərbaycanda AD-As tarazlığı uzun müddət üçün təmin
edilmədiyindən qiymət artımı davam edib. 

Azərbaycanda son 15 ildə qiymətlərin davamlı olaraq artması məcmu təklifin də art-
masına səbəb olub. Əlbəttə, məcmu təklifin artması müəyyən həcmdən sonra qiymətlərin
sabitləşməsinə səbəb olmalı və qiymət artımını saxlamalı idi. bu o zaman baş verməli idi
ki, AD-As tarazlığı təmin edilsin. Təəssüf ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında belə tarazlığın
uzunmüddətli təmin edilməsinə nail olunmayıb. Məcmu tələbin durmadan artması və məcmu
təklifin ona “çata” bilməməsi  qiymətlərin durmadan artması ilə nəticələnib. 

• AS-nin idxal həcmindən asılılığı
Məcmu tələbin və məcmu təklifin dinamikası və bazarda müəyyən edilən qiymət di-

namikası ilə belə  əlaqəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə
bağlıdır. belə ki, 2000-ci ildən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatına  daxil olan gəlirlər Azər-
baycanda istehlak xərclərinin təmin edilməsi ilə yanaşı yeni istehlak tələblərini də for-
malaşdırdı. başqa sözlə desək, gəlirlərin çoxalması, bəzi tələblərin təmin edilməsi ilə yanaşı
yeni tələblərin də yaranmasına səbəb olur. bu tələblərin təmin edilməsi isə əsasən idxal mal-
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ları hesabına olduğundan bazarda  qiymətlərin enməsinə təsir göstərmir. bu qiymətlər daxili
bazarla yox, daha çox dünya bazarındakı qiymətlərlə, daha doğrusu tələb və təkliflə tənzim-
lənir.

beləliklə, Azərbaycanda son 15 ildə məcmu tələblə məcmu təklif arasındakı əlaqənin di-
namikasını izləməklə bazarda müəyyən edilən qiymətlərin ümumi səviyyəsinin hərəkətini
izləyə bilərik. 

son 15 ildə Azərbaycanda məcmu tələbin həcmi ilə məcmu təklifin həcmi yalnız qısa
müddət ərzində 2007-ci ildə bərabər olub. Qalan müddətdə isə məcmu tələb məcmu təklifi
həmişə üstələyib. Məcmu tələbin məcmu təklifi son 15 ildə davamlı olaraq üstələməsinin
nəticəsidir ki, bu müddət ərzində qiymətlərin yalnız yüksəlməsi müşayiət olunub. 

son illərdə məcmu tələbin məcmu təklifdən daha da çox olması və onlar arasındakı fərqin
getdikcə kəskinləşməsi qiymətlərin sabitləşəcəyindən yox, əksinə artmağa doğru
gedəcəyindən xəbər verir. 

Xüsusilə narahatçılıq doğuran məsələ ondan ibarətdir ki, məcmu tələbin artması idxalın
həcminin çoxalmasına səbəb ola bilər. İdxal mallarının həcminin artması isə manatın məzən-
nəsinə mənfi təsir göstərə bilər. bir-biri ilə “zəncirvari” bağlı olan makroiqtisadi problemlər
gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi zərbə vura bilər.
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Abstract
tHE REAL MODEL OF MACROECONOMIC BALANCE 
IN AZERBAIJAN ECONOMY AND tHE EvALUAtION 

OF ItS IMPACt tO ECONOMIC GROWtH
Ilhame ASLANOvA

Teacher of Azerbaijan University, Ph.D student of ANAS

Key words: macroeconomic balance, total demand, total supply
in the article the corelationship of sustainable development and macroeconomic balance,

total demand and total supply with economic growth and between socio-economic develop-
ment and ecological balance are researched. it  also examines the impact of macroeconomic
balance to sustainable development. oil revenues have a clear advantage in GDP and in fo -
reign trade in Azerbaijan unlike other countries in the region. increasing total demand and
total supply may prevent the failure resulted from the fall of oil prices.
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Резюме
РЕАЛЬНАЯ мОДЕЛЬ мАКРОЭКОНОмИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И

ОЦЕНИВАНИЯ Её ВЛИЯНИЯ ЭКОНОмИЧЕСКИЙ РОСТ В ЭКОНОмИКЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Илхаме АСЛАНОВА

гл. преп. Университета “Азербайджан”, диссертант НАНА

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, совокупный спрос, совокупное
предложение, экономический совокупное потребление

в статье исследуются взаимосвязь устойчивого развития и макроэкономического
равновесия в Азербайджане, экономического роста с совокупным спросом и совокуп-
ным предложением,связь  между социально-экономическим развитием и экологиче-
ским равновесием. в то же время при исследовании влияния макроэкономического
равновесия на устойчивое развитие в Азербайджане отмечается, что нефтяные доходы
страны в отличие от других стран региона имеют явное преимущество в области внеш-
ней торговли и ввП. вложение меньших инвестиций в основной капитал отраслей
ненефтяного сектора, особенно в отрасли сельского хозяйства, оказало серьезное влия-
ние на конкурентоспособность этих отраслей. По причине увеличения расходов ор-
ганов государственного управления, падения   цен на нефть в Азербайджане в
результате значительного сокращения объема экспорта баланс в экономике страны
долгое время не был обеспечен. Результатом непрерывного увеличения совокупного
спроса и невозможности совокупного предложения  "достичь" его уровня стало не-
прерывное повышение цен.
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MÜASİR DÖvRDƏ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN vƏ 
ONLARIN  BRENDLƏRİNİN YARADILMASI StRAtEGİYASININ

MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Ülviyyə CƏFƏROvA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dissertant 

Rəyçi: səmədov Aydın Hidayət oğlu, iqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan
Dövlət İqtisad universiteti

Açar sözlər: sənaye müəssisələri, brend, strategiya, istiqamət, firma, menecment,
rəqabətqabiliyyətlilik

Giriş. bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisəsinin strategiyasının işlənib hazırlan-
ması, uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərinə və digər korporativ məqsədlərə nail olmaq üçün
inkişafın ümumi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi vacib şərtlərdəndir. Dünya təcrübəsində
strategiya uzunmüddətli dövr üçün planlaşdırılır və bu halda, strategiya, zaman funksiyası
kimi, sadəcə olaraq zamanın müəyyən olunması üzərinə cəmlənməmişdir, o, hər şeydən əvvəl,
istiqamət funksiyasıdır. 

Qeyd edək ki, dünya iqtisadi proseslərinə və müəssisələrin fəaliyyətinə istinadən qərb
alim ləri  sənaye müəssisələrinin strategiyasını müəyyən edən və ona spesifik xüsusiyyətlər
verən doqquz əsas amili fərqləndirirlər: strategiyanın özünü ifadə edən korporativ missiya;
firma üçün rəqabət mübarizəsinin həyata keçirilməsi üçün ən əlverişli üsulları əks etdirən
rəqabət üstünlükləri; firmanın ayrı-ayrı bölmələrə bölünməsi, onların differensiasiyası və in-
teqrasiyası ilə xarakterizə olunan biznesin təşkili; firma tərəfindən buraxılan məhsul, onun
istehlakçıların tələb və ehtiyaclarına uyğunluğu, onun satış xüsusiyyətləri və satışdan sonrakı
xidmətlər; fəaliyyətin müxtəlif sferalarına və cari istehsala investisiya qoymaq üçün firmanın
əlində olan resurslar; firmanın müəssisələrinin əldə edilməsi və ya satılması nəticəsində onun
strukturunun dəyişməsi; təkcə coğrafi amillər yox, həm də məhsulun qabiliyyətlərini əks et-
dirən bazarlar və onların sərhədləri; istehsalın təkmilləşdirilməsi proqramları, satış
bazarlarının genişləndirilməsi və s.

Sənaye müəssisələrinin strategiyasının müəyyənləşdirilməsi meyarları və 
onların mahiyyəti
Qeyd edək ki, strategiya sənaye müəssisəsinin düzgün olmayan fəaliyyətini, variantların

artımını, ixtisarını və ya kombinasiyasını, maliyyə resurslarını konkret olaraq hansı əmtəə
və bazarlara istiqamətləndirmək lazım olduğunu təyin edir  [1, s. 9]. Şəkil 1-də sənaye müəs-
sisəsinin strategiyasının müəyyən edilməsi sxemi verilmişdir.
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Şəkil 1. Sənaye müəssisəsinin strategiyasının müəyyən edilməsi sxemi

Şəkil 1-dən göründüyü kimi sənaye müəssisələrinin strategiyaların müəyyən edilməsində
əsas meyarlar kimi müəssisənin fəaliyyətinin uğurlu təşkili, kompleks inkişaf hədəflərinin
əsaslandırılması, bununla bağlı inkişaf istiqamətlərinin və mexanizmlərinin işlənib hazır-
lanmasıdır. strateji yeniliklərin iki strateji funksiyası fərqləndirilir: istehlakçı, marketinq,
investisiya, tətbiqi eTİ, texnoloji tətbiq, istehsal, təchizat və logistika; satış, təlim və servis.
strateji funksiyanın innovasiya prosesinin elementi kimi başa düşülməsi əməliyyatların for-
malaşmış inteqrasiyalı ardıcıllığından çox yeniliklərin iştirakçılarının peşəkar səriştələrinin
təzahürü ilə şərtlənir [2]. 

son illərdə strateji menecmentin nəzəri-metodoloji əsaslandırılmasında əhəmiyyətli
dərəcədə tərəqqiyə baxmayaraq, menecment sahəsində nəzəri layihələrlə innovasiya oriyen-
tasiyasına malik təsərrüfat subyektlərinin praktiki fəaliyyəti arasında ciddi ziddiyyətlər ortaya
çıxmışdır. bir sözlə, söhbət fəaliyyət effektivliyinin əsas maliyyə və qeyri-maliyyə göstəri-
ciləri əsasında qurulmuş, müəssisənin yaradıcı amilinin – heyətin optimal inkişaf strate-
giyasının reallaşdırılması sahəsindəki bilik və bacarıqlarının əhəmiyyətini artıran tarazlı
inkişaf mexanizmindən gedir [3, s. 9]. strategiyanın modelləşdirilməsinin elmi metodlarını
tətbiq edərək kompaniya rəhbərləri öz sənaye firmalarının güclü və zəif tərəflərini sürətlə
və effektiv şəkildə müəyyən etmək, rəqabət qabiliyyətliliyinin yeni səviyyəsinə çıxmaq,
mənfəət və effektivliyi artırmaq, əngəlləri aradan qaldırmaq, öz menecerlərinin inkişaf
səviyyəsini qiymətləndirmək və daxili rəqabət mexanizmini inkişaf etdirmək imkanı əldə
edir. bir sıra sənaye firmalarında mövcud olan mürəkkəb problemlərə baxmayaraq, artıq bu
gün insan amilinin prioritetliyini dərk edən, öz qarşılarına innovasiya strateji məqsədlər
qoyan, heyət üçün güclü motivasiya yaradan və keyfiyyət inkişaf irəliləyişi edən kom-
paniyalar ortaya çıxır [4, s. 7]. Tədqiqatçı e.Devyatkin “rəqabət” kateqoriyası barədə qeyd
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edir ki, rəqabət – həm təsərrüfat üsulu, həm də kapitalın elə mövcudluq formasıdır ki, bu
zaman bir fərdi kapital digəri ilə rəqabət aparır. eyni zamanda rəqabət – ictimai istehsalın
hissələrinin avtomatik tənzimlənməsi mexanizmidir. bu cür yanaşma əsasında müəllif
“rəqabət” kateqoriyasını üç tip şəklində qruplaşdırmışdır: birinci tip rəqabəti bazarda bəhs -
ləşmə kimi nəzərdən keçirir və rəqabətin ən yaxşı nəticələrə nail olunması uğrunda rəqabət
aparmaq kimi başa düşülməsinə əsaslanır; ikinci tip rəqabəti tələb və təklifi tarazlaşdırmağa
imkan verən bazar mexanizminin elementi kimi nəzərdən keçirir və üçüncü tip rəqabəti sahə
bazarının tipinin müəyyən olunması üçün istifadə olunan, rəqabətin müəyyən bazar xü-
susiyyəti kimi nəzərdən keçirildiyi müasir mikroiqtisadi nəzəriyyəyə əsaslanan kriteriya kimi
nəzərdən keçirir [5, s. 8-9].

Ümumiyyətlə, biznes-strategiya strateji menecment çərçivəsində strateji qərarların tətbiqi
çərçivəsində sənaye kompaniyasının əsas fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən amillərdən
-istehsal olunacaq məhsulun seçilməsi və rəqabət bazarlarının müəyyən edilməsindən ibarət-
dir. sənaye müəssisəsinin strateji idarəetməsinin təşkili təkcə müəssisənin gələcəkdəki arzu
olunan vəziyyətinin təyin edilməsini yox, gələcəkdə arzu edilən məqsədlərə nail olmaq üçün
ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərə reaksiya vermək qabiliyyətinin formalaşdırılmasını
nəzərdə tutur. Tədqiqatçı T.uollasın fikrincə, satışın və əməliyyatların həcm üzrə planlaşdırıl-
ması missiyalarından biri balans və təchizatın həcmlər səviyyəsində saxlanmasından ibarətdir.
Həcmlər templəri ifadə edir: satışın sürəti, istehsal ritmi, ehtiyatların həcmi, malgöndərmələr
üzrə öhdəliklərin həcmi. kompaniyalar belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, onlar həcmləri yaxşı
planlaşdırdıqları zaman nomenklatura ilə bağlı problemlər asan həll olunur, bundan başqa
onlar məhsul təchizatını daha sürətlə və daha yaxşı həyata keçirə bilirlər və eyni zamanda
daha az xərc çəkirlər [6, s. 28-29].

Sənaye müəssisələrinin brendlərinin yaradılması prosesləri və problemləri
Dünya praktikasında sənaye müəssisələri tərəfindən brendlərin yaradılmasını çətinləşdirən

dörd müxtəlif amili qeyd etmək olar. birinci səbəb – qiymət rəqabətinin təsiridir – birbaşa
olaraq brendin yaradılması üzrə motivasiyaya təsir göstərir. İkinci səbəb – rəqiblərin sayının
artması – mövqeləşdirmə üçün əldə olan variantların sayını ixtisar edir və brendin yaradıl-
masını daha az effektiv edir. Üçüncü və dördüncü səbəblər – kütləvi informasiya vasitələri
və bazarların fraqmentliyidir, habelə marka və əmtəələrdən istifadə olunmasıdır, brendlərin
yaradılmasının və inkişafının hazırkı vəziyyətini təsvir edir. beşinci səbəb – brendin effektiv
strategiyasını dəyişmək istəyidir. Altıncı və yeddinci səbəb – təşkilatın innovasiyalara qərəzli
yanaşması və onun kapital qoyuluşlarını hər yerdə həyata keçirmək istəməsidir, bu isə bütün
güclü brendlərin qarşılaşdığı problemlərdən biridir. səkkizinci səbəb təşkilat tərəfindən
qısamüddətli nəticələrin əldə edilməsinin zəruriliyidir [7, s. 43-46].

Şəkil 2-də sənaye müəssisələrində brendlərin yaradılmasında çətinlik yaradan amillər ve -
rilmişdir. 
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Şəkil 2. Brendlərin yaradılmasına çətinlik törədən amillərin sxemi

Şəkil 2-də verilmiş amillərin nəzərə alınması üçün hər hansı bir sənaye müəssisəsinin op-
timal və adekvat strateji yanaşması olmalıdır. bununla əlaqədar olaraq, bazar şəraitində qəbul
edilən qərarlar onun tipindən və motivasiyadan asılı olur, bu isə brendə qarşı münasibətin
formalaşdırılması strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı nəzərə alınmalıdır. Nəticə
olaraq, brendə qarşı münasibətin formalaşdırılması strategiyası qərar və motivasiya tiplərinin
dörd kombinasiyasından birini əks etdirir: aşağı cəlb olunma və neqativ motivasiyaya
əsaslanan qərarlar; aşağı cəlb olunma və pozitiv motivasiyaya əsaslanan qərarlar;yuxarı cəlb
olunma və neqativ motivasiyaya əsaslanan qərarlar; yuxarı cəlb olunma və pozitiv moti-
vasiyaya əsaslanan qərarlar [8, s. 24-25].

Nəticə. beləliklə, müasir dövrdə sənaye müəssisələrinin və onların brendlərinin yaradıl-
ması ilə bağlı strateji idarəetmə zamanı həll edilməli olan məsələlərə aşağıdakıları aid etmək
olar:

− sənaye müəssisəsinin bütün fəaliyyətinin məqsədli istiqamətlənməsinin təmin
edilməsi;

− sənaye müəssisəsinə xarici mühitin təsirinin nəzərə alınmasının zəruriliyi;
− resursların strateji əsaslandırılmış və effektiv layihələr üzrə bölüşdürülməsi ilə bağlı

alternativ qərar variantlarının qiymətləndirilməsi imkanı;
− strategiya ilə bağlı problemlərin kollegial həlli imkanı;
− təşəbbüskar rəhbərliyə əlverişli şərait yaradan və situasiyanın dəyişməsinə passiv reak-

siya verən daxili mühitin yaradılması [9, s. 8-9];
− əmtəə bazarlarında tələb olunan rəqabətqabiliyyətli brendlərin formalaşdırılması və

onların yaradılmasının təmin edilməsi və s. 
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Abstract
tHE FORMAtION OF tHE StRAtEGY OF INDUStRIAL ENtERPRISES

AND CREAtING tHEIR BRANDS IN MODERN CONDItIONS
Ulviya JAFAROvA

Azerbaijan State Economic University, Ph.D student

Key words: industrial enterprises, brand, strategy, direction, firm, management, compe -
titiveness

The issues of forming the strategy of the industrial enterprises and the creation of their
brands in modern conditions are examined in the article. The development and formation of
the basic mechanisms of the strategy of industrial enterprises in a competitive environment
and the processes of creating brands are analyzed with this purpose. The features and nature
of the elements of company strategy and substantiates the importance of a comprehensive
approach in determining the basic directions of strategy of industrial enterprises in conditions
of globalization and financial crisis in the world are given too. 

A number of suggestions and recommendations on this problems are given in the end of
the article.
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Резюме
ВОПРОСы ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРОмыШЛЕННыХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СОЗДАНИЕ ИХ БРЕНДОВ В СОВРЕмЕННыХ 
УСЛОВИЯХ

Ульвия ДЖАФАРОВА
Азербайджанский Государственный Экономический Университет, диссертант

Ключевые слова: промышленные предприятия, бренд, стратегия, направление,
фирма, менеджмент, конкурентоспособность 

в статье исследованы вопросы определения стратегии промышленных предприятий
и создание их брендов в современных условиях. С этой целью анализированы вопросы
разработки и определения основных механизмов стратегии промышленных предприя-
тий в условиях конкурентной среды и процессы создания брендов. Раскрыты особен-
ности и характер элементов стратегии предприятий и обоснована важность
комплексного подхода при определении основных направлений стратегии промыш-
ленных предприятий в условиях глобализации и финансового кризиса в мире. 

в конце статьи дан ряд предложений и рекомендаций по рассматриваемым пробле-
мам. 
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Giriş. Ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biri olan tikinti sektorunun inkişafı inşaat

məhsullarının istehsalı ilə bərabər iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına da kompleks
təsir göstərərək bu sahələrdə canlanma yaranmasına səbəb olur. Xüsusilə son illər ölkəmizdəki
iqtisadi inkişafa paralel olaraq həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri tikinti sektorunun
və buna bağlı olaraq da inşaat məhsullarının istehsalının artmasına  gətirib çıxartmışdır.

Müasir dövrdə ölkəmizdə inşaat məhsullarının istehsalının artması ilə yanaşı bu məh-
sulların rəqabət qabliyyətinin yüksəldilməsi bu sahənin gələcək inkişafı baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi sənaye məhsulları rəqabət qabliyyətinin yüksəldilməsində yeni xam-
mal növlərinin, istehsal texnologiyalarının, elmi-texniki yeniliklərin istehsala tətbiq olunması
ilə yanaşı səmərəli marketinq strategiyalarının tətbiqi də mühüm rol oynayır. son dövrlərdə
ölkəmizdə inşaat məhsullarının istehsalı sahəsində bir-sıra yeni, müasir texnologiya ilə təmin
olunmuş müəssisələr açılaraq fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. bu isə öz növbəsində ayrı-
ayrı məhsul növlərinin istehsalının yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.

Respublikada inşaat materiallarının müasir vəziyyətinin statistik göstəricilərə əsasən təhlil
olunması ümumi istehsalda daha yüksək çəkiyə malik olan məhsul növlərinin aşkara çıxarıl-
masına imkan verir. bu istiqamətdə aparılan təhlillər respublikada inşaat materiallarının is-
tehsalının ümumi vəziyyəti haqqında əyani təsəvvür yaratmaqla, bu sahədə idxal və ixracatın
səviyyəsini də müəyyən etməyə imkan yaradır. Nəticədə istehsal həcmi yüksək olan, yeni
texnologiyalar əsasında hazırlanan, yüksək istehlak xassələrinə malik inşaat məhsullarının
növlərinin aşkar edilərək, bu məhsulların rəqabət qabiliyyətlərinin artırılması yollarının
müəyyən edilməsi bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsinə  müsbət təsir göstərmiş olacaqdır.

1. İnşaat məhsullarının təsnifatı 
Məlum olduğu kimi respublikamızın iqtisadi inkişaf kursunun əsas istiqamətlərindən biri

də qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsidir. son 10 il ərzində ölkəmizdə tikinti sahəsində
baş verən sürətli inkişaf yerli inşaat məhsullarının istehsalı üçün real zəmin yaratmışdır. Res -
publikada istehsal olunan inşaat məhsullarının daxili tələbatı hansı səviyyədə ödədiyini
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müəyyən etmək üçün ilk növbədə bütövlükdə inşaat məhsullarının təsnifatını nəzərdən ke -
çi r məklə yerli inşaat məhsullarının bu təsnifata daxil olan çeşidini təhlil etmək lazım gəlir.

İnşaat materialları mənşəyinə, tərkibinə, ilkin xammalının növünə, istehsal üsuluna və
təyinatına görə təsnifatlaşdırılır. Mövcud ədəbiyyatlarda inşaat materiallarının müxtəlif
əlamətlərə görə elmi təsnifatlaşdırma sistemləri verilmişdir [1, s. 241].

Mənşəyinə görə inşaat materialları təbii və süni olmaqla iki yerə bölünür. Təbii materi-
allara ağac, gil, qum, daş və s. aid edilir. süni materiallara isə təbii materialların emalı
nəticəsində əldə edilən  materiallar – sement, şüşə və s. aid edilir.

Tərkibinə görə inşaat materialları üzvi və mineral olmaqla iki qrupa bölünür. Mineral
materiallar bir qayda olaraq böyük kütləyə və yüksək möhkəmliyə malik olurlar və həmçinin,
bu materialların oda, kimyəvi və bioloji təsirlərə qarşı davamlılıqları yüksək olur. Mineral
materiallar istiliyi yaxşı keçirirlər, sıxılmaya qarşı yüksək, dartılmaya və əyilməyə qarşı isə
aşağı müqavimət göstərmək qabiliyyətinə malikdirlər. bu materiallar içərisində yalnız metal
materiallar müstəsnalıq təşkil edir ki, bunlar da öz növbəsində az kimyəvi davamlılığa, lakin
sıxılmağa, əyilməyə və dartılmağa qarşı isə yüksək müqavimətə malik olmaqla istənilən
ölçülü detalların hazırlanması üçün yararlıdırlar. 

Üzvi materialların həcmi kütləsi kiçikdir və az istilikkeçirməyə malikdirlər, asan emal
olunurlar və iri ölçülü detal və elementlər formasında buraxılırlar. Polimerlər istisna
edilməklə üzvi materialların möhkəmliyi, kimyəvi davamlılığı və odadavamlılığı az olur.
bu materiallar əsasən quru və aşağı temperatur şəraitlərində istifadə olunur. Polimer və ağac
materialları örtük, üzlük, bəzək, istilikizolyasiya və həmçinin aparıcı tikinti  elementlərinin
hazırlanmasında istifadə olunur. bundan başqa inşaatda şüşəplastik  kimi kombinələşdirilmiş
materiallardan da istifadə olunur [2, s. 376].

İnşaat materiallarını məhsulun buraxılması zamanı ilkin xammalın emal olunma
dərəcəsindən asılı olaraq da təsnifatlaşdırmaq olar. bu əlamətə görə inşaat materialları iki
qrupa bölünür: 1) bir-çox konustruksiya elementlərinin hazırlanmasında və müxtəlif tikinti
işlərində istifadə olunan xüsusi inşaat materialları və məmulatları; 2) binaların əsas aparıcı
gövdəsini yaradan, onun məkan sərhədlərini təşkil edən əsas inşaat konustruksiyaları.

Təyinatına görə inşaat materialları divar materiallarına, doldurucu materiallara, istilik -
izolyasiya materiallarına, örtük və bəzək materiallarına bölünür.

Divar materialları və konstruksiyaları kimi, kərpiclər, panellər, bloklar, həcmli elementlər
geniş istifadə olunur. İri panel konustruksiyaları yüngül və nüvəli betonlar əsasında, o cüm-
lədən süni və təbii məsaməli dolduruculu betonlar əsasında, həmçinin əhəng, şlak, kül əlavə
etməklə alınan nüvəli betonlar əsasında hazırlanır. Xırda ölçülü divar materialları silikat kər-
piclərdən və təbii daşlardan hazırlanır. bu məqsədlə içərisi boş keramikadan geniş istifadə
olunur. Xarici divarların yaradılmasında vibrokeramika panelləri, arakəsmələrin qurul-
masında isə gipsbeton panel və plitələr daha səmərəli istifadə olunur.

Doldurucu qismində məsaməli materiallar – keramzit (asanəriyən gil süxurları əsasında),
perlit (xüsusi yüngül doldurucu) istifadə olunur.

İnşaatda istilikizolyasiya materialı kimi sintetik bağlayıcılarla əlaqələndirilmiş mineral
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lifli materiallar daha kütləvi şəkildə istifadə olunur. Az istilikkeçirmə xüsusiyyətinə və bunun
nəticəsində yüksək dərəcədə istiliyi mühafizə etmək qabliyyətinə malik şüşə lifləri, həmçinin
istilikizolyasiya xassəli plastik kütlələr istehsal olunurlar. yüksək temperaturlu istilik
izolyasiya materialları kimi əhəngli-silisiumlu, vulkanit və perlit keramika materialları pers -
pektivli sayılır. 

Tikintidə örtük materiallarının hazırlanması üçün örtük dəmirlərindən, asbestsement
plitələrdən, rulon materiallardan istifadə olunur. bu məqsədlə armaturlaşdırılmış şüşə və ya
sintetik astarların üzərinə isti və ya soyuq halda müxtəlif tərkibli mastikaların çəkilməsi yolu
ilə hazırlanan mastikalı örtüklərin tətbiqi daha perspektivli sayılır. 

səmərəli döşəmə materialı kimi yüksək keyfiyyətli polimer materialları, laminatlar, mono-
lit örtüklər, linoleumlar, parket lövhələr və s. istifadə olunur.

binaların daxili bəzəndirilməsində polimer materiallar (sintetik boyaqlar, təbəqəli plas-
tiklər və s.), üzəri emal qatı ilə örtülmüş ağac lifli plitələr, nazikdivarlı keramika, rəngli as-
bestsement lövhələr, rütubətə davamlı divar kağızları, plyonkalar və quru gips suvaqlarından
istifadə olunur [3, s. 324].

Müasir təsnifatda inşaat materialları təyinatına görə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
yapışdırıcı maddələr; divar və arakəsmələr üçün olan materiallar; örtük materialları; üzlük
və bəzək materialları; istilik və səs izolyasiya materialları; döşəmə materialları; tikililəri
şüşələmək üçün olan materiallar və sanitar-texniki ləvazimatlar [4, s. 85].

İlkin xammalın növünə görə inşaat materialları bu qruplara bölünür: mineral yapışdırıcılar;
təbii daş materialları; mineral yapışdırıcı maddələr əsasında alınan materiallar; keramikadan
olan materiallar; şüşədən olan materiallar; ağacdan olan materiallar; metallar əsasında alınan
materiallar və lifli xammallar, kağız və polimerlər əsasında alınan materiallar [5, s. 215].

2. Azərbaycanda istehsal olunan inşaat məhsullarının əsas növləri və inşaat 
məhsullarının istehsalının mövcud vəziyyəti
İnşaat məhsullarının nəzərdən keçirilən təsnifat qrupları bu məhsulların çeşidinin çox geniş

və rəngarəng olmasını göstərir. kimya sənayesinin inkişafı, yeni texnologiyaların tətbiqi in-
şaat məhsullarının çeşidinin daim yeniləşməsinə səbəb olur. Respublikamızda istehsal olu -
nan inşaat məhsullarının bu yeniləşmə ilə hansı səviyyədə ayaqlaşmasını təhlil etmək üçün
ilk növbədə ölkəmizdə istehsal olunan bu məhsulların əsas qruplarını və çeşidini nəzərdən
keçirmək lazım gəlir.

Aparılan təhlillər göstərir ki, hal-hazırda respublikamızda aşağıdakı adlarda inşaat məh-
sulları istehsal edilir: lak-boyaq materialları; polimer örtüklər; sement; əhəng; tikinti gipsi;
tikinti qumu; inşaat üçün əhəng daşı; inşaat üçün digər daş və qum daşları; çınqıl, qum daşı,
xırda çay daşı və çaxmaq daşı; sementdən, süni daşdan və ya betondan hazırlanan tikinti
blokları və kərpicləri; sementdən yığma tikinti konstruksiyaları; hörmə üçün hazır beton
qarışığı; tikinti kərpici; tikinti şüşəsi, keramik plitələr [6, s. 35]. Azərbaycanda bu məhsulların
istehsal dinamikasını müəyyən etmək üçün son 5  ilin statistik  göstəricilərini  nəzərdən ke -
 çi r mək lazım gəlir (Cədvəl 1).
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Cədvəl 1.
İnşaat məhsullarının əsas növlərinin natural ifadəsində istehsalı

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2015. Rəsmi nəşr. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsi Bakı, 2015, s. 461.

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi bəzi inşaat materiallarının istehsalında (mineral yapışdırıcı
materialların) dinamik artım müşahidə olunsa da, əksəriyyət inşaat materiallarının istehsalı
həm artma, həm də azalma ilə səciyyələnir. Ümumilikdə statistik göstəricilərin analizi res -
publikada istehsal olunan inşaat materiallarının ümumi çəkisində sementin, gipsin, əhəngin,
daş, kərpic, konustruksiya və lak-boyaq materiallarının istehsal həcminə görə daha yüksək,
digər inşaat materiallarının isə nisbətən aşağı yer tutduğunu göstərir.

yerli inşaat məhsullarının təyinat qrupları üzrə paylanmasını isə qrafiki olaraq aşağıdakı
kimi göstərmək olar:

Şəkil 1. Azərbaycanda istehsal olunan inşaat materiallarının 
təyinat qrupları üzrə paylanması

Mənbə: Azərbaycanın statistik məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.

Məhsulun adı 2010 2011 2012 2013 2014
lak-boyaq materialları (min ton) 2,3 3,2 3,5 5,2 3,6
Polimer örtüklər (min ton) 0,5 0,6 0,1 0,03 0,01
sement (min ton) 1279 1425 1966 2296 2940
Əhəng (min ton) 0,9 2,2 16,9 10,7 14,1
Tikinti gipsi (min ton) 49,2 100,8 150,5 169,0 145,5
İnşaat üçün əhəng daşı və digər daşlar (min ton) 542,3 505,5 535,2 565,0 673,3
Tikinti kərpici (min kub metr) 272 240 213 450 426
sementdən yığma tikinti konstruksiyaları (min kub metr) 50,9 49.0 47,3 28,3 36,0
Hörmə üçün hazır beton qarışığı (min ton) 953,7 1122 896,3 1204 1211
Plastik qapı və pəncərə blokları (min ədəd) 102,4 101,6 94,2 97,2 87,0
Tikinti şüşəsi (min kv.metr) 0,9 1,4 1.5 0,1 9,1
keramik plitələr (min kv.metr) 83,7 53,8 78,2 115,3 74,9
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Şəkil 1-dən göründüyü kimi ölkəmizdə istehsal olunan inşaat materiallarının növləri əsasən
təyinat üzrə beş təsnifat qrupunda əhatə olunur.

Ümumilikdə respublikamızda tikinti məhsullarının istehsalının inkişafını səciyyələndirmək
üçün son beş il üzrə istehsalın indekslərini nəzərdən keçirmək lazım gəlir (Cədvəl 2).

Cədvəl 2.
tikinti məhsullarının istehsalının indeksləri

Mənbə: Azərbaycan sənayesi (statistik məcmuə). Rəsmi nəşr. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2014, səh-22.

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi son beş ildə tikinti məhsullarının istehsalının ümumi həcmi
yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Respublika üzrə ümumi sənaye məhsullarının istehsalında in-
şaat məhsullarının tutduğu yeri müəyyən etmək üçün sənaye istehsalının strukturuna diqqət
yetirmək vacibdir (Cədvəl 3).      

Cədvəl 3.
tikinti məhsulları üzrə sənaye istehsalının strukturu

Mənbə: Azərbaycan rəqəmlərdə 2015-ci il (statistik məcmuə). Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2015, s. 69.

Aparılan təhlillər göstərir ki, respublikada sənaye istehsalının strukturunda tikinti məh-
sullarının tutduğu yer sabit olmayıb, dəyişkəndir. 2010 və 2014-cü illər üzrə bu göstərici ən
yüksək qiymətə malikdir. Mövcud statistik məlumatların araşdırılması göstərir ki, ümumilikdə
tikinti materiallarının istehsalının dinamikası müsbətdir. belə ki, son 10 il ərzində bu məh-
sullar üzrə istehsalın həcmi 3,4 dəfə artaraq 453,8 milyon manata çatmışdır (Cədvəl4).

Cədvəl 4.
tikinti materiallarının istehsal dinamikası

Mənbə: Tikinti  materiallarının istehsal sahəsi üzrə arayış. Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi. Bakı, 2015, s. 4.

Əvvəlki ilə nisbətən (faizlə)
2010 2011 2012 2013 2014

90,9 103,9 116,8 121,0 124,6

Ümumi yekuna görə, müvafiq illərin faktiki qiymətləri əsasında (faizlə)
2010 2011 2012 2013 2014

1,6 0,8 1,0 1,2 1,7

Mln.AZN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tikinti  
materiallarının 
istehsalı

135,4 165,2 253,0 352,5 369,6 452,2 280,7 323,0 390,2 458,3
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2014-cü ildə emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda bu sahənin payı 6,0%
olmuşdur. 2013-cü illə müqayisədə bu sahə üzrə məhsul istehsalı 22,2% artmışdır. belə ki,
əvvəlki ilə nisbətən əsas məhsul istehsalı üzrə sement istehsalı 40,5%, betondan yığma tikinti
konustruksiyaları istehsalı 23,9%, hörmə üçün hazır beton qarışığı istehsalı isə 21,7% art-
mışdır.

Müasir dövrdə Azərbaycanda tikinti sənayesinin əksər müəssisələri, xammal bolluğu və
yüksək tələbatla bağlı olaraq Abşeronda cəmlənmişdir. burada tikinti daşları, sement xam-
malı, şüşə və tikinti qumu, bitum, keramika xammalı və s. var. Respublikada tikinti-
quraşdırma işlərinin 60%-i Abşeronun payına düşür. Qaradağ, Güzdək, Şüvəlan, korgöz daş
karxanaları, Qaradağ sement, bakı asbestsement, dəmir-beton konstruksiya zavodu, plastik
qapı-pəncərə, müxtəlif santexnika məmulatları istehsal müəssisələri, sumqayıt şüşə zavodu
və s. regionun əsas müəssisələridir. bundan başqa ölkənin Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda
təbii tikinti materiallarının bolluğu və geniş tələbat Gəncə iri panelli evtikmə, sənaye-tikinti
kombinatı, Qazax və Qovlarda dəmir-beton məmulatları, Qazax və zəyəmdə daş karxanaları,
Daşkəsən və Tovuzda tikinti kombinatlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Mingəçevirdə
dəmir-beton məmulatları, iri panelli evtikmə, termik-izolyator istehsalı, o cümlədən
Qarabağda – Ağdam, Xankəndi, bərdə, Horadiz, Aşağı kürdə Şirvan, Hacıqabul, İmişli,
bəhramtəpə və s. tikinti qovşaqları mövcuddur. 

son  dövrlərdə respublikada tikinti sənayesi sahəsində bir-sıra iri müəssisələr tikilərək
istifadəyə verilmişdir ki, bu da istehsal olunan tikinti məhsullarının həcminin yüksəlməsinə
əhəmiyyətli təsir etmişdir (Cədvəl5).

Cədvəl 5.
Respublikada inşaat materialları istehsalı üzrə yeni açılmış iri müəssisələr

Mənbə: Tikinti  materiallarının istehsal sahəsi üzrə arayış. Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi. Bakı, 2015, s. 3.

Əldə olunan məlumatlar göstərir ki, 2015-ci il yanvar ayı etibarilə tikinti müəssisələrinin
anbarlarında 23,1 milyon manatlıq və ya ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul ehtiyatının
8,9 %-i qədər hazır məhsul olmuşdur. 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında tikinti materialları
sənayesi sahəsində istehsal edilmiş məhsulların həcmi 24% artaraq 59,6 milyon manat təşkil
etmişdir [9, s. 4].

Müəssisənin adı Müəssisənin açılma tarixi

Naxçıvan sement zavodu 30 may 2012-ci il

Qaradağ metal konustruksiyalar zavodu 10 iyul 2012-ci il

“Holcim-Azərbaycan”AsC-nin yeni sement zavodu 10 iyul 2012-ci il

Gilan seramik Parkında keramik plitələr istehsalı zavodu 16 aprel 2013-cü il

Qazax sement zavodu 5 iyul 2013-cü il

Norm sement zavodu 21 iyul 2014-cü il

Akkord Asfalt zavodu 29 avqust 2014-cü il

“star beton”MMC 13 yanvar 2015-ci il
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Hal-hazırda Azərbaycanda tikinti məhsullarının istehsalında quru inşaat qarışıqlarının, o
cümlədən, gips məhsullarının, kafel-metlax yapışdırıcılarının, özüyayılan, hidroizolyasion,
istilikizolyasion, hörgü və suvaq qarışıqlarının, dekorativ suvaq qarışıqlarının, əhəngin və
söndürülmüş əhəngin, dekstrinin istehsalı, boya məhsullarının, kərpic və s.-in istehsalı üstün-
lük təşkil edir.

Aparılan bazar təhlilləri göstərir ki, respublikamızda lak-boyaq materiallarının istehsal
həcmi də diqqətə çarpacaq dərəcədə artmışdır. Təyinatına görə bəzək inşaat materialları
qrupuna aid olan bu məhsulların yerli çeşidləri sürətlə artır. Hazırda ölkəmizdə 30-dan çox
yerli şirkətlərdə lak-boyaq materialları istehsal olunur. belə şirkətlərə misal olaraq “Azər-
baycan Məişət Malları” AsC, “Nb Qrup” AsC, “Hob-Az”, “katsan”, “A and b Paint”,
“Caspi-Marine Technologies”, “Caspian Paint supply”, “Ankala”, “yurd-f”, “senta.Az Azər-
baycan Türkiyə”, “Azbentonit”, “Polisan-Azərbaycan”, “Mətanət-A”, “evro İnşaat”,
“Caspian Paint ltd”, “Nobel boya və kimya”, “fAb boya və kimya sənayesi”, “Dübəndi”,
“Cəfər”, “Əziz-boya”, “Rəmzi-s”, “səmra” “Pacific”, “Gilan-TN” və s. şirkətləri göstərmək
olar. bu məhsullar üzrə son beş il ərzində pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu aşağıdakı
kimidir (Cədvəl 6):

Cədvəl 6.
Lak-boyaq materiallarının pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu 

(min manatla)

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2015. Rəsmi nəşr. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsi Bakı, 2015, s. 450.

Cədvəl 6-dan göründüyü kimi lak-boyaq məmulatlarının pərakəndə ticarəti 2014-cü  il
ərzində 47,6 faiz artıb və 193,4 milyon manata çatıb. bu çeşid malların bütün növ qeyri-ərzaq
mallarının pərakəndə ticarətində payı 2013-cü ildə 0,67%-dən 0,88%-ə qədər yüksəlib.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan bu məhsulun  bazarında
ixracatçı rolunda da çıxış etməyə başlayıb. Təkcə 2014-cü ildə 2000 tondan çox boya, lak,
mastika və başqa bu qəbildən olan inşaat materialı ixrac edən yerli şirkətlər 1 milyon 571
min dollar gəlir götürüblər. 2015-ci ildə  isə ixrac azalaraq 544 tona düşüb. İdxal  isə 2015-
ci ilin altı ayında 2,5 faiz artaraq 17,7 min ton təşkil edib.

3. Nəticə
yuxarıda aparılan təhlilləri ümumiləşdirərək aşağıdakıları qeyd etmək olar. son illər Azər-

baycanda inşaat materiallarının istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Ölkəmizdə is-
tehsal olunan inşaat məhsullarının əsas çeşidləri, mineral yapışdırıcı materiallar, divar və
arakəsmə materialları, örtük materialları, döşəmə materialları, üzlük və bəzək materialları
kimi əsas təyinat qruplarına aid edilir. İstehsalın həcminin genişlənməsinə baxmayaraq bu
qrup mallar daxili tələbatı  tam şəkildə ödəyə bilmir. eyni zamanda yerli inşaat məhsulları
ixracatda da çox cüzi miqdarda təmsil olunur. 

2010 2011 2012 2013 2014

58 106,8 81 642,4 99 905,4 131 081,1 193 470,0
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Nəticə etibarilə bunu qeyd etmək olar ki, inşaat məhsullarının istehsal həcmini yüksəlt-
məklə yanaşı bu qrup məhsulların həm daxili, həm də xarici bazarda rəqabətə davamlılığının
yüksəldilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. bu məqsədlə inşaat məhsulları bazarında
mövcud marketinq strategiyalarının təhlil olunması, daha səmərəli və müasir strategiyaların
tətbiqi yolu ilə bu sahənin inkişaf etdirilməsi perspektivli sayıla bilər.
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Abstract
CLASSIFICAtION OF CONStRUCtION MAtERIALS AND CURRENt 

CONDItION OF PRODUCtION OF CONStRUCtION 
MAtERIALS IN AZERBAIJAN

Zanura ALIYEvA
Asc.Prof. UNEC, Ph.D student at Azerbaijan University

Key words: construction materials, condition, classification
in the modern period in our country the development of industrial products including the

development of construction products has become  one of the main directions of economy.
Rapid growth in demand for this array of products in recent years and existance of local raw
materials for production of a number of construction materials create favorable conditions
for the development of this field. for this purpose,  this article has analysed industrial level
of such products according to statistic indicators so as to determine the current status of pro-
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duction of construction materials in Azerbaijan and detect  the main product types with higher
volume of production. 

Резюме
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНыХ мАТЕРИАЛОВ И 

СОВРЕмЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Занура АЛИЕВА
старший преподаватель АГЭУ, 

докторант Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: Строительные материалы, строительные продукции
На современном этапе одним из основных направлений развития экономики страны

выступает развитие производства  промышленных товаров, в том числе строительных
материалов. в последние годы в связи со  стремительным повышением спроса на
строительные материалы и наличие местной  сырьевой базы   создают  благоприятные
условия  для развития этой отрасли в нашей стране.  С этой целью в данной статье для
определения существующего состояния производства строительных материалов в
Азербайджане, а также для выявления основных видов продукции с  наиболее высоким
объемом производства дан  анализ уровня производства  на основе статистических по-
казателей.
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tİKİNtİ SEKtORUNUN İNvEStİSİYALAŞDIRILMASI 
XÜSUSİYYƏtLƏRİ vƏ MEtODLARI

Uğur BABAYEv 
Azərbaycan Universiteti, doktorant

Rəyçi: i.ü.f.d., dos. vüqar Mehralı oğlu Nəzərov
Açar sözlər: tikintinin maliyyələşdirilməsi, ipoteka-investisiya kreditləşdirilməsi,

maliyyələşdirmə mənbələri, tikintinin investisiyalaşdırılması metodlarının səmərəliliyi 
bazar münasibətlərinin inkişafı tikinti kompleksinin iqtisadi mühitindəki dəyişiklikləri

şərtləndirən tikinti şirkətlərinin müstəqil iqtisadi siyasətinin formalaşmasına səbəb olan
dövriyyə vəsaitlərinin maliyyələşdirilməsinin yeni forma və metodlarının yaranmasına
gətirib çıxardı [1, səh. 64].

Hazırkı dövrdə xarici və MDb məkanı ölkələrində tikinti sektorunun müxtəlif in-
vestisiyalaşdırılması metodları mövcuddur. Tikinti şirkətlərinin investisiyalaşdırılması xü-
susiyyətlərini müəyyən etmək üçün investisiyalaşdırma mənbələri və pul vəsaitlərinin əldə
olunması üsullarından asılı olaraq bu metodların təsnifatını nəzərdən keçirək.

Şəkil 1. Milli iqtisadiyyatda mənzil tikintisinin maliyyələşdirilməsi 
İnvestisiya vəsaitlərinin əldə olunması üsulları və mənbələrindən asılı olaraq bir çox

tədqiqatçılar tikinti sektorunda investisiyalaşdırma metodlarını üç qrupa ayırırlar: 
1.İnvestisiyaların  kreditləşdirmə vasitəsilə cəlb edilməsinə əsaslanan metodlar.
a) Qeyri-kommersiya təşkilatlarının kreditor kimi iştirak etdikləri metodlar:
-   tikintinin büdcə vəsaitləri hesabına tam, yaxud qismən investisiyalaşdırılması;
-   yaşayış şəraitinin  yaxşılaşdırılması üçün subsidiyaların təqdim olunması;
-   gənc ailələrin mənzillə təmin olunması;
-   bələdiyyə sertifikatları və istiqrazları;
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-   hərbi qulluqçuların mənzillə təmin olunması  üzrə dövlət sertifikatları;
-   köhnə və qəzalı vəziyyətdə olan mənzil fondunun ləğv olunması ilə əlaqədar  yaşayış

sahəsinin  təqdim olunması.
b) kredit  təşkilatlarının kreditor kimi iştirak etdiyi metodlar:
-   ipoteka –bank kreditləşdirilməsi;
-   mənzilin əldə olunması üçün kredit xəttinin açılması;
c)Müəssisələrin kreditor kimi iştirak etdiyi metodlar:
-   tikinti birliklərinin iştirakı ilə (payçıların iştirakı ilə tikinti və müddətli ödəmə əsasında

mənzillərin satışı);
-   müəssisə tərəfindən  işçinin mənzil almasına yardım göstərilməsi;
2. Əmanət ssudaları prinsiplərinə əsaslanan investisiyalaşdırma metodları:
-   tikinti əmanət kassaları;
-   banklardakı pul qoyuluşları və əmanət proqramları;
-   payçı investisiya fondları;
-   tikinti yığım kooperativləri.
3. kreditorun iştirakı olmadan investorun şəxsi vəsaitlərinin istifadəsinə əsaslanan in-

vestisiyalaşdırma metodları:
-   investorun şəxsi aktivlərinin istifadə olunması;
-   şəxsi investisiya vəsaitləri;
-   renta və ömürlük təminatlı himayədarlıq;
-   mərkəzi ana şirkətin kapitalı;
yuxarıda sadalanan metodlardan hər biri çoxlu reallaşdırma sxemlərinə malikdir. onların

alınması və tikintinin investisiyalaşdırılmasının ümumi sistemində rolu, əhəmiyyəti və inkişaf
perspektivlərini müəyyənləşdirmək üçün bu metodların müqayisəli təhlilini aparaq.

- Tikintinin büdcə vəsaitləri hesabına tam, yaxud qismən investisiyalaşdırılmasını
nəzərdə tutan  investisiyalaşdırma metodu; bu metod praktikada çox vaxt əhalinin
mənzil təminatı üzrə dövlət tədbirləri çərçivəsində büdcə vəsaitləri hesabına ərazilərin
mühəndis hazırlığına çəkilən xərclərin investisiyalaşdırılması formasında reallaşdırılır.
bu, tikinti sektorunun xalis investisiyalaşdırılması metodu deyil, tikintinin in-
vestisiyalaşdırılmasında dövlətin iştirakının yeni variantıdır. 

- Müxtəlif mülkiyyət formalı təşkilatlar tərəfindən mənzillərin istifadəyə verilməsi: Re-
gionların inzibati-idarəetmə qurumları öz vəsaitləri hesabına və dövlət büdcəsindən
maliyyə dəstəyi hesabına (elektrik kabelləri, telefon xətləri, su və kanalizasiya xətləri
və s.) gələcəkdə kütləvi tikinti nəzərdə tutulan rayonlarda  mühəndis qurğuları və
xətlərinin salınmasını investisiyalaşdırılır. Mühəndis hazırlığı həyata keçirilmiş
ərazilərə malik olan rayonlar sonradan ipoteka kreditləşdirilməsi mexanizminin, xü-
susilə, sosial ipoteka istifadəsi ilə mənzillərin və yaşayış evlərinin tikintisi üçün istifadə
olunur. Mühəndis hazırlığı həyata keçirilmiş ərazilərdə tikilmiş mənzillərin maya
dəyərinin aşağı salınması hesabına, xüsusilə  də ipoteka krediti vasitəsilə ödəmə şərti
ilə bu mənzilləri daha çox şəxslər əldə edə bilir. bu mənzillərin bir hissəsi büdcənin
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hesabına köçürülə bilər  və vətandaşların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə
büdcə proqramları  çərçivəsində istifadə oluna bilər. bu metoddan xüsusilə, regionlarda
istifadə  olunması daha məqsədəuyğundur.

- yaşayış şəraitinin  yaxşılaşdırılması üçün subsidiyaların təqdim olunması yolu ilə  ti -
kintinin investisiyalaşdırılması metodu:vətandaşlara yaşayış şəraitinin  yaxşılaşdırıl-
ması üçün subsidiyalar, satın alınan yaşayış sahəsinin müəyyən hissəsinə görə
kompensasiyanın ödənilməsini nəzərdə tutur.

Xərclərin 100 % həcmində ödənilməsinə yalnız əhalinin aztəminatlı təbəqələri ümid edə
bilərlər. belə ki, onların gəlirləri yalnız cari minimal xərcləri ödədiyi üçün, ilkin ödənişi  və
ipoteka krediti üzrə  ödəmələri həyata keçirməyə imkan vermir.

İnzibati idarəetmə orqanları tərəfindən subsidiyaların təqdim olunması aşağıdakı for-
malarda həyata keçirilə bilər:

- aztəminatlı ailələrə mənzilin dəyərinin 100 % həcmində subsidiyaların təqdim olun-
ması;

- faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdırılması- bu, ilkin ödənişi etmək və borcun əsas
məbləğinin qaytarılması üçün kifayət edəcək səviyyədə vəsaitə malik  olan, ilkin
ödənişi etmək üçün vəsaitə sahib olmayan ailələrə, lakin subsidiyaları təqdim olun-
masını nəzərdə tutur;

- ilkin ödənişin  subsidiyalaşdırılması – kreditin və bu kredit üzrə faizlərin ödənilməsi
üçün kifayət edəcək səviyyədə gəlirə malik olan, lakin ilkin ödənişi etmək üçün vəsaitə
sahib olmayan ailələrə subsidiyaların təqdim olunmasını nəzərdə tutur.

Dövlət orqanları ilə əhalinin qarşılıqlı əlaqəsinin ən optimal forması faiz dərəcəsinin və
ilkin ödənəşin subsidiyalaşdırılmasıdır . Xüsusilə, ilkin ödənişin subsidiyalaşdırılması bu
sahədə prioritetlik təşkil edir. belə ki, subsidiyaların birdəfəlik məbləği nəzərdə tutulur, hətta
gələcəkdə büdcə vəsaitlərinin ixtisar olunması  halında belə, dövlət orqanlarının öhdəlikləri
yerinə yetirilmiş olacaq.

faiz dərəcələrinin subsidiyalaşdırılması zamanı inzibati idarəetmə orqanları hər il büdcə
vəsaitlərinin müəyyən həcmini faiz ödənişlərinin kompensasiyasına yönəltməlidir. bunun
üçün kreditləşdirmənin  bütün  müddəti ərzində ödəmələrin təmin olunması üçün etibarlı
maliyyə mexanizmləri olmalıdır.

bu və ya digər subsidiyalaşdırma formasının seçilməsi bazarda kredit resurslarının
qiyməti və borcun xidmət olunması üzrə dövlət xərclərinin həcmindən, subsidiyalara
yönəlmiş resursların qiymətindən asılı olaraq onların tətbiqinin səmərəliliyinin müqayisəli
hesablanması əsasında aparılır.

subsidiyalaşdırma mənzil istifadəçisinin fərdi büdcəsinə düşən yükü  azaltmağa, investor-
ların dövriyyəsini genişləndirməyə, ipoteka kreditləşdirilməsinin həcmini artırmağa və bunun
nəticəsində mənzil tikintisinə yönəldilən investisiyaların artırılmasına imkan yaradır.

subsidiyaların verilməsi  ünvanlı sürətdə aztəminatlı ailələrin, əlillərin və s., mənzil
növbəsinə və ailələrin gəlirlərinə əsasən həyata keçirilir. subsidiyaların həcmi isə müəyyən
olunmuş sosial normalara əsasən hesablanır.
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bu metodun tətbiqini məhdudlaşdıran amil subsidiyalaşdırmaya ayrılan büdcə vəsaitlərinin
həcmidir. 

- Tikinti sektorunun mənzil sertifikatları formasında istiqrazların istifadəsini nəzərdə
tutan investisiyalaşdırma metodu:Mənzil sertifikatı anlayışı bir sıra ölkələrin qanun-
vericilik aktlarında (xüsusən Rusiya və AbŞ-da geniş yayılmışdır) sahibinin əmlak
hüquqlarını təsdiq edən indeksasiya olunmuş nominal dəyərə malik xüsusi növ istiqraz -
lardır:

- mənzil sertifikatları paketinin əldə olunması şərti ilə mənzilin alınması;
bu tədbirlərin müvəffəqiyyətli həyata keçirilməsi bir çox gənc ailələrin mənzillə təmi-

natına imkan yaradacaq, eləcə də digər məsələlərin reallaşmasına kömək edəcək:
-    gənc ailələrin mənzillə təmin olunma səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradıl-

masına;
-    ipoteka kreditləri və ssudaları təqdim edən banklar və digər təşkilatların elecə də, vətən-

daşların şəxsi vəsaitlərinin əlavə maliyyə vəsaitləri formasında mənzil tikintisi sahəsinə
cəlb edilməsinə;

-   gənclərin həyatda aktiv mövqeyinin formalaşması üçün şəraitin yaradılmasına;
-   ailə münasibətlərinin güclənməsi və cəmiyyətdə sosial gərginliyin azalmasına;
-   ölkədə demoqrafik vəziyyətin yaxşılaşmasına. 
Qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə müəyyən kateqoriyaya aid olan vətəndaşların daimi yaşa-

ması üçün mənzillə təmin olunması üzrə xərclərin büdcədən maliyyələşdirilməsinin prioritet
forması kimi dövlətin mənzil sertifikatlarının buraxılışını və onlar üzrə öhdəliklərin
ödənilməsi tədbirləri çıxış edir. Məsələn, Rusiyada hərbi qulluqçuların müəyyən dövlət orqan-
larının işçilərinin və s. belə kateqoriyadan olan vətəndaşların mənzilə olan tələbatı məhz belə
formada maliyyələşdirilən investisiyalaşdırma metodu ilə ödənilir.

- Tikinti sektorunun qəza vəziyyətində olan və köhnə mənzil fondunun ləğv olunması
ilə əlaqədar mənzil təminatını nəzərdə tutan investisiyalaşdırması metodu: mövcud
mənzil fondunun əhəmiyyətli həcmi sanitar-texniki, eləcə də təhlükəsizlik normaları
və tələblərinə cavab vermir. Əmlak komitəsi tərəfindən əhalinin belə mənzil
sahələrində köçürülməsi ilə əlaqədar tədbirlər həyata keçirilir. belə hallarda vətən-
daşların yeni mənzillərlə təmin olunması üçün dövlət büdcəsi vəsaitlərinin hesabına
yeni mənzillərin tikintisi və istifadəyə verilməsini həyata keçirir. Qəza vəziyyətində
olan və köhnə mənzil fondunun ləğv olunması siyasətinin məqsədi sosial normalar
əsasında vətəndaşlara mənzil sahələrinin təqdim edilməsidir. bu zaman köhnə mənzil
fondunun sökülərək daha sonradan yeni məzillərin tikintisi yolu ilə mənzil fondunun
yenilənməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə də qəza vəziyyətində olan və köhnə
mənzil fondunun Azərbaycan Respublikasının bütövlükdə mənzil fondunda payı 2013-
cü ildə 6,5% təşkil etmişdir. son illər respublikada qəza vəziyyətində olan və köhnə
mənzil fondunun ləğv olunması ilə əlaqədar tədbirlər müvəffəqiyyətlə həyata keçi -
rilmişdir. 

bu investisiyalaşdırma metodunun üstün cəhəti onun yüksək etibarlılığa malik olmasıdır.
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belə ki, bu metod əhalinin aztəminatlı və sosial cəhətdən zəif müdafiə olunmuş təbəqələrinə
dövlət zəmanətini təmin edir. lakin buna baxmayaraq, qeyd olunan metodun reallaşdırılması
prosesində bazar səviyyəsində aşağı faizlərlə kreditləşmənin həyata keçirilməsi səbəbindən
potensial investorlar bu metoda kifayət qədər maraq göstərmirlər. bu maliyyələşdirmə sis-
teminin qapalılığı onun mənzillə təmin olunmamış vətəndaşlara yönümlü olması ilə bağlıdır.
Nəticədə öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyən əhalinin orta təbəqəsinə aid olan vətən-
daşlar çox vaxt bu investisiyalaşdırma metodu əsasında reallaşdırılan proqramlarda iştirak
edə bilmirlər. bu metodun reallaşdırılması büdcə vəsaitlərinin həcmindən əhəmiyyətli
dərəcədə asılı olduğu üçün onun klassik ipoteka kreditləşdirilməsi metoduna transfor-
masiyası prespektivləri demək olar ki, mövcud deyil.

- Tikinti sektorunun ipoteka bank kreditləşdirilməsinin istifadəsini nəzərdə tutan in-
vestisiyalaşdırılması metodu bank kreditləşdirilməsi – kommersiya banklarında daşın-
maz əmlakın girov qoyulması ilə kreditin əldə olunmasıdır. bu metod mənzil tikintisi
sferasında ən mütərəqqi və etibarlı metoddur. İpoteka kreditləşdirilməsi üzrə bank xid-
mətlərinin təqdim edən bankların sayının artması onlar tərəfindən təklif olunan bank -
ların sayının artmasına gətirib çıxarır. 

bankların əksəriyyəti yalnız kredit pullar əsasında əldə olunan mənzillər və daşınmaz
əmlak üçün kredit verirlər. Mövcud olan mənzil və ya daşınmaz əmlakın girov qoyulması
ilə kreditin alınması daha az sayda banklarda mümkündür. bu, bir sıra risklərlə bağlı ola
bilər. 

kommersiya bankları aşağıdakı mənzil növlərinin investisiyalaşdırılması üçün kredit
verirlər:

- ikinci mənzil bazarında olan mənzillər;
- tikilən binalarda mənzillər;
- fərdi mənzil tikintisi.
Tikilən binalarda mənzillərin investisiyalaşdırılması üçün bank binanın tikinti müddəti

və mənzil üzrə mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi və dövlət qeydiyyatınadək olan
müddət ərzində faiz dərəcəsi ikinci mənzil bazarında baza kreditləşmə faizindən yüksək olan
kredit təklif edir. Həmçinin, bank binanın hazır vəziyyətinin kifayət qədər yüksək olması
şərtini də qoya bilər (məsələn bina 40% tikilib hazır olmalıdır).

bank ipotekasının üstünlükləri bunlardır: kredit resurslarının cəlb olunması yolu ilə in-
vestisiyalaşdırılan daşınmaz əmlak girov qoyanın mülkiyyəti kimi sövdələşməsinin bağ-
landığı andan rəsmiləşdirilir və bu zaman mənzildə dərhal qeydiyyatdan keçmək olar.

Çatışmazlıqlar isə bunlardır: zəruri olan kredit məbləğini almaq üçün gəlirin səviyyəsi
kifayət qədər yüksək olmalıdır. kreditin qaytarılması üçün aylıq ödəmələrin həcmi vergilər
ödənildikdən sonra girov qoyanın gəlirlərinin 40%-ni aşmamalıdır. kommersiya bankı gəlir-
lərin rəsmi sənədlərlə təsdiqini tələb edir. Təsdiq olunmamış gəlirlərə malik girovlara isə
daha yüksək faiz dərəcəsi ilə və ilkin ödənişin həcmi daha çox olan kreditlər təklif olunur.

kredit 18 yaşından yuxarı və kreditin tam qaytarılması anında təqaüd yaşına çatmamış
girovqoyanlara təqdim olunur. banka kreditin vaxtında qaytarılmasına əlavə zəmanət verən
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şərikli girovqoyanların da rəsmiləşdirilməsi mümkündür. belə halda şərikli girovqoyan yalnız
girovqoyanın həyat yoldaşı ola bilər.

Tikintidə müəssisələrin şəxsi vəsaitlərindən istifadənin üstünlükləri, açıq-aydın görünür;
resurslardan istifadə haqqı (faiz) yoxdur, qaytarılması tələb olunmur və onlardan istifadə tam
sərbəstdir. lakin təcrübə göstərir ki, çox vaxt şirkətlərin şəxsi vəsaitləri yalnız binanın
özülünün qoyulmasına çatır. Tikinti şirkətlərinin kapitalının artırılmasına isə illər, çox vaxt
isə 10 illiklər tələb olunur [3, səh. 132].

bir çox ölkələrdə mənzil tikintisinin əsas maliyyələşdirmə mənbələri kimi tikinti
şirkətlərinin şəxsi vəsaitləri çıxış edir. Azərbaycan Respublikasında isə vəziyyət fərqlidir [1,
səh.708].

yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, hazırda Azərbay-
canda tikinti şirkətlərinin şəxsi vəsaitlərinin artırılmasına şərait yaradan amilləri nəzərə alaraq,
lazımi investisiya mühitini formalaşdırmaq zərurəti meydana çıxmışdır. 
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Construction sector - one of the sectors of the economy, requires significant capital in-
vestments and financial resources. often, construction companies have to face a shortage of
funds.

The article studied the methods and characteristics of the investment financing of the con-
struction business.  The international experience in this field is also studied .

106 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 1/2016



Резюме
ОСОБЕННОСТИ И мЕТОДы ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
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Ключевые слова: финансирование строительства, инвестиционно-ипотечное кре-
дитование, источники финансирования, эффективность методов инвестирования
строительства 

Строительный сектор – одна из отраслей экономики, которая требует значительных
капитальных вложений и финансовых ресурсов. зачастую строительным компаниям
приходится сталкиваться c острой нехваткой финансовых средств.

в статье изучены методы и особенности инвестиционного  финансирования строи-
тельного бизнеса. Так же исследован международный опыт в этой сфере.
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tİKİNtİ SAHƏSİNİN StRAtEJİ İDARƏEDİLMƏSİ PROSESİNDƏ
DAXİLİ vƏ XARİCİ AMİLLƏRİN ROLU 

Kəmalə MƏMMƏDOvA
AZMİU-nun dissertantı 

Rəyçi: İqtisad elmləri doktoru Dünyamalı vəliyev
Açar sözlər: tikinti, strateji idarəetmə, iqtisadi, dövlət, sektor, bazar iqtisadiyyatı, inkişaf
Giriş. Həm daxili, həm də xarici amillərin TŞ-nin inkişafında oynadığı rolun əsas qayəsi,

TŞ-ni inhisarçılıq təhlükəsindən qorumağa, onun həm yerli, həm də dünya bazarında rəqabət
qabiliyyətini artırmağa xidmət edir. TŞ-nin rəqabət qabiliyyəti, rəqabətçilər haqqında
məlumatların yığılması, bazarın öyrənilməsi, potensial sifarişçilərin tələblərinin uçotu,
qiymətləndirməyə məxsus parametrlərin siyahısının müəyyənləşdirilməsi, strateji
məqsədlərinin və vəzifələrin formalaşması, tikiləcək obyektin rəqabət qabiliyyətinin inteqral
göstəricisinin müəyyən edilməsi, TŞ-nin səmərəliliyinin nisbi göstəricisinin müəyyən
edilməsi, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi tədbirlərinin işlənilməsi və onun xərclərlə uço-
tunun optimallaşdırılması, TŞ-nin rəqabət qabiliyyətinin inteqral göstəricisinin hesablanması
vasitəsilə həyata keçirilir.

Tikinti sektorunun son dövrlərdə dövlət və regional idarəetmə çərçivəsindən çıxaraq
müstəqil TŞ səviyyəsində fəaliyyət göstərməsi və tikinti şirkətlərinin strateji idarəetmə (TŞsİ)
metodlarının günü-gündən təkmilləşməsi beynəlxalq səviyyədə bu sektorun ÜDM (8-16%)
və məşğulluq (4-9%) sahəsində əhəmiyyətli bir yer tutmasına səbəb olmuşdur [1, 7]. İnsan
resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etmək və bütün resursların strateji baxımdan konkret
bir inkişaf istiqamətində yönləndirmək meyilləri inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin maddi-texniki
inkişafının əsasında dayanır. 

Müxtəlif funksiyaları özündə birləşdirən TŞ xüsusi tikinti məhsullarının istehsalıyla (si-
farişçiyə müqavilə şərtləri əsasında təhvil verilən tikinti obyekti) bağlı mürəkkəb texniki-
iqtisadi bir sistemə malikdir. Tikintidə texniki-iqtisadi xüsusiyyətlər aşağıdakı şəkildə ortaya
çıxır [1, 11]:

1. layihələndirmə və qiymətin müəyyənləşdirilməsi:
- layihələndirmə prosesinini mürəkkəbliyi və müddəti;
- Tikinti məhsulunun smetasının dəyərləndirilməsi; 
- layihələndirmə variantları (bir neçə layihənin hazırlanması və onlardan ən     
sərfəlisinin seçimi).

2.     İstehsal prosesi:
- İqlim və hava şərtlərinin təsiri; 
- İşlərin yerdəyişmə şəklində davam etdirilməsi;
- Tikintinin uzun müddəti;
- İnvestisiya prosesinin əksər iştirakçıları;
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- Xalq təsərrüfatının digər sahələri ilə olan çoxyönlü təsərrüfat əlaqələri; 
- yerli şəraitdən asılılıq (geoloji, hidrogeoloji, ərazinin mənimsənilmə səviyyəsi). 

3.     Tikinti məhsulları:
- binanın uzunmüddətli xidməti;
- Hazır məhsul üzərində xüsusi hesablanma;
- kapital tutumu (eyni zamanda edilən böyük xərclər);
- Material tutumu və malik olduğu böyük kütlə;
- Çoxdetallı və mürəkkəb olması;
- Nəhəng ölçüsü;
- fərdi xarakteri;
- Ərazi sabitliyi.

TŞ böyük tikinti kompleksinin tərkib hissəsidir. Müasir dövrdə dünyada böyük gəlir
gətirən və durmadan inkişaf edən tikinti kompleksi, digər sahələrin inkişafına təsir etdiyi
kimi, eTİ, iqtisadi resurslar, əmək kooperasiyası və onun tənzimlənməsi, həmçinin bu və
ya digər istiqamətlərin qarşılıqlı əlaqəsi də onun inkişafını təmin edir. Tikinti kompleksi
özündə tikinti materialları sənayesinin, podratçı və ixtisaslaşmış tikinti şirkətlərinin (TŞ),
bir çox əlaqədar təşkilatların (nəqliyyat, layihə, elmi-araşdırma, tədris), tikinti birjalarının,
tikinti sahəsiylə əlaqədar şirkətlərin (injinirinq, konsaltinq, menecment), müxtəlif idarəetmə
orqanlarının və ictimai təşkilatların (assosasiyalar, birliklər və s.) birliyini təşkil edir. bu
kompleksin sistemli şəkildə idarə olunması TŞ-nin də inkişafına və onların dünya bazarında
özünəməxsus yer tapmasına şərait yaradır. Digər tərəfdən tikinti məhsullarının istehsalı,
çoxsaylı ixtisaslaşmış istehsalçıların cəlb olunması, idarə heyətinin, personalın idarə edilməsi
və ümumiyyətlə, tikinti prosesinin idarə olunmasıyla bağlı müəyyən rasional sistemli forma,
struktur və metodların tətbiqini qaçınılmaz edir. bu zərurət isə, özlüyündə TŞsİ-nin aktual-
lığını artırır.    

TŞ-nin yerində istehsal etdiyi daşınmaz əmlakın özünəməxsus xarakteri (quraşdırma və
tikinti xərcləri, uzunmüddətli istismarı, material tutumu, iri həcmi və kütləsi), onları tikinti
işlərində birbaşa iştirak edən TŞ-nə və ya inzibati-idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən ti -
kinti təşkilatlarına (holdinqlər, konsernlər, assosiasiyalar və s), tərəflər arasında bağlanan
müqavilə şərtləri onları ümumi podratçı (tikinti müddəti ərəfəsində obyektin tikilməsiylə
əlaqədar sifarişçi ilə müqavilə bağlayan TŞ) və xüsusi podratçı (tikinti işlərinin bir qismini
yerinə yetirmək üçün ümumi podratçı ilə müqavilə bağlayan bir və ya bir neçə tikinti təş -
kilatı) təşkilatlara, eyni zamanda texnoloji ixtisaslaşma səviyyəsinə görə onların ümumi ti -
kinti (müəyyən sahələrə aid işlərin yerinə yetirilməsində ixtisaslaşan) və ixtisaslaşmış xüsusi
tikinti təşkilatlarına (obyektlərdə yerinə yetirilən müxtəlif növ və kompleks işlər) bölünmə -
sinə şərait yaradır [2, 107]. 

TŞsİ-nin ümumi modelində əsas prinsiplər - idarəetmə obyekti (TŞ), idarəetmə subyekti
(TŞ-nin idarəetmə sistemi), TŞ-nin ətraf mühiti, mövcud durum və inkişaf məqsədləridir.
TŞ-nin investisiya-tikinti layihələrinin idarə edilməsiylə bağlı planlaşdırma (layihənin
məqsədinə yönələn kompleks iş və resursların tənzimlənmiş təhlili və hazırlanması), təşkilat
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(resursların bölüşdürülməsi sisteminin yaradılması və məsul icraçıların təyini) və işə nəzarət
(işlərin plan parametrlərinin faktlarla müqayisəsi və səhvlərin aradan qaldırılması) əsas
funksiyaları təşkil edirlər.

İnvestisiya-tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi prosesində ortaya çıxan funksiyalar da -
xili və xarici olmaqla iki qismə bölünür. sİ-nin funksiyalarının qarşılıqlı əlaqəsinin və istehsal
proseslərinin tənzimlənməsinin təmin olunması tikinti şirkətlərinin (TŞ) həm daxildə, həm
də xaricdə strateji idarəetmə (sİ) sayəsində mümkündür. TŞsİ-nin əsas mərhələlərindən hesab
olunan daxili və xarici mühit amillərinin təhlilidir. TŞsİ-nin xarici mühitinə siyasi (yerli icra
orqanlarının biznesin inkişafına müsbət və ya  mənfi təsiri və s.),  iqtisadi  (məşğulluq  və
inflyasiya səviyyəsi, vergi sistemi və s.), bazar (rəqabət qabiliyyəti, bazara giriş imkanları və
s), rəqabət (rəqib mövcud durumu ilə barışıb-barışmaması) texnoloji (onun istehsalda tətbiqi,
müasirliyi, təhlükəsizliyi) və beynəlxalq amillər daxildir. İnvestisiya-tikinti layihələrinin
xarici mühitini müəyyənləşdirən, təşkilata və investisiya-tikinti fəaliyətinə təsir edən amillərə
- siyasi, iqtisadi, tekniki-texnoloji, sosial-psixoloji, təşkilati-idarəetmə və hüquqi amilləri aid
etmək olar [3, 55]. 

İqtisadi amillər mülkiyyət statusunun müəyyənləşməsiylə gəlirin bölüşdürülməsinin forma
və mexanizmlərinə, qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərin növlərinə, qərarların çıxarılmasına
təsir göstərir. Tikinti sahəsində bu özünü böyük tələbin olduğu şəraitdə məhdud alıcılıq qa-
biliyyətində, böyük kapital məsrəflərində, müəyyən bölgələrin təbii-ekoloji amillərinin tikinti
prosesinə təsirində, tikinti obyektinin müəyyən sosial-mədəni və geostrateji əraziyə
bağlılığında, davamlı istehsal dövriyyəsində və digər məsələlərdə biruzə verir [1. 34-35].  

Hüquqi amillər fiziki və hüquqi tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyən və
konkretləşdirən bir mexanizm kimi investisiya-tikinti layihələrinin reallaşmasına və strateji
məqsədin əldə olunmasına, təşkilati-idarəetmə amilləri müasir riyazi modelləşdirmə və kom-
püter idarəetmə mexanizmləri vasitəsilə idarəetmə sisteminin təhlilinə, tənzimlənməsinə və
təkmilləşməsinə [4, 88], sosial-psixoloji amillər istehsal prosesində iştirak edən şəxslərin və
onların təmsil olunduqları qrupların mənəvi keyfiyyətlərinin ortaya çıxmasına və is-
tiqamətləndirilməsinə, tekniki-texnoloji amillər isə, tikinti istehsalının mütəşəkkilliyinə, in-
frastrukturanın formalaşmasına şərait yaradır. bu baxımdan, siyasi amillər icraedici orqanlar
və hüquq institutları vasitəsilə istehsalın təşkilinə və iqtisadi davranış normalarına təsir
göstərir. TŞ-nin fəaliyyətində və idarə olunmasında xarici amil kimi dövlətin böyük rolu
vardır. Çünki dövlət bütün milli iqtisadiyyat sahələrini qanunvericilik, icraedicilik və
məhkəmə hakimiyyəti vasitəsilə kompleks şəkildə idarə edir. Milli iqtisadiyyat sahələrindən
olan tikinti kompleksi də dövlətin himayəsində olan inşaat və şəhərsalma sahələri ilə sıx
bağlıdır. Həmçinin bu sahənin inkişafında və tikinti məhsullarının ərsəyə gəlməsində əmək
potensialı, kapital qoyuluşu, bazar təminatı dövlətin daxildə milli iqtisadiyatı sistemli idarəet-
məsinə bağlıdır. buna görə də sİ inkişafın mürəkkəb strukturunu sistemli və dinamik şəkildə
araşdıran, onu tənzimləyən təsiredici fəal və mütəəssir qeyri-fəal sahələrin vahid mexanizmini
təşkil edən mütəşəkkil istehsal sistemidir. 

TŞsİ-nin daxili mühitinə maliyyə (rentabellik, gəlir, dividentlər və s), marketinq (məhsulun
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rəqabətqabiliyyəti və müxtəlifliyi, bazarın payı, reklama və s), istehsal (avadanlığın cari və
texniki vəziyyəti), əmək resurslarının qiymətləndirilməsi (yaş və təhsil səviyyəsi, kadr
məsələsi) və kooperativ mədəniyyətin qiymətləndirilməsi (adətlər, mentalitet, dəyərlər və s.)
kimi amillər daxildir. İnvestisiya-tikinti layihələrinin daxili amillərinə əsasən layihənin effek-
tivliyi, müddəti və reallaşmasından əldə olunan mənfəətin miqdarını tənzimləyən layihə təş -
kilatı və onun iştirakçıları aid edilirlər. layihənin gerçəkləşməsində və qarşıya qoyulan məqsədə
çatmaqda maraqlı olan əsas iştirakçı, layihənin gələcək sahibi və onun nəticəsindən yararlanan
investisiya qoyuluşunda iştirak edən sifarişçidir (dövlət, əhali və ya əhalinin təmsilçisi). İnvestor
və sifarişçi fərqli subyektlər olanda, onlar arasında layihədə nəzərdə tutulan şərtlərin həyata
keçirilməsi istiqamətində müqavilə bağlanır. Maliyyə mənbəyinə görə investorlar kommersiya
investorları və büdcə investorlarına bölünürlər. k. zadumkin investisiya-tikinti layihələrinin
tərkibi və iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı bir təsnifat aparmışdır [1, 25-27]: 

Cədvəl 1. 
İnvestisiya-tikinti layihələrinin tərkibi və iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsi

layihə iştirakçıları layihədə iştirakçı qismində təmsil  olunan subyektlər

sifarişçi

- ev sahibləri;
- Daşınmaz əmlakı idarəedən;
- Əhali;
- Müxtəlif mülkiyyət sahibi olan və fəaliyyət növləri yerinə yetirən şirkət və
təşkilatlar;
- Hakimiyyət və idarəetmənin müxtəlif orqanları (icra, bələdiyyə);
- İpoteka fondları və s.

İnvestor

- banklar;
- Pensiya fondları;
- sığorta şirkətləri;
- Əhali;
- Tikinti şirkətləri;
- Müxtəlif mülkiyyət sahibi olan və fəaliyyət növləri yerinə yetirən şirkət və
təşkilatlar;
- Hakimiyyət və idarəetmənin müxtəlif orqanları (icra, bələdiyyə);
- İpoteka fondları və s.

layihə təşkilatları
- İxtisaslaşmış layihə təşkilatları;
- Tikinti şirkətləri bölmələri;
- Memarlar və s.

layihə meneceri
-Developerlər;
- Tikinti şirkətlərinin işçiləri;
- Memarlar və s.

Təhcizatçılar və
podratçılar

- Tikinti-quraşdırma təşkilatları;
- Ticarət təşkilatları;
- lizinq şirkətləri;
- Təhcizat, avadanlıqları quraşdırılması və digər işlərlə məşğul olan təşkilatlar. 

Rieltor
-Tikinti şirkətləri;
- İxtisaslaşmış şirkətlər və s.
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İnvestisiya-tikinti layihələrinin reallaşmasında iştirak edən və ya iştirakçı qismində
fəaliyyət göstərənlər arasında ən önəmliləri layihə menecerləri, layihə-tədqiqat təşkilatları,
developerlər, podratçılar, rielterlər və digərləridir. biz onların vəzifə və funksiyalarını aşağı-
dakı kimi səciyyələndirə bilərik:

1. layihə menecerləri-layihənin planlaşdırılması, nəzarətdə saxlanması və tənzimlən-
məsində, layihə qrupunun idarə olunmasında əsas rol oynayır. 

2. layihə-tədqiqat təşkilatları-layihənin reallaşması istiqamətində araşdırma işləri aparan
və layihə-smeta sənədləşməsi işlərini yerinə yetirən bir qurumdur. 

3. baş layihə təşkilatı isə, bütün bu işlərə kompleks şəkildə məsuliyyət daşıyır.  
4. Developer – layihənin və biznes-planın hazırlanmasında, qərarların verilməsində,

obyektin tikilməsində, bazarda tələb-təklif, gəlir perspektivi, rəqiblərin durumu, ərazinin
seçilməsi, məhsulun satılması, risqlərin öyrənilməsi, kredit müqavilələrinin bağlanması, kapi -
tal qoyuluşu və digər bu kimi fərqli məsələlərin araşdırılmasında və həllində aparıcı rol oy-
nayan, həmçinin layihənin rəhbər, investor və sifarişçi funksiyalarını öz üzərinə götürən
mürəkkəb bir kommersiya institutu kimi müxtəlif sahələrin mütəxəssislərini bir araya gətirir.  

5. Rielter -  bazarı və bazarda müxtəlif tikinti məhsullarına olan tələbi araşdıran, daşınmaz
əmlakın ticarəti sahəsində xüsusi vasitəçilik edən bir kompaniya kimi fəaliyyət göstərir (4,
72). 

6. Podratçılar – müqaviləyə əsasən layihənin reallaşması sahəsində fəaliyyət göstərir.
bütün bu işlərə məsuliyyət daşıyan baş podratçılar xüsusi işlərin yerinə yetirilməsi üçün sub-
podratçılarla müqavilələr bağlayır [1, 27-28]. 

TŞsİ təsir göstərən müvafiq amilləri nəzərə almadan, onların effektiv idarə olunması
sahəsində nailiyyətlər əldə etmək mümkün olmaz. bunun əsasında dayanan əsas məsələlərdən
biri TŞ-nin iqtisadi mütəşəkkilliyidir. Çünki bu mütəşəkkillik TŞ-nin gözlənilməz risq təh-
lükəsindən qorunması üçün şirkət daxilində səfərbərliyi və xarici makromühitdə çevikliyi
təmin edir. TŞ-nin iqtisadi mütəşəkkilliyinin təməlində dayanan əsas meyar TŞ-nin
resurslarıdır (intelektual, maddi-texniki, maliyyə, məlumat).  onların çatışmamazlığı münbit
makromühitin mövcud olduğu şəraitdə belə strategiyanın hazırlanması və reallaşması pro -
sesini təmin etməyə imkan vermir. TŞ-nin strategiyasının hazırlanması və reallaşması isə
böyük resurs məsrəfinə yol açır. bu baxımdan, TŞ üçün resursların əldə olunması və onların
effektiv şəkildə idarə edilməsi (xüsusilə, intelektual və məlumat resurslarının) sİ-nin ən ümdə
vəzifəsidir. TŞ-nin strateji potensialı, onun təşkilati strukturunun və onun ətraf makromühitlə
əlaqələrinin formalaşmasına mühüm təsir edir. 

TŞ-nin strateji idarə edilməsi mexanizmində yeni texnalogiyanın tətbiqi, yeni mal və xid-
mətlərin təklifi, yeni bazarların formalaşması və ya yeni təşkilati formalarının ortaya çıxarıl-
ması, təşkilatlara istehlakçılar üçün yekun dəyəri artırmasına imkan verir. İstehlakçı
innovasiya qərarlarını keyfiyyət, dəyər və funksiya, yəni innovasiya qərarlarına məxsus əsas
keyfiyyətləri formalaşdıraraq, onları öz tələblərini ödəməsi baxımından dəyərləndirir.
Texnoloji prosesin təkmilləşdirilməsi, idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması (təşkilati struk-
turun optimallaşdırılması, personalın peşəkarlıq dərəcəsinin yüksəldilməsi), ehtiyatların qə-
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naətinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin, həmçinin tikinti
sahəsində yeni texnalogiyaların həyata keçirilməsi, tikinti obyektlərinin tikilməsi və xüsusilə
istifadəsində, onların diaqnostikası və nəzarəti işində yeni texnalogiyaların tətbiqi qaçınılmaz
tələbdir. Məhz, TŞ bu tələb üzərində öz fəaliyyətini qurmalı və dünya tikinti sektorunda öz
ləyaqətli yerini tapmalıdır. İqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində TŞsİ sahəsində tətbiq
olunan yeniliklər, məhsulun keyfiyyətini artıran, əmək və maddi itkilərə qənaət edən, əmək
məhsuldarlığını yüksəldən, istehsalın təşkilini təkmilləşdirən və onun səmərəliliyini artıran
ehtiyatların əldə olunmasına şərait yaradır. bu TŞ-də potensialın səfərbərliyini, infrastruk-
turun inkişafını, fəallığın yüksəldilməsini təmin etməklə yanaşı, həmçinin bu amillər va-
sitəsilə yenilənərək inkişaf edir.

Tikinti məhsulunun texniki-iqtisadi hesablamaları işin mərhələləri və növlərinə görə dəqiq
aparılmalıdır. Çünki tikinti-quraşdırma işlərinə böyük vəsaitin qoyuluşu, bu sahəyə qoyulan
kapital dövriyyəsinin digər sahələrlə müqayisədə bir neçə dəfə ləngiməsi, təbii mühitin
nəzərə alınan və alınmayan xüsusiyyətləri böyük risq təhlükəsinin mövcudluğundan xəbər
verir (Məsələn, bakıda ilin əksər aylarında olan güclü küləklər tikinti işlərinin müvəqqəti
saxlanılmasını və xüsusi tədbirlərin reallaşmasını tələb edir). Gözlənilməz amillər bu sahədə
əlavə maddi-texniki, əmək və maliyyə xərclərinin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. buna
görə də tikinti prosesində iştirak edən müxtəlif istehsal, təhcizat və xidmət strukturları,
ehtiyat resursları layihədə göstərilən məqsədlərə vaxtında və layiqincə çatmaq üçün vahid
sİ altında inteqrativ sistem çərçivəsində səfərbər olmalıdırlar. Çünki, bu onların ümumi
maraqlarını təşkil edir. Müxtəlif struktur və maraqların tənzimlənməsi funksiyası isə, əsasən
TŞsİ sahəsində rəhbər vəzifə daşıyan menecerlərin üzərinə düşür. 
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Abstract
tHE ROLE OF INtERNAL AND EXtERNAL FACtORS 
IN tHE MANAGEMENt OF CONStRUCtION FIELD

Kamala MAMMADOvA
Ph.D. student,   AZABU

Key words: construction, strategic management, economics, government, industry, market
economy development

The main  role of internal and external factors in the development of the construction com-
pany is to protect the organization from monopoly, as well as enhance the competitiveness
in both the local and global market. These factors contribute to the dissemination of the mar-
ket, meeting the needs of potential customers, identifying lists of the estimated parameters,
the definition of the integral index of competitiveness of the object under construction, the
definition of the relative performance indicator of a construction company, the development
of measures to improve competitiveness and create conditions for optimization costs.

Резюме
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

РОЛЬ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Кямаля мАмЕДОВА

Диссертант АзАСУ

Ключевые слова: строительство, стратегический менеджмент, экономика, госу-
дарство, отрасль, развитие рыночной экономики

Основная цель внутренних и внешних факторов в развитии строительной компании
уберечь строительную организацию от опасности монополии, а также повышению кон-
курентоспособности как на местном, так и на мировом рынке. Эти факторы способ-
ствуют ознакомлению с рынком, соблюдению потребностей потенциальных заказчиков,
выявлению списков оценочных параметров, определению интегрального показателя
конкурентоспособности строящегося объекта, определению относительного показателя
эффективности строительной организации, разработке мероприятий по повышению
конкурентоспособности и создают условия для оптимизации учота расходов. 
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MÜASİR İQtİSADİ ŞƏRAİtDƏ İStEHSAL vASİtƏLƏRİ
BAZARININ İNFRAStRUKtUR tƏMİNAtININ
DÖvLƏt tƏNZİMLƏNMƏSİ İStİQAMƏtLƏRİ

turanə ƏHMƏDOvA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,

“Marketinq” kafedrasının dissertantı

Rəyçi: i.e.d., prof. Dünyamalı vəliyev
Açar sözlər: İstehsal vasitələri bazarı,  infrastruktur təminatı, dövlət tənzimləməsi,

idarəetmə metodları
Giriş. bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə toplanan təcrübə bir daha sübut etdi ki, bazar

mexanizmi infrastruktur subyektləri arasında mövcud qarşılıqlı münasibətlərin əsas və yeganə
mümkün tənzimləyicisi hesab edilmir. bu subyektlərin fəaliyyəti ilk növbədə dövlət tərəfindən
müəyyənləşdirilən iqtisadi, inzibati və hüquqi normalar sistemi vasitəsi ilə tənzimlənir.

lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatına keçidin ilk illərində ölkəmizdə
əmtəə bazarının tərkib hissəsi kimi istehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun formalaş-
ması prosesində müəyyən kortəbiilik müşahidə olunurdu və bu da hər şeydən əvvəl, yuxarıda
göstərilən proseslərin dövlət tərəfindən konkret tənzimlənməsi sisteminin olmaması ilə
əlaqədar idi. Dövlət və onun idarəetmə orqanlarının əsas diqqəti direktiv iqtisadiyyatdan
bazar münasibətləri sisteminə keçid prosesinin sürətləndirilməsi üçün lazım olan ilkin
şəraitin yaradılmasına və iqtisadi şərtlərin formalaşdırılmasına yönəldilmişdi. Məhz buna
görə də istehsal vasitələri bazarının yeni infrastruktur subyektləri və onlar arasında iqtisadi
münasibətlərin formalaşması problemi ikinci plana keçirilmişdi. 

keçid iqtisadiyyatının ilk illərində ölkəmizdə istehsal vasitələri bazarına xidmət göstərən
və onun bir növ əsasını təşkil edən çoxsaylı infrastruktur institutları dinamik və eyni zamanda
kortəbii formada təşəkkül tapmağa başladı. Məhz belə bir mövcud iqtisadi reallıq yeni struk-
turların hüquqi cəhətdən formalaşmasına və onların arasında qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin
tənzimlənməsinə obyektiv zəruriyyət yaratdı. Həmin dövrün mürəkkəbliyi və çətinliyinə
baxmayaraq, dövlətin qarşısında infrastruktur subyektlərinin iqtisadi fəaliyyətinin əsaslarının
(status, təşkilati forma, funksiyalar və s.) normativ sənədlərdə adekvat əks olunması kimi
mühüm bir məsələ dururdu. odur ki, bazarın ayrı-ayrı seqmentləri baxımından bu məsələni
həll etmək üçün infrastruktur elementlərinin fəaliyyətini tənzimləyən, yeni yaradılan ele-
mentlərin fəaliyyət istiqamətlərini, parametrlərini və qaydalarını müəyyənləşdirən qanunların
və normativ aktların işlənib hazırlanması tələb olunurdu.

Azərbaycan Respublikasında ümumi bir sistem olaraq bütövlükdə əmtəə bazarı, o cüm-
lədən onun tərkib hissəsi kimi istehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun dövlət tərəfindən
tənzimlənməsi həyata keçirilmir. bunun nəticəsi olaraq iqtisadiyyatın bu sahəsində vahid
dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və onun reallaşdırılması ilə məşğul olan icra orqan-
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larında müvafiq strukturlar, bölmələr mövcud deyil. Təbii ki, istehsal vasitələri bazarının hər
bir infrastruktur elementi üçün müxtəlif norma və qanunvericilik aktlarının köməkliyi ilə
fəaliyyətin bəzi parametrlərini tənzimləyən və ona nəzarət funksiyasını həyata keçirən dövlət
tənzimlənməsi üzrə konkret subyektlər sistemi mövcuddur. bu baxımdan bazar tipli iqti-
sadiyyatın effektiv fəaliyyətinin mühüm şərtlərindən biri kimi istehsal vasitələri bazarının
infrastrukturunun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sisteminin formalaşması olduqca böyük
əhəmiyyət daşıyır. Təsadüfi deyil ki, məhz istehsal vasitələri bazarının infrastrukturu iqti-
sadiyyatın həm istehsal, həm də tədavül sferasında gedən prosesləri maddi və təşkilati
nöqteyi-nəzərdən təmin edir.

Ölkəmizdə bazar münasibətləri sisteminin bərqərar olması və onun dayanıqlı inkişafı ilə
əlaqədar olaraq istehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun dövlət tənzimlənməsi aktual
problemlərdən birinə çevrilmişdir. Təbii ki, bu problemin həlli iqtisadi, təşkilati və hüquqi
mühitin yaradılmasını nəzərdə tutmaqla, təsərrüfat subyektlərinin işgüzar aktivliyinin yük-
səldilməsinə, eləcə də  istehsalın səmərəli və məhsul yeridilişinin rasional təşkili məsələləri
ilə bağlı dövlət idarəetmə orqanları ilə təsərrüfat subyektləri arasında normal tərəfdaşlıq mü-
nasibətlərinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxaracaqdır. 

İstehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun tənzimlənməsi fikrimizcə, özündə ilk
növbədə istehsal vasitələri bazarına mənsub olan subyektlərin fəaliyyətinin qaydaya salın-
masını, onların fəaliyyəti üzrə norma və qaydaların müəyyənləşdirilməsini, bu subyektlərin
dinamik və effektiv inkişafına imkan verən bazar davranışları üzrə standartların işlənib hazır-
lanmasını ehtiva edir. İstehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun dövlət tənzimlənməsinin
obyekti kimi  ticarət vasitəçi təşkilatlar, nəqliyyat müəssisələri və agentlikləri, xüsusi anbar
şəbəkəsinə malik müxtəlif təsərrüfat subyektləri, logistik mərkəzlər, istehsal vasitələrini
icarəyə verən lizinq şirkətləri və kirayə məntəqələri, subyekti kimi isə bu bazarda infrastruktur
elementlərinin yaradılmasına, formalaşmasına və fəaliyyətinə şərait yaradan, eləcə də onların
fəaliyyəti ilə əlaqədar müəyyən parametrləri tənzimləyən dövlət və bələdiyyə orqanları çıxış
edir.

Ümumi formada dövlət  idarəetmə orqanları istehsal vasitələri bazarında bir sıra mühüm
funksiyaları yerinə yetirir:

-   dövlət siyasətini formalaşdırır: bazarın inkişaf  etdirilməsi üzrə proqram və strategiyalar
işləyib hazırlayır, sözügedən bazarda iqtisadi islahatlarla əlaqədar proqamların reallaş-
masında iştirak edir və s.;

-   nəzarət: bazarda məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət edir, müxtəlif standartları
(DÜsT, sT,TŞ və s.) və normaları müəyyənləşdirir;

-   analitik: bazar tədqiqatlarının aparılmasını, ölkənin və dünyanın əmtəə və xidmətlər
bazarının inkişaf meyillərinin proqnozlaşdırılmasını və müvafiq analitik materialların
hazırlanmasını təmin edir;

-  əlaqələndirici: daxili bazarın formalaşması və ölkədə istehsal olunan məhsulların
rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər paketi işləyib hazırlayır, rəqabət üçün
həvəsləndirici elementlər formalaşdırır, bazarda inhisarçılıq meyillərinin aradan
qaldırılmasına yardım  edir və s.;
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-   tənzimləyici: sözügedən bazarın infrastruktur elementlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar
müəyyən parametrləri təyin edir, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirlərinin tətbiq edildiyi ölkəyə gətirilən və (və
ya) ölkədən çıxarılan məhsullar üzrə icmal siyahını müəyyənləşdirir;

-   müdafiə və kadr təminatı: bazar münasibətləri sisteminin və ölkədaxili sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, eləcə də qiymətqoyma sisteminin təkmilləşdirilmə-
si ilə əlaqədar təkliflər hazırlayır, müəyyən olunmuş qaydalar çərçivəsində daxili qiy-
mətlərin monitorinqini aparır, istehsal vasitələri bazarı üçün mütəxəssis hazırlığını
həyata keçirir.

Dövlət idarəetmə orqanlarının istehsal vasitələri bazarında yerinə yetirəcəkləri bu mühüm
funksional vəzifələri nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda yerli və mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları istehsal vasitələri bazarında logistik xidmət göstərən subyektlərin
fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir. onların arasında dövlət mülkiyyətində
olan müəssisələrin fəaliyyətinin idarə edilməsindən (qoyulan vergilərin ödənilməsinə
nəzarət, birdəfəlik kreditlərin verilməsi formasında müdafiə), topdansatış ticarəti ilə məşğul
olan müəssisələrin lisenziyalaşdırılmasından və ölkə (regional) səviyyəli yarmarkaların təş -
kilində iştirakdan başqa ixtiyari bir sistemli münasibət mövcud deyildir. funksiyasına is-
tehsal vasitələri bazarının mühüm infrastruktur elementi hesab edilən topdan-vasitəçi
qurumlarla ayrı-ayrı tədbirlərin aparılması daxil edilən dövlət strukturları bir-biri ilə praktiki
olaraq qarşılıqlı fəaliyyət göstərmirlər. onlar üçün bu tip müəssisələrlə əlaqələrin qurulması,
müvafiq işlərin aparılması ikinci dərəcəli hesab edilir və bir çox hallarda struktur
bölmələrinin əsas vəzifələri ilə uyğunluq təşkil etmir. İcra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində
işgüzar bazarda fəaliyyət göstərən və bu sektorun cari vəziyyətinə bilavasitə məsul olan
müstəqil bir struktur bölmə demək olar ki, mövcud deyil. 

Deməli, buradan əldə olunan qənaət ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə istehsal vasitələri
bazarının infrastrukturunun inkişafını ləngidən mühüm problemlərdən biri məhz bu sektora
yönəlik konkret bir dövlət siyasətinin, hər şeydən əvvəl, infrastruktur subyektlərinin
(nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, topdansatış müəssisələr) inkişaf konsepsiyasının olmaması
ilə əlaqədardır. Təbii ki, bu da nəticə etibarı ilə infrastruktur subyektlərinin ölkə iqtisadiy -
yatının inkişafında yeri və rolunu tam qiymətləndirmək, az-çox perspektivli hesab edilən
fəaliyyət istiqamətləri və formalarını müdafiə etmək və həvəsləndirmək üçün konkret
fəaliyyət mexanizminin işlənib hazırlanmasına imkan vermir. bazar münasibətləri sisteminin
formalaşdığı müasir iqtisadi şəraitdə istehsal vasitələri bazarının infrastruktur subyektləri
ilə dövlət hakimiyyət orqanları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin mövcud təcrübəsi onu deməyə
əsas verir ki, bu bazarda fəaliyyət göstərən subyektlərin əksər hissəsinin maliyyə təminatı
tələb olunan səviyyədə deyil. bu da ilk növbədə mübadilə sferasının mühüm subyekti hesab
edilən vasitəçi strukturların bölgü kanallarından sıxışdırılıb çıxarılması ilə nəticələnir.

Göründüyü kimi dövlət tərəfindən infrastruktur subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlən-
məsi, müdafiə edilməsinə böyük ehtiyac var. Təbii ki, belə strukturların müdafiə edilməsinə
yaranan obyektiv zəruriyyət, hər şeydən əvvəl iki mühüm səbəbdən irəli gəlir. birincisi, hər
bir məhsul istehsalçısı və istehlakçısı bu və ya digər səbəbdən logistik sistemin işti-
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rakçılarının xidmətlərindən istifadəyə böyük ehtiyac duyur. odur ki, özlərinin xüsusi iqtisadi
maraqlarını qoruyub saxlamaqla sistem iştirakçıları qarşısında duran ən böyük missiya ondan
ibarətdir ki, bu xidmətə ehtiyacı olan müəssisələrin cari və potensial tələbatları etibarlı və
tələb olunan səviyyədə ödənilməlidir. İkincisi, dövlət idarəetmə orqanları infrastruktur sub-
yektlərinin və onların xidmət göstərdikləri müəssisələrin iqtisadi mənafelərini müdafiə etməli
və fəaliyyətlərinin qarşılıqlı formada əlaqələndirilməsinə yardımçı olmalıdır. Deməli, bu
strukturların iqtisadi fəaliyyəti nəticə etibarı ilə istehsalçı-vasitəçi-istehlakçı zənciri üzrə son
nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətləndiyindən, onlar bazar iştirakçıları arasında iqtisadi
oyun qaydalarının müəyyənləşdirən və əlaqələndirən idarəetmə orqanları tərəfindən dövlət
müdafiəsinə böyük ehtiyac hiss edirlər.

beləliklə, istehsal vasitələri bazarının infrastrukturunun formalaşması, normal fəaliyyəti
və inkişafı logistik monitorinq mexanizminə əsaslanmaqla dövlətin aşağıda göstərilən tən -
zimlənmə metodlarından: 

-    birbaşa və dolayı idarəetmə vasitəsi ilə iqtisadi-hüquqi təsir metodları;
-   indikativ idarəetmənin köməkliyi ilə infrastruktur subyektlərinin fəaliyyətinin təşkili

və əlaqələndirilməsi texnologiyasının indikativ qaydalarını, bu subyektlərin təsərrüfat
fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin uçotu və təhlilinin koordinasiyası üzrə elmi-
metodiki təminatı nəzərdə tutan məsləhət metodlarından istifadə olunmasını nəzərdə
tutur.

Aydındır ki, dövlət idarəetmənin sadalanan bu metodları monitorinq mexanizminə və
sözügedən bazarın infrastuktur elementlərinin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin cari
vəziyyətinin analitik qiymətləndirilməsinə əsaslandıqda onlardan istifadə daha səmərəli olur.
odur ki, təhlil prosesində dövlətin idarəetmə metodlarının verə biləcəyi son nəticələri,
idarəetmə sisteminin iqtisadi səmərəliliyini, birbaşa və dolayı formada infrastruktur ele-
mentlərinin inkişafını kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri üzrə qiymətləndirməyə imkan verən
göstəriciləri mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

A) birbaşa və dolayı idarəetmə vasitəsi ilə iqtisadi-hüquqi təsir metodları
Təbii ki, istehsal vasitələri bazarında məhsulyeridilişinin müxtəlif infrastruktur obyektləri

və subyektləri arasında əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin
mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Nəqliyyat kommunikasiyasının mövcud vəziyyəti, ölkənin
sənaye istehsalının və anbar təsərrüfatının strukturu və coğrafi baxımdan yerləşməsi belə bir
tələb ortaya qoyur ki, dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən makroiqtisadi səviyyədə istehsal
vasitələri bazarının infrastrukturu üzrə konkret qərarlar qəbul edilməlidir. belə bir qərarların
qəbul edilməsinə tələbatın artması, hər şeydən əvvəl bazar münasibətlərinin intensi-
fikasiyasının təsiri altında məhsulyeridilişinin təşkilində əmələ gələn keyfiyyət dəyişiklikləri
ilə əlaqədardır. bu baxımdan məhsulyeridilişi prosesinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ilk
növbədə iqtisadi və təşkilati idarəetmə metodlarından məqsədyönlü istifadəyə əsaslanır və
bu prosesə bütövlükdə rasional xarakterin verilməsi və bununla əlaqədar xərclərin azaldılması
üzrə maliyyə tədbirləri sistemini özündə birləşdirir:

-    istehsal vasitələri bazarının suybektləri arasında təsərrüfat əlaqələrinin formalaşmasına
təsir imkanlarının qiymətləndirilməsini;
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-   qeyri-rasional yükdaşımalar zamanı nəqliyyat müəssisələrinin cavabdehlik məsuliyyə-
tinin artırılmasını; 

-  məhsulötürücü şəbəkələrin inkişaf etdirilməsi və onların maliyyə təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə investisiya siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsini;

-   topdansatış vasitəçilərinin göstərdikləri xidmətlər üzrə qiymətlərin tənzimlənməsini
və s. 

Aydındır ki, birbaşa idarəetmə metodları istehsal vasitələri bazarında material axınlarının
idarəedilməsi ilə əlaqədar olaraq dövlətin bilavasitə nəzarəti altında olan təsərrüfat sahələrini
uçota almaqla müvafiq infrastruktur elementlərinin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi tənzimlən-
məsini nəzərdə tutur. belə infrastruktur elementlərinə, hər şeydən əvvəl, nəqliyyat terminal-
ları və uyğun olaraq bununla üzvi, hətta struktur (infrastruktur elementlərinin inteqrasiya
proseslərinin dərinləşməsi və anbar əməliyyatları iştirakçılarının qarşılıqlı fəaliyyəti
nəticəsində yaranan) baxımdan bağlı olan topdansatış müəssisələri aid edilir.  

Ölkəmizdə nəqliyyat terminalları və onların göstərdikləri xidmətlərin təbii inhisar obyekti
hesab edildiyini nəzərə alsaq, qeyd etməliyik ki, təbii inhisar subyektlərinin (tənzimləmə
metodları və dövlət nəzarəti) iştirak etdiyi istehsal vasitələri bazarında “Təbii inhisar
haqqında” Azərbaycan Respublikasının  qanunu terminal xidmətlərinin göstərilməsi ilə
əlaqədar yaranan münasibətlər sistemini də özündə ehtiva edir. 

Təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində birbaşa iştirak edən Respub-
likanın İqtisadiyyat və sənaye Nazirliyinin başlıca vəzifəsi ilk növbədə göstərilən xidmətlər
üzrə tarifləri və ya qiymətlərin yol verilən həddini, eləcə də digər tənzimləmə metodlarının
tətbiq imkanlarını müəyyənləşdirməkdən, bu subyektlərin faəliyyətinə dövlət nəzarətini hə -
yata keçirməkdən ibarətdir. 

İqtisadi idarəetmə orqanlarının praktik təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, bu
gün istehsal vasitələri bazarında kifayət qədər qeyri-rasional yükdaşımalara rast gəlmək
mümkündür. Təbii ki, bu qeyri-rasional yükdaşımaların əksər hissəsi fəaliyyətdə olan tariflər
üzrə əlavə ödənişlər əldə etməyə səy göstərən nəqliyyat müəssisələrinin günahı üzündən
yaranır. buna görə də baş verən bu proseslərin intensiv xarakter kəsb etməsinin qarşısını
almaq məqsədi ilə nəqliyyat şəbəkəsinin mövcud quruluşu nəzərə alınmalı, habelə obyektiv
əsaslandırılmış yükdaşımaların rasional sxeminə əməl etmək üçün vergi və digər maliyyə
sanksiyalarından istifadə olunmalıdır. 

Hesab edirik ki, yükdaşımaların həyata keçirilməsi zamanı əsaslandırılmış normativ
sxemdən müntəzəm kənarlaşma halları baş verdikdə aşağıdakı sanksiyaların tətbiqi daha
məqsədəuyğun olar: 

a) ya nəqliyyat müəssisələri yerinə yetirilən yükdaşımalara görə tarif üzrə əldə etdiyi
mənfəətdən əlavə vergi ödəməlidirlər; 

b) ya da bu yükdaşımalara görə alınmış maliyyə vəsaitlərinin hamısını və ya böyük bir
hissəsini dövlət büdcəsinə köçürməlidirlər. 

Məhsulyeridilişi sferasında həyata keçiriləcək investisiya siyasətinin isə təbii ki, konkret
həvəsləndirmə obyekti ilə bağlı differensasiya əsasında qurulması daha məqsədəuyğundur.
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Məsələn, istehsal vasitələri bazarının infrastruktur elementlərinin, o cümlədən dəmir yolu və
ya digər nəqliyyat növlərinin inkişafına istiqamətlənən investisiyalar bütövlükdə məhsul -
yeridilişi prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün nəqliyyat şəbəkəsinin ayrı-ayrı sahələrinin, eləcə
də anbar otellərin, terminalların obyektiv tələbatlarını nəzərə almalıdır. Ümumiyyətlə, bu
sahədə investisiya siyasəti işlənib hazırlanan zaman bir-birindən əsaslı formada fərqlənən iki
hal diqqətdə saxlanılmalıdır: 1) nəqliyyat şəbəkəsinin müvafiq sahələrinin renovasiyası uçota
alınmaqla  rasional nəqletmənin təmin edilməsi və 2) bu məqsədlə eyniyyət təşkil edən yeni
nəqliyyat kommunikasiya sisteminin yaradılması.  

Məhsulötürücü şəbəkələrin inkişafı baxımından investisiya siyasəti anbar obyektləri va-
sitəsi ilə məhsulyeridilişinin inteqrativ təşkili imkanlarından istifadəni nəzərə almalıdır. bu-
rada ilk növbədə inteqrativ strukturu formalaşdıran, eləcə də qabaqcıl anbarlaşdırma və yük
emalı texnologiyalarının tətbiq edən nəqliyyat terminalları və kompleks xidmət müəssisələri
kimi anbar obyektlərini inkişaf etdirmək lazımdır.

lakin, vasitəçilik xidmətlərinə görə tətbiq edilən qiymətlərin normalaşdırılması üzrə hə -
yata keçirilən tədbirlər sərt tənzimlənmə mexanizminə deyil, əsasən ticarət əlavələr me -
xanizminin çevik tətbiqinə söykənməli və bu ticarət əlavələrinin müntəzəm olaraq azaldılması
üçün potensial imkanları nəzərə almalıdır. 

Deməli, nəticə etibarı ilə ticarət əlavələrinin səviyyəsinin azaldılması müəssisələrin istehsal
vasitələrinin tədarükatı üzrə xərclərə qənaət etməyə və yerli büdcə gəlirlərinin artmasına
şərait yaradır. 

birbaşa iqtisadi tənzimləmə metodlarına dövlət ehtiyacları üçün məhsulgöndərmələrin
təmin edilməsi mexanizmini də aid etmək olar. bu zaman dövlətin qarşısında duran proqram-
ların yerinə yetirilməsi üçün dövlət sifarişləri portfelinin formalaşması üzrə xarici ölkələrin
(məsələn, AbŞ-nın) təcrübəsindən istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, əksər ölkələrdə (məsələn, AbŞ-nın iqtisadiyyatında dövlət si-
farişləri ÜMM-nin 20%-ni təşkil edir və geniş nomenklaturalı  məhsul kütləsini əhatə edir)
dövlət tədarükatı bazar sisteminin mühüm tərkib hissəsi hesab olunur və bir çox bazar seq-
mentləri üzrə mövcud konyunkturanın müəyyənləşdirilməsi vasitəsi kimi çıxış edir. Dünya
təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, dövlət tədarükat portfelinin formalaşması istehsal
vasitələri bazarının infrastrukturunun və onun elementləri arasında inteqrasiya proseslərinin
dövlət tənzimlənməsi üçün kifayət qədər güclü iqtisadi vasitədir.

Dövlət ehtiyacları üçün sifarişlərin formalaşdırılması və məhsulgöndərmələrin yer-
ləşdirilməsinin digər mühüm şərti bu prosesdə logistik vasitəçilərin iştirakıdır. Çünki, dövlət
ehtiyacları üçün məhsulgöndərmələrdə logistik vasitəçilərin iştirakı, qeyd edildiyi kimi məh-
sulyeridilişi prosesində onların rolunun gücləndirilməsinə və logistik fəaliyyətin
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan verir.

b) İndikativ idarəetmə metodları
İstehsal vasitələri bazarının infrastruktur elementlərinin normal fəaliyyət və inkişafı üçün

dövlət tənzimlənməsinin yuxarıda göstərilən iqtisadi-hüquqi təsir metodlarından başqa, bu
infrastruktur subyektlərinin elmi-metodiki təminatı, innovativ xarakterli səmərəli yeniliklərin
iqtisadi cəhətdən müdafiəsi, dövlət idarəetmə orqanlarından bilavasitə asılı olan və sistemli

120 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 1/2016



inkişaf meyillərinə hələ kifayət qədər malik olmayan informasiya əlaqələrinin təmin edilməsi
olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.

İstehsal vasitələri bazarının infrastruktur elementlərinin fəaliyyəti haqqında toplanan in-
formasiyalar və proqnoz qiymətləndirmələri tələb edir ki, informasiya və məsləhət xarakterli
metodiki materialların hazırlanması yolu ilə onların inkişafına təsir edə biləcək tədbirlər sis -
tsemi işlənib həyata keçirilsin. Qeyd edilən metodiki materiallar əsasən:

-   hal-hazırda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı infrastruktur elementlərinin xüsusiyyətləri,
eləcə də onların fəaliyyətini xarakterizə edən ilkin icmal göstəricilər haqqında infor-
masiyaları;

-   dünya praktikasında infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş ye-
niliklər və təşəbbüslər haqqında informasiyaları;

-  istehsal vasitələri bazarının infrastuktur təminatının iqtisadi səmərəliliyinin yük-
səldilməsinə imkan verən mütərəqqi forma və metodlarla bağlı məsləhətləri;

-    istehsal vasitələri bazarının infrastruktur təminatının iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən-
ləşdirilməsi üzrə metodiki təlimatları özündə birləşdirir.

Göründüyü kimi istehsal vasitələri bazarının infrastruktur subyektlərinə və dövlətin məs-
ləhət metodları vasitəsilə təsiri bu subyektlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə, təsərrüfat
praktikası haqqında mövcud informasiyalarla qarşılıqlı təmin edilməsinə, elmi yeniliklərin
tətbiqinə və s. köməklik göstərir. 

beləliklə, istehsal vasitələri bazarının infrastruktur subyektlərinin fəaliyyətinin dövlət
tənzimlənməsi:

-   ölkə iqtisadiyyatında infrastruktur subyektlərinin rolunun aktivləşdirilməsinə və on-
ların logistik fəaliyyəti ilə bağlı iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə;

-   bu subyektlər tərəfindən göstərilən xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsi və inten-
sifikasiyasına iqtisadi marağın artırılmasına;

-   məhsulyeridilişinin təşkili üzrə logistik xərclərin minimumlaşdırılmasına  köməklik
göstərəcəkdir.
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Abstract
StAtE REGULAtION  DIRECtIONS OF tHE PROvISION OF 

PRODUCtION MEANS MARKEt IN MODERN ECONOMIC CONDItIONS
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Key words: the market of the means of productions, infrastructure security, government
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The establishment of a market system relations in our country and dealing with its sus-
tainable development, the state regulation of market infrastructure has become one of the
main problem. The implementation of the state policy in this field of economy of dealing
with the relevant bodies of executive authorities in the sections are not available. Actually,
the solution to this problem, with conserving of economic, organizational and establishment
of legal environment through introduction of economic entities to increase business activity,
as well as  with relating issues of the rational organization of production  efficiency and  pro -
duct action  between public administration bodies and economic entities will lead to the im-
provement of normal partnership relations.

Резюме
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РыНКА СРЕДСТВ 
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕмЕННыХ УСЛОВИЯХ

Турана АХмЕДОВA
Азербайджанский Государственный Экономический Университет,

диссертант кафедры «Маркетинг»

Ключевые слова: рыночные средства производства, обеспечение инфраструктурой,
государственное регулирование, методы управления

в условиях становления и устойчивого развития рыночных отношений в стране
одной из актуальных проблем выступает государственное регулирование инфраструк-
туры рынка средств производства. в данной сфере экономики в исполнительных орга-
нах, занимающихся разработкой и реализацией единой государственной политики,
отсутствуют соответствующие структуры и подразделения. 

Решение данной проблемы, наряду с созданием экономической, организационной
и юридической среды, предполагает так же повышение деловой активности хозяй-
ствующих субъектов и улучшение партнерских взаимоотношений между государст-
венными управленческими органами и хозяйствующими субъектами, занимающимися
вопросами рациональной организации товародвижения.
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AZƏRBAYCAN İQtİSADİYAtININ DİvERSİFİKASİYA 
ASPEKtİNDƏN SEKtORAL MÜQAYİSƏLİ ÜStÜNLÜKLƏRİN

MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

vüqar BAYRAMOv
i.e.n., ADİU

Rəyçi: i.e.d., prof. Dünyamalı vəliyev
Açar sözlər: Diversifikasiya, sektorial, neft, qeyri-neft, ÜDM
Giriş. Tədqiqatın əsas məqsədi qısamüddətli, orta və uzunmüddətli dövr üçün diversi-

fikasiya risklərinin paylanması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası məsələləri, diversifikasiya
imkanlarının müəyyənləşdirilməsi, şaxələndirmə siyasətinin nəticəsində ümum daxili məhsul
və məşğulluğa birbaşa və dolayı təsirləri, diversifikasiyanın Azərbaycanda neft və qeyri neft
sektoruna təsirləri sahəsində təhlilə diqqət yetirilmişdir.  bundan əlavə iqtisadi diversi-
fikasiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətindən yazılan tədqiqatda geniş şəkildə
göstərilmişdir. Tədqiqat ilk baxışdan diversifikasiyanın nəzəri yanaşılsada, tədqiqat boyunca
praktiki aspektlərədə toxunulmuş, ölkədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində baş
vermiş və baş verə biləcək məsələlərə yer verilmişdir. Xüsusilə qeyri neft sektorunun roluna
xüsusi diqqət ayrılmış, şaxələndirmə siyasəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının gələcək dövr-
ləri əks etdirəcək hissələr analiz edilib. Tədqiqat işimizdə 2005-2008-ci illər ərzində neft
hasilatının artımı, neft hasilatında azalan trendin ölkə iqtisadiyyatına təsiri, ölkəmiz üçün
prioritet hesab olunan iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun inkişafı, sənaye
sahələrinə yatırılan investisiya siyasəti və statistik göstəricilər, neft və qeyri neft sektorunun
ümumi daxili məhsulda çəkisi və bunu yaradan amillər, sektorlar üzrə diversifikasiya və
sektorlar arası müqayisəli üstünlüklər, qeyri-neft təyinatlı investisiyalar, investisiya portfe-
linin diversifikasiyası, diversifikasiya əsasında məhsulların satışı qısa olaraq göstərilmişdir. 

Neftin dünya bazarında qiymətinin aşağı düşməsi iqtisadiyyatın diversifikasiyası
məsələlərini daha da aktuallaşdırmışdır. İqtisadiyyatın şaxələnməsi iqtisadi inkişafın
dayanıqlılığını təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda neft gəlirlərindən asılılığın da minimum-
laşdırılmasına şərait yaradır. Diversifikasiya – idarəetmənin texniki tərəfi olmaqla gözlənilən
və gözlənilməyən risklərin minimizə edilməsi və prosesin idarəolunan olmasının əsas
alətlərindən biridir. Günümüzdə iqtisadi diversifikasiya hər bir iqtisadi subyektin, o cümlədən
hər bir ölkənin nail olmağa cəhd etdiyi priaritetlər sırasındadır. bəzi hallarda qısamüddətli
dövr üçün diversifikasiya səmərəsiz görünsə belə, orta və uzunmüddətli dövr üçün risklərin
paylanması və ani kataklizmlərin olmasının əngəllənməsi baxımından əhəmiyyətli hesab
edilir. Xüsusilə də zəngin resurslara malik  və buna görə qısa müddət ərzində böyük gəlirlərin
əldə olunduğu iqtisadiyatlarda qərarvericilər mövcud inkişaf fonunda daha ləng davranırlar
ki, nəticədə ölkə sürətlə kənar dəyişikliklərdən asılı vəziyyətə düşür. Təsadüfi deyil ki,  güclü,
dayanıqlı və böyüyən iqtisadiyyat dünya xalqlarının əsas hədəfləri sırasındadır [1].  başqa
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sözlə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi davamlı inkişafın yeganə yoludur. 
Makro səviyyədə ölkələr üçün iqtisadi diversifikasiya ümumi daxili məhsul, məşğulluq

və ixrac prizmasından dəyərləndirilir. İqtisadi diversifikasiyanın səviyyəsinin ölçülməsi hər
üç istiqamətdə şaxələndirmənin real vəziyyətindən asılıdır. İqtisadiyyatının dayanıqlığı isə
onun şaxələndirilmə səviyyəsinin dərinliyindən mütləq asılılığa malikdir. 

Diversifikasiya imkanlarının ölçülməsi istiqamətləri
Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiya aspektindən sektoral müqayisəli üstünlük-

lərinin qiymətləndirilməsi zamanı ÜDM və məşğulluq üzrə kəmiyyət və keyfiyyət yanaşması
tətbiq olunub. Təhlillər və müqayisələr Azərbaycan Respublikası Dövlət statistika
komitəsinin iqtisadi sektorlar üzə təsnifatına uyğun seçilib, problem qeyri-neft aspektindən
qiymətləndirilib: 

-   Kənd təsərüfatı, meşə və balıqçılıq; -   Rabitə və informasiya;
-   Sənaye; -   Maliyyə və bank;
-   Tikinti; -   Xidmət və iaşə;
-   Ticarət; -   Turizm.
-   Nəqliyyat;
yuxarıda qeyd edilən iqtisadi sektorlar üzrə struktur qiymətləndirilməsi və modelləşdirmə

həyata keçirilib ki, bu da ayrı-ayrı sahələrin inkişaf meyilləri və şaxələndirmə potensialını
müəyyənləşdirməkdə mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

elmi məqalə özündə regional diversifikasiyanı deyil, sektorial diversifikasiyanı
şərtləndirir. sektorial diversifikasiya “ogive index” ilə ümumi daxili məhsul üçün hesablanır.
Qeyd etmək lazımdır ki, sektorial məşğulluğun diversifikasiyası “Herfindahl-Hirschman” in-
deksi [2, səh - 45] ilə təmin olunur. ogive indeksi Tress tərəfindən 1938-ci ildə təqdim edilib.
Digər iqtisadçıların fikrincə, Hackbart və Anderson [3, səh - 32 ], o cümlədən Attaran və
zvink [4, səh - 143 ] metodları müxtəlif ölkələrdə iqtisadi diversifikasiyanı ölçmək üçün is-
tifadə olunur. “ogive indeksi” belə formada hesablanır:

Hardakı: 
Pi-sektorial ÜDM-in ümumi ÜDM-də payı,
N- sektorların ümumi miqdarı iqtisadiyyatda. 
Digər postsovet ölkələri kimi Azərbaycan da 1988-1995-ci illər dərin iqtisadi böhranla

xatırlanır. 1991-ci ildə yenicə müstəqilliyini əldə edən ölkə ağır müharibə fonunda sosial-
iqtisadi  problemlərin həllinə fokslana bilmirdi. 1994-cü ildə əldə olunan atəşkəs sazişi ölkədə
iqtisadi islahatların sürətlənməsinə və bazar münasibətlərinə keçidin təmin edilməsi üçün
hüquqi bazanın formalaşdırılmasına, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və iqtisadi ak-
tivliyin dəstəklənməsinə şərait yartdı. 1995-ci ildə isə Azərbaycan bir sıra xarici neft şirkətləri
ilə mövcud karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı məqsədi ilə “Əsrin müqaviləsi” sazişinin
imzalanmasına nail oldu. Nəticədə Azərbaycan həm iqtisadi və həm də siyasi baxımdan
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1    Qeyd:  Məşğulluq üzrə sektorların müqayisəsinin daha dolğun təsvir edilməsi məqsədi ilə ARDsk ilə razılıq əsasında
ı) mədənçıxarma sənayesi, ıı) emal sənayesi, ııı) elektrik istehsalı, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı,
ıv) su təchizatı və tullantıların təmizlənməsi və emalı kimi iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı üzrə bölümlər sənaye
iqtisadi sektorunda birləşdirilmiş, ı) daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, ıı) peşə, elmi və texniki fəaliyyətlər,
ııı) inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, ıv) dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, v) təhsil, vı)
əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərinin göstərilməsi, vıı) istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət, vııı) digər
sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi bölümləri isə İaşə və xidmət iqtisadi sektorunda birləşdirilmişdir.

beynəlxalq sferanın aktyoruna çevrildi. Hazıda ölkə Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75%-
dən çoxuna sahib olmaqla yanaşı iqtisadi artım tempinə görə MDb-də birinciliyini qoruyur.
Xüsusi ilə də 2005-ci ildə bTC-nin istismara verilməsi qısa zaman ərzində iqtisadiyyatın 7
dəfə böyüməsinə səbəb oldu. lakin, neft hasilatının sürətlə artması və eyni zamanda dünya
bazarlarında neft qiymətlərinin yüksəlməsi ölkə iqtisadiyyatında (36.6%,Azstat, 2014),
ixracında (94%, Azstat,2014) və dövlət büdcəsinin gəlirlərində (64%, AR Maliyyə Nazirliyi,
2014) bu sektorun payını kəskin şəkildə artırdı. Nəticədə ayrı-ayrı iqtisadi sektorların inkişaf
trendi arasında fərqlər dərinləşdi. 2014-cü ilin sonundan başlayaraq dünya bazarlarında neftin
qiymətinin kəskin ucuzlaşması iqtisadiyyatın diversifikasiyasını daha da aktuallaşdırdı.

Diversifikasiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə iki istiqamətdə - ümumi
daxili məhsulun istehsalının  və məşğulluğun ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mövcud
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi mühümdür.

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarının fərqli inkişaf səviyyəsi ötən 10 ildə məşğul əhalinin
dinamikasında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olub. belə ki, ümumi məşğulluqda ənənəvi
fəaliyyət sahələrinin xüsusi çəkisində azalma (kənd təsərüfatında 38.7%-dən 36.7%-ə, ticarətdə
15.6%-dən 14.8%-ə, nəqliyyatda isə 4.6%-dən 4%-ə enib), daha müasir fəaliyyət sferalarında
isə artım (turizmdə 0.6%-dən 1.2%-ə, İT-də 0.8%-dən 1.3%-ə, maliyyə bank sektorunda isə
0.4%-dən 0.7%-dək artıb) müşahidə edilib. Müqayisə dövründə tikinti sektorunda inkişaf bu-
munun yaşanması və infrastrukturun bərpası və yenidən qurulması istiqamətində dövlət
səylərinin artırılması nəticəsində bu sahədə məşğulluğun səviyyəsi 2.1 faiz dəndi artaraq  7.3%-
ə yüksəlib. Məşğulluq üzrə ümumi dinamika isə Qrafik 1. də daha aydın şəkildə təsvir edilib. 

Qrafik 1. İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı üzrə məşğul əhalinin payı (faizlə)
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi1, 2015
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Ümumilikdə isə 2005-2014-cü illər ərzində məşğul əhalinin sayı 541 min nəfər və yaxud
13% artaraq 4603 min nəfərə çatıb. 

Ümumi daxili məhsul*  
2005-2014-cü illəri əhatə edən dövr 2009-cu il istisna olmaqla2 ölkə iqtisadiyyatının sürətli

artım dövrü kimi xarakterizə edilir. Qrafik 2-nin təhlili göstərir ki, xüsusi ilə də bTC neft
boru kəmərinin istismara verilməsindən sonrakı 4 ildə ölkə iqtisadiyyatında yaradılan əlavə
dəyər 3.2 dəfə artıb.   Ümumilikdə isə ötən 10 ildə ölkə ÜDM-i 4.7 dəfə böyüyüb.  

Qrafik 2. ÜDM və adambaşına ÜDM-in illər üzrə dinmikası, milyon manatla

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015
Neft hasilatının artımı və eyni zamanda dünya bazarlarında neftin bahalaşması 2005-2008-

ci illərdə bu sahənin iqtisadiyyatda payının 12 faiz bəndi artaraq 56.1%-ə yüksəlməsinə səbəb
olub. 2009-cu ildə isə enerji daşıyıcılarının kəskin ucuzlaşması sektorda yaradılan ÜDM-in
həcminin 2008-ci illə müqayisədə 6.2 (AzsTAT, 2015) milyard manat azalması və 1 il müd-
dətində iqtisadiyatdakı payının 10.3% geriləməsi ilə nəticələndi. sonrakı 2 ildə isə neft sek-
toru mövqeyini yenidən bərpa etmək istəsədə 2011-ci ildən başlayaraq hasilatın azalan trendi
və qeyri-neft sektorunda böyümənin davamlılığı sektorun ölkə iqtisadiyatındakı xüsusi çə -
kisinin azalmasını təmin etdi. beləliklə, 2014-cü ildə neft-qaz sektorun ÜDM-də payı 10 ilin
minimumuna düşərək 39% olub. [5]  Neft sektorunda azalan istiqamətli trendin növbəti illərdə
də davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. AR İqtisadiyyat və sənaye Nazirliyi tərəfindən hazırlanan
“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il və sonrakı üç il  üzrə iqtisadi və sosial inkişaf kon-
sepsiyası  və proqnoz göstəricilərinin icmalı” [6] adlı hesabatda neft sektorunun ÜDM-də
payının 2020-ci ilədək 25.7%-ə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır. 

2    Qeyd: 2008-ci ildə dərinləşən qlobal maliyyə böhranının təsiri ilə dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin ucuz -
laşması nəticəsində Azərbaycanda ÜDM real ifadədə azalma nominal ifadədə isə 9.3%-lik artım baş verib.
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Qrafik 3. Neft sektorunun və qeyri-dövlət bölümünün ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015 
Ötən 10 il ərzində iqtisadiyyatın qeyri-dövlət bölməsinin payı 4% faiz bəndi artaraq

81.9%-ə çatıb. bu artım iqtisadiyyatın sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət və xidmət, nəqliyyat,
sosial və sair xidmətlər bölümləri üzrə biznesin genişlənməsi hesabına baş verib [7]. Xüsusi
ilə də nəqliyyat sahəsində son 10 ildə özəl sektorun payı 37.5%-dən 78.5%-ə yüksəlib. Tikinti
sektorunda isə 6.1%-lik geriləmə olub. buna səbəb isə hökumətin infrastrukturun yaradılması
və bərpası istiqamətlərində fəaliyyətinin genişləndirilməsi hesab edilir. 

Qrafik 4-də iqtisadiyyatın ümumi dinamikası ilə neft və qeyri-neft sektorunun dinamikası
arasında korelyasiya təsvir olunub.  Göründüyü kimi 2005-2007-ci illərdə neft sektorunda
uyğun 66.3%, 63.2 və 36.8%-lik artım ölkə ÜDM-nin 26.4%, 34.5% və 25% böyüməsini
təmin edir. 2008-ci ildə isə ölkə iqtisadiyyatının ümumi artım tempi (10.8%, 2008) neft sek-
torunu üstələyir (6.8%, 2008). lakin, ümumi artım öz növbəsində əvvəlki illə müqayisədə
14.2% az olur. beləliklə iqtisadiyyatın neftdən asılılığının mənfi simptomları üzə çıxır. 2010-
cu ildən sonra isə neft hasilatının azalması fonunda neft sektorunun daralma dövrü başlayır
və iqtisadi böyümədə qeyri-neft sektoru lokomotiv rolunu gücləndirir. Nəticədə qeyri-neft
sektoru 5 il ərzində iqtisadiyyatdakı xüsusi çəkisini (2010) 48.1%-dən (2014)61%-dək artırır. 

Qrafik 4: ÜDM, neft-qaz ÜDM-i və qeyri-neft ÜDM-i, illər üzrə dinamika
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015 
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Neft gəlirlərinin təsiri ilə tikinti sektoru Azərbaycanda ən dinamik sahəyə çevrildi. bir
tərəfdən alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi və artan müasir və keyfiyyətli mənzil tələbatı,
digər tərəfdən isə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar aqrar, sənaye və nəqliyyat sektorlarında
inşaatı stimullaşdırdı. 1997-ci ildə dövlət inhisarçılığının sona çatması ilə özəl sekctor tikinti
sektorunda aktiv fəaliyyətinə imkan yarandı. lakin, ölkədə xarici şirkətlər və fərdlər üçün
torpaq sahələrinin alınması qadağan edildiyi üçün onlar Azərbaycanın tikinti sektorunda yal-
nız yerli vətəndaşlarla birgə fəaliyyət göstərə bilərdi.  

15 ildə tikinti sektoru qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafında lokomotiv rolunu oynayıb.
bu sektorun inkişafında dövlət və qeyri-dövlət təşəbbüskarlığı mühüm rol oynadı. Müstəqil-
liyin ilk on illiyində ağır iqtisadi şərtlər ölkədə infrastruktur təyinatlı investisiyaları və bu
sahəni inkişaf etdirəcək büdcə ayırmalarını mümkünsüz edirdi. eyni zamanda həm təklifin
olmaması və həm də əhalinin ağır maliyyə vəziyyəti səbəbindən daşınmaz əmlak bazarında
tələbatın minimuma enməsi bu sahədə dərin durğunluğa səbəb olmuşdu. eyni zamanda bank
sektorunun zəif inkişafı və ilkin kapital çatışmazlığıda öz növbəsində bu istiqamətdə biznes
təşəbbüskarlığını zəiflədən faktorlardan biri idi. beləliklə uzun illər boyunca tikinti sek-
torunda davam edən durğunluq böyük həcmdə tələbin yaranmasına səbəb idi. 2000-ci illərin
əvvəllərindən etibarən iqtisadi dinamikanın artım istiqamətli olması, əhalinin gəlirlərində
artım və bazar prinsiplərinin diktəsi ilə tikinti sektorunda canlanma yaratdı. biznes illərlə
yığılıb qalan mənzil probleminin qısa müddət sonra tələbata çevriləcəyini proqnozlaşdıraraq
iri həcmli inşaat layihələrinin icrasına başladı. 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015
Qrafik 5-nın təhlili göstərir ki, tikinti sektorunda yaradılan əlavə dəyər 2002-2004, 2006-

2008 və 2010-2013-cü illəri əhatə edən dövrlərdə sürətlə böyüyüb. birinci və ən sürətli inkişaf
dövrü bTC neft boru kəməri daxil olmaqla neft infrastrukturunun formalaşdırılması və yenicə
inkişafa başlayan mənzil tikintisinin hesabına təmin edilib. bu müddət ərzində tikinti sek-
toruna yönəldilən investisiyaların 73.3%-i məhz neft sektorunun payına düşüb. belə ki, təkcə
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2002-ci ildə neft sektorunda tikinti təyinatlı investisiyaların həcmi əvvəlki illə müqayisədə
2.1 dəfə artıb. (bax: Cədvəl 1-də 2002-2004-cü illəri əhatə edən dövrə, neft və qeyri-neft
sektorları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar). “İnşaat sektoru hələ də ölkə iqti-
sadiyyatının belsütunu sayılan neft və qaz sektorunun inkişafından asılıdır. Maliyyə qay-
nağının (bank kreditləri və uyğun şərtlərdə sərmayə) olmaması Azerbaycanda inşaat
şirkətlərinin başlıca çətinliyidir” [8].

2005-ci ildən etibarən isə tikinti istiqamətli qeyri-neft investisiyalarının həcmi artmağa
başlayır. İkinci böyümə dövrü iri neft vəsaitləri fonunda qeyri-neft təyinatlı investisiyalar
hesabına baş verib. buraya dövlət tərəfindən infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və bərpası
məqsədi ilə əsaslı kapitala investisiyalar da daxildir. belə ki, 2005-ci ildən başlayaraq qeyri-
neft məqsədli tikinti təyinatlı investisiyaların həcmi kəskin şəkildə (2005-65.8%, 2006-
40.3%, 2007-39.5%, 2008-76.4%) artıb. 2008-ci ildə isə bəhs edilən artım zirvəyə 76.4%-ə
yüksəlib. Qeyd etdiyimiz kimi ikinci bum dövründə dövlət tərəfindən əsas kapitala
yönəldilən daxili investisiyaların həcmi də sürətlə artıb. 

Cədvəl 1: 
Neft və qeyri-neft sektorları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015

Cəmi
o cümlədən:

neft sektoru qeyri-neft sektoru

min manat
xüsusi
çəkisi,
faizlə

min manat
əvvəlki ilə
nisbətən,

faizlə

xüsusi
çəkisi,
faizlə

min manat
əvvəlki ilə
nisbətən,

faizlə

xüsusi
çəkisi,
faizlə

2000 967 821,1 100,0 501 907,9 -------- 51,9 465 913,2 --------- 48,1

2001 1 170 820,3 100,0 686 551,4 136,8 58,7 484 268,9 103,9 41,3

2002 2 106 976,7 100,0 1 448 392,4 2,1 d. 68,8 658 584,3 136,0 31,2

2003 3 786 366,7 100,0 2 771 092,1 191,3 73,2 1 015 274,6 154,2 26,8

2004 4 922 755,9 100,0 3 708 138,4 133,8 75,3 1 214 617,5 119,6 24,7

2005 5 769 876,3 100,0 3 756 167,6 101,3 65,2 2 013 708,7 165,8 34,8

2006 6 234 483,7 100,0 3 408 512,5 90,7 54,7 2 825 971,2 140,3 45,3

2007 7 471 189,9 100,0 3 529 865,3 103,6 47,2 3 941 324,6 139,5 52,8

2008 9 944 153,8 100,0 2 922 414,7 82,0 29,4 7 021 739,1 176,4 70,6

2009 7 724 944,8 100,0 2 058 349,8 74,0 26,6 5 666 595,0 84,8 73,4

2010 9 905 665,8 100,0 2 958 491,7 135,9 29,9 6 947 174,1 115,9 70,1

2011 12 799 061,3 100,0 3 070 236,0 102,2 24,0 9 728 825,3 138,0 76,0

2012 15 407 274,4 100,0 3 854 477,8 123,6 25,0 11 552 796,6 116,9 75,0

2013 17 850 815,7 100,0 5 094 617,8 131,3 28,5 12 756 197,9 109,7 71,5

2014 17 618 601,1 100,0 5 959 403,1 116,5 33,8 11 659 198,0 91,0 66,2
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bu artım 2005-ci ildə 2 dəfə, 2006-cı ildə 2.1 dəfə, 2007-ci ildə isə 2.2 dəfə olub. başqa
sözlə 2007-ci ildə dövlətin infrastruktur xərcləri ( qeyd: daxili investisiyaların həcmində dövlətin
payı ) 2004-cü illə müqayisədə 9 dəfə artaraq 0.4 milyard manatdan 3.6 milyard manata çatıb
( bax, Cədvəl 2 ). lakin, 2008-ci ildə dünya iqtisadiyyatını sarsıdan qlobal maliyyə böhranı
neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması ilə müşayiət olundu və təbii ki, dövlət gəlirlərində azalma
baş verdi ki, bu, bir sıra iri dövlət layihələrinin icrasında fasiləyə və daşınmaz əmlak bazarında
isə tələbatın azalmasına səbəb oldu. 2009-cu ildə dövlət tərəfindən tikinti sahəsinə əvvəlki illə
müqayisədə 22.5% az vəsait yönəldildi ki, bu da tikinti sektorunda ikinci böyümə dalğasının
sonu və yaxud uzunmüddətli böyümədən sonra 8.2%-lik ciddi kiçilmə ilə nəticələndi.

Cədvəl 2: 
Mülkiyyət növləri üzrə daxili və xarici mənbələrdən əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyalar 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015 

Daxili investisiya Xarici investisiya

min manat
əvvəlki ilə 

nisbətən,  faizlə
min manat

əvvəlki ilə 
nisbətən,  faizlə

2005
Cəmi 2 104 904,8 159,0 3 664 971,5 101,8

dövlət 795 267,5 2,0 d. 140 779,4 2,4 d.
qeyri-dövlət 1 309 637,3 141,3 3 524 192,1 99,5

2006
Cəmi 2 901 370,9 137,8 3 333 112,8 90,9
dövlət 1 644 556,1 2,1 d. 295 691,5 2,1 d.
qeyri-dövlət 1 256 814,8 96,0 3 037 421,3 86,2

2007
Cəmi 4 626 695,8 159,5 2 844 494,1 85,3

dövlət 3 561 738,0 2,2 d. 227 199,5 76,8
qeyri-dövlət 1 064 957,8 84,7 2 617 294,6 86,2

2008
Cəmi 7 702 189,9 164,8 2 241 963,9 78,0
dövlət 5 720 430,1 159,0 233 483,1 101,7
qeyri-dövlət 1 981 759,8 184,2 2 008 480,8 76,0

2009
Cəmi 6 079 921,8 82,9 1 645 023,0 77,1

dövlət 4 220 038,2 77,5 328 699,8 147,9
qeyri-dövlət 1 859 883,6 98,6 1 316 323,2 68,8

2010
Cəmi 7 499 173,4 116,6 2 406 492,4 138,3
dövlət 5 575 115,3 124,9 425 783,7 122,4
qeyri-dövlət 1 924 058,1 97,8 1 980 708,7 142,2

2011
Cəmi 10 198 978,3 134,0 2 600 083,0 106,4

dövlət 7 315 624,5 129,3 609 293,6 141,0
qeyri-dövlət 2 883 353,8 147,6 1 990 789,4 99,0

2012
Cəmi 12 148 356,5 117,3 3 258 917,9 123,4
dövlət 8 842 298,8 119,0 578 341,2 93,5
qeyri-dövlət 3 306 057,7 112,9 2 680 576,7 132,6

2013
Cəmi 13 178 868,0 107,8 4 671 947,7 142,4
dövlət 10 037 529,9 112,8 609 904,6 104,8
qeyri-dövlət 3 141 338,1 94,4 4 062 043,1 150,5

2014
Cəmi 12 714 973,3 96,1 4 903 627,8 104,5

dövlət 8 666 518,0 86,0 460 226,3 75,2
qeyri-dövlət 4 048 455,3 128,4 4 443 401,5 108,9
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Qısamüddətli durğunluqdan sonra 2010-cu ildən başlayaraq üçüncü böyümə dövrü
yaşandı. böyümə həm dövlət və həm də özəl sektorun paralel aktivliyi nəticəsində baş verdi.
belə ki, 2010, 2011, 2012, 2013-cü illərdə dövlət sektorunda tikinti təyinatlı xərclər əvvəlki
illərlə müqayisədə müvafiq olaraq 31.9%, 32%, 18.9%, 13.3%, qeyri-dövlət sektorunda isə
22.9%, 24.8%, 22.8%, və 20.3% artım müşahidə edilib. bundan başqa sonuncu inkişaf
dövründə tikinti sektorunda qeyri-neft istiqamətli sərmayələrin həcmində ciddi artım baş
verib. Nəticədə qeyri-neft təyinatlı tikinti məqsədli investisiyaların xüsusi çəkisi  2011-ci
ildə ən yüksək səviyyəsinə 76%-ə çatır. beləliklə, tikinti sektorunun ölkə iqtisadiyyatında
xüsusi çəkisi 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə 3.5 faiz artaraq 12.5%-ə çatıb. 

Tikinti sektorunun inkişafı öz növbəsində bu sahənin əmək tutumunu artırıb. Əgər 2000-
ci ildə tikinti sektorunun ölkə üzrə ümumi məşğulluqda payı 4.9% və yaxud 189 min nəfər
idisə, 2014-cü ildə bu göstərici müvafiq olaraq 7.3%, 334.1 min nəfər idi. Diaqram 8-dən
2005-2010-cu illər tikinti sektorunda yeni iş yerlərinin sayı sürətlə artıb. 2011-ci ildən
etibarən isə nisbi sabitlik müşahidə edilib. Məşğulluğun sektorun böyüməsi ilə nisbətdə daha
az artımına səbəb ötən müddət ərzində tikinti sahəsində müasir tenologiyanın imkanlarından
istifadənin genişləndirilməsi hesab edilir. 

bu illər ərzində həm sosial infrastrukturun bərpası və inkişaf etdirilməsi, həm də mənzil
tələbatının ödənilməsi istiqamətində genişmiqyaslı layihələr icra olunub. belə ki, 2005-ci
ildə 1593 min m2 yaşayış sahəsi inşa edildiyi halda bu göstərici 2013-cü ildə 50.8% artıq və
yaxud 2403 min m2 olub.

Cədvəl 3: 
tikinti sektorunun əsas sosial iqtisadi göstəriciləri, manatla

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015 

2005 2010 2011 2012 2013 2014

yaşayış evləri, ümumi sahə, min kvadrat metr 1 593 2 049 2 033 2 147 2 403 2 197

ondan vətəndaşların şəxsi vəsaiti hesabına 1 115 1 151 1 652 1 434 1 595 1 806

xəstəxanalar, çarpayı 72 886 1 334 265 1 750 380

ambulatoriya-poliklinika müəssisələri, növbədə gəbul 441 710 270 1 056 1 485 727

ümumtəhsil məktəbləri, şagird yeri 44 668 19 183 23 488 61 974 53 016 41 572

məktəbəqədər təhsil müəssisələri, yer 53 1 010 720 1 722 3 388 1 447

Tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə 
yetirilmiş işlərin həcmi, milyon manatla 

1 558 4 531,4 6 115 7 716 8 721,1 8 591

Tikinti sahəsində işçilərin orta siyahı sayı, min nəfər 58,8 68,3 78,6 95,4 101,4 101,9
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Müvafiq olaraq bu müddət ərzində vətəndaşların şəxsi vəsaiti hesabına inşa edilən yaşayış
sahəsi də 62% artıb. bundan başqa 2013-cü ildə 2005-ci illə müqayisədə 27.3 dəfə artıq mək-
təbəqədər təhsil müəssisələri tikilib istifadəyə verilib. bənzər artımlar səhiyyə və təhsilin
digər sahələrində də baş verib. 

Nəticə və təklifləri. Tədqiqatlar göstərir ki, iqtisadiyyatın diversifikasiyası neftdən
asılılığın aradan qaldırılmasında həlledici rol oynaya bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatının
tamamilə liberallaşması və elektronlaşması həyata keçirilməlidir. liberallaşmanın və eləcə
də şəffaflığın strateji və dayanıqlı formada dəstəklənməsi üçün Azərbaycanın Dünya Ticarət
Təşkilatına üzvlük prosesi sürətləndirilməlidir. Geniş miqyaslı islahatlar qısa deyil, orta və
uzun müddət ölkəyə valyuta daxil olmasına imkan verir. bu baxımdan, borclanma taktiki,
islahatlar isə strateji əhəmiyyət daşımalıdır. bu halda Azərbaycan neftin dünya bazar qiymə-
tinin aşağı düşməsinin iqtisadiyyata təsirlərini minimumlaşdıra bilər.

Aydındır ki, ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, əhalinin gündəlik tələbat
mallarına olan ehtiyacının ödənilməsində idxal məhsullarından asılılığın azaldılması, maliyyə
sektorunun idxal infilyasiyasından qorunması mühüm rol oynayır və bu məsələdə qeyri-neft
sektorunun rolu əvəzsizdir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılmasında da qeyri-neft
sektoru müstəsna əhəmiyyət daşıyır. baxmayaraq ki, son illərdə büdcədə neftdən daxilol-
maların həcmi çoxdur, perspektiv üçün dövlət büdcəsinin maliyyə qaynağı iqtisadiyyatın
neftdən kənar sektorları hesab edilir.

Azərbaycan neft ölkəsidir və enerji resurslarının ixracatı ölkəmizdə rəqabətqabiliyyətli
iqtisadiyyatın formalaşmasına imkan verib. bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin siyasi
iradəsi ilə formalaşdırılmaqda olan şaxələnmiş iqtisadiyyat məhz inkişaf etmiş infrastruktur
əsasında priortitet sektorların ixrac qabiliyyətinin yüksəlməsinə imkan yaratmalıdır. Neft
gəlirləri əsasında formalaşdırılan mövcud infrastruktur məhz neftsiz iqtisadiyyatımız üçün
iqtisadi zəmin formalaşdırılacaq.

sonda isə qeyd etmək istəyirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının o cümlədən qeyri-neft sek-
torunun inkişafı, yeni iqtisadi siyasətin əsas hədəfidir. Həmçinin, ölkənin iqtisadi gələcəyinin
qeyri-neft sektoruna bağlı olması prioritet götürülərək bu sahədə ciddi infrastruktur işləri
həyata keçirilib,  normal investisiya mühiti formalaşdırılıb. Digər tərəfdən isə qanunvericilik
bazası zamanın tələbinə uyğunlaşdırılıb, normal bazar münasibətlərinin formalaşmasında və
azad rəqabətin təmin edilməsində ciddi nəticələr əldə edilib. Ölkəmizin etibarlı tərəfdaş imici
yaradılıb və beynəlxalq nüfuzu müsbətə doğru dəyişməkdə davam edir. İqtisadiyyatın diver-
sifikasiyası ilə bağlı aparılan islahatlar isə Azərbaycanda daha dayanıqlı inkişafın formalaş-
masına zəmin yarada bilər.
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Abstract
DEFINING SECtORIAL COMPARAtIvE ADvANtAGE FROM tHE 

PERSPECtIvE OF DIvERSIFICAtION OF AZERBAIJAN ECONOMY
vugar BAYRAMOv

ASEU, Ph.D. on economy

Key words:  Diversification, sector, oil and non-oil, GDP
This research paper analyses the distribution of diversification risks in short, medium and

long terms, issues related to diversification of economy, assessing diversification opportu-
nities, direct and indirect impact of diversification on gross domestic product and employ-
ment, and the effect of diversification on oil and non-oil sector in Azerbaijan. furthermore,
the importance of economic diversification for  Azerbaijan economy is discussed. Theo -
retical approach to diversification is presented by integrating some practical aspects, as well
as actual and potential policies in the country concerning diversification is discussed. Non-
oil sector was given special attention in analysing the influence of diversification. our re-
search also includes short discussions on an increased production of oil in 2005-2008, the
effect of decreasing trend in oil production on the economy of the country, diversification
as priority for our country, development of non-oil sector, investment policy in industry and
statistic indicators, the share of oil and non-oil sectors in GDP and underlying factors, di-
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versification across sectors and their comparative advantages, investments in non-oil sector,
diversification of investment portfolio, and the sale of products as a result of diversification.

Резюме
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИмУЩЕСТВА

ЭКОНОмИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ВУГАР БАЙРАмОВ

к.э.н.,  Азербайджанского Государственного Экономического Университета

Ключевые слова: диверсификация, сектор, нефтяной и ненефтяной,  ввП
Данное исследование анализирует распределение рисков диверсификации на крат-

косрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. А также вопросы, связанные
с диверсификацией экономики, оценка возможностей диверсификации, прямое и кос-
венное воздействие диверсификации на внутренний валовой продукт (ввП) и заня-
тость, воздействия диверсификации на нефтяной и ненефтяной сектор Азербайджана.
Кроме того, при исследовании важность диверсификации для экономики Азербайджана
тоже обсуждается. Исследования представляют теоретический подход к диверсифика-
ции и интегрирует некоторые практические аспекты вопроса; а также обсуждается ны-
нешняя и ожидаемая политика в стране о диверсификации экономики. во время
анализа, влияния диверсификации на ненефтяной сектор было уделено особое внима-
ние. Наше исследование также включает короткие дискуссии по увеличению добычи
нефти в 2005-2008, эффект тенденции снижения объёмов нефтедобычи на экономику
страны, диверсификации - как приоритет для нашей страны, развитие ненефтяного сек-
тора, инвестиционная политика в промышленности и статистические показатели, доля
нефти и ненефтяного сектора в ввП и скрытые факторы, диверсификация между сек-
торами и их сравнительные преимущества, инвестиции в ненефтяной сектор, дивер-
сификация инвестиционного портфеля, а также продажа изделий в результате
диверсификации.
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vALYUtA MÜNASİBƏtLƏRİ SİStEMİNDƏ vALYUtA 
DÖNƏRLİYİNİN  XÜSUSİYYƏtLƏRİ

Habil ASLANOv
i.e.n., dos. Bakı Dövlət Universiteti

Rəyçi: i.e.d., prof. H.b.Rüstəmbəyov
Açar sözlər: valyuta dönərliyi, valyuta məzənnəsi,  valyuta tənzimlənməsi, ticarət balansı,

tədiyyə balansı
Dünya təsərrüfat sisteminin qloballaşma meyilinin güclənməsi valyuta mexanizminin də

beynəlmiləlləşməsi valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsində, dünya iqtisadiyyatı və ticarə-
tinin inkişafına əlverişli şərait yaradılması və beynəlxalq hesablaşma mexanizminin normal
fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə dövlətlərarası əməkdaşlığın səmərələliyinin artırıl-
masında özünü göstərir. beynəlxalq səviyyədə valyuta mexanizmini dünya təsərrüfat əlaqələri
sistemində iqtisadiyyatın daxili və  xarici dinamik müvazinətini təmin etmək, beynəlxalq
bölmələri müəyyən bir sistem daxilində yerinə yetirmək və xarici ödəniş balansını tənzim-
ləmək məqsədi ilə həyata keçirilir.

Qloballaşan dünyamızda dünya ticarətində yüksək paya sahib olan ölkələrin milli pul
vahidlərinin dəyərindəki dəyişikliklər dərhal onunla iqtisadi əlaqadə olan ölkənin xarici ticarət
balansını, tədiyyə balansını, valyuta məzənnəsini, faiz dərəcəsini və başqa iqtisadi göstəri-
cilərinə təsir edir və onların dəyişməsinə səbəb olur.

beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri problemləri istər istehsalçıların, istərsə də is-
tehlakçıların daha geniş maraq dairəsinə daxil olur. Çünki beynəlxalq valyuta kredit müna-
sibətləri sahəsindəki dəyişikliklər ölkə iqtisadiyyatının bütün sektorlarını əhatə edir.

Məlumdur ki, valyuta məzənnəsindəki düşmə hadisəsi yalnız valyuta ticarəti ilə məşğul
olan qurumları maraqlandırmır, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının bütün sektorlarındakı
xərc ləri yüksəldərək inflyasiyanın sürətli artımına səbəb olur. bundan başqa, ölkənin xarici
bazar payının artması da bütün ölkə vətəndaşlarının həyat səviyyəsinə təsir edir. 

valyuta münasibətləri içərisində valyuta dönərliyi, özünün əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb
edir. Müasir dövrdə əksər ölkələr özünün milli valyutasının dönərliyinin təmin edilməsi üçün
bir sıra tədbirlər görür. Azərbaycan milli valyutası olan manatın dönərliyinin gələcəkdə təmin
edilməsi Mərkəzi bank və Maliyyə Nazirliyinin planları sırasına daxildir. valyuta dönərliyinin
mahiyyəti ilə yaxından tanış olsaq onun nə dərəcədə milli valyuta, xarici iqtisadi əməliyyat-
ların həyata keçirilməsi ümumilikdə isə iqtisadi münasibətlər üçün vacib olduğunu bilmək
olar [2,s.97].

başlıca məsələ daxili bazarla xarici bazarın, daxili qiymətlərlə dünya qiymətlərinin düzgün
əlaqələndirilməsindən, milli pulun və dönərli valyuta məzənnəsinin optimal halda müəyyən
edilməsindən, yəni bu məzənnələrin nə həddindən artıq, nə də həddindən aşağı olmasına yol
verməməkdən, pul, kapital axınının düzgün uçota alınmasından, bu sferada spekulyativ hal-

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 135

n İPƏK YOLU n 1/2016



ların aradan qaldırılmasından ibarətdir.
Dövlətin valyuta inhisarçılığı bir tərəfdən bazar sistemi mexanizminə zidd olan bir hal

olsa da, daxili bazarın qorunması idxal-ixrac əməliyyatlarında dövlətin iqtisadi və siyasi mə-
nafelərinin qorunması baxımından müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. valyuta siyasəti bir
tərəfdən iqtisadi artıma stimul yaratmalı, inflyasiya artımının meyillərinin azalmasına kömək
etməli, digər tərəfdən isə bərabər şərait daxilində milli iqtisadiyyatın xarici rəqabət qabiliyyə-
tini təmin etməlidir [3,s.136]. burada milli valyutanın nizamsız qaydada məzənnəsinin tez
tez dəyişməsi və kapitalın geniş miqyasda axınının qarşısının alınması da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.

valyuta tənzimlənməsində, bu sferada sabit tarazlığın təmin edilməsində valyuta əməliy -
yatlarının şəffaflığı, valyuta bazarı, alqı-satqısı haqqında düzgün informasiyanın olması,
kapital hərəkətinin tənzimlənməsi, milli valyuta məzənnəsinə səmərəli təsir edilməsi,
bütövlükdə valyuta risklərinin idarə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  valyuta tən -
zimlənməsinin mühüm makro və mikroiqtisadi əhəmiyyəti olan aşağıdakı istiqamətlər vardır:

-   ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi və valyuta qazancları üzərində nəzarət;
-   idxal əməliyyatlarının tənzimlənməsi və valyutanın alınması ilə əlaqədar əməliyyatların

aparılması qaydası;
-   dövlət, onun bankı tərəfindən aparılan cari valyuta əməliyyatları üzərində səmərəli

nəzarətin təşkili;
-   bank sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və valyuta tənzimlənməsi səmərəsinin artırıl-

ması;
-   kapital hərəkətinin tənzimlənməsi və onun axınının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin

görülməsi;
-   normallaşdırılmış valyuta borclarının dövlət tərəfindən idarə edilməsi və dövlət

bankının ( Mərkəzi bankın) qızıl valyuta ehtiyatının artırılması;
-   düzgün valyuta məzənnəsi siyasətinin aparılması;
-   əsas qiymətli kağız hesab olunan milli pulun stabilliyini təmin etmək, ona təzyiqi azalt-

maq üçün səhm bazarı və dövlət istiqrazlarının tənzimlənməsi.
Qismən və tam dönərliyi ölkənin iqtisadi inkişafının bir növ nəticəsi, onun iqtisadi imkan-

ları və üstünlüklərinin həyata keçirilməsi forması kimi qiymətləndirmək olar. Çünki məhz,
belə şəraitdə fəal və səmərəli xarici ticarət əlaqələrinə girmək, dünya bazarının üstünlük-
lərindən bəhrələnmək olar. burada ən mühüm şərtlərdən biri valyuta və əmtəə mübadiləsinin
özlərinin birgə, vəhdət halında dönərliyinin təmin edilməsidir. Əgər belə olmazsa, nəinki,
milli valyutanın dönərliyi baş verməz, həm də bu proses səmərəli olmaz [4,s.210].

Milli iqtisadiyyat rəqabət qabiliyyətinə malik olmadıqda, dönərlik konsepsiyası özünün
əks nəticəsini verə bilər, müsbət hal mənfi hala çevrilə bilər. ona görə də dönərliklə bağlı
olan belə bir universal qanuna daxili və xarici bazarın tarazlığı, səmərəli seçim qanununa
əməl olunmalıdır. belə olduğu halda xarici bazarın, amillərin hər hansı bir ölkənin daxili
bazarına təsiri dağıdıcı xarakter ala bilməz. bu o deməkdir ki, dönərlik probleminə, onun
formalaşması və həyata keçirilməsi mexanizminə sistemli halda həm bütövlükdə iqtisadi
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durum, həm də iqtisadi siyasət baxımından yanaşmaq lazımdır. bu baxımdan, bizcə milli val -
yutanın dönərliyi anlayışını ancaq pul konsepsiyası ilə eyniləşdirmək, yəni pul sferası ilə
məhdudlaşdırmaq olmaz.

Dönərliyin təmin edilməsi milli valyuta vasitəsilə beynəlxalq , qloballaşmış imkanlardan
maksimum istifadə edilməsi deməkdir. bunun üçün isə, nəinki, qeyri-rezidentlər, rezidentlərin
özü də rəqabət qabiliyyətinə malik olmalıdır. yalnız bu şəraitdə dönərlik prosesinin özü iqti-
sadi inkişafa müsbət təsir edə bilər. Milli valyutanın dönərliyi səviyyəsi artdıqca həmin va-
lyuta ölkə sərhəddini asanlıqla keçə bilər.Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, pulun dönərliyinin
təmin edilməsi öz-özünə məqsəd deyildir. bu, iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə xidmət
göstərməlidir.

Ayrı-ayrı ölkələr öz inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq valyutanın ayrı-ayrı forma  və
növlərindən istifadə imkanlılığı məsələsini ön plana çəkirlər. Həmin istifadə imkanlığı
araşdırılarkən həm beynəlxalq əlaqələr, həm ayrı-ayrı ölkələrin rəsmi qeyd olunmuş valyu-
talarının məzənnələri, valyutanın mübadilə (konversiya) imkanlılığı, həmin ölkələrin iki
tərəfli və çox tərəfli xarici iqtisadi əlaqələri və s. dəqiq nəzərdə tutulmalıdır. valyutanın dönər-
liyi məsələsinə və ona olan tələb və təklifə bir ölkənin digər ölkədən az və yaxud da çox
həcmdə əmtəə alması ilə müəyyən olunur. ona görə də burada idxalatçı və ixracatçı arasında
münasibətə əmtəə dövriyyəsi mühüm təsir göstərir.

Dönərliyin təmin edilməsi  idxal-ixrac əməliyyatlarında milli valyutanın geniş miqyasda
iştirak etməsi ilə bağlıdır. bunun üçün milli valyutanın struktur bazası olan istehsalın, is-
tehlakın, xarici ticarətin, ixracın strukturu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici ticarətin azlığı
və çoxluğu xeyli dərəcədə milli valyutanın dönərliyi ilə bağlıdır. Dönərliyin artması xarici
ticarətin həcminin artmasına əlverişli şərait yaradır. bu olmadıqda dünya əmtəə bazarına çıxış
xeyli dərəcədə çətinləşir. burada valyuta və qiymət probleminin əlaqələndirilməsi, onların
vəhdətinin təmin edilməsi xeyli çətinləşir [5,s.96].

valyuta məzənnələri müəyyən edilərkən digər ölkələrin eyni qəbildən olan əmtəələri ilə
müqayisədə milli məhsulun istehsal xərcləri, onların daxili qiymətləri və digər dəyər göstəri-
ciləri nəzərə almaqla, bütövlükdə ölkə üzrə idxal-ixrac əməliyyatların səmərəliliyi və habelə,
həmin əmtəələrin (məhsulların) istehsal (xidmət) sahələri (mənsubiyyəti) üzrə istehsalı və
ixracı probleminə də bu aspektdən yanaşılmalıdır.

valyutanın dönərliyi bir ölkənin digər ölkə ilə iqtisadi əlaqəsini və valyuta siyasətini
qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirməyə obyektiv olaraq tələb edir. bu, bir tərəfdən hər hansı bir
ölkə üçün sərfəlidirsə, digər tərəfdən riskli haldır. belə ki, dünya iqtisadiyyatının qloballaş-
ması bu istiqamətdə hərəkət etməyi günün tələbi kimi irəli sürür. Digər tərəfdən isə bir çox
ölkələrin bir-biri ilə iqtisadi-maliyyə bağlılığı birində baş verən böhran hallarının digərinə
sirayət edəcəyi ehtimalını da doğurduğuna görə onların hamısı belə əlaqəyə girməkdə eyni
dərəcədə maraqlı olmurlar.

Milli valyutanın dönərliyi aşağıdakı funksiyaların icra edilməsi ilə bağlıdır.
birincisi, hər bir ölkənin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının iqtisadi subyeklərinin

xarici bazara çıxışını təmin etmək və dünya təsərrüfat sisteminə qovuşdurmaq;
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İkincisi, ölkənin milli iqtisadiyyatını xarici təsirlərdən, rəqabətdən qorumaq;
Üçüncüsü, qeyri-rezidentləri daxili valyuta bazarına və milli əmtəə bazarına cəlb etmək.
burada ən başlıca yeri xarici iqtisadi əlaqələr, o cümlədən xarici ticarət əlaqələri tutur.

bu ticarət əlaqələri isə öz konkret ifadəsini ixrac-idxal əməliyyatlarında tapır. Deməli, ixrac-
idxal əməliyyatları arasındakı nisbət həm də xarici valyutaya olan tələbatı da müəyyən edir.
Hər hansı bir ölkədən daxil olan idxal artdıqda, xarici valyutaya, birinci növbədə dollara
olan tələbat da artır. eyni zamanda, artıq da xarici valyutanın həmin ölkəyə daxil olması bir
mənbə rolunu oynayır.

beynəlxalq əlaqələrdə ən vacib məsələ bu və ya digər ölkənin valyutasının başqa bir ölkə
iqtisadiyyatına tətbiq olunma imkanlılığıdır. ona görə də beynəlxalq idxal-ixrac spesifik
bankla hesablaşma əməliyyatlarında dönərli valyuta və kredit əməliyyatlarının konkret
şəraitdə uyğun olaraq istifadə olunur. kredit əməliyyatları maliyyə sabitliyi, valyuta məzən-
nəsinin sabitliyi şəraitində daha əlverişlidir. ona görə də valyutanın hesablaşmalar və kredit
əməliyyatları üçün tətbiq edilməsi və istifadə edilməsi xeyli dərəcədə onun dönərlik
səviyyəsi ilə şərtlənir. lakin, dönərlik bərabər şərait daxilində vacib olsa da hər şey demək
deyildir. Məsələn, bir çox ölkələrin valyutası dönərli olsa da, dollar kimi beynəlxalq
hesablaşmalarda istifadə olunmur, beynəlxalq kredit bazarında zəif təmsil olunur. İtaliyanın,
yunanistanın və s. ölkələrin milli pul vahidini misal göstərmək olar[6,s.29].

Rusiyanın valyuta problemləri ilə məşğul olan görkəmli iqtisadçılardan iqtisad elmləri
doktorları, T. Şaqalov, v. Maneviç, v. Perlamutrov göstərirlər ki, iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi ilə milli valyutanın dönərliyinin təmin olunması tamamlanmır.

İstər əvvəllər, istərsə də müasir şəraitdə ayrı-ayrı ölkələr öz inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq valyutanın ayrı-ayrı forma və növlərindən istifadə imkanlılığı məsələsini ön plana
çəkirlər. Həmin istifadə imkanlılığı araşdırılarkən həm beynəlxalq əlaqələr, həm ayrı-ayrı
ölkələrin rəsmi qeyd olunmuş valyutalarının məzənnələri, valyuta mübadilə (konversiya)
imkanlılığı, həmin ölkələrin iki tərəfli və çox tərəfli xarici iqtisadi əlaqələri və s. nəzərdə
tutulur. valyutanın dönərliyi məsələsinə və ona olan tələb və təklif bir ölkənin digər ölkədən
az və yaxud da çox həcmdə əmtəə alması ilə müəyyən olunur. ona görə də burada idxalatçı
və ixracatçı arasında münasibətə əmtəə dövriyyəsi mühüm təsir göstərir. Məsələn, ixrac edən
ölkə, hər hansı bir şirkət idxalçı ölkədən, firmadan ölkəsinin dönərli valyutası ilə pul
məbləğini əldə edə bilmirsə, bu zaman həmin ölkənin milli valyutasını mövcud olan məzənnə
qaydasında mübadilə etməlidir. belə bir qayda rezidentlər və qeyri-rezidentlər arasında geniş
yayılmışdır. Rezidentlər və qeyri-rezidentlər üçün valyuta mübadiləsinin özünəməxsus
məqsəd və xüsusiyyətləri vardır. Məsələn, qeyri-rezidentlər üçün valyutanın dönərliyi digər
ölkədən öz ölkəsi üçün pulun sərbəst qaydada xaricilərin hesabına konversiya edilməsi və
keçirilməsidir. Rezidentlər üçün isə valyutanın dönərliyi istər ayrı-ayrı adamların, istərsə də
ayrı-ayrı qurumların, təşkilatların xarici ölkələrə olan ödənişlərini həyata keçirmək və xarici
valyutanı əldə etmək deməkdir. bu mənada, dönərliyin birinci variantı xarici, ikinci vatiantı
isə daxili dönərlik adlandırılır. lakin, idxal-ixrac, konversiya mübadiləsi eyni vaxtda baş
verdiyinə, vahid bir prosesi əhatə etdiyinə görə valyutanın xarici və daxili dönərliyi anlayışı
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müəyyən dərəcədə nisbi xarakter daşıyır. Çünki daxili dönərliyi xarici dönərlik formasından
kənarda təsəvvür etmək çətindir. bununla belə, xarici dönərlik daha çox valyuta əmələ gətirən
bir formadır. Daxili dönərlik isə xarici iqtisadi əlaqələrə təkan versə də, eyni zamanda bəzi
hallarda milli iqtisadiyyata xarici mənfi təsirlərin mənbəyinə çevrilə bilər [7,s.89].

Prinsip etibarilə dünya ölkələrinin bazar sisteminə keçdiyi bir şəraitdə valyutanın dönər-
sizliyi anlayışı olmamalıdır. Əks təqdirdə, ölkələrarası əlaqələr ya sıfır həddində, ya da barter
formasında, ya dönərli valyutanın ehtiyat fondu hesabına, ya da son dərəcə məhdud-çox tərəfli
deyil, ikitərəfli ola bilər. belə olan şəraitdə ölkələrarası mal mübadiləsinin, əmtəə
dövriyyəsinin həcmi də aşağı səviyyədə olar, kapital ixracını azaldar, nəinki zəif ölkələrin,
yəni valyutası dönərsiz olan ölkələrin, habelə sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin valyuta imkan-
lılığı gəlir mənbəyini zəiflədə bilər. bu mənada, kapital ixrac edən ölkənin özü də digər
ölkələrin də valyutasının normal dönərlik səviyyəsində olmasında obyektiv halda maraqlı ol-
malıdır.

burada başlıca məsələ milli valyutanın dönərlik mexanizmlərinin normal fəaliyyət göstər-
məsidir. Qeyd etdiyimiz kimi xarici ticarət əlaqələri milli valyuta üçün əsas şərtlərdən biri
olsa da, dönərlik problemini tamamilə həll edə bilməz. bunun üçün digər məcmu şərtlərlə
manatın beynəlxalq ödəniş vasitəsinə çevrilməsinə şərait yaratmalıdır. Həmin başlıca şərait
ölkənin milli məhsulunun yüksək əmtəə dönərliyinə malik olmasıdır. yüksək əmtəə dönərliyi
mövcud valyutaya ekvivalent olan zəruri əmtəələri almağa maddi təminat verir. Transmilli
şirkətlərin xaricdə olan müəssisələri tərəfindən bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir. Həm də
burada valyuta məzənnəsinin lazımi səviyyədə olması, onun qiymətdən düşməməsi məsələsi -
nə xüsusi əhəmiyyət verilir.

Milli valyutanın dönərliyinin təmin olunması bir qayda olaraq həmin valyutanın qeyri-
məhdud şəkildə müəyyən əməliyyatları icra etmək qabiliyyəti, onun bazar valyuta məzənnəsi
ilə müəyyən edilir. İqtisadi ədəbiyyatlarda milli valyutanın dönərliyinin bir qayda olaraq iki
yolu, variantı müəyyən edilmişdir. bu yollardan biri Qərbi Avropa, digəri isə Şərqi Avropa
adlandırılır. Qərbi Avropa yolu ilə AfR-də daha geniş tətbiq edilir və bu iqtisadiyyatın, təsər-
rüfatın inkişafı baxımından daha az risklə bağlı olur. Şərqi Avropa variantında isə bunun
əksinə olaraq mənfi hallar çoxalır, həmin ölkəyə xarici valyutanın gəlməsi artır, iqtisadiyyatın
dollarlaşması meyilləri geniş vüsət alır və beləliklə də, milli valyutanın rolu azalır və xarici
kapitalın axını artır. bu ikinci yol postsovet dövlətləri üçün daha səciyyəvidir. Halbuki, 1946-
1947-ci illərdən sonra İngiltərə, fransa, Almaniya və digər ölkələrdə milli valyutanın dönər-
liyi əvvəlcədən iqtisadiyyatın, maliyyənin və tədiyyə balansının sabitləşməsi əsasında təmin
edilmişdir. Hələ o vaxtlar bir çox aparıcı Avropa ölkələrində bunun üçün səmərəli maliyyə,
bank mexanizminin işlənib hazırlanmasına xüsusi fikir verilmişdir. son vaxtlar isə, yəni keçən
əsrin 90-cı illərindən sonra iqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi nəticəsində Avropa birliyi
ölkələri arasında valyuta ittifaqı yaradıldı və onlar üçün vahid bir pul hesablaşma ölçüsü
(ekyu) müəyyən edildi. Daha sonra Mərkəzi Avropa bankı yaradıldı və nəhayət tədiyyə va-
sitəsi kimi və qarşılıqlı hesablaşma üçün evro pul vahidinə keçirildi.

Milli valyutanın dönərliyi yalnız mücərrəd formada ölkə üçün deyil, həmin ölkədə
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fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər, yəni rezidentlər üçün ixrac nəticəsində xarici val -
yutanın alqı-satqısını təmin etməkdir. Əlbəttə, burada bütün rezidentlərin imkanı və mə-
suliyyəti eyni səviyyədə olmur. bu imkan və məsuliyyət isə kommersiya, səhmdar, dövlət
müəssisələri, birgə müəssisələr üçün eyni olmur və onların apardıqları əməliyyatların tipi
və xarakteri də müxtəlif olur [8,s.283].

Milli valyutanın dönərliyinin təmin edilməsi heç də bütün hallarda milli pul vahidinin
tamamilə xarici funskiyanı icra etməsini, onun xarici banklarla və birjalarda kotirovka
edilməsini, bir sözlə ondan beynəlxalq ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunmasını mütləq qay-
dada tələb etmir. ona görə də 90-cı illərin axırlarında hələ də tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı
ideyalarını əsas götürən bir sıra sovet Respublikaları, Polşa, Rumuniya və digər Şərqi Avropa
iqtisadçıları öz ölkələrində xarici valyutanın qeyri-məhdud şəkildə yerləşməsini qəbul etmir,
onun yalnız banklar arası əməliyyatlarda müəyyən mövqe tutmasını önəmli hesab edirdilər,
yalnız bank valyuta bazarının subyekti kimi qiymətləndirilirdi. Hətta müəssisələrin bir-
birindən valyuta alıb-satması, göndərilən məhsul üçün valyuta üzrə hesablaşmaların aparıl-
ması qeyri-qanuni hesab edilmirdi. ona görə də ixracdan əldə edilən valyuta gəlirləri yalnız
bank hesablarında toplanırdı, müəssisələrin valyuta fondları, hesabları dondurulurdu. bu
fonddan istifadə icazə olmadan həyata keçirilmirdi.

Milli valyutanın daxili dönərliyinin təmin edilməsi qəribə də olsa, heç də onun xarici
dönərliyinin təmin edilməsindən asan problem deyildir. Çünki burada da müəyyən amillər
nəzərə alınmalı, şərait yetişməli və müvafiq şərtlərə əməl olunmalıdır. burada birinci
əhəmiyyətli amil iqtisadi şərait və iqtisadi siyasətdir. İqtisadi siyasət bazar mühitinin yaradıl-
masına, bazar sisteminə keçilməsinə xidmət etməlidir. lakin hər cür bazar sistemi variantları
milli valyutanın daxili dönərliyinə uğurla xidmət edə bilməz. ona görə də bu barədəki mənfi
halları aradan qaldırmaq məqsədi ilə öz ölkəsində milli valyutanın daxili və xarici dönərliyini
uğurla təmin edən bir sıra ölkələrin təcrübəsini nəzərə almaq və onu yerli şəraitə uyğun-
laşdırmaq lazımdır. Əks təqdirdə bazar sisteminin inkişafı maliyyə-pul, valyuta sahəsində
qeyri-sabitlik hallarının artmasına gətirib çıxara bilir. Daxili dönərliyinin təmin edilməsinin
ikinci şərti (bəzi iqtisadçılar, bunu obrazlı ifadə ilə “daxili ixrac” adlandırır) pul-kredit və
büdcə siyasətinin elmi, sərt və ciddi aparılmasıdır. burada ən mühüm cəhət yalnız dövlət
müəssisələrinin deyil, digər tipli müəssisələrin və təşkilatların, habelə ayrı-ayrı vətəndaşların
gəlirləri və xərcləri üzərində nəzarətin aparılmasıdır. bu isə xeyli dərəcədə inflyasiya
səviyyəsinin də aşağı salınmasına xidmət edə bilər. Həm də belə bir cəhəti nəzərə almaq
lazımdır ki, inflyasiya əhalinin pul yığımlarını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Əgər infl -
ya siya əmək haqqı artımını xeyli dərəcədə qabaqlayırsa, milli valyutanın tədavülə çıxarılan
potensial hissəsi nisbi mənada azala bilər. belə olan şəraitdə həm də milli valyuta nüfuzdan
düşər, büdcə xərcləri artar və xarici valyutaya cəhd etmə hallarına rəğbət artar.

Milli valyutanın daxili dönərliyinin təmin edilməsinin mühüm şərtlərindən biri də insti-
tusional şərtdir. Daxili dönərlik iqtisadi, təsərrüfat mexanizmində müvafiq institusional me -
xanizmlərin, o cümlədən qanunçuluq mexanizmləri və xidmətlərin olmasını tələb edir.
burada ən çətin problemlərdən biri resursların hansı model və prinsiplər üzrə bölüşdürülmə-

n İPƏK YOLU n 1/2016

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ140



sidir. Çünki plan modeli bazar mexanizminə uyğun gəlmir, bazar mexanizmi isə düzgün həya -
ta keçirilmədikdə neqativ hallar  baş verir. ona görə də əsas resurslar hesab olunan pulun,
kapitalın və valyutanın bölüşdürülməsi, birinci növbədə bank sistemi vasitəsi ilə elə aparıl-
malıdır ki, ölkə miqyasında valyutanın daxil dövriyyəsi və daxili dönərliyinə ciddi ziyan vura
bilməsin. Daxili dönərliyin təmin edilməsinin mühüm şərtlərindən biri zəruri miqdarda val -
yuta ehtiyatının olmasıdır. bunsuz onun, yəni valyutanın dönərliyini təmin etmək və ona
təminat vermək çətindir. lakin beynəlxalq valyuta fondunun bununla bağlı irəli sürdüyü
şərtlər bütün hallarda özünü doğrultmamışdır. bununla belə, beynəlxalq valyuta fondunun
və digər xarici qurumların köməkliyi əsasında xüsusi sabitləşmə fondu yaradan ölkələr qis-
mən öz milli pullarına olan etimadı xeyli dərəcədə doğrulda bilmiş, valyuta ehtiyatlarını artıra
bilmişdir. bu isə birinci növbədə xarici ticarətdə müsbət saldonun olması nəticəsində valyuta
ehtiyatının artması hesabına mümkün olmuşdur. burada əlbəttə, milli bankın şəxsində yalnız
dövlətin deyil, müəssisə və əhalinin valyuta ehtiyatlarının da mövcudluğu mühüm şərtdir.
ona görə də həmin hüquqi və fiziki şəxslərin valyuta ehtiyatlarını son dərəcə dəqiqliklə uçota
almaq mümkün olmasa da, valyuta siyasətini həyata keçirərkən bu cəhət hökmən nəzərə alın-
malıdır. burada çətinlik ondan ibarətdir ki, milli və dönərli valyutası olan əhalinin hamısı öz
vəsaitinin hamısını bank hesabında saxlamır, nağd halında toplayır. bu isə digər məsələlərlə
yanaşı idxal-ixrac əməliyyatlarını, milli və dönərli valyutaya olan tələb və təklifi proqno-
zlaşdırmağa xeyli dərəcədə mane olur [9,s.238].

Milli valyutanın daxili dönərliyini təmin edilməsi zərurəti bir tərəfdən bazar sisteminə
keçməklə bağlıdırsa, digər tərəfdən həmin sistemin nisbətən normal, tarazlı gedişinin təmin
edilməsinin ilkin şərtlərindən biridir. Daxili dönərliyin təmin edilməsinin ikinci əhəmiyyətli
cəhəti milli pulu iqtisadi subyektlər üçün nisbətən daha önəmli etmək və dövlətin pul, valyuta
siyasəti ilə onun əlaqəsini həyata keçirməkdir. Üçüncüsü, idxal-ixrac əməliyyatlarını və digər
kanallar vasitəsi ilə daxili və xarici qiymətlərin nisbətində düzgün tarazlığı təmin etmək.
Dördüncüsü, ümummilli mənafeyi nəzərə almaqla xarici rəqabət və xarici investisiya üçün
şərait yaratmaq. burada valyutanın mübadilə məzənnəsi və onun səviyyəsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. ona görə də elə etmək lazımdır ki, milli pul vahidinin məzənnə səviyyəsi ilə ölkə-
daxili və ölkəxarici inflyasiya arasında zəruri uyğunluq təmin edilə bilsin. Dönərliyə keçmək
özü bir problemdir. lakin dönərliyə keçilməsi özü bir sıra problemlərin həllini zəruri edir.
Milli valyutanın xarici valyutaya mübadiləsi imkanlılığını hər bir milli valyuta asanlıqla əldə
edə bilmir. Göstərdiyimiz kimi milli valyutanın dönərliyi probleminə dar çərçivədə sırf texniki
aspektdə də geniş, ciddi planda yanaşmaq olar. bəzən valyutanın dönərliyinə sadəcə olaraq
onların mübadiləsi, alqı-satqısı, başqa cür desək, milli valyutanın xarici valyutaya dəyişilməsi
kimi baxılır. bu faktdır və mübadilə, dönərlik bu prosesdən keçməlidir. lakin alqı-satqıda
elə əməliyyatlar, elə proseslər ola bilər ki, müəyyən əmsallar, köçürmə pulları və razılaşmalar
və digər vasitələr, mexanizmlərlə mübadilə faktiki olaraq baş verə bilər. lakin bu sözün ciddi
mənasında hələ valyutanın dönərliyi demək deyildir. Çünki hər bir mübadilə hələ dönərlik
deyildir. valyutanın, xüsusi olaraq milli valyutanın sözün ciddi mənasında dönərliyi iqtisadi,
maliyyə-pul sisteminin real şəkildə yaratdığı imkanla bağlıdır. belə imkan nəticəsində milli
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pul və yaxud da milli valyuta sahibi istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində öz iqtisadi
seçimini sərbəst apara bilir və  bu pula azad qaydada manevr etmək imkanını əldə edə bilir.
bir sözlə, ondan heç bir məhdudiyyət olmadan istifadə etmək imkanına malik olur. Milli
val yutanın dönərliyi bir tərəfdən ölkə daxili normal iqtisadi inkişafın nəticəsi, digər tərəfdən
isə onun dünya təsərrüfat sisteminə daxil olmasının,  zəruri şərtidir. burada ən başlıca prob-
lem beynəlxalq miqyaslı səciyyə daşıyan valyuta-maliyyə infrastrukturlarından, iqtisadi sis-
temlərdən və beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən maksimum istifadə etməkdir.
bu baxımdan, tam dönərlik anlayışı sözün ciddi mənasında ölkələrarası heç bir məhdudiyyət
hallarını, hətta klirinq, valyuta məzənnələrinin çoxluğunu və digər ticarət və ödəniş məh-
dudiyyət yaradıcı hallarını qəbul etmir. burada ən vacib problemlərdən biri öz milli valyu-
tasını dönərli valyutaya mübadilə edən iki ölkə arasındakı mənafe birliyinin təmin
edilməsidir.

Aydındır ki, xarici dönərlik qabilliyətinə malik olan valyutanın mənsub olduğu ölkə digər
ölkələr üçün, onun hüquqi və fiziki şəxslər üçün hər cür maneələri, məhdudiyyətlərin aradan
qaldırmaqda maraqlıdır. Çünki bu, həm ölkənin ümumi imicini, həm də valyutasının nü-
fuzunu artırır. eyni zamanda hər hansı bir ölkənin milli iqtisadiyyatı dünya əmək bölgüsü,
daxili bazarın dünya bazarı ilə əlaqələndirilməsi və s. baxımından belə bir çətin problem
ölkənin iqtisadi potensialının maddi,maliyyə, əmək resurslarının dünya iqtisadiyyatına
uyğunlaşdırılması və bu zaman itkilərə yol verilməməsi, əksinə onlardan daha səmərəli is-
tifadə edilməsinə nail olmaqdır. Çünki belə bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır ki, pulun dönər-
liyini tətbiq etməklə dünya iqtisadi sistemində dünya qiymətlərinin, valyuta məzənnələrinin,
faiz dərəcələrinin və digər iqtisadi və qeyri-iqtisadi konyukturanın dəyişilməsi nəticəsində
ölkə iqtisadiyyatı müəyyən təhlükəli hallarla üzləşə bilər. Həm də belə cəhəti də yaddan
çıxarmaq  olmaz ki, milli iqtisadiyyatı bir anda belə bir qlobal təhlükədən sığortalamaq çox
da sadə bir şey deyildir. burada son dərəcə dəqiq hesablamalar, çeviklik, bir sözlə düzgün
iqtisadi, maliyyə-valyuta siyasəti gərəkdir. bütövlükdə dönərliyə nail olmaq, onu həyata
keçirmək, bu prosesin ardıcıl olaraq davam etdirilməsi özü də bir problemdir.  Çünki bu,
yalnız ölkədaxili iqtisadiyyatda həyata keçirilməsi zəruri olan keyfiyyət dəyişiklikləri ilə
deyil, ölkəxarici dəyişikliklərlə də şərtləşir. bir sözlə, valyuta dönərliyinin üstünlüklərindən
istifadə etmək bacarığını əldə etmək lazımdır. 

bu, bütün sferalarda nəzərə alınmalıdır. Məsələn, val yuta məzənnələri müəyyən edilərkən
digər ölkələrin eyni qəbildən olan əmtəələri ilə müqa yisədə milli məhsulun istehsal xərcləri,
onların daxili qiymətləri və digər dəyər göstəriciləri nəzərə alınmaqla, bütövlükdə ölkə üzrə
ixrac-idxal əməliyyatlarının səmərəliyi və habelə, həmin əmtəələrin (məhsulların) istehsal
(xidmət) sahələri (mənsubiyyəti) üzrə istehsalı və ixracı probleminə də bu aspektdən yanaşıl-
malıdır. Çünki mübadilə ediləcək məhsulların  parametrləri nəzərə alınmadan valyuta məzən-
nəsini həmin valyutanın alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında düzgün müəyyən etmək
mümkün deyildir. lakin dünya təcrübəsi göstərir ki, bütün hallarda hər hansı valyutanın
mövcud məzənnəsi onun paritetliyinə həmişə uyğun gəlmir. burada, yəni məzənnənin
müəyyən olunmasına digər iqtisadi amillər, o cümlədən ölkənin tədiyyə balansı, faiz
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dərəcəsinin səviyyəsi, iqtisadi artım məsələləri, kapitalın hərəkəti təsir göstərir. ona görə də
həmin amillərin valyuta məzənnəsinə təsirini hesablamalarda nəzərə almaq istər nəzəri, istərsə
də praktiki cəhətdən çox çətindir. bu mənada, valyuta məzənnəsinin reallığından deyil, faktiki
mövcudluğundan söhbət gedə bilər. bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, valyutanın dönər-
liyi probleminə sistemli halda yanaşmaq lazımdır. onu hər hansı bir əlahiddə halda
götürülmüş tədbirlərlə həyata keçirmək olmaz.

İstər dövlətlər, istərsə də xüsusi kapital üçün milli valyuta dönərliyinin böyük əhəmiyyəti
vardır. bu dönərlik onlar üçün iqtisadi fayda gətirir və həmin valyutanın mənsub olduğu
dövlətlərin beynəlxalq hesablaşmalarda iştirakını təmin edir. belə valyutalar həm də xarici
valyutalar hesabına valyutalar ehtiyat yaratmaq imkanına malik olur. Çünki onlar yalnız digər
valyutalara deyil, digər əmtəələrə də sərbəst dönərli olur. sənayecə inkişaf etmiş ölkələr öz
valyutalarının sərbəst, tam dönərliyini təmin etməklə yanaşı, digər ölkələrin də valyuta
ehtiyat ları yaradan ölkələrə aşağıdakı tələbləri irəli sürürlər:

birincisi, operativ hesablamalarda onlardan istifadə etmək imkanlılığı;
İkincisi, onlardan sərbəst valyuta kimi istifadə edilməsi;
Üçüncüsü, valyuta ehtiyatlarından müəyyən faizlə gəlir götürülməsi;
bütün bunlar o deməkdir ki, valyuta ehtiyatları statusu yalnız daxili deyil, həm də xarici

maliyyə bazarı ilə şərtləşir.
sadalananlarla  yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, valyuta dönərliyinin təmin olunmasının

bir sıra neqativ nəticələri də ola bilər. Çünki ehtiyatda olan valyutanın nəzərdə tutulan
səviyyədə məzənnəsini saxlamaq üçün zəruri miqdarda qızıl valyuta ehtiyatı toplamaq lazım
gəlir. bundan başqa, ölkədən qısa müddətə kapital axınının qarşısı  alınmalıdır. burada
benəlxalq ticarətdə, beynəlxalq pul bazarında baş verən dəyişiklikləri və həmin ölkənin bila -
vasitə təmasda olduğu xarici ölkələrin maliyyə iqtisadi vəziyyəti də nəzərə alınmalıdır. Açıq
iqtisadi sistem şəraitində bunu təbii hal hesab etmək olar. Çünki belə bir şəraitdə valyutanın
dönərliyi başqa ölkələrin vəziyyətinə hökmən təsir göstərir. ona görə də valyutanın dönərliyi
bir ölkənin digər ölkə ilə iqtisadi əlaqəsini və valyuta siyasətini qarşılıqlı şəkildə
əlaqələndirməyi obyektiv olaraq tələb edir. bu, bir tərəfdən hər hansı bir ölkə üçün sərfə-
lidirsə, digər tərəfdən riskli haldır. belə ki, dünya iqtisadiyyatının qloballaşması bu is-
tiqamətdə hərəkət etməyi günün tələbi kimi irəli sürür. Digər tərəfdən isə bir çox ölkələrinin
bir-biri ilə iqtisadi-maliyyə bağlılığı birində baş verən böhran hallarının digərinə sirayət
edəcəyi ehtimalını da doğurduğuna görə onların hamısı belə əlaqəyə girməkdə eyni dərəcədə
maraqlı olmurlar.
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Abstract      
tHE CHARACtERIStICS OF  CONvERtIBLE  CURRENCY  

IN  INtERNAtIONAL MONEtARY SYStEM
Habil ASLANOv

BSU, asc. prof., Ph.D. on economy 

Key words: convertible currency, currency  course,  regulation of currency, trade ba -
lance, payment balance

The meaning of convertible currency  and its realization in  foreign economic relations
and international monetary relations  system was studied. Moreover,  convertible national
currency conditions, its providing ways and characteristics of  internal  and foreign converted
currency are analyzed.

Резюме
ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРТИРУЕмОЙ ВАЛюТы 
В мЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛюТНОЙ СИСТЕмЕ

Габил АСЛАНОВ
БГУ, к.э.н., доц.    

Ключевые слова: Конвертируемая валюта,  курс валюты, регулирование валюты,
торговый баланс, платежный баланс

в статье раскрыта сущность конвертируемой валюты и ее реализация во внешне-
экономических отношениях в международной системе валютно-финансовых отноше-
ний. Кроме того, анализируется обеспечение основных направлений условие
национальной валюты, показаны также,  основные особенности внутренней и внеш-
ней  конвертируемой  валюты , используя ее  в международных расчетах .
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MÜHASİBAt UÇOtUNUN ƏSAS ELEMENtLƏRİ KİMİ 
MALİYYƏ vƏ İDARƏEtMƏ UÇOtUNUN OXŞAR vƏ FƏRQLİ

CƏHƏtLƏRİNİN SƏCİYYƏLƏNDİRİLMƏSİ

Zakir QULİYEv
i.ü.f.d., Bakı Biznes Universiteti

Rəyçi: i. e. n., dos. zaur Əhmədov
Açar sözlər: inflyasiya, istehsal məsrəfləri, transmilli kompaniya, maliyyə uçotu,

idarəetmə uçotu
Mühasibat uçotu müvafiq idarəetmə qərarı, yaxud müəssisənin strategiyası ilə əlaqədar

qərarın qəbul edilməsi üçün zəruri informasiyaların toplanılması, ölçülməsi, qeydə alınması,
işlənilməsi və lazımi istiqamətlərə yönəldilməsi sistemini özündə əks etdirir. XX əsrin 50-
ci illərinin əvvəllərində bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə mühasibat uçotunda ciddi
dəyişikliklər baş verdi. bu, hər şeydən əvvəl müəssisələrin təsərrüfat əməliyyatlarının art-
ması, onların yerinə yetirdiyi əməliyyatların çoxalması və nəticədə idarəetmənin çətinləşməsi
ilə bağlıdır. bu dövrlərdə mühasibat uçotu idarəetmə strukturunun tələblərinə cavab vermirdi.
Müəssisənin səmərəli şəkildə idarə edilməsi üçün, təsərrüfat əməliyyatlarına nəzarət etmək,
müəssisənin fəaliyyətini planlaşdırmaq, proqnozlaşdırmaq, iqtisadi təhlil aparmaq,
əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün mühasibat uçotu qarşısında yeni tələblər yaran-
mışdır [1, səh - 5]. bununla yanaşı dünya ölkələrində kapitalın təmərküzləşməsi, daxili və
xarici rəqabət, inflyasiya, istehsal məsrəflərinin artması, transmilli kompaniyaların yaranması
uçot sisteminin bu amillərə uyğun olaraq yenilənməsini zəruri hala çevrilmişdir. Məhz bu
tələblərin ödənilməsi üçün mühasibat uçotu sistemi Maliyyə və İdarəetmə uçotuna ayrıldı.
beləliklə beynəlxalq standartlara uçot sisteminin uyğunlaşdırılması onun Maliyyə və
İdarəetmə uçotuna ayrılmasını zəruri edir. bu iki uçot növü arasında fərqli və oxşar cəhətləri
müəyyən etmək üçün onların mahiyyətini bilmək lazımdır [2, səh - 19].

Maliyyə mühasibat uçotu və hesabatı sistemi prinsiplərinə uyğun olaraq beynəlxalq stan-
dartlarların tələblərinə uyğun təşkil olunur. Maliyyə uçotunda müəssisənin maliyyə təsərrüfat
və iqtisadi göstəriciləri, maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar pul ifadəsində aparılır. bazar
iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə uçotunun əsas məqsədi müəssisənin maliyyə nəticələri,
maliyyə vəziyyəti və maliyyə vəziyyətinin dəyişilməsini əks etdirən informasiyaları xarici
istifadəçilərə təqdim etməkdən ibarətdir. bu təqdim olunan etibarlı informasiyalar isti-
fadəçilərə iqtisadi qərarlar qəbuletmə prosesinə, müəssisənin gələcək vəziyyətinin yük-
səlməsinə, mülkiyyət sahiblərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına, daxil olan vəsaitin
artmasına və digər əsaslı inkişafa şərait yaratmasına kömək edir [1, səh - 14].

İdarəetmə uçotu müəssisə daxilində bütün uçot məlumatlarını toplamaq, onları ümu-
miləşdirərək əsaslandırılmış idarəetmə qərarları qəbul edən menecerlərə ötürməkdən ibarət-
dir. bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin idarəolunması, planlaşdırılması müəssisənin
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fəaliyyətini, onun inkişafını müəyyən edir. bütün bunlara nail olmaq üçün müəssisədə idarəet-
mənin əsas funksiyalarından olan uçotun (idarəetmə uçotu) təşkili, aparılmasının
səviyyəsindən birbaşa asılıdır. İdarəetmə uçotu müdiriyyətin və əsaslandırılmış idarəetmə
qərarı hazırlamaq və qəbul etmək bacarığına malik olan menecerin daxili istifadələri üçün
toplanılan, ölçülən, işlənilən və lazımi istiqamətlərə göndərilən bütün növ uçot infor-
masiyalarını əhatə edir. İdarəetmə uçotunu daxili və yaxud istehsal uçotu da adlandırırlar.
İdarəetmə uçotunun yüksək səviyyədə təşkil olunması müəssisənin maliyyə, mal-material
resurslarından səmərəli istifadə olunmasını, əmək resurslarını təşkil etməyə və istifadə etməyə
imkan verir. İdarəetmə uçotunu təşkil edib-etməməsini müəssisə özü seçir. İdarəetmə uçotu-
nun orta və iri şirkətlərdə aparılması effektli və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hesab olunur.
kiçik müəssisələrdə idarəetmə uçotu informasiyalarının əldə olunmasına çəkilən xərclər onun
idarəetmə dəyərindən daha böyükdür. buna görə də kiçik müəssisələrin idarə olunmasında
operativ uçotun tətbiqi və bu uçotun informasiyalarından istifadə olunması iqtisadi cəhətdən
daha səmərəlidir. İdarəetmə uçotuna verilən aşağıdakı təriflər mövcuddur [3, səh - 52]:

• İdarəetmə uçotu mühasibat uçotunun alt sistemi olmaqla müəssisə çərçivəsində onun
idarəetmə aparatını müəssisənin fəaliyyətini idarə etmək, planlaşdırmaq və ona nəzarət
etmək üçün lazım olan informasiyalarla təmin edir. İdarəetmə uçotunun ümumi
sferasının tərkib hissəsi kimi çıxış edən istehsalat uçotu dedikdə isə adətən istehsal
xərc lərinin uçotu və ona əsasən istehsal xərclərinin keçmiş illərin, proqnozların, stan-
dartların verilənləri ilə təhlil edərək artıq xərclərin və ya qənaətin müəyyən olunması
başa düşülür. İdarəetmə uçotu müəssisənin idarə olunması üçün vacib olan bütün uçot
informasiyalarını əhatə edir.

• İdarəetmə uçotu hər hansı obyektin idarə olunması üçün vacib olan informasiyaların
identikləşdirilməsi, ölçülməsi, yığılması, sistemləşdirilməsi, təhlil edilməsi, interpre-
tasiyası və ötürülməsindən ibarətdir. İstehsal uçotunun əsas məqsədi məhsulun maya
dəyərinin kalkulyasiyasından ibarətdir. İstehsal uçotu idarəetmə uçotu və maliyyə uço-
tunun bir qisminin məcmusundan ibarətdir.

• İdarəetmə uçotu adından da məlum olduğu kimi menecerlərə onların müəssisəni gündə-
lik idarə etməsi üçün lazım olan informasiyaların təqdim edilməsindən ibarətdir.

• İdarəetmə uçotu təsərrüfat fəaliyyətini planlaşdırmaq, qiymətləndirmək, ona nəzarət
etmək üçün müəssisənin idarəetmə bölməsinə maliyyə informasiyalarını identik-
ləşdirmək, ölçmək, yığmaq, təhlil etmək, hazırlamaq, şərh etmək və təqdim etmək pro -
sesi kimi başa düşülür.

• İdarəetmə uçotu – daxili operativ idarəetmə sistemidir. İdarəetmə uçotuna müəssisənin
bütün strukturu üzrə ən yüksəkdən aşağı idarəetmə həlqələrinin cari operativ olaraq
müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətin idarə olunmasına dair məsələlər aiddir.

• İdarəetmə uçotu cari əməliyyatların effektivliyini və məhsuldarlığını artırmaq üçün
qəbul olunan qərarların əsaslandırılmasını təmin edən informasiyaların müəssisənin
özünün üzvlərinə təqdim edilməsidir [1, səh - 6].

Azərbaycanda mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsi sistemini təşkil edən qanun-
vericilik aktlarında rəsmi olaraq idarəetmə uçotu anlayışı müəyyən olunmamışdır. bu onunla
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əlaqədardır ki, idarəetmə uçotunun təşkili müəssisənin öz daxili işidir və dövlət müəssisəyə
idarəetmə uçotunun aparılmasını məcbur etmir və buna görə də idarəetmə uçotunun aparıl-
masının vahid qaydalarını təyin etmir. Qərb ölkələrinin təcrübəsində də dövlət idarəetmə
uçotunun aparılması və təşkili işinə qarışmır.

İdarəetmə uçotunun əsas funksiyalarına aşağıdakılar daxildir:
- Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin strateji və faktiki planlaşdırılması. Plan-

laşdırma qısamüddətli, yəni faktiki və uzunmüddətli olmaqla strateji olaraq iki qrupa
ayrılır. 

uzunmüddətli planlaşdırmada müəssisənin fəaliyyətini 3-5 il və daha artıq müddətdə
əhatə edir. bu çərçivədə müəssisənin perspektiv inkişaf strategiyası hazırlanır, mümkün ka -
pital qoyuluşu obyektləri təyin edilir, istehsal güclərinin artırılması, yeni bazarlara çıxış
imkanları müəyyən edilir. İdarəetmə uçotu strateji planlaşdırmanı hə yata keçirmək üçün
aşağıdakı məsələlər üzrə informasiyaları təqdim edir:  istehsal və satış üçün daha əlverişli
məhsul növləri; qiymət siyasətini necə qurmalı; bu və ya digər obyektə investisiya qoyu-
luşunun rentabellik səviyyəsi və s.

Qısamüddətli planlaşdırma (bir ilə qədər) aylar, günlər, kvartallar üzrə müəssisə və onun
ayrı-ayrı struktur bölmələri üzrə büdcə və smetaların hazırlanmasını nəzərdə tutur. bu sahədə
idarəetmə uçotu vasitəsilə büdcələrin formalaşdırılması prosedurları müəyyən olunur,
qısamüddətli planların hazırlanması müəssisənin bütün bölmələri ilə koordinasiya edilir.

- İdarəetmənin konkret məsələlərinin həllinə yönəldilmiş məqsədli informasiya axınının
formalaşdırılması. İdarəetmə üçün lazım olan bütün informasiyalar müəyyən olunmuş
cəhətlərinə görə sistemləşdirilməlidir. İdarəetmə uçotunda informasiyaların yığımı və
interpretasiyasının ümumi istiqamətləndirilməsi ilə yanaşı konkret idarəetmə qərarları
üzrə yığılmış və sistemləşdirilmiş informasiyaların məqsədli axınının formalaşması
da vacibdir. Məsələn, bu və ya digər məhsulun istehsalı üzrə idarəetmə qərarı edərkən
məhsul istehsalına dəyişən və sabit məsrəflər, bazarda həmin məhsula olan tələb,
lazımi xammal və materialların orta qiyməti, məhsul vahidinin qiyməti və s. haqqında
informasiyalar yığılır.

- Maliyyə, material və əmək resurslarının mövcudluğu və istifadə olunmasının effek-
tivliyi üzərində nəzarət. Hər bir müəssisənin menecerləri idarəetmə strategiyasının və
siyasətinin seçilməsində müəssisənin fəaliyyəti prosesində istifadə olunan bütün növ
xərclərin istifadə olunmasını əks etdirən məsrəflərin uçotunun məlumatlarına əsaslanır-
lar. buna görə də məsrəflər idarəetmə uçotunun əsas obyektlərindən biri sayılır. Müəs-
sisə istifadə olunan bütün növ resurslara nəzarət etmək üçün idarəetmə uçotunun
məlumatlarından istifadə edir.

- Müəyyən olunmuş norma və standartlardan kənarlaşmaların müəyyən olunması, təhlili
və məhsul istehsalı və reallaşdırılmasına idarəetmə təsirlərinin korrektə olunması.
İdarəetmə uçotunda faktiki göstəricilərin plan və normativlərdən kənarlaşmalarının
uçotuna böyük əhəmiyyət verilir. bu, zaman amilli təhlil metodlarından yəni, bütün
baş vermiş kənarlaşmaların, onların baş vermə səbəbləri üzrə ayrılmasından istifadə
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olunur. Müəssisə planları heç də həmişə fəaliyyətin ciddi tapşırılmış etalonu kimi çıxış
etmir. sonradan aparılan təhlil nəticəsində onların yerinə yetirilməsinin mümkünsüz -
lüyü təyin edilərsə planlara yenidən baxıla bilinir. bu an dəqiqləşdirmələrin aparılması
idarəetmə prosesinin dinamikliyini təmin edir.

- Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütövlükdə və struktur bölmələrində
ölçülməsi və qiymətləndirilməsi, ayrı-ayrı məhsullar, bazar sektor və seqmentləri üzrə
rentabelliyin müəyyən olunması. Müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi məh-
sulların reallaşdırılması, əmlakın icarəyə verilməsi, istifadə olunmayan təsərrüfat va-
sitələrinin satışı, digər müəssisələrin qiymətli kağızlarına qoyuluşlardan gəlirlər və s.
nəticəsində yaranır. bu sahədə idarəetmə uçotu hər bir gəlir mənbəyi üzrə gəlirlərin
həcmini müəyyən etməlidir.

- Müəssisənin strukturları, idarəetmə bölmələri arasında kommunikasiyanı yaradan in-
formasiyanın formalaşdırılması. İdarəetmə uçotu məlumatları vasitəsilə müəssisədə
xətti idarəetmə prinsipi həyata keçirilir.

- Müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasının ehtiyatlarının müəyyən edilməsi.
Müəssisənin idarəetmə uçotu birinci növbədə gələcəyə istiqamətlənir. onun məqsədi
nəinki hesabat dövründə yüksək nəticələrin əldə olunmasına, eləcə də gələcəkdə müəs-
sisənin stabil inkişafını təmin edəcək informasiyaların formalaşdırılmasından ibarətdir.
bu halda müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin effektivliyini artıracaq resursların
daha da rasional olaraq istifadəsini, bazarların genişlənməsini, yeni istehsalın mənim-
sənilməsini təmin edəcək tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. bu tədbirlərin keçi -
rilməsinin informasiya təminatı və qiymətləndirilməsi üçün idarəetmə uçotunun bir sıra
metodlarından istifadə etmək lazımdır. Məsələn geniş istifadə olunan idarəetmə uço-
tunun “xərclər-həcm-gəlir” metodu xərclər, həcm və gəlirlər kimi göstəricilərin arasın-
dakı qarşılıqlı əlaqəni izləməyə imkan verir. yəni bu metodla xərclərin dəyişilməsinin,
məhsulun qiyməti, nomenklatura, həcminin dəyişilməsinin reallaşdırılan mallardan
gələn gəlirin həcminə təsiri müəyyən olunur [1, səh - 22].

Maliyyə və idarəetmə uçotu mühasibat uçotunun tərkib hissəsi olsa da onlar arasındakı
aşağıdakı aspektlər üzrə fərqlər mövcuddur.

Uçotun məqsədi. Mühasibat (maliyyə) uçotunun məqsədi müəssisə və təşkilatdan kənarda
istifadə olunan müəssisənin maliyyə vəziyyəti və maliyyə nəticələrini, maliyyə vəziyyətinin
dəyişilməsini özündə əks etdirən maliyyə hesabatlarının və digər sənədlərin tərtib
edilməsindən ibarətdir.

İdarəetmə uçotunun məqsədi isə müəssisə işinin səmərəliliyini təmin edən daha əsaslı
idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün müəssisənin rəhbərliyinə, menecerlərə lazım olan infor-
masiyaların yığılması, işlənməsi və ötürülməsidir.

uçotun vəzifələri. Maliyyə mühasibat uçotunun əsas vəzifəsi aşağıdakılarla xarakterizə
edilir:

- Müəssisə aktivinin, yəni əsas vəsaitlərin, əmtəə-material dəyərlilərinin, pul və-
saitlərinin, debitor borcların, torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və
s. uçotu;
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- Müəssisənin əmlak mənbəyinin uçotu, yəni, müəssisənin nizamnamə kapitalının,
bölüşdürülməmiş mənfəətin, kapital ehtiyatlarının, bank kreditləri, borcların uçotu;

- büdcə ilə hesablaşmaların uçotu;
- Müəssisənin mühasibat balansının tərtib olunması, mənfəət və zərər haqqında hesabat,

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
və digər maliyyə hesabatlarının tərtib olunması;

- Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin son maliyyə nəticələrinin, onun maliyyə
hesablaşma, ödəmə qabiliyyətinin, likvidliyinin təhlil edilməsi;

- Müəssisəyə uzunmüddətli maliyyə qoyuluşunda iştirak edən şəxslərə, kreditorlara,
əlaqəli tərəflərə anlaşıla bilən informasiyaların verilməsi və s.

beləliklə yekun olaraq belə nəticəyə gəlinir ki, maliyyə uçotunun əsas vəzifəsi maliyyə
hesabatının formalaşmasını və kənar maraqlı şəxslərin informasiyaya olan tələbini təmin et-
məkdən ibarətdir.

İdarəetmə uçotunun vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:
- İstehsal xərclərinin bütün əmələgəlmə və məhsul növləri üzrə uçotu;
- İstehsal ehtiyatlarının və əmtəə-material dəyərlərinin uçotu;
- faktiki sərf olunmuş xərclərin müəyyən olunması onların standart normalardan kə-

narlaşmasının uçotu;
- ehtiyatların və bitməmiş istehsalın qiymətləndirilməsi;
- Hər bir istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinin müəyyən olunması;
- Məhsulun satışından əldə olunan nəticələrin müəyyən olunması [4, səh - 91].
İnformasiyaların istifadəçiləri. Maliyyə uçotu informasiyaları və hesabatı xarici isti-

fadəçilərin yəni müəssisənin kənarındakı maraqlı tərəflərin tələblərini ödəmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Həmin xarici istifadəçilərə səhmdarlar, investorlar, kreditorlar, satıcı və alıcı
şirkətlər, vergi orqanları, şirkətin işçiləri, maliyyə analitikləri, hüquqşünaslar, müvafiq orqan-
lar və s. daxildir [5, səh - 61].

İdarəetmə uçotu informasiyaları daxili istifadəçilərin, rəhbərliyin, menecerlərin tələblərinə
cavab verdiyi üçün ondan müəssisə daxilində idarəetmə prosesini həyata keçirmək üçün is-
tifadə olunur.

Uçot sisteminin formaları. Maliyyə uçotu xarici istifadəçiləri müəssisənin maliyyə
nəticələri və maliyyə vəziyyəti ilə məbləğ ifadəsində tanış etdiyi üçün onun aparılmasında
dəyər (pul) ifadəsindən istifadə olunur. Maliyyə uçotunun aparılması ikili yazılış üsuluna
əsasən aparılır [1, səh - 19, -20].

İdarəetmə uçotunun aparılmasında ikili yazılışdan istifadə olunması məcburi deyildir.
İdarəetmə uçotunda informasiyalar dəyər ölçüsü ilə yanaşı natural və əmək ölçüsündə də
ifadə olunur.

Uçotun düzgün aparılması üzərində məsuliyyət. Maliyyə uçotu aparan tərəf onun aparıl-
masının metodologiyası pozduğuna görə qanunla müəyyən olunmuş məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarındakı faktların həqiqətə uyğun olmaması, təhrif olunmasına görə müəs-
sisəni hesabatın istifadəçiləri məhkəməyə verə bilmək hüququna malikdirlər. bu da müəs-
sisəyə iqtisadi sanksiyaların tətbiq olunması ilə nəticələnə bilər.
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İdarəetmə uçotunun aparılması qanunvericiliklə reqlamentləşdirilmədiyi üçün onunla bağlı
heç bir hüquqi məsuliyyət də mövcud deyildir. Məsuliyyətə cəlb olunmanın səbəbi kimi
idarəetmə uçotunun məlumatları deyil, idarəetmə qərarlarının özləri çıxış edir.

Uçotun aparılmasının zəruriliyi və tənzimlənməsi. Maliyyə uçotunun aparılması “Müha-
sibat uçotu haqqında” qanun və bu sahədə müvafiq icra orqanının təsdiq etdiyi digər normativ
aktlarla tənzimlənir. Maliyyə uçotunun aparılması məcburi xarakter daşıyır və onun aparıl-
ması reqlamentləşdirilir.

İdarəetmə uçotunun aparılması heç bir normativ aktlarla tənzimlənmir, onun aparılıb-
aparılmamasını müəssisə sərbəst müəyyən edir. bununla yanaşı müəssisə idarəetmə uçotunun
aparılmasının təşkilini, texnika və texnologiyasını və buna oxşar digər məsələləri sərbəst şə -
kildə özü müəyyən edir [6, səh - 8].

İnformasiyanın mənbələri. Maliyyə uçotu tam olaraq ilkin sənədlərdə verilən infor-
masiyaların işlənilməsi, ümumiləşdirilməsi əsasında qurulur. yəni maliyyə uçotu ilkin
sənədlərdəki informasiyalara əsaslanır.

İdarəetmə uçotu isə ilkin sənədlərdəki informasiyalarla yanaşı çoxlu sayda digər daxili və
xarici informasiya mənbələrindən də istifadə edir.

Uçotun prinsipləri. Maliyyə uçotu ikili yazılış, hesablama metodu, müəssisənin fasiləsiz -
liyi, əmlakın ayrılığı, məqsədlilik, neytrallıq, anlaşıqlılıq, mahiyyətin formadan üstünlüyü,
əhəmiyyətlilik və s. kimi prinsiplərə əsaslanır.

İdarəetmə uçotu isə məqsədyönlülük, məlumatların müqayisəliliyi, informasiyanın təqdim
olunmasının operativliyi prinsiplərinə əsaslanır.

İnformasiyaların təqdim olunmasının vaxtı və ardıcıllığı. Maliyyə uçotunda hesabatlar
ayın, kvartalın, ilin yekununda təqdim olunur. onların təqdim olunması vaxtı qanunvericilikdə
müəyyən olunur.

İdarəetmə uçotunda informasiyanın ötürülməsində ciddi vaxt çərçivələri mövcud deyildir.
burada informasiya lazım olan istənilən vaxtda təqdim oluna bilər. onların təqdim olunma
müddətləri müəssisənin idarəetmə aparatı tərəfindən müəyyən edilir. 

İnformasiyaların dəqiqlik dərəcəsi. Maliyyə uçotunda əks olunan informasiyalara maksi-
mal dəqiqlik tələbi təyin olunur. 

İdarəetmə uçotunda informasiyaların daha da operativ təqdim olunması məqsədilə təqribi
qiymətləndirməyə yol verilə bilər.

Vaxta aidiyyatına görə. Maliyyə uçotunda əks olunan bütün informasiyalar artıq baş vermiş
faktlara aid edilir (retrospektiv) və heç bir proqnoz göstəricilərini daxil etmir.

İnformasiyaların məxfilik dərəcəsi. Maliyyə hesabatı informasiyaları bütün xarici isti-
fadəçilərin istifadəsinə təqdim olunur. Maliyyə hesabatları kütləvi informasiya vasitələrində
dərc olunur. 

İdarəetmə uçotu informasiyaları kənara yayılmaq üçün nəzərdə tutulmur, onlar müəs-
sisənin kommersiya sirrini təşkil edir. İnformasiya qapalılığı təkcə xarici yox, həm də verilən
problemin həllinə birbaşa aidiyyatı olmayan müəssisənin öz işçilərinə də şamil edilir [7, səh
- 132].
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İnformasiyaların miqyası. Maliyyə uçotu bütövlükdə müəssisə üzrə ona bir vahid təsər-
rüfat kompleksi kimi baxaraq aparılır. fəaliyyətlə bağlı xərclər, nəticələr, hesablaşmalar,
ehtiyatlar, məqsədli daxil olmalar və s. bütövlükdə müəssisəyə aid edilərək fəaliyyətin növü,
struktur bölmələri və s. üzrə heç bir bölgüyə məruz qalmır.

İdarəetmə uçotu fəaliyyətin göstəricilərini ümumi şəkildə əks etdirməklə yanaşı infor-
masiyaları bazar sektorlarına, xərclərin formalaşma yerlərinə, məsuliyyət mərkəzlərinə, səbəblərə,
günahkarlara, sifarişçilərə və s. görə qruplaşdırılmış şəkildə də əks etdirir [1, səh - 21].

Uçota olan tələblər. Maliyyə uçotuna olan əsas tələblər tamlılıq, ehtiyatlılıq, mahiyyətin
formadan üstünlüyü, fasiləsizlik, rasionallıq, öz vaxtına aid olma tələbləridir.

İdarəetmə uçotu qarşısında qoyulan tələblər aşağıdakılardır:
- sahibkarın qoyduğu məqsədlərə nail olmağa istiqamətlənmə;
- Qoyulmuş məsələlərin həll olunmasının alternativ variantlarının təmin olunması;
- optimal variantların seçilməsi və onun yerinə yetirilməsinin normativ parametrlərinin

hesablanmasında iştirak etmək;
- Tapşırılmış işlərin parametrlərindən kənarlaşmaların müəyyən olunmasına is-

tiqamətlənmə;
- Müəyyən olunmuş kənarlaşmaların şərh edilməsi və təhlili.
uçotda istifadə olunan üsullar   
Maliyyə uçotunda: sənədləşmə, inventarizasiya, qiymət, kalkulyasiya, hesablar və ikili

yazılış, balans və hesabat üsullarından istifadə olunur.
İdarəetmə uçotunda: planlaşdırma, normalaşdırma, büdcələşdirmə, kənarlaşmaların

təhlili, nəzarət hesabları sistemi.
bütün bu fərqliliklərlə yanaşı maliyyə və idarəetmə uçotu arasında oxşar cəhətlər də var.

belə ki, maliyyə uçotunun əksər göstəriciləri idarəetmə uçotunda öz əksini tapır. Maliyyə
uçotunun yoxlanılmamış informasiyaların əldə rəhbər tutula bilməməsi prinsipi idarəetmə
uçotuna da şamil edilir. İdarəetmə uçotunda operativ informasiyaların toplanılması qaydaları
maliyyə uçotundakı ilk informasiyaların toplanması qaydası ilə eynidir. Maliyyə infor-
masiyalarından idarəetmə uçotu informasiyaları kimi müəssisənin idarə olunmasında, onun
bazar strategiyasının müəyyən olunmasında istifadə olunur.
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Abstract
SIMILAR AND DIFFERENt ASPECtS  

OF tHE FINANCIAL AND MANAGEMENt ACCOUNtING AS KEY 
ELEMENtS OF ACCOUNtING

Zakir GULIYEv
Baku Business University, Ph.D. on economics

Key words: inflation, production expenses, transnational company 
The article shows that the key indicators of the financial accounting are reflected in the

management accounting. Guided principles of unverified information of financial manage-
ment has been applied to management accounting. The rules of gathering of the operative
information in management accounting are the similar to the rules of gathering of first infor-
mation in financial accounting. The management accounting, as well as, financial information
is used in management of the enterprise and determination of market strategy.

Резюме
ОХАРАКТЕРИЗОВАНИЕ ПОДОБНыХ И РАЗЛИЧНыХ СТОРОН 

ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ОСНОВНыЕ 
ЭЛЕмЕНТы БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Закир ГУЛИЕВ  
д.ф.э.н. Бакинский Университет Бизнеса

Ключевые слова: инфляция, производственные затраты, транснациональная ком-
пания, финансовый учет

в статье большинство показателей финансового учета находят свое отражение в
управленческом учете. Принцип  непроверенной информации финансового учета не
является основополагающим принципом, который  также относится и к управленчес-
кому учету. Правила сбора оперативной информации управленческого учета является
одинаковым с правилами сбора первичной информации финансового учета. Финансо-
вая информация так же, как и информация управленческого учета используется в
управлении учреждения и определении его рыночной стратегии.
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YENİ İNKİŞAF ÇAĞIRIŞLARI vƏ MALİYYƏ BAZARLARININ
İMKANLARI

Ağanemət AĞAYEv
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Rəyçi: i.f.d. fulbright proqramı üzrə George Mason universitetinin Postdoktorantı elman
eminov

Açar sözlər: maliyyə bazarları, qiymətli kağızlar bazarı, xəzinə istiqrazları, emissiya
Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni inkişaf çağırışları 
son dövrlər Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatında, o cümlədən dünya enerji

bazarlarında və tərəfdaş ölkələrdə baş verən proseslərin mənfi təsirləri ilə üzləşmiş, ölkənin
əsas ixrac məhsulu olan neftin dünya bazarında qiyməti 4 dəfə azalmışdır. lakin, ölkənin
iqtisadi potensialı əlverişsiz beynəlxalq iqtisadi durumun mənfi təsirlərini minimuma
endirməyə, başqa sözlə, güclü maliyyə buferi qlobal iqtisadiyyatdan gələn risklərə qarşı yük-
sək immunitet nümayiş etdirməyə imkan verir. 

Ölkədə iqtisadi artımın və inkişafın yeni, daha dayanıqlı modelə keçirilməsi, yeni nəsil
sosial-iqtisadi və struktur islahatların həyata keçirilməsi, əhalinin sosial rifahının davamlı
yaxşılaşdırılması istiqamətində strateji siyasət kursu müəyyənləşdirmişdir. bu isə yeni və
mürəkkəb şəraitdə dövlətin daxili və xarici maliyyə imkanlarının rasional əsasda səfərbər
edilməsi məsələlərini bir daha aktuallaşdırır.

Yüksək gəlirli ölkələrdə dövlət qiymətli kağızlar bazarının inkişafı
Maliyyə bazarlarının, xüsusilə də qiymətli kağızlar bazarının inkişafı iqtisadi sistemlərdə

bazar münasibətlərinin tam formalaşmasını və iqtisadiyyatın maliyyə dərinliyinin güclü ol-
masını tələb edir. bu baxımdan ölkələri inkişaf səviyyəsinə görə müqayisə etdikdə qiymətli
kağızlar bazarının bir inkişaf meyarı kimi irəli sürülməsi doğru olardı. bu isə onu göstərir
ki, bu maliyyə bazarı seqmentinin inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə inkişaf etmiş iqti-
sadi sistemlərdən başlamaq lazımdır. 

Maliyyə dərinliyi yüksək olan inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qiymətli kağızlar bazarının
başlıca alətləri aşağıdakılardır : 

Yaponiyada (yaponiya Maliyyə Nazirliyi):
- mənfəət bondları (Revenue bonds/straight bonds);
- maliyyələşmə istiqrazları (financing bills);
- subsidiya bondları (subsidy bonds);
- abunə bondları (subscription bonds);
- töhfə bondları (Contribution bonds);
- tələb bondları (Demand bonds/kofu kokusai);
- indeks əlaqəli bondlar (index-linked bonds/JGbi).
Avstriyada (Avstriya federal Maliyyə Agentliyi):
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- hökumət bondları (Government bonds);
- borc emissiyası proqramı (Debt issuance Programme/DiP and DiP 144A);
- ortamüddətli avro notlar (eMTN);
- ATb proqramları (ATb-Programms).
Fransada (fransa borc Agentliyi):
- 1 ildən yuxarı müddətli istiqrazlar (bTfs);
- 1 ildən 6 ilə qədər müddətli notlar (bTANs);
- 7 ildən 50 ilə qədər müddətli bondlar (oATs);
- 10 illik oAT bondlarının faiz dərəcələrinə indeksləşdirilən üzən faiz dərəcəli bondlar

(TeC10 oATs);
- fransa üzrə inflyasiyaya indeksləşdirilən bondlar (oATi);
- Avrozona üzrə inflyasiyaya indeksləşdirilən bondlar (oAT€i).
İtaliyada (Rəqabət, Məsləhət, Xidmət, Abünə Departamenti/TesoRo):
- 1 ildən yuxarı müddətli istiqrazlar (buoni ordinari del Tesoro (boTs));
- 2 ildən yuxarı müddətli istiqrazlar (Certificati del Tesoro zero Coupon (CTz));
- bondlar (buoni del Tesoro Poliannuali (bTPs));
- üzən faiz dərəcəli notlar (Certificati di Credito del Tesoro (CCTs));
- inflyasiyaya indeksləşdirilən bondlar (bTP indicizzato all'inflazione).
Böyük Britaniyada (böyük britaniya borc İdarəetməsi ofisi):
- ənənəvi qiymətli kağızlar (Conventional Gilts);
- indeksləşdirilən qiymətli kağızlar (index-linked Gilts);
- qoşa tarixli qiymətli kağızlar (Double-Dated Gilts);
- yenilənən qiymətli kağızlar (undated Gilts (Consols and War loans));
- qiymətli kağız yatırımları (Gilt strips).
Belçikada (belçika borc Agentliyi):
- belçika xəzinə istiqrazları (belgian Treasury bills bTb);
- xəzinə sertifikatları (Certificats de Trésorerie (CTs));
- bondlar (obligations linéaires ordinaires (olos)).
Finlandiyada (finlandiya Dövlət Xəzinədarlığı):
- hökumət bondları (Government bonds);
- yığım bondları (yield bonds);
- eMTN proqramı (eMTN Programme);
- hökumətin xəzinə istiqrazları (Government Treasury bills).
Niderlandda (Niderland Dövlət Xəzinə Agentliyi):
- Niderland xəzinə sertifikatları (DTC (Dutch Treasury Certificates));
- Niderland dövlət borcları (Dsl (Dutch state loans)).
Kanadada:
- təsbit faiz dərəcəli kanada bondu (Canada bond - fixed rate);
- real gəlirli (inflyasiyaya indeksləşdirilmiş) bondlar (Real return bond (RRb) - infla-

tion-indexed);
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- kanada yığım bondları (Canada savings bond (Csb));
- ontario yığım bondları (ontario savings bond);
- saskaşeuan yığım bondları (saskatchewan savings bond).
Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət qiymətli kağızlar bazarı. AbŞ-da xəzinə istiqraz -

ları dövlət borcunun əsas aləti kimi Dövlət Xəzinə Departamentinin Dövlət borcu bürosu
tərəfindən buraxılır. bu qiymətli kağızlar federal Hökumətin borc maliyyələşdirilməsi alə-
tidir. bazar tədavülünə malik xəzinə istiqrazlarının 4 növü vardır:

1. Xəzinə istiqrazları (treasury bills (T-bills));
2. Xəzinə notları (treasury notes (T-notes));
3. Xəzinə bondları (treasury bonds (T-bonds));
4. Xəzinənin inflyasiyadan müdafiə olunmuş qiymətli kağızları (Treasury inflation Pro-

tected securities (TiPs)) 
eyni zamanda AbŞ-da bazar tədavülünə malik olmayan xəzinə borc alətləri də mövcud-

dur. bunlara Mərkəzi və yerli Hökumət seriyaları, habelə, yığım istiqrazlarını misal göstər-
mək olar. bazar tədavülünə malik xəzinə istiqrazlarından fərqli olaraq bu maliyyə alətləri
likvid aktivlər sırasına aid deyil və təkrar bazarda tədavülə malik deyildir.

AbŞ-da xəzinə istiqrazlarının tədavülə buraxılmasının tarixi çox maraqlıdır. belə ki, bi -
rinci Dünya müharibəsinin yaratdığı izafi xərcləri maliyyələşdirmək imkanlarını təhlil edən
hökumət iki istiqamət müəyyən edə bildi: vergiləri yüksəltmək və dövlət borclanmasına get-
mək. Ənənəvi yol xarici borclanma olsa da həmin dövrdə normal maliyyə imkanlarına malik
başqa bir ölkə tapmaq mümkün olmadığı üçün bu maliyyə yükü amerika əhalisinin üzərinə
düşdü. Nəticədə, hökumət vergiləri artırmaqla yanaşı daxili borc alətlərini dövriyyəyə bu-
raxmaqla dövlət gəlirlərini artırdı. beləliklə, AbŞ-da xəzinə qiymətli kağızları meydana
gəldi.

yuxarıda qeyd olunduğu kimi, AbŞ-da xəzinənin başlıca borc alətləri məhz bazar tə-
davülünə malik olanlardır. bunların texniki xüsusiyyətləri ilə tanış olaq:

Xəzinə istiqrazlarının (T-bills) tədavül müddəti maksimum bir il olmaqla bir ilə qədərdir.
Adətən 28 günlük, 91 günlük, 182 günlük və 1 illik müddətə dövriyyəyə buraxılır. bu
maliyyə alətləri sıfır kuponludur, yəni onlara görə gəlir ödənişi faiz qaydasında deyil, diskont
əsasda ödənilir. belə ki, bu istiqrazlar investorlara nominalından aşağı məbləğə satılır, lakin
nominal dəyəri ilə geri alınır. bu iki məbləğ arasındakı fərq investorun gəlirini təşkil edir.
bu xəzinə istiqrazları AbŞ maliyyə bazarının ən az riskli maliyyə aktivləri hesab olunur.
banklar, digər maliyyə institutları və ilkin dilerlər bu maliyyə alətlərinin əsas investorları
kimi çıxış edirlər. fiziki şəxslər də bu xəzinə istiqrazlarına maliyyə yatırımı edə bilərlər.

AbŞ-da xəzinədarlıq cari nağd vəsait kəsiri ilə üzləşmək təhlükəsi hiss etdikdə (bu, “xə -
zinənin nağd balansının aşağı səviyyəsi” kimi də adlandırılır) dövriyyəyə nağd idarəetmə
istiqrazları (Cash Management bills (CMbs)) buraxa bilər. Xəzinə istiqrazları kimi diskont
gəlir ödənişi formasına malik bu maliyyə əlatləri çox qısa müddətdə - bir həftə ərzində
dövriyyədə olurlar. 

Xəzinə istiqrazları elektron əsasda alına bilər. Məsələn, əhalinin şəxsi bank hesablarında
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olan depozit məbləği bu maliyyə ələtlərinə investisiya olunmaqla daha yüksək faiz gəliri
qazandıra bilər. 

Xəzinə notlarının (T-notes) müddəti 1 ildən 10 ilə qədərdir. bu maliyyə alətləri üzrə gəlir
ödənişi kupon ödənişi qaydasında hər altı aydan bir həyata keçirilir. Hazırda xəzinə notlarının
nominal dəyəri 1000 AbŞ dollarıdır və illik gəlirlilik bu maliyyə aktivləri üzrə 3%-ə
bərabərdir. Daha uzun müddətli olan bu qiymətli kağızların investorları bu maliyyə aktivlərinə
yatırım edərkən orta və uzunmüddətli makroiqtisadi meyilləri və AbŞ hökumətinin fəaliyyət
keyfiyyətlərini nəzərə almalıdırlar.

Xəzinə bondları (T-bonds) daha uzunmüddətlidir. 20 ildən 30 ilə qədər müddətdə investor-
lara sabit gəlir vəd edən bu maliyyə alətlərinin gəlir ödənişi kupon əsasında reallaşdırılır.
Xəzinə notları kimi bu istiqrazlar da hər altı aydan bir öz sahibinə qazanc gətirmək xü-
susiyyətinə malikdir. bu qiymətli kağızların təkrar bazarda yüksək likvidlik qabiliyyəti
mövcuddur. uzunmüddətli, əsasən də 30 illik tədavül dövrünə malik bu bondların gəlirlilik
faizi AbŞ maliyyə bazarlarında uzunmüddətli faiz dərəcələr üçün proksi (nümunə, əvəzedici)
rolunu olynayır. 

Xəzinənin inflyasiyadan müdafiə olunmuş qiymətli kağızları (Treasury inflation Protected
securities (TiPs)) isə rəsmi inflyasiya səviyyəsi (istehlak qiymətləri indeksi) ilə indeksasiya
olunur. bu qiymətli kağızlar hazırda 5, 10 və 30 illik müddətə dövriyyəyə buraxılır.

AbŞ-ın xəzinə istiqrazları yüksək xarici tələbə malik maliyyə alətləridir. yüksək etibarlılığa
malik bu qiymətli kağızlara xarici investorlar böyük maraq göstərirlər. AbŞ Xəzinədarlığının
məlumatına görə xəzinə istiqrazlarına yatırılan xarici investisiyalar aşağıdakı kimidir:

İnvestorlar mlrd. ABŞ dolları
Çin 1134.1

yaponiya 979.0
böyük britaniya 408.4

Neft ixrac edən ölkələr qrupu 226.2
braziliya 209.1

karib bank mərkəzləri 175.2
Tayvan 150.1
İsveçrə 131.7

Honq konq 110.7
Rusiya 92.1
kanada 81.8

lüksemburq 72.3
sinqapur 63.7
Almaniya 60.9
Tayland 55.9
fransa 48.0
Türkiyə 39.7
İrlandiya 37.9

Cənubi koreya 37.8
belçika 36.1
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Göründüyü kimi, bir çox ölkələrdə əsasən daxili dövlət borcu aləti kimi istifadə olunan
xəzinə istiqrazları AbŞ-da xarici dövlət borcunun mühüm vasitələrindən biridir.

Almaniyada (Almaniya borc Agentliyi):
- İstiqrazlar (bubills);
- 2 illik müddətli notlar (bundesschatzanweisungen);
- 5 illik müddətli notlar (bundesobligationen);
- 10 və 30 illik bondlar (bundesanleihen).
Almaniya hökumətinin borc öhdəlikli qiymətli kağızları Auction Group bund issues

tərəfindən auksion qaydasında yerləşdirilir. emissiyanın həcmi auksionun nəticəsi olaraq
müəyyən olunur, eyni zamanda Almaniya hökuməti yeni borc alətlərinin müddəti və həcmini
bəyan etməklə emissiyanın həcmini artırmaq hüququna malikdir. 

Almaniya hökumətinin xəzinə istiqrazları Avro 0,01-ə denominasiya olunmuşdur və
istənilən nominalda enmissiya edilə və yerləşdirilə bilər. 

Almaniya hökumətinin borc öhdəlikli qiymətli kağızlarının nominal faiz dərəcəsi, ilk faiz
ödənişlərinin başlanması dövrü, həmçinin tədavül müddəti hər bir tender üçün ayrı-ayrılıqda
müəyyən olunur. 

Gəliri faiz ödənişləri qaydasında həyata keçirilən qiymətli kağızlara görə ödənişlər illik
əsasda ödənilir. Diskont qiymətli kağızları üçün isə satış qiyməti ilə nominal məbləğ arasın-
dakı fərq investorun gəlirini təşkil edir. Tədavül müddətinin son günü son faiz ödənişləri ilə
üst-üstə düşür. 

Gəliri faiz ödənişləri qaydasında həyata keçirilən qiymətli kağızlara görə ödənişlər dəqiq
gün metodu ilə act/365 və ya act/366, diskont qiymətli kağızları üçün isə act/360 metodu ilə
hesablanır.

Gəlir ödənişləri öncədən müəyyən olunmuş qaydalarda həyata keçirilir. Gəlirin vaxtından
qabaq ödənilməsi mümkün deyildir.

yerli qanunvericiliyə görə Almaniya hökumətinin borc öhdəlikli qiymətli kağızları rəsmən
açıq bazar əməliyyatları və kredit əməliyyatları üçün icazəlidir. 

Hökumət tərəfindən tədavül üçün emissiya olunan borc öhdəlikli qiymətli kağızların
ümumi məbləği federal borc Reyestrində uçota alınır. bu isə o deməkdir ki, xəzinənin borc
alətləri bilavasitə dövlət borcunun komponentidir.

Xəzinənin borc öhdəlikli qiymətli kağızları tənzimlənən bazar institutu olan Almaniya
Qiymətli kağızlar birjasında (German stock exchange) listinq olunur.

kuponlu istiqrazlar isə yalnız frankfurt Qiymətli kağızla birjasında (frankfurt stock
exchange) ticarət üçün listinq olunur.

Qiymətli kağızların listinqindən sonra Almaniya hökuməti kapital bazarındakı vəzəyyətə
müvafiq olaraq bu maliyyə alətlərinin müəyyən olunmuş limitlər çərçivəsində bazar idarəet-
məsi əməliyyatlarını həyata keçirir. 

borc öhdəlikli qiymətli kağızların həm əsas borc, həm də faizləri ilə bağlı ödənişləri fe -
deral Hökumətin Maliyyə Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

Xəzinə qiymətli kağızlarının emissiyası və tədavülü ilə bağlı bütün şərtlər federal Qəzetdə
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(federal Gazette) dərc olunur. 
Əgər ayrı-ayrılıqda hər hansı tender üzrə şərtlər ümumi şərtlərdən fərqlənərsə, bu haqda

müfəssəl məlumat Almaniya bundesbankı (Deutsche bundesbank) tərəfindən yayımlanan
press-relizdə əks olunur.

Almaniyada da xəzinə istiqrazları ən etibarlı maliyyə aktivləri kimi yüksək investor
tələbinə malikdir. bu da sözügedən maliyyə alətlərinin gəlirlik səviyyəsinin korporativ is-
tiqrazlarla müqayisədə aşağı olmasının başlıca səbəbidir.

Almaniyada hökumət istiqrazlarının gəlirlilik səviyyəsi
yeni iqtisadi münasibətlər sisteminin quruculuğu və möhkəmlənməsi mərhələlərini

yaşayan inkişaf etməkdə olan bütün ölkələr həm real, həm də maliyyə sektorunun zəruri is-
lahatlarının həyata keçirilməsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən yararlanır və milli
hədəflərini həmin təcrübələrə əsaslanan bençmarklara bağlayırlar. bu xüsusiyyət eyni za-
manda dövlət qiymətli kağızlar bazarına da aiddir. 

Maliyyə bazarlarının inkişaf etdiyi ölkələrdə dövlət qiymətli kağızlar bazarının inkişafı
uzun dövr keçmiş və milli iqtisadi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq təşəkkül tapmışdır. 

Ümumilikdə, qabaqcıl ölkələrdə dövlət qiymətli kağızlar bazarının müasir inkişaf is-
tiqamətlərini aşağıdakı kimi sadalamaq olar:

- elektronlaşma;
- Qloballaşma;
- Dövlət tənzimlənməsinin artırılması;
- yeniləşmə;
- Möhkəmlənmə;
- Digər kapital bazarları ilə qarşılıqlı əlaqə;
- konsentrasiya və ya kapitalın tədrici mərkəzləşməsi.
Dövlət qiymətli kağızlar bazarının elektronlaşması insan həyatanın bütün sahələrində elek-

tron resursların rolunun inanılmaz səviyyədə artmasının nəticəsidir. Cəsarətlə demək olar ki,
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son illər ərzində elektron resurslar insan həyatının bir hissəsinə çevrilmişdir.
Müasir dünya iqtisadiyyatında dövlət qiymətli kağızlar bazarının yüksək sürətlə təkmil-

ləşməsi şəraitində avtomatlaşma və elektronlaşma amilini nəzərə almamaq mümkün deyildir. 
elektronlaşma yüksək sürətli və çoxcəhətli hesablaşmaları həyata keçirməklə dövlət

qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları arasında münasibətləri o cümlədən əməliyyatları
daha səmərəli şəkildə reallaşdırmağa imkan verir. İnkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qiymətli
kağızlar bazarının müasir inkişaf perspektivləri bilavasitə informasiya texnologiyasının
nailiyyətləri ilə sıx bağlıdır.

Qloballaşma müasir dünya iqtisadiyyatında cərəyan edən ən sürətli proseslərdən biridir.
bunun mahiyyəti iqtisadi münasibətlərin, o cümlədən, kapitalın ölkə sərhəddini aşması,
ümumdünya miqyasında dövr etməsidir. bu iqtisadi münasibətlərin bir forması kimi də
qiymətli kağızlar bazarını göstərə bilərik. 

Müasir şəraitdə investor öz sərbəst vəsaitlərini istənilən ölkənin qiymətli kağızlar bazarına
yönəldə bilər. Məhz, bu xüsusiyyətinə görə də qiymətli kağızlar bazarı qlobal xarakter
daşıyır. Ayrıca hər bir ölkəyə məxsus olan qiymətli kağızlar bazarı isə sadəcə, qlobal,
ümumdünya qiymətli kağızlar bazarının bir hissəsidir. sözügedən münasibətlərin tərkib
hissəsi olan dövlət qiymətli kağızlar bazarı da bütün bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirir.
lakin, qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma xüsusiyyətlərinə görə dövlət qiymətli kağızları
korporativ qiymətli kağızlardan nisbətən geri qalır. bu isə əsasən borc öhdəlikli dövlət
qiymətli kağızlarına daxili tələbin, yəni yerli investorların marağının yüksək olmasından
irəli gəlir. 

Hökumətlər isə xarici borclanmaların törədə biləcəyi iqtisadi təhlükəsizlik təhdidləri
səbəbindən mümkün çərçivədə daxili resurslardan faydalanmağı daha üstün qiymətləndirir-
lər.

Qloballaşan dünyada dövlət qiymətli kağızlar bazarı gündən-günə genişlənir və bu is-
tiqamətdə də inkişafını davam etdirir.

Ümumiyyətlə, qiymətli kağızlar bazarında investoru maraqlandıran ilk cəhət etibarlılıq
səviyyəsidir. Dövlət qiymətli kağızları bu xüsusiyyətinə görə bütün digərlərini arxada qoyur.
Çünki, emitenti dövlət olan qiymətli kağızlar az risklidir, deməli ən etibarlıdır. 

bununla yanaşı hər bir ölkədə bu maliyyə alətlərinə münasibət eyni deyildir. belə ki,
dövlət qiymətli kağızlarına inamın səviyyəsi hökumətin bu borc öhdəliklərini hansı
səviyyədə yerinə yetirməsindən asılıdır. bu səbəbdən də hər bir dövlət bu inamın qorunub
saxlanılmasına can atır.

İnkişaf etmiş ölkələrdə bu qiymətli kağızlara yüksək səviyyədə inam formalaşmış olsa
da, bu istiqamətdə dövlət siyasəti daim dərinləşdirilir, yeni və optimal tənzimləmə üsulları
tətbiq olunur.

Dövlət qiymətli kağızlar bazarının yeniləşməsi dedikdə üç istiqamətdə görülən tədbirlər
başa düşülür:

1. bazarın yeni maliyyə alətləri ilə təmin edilməsi;
2. Dövlət qiymətli kağızları üzrə yeni ticarət sisteminin tətbiq edilməsi;
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3. yeni bazar infrastrukturunun yaradılması.
Dövlət qiymətli kağızlar bazarının möhkəmləndirilməsi 2 istiqamətdə həyata keçirilir:
1. Pul vəsaitlərinin ənənəvi formalardan, yeni formalara – dövlət qiymətli kağızlarına

çevrilməsi;
2. kapitalın dövlət qiymətli kağızları üzrə bir növündən digərinə keçməsi.
İnkişaf etmiş ölkələrdə möhkəmləndirmə prosesi daha çox ikinci istiqamətdə həyata keçi -

rilir.
Məlum olduğu kimi, dövlət qiymətli kağızlar bazarı maliyyə bazarının digər hissələri ilə

daim qarşılıqlı əlaqədədir. Dövlət qiymətli kağızlar bazarının müasir inkişaf xüsusiyyətlərinə
uyğun olaraq bu qarşılıqlı əlaqələr getdikcə dərinləşir. Dövlət qiymətli kağızları özündə digər
kapital bazarlarının vəsaitlərini cəmləşdirir. buna misal olaraq sığorta bazarını göstərə bilərik.
belə ki, dövlət qiymətli kağızlarının sığortalanması ilə əlaqədar olaraq maliyyə bazarının bu
iki tərkib hissəsi, yəni, dövlət qiymətli kağızlar bazarı və sığorta bazarı daim qarşılıqlı mü-
nasibətdədirlər.

konsentrasiya və kapitalın mərkəzləşdirilməsi müasir şəraitdə dövlət qiymətli kağızlar
bazarının yüksək inkişafının nəticəsidir. bir tərəfdən dövlət qiymətli kağızlar bazarına yeni
peşəkar iştirakçılar daxil olduğu halda, digər tərəfdən bu bazarda uzun müddət peşəkar
fəaliyyətlə məşğul olmuş iri iştirakçıların kapitalı daim artır (konsentrasiya olunur) və belə-
liklə daha tanınmış, güclü fond institutları meydana gəlir. Doğrudur, kapitalın konsentrasiyası
prosesləri məqsədyönlü dövlət tənzimlənməsi ilə müşayiət olunmadığı halda maliyyə
bazarlarında inhisarçılığın artmasına şərait yaradır. lakin, eyni zamanda bazarın institusional
tarazlığının pozulmaması halında güclü fond institutlarının mövcud olması həm emitentlərin,
həm də investorların maraqlarına xidmət edir.

Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlarından səmərəli istifadə imkanları
Tədqiqat işi göstərdi ki, borc öhdəlikli dövlət qiymətli kağızlar bazarının həm perimetrinin

genişləndirilməsi, həm də dərinliyinin artırılması ölkədə geniş mənada büdcə kəsirinin
dayanıqlı əsasda maliyyələşdirilməsinin yegənə yoludur. bu istiqamətdə həyata keçirilməsi
zəruri olan siyasət konstruksiyasını və ona müvafiq tədbirlər sistemini ümumilikdə üç böyük
qrupa ayırmaq olar:

- ölkədə qiymətli kağızlar bazarının ümumi inkişaf hədəflərinə yönəlik siyasət və ona
müvafiq tədbirlər sistemi;

- bilavasitə borc öhdəlikli dövlət qiymətli kağızlar bazarının yeni və təkmil modeli;
- xarici maliyyə bazarlarında rasional maliyyə şərtləri ilə borclanmaya imkan verən borc

öhdəlikli dövlət qiymətli kağızlarının tədavülü sistemi.
Ölkədə qiymətli kağızlar bazarının ümumi inkişaf hədəflərinə yönəlik siyasət və tədbirlər

sistemi aşağıdakı məsələləri özündə ehtiva etməlidir:
1) qiymətli kağızlar bazarı üzrə mövcud institutların yenidən qurulması, onların tədqiqat-

analitik laboratoriyalarının yaradılması;
2) kollektiv investisiya sxemlərinin yaradılması;
3) qiymətli kağızlar bazarında maliyyə vasitəçiliyi fəaliyyətinin təşviqi;
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4) qiymətli kağızlar bazarında tələb və təklifin dəstəklənməsi, o cümlədən dövlət
tərəfindən həm birbaşa, həm də dolayı yollarla tələb və təklif kanallarının gücləndirilməsi
və bunun vasitəsilə bazarın dərinləşdirilməsi;

5) maliyyə bazarının bu seqmentində korporativ idarəetmənin gücləndirilməsi;
6) maliyyə şəffaflığı prinsiplərinin tətbiqinin genişləndirilməsi;
7) borc öhdəlikli qiymətli kağızlar bazarının hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi;
8) bazar iştirakçıları və potensial hədəf qruplarının məlumatlandırılması sisteminin tək-

milləşdirilməsi;
9) bazar üçün peşəkar kadrların hazırlanması proseslərinin gücləndirilməsi.
Qeyd olunanlarla yanaşı, ölkədə fond birjasının təşkilati və hüquqi strukturu beynəlxalq

standartlara uyğunlaşdırılmalı, yeni ticarət sisteminin tətbiqinə başlanılmalıdır. bu islahat
istiqamətləri digər alətlərlə yanaşı bilavasitə fiskal məqsədlər üçün nəzərdə tutulan borc
öhdəlikli baza və törəmə maliyyə alətlərinin, o cümlədən avrobondların tədavülü və  ticarət
imkanlarının genişlənməsinə səbəb olacaqdır. 

Ölkədə qiymətli kağızların girov təminatı prosedurunun avtomatlaşdırılması və rasional -
laşdırılması üzrə tədbirlər sürətləndirilməldir. bundan sonra isə birjadankənar mütəşəkkil
qiymətli kağızlar bazarının əməliyyat-hesablama sisteminin klirinq sisteminə inteqrasiyası
təmin olunmalıdır.

kollektiv investisiya sistemlərinin və maliyyə vasitəçiliyinin təşkili və təşviqi bençmark
ölkələrin müttərəqqi təcrübəsinə əsaslanmalıdır. bu çərçivədə hazırlanacaq yeni modelin
parametrlərinə uyğun ölkədə investisiya şirkətlərinin fəaliyyətini tənzimləyən və şirkətlərin
aktivlərin idarə edilməsi, eləcə də investisiya fondları və digər kollektiv investisiya sxemləri
üzrə fəaliyyətini təşviq edən zəruri normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması başa çatdırıl-
malıdır.

Ölkədə yaxın perspektivdə müvafiq dövlət institutları tərəfindən həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan stabil ilkin və likvidli dövlət istiqrazlarının təkrar bazarının formalaşdırılması
üzrə işlər sürətləndirilməlidir. Həmçinin bu, bazarda market-meyker institutlarının fəaliyyə-
tinin təşviqi və onların fəaliyyətinin normativ-hüquqi bazasının yaradılması tədbirlərindən
realizasiyası səviyyəsindən asılı olacaqdır. kiçik və orta sahibkarlar üçün birja ticarət plat-
formasının alternativinin yaradılması bazarın perimetrinin genişlənməsinə xidmət edəcəkdir.

Ölkənin baş fiskal orqanı özəl və dövlət müəssisələrinin maliyyə hesabatı təcrübəsinin
inkişafı üzrə ardıcıl tədbirləri həyata keçirməlidir. bununla da  ölkədə beynəlxalq və milli
maliyyə hesabatları standartlarının tətbiqi təmin olunmalıdır. bunlarla yanaşı, reytinq agent-
liklərinin fəaliyyətini tənzimləyən və onların fəaliyyətinin təşviqi üzrə normativ-hüquqi
bazanın formalaşdırılması işlərinə  başlanılmalıdır.

Şübhəsiz ki, sadalanan islahat istiqamətləri bilavasitə reallaşdırılmasına başlanılan və
nəzərdə tutulan fəaliyyətə adekvat hüquqi bazanın mövcudluğunu tələb edir. belə ki, benç-
mark ölkələrin qabaqcıl təcrübələrinə cavab verən yeni qanunun qəbul edilməsnə böyük
ehtiyac vardır. 
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existance of  a sustainable state security market and fiscal policy as the main regulating

element of any economic system, has become an important element of macroeconomic bal-
ance. The article is dedicated to problems of effective financial policy from macroeconomic
stability point of view. it also proposed the mechanism for management of the problem.
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устойчиво развивающийся рынок ценных бумаг в качестве одного из двигателей
любой экономической системы является важным элементом макроэкономического рав-
новесия в стране. Данная статья посвящена проблемам эффективной финансовой по-
литики с точки зрения макроэкономической стабильности. в работе предлагаются
механизмы решения данной проблемы.

162 AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ

n İPƏK YOLU n 1/2016



BÜDCƏ  MƏSƏLƏLƏRİNƏ  NƏZƏRİ  YANAŞMALAR

Sevinc HÜSEYNOvA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, doktorant 

Rəyçi: i.ü.f.d., Hüseynov A.A.
Açar sözlər: büdcə, maliyyə, iqtisadi münasibətlər, dövlət siyasəti, dövlət funksiyaları 
Giriş. Dövlət gəlirləri və xərcləri, dövlət büdcəsi, vergilər və dövlət borcları həmişə iqti-

sadçıların elmi və praktiki maraqları  dairəsində olmuşdur. Qeyd etmək olar ki, dövlət xərcləri
haqqında təlim hələ Xviii əsrin sonlarında formalaşmağa başlamışdır. bu təlimdə əsas diqqət
vergi nəzəriyyəsinə  yönəldilmişdir. bu ondan irəli gəlirdi ki, həmin dövrdə  dövlətin gəlirləri,
həm də  dövlət büdcəsinə daxilolmalar  sürətlə azalırdı. ona görə də vergilərə dövlət xid-
mətlərinin haqqı kimi baxılırdı.

Tarixən büdcə və ya xəzinə yaranandan  səmərəli büdcəyə və iqtisadi artıma nail olmaq
naminə müxtəlif vergi siyasəti formalaşmış və getdikcə inkişaf etmişdir. Dövlətlərin həyata
keçirdiyi büdcə – vergi siyasəti isə iqtisadçı alimlərin, tanınmış siyasətçilərin fikirlərinə
söykənmiş və müxtəlif konsepsiyalara əsaslanmışdır. u.Petti, A.smit, k.Marks,A.Marşall,
C.keyns və başqaları büdcə – vergi siyasəti ilə bağlı  nəzəriyyələri və tədqiqat əsərləri ilə
dünya iqtisadi fikir tarixində mühüm rol oynamışlar (3,4, 5., 6,7, 8).

Xarici iqtisadçıların büdcə nəzəriyyələri 
onların tədqiqatlarında büdcənin formalaşması və vergilərin  toplanması ilə bağlı sub-

yektiv baxışlar, eləcə də müqayisəli və mübahisəli fikirlər geniş şərh olunmuşdur. A.smit
“Xalqların sərvətinin səbəbləri və təbiəti haqqında” tədqiqat əsərində iqtisadi inkişaf yolunu
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində, vergi dərəcələrinin azaldılmasında və çoxnövlü
vergi sisteminin ləğv edilməsində görmüşdür. onun «Cəmiyyəti gözə görünməyən əllər idarə
edir» fikri hər bir tədqiqatçıya yaxşı məlumdur. A.smit təlabata uyğun təklifin formalaş-
masını, rəqabət zamanı yüksək gəlir götürməklə inkişafa nail olmağa daha yüksək
qiymətləndirirdi. yüksək səviyyəli xidmət və keyfiyyətli məhsul istehsalının yalnız rəqabət
şəraitində mümkünlüyünü qeyd edən A.smit ölkələrin ədalətli qanunlar qəbul edərək, mil-
lətin, əhalinin varlanmasını təmin etməyi tövsiyə edirdi. 

Rusiyada maliyyə sahəsində ilk nəzəri tədqiqat XiX əsrdə  meydana gəlmişdir. Dövlət
büdcəsi, onun gəlir və xərclərinin nizama salınması  üzrə «dövlət vəsaitini xərcləmək qay-
dası» 1810-cu ildə M.M.speranski tərəfindən  müəyyən edilmişdi. «Maliyyə planı» ad-
landırılan bu sənəd sonralar Rusiyada maliyyə sisteminin yenidənqurulmasına və  onun
gələcəkdə daha da inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

N.İ.Turqenyev 1818–ci ildə nəşr edilən «vergi nəzəriyyəsi təcrübəsi» əsəri ilə Rusiyada
dövlət  maliyyəsi haqqında elmin əsasını qoymuşdur. bu əsərdə  dövlətin mövcudluğunun
zəruri şərti kimi bilavasitə verginin dövlətlə əlaqəsi  göstərilmişdir. Müəllifin fikrincə
vergilərin ləğv edilməsi dövlətin özünün və cəmiyyətin məhvi deməkdir. 
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Xviii əsrdə İngiltərədə belə bir fikir formalaşmışdır ki, dövlət xərclərini azaltmaq
lazımdır və insanlar vəsaitlərini hara və necə xərcləməyi özləri müəyyən etməlidirlər. XiX
əsrin ikinci yarısından başlayaraq dövlətin əsas vəzifəsi kimi xarici  təhlükələrdən qorunmaq
və sosial məsələləri həll etmək problemi qarşıya qoyulmuşdur. ona görə də İngiltərə parla-
menti vergi yükünü və dövlət xərclərinin artırılmasını zəruri hesab edirdi. Daha çox
müharibələrlə xarakterizə olunan həmin dövrdə dövlət xərcləri kəskin artırdı. Təbii ki, İn-
giltərə apardığı müharibələri büdcə xərclərinin artırılması hesabına maliyyələşdirirdi, başqa
variant və mənbə yox idi. Həmin dövrdə uilyamPetti «vergilər və yığımlar haqqında traktat»
əsərində dövlət xərclərinin artmasına təsir edən səbəbləri göstərirdi: – vergilərin düzgün
hesablanmaması və toplanan vəsaitlərin israfçılıqla sərf edilməsi; vergilərin yalnız pul for-
masında ödənilməsi; - vergilərin ödənilməsində aydın olmayan məqamların mövcudluğu; -
pul vəsaitlərinin çatışmazlığı və monetar siyasətdə nizamsızlığın mövcudluğu; hərbi xərc -
lərin artması nəticəsində dövlət büdcəsinin xərclərinin artması.

fransız alimi P.lerua–boye hesab edirdi ki, toplanan vergilərin yığım səviyyəsi milli
məhsulun 5-6%-ni təşkil etməsi təhlükəli hədd hesab edilmir, bu göstəricisinin 12% - dən
yüksək olması isə müsbət hal deyil.

XiX əsrin sonlarında dünyada baş verən iqtisadi  proseslərlə bağlı olaraq fiskal məsələyə
münasibət xeyli dəyişmişdir. Həmin dövrdə Almaniya və fransada büdcə xərcləri kəskin
şəkildə artmağa başlamışdır. bu dövlətlərdə büdcə xərclərinin artması göstərilən dövr üçün
çoxsaylı problemlərin həll edilməsi zərurətindən irəli gəlirdi.

Qeyd olunan dövrdə AbŞ iqtisadçılarının fikirlərinə görə  istehsalın həcmi və iqtisadi
inkişaf templəri büdcə xərcləri ilə  paralel olaraq artmalıdır. eyni fikir alman iqtisadçısı
A. vagner tərəfindən də dəstəklənirdi və sonralar bu tezis «vagner qanunu» adlandırıldı.
vagner  hesab edirdi ki, ölkədə büdcə kəsirinin artımı ictimai proseslərin iqtisadi və sosial
təbiətindən asılı deyil. o, istehsalın artımını üstələməlidir. Maliyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı
qısamüddətli dövrdə büdcə vəsaitlərinin artımını ləngidə  bilər, lakin uzunmüddətli dövrdə
dövlət öz ictimai problemlərini həll etmək üçün büdcə xərclərini artırmalıdır. vagner dövlət
xərclərinin artmasının sosial–iqtisadi, ictimai və tarixi səbəblərinin olduğunu qeyd edirdi.

bu dövrdə şəxsi marağa və şəxsi kapitala üstünlük verildiyindən bazarın «görünməz əllər»
ilə idarə edilməsi qəbul  edilir və mikroiqtisadiyyata üstünlük verilirdi.

Dövlətin tarixi inkişafı gedişində büdcənin müvafiq vəzifə və funksiyaları da dəyişilir.
bir sıra Qərb ölkələrinin xarici istilası ilə əlaqədar kəskin sürətdə artan dövlət xərclərinin
təsiri altında büdcəyə olan baxışlar da dəyişilirdi. Məhz belə xarici siyasət və dünyada hökm-
ranlıq etmək maraqları büdcə mövqelərinin möhkəmləndirilməsində həlledici rol oynayırdı.
beləliklə, yalnız sosial amillər deyil, hərbi və xarici iqtisadi amillərdə büdcə xərclərinin art-
masına səbəb olurdu.

XX əsrin 50-60–cı illəri iqtisadi artımın yüksək dinamikası ilə seçilirdi. Dövlət büdcəsinin
xərclərinin strukturu və uzunmüddətli büdcə planlaşdırılması sistemi də bu işə tabe
edilmişdir. Həmin illərdə büdcənin gəlir bazasının genişləndirilməsi məsələləri və vergilərlə
əlaqədar olan mülkiyyət hüququ nəzəriyyəsi geniş yayılmışdır. bu nəzəriyyənin banisi
R.kouedir.
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büdcə tənzimlənməsində neoliberalizmin öz xüsusiyyətləri olmuşdur. Maliyyə siyasətində
neoliberalizm M. fridmeninmonetarist nəzəriyyəsinə  əsaslanırdı. büdcə siyasəti ilə əlaqədar
büdcə kəsirinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirilirdi. bu vergilərin yük-
səldilməsi və ictimai xərclərin  azaldılması yolu ilə baş verirdi. keçən əsrin 50–60–cı illərində
AbŞ prezidenti Trumen və eyzenhauer belə siyasəti həyata keçirdilər. sonralar C.kennedi
«Nyuekonomiks» prinsiplərini tətbiq etdi. bu prinsiplər keynsin vergilərin azaldılması və
dövlət xərclərinin çoxaldılması yolu ilə  məcmu tələbin yeniləşdirilməsi nəzəriyyəsinə
əsaslanırdı. lakin tsiklik inkişafın nəticələrini yumşaltmaq məqsədilə büdcə kəsirinin
genişləndirilməsi maliyyə siyasəti ilə əvəz olunurdu.

Ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində inkişaf etmiş ölkələrdə vergi yükü və büdcə kəsiri
artmağa başladı. İlk dəfə  P.kurant, e. Qramlıx vəD.Rubinfeld  kimi iqtisadçı alimlər məhz
vergi yükünün artması nəticəsində büdcə xərclərini və  böyük büdcə kəsirinin yaranmasına
xüsusi diqqət  yetirməyə başladılar. sonralar vergi yükünün müəyyən edilməsinin müxtəlif
üsulları təklif edilməyə başlandı. Rus iqtisadçısı e.Qaydara görə vergi yükünün  yüksək həddi
hər bir dövlət üçün həmin ölkənin iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq müəyyən
edilməlidir. 

Büdcə siyasətinin dövlət siyasətində rolu
bəllidir ki, iqtisadi sistemindən asılı olmayaraq dövlət öz funksiyalarını həyata keçirmək

üçün müvafiq gəlir və  xərclərə malik olmalıdır. Dövlət müvafiq gəlir və xərcləri həyata keçir-
mək üçün isə maliyyə sisteminin inkişafını təmin etməlidir.

Dövlət öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün müəyyən pul vəsaitləri fondlarına malik
olmalı və onları müvafiq qaydalara uyğun olaraq istifadə etməlidir. bu mənada dövlət
maliyyəsinin ən mühüm tərkib hissəsi olan dövlət büdcəsinin rolu olduqca böyükdür və büdcə
dövlətin zəruri atributu sayılır.

Dövlətin sosial-iqtisadi funksiyalarının həyata keçirilməsində dövlət büdcəsinin xüsusi
rolu vardır.  Dövlətin siyasi, iqtisadi, sosial və digər çoxsahəli vəzifələrinin yerinə yetirilməsi
yalnız dövlət büdcəsi vasitəsilə maliyyələşir. büdcə anlayışı məişətdə müxtəlif mənalarda
işlədilir,  yəni: dövlət, ailə, vaxt, yerli, şəxsi və s. Tarixən büdcə sözü  ingilis mənşəli «budget»
sözündən götürülüb və çanta, torba mənasında işlədilir. büdcə anlayışı Xviii əsrdən maliyyə
kateqoriyası kimi iqtisadi leksikona daxil olmuş, məna etibarı ilə xəzinə sözünə yaxındır.
Ümumiyyətlə, büdcə pul gəlirləri hesabına formalaşır. Əgər ailə büdcəsi ailənin gəlir və xərc
balansını əks etdirirsə, dövlət büdcəsi dövlətin  gəlir və  xərcləri arasındakı balansı əks et-
dirir.

büdcə dövlətin fəaliyyəti ilə sıx əlaqədə olan tarixi iqtisadi kateqoriya kimi nəzərdən keçi -
rilməlidir. Dövlətin tarixi inkişafı dövri xarakter daşıyır və bu büdcənin rol və vəzifələrini
müəyyən edir.

“büdcə məqsədlərin gerçəkləşməsi üçün resursların bölgüsü metodunu özündə əks etdirir”
– Maykl Mekson, f.Xedouri, M.Albertin yanaşması isə belədir. Nəzəri baxışların müxtəsər
təsvirindən büdcə anlayışına yanaşmadakı fərqlər aşkar görünür. bu yanaşmaların təhlili
göstərir ki, Qərb alimləri büdcənin ağırlıq mərkəzində xərclərin dayandığını iddia edirlər.
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büdcənin “Qərb şərhi”ndən aşkar görünür ki, “büdcə prosesinin təşkilində çıxış nöqtəsi ro -
lunu büdcə xərclərinin həcmi və istiqamətlərinin müəyyənləşməsi oynamalıdır”.

Rusiya iqtisadçısı Q.b.Polyakın iddiasına görə “büdcə-dövlət və yerli özünüidarənin
funksiyası və fəaliyyətinin maliyyə təminatı üçün pul vəsaitlərinin formalaşması və xərclən-
məsi fondudur”.

Digər rus iqtisadçıları – babiç və Pavlova da büdcəni təxminən oxşar xarakterizə edirlər.
“büdcə dövlət və yerli özünüidarənin maliyyə təminatı üçün pul vəsaitlərinin formalaşması
və xərclənməsinin mərkəzləşdirilmiş fondudur” (2).

“büdcə ayrı-ayrı fərdlərin, şirkətlərin, hökumətin xərclərinin, həmçinin maliyyə plan-
larının ətraflı təsviridir”- AbŞ alimləri s.fişer, R.Dornbuş, R.Şmalenzinin izahı budur (9).

bu gün dövlətin maliyyə mexanizmində mühüm yer tutan dövlət büdcəsi dövlətin
məqsədlərini və vəzifələrini özündə əks etdirir. büdcənin mühüm əlamətləri aşağıdakılardır:

• dövlət büdcəsi hər il Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilir. bu o deməkdir ki, təsdiq
edilmiş qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsi dövlət hakimiyyəti və dövlət idarəsi
orqanları üçün məcburidir. Dövlət büdcəsinə tədiyyə ödəyən bütün müəssisə, idarə,
təşkilat və vətəndaşlar büdcə qarşısındakı öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludur. büd-
cədə nəzərdə tutulmuş xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün əlaqədar orqanlar məsuliyyət
daşıyırlar;

• dövlət büdcəsi dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə əsaslanır. bu o deməkdir
ki, dövlət büdcəsinin həm daxili hissəsi, həm də xərcləri respublikanın sosial-iqtisadi
inkişaf göstəricilərinə uyğun olaraq müəyyən edilir;

• dövlət büdcəsi ümumxalq mənafeyini əks etdirir və əhalinin ümumi ehtiyaclarının
ödənilməsinə xidmət edir;

• dövlət büdcəsi dövlətin iqtisadi inkişafını və onun müdafiə qabiliyyətinin möhkəm-
ləndirilməsini maliyyə vəsaiti ilə təmin edir;

• dövlət büdcəsi tərtib və icra olunarkən ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf proqramının
müəyyən etdiyi vəzifələrin kəmiyyət və  keyfiyyət göstəriciləri üzrə yerinə yetirilməsi
üzərində nəzarəti təmin edir;

• dövlət büdcəsinin mahiyyəti,əhəmiyyəti onun gəlirləri və xərclərinin məzmunu ilə
müəyyən olunur;

• dövlət büdcəsinin əlaqələri çox geniş olmaqla dövləti, bütün mülkiyyətdən olan müəs-
sisə və təşkilatları, əhalini əhatə edir. Dövlət büdcəsi, eyni zamanda sosial-iqtisadi
sahələri, inzibati-ərazi sahələrini, yerli büdcələri və s. əhatə edir. o, dövlətin mərkəz -
ləşdirilmiş pul fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi proseslərini həyata
keçirir (1).

büdcə müəyyən dövr ərzində dövlətin, müəssisə və təşkilatların, ailə və ayrı-ayrı şəxslərin
pul gəlirləri və xərcləri qurumudur. yaradılan hər bir büdcənin öz həcmi, mənbələri, məqsədi
və yerinə yetirdiyi funksiyaları vardır. bunlar içərisində formalaşma mənbələrinə, həcminə
və xərc istiqamətlərinin səviyyəsinə görə dövlət büdcəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

büdcə vasitəsilə  dövlət və bələdiyyə orqanları öz üzərinə düşən vəzifə və funksiyaları
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yerinə yetirir. belə ki, dövlət büdcə vəsaiti hesabına idarəetmə aparatını və ordunu saxlayır,
sosial-mədəni tədbirləri həyata keçirir, iqtisadiyyatı tənzimləyir və inkişaf etdirir.

büdcə dövlətin və bələdiyyələrin əsas maliyyə planı olmaqla, dövlət hakimiyyəti və
bələdiyyə orqanlarına onların fəaliyyətini yerinə yetirməyə imkan verir. büdcə dövlətin
maliyyə vəziyyətini əks etdirir və buna əsasən ölkədə  vergi siyasəti müəyyən edilir. büdcə
ölkədə milli gəlirin və ümumi daxili məhsulun yenidən bölgüsünü həyata keçirir, pul vəsaitləri
fondlarının xərc istiqamətlərini müəyyənləşdirir, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlən-
məsini təmin edir.

büdcə–maliyyə münasibətlərini əks etdirən tarixi iqtisadi kateqoriyadır. onun yaranması
və inkişafı dövlətin yaranması və formalaşması ilə  bilavasitə əlaqədardır. Dövlət büdcədən
özünün funksiyalarını həyata keçirmək üçün əsas iqtisadi alət kimi istifadə edərək, eyni za-
manda iqtisadi  və sosial siyasəti də həyata keçirir.

Nəticə
beləliklə, büdcənin  cəmiyyətdə rolu onunla  müəyyən olunur ki, büdcədə toplanmış və-

saitlər hesabına  dövlət ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramları həyata keçirir,
ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyi təmin olunur, ətraf mühitin mühafizəsi, elmi-texniki
tərəqqi, mədəniyyət və digər sahələrdə vacib məsələlər  həll olunur. büdcə vasitəsilə əhalinin
maddi həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması  məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi
və istehsal  sahələrinin  davamlı  inkişafı təmin edilir.
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Abstract 
tHEOREtICAL APPROACHES tO BUDGEtARY ISSUES
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Azerbaijan State Economic University, Ph.D. student

Key words: budget, finance, economic relations, state policy, state functions.
in article the concept of the budget and its historical development of works of scientists-

economists is investigated. The author reflects a number of approaches of researchers of the
problem and carries out their comparative analysis. The author provides the generalized con-
clusions on budgetary and financial questions at the end of article. 

Резюме
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДы К БюДЖЕТНым ВОПРОСАм

Севиндж ГУСЕЙНОВА
АГЭУ, докторант

Ключевые слова: бюджет, финансы, экономические отношения, государственная
политика, государственные функции 

в статье исследуется понятие бюджета и его историческое развитие в трудах уче-
ных-экономистов. Автор отражает целый ряд подходов исследователей данного во-
проса и проводит их сравнительный анализ. в заключении статьи автор приводит свои
обобщенные выводы по бюджетно-финансовым вопросам. 
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İNSAN  FAKtORUNUN AZƏRBAYCAN 
MÜtƏFƏKKİRLƏRİNƏ GÖRƏ İQtİSADİ-PSİXOLOJİ 

İDEYALARDAKI ROLU

Davut ÜNAL
Odlar Yurdu Universiteti, doktorant 

Rəyçi: i.e.ü.e.d., professor elşad yaqub oğlu Məmmədov
Açar sözlər: iqtisadiyyat, rəqabət, insan, ideya, idarəetmə
Mövzunun aktuallığı. XiX əsrin ii yarısında yaşamış mütəfəkkir və yazıçıların əsər-

lərində maarifçilik və milli dirçəliş ideyaları üstünlük təşkil edir. bu, ilk növbədə
M.f.Axundovun, H.b.zərdabinin, N.b.vəzirovun və başqalarının iqtisadi görüşlərində
özünü büruzə verir. Həmin dövrün mütəfəkkirləri öz zəmanəsinin tələblərinə uyğun olaraq
Azərbaycanın iqtisadiyyatında və mədəniyyətində geriliyin səbəblərini araşdırır, milli dirçəliş
yollarını tapmağa və göstərməyə çalışırlar. bu dövrün mütərəqqi ziyalıları qəzet
məqalələrində ("Əkinçi qəzeti"), fəlsəfi və ədəbi əsərlərində İslam Şərqinin, o cümlədən
Azərbaycanın ictimai-iqtisadi həyatındakı geriliyin, primitivliyin, vaxtı keçmiş qaydalara
aludəçiliyin başlıca səbəblərini xalqın savadsızlığında, xurafat və cəhalətin beyinlərdə kök
salmasında və s.-də axtarırdılar. bununla yanaşı həmin dövrdə Azərbaycanın görkəmli
maarif çi xadimləri milli şüurun və milli iqtisadiyyatın yüksəldilməsi üçün mühüm nəzəri və
əməli təkliflər yürütmüşlər. onlar Avropanın qabaqcıl iqtisadiyyatına və texnikasına yiyələn-
məyi tövsiyə edir, əkinçiliyin, maldarlığın, ticarətin yeni üsullarla qurulmasını və idarə
edilməsini təbliğ edirdilər. bütün bu deyilənlər mövzunun tədqiqinin  aktuallığını təsdiq edir

M.f.Axundov və N.b.vəzirov Qərb iqtisadçıları və mütəfəkkirlərinin əsərlərindəki nəzəri
fikirlərdən istifadə etmiş, onların Azərbaycanda da inkişaf etdirilməsinin tərəfdarları ol-
muşlar. bu "İqtisadiyyat" və onun əhatə etdiyi hadisə və proseslərdə öz əksini tapmışdır.
buna baxmayaraq, o dövrdə çar imperiyasının müstəmləkəçilik siyasəti və onun acı nəticələri
ən çox Azərbaycan iqtisadiyyatının birtərəfli inkişafında və onun malik olduğu zəngin
resursların sorulub aparılmasında özünü göstərirdi. 

XX əsrdə baş verən ictimai-siyasi hadisələr isə Azərbaycanda xeyli jurnal, qəzet və sair
mətbuat orqanlarının yaranmasına, milli partiya və cərəyanların meydana çıxmasına təkan
vermişdir. bu dövrün zəngin mətbuatının, böyük mütəfəkkir, alim, şair, yazıçı və ictimai
xadimlərinin gördüyü işləri, irəli sürdükləri ideya və fikirləri iqtisad elmi və onun tarixi
baxımından araşdırmaq, öyrənmək tələb olunur.

Azərbaycanda iqtisadi fikrin inkişafına həsr olunan bu mövzuda XiX əsrin ikinci
yarısında Azərbaycanın iqtisadi fikri, XX əsrin əvvəllərində və sonrakı illərdə marksist iqti-
sadi təliminin Azərbaycanda yayılması və iqtisadi ədəbiyyatda şərhi, başa vurduğu XX əsrin
50-60-cı və 70-80-ci illərində Azərbaycan iqtisadçıları tərəfindən iqtisadi qanunların
fəaliyyəti və istifadə mexanizminin tədqiqi, habelə XX əsrin 90-cı illərində və bazara keçid
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dövründə Azərbaycanın iqtisadi fikrindəki dəyişiklik, onun iqtisadi ədəbiyyatda, dövlət
siyasətində əksi məsələləri şərh edilir.

XiX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xalqının həyatında iqtisadi fikir və ideyalar məz-
munca zəngin, miqyasca daha ətraflı olmuşdur. Azərbaycan xalqının həyatının rəngarəngliyi
iqtisadi fikrin özünün rəngarəngliyinə və zənginliyinə səbəb olur. bu da bütövlükdə iqtisadi
fikrin müxtəlif cərəyan və istiqamətlərə bölünməsində əks olunur. Deməli, bu haqda olan mən-
bələrə əsasən iqtisadi fikir və cərəyanları aşağıdakı üç qrupa bölmək olar [1, səh - 34-35]:

- birinci qrupa, iqtisadi fikrin antifeodal istiqaməti və cərəyanları;
- ikinci qrupa, iqtisadi fikrin klassik burjua, xırda burjua cərəyan və istiqamətləri;
- üçüncü qrupa isə marksist-leninçi iqtisadi fikir və cərəyanlar aid edilməlidir.
XiX əsrin ii yarısında Azərbaycanın iqtisadi fikiri M.f.Axundov (1812-1878), H.b.zər -

dabi (1837-1907), N.b.vəzirov (1854-1926) və başqa görkəmli mütəfəkkirlərin adı ilə
bağlıdır. onlar ölkədə sənayenin inkişaf etdirilməsi, kooperativ birliklər və kənd təsərrüfatı
banklarının təşkili, istehsal və həvəsləndirmə metodlarının yaxşılaşdırılması, işçilərin ixtisas
səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair sırf iqtisadi səciyyəli ideyaların müəlliflərindəndirlər.

XiX əsrin ikinci yarısından Azərbaycan mütəfəkkirlərinin iqtisadi-sosial fikirləri başlıca
olaraq demokratik səciyyə ilə özünü nümayiş etdirir. bu öz növbəsində həmin dövrdə yaşamış
mütəfəkkir və yazıçıların əsərlərində maarifçilik və milli dirçəliş ideyalarında üstünlük təşkil
edirdi. bu baxımdan da M.f.Axundovun, H.b.zərdabinin və N.b.vəzirovun iqtisadi fikir və
baxışları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

bu dövrün mütəfəkkirləri qəzet və məqalələrində  ("Əkinçi" qəzeti), fəlsəfi və ədəbi əsər-
lərində ən çox Azərbaycanın iqtisadi inkişafının fikir və ideyalarını tərənnüm edərək o dövrdə
istehsal (məhsuldar) qüvvələrin artırılması, xalqın və onun müxtəlif zümrələrinin böyük ək-
səriyyətini təşkil edən kəndlilərin həyat səviyyəsi, xalqın həqiqi azadlığı naminə söylənilən
iqtisadi-sosial fikirlər, xalqın mütərəqqiliyə doğru tərəqqisini ifadə edən ideyalar idi.

bunların hamısı barədə söylənilən iqtisadi-sosial fikirlər obyektiv səviyyəyə və keyfiyyətə
malikdir. yeri gəlmişkən bir daha qeyd edək ki, həmin mütəfəkkirlər iqtisadiyyat üzrə
mütəxəssislər olmadıqları üçün onlardan bu sahənin peşəkarlığı səviyyəsində tələbkarlıq
etmək düzgün olmaz. Şübhəsiz onlar həmin dövrün ictimai inkişafının iqtisadi qanunauyğun-
luqlarını bu sahənin peşəkar mütəxəssisləri kimi verə bilməzdilər. lakin bununla belə onlar
cəmiyyətin iqtisadi-sosial həyat hadisələrini və proseslərini izləyir, yeri gəldikcə onları öz
əsərlərində məharətlə əks etdirmişlər. onların əsərlərində çoxlu terminlərin, iqtisadi kate-
qoriyaların adı  çəkilir. Həm də bunlar sadəcə olaraq qeyd olunmur, daşıdıqları məna əksər
hallarda ətraflı izah olunur.

bunlardan iqtisad elmi, o cümlədən siyasi-iqtisad, məhsuldar qüvvələr, mülkiyyət müna-
sibətləri, natural təsərrüfat, istehsalın məqsədi, həyat səviyyəsi, tələbat, istehsal, əmək, əmək
bölgüsü, kollektiv əmək, dəyər, kapital, əmtəə, bazar, tələb və təklif, faiz, ssuda (borc),
maliyyə, böhran, iflas, vergi, mənfəət, rəqabət, qənaət, istismar və s. bir çox iqtisadi anlayışları
göstərmək olar.

Azərbaycanın məşhur yazıçı - dramaturqu, filosofu və ictimai xadimi olan M.f.Axundov
1812-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuş, 1878-ci ildə Tiflisdə vəfat etmişdir. o, 1834-cü
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ildə Tiflisdə Qafqaz canişininin dəftərxanasında tərcüməçi vəzifəsində işləməklə bərabər,
eyni zamanda Azərbaycan və fars dillərində dərs deyir və ədəbi yaradıcılığa başlayır. 1850-
1856-cı illər arasında 6 komediya yazıb-yaradıb. Dahi mütəfəkkir bu əsərlərdə Azərbaycanın
sosial-iqtisadi həyatını bu və ya digər dərəcədə əks etdirmişdir [2, 25].

M.f.Axundov "sərgüzəşti-mərdi-xəsis" ("Hacı Qara") komediyasında bəzi qiymətli iqti-
sadi fikirlər yürüdür. o, 1857-ci ildə yazdığı "Aldanmış kəvakib" povestində Azərbaycanda
feodal-patriarxal münasibətlərinin dağılması prosesinə və dövlət qurumunun demokratik-
ləşdrilməsinə dair ideyalar irəli sürür. onun çoxsaylı əsərləri sırasında "Hindistan şahzadəsi
kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə yazdığı üç məktub və Cəlalüd-
dövlənin ona göndərdiyi cavab məktubu" (qısa adı "kəmalüddövlə məktubları") traktatı xü-
susi ilə ayrılır.  bu və başqa əsərlərində o, dərin, fəlsəfi ideyalar nümayiş etdirməklə bərabər,
o dövrün sosial-iqtisadi fikirlərinin işıqlandırılması sahəsində qiymətli töhfə vermişdir. (2,
38)

M.f.Axundov əhalinin, bütövlükdə ölkənin yoxsulluq və dilənçiliyini kütlələrin mədəni
geriliyində və savadsızlığında, ölkənin təsərrüfat həyatının pozulduğunda, iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrinin idarə edilməsinin yaramaz şərait və üsullarında görürdü. o, kənd təsər-
rüfatı, əkinçilik, ticarət, maldarlıq, bostançılıq və s. işlər haqqında düzgün təsəvvür ol-
madığına görə, təsərrüfatı yaxşı idarə etməyə kömək edə bilən kitabların yoxluğuna acıyırdı.

"Üç məktub"un müəllifi ölkənin iqtisadi inkişafı üçün yolların qaydaya salınmasına böyük
əhəmiyyət verirdi. bu haqda o yazırdı: "... millət və rəisi - millət hərgiz dərk edə bilmir ki,
məmləkətin abad olmağa və ticarətin rəvacı və millətin fəqrdən azad olmağı üçün təmiri-
türüq əlzəm və sailin birisidir".

Maddi nemətlərin istehsalı üçün ictimai əməyin düzgün bölgüsü və ölkənin əmək ehti -
yatlarından tam istifadə edilməsinin zəruriliyi haqqında məsələ M.f.Axundovun diqqətindən
yayınmamışdır. onun fikrincə, İranda iqtisadi gerilik nəticəsində, buna görə də əmək ehti -
yatlarından tam istifadə etməyin mümkün olmaması nəticəsində bir çox adamlar qazanc
dalınca başqa ölkələrə getməyə və "yad ölkələrdə alçaldıcı həyat keçirməyə" məcbur olurlar.

M.f.Axundov özünün "İnsan tələbatları haqqında" adlı əsərində ictimai əməyin düzgün
bölgüsü məsələsini ictimai əməyin müxtəlif sahələri arasında müəyyən proporsiyanın nəzərə
alınması məsələsi ilə bağlayırdı. o, düzgün olaraq belə hesab edirdi ki, bu prinsipin pozul-
ması zəruri olan yaşayış vasitələrinin bəzilərinin çox, digərlərinin isə az istehsal edilməsinə
səbəb olur.

M.f.Axundovun iqtisadi tədqiqatı sübut edir ki, o, kapitalizmdə istehsalla istehlak arasın-
dakı ziddiyyəti başa düşür və onun fikrincə burjua ölkələrində istehsal edilən əmtəələrin
miqdarı xalq kütlələrinin tələbindən artıq olur ki, bu da mütləq böhrana gətirib çıxarır.
Özünün "Hekayət" əsərində yazır ki, "Altmış il bundan əqdəm firəngistanda, xüsusən ingilis
məmləkətində... xalq biaram karxanalar yapmağa və sənaye işlətməyə iqdəm edib az müd-
dətdə külli - aləmin ehtiyaclarına kafi miqdardan bəməratib ziyadə əqmişə və əmtəə hazır
edib, firəngistanda və sair əqalimdə hərə şəhərin bazar və karvansaralarını ənva və əqsam
əşya ilə doldurdular. və bu aləmin məalından saf qafil idilər və hərgiz xəyallarına xütur et-
mirdi ki, bu işin nəticəsi aqibət ərbabi-tənxahın iflasına bais olacaqdır".
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lakin kapitalizmin inkişaf qanunları haqqında məlumatı olmadığına görə, o, ifrat istehsal
böhranlarının əsas səbəbini aça bilməmişdir. onun fikrinə görə bu böhranlar sadəcə olaraq
istehsalla istehlak arasında uyğunsuzluq nəticəsində meydana gəlmişdir.

M.f.Axundovun əsərlərində cəmiyyətdə bərabərlik ideyası mühüm yer tutur. Adamların
yoxsulluq və məhrumiyyətlərinin səbəbini zəhmətkeşlərin mülkiyyətinin müstəbidlər
tərəfindən mənimsənilməsində görür və bu işdə varlı sinfin sadiq xidmətçiləri kimi ruhaniləri
günahlandırırdı. onun fikrincə müstəbid və ruhanilər zorakılıq və xalq malını talan etməyə
qadirdilər. bu səbəbdən də o, zəhmətkeşlərin ruhən və cismən azad edilmələri zəruriyyətini
tələb edirdi. lakin M.f.Axundovun ictimai inkişafın qanunlarını dərk etmək sahəsində
dünyagörüşünün məhdudiyyəti ona, zəhmətkeşlərin mülkiyyət hüququ ideyalarını necə və
hansı əsaslar üzərində həyata keçirməyi başa düşməyə imkan verməmişdir. bununla belə,
həmin məsələnin qoyuluşunda onun böyük xidməti olub və Azərbaycanda ictimai-iqtisadi
fikrin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.

1860-cı illərin ortalarından başlayaraq rus inqilabçı demokratlarının və Qərbi Avropa
maarifçilərinin qabaqcıl ideyalarının qüvvətli təsiri altında dahi mütəfəkkir zəhmətkeş kütlələr
üçün xalis maarifpərvər və müdrik hökmdarın insanpərvərliyinə inamı haqqında öz əvvəlki
ideyasını rədd edir. o öz ideyalarında daha prinsipial olur. Əgər "Aldanmış kəvakib"in mey-
dana çıxdığı dövrdə o, zülm edənlərlə zülmkarlar arasında sazişə gəlməyi mümkün hesab
edirdisə, "Üç məktub" əsərində isə o bu məsələdə daha kəskin və düzgün mövqe tutur.

beləliklə, Axundov özünün 1871-ci ildə Mirzə yusif Xana məktubunda yazırdı ki, "zülmü
yox etmək üçün iki vasitə vardır: ya zülmkar zülm etməkdən əl çəkməli, ya da məzlumlar
zülmə dözməyərək özləri onu məhv etməlidirlər. Ağıl  söyləyir ki, zülmü yox etmək üçün
başqa yollar yoxdur... on min illərlə mütəfəkkirlər, alimlər, şairlər zülmkarlığı yox etmək
üçün zülmkara nəsihət etməyi və məsləhət verməyi kifayət görürdülər. lakin təcrübə göstərir
ki, belə cəhətlər faydasızdır və bu yolla yer üzündə zülmü məhv etmək olmaz... Deməli,
zülmü yox etmək üçün zalıma nəsihət vermək lazım deyil, əksinə, məzluma demək lazımdır
ki, nə səbəbə sən qüvvə və bacarıqda zülmkardan qat-qat üstün olduğun halda, ona acizanə
dözürsən? oyan və zülmü alt-üst et".

M.f.Axundov patriarxal - feodal quruluşunun az ömür sürəcəyinə möhkəm inanır və zəh-
mətkeşlərin qanını soranlara müraciət edərək, zülm edilən xalqın kəskin intiqamı ilə onları
qorxudurdu. Nəcib ideyalarla ruhlansa da o, yenə xalq işinə hansı sinfin rəhbərlik edəcəyini
göstərə bilmirdi. bütün bunlar göstərir ki, dahi mütəfəkkir özünün şər və haqsızlığa qarşı
çoxillik mübarizəsi nəticəsində "üç məktub"un yarandığı dövrdə demokratik-maarifçi cəb-
həsində duran böyük mütəfəkkirdir.

XiX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın ictimai-iqtisadi geriliyi dahi mütəfəkkirə iqtisadi
fikir və ildeyaları tam aşkarlamağa imkan vermirdi. M.f.Axundovun iqtisadi baxışlarının
məlum tarixi məhdudiyyətləri ona, ictimai ideyaların xarakterinin ictimai varlıq tərəfindən
müəyyən edildiyini və bu ideyaların yaranması mənbəyini cəmiyyətin maddi istehsal
şəraitində axtarmaq lazım gəldiyini başa düşməyə imkan verməmişdir. Məhz buna görə də o
özünün parlaq ideyalarına və mütərəqqi cəhdlərinə baxmayaraq, zəmanəsinin bir çox vacib
ictimai-iqtisadi problemlərini düzgün həll edə bilməmişdir.  “Azərbaycan maarifçilərindən
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olan təbiətşünas alim və mütəfəkkir Həsən bəy zərdabi Rusiya hakim dairələrinin təzyiq və
təqiblərinə baxmayaraq xalqı maarifləndirmək, ona hüquqlarını başa salmaq məqsədilə Azər-
baycanda ilk azərbaycandilli qəzet və ilk milli teatr yaradıb, ölkədə ilk Azərbaycan müəl-
limləri qurultayının çağırılmasının təşəbbüsçüsü olmuşdu. bir nəzəriyyəçi kimi zərdabi
xalqın "etnik özünümühafizəsi" probleminə mühüm diqqət yetirib. onun bu konsepsiyasında
xalqın maariflənməsində dil, mədəniyyət və din fenomenlərinə xüsusi diqqət verilirdi.
"Maarifdən təcrid olmaq xalqın məhvi deməkdir" söyləyən zərdabi xalqın mənlik şüurunu
oyatmağa, onu xurafatdan xilas etməyə çalışır, milli qırğına təhrik edən erməni millətçilərini
mətbuatda kəskin tənqid edirdi. Mövhumat və cəhalətin elm və maarifə zidd olduğunu
göstərən zərdabi dini idealizm mövqeyindən çıxış edən lev Tolstoyun insanın
ilahiləşdirilməsinə aparan görüşlərini də tənqid edirdi. Cəmiyyətdə sosial bərabərsizliyə in-
sanların elmi və mənəvi kamilləşməsi ilə son qoyulacağına inanan zərdabi maarif zəminində
siniflər arasında ümumi dil tapmağa səsləyirdi. zərdabi bütün yaradıcılığı boyu zəhmətkeş
xalqın havadarı və müdafiəçisi olmuşdu. o, əsərlərində sosial və iqtisadi məsələləri qoy-
maqla yanaşı, onların elmi həllinə xüsusi diqqət vermişdi. Mütəfəkkirin fəlsəfi görüşləri
haqqında məlumatı onun "Torpaq, su və hava" adlı əsəri verir. burada yer planetinin
təkamülünün elmi-materialist təsviri, onun müxtəlif tarixi dövrləri, bitki və heyvanat
aləminin əlaqələri göstərilir, insanın yaranması haqqında dinə zidd fikirlər irəli sürülür”[9]. 

H.b.zərdabi Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə
etməyin böyük əhəmiyyətini göstərmişdir. o, yerli tacir və sənayeçiləri avropalılar kimi
müxtəlif şirkətlər yaratmağa dəvət edirdi. bu halda o yazırdı: "Əcnəbi tacirlər elm ilə ticarət
etdiyinə külli nəfhilər götürürlər. Məsələn, böyük şirkətlər və kompaniyalar bina edib külli
dadisətədlər edərlər, buxar gəmiləri və qeyri-saxlarlar, maşınlar bina edirlər"[5,47].
H.b.zərdabi insanlar arasında ictimai əmək bölgüsünün təşkilinə yüksək qiymət verir və
hesab edirdi ki, bunsuz bu və ya digər istehlak predmetlərinin istehsalını lazımi dərəcədə
qaydaya salmaq mümkün deyildir. 

XiX əsrin ii yarısında Azərbaycanda iqtisadi fikrin görkəmli nümayəndələrindən biri də
N.b.vəzirovdur. H.b.zərdabi kimi o da vətən sənayesinin inkişaf etdirilməsi, kooperativ
birliklər və kənd təsərrüfatı banklarının təşkili, istehsal və həvəsləndirmə üsul və metod-
larının yaxşılaşdırılması, işçilərin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair sırf iqtisadi sə-
ciyyəli ideyaların müəlliflərindən biri hesab edilir.   N.b.vəzirov o dövrdə Azərbaycan
kəndində feodal-patriorxal münasibətlərinin qalıqlarından bəhs etmiş və ona qarşı fikrini
bildirmişdir. o, tüfeylilərin, xalqı soyanların bakı neftini vəhşicəsinə soyub aparanların hə -
yatını, bəzi iqtisadi münasibət məsələlərini real təsvir etmişdir. o, iqtisadi təmayüllü "Əkinçi"
qəzetinin səhifələrində siyasi iqtisadın bir çox problemlərinə diqqət yetirmiş və hətta bu
elmin predmetinə tərif vermişdir. H.b.zərdabi siyasi iqtisadi "elmi dadistel" (kommersiya
haqqında elm) hesab etmişdirsə, N.b.vəzirov "bəhrəm zəhmətlik elmi" (həmzəhmətlik elmi),
"elmi qənaət pometiki" (vaxta qənaət sənətkarlığa dair elm) adlandırmışdır. Azərbaycanın
digər görkəmli maarifçi xadimləri kimi N.b.vəzirov da mili şüurun və milli iqtisadiyyatın
yüksəldilməsi üçün mühüm nəzəri və əməli təkliflər də irəli sürmüşdür. o, Avropanın
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qabaqcıl texnologiyasına və texnikasına yiyələnməyi tövsiyə edirdi [8].
M.f.Axundovun  ardıcılı və müasiri olan H.b.zərdabi Azərbaycanın maarifpərvər

demokratı, publisisti və ictimai xadimi kimi əsərlərində, məqalələrində xalqımızın iqtisadi-
sosial həyatına dair çoxlu qiymətli fikirlər söyləmişdir.

Tədqiqatın məqsədi - XiX əsr Azərbayjan mütəfəkkirlərinin əsərlərində insan amilinin
iqtisadi-psixoloci ideyalara təsirini araşdırmaqdır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi:
• XiX əsr Azərbayjanda iqtisadi-mədəni geriliyin səbəblərini, o dövrün iqtisadi kate-

qoriyaları göstərilir. 
• İqtisadi-psixoloci ideyalar tarixinin inkişafında insan amilini- bərabərlik, savad, elm,

maarifin, məhsuldar qüvvələrin artırılmasının rolu və müasir əhəmiyyəti tədqiq olunur. 
Tədqiqatın iqtisadi əhəmiyyəti - iqtisadi-psixoloci fikir tarixində rol oynayan insan

amilinin müasir iqtisadi inkişafda iqtisadi dəyəri şərh olunur.
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Abstract
tHE ROLE OF tHE HUMAN FACtOR IN tHE ECONOMIC AND 

PSYCHOLOGICAL IDEAS  ACCORDING tO AZERBAIJANI tHINKERS
Davut UNAL

Ph.D. student of the University of Odlar Yurdu

Key words: economy, rivalry, human, idea management
The works of thinkers and writers who lived in the second half of the nineteenth century

are dominated by the ideas of enlightenment and national revival. 
This is reflected, first of all, in M.f.Akhundov’s, H.b.zardabi’s, N.b.vazirov’s and others’

economic outlook. The article researches the economic thought of Azerbaijan, dissemination
and explanation of Marxist economic theory in Azerbaijan at the beginning of the twentieth
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century and beyond in the economic literature, explored by Azerbaijani economists the ac-
tivity and the using mechanism of economic law.

Резюме
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭКОНОмИЧЕСКИХ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЯХ СОГЛАСНО АЗЕРБАЙДЖАНСКИм
мыСЛИТЕЛЯм

Давут УНАЛ
Докторант Университета Одлар Юрду

Ключевые слова: экономика, соперничество, человек, идея, управление
в работах мыслителей и писателей, которые жили во второй половине девятнадца-

того века преобладают идеи просветления и национального возрождения. Это про-
является, в первую очередь, в экономических взглядах М.Ф.Ахундова, Х.Б.зардаби,
Н.Б.везирова и других. в статье изучаются  экономическая мысль Азербайджана, рас-
пространение и объяснение в экономической литературе марксистской экономической
теории в Азербайджане в начале двадцатого века и  последующие годы, исследуются
со стороны Азербайджанских экономистов деятельность и использование механизма
экономических законов.
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İSLAMAFOBİYAYA QARŞI MÜBARİZƏNİN 
AZƏRBAYCAN MODELİ

Səbuhi ABBASOv
Ombudsmanın Gəncə regional mərkəzinin rəhbəri,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik  
Akademiyasının doktorantı

Rəyçi: bDu-nun “Politologiya və sosiologiya kafedrasının müdiri, prof., siyasi elmlər
üzrə elmlər doktoru Məmmədov Hikmət baba oğlu

Açar sözlər: İslamafobiya, insan hüquqları, tolerantlıq, model, dinlərarası dialoq
Giriş. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemini xarakterizə edən əsas cəhətlərdən biri də

qloballaşma prosesidir. bu proses 1991-ci ildə ssR-nin süqutundan sonra formalaşmış
təkqütb lü dünya nizamının tələbi ilə daha da geniş vüsət almış, özündə iqtisadi, siyasi,
mədəni, elmi, hərbi-strateji sahələri cəmləməyə başlamışdır. Müxtəlif coğrafiyalarda, məkan-
larda yaşayan insanların kİv, internet və digər texnoloji vasitələrin köməkliyi ilə qısa müddət
ərzində ünsiyyət yarada bilmək imkanı və bacarıqlarını mənimsəmələri, dünyanın əvvəllki
tək keçilməz və uzaq olmaması, dövlət sərhədlərinin şəffaflaşması, səfərlər üçün prosedurların
asanlaşması, müxtəlif xalqların yaşayış tərzi, dövlət idarəçiliyi, inancları, insanların sosial
rifah hallarının səviyyəsi və s. barədə informasiya axınının çoxalması qloballaşmanın
sürətlənməsinə, ölkələrarası miqrasiyanın qitələrarası miqrasiya müstəvisinə keçəməsinə
səbəb olmuşdur. 

Qloballaşma prosesində əsas mərkəz rolunda yeni dünya nizamından irəli gələrək başda
AbŞ olmaqla qərb çıxış etməkdədir. son illər Amerika politoloqları qloballaşmanın əsas
təşəbbüskarı kimi ona rəhbərlik etmək hüququnun məhz AbŞ-a məxsus olduğunu əsaslandır-
mağa çalışırlar. onlar bunu “hazırda AbŞ-ın yeganə fövqəldövlət” statusuna malik olması,
dünyada sülhün, sabitliyin, mülkiyyətin, insan və vətəndaş haqlarının, demokratik dəyərlərin,
bazar iqtisadiyyatının qorunmasının əsas qarantı rolunu ifa etməsi ilə əlaqələndirirlər. AbŞ
politoloqlarının fikrinə görə, məhz AbŞ qloballaşmanın vahid standartlarının yaranması, ona
hamılıqla əməl olunması, prosesdə qayda-qanunlara hamının tabe etdirilməsini təmin edə
biləcək mexanizmlərə malikdir [1]. Qloballaşmanın hazırkı mərkəzi kimi qərb bu prosesdən
maksimum uduş əldə etmək, öz dəyərlərini, idarəçilik sistemini, beynəlxalq münasibətlərdə
dominantlığını təmin etmək üçün gücünü səfərbər etmiş, milli maraqlarının hər vəchlə təmin
edilməsinə çalışmaqdadır. bu məqsədlə qərb dəyərlərinin, gündəlik yaşayış tərzinin birbaşa
və ya dolayı yolla təbliği ilə yanaşı qeyd edilən dəyərlərə və qərbin strateji planlarına zidd
olan alternativ dəyərlərin sıradan çıxarılması, müxtəlif vasitələrlə nüfuzdan salınması siyasəti
də müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində müşahidə olunmaqdadır. Hazırda qərbin pers -
pektivdə öz strateji üstünlüyünün təmin edilməsi yolunda  gördüyü ən böyük  manelərdən
biri də İslam dini və bu dinin gedərək genişlənməsidir. Qərb ölkələrində müsəlman miqrant-
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ların sayının müxtəlif səbəblərdən sürətlə artması, yerli əhali arasında islam dininin yayılması
prosesi nəticədə qərbi bu prosesə qarşı tədbirlər görməyə vadar etmişdir. Əsas tədbirlər isə
qeyd edildiyi kimi, qərbin iqtisadi imkanlarının,  “sülhsevər” niyyətinin, dəyərlərinin daha
çox təbliğ edilməsi  və əks qüvvənin, yəni islamın gözdən salınması, bu dinə aid olmayan
radikallığının önə çəkilməsində özünü göstərməyə başladı. Qərb cəmiyyətlərində islamdan
qorxu- İslamafobiya fikirlərinin meydana gəlməsi məhz islama qarşı strateji mübarizənin
nəticəsi olmuşdur. Tarixən mövcud olan İslam dininə qısqanclığın siyasi kökü qərbin xaç
yürüşlərindən, osmanlı imperiyasının üç qitəni əhatə edən genişlənməsindən, fələstindəki
müqəddəs torpaqlar uğrunda gedən mübarizələrdən irəli gəlsə də İslamafobiya bir termin
kimi XX əsrin 90-cı illərindən daha çox işlədilməyə başlanmışdır. İslamafobiya termininin
əhatə dairəsi AbŞ-da 2001-ci ildə baş vermiş məlum "11 sentyabr" hadisəsindən sonra daha
da genişləndi. 

Hazırda müasir qərb məkanında  demokratiya, liberalizm dəyərləri ilə yanaşı digər dinlərə,
mədəniyyətlərə, miqrantlara qarşı dözümsüzlüyü, islamafobiyanı  təbliğ edən müxtəlif təş -
kilatlar, irqçi partiyalar da mövcudluğunu davam etdirir. Hətta bəzən dövlət xadimləri, tanın-
mış siyasətçilər arasında da belə ideyalara xidmət edən çıxışlar müşahidə edilir,
islamafobiyanı təbliğ edən təşkilatların fəaliyyətinə bilərəkdən göz yumulur. belə təşkilatlara
nümunə olaraq 2014-cü ilin sonlarında Almaniyada yaradılmış, minlərlə tərəfdarı olan Pe-
QİDA hərəkatını qeyd etmək olar. Hərəkatın adı almancadan tərcümədə “Qərbin islamlaş-
masına qarşı vətənpərvər avropalılar” mənasını verir. Hərəkat mütəmadi olaraq Avropanın
böyük şəhərlərində mitinqlər təşkil etməklə islamafob ideyalarının yayılmasına, müsəlman-
ların Avropadan çıxarılmasına nail olmağa çalışırlar [2] .

İslamafob hərəkat AbŞ-da da geniş şəkildə müşahidə edilməkdədir. “vaşinqtonda Center
for American Proqress (CAP)” adlı beyin mərkəzi “Qorxu şirkəti: Amerikada İslamofobiya
şəbəkəsinin resursları” adlı hesabat hazırlayıb. Hesabatda bu sənayenin necə əlaqə şəbəkəsi
içində çalışdığı və maliyyə edildiyinə dair mühüm məlumatlar verilir.“Qorxu şirkəti:
Amerikada İslamofobiya şəbəkəsinin resursları" adlı hesabatda İslamofobiya yayan
sözügedən şəbəkə beş başlıq altında tədqiq edilib. buraya sözügedən şəbəkəyə ianə verən
təşkilatlar, yanlış informasiya yayan mütəxəssislər, baza təşkilatları və dini sağçılar, islam
əleyhinə təbliğatın sağçı media elitası və siyasi oyunçular daxildir. İlk qrupda şəbəkəyə ən
çox dəstək olaraq ianə edən 7 fonddan danışılır [3].

İslamafobiyanın əhatə dairəsinin genişlənməsi insan hüquqlarının pozulması ilə nəticələn-
məkdədir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqda insan hüquqlarına hörmət edilməsi prinsipinin
məzmunu aşağıdakı qaydada ifadə edilir: bütün dövlətlər öz ərazisində yerləşən bütün şəxs-
lərin əsas hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək öhdəliyi daşıyırlar; dövlətlər cins, irq, dil,
dini və s. əlamətlərə görə ayrı-seçkiliyə yol verməmək vəzifəsini öz üzərilərinə götürülər;
dövlətlər insan hüquq və azadlıqlarına ümumi hörmət olunması və bu məqsədlərə nail olun-
ması sahəsində bir-birilə əməkdaşlıq etməyə yardım etmək öhdəliyinə malikdirlər [4]. lakin,
insan hüquqlarına hörmət edilməsi prinsipinin açıq şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan
İslamafobiya mədəniyyətlərarası dialoqu inkar etməklə yanaşı beynəlxalq münasibətlər sis-
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temində nifrət və münaqişə toxumları səpməkdədir və həmin toxumlar da gedərək daha çox
“bəhrə”  verməkdədir. bu təhlükənin qarşısının alınmaması, İslamafob elementlərə loyal mü-
nasibət göstərilməsi, İslamafobiya hadisələri zamanı insan hüquqlarının yada düşməməsi
müasir beynəlxalq ədalətsizliyin açıq təzahürlərindəndir. Hazırda insan hüquqları kifayət
qədər xarici siyasət sferasına daxil edilmişdir. bir çox mütəxəssislər isə bu sahədə işləri mənfi
qiymətləndirilər (Q.ball, Q.Morqentau, H.kisincer). belə ki, dövlətlərin, xüsusilə də qlobal
maraqlara malik böyük dövlətlərin insan hüquqları sahəsində xarici siyasəti həmişə məntiqi
olmur [5].

Müşahidə edildiyi kimi müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində islamafobiyanın
gedərək genişlənməsi, bu xəstəliyə qarşı sistemli mübarizə aparılmasının vacibliyini
şərtləndirmişdir. İslamafobiyaya qarşı mübarizənin ön sıralarında duran Azərbaycan Respub-
likasının təcrübəsi bu sahədə ən uğurlu nümunədir. İslamafob qüvvələrin hər zaman istinad
etdiyi arqumentlərin- müsəlmanların terrorçu, ekstremist olması, islam dininin zorakı və insan
hüquqlarına zidd olması, müsəlman cəmiyyətinin geridə qalmış, müasir çağırışlara cavab
verə bilməyən cəmiyyət olması, müsəlmanların savadsızlığı və s. kimi mifləri müstəqil Azər-
baycan Respublikası öz əməli fəaliyyəti ilə qısa müddət ərzində dağıdaraq, dünyaya nü-
munəvi müsəlman dövləti göstərə bilmişdir və bu proses uğurla davam etdirilməkdədir. Qərb
dairələrində İslamafobiyanın genişləndiyi bir şəraitdə, tarixin gələcək inkişafını ustalıqla
sezən  ulu öndər Heydər Əliyevin vaxtilə dövlət quruculuğu işində atdığı ən mühüm addım-
lardan biri də dünyəvi dövlət quruluşu, təhsil sistemi ilə yanaşı əhalisinin əksəriyyəti müsəl-
man olan Azərbaycan Respublikasında dinin cəmiyyətdəki yerini konstitusion səviyyədə
uğurla müəyyən etməsi olmuşdur. ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində Azərbay-
can tolerantlıq məkanına çevilmiş, müxtəlif dinlərin, mədəniyyətlərin bir yerdə sülh və
qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşaya biləcəklərini islamafob dairələrə sübut etmişdir. 

fərqli mədəniyyətlərə, dinlərə məskən olan ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyevin irəli
sürdüyü və praktikada uğurla həyata keçirdiyi dinindən, milliyətindən asılı olmayaraq hər
bir vətəndaşın vətəninə bağlılığını aşılayan Azərbaycançılıq ideologiyası İslamafobiyaya qarşı
mübarizənin də ideoloji bazasını gücləndirmişdir. Digər tərəfdən, bu ideologiya siyasi mən-
subiyyətindən və dini əqidəsindən asılı olmayaraq bütün etnik qrupların, milli azlıqların
hüquqlarını paritet əsasda təsbit etdiyindən milli həmrəylik mənbəyinə çevrildi. başqa sözlə,
ictimai şüurun spesifik səviyyəsi kimi müstəqil Azərbaycan dövlətinin ideya əsasına çevrilən
və dünya azərbaycanlılarını birləşdirən milli məfkurəyə çevrilən azərbaycançılıq ideologiyası
ölkədəki bütün konfessiya və etnosların həmrəylik və qarşılıqlı anlaşma mühitində yaşamasını
təmin edən mənəvi mexanizm səciyyəsi daşıdı [6].

Dünyəvi dövlət quruluşu çərçivəsində milli-mənəvi, dini dəyərlərə, həmin dəyərlərin
cəmiyyətin inkişafında və mənfi ünsürlərdən qorunmasında roluna hər zaman diqqət çəkən
H. Əliyev gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə, öz milli kimliyini, dini-əxlaqi dəyər-
lərini dərk edilməsinə, digər dinlərə hömətlə yanaşılmasına böyük əhəmiyyət vermişdir.
bütün dini etiqadların qanun qarşısında bərabərliyi dövlətin dinsiz olması deyil, bütün dinlərə
o, cümlədən əhalinin əksəriyyətinin etiqad etdiyi İslam dininə bərabər məsafədə durması kimi
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qəbul edilmiş, hər kəsin vicdan azadlığının sərbəst şəkildə həyata keçirilməsi, dinə münasi-
bətini müstəqil müəyyənləşdirməsi əsas insan hüquqlarından biri kimi Azərbaycan Respub-
likası konstitusiyasında təsbit edilmişdir. Tolerantlığın cəmiyyətin bütün sahələrində
möhkəmlənməsi İslamafobiya ilə mübarizədə Azərbaycan modelini formalaşdırmışdır. bu
mübarizə modelinin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti islamın digər dinlərə, mədəniyyətlərə hör-
mətlə, dözümlü yanaşdığını, sülh və əmin-amanlığın islamın əsas qayəsi olduğunu müvəf-
fəqiyyətlə təbliğ etməklə, münaqişələrin əsl səbəblərinin dini və mədəni fərqlilikdən irəli
gəlmədiyini ifadə etməklə dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına və davam-
lılığına şərait yaratmaq, bu dialoq vasitəsilə bütün dünyada sülhün təmin edilməsinə tövhə
verməkdir.

bu gün Azərbaycan Respublikasında əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
İslamafobiya ilə mübarizə dövlət siyasəti prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilərək yeni inkişaf mərhələrinə qədəm qoymuşdur. Prezident İlham Əliyev 2015-ci il
noyabrın 26-da bakıda İslam Təhsil, elm və Mədəniyyət Təşkilatının (isesCo) baş kon-
fransının Xii sessiyasının açılışında nitqində qeyd etmişdir: “biz islamofobiyaya qarşı açıq
şəkildə mübarizə aparırıq. Ən yüksək səviyyədə - Prezident səviyyəsində bəyanatlar verilib.
İslamofobiya çox böyük təhlükədir, böyük ədalətsizlikdir. Gələcəkdə sivilizasiyalararası mü-
naqişələrə gətirib çıxara bilər. ona görə, həm ölkə daxilində, həm xaricdə biz İslam
mədəniyyətini təbliğ edirik. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində Azərbaycanın təşkilatçılığı
ilə mütəmadi qaydada sərgilər, təqdimatlar, mədəni proqramlar təşkil edilir. Azərbaycan din-
lərarası, millətlərarası əlaqələrin inkişafı üçün də fəal rol oynayır. bizim təşəbbüsümüz ilə
bakıda artıq bir neçə dəfə beynəlxalq Humanitar forum keçirilmişdir. Üç dəfə
Mədəniyyətlərarası Dialoq forumu keçirilmişdir. Dünya dinlərinin liderlərinin zirvə görüşü
keçirilmişdir. Gələn il bMT-nin sivilizasiyalar Alyansının Qlobal forumu keçiriləcəkdir.
Qeyd etməliyəm ki, bütün bu tədbirlərdə isesCo fəal iştirak edir. budur bizim dinlərarası,
mədəniyyətlərarası münasibətlərə töhfəmiz” [7 ].

Azərbaycanda bu gün həyata keçirilən dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri
bütün xalqlar və etnik azlıqlar arasında qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan dostluq mü-
nasibətlərinin, etnik-mədəni müxtəlifliyin, zəngin multikultural ənənələrin qorunub saxlanıl-
ması və daha da inkişaf etdirilməsidir. İnkişaf etmiş qərb ölkələrində vüsət alan
İslamafobiyanın əksinə olaraq müasir Azərbaycan cəmiyyəti dünyada tolerantlığın, siviliza-
siyalararası və mədəniyyətlərarası dialoq mühitinin uğurlu örnəyi kimi qəbul edilir, qeyri-
müsəlman icmaları ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında özünəməxsus koloriti ilə
seçilir və Azərbaycanda gedən böyük tərəqqi və inkişaf prosesində, vətəndaş cəmiyyəti qu-
ruculuğunda fəal mövqe nümayiş etdirirlər. bu siyasət İslamafobiyaya qarşı ən kəsərli, qarşı
tərəfin bütün irqçi arqumentlərini alt-üst edən siyasət olmaqla yanaşı, dünyada sülhün təmin
edilməsində alternativsiz yoldur. 

Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək İslamafobiyaya qarşı mübarizənin Azərbaycan modelini
aşağıdakı mühüm cəhətləri ilə səciyyələndirmək mümkündür:

1.Əhalisinin əksəriyyətinin müsəlman olduğu dövlətin dünyəvi dövlət quruluşu
çərçivəsində uğurlu inkişafı;
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2. Azərbaycan müsəlmanlarının qeyri-müsəlman əhaliyə qarşı hörmət və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində, bərabərhüquqlu yanaşı yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi;

3. Hər bir dinin dəyərlərinə hörmət edilməsi, dini məbədlərin, məscid, kilsə, sinaqoqların
tikilməsi və fəaliyyətinə şərait yaradılması;

4. Qeyri-müsəlman vətəndaşların ölkənin ictimai-siyasi həyatında, dövlət idarəçiliyində
təmsil olunması;

5. Xarici siyasətdə qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasında müsəlman dövlətləri ilə yanaşı digər
dövlətlərlə də sıx əlaqələrin qurulması;

6. Dini-mədəni müxtəlifliyin, multikulturalizmin ixtilaf məmbəyi kimi deyil, zənginlik və
gözəl fürsət kimi qəbul edilməsi;

7. İslamın sülh, mərhəmət dini olmasının, elmə, təhsilə xüsusi əhəmiyyət verməsinin, ter-
rorla, insan ləyaqətinə zidd əməllərlə əlaqəli olmamasının, digər dinlərə hörmətlə yanaş-
masının təbliği;

8. Müxtəlif dinlərə məxsus bayramlarda (Pasxa, Qurbanlıq, Roş-Ha-Şana bayramları)  mü-
vafiq dini icmanın və vətəndaşlarımızın ölkə başçısı tərəfindən təbrik edilməsi, dini icma
rəhbərlərinin dövlət səviyyəsində təltif edilməsi;

9. Dünyada baş verən terror hadisələrinin pislənilməsi, terrordan əziyyət çəkən dövlətlərə
dəstəyin ifadə edilməsi, terrorun vətəninin və dininin olmamasının bəyan edilməsi;

10. Digər dinlərə məxsus tarixi mədəni və dini abidələrin ölkə daxili və xaricində bərpasına
dövlət səviyyəsində dəstək verilməsi;

11. İslamafob qüvvələrə qarşı beynəlxalq hüquq çərçivəsində mübarizə aparılması,
cəmiyyətdə dini ekstremizmin qarşısının alınması;

12. Dini maarifləndirmə və milli-mənəvi dəyərlərin təbliği işini daha da gücləndirmək
məqsədi ilə dini icmalara maliyyə yardımı göstərilməsi;

13. Məzhəblərarası münasibətlərin sülh və bərabərlik, qarşılıqlı hörmət əsasında təşkil
edilməsi, sünni və şiə məzhəblərinin birgə vəhdət namazlarını qılması;

14. Dini icmaların inkişafına dövlətin maliyyə və digər dəstəyinin verilməsi;
15. Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə yönəlmiş mühüm beynəlxalq tədbirlərin, hu-

manitar forumların mütəmadi keçirilməsi, multikulturalizmin elmi əsaslarla öyrənilməsinə
və təbliğinə ən yüksək səviyyədə dövlət qayğısının götərilməsi və.s.

Göstərilən səciyyəvi cəhətləri ilə əslində Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq mü-
nasibətlər sistemində mövcud olan İslamafobiyaya qarşı mübarizənin ən uğurlu və nümunəvi
modelini təqdim etməkdədir. bu maarifləndirmə modelinin digər müsəlman dövlətləri
tərəfindən də öyrənilməsinin və tətbiqinin İslamafobiya ilə beynəlxalq səviyyədə mübarizə
aparılmasında faydalı ola biləcəyinə, dünyada müsəlman kimliyinin düzgün və həqiqətdə
olduğu kimi dərk edilməsinə əhəmiyyətli tövhə verə biləcəyinə əminik.
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in this article İslamaphobia is analysed within the system of modern international relations

and typical features of Azerbaijan model agains islamaphobia have been noted.
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в статье исламофобия анализируются  современные системы международных от-
ношений, и было отмечена характеристика Азербайджанских моделей против  исла-
мофобии.
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BAKI-tBİLİSİ-CEYHAN (BtC) BORU KƏMƏRİNİN tÜRKİYƏ
ƏRAZİSİNDƏ SOSİAL tƏSİRLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Mutlu BALOĞLU
Qafqaz Universiteti, doktorant

Rəyçi: i.e.d., prof. Dünyamalı vəliyev
Açar sözlər: bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, sosial sərmayə, kompensasiya, boru kəməri

zonasında tikinti, tikinti şirkəti, boTAŞ, bTC Co.
Giriş. Ümumi uzunluğu 1768 km olan bTC boru kəməri Azərbaycan, Gürcüstan və

Türkiyə ərazisindən keçir. Türkiyə ərazisində boru kəmərinin uzunluğu 1076 km-dir. boru
kəməri Türkiyənin Gürcüstanla sərhədindən Ceyhan portuna qədər məsafədə 10 vilayətdən,
293 yaşayış məskənindən, 12500 torpaq sahəsindən keçərək 27982 torpaq mülkiyyətçisinə
təsir göstərib. 3105 hektar torpaq sahəsi boru kəməri üçün layihələşdirilən zonada yer-
ləşdiyindən bu sahələrin mülkiyyətçilərdən tikinti üçün alınması prosesi ciddi idarəetmə və
əhali ilə geniş danışıqların nəticəsində reallaşdı. bTC boru kəmərinin Türkiyə ərazisində
sosial-iqtisadi təsirlərini birbaşa və dolayı təsirlər kimi iki qrupa ayırmaq olar. birbaşa təsirlər
bTC boru kəmərinin yerləşdiyi zonalarda əhalinin əkin sahələrinə və mülkiyyətinə olan təsir-
lərdir. bu təsirlər tikintiyə qədər və tikinti zamanı müəyyən çətinliklər yaratsa da, dəymiş
zərər ədalətli kompensasiya ilə ödənilib.

Xəttin keçdiyi yaşayış məntəqələrində əhalinin torpaq sahələrinin milliləşdirilməsi və is-
tifadəsinin qanunvericiliyə uyğun aparılmasıdır. Aparıcı şirkətlərin və qeyri-hökumət təşki-
latlarının (QHT) apardığı monitorinq nəticələrinə görə xəttin keçdiyi ölkələrdəki əhalinin
kompensasiyaları ödənilmiş və narazı olan əhalinin etirazları nəzərə alınaraq problemlər
aradan qaldırılmışdır. bTC-nin müxtəlif cəhətlər üzrə sistemli monitorinqi QHT koali -
siyalarının seçdiyi qruplar tərəfindən mütəmadi olaraq həyata keçirilib. Monitorinq proqramı
- sosial təsir, insan haqları, torpaqayırma, ekologiya, bioloji müxtəlifliyin qorunması, yerli
resurslardan istifadə və arxeoloji abidələrin mühafizəsi kimi istiqamətlər üzrə həyata keçirilib.
boru kəməri marşrutunun keçdiyi üç ölkə hökuməti ilə razılaşdırılması və ƏMssTQ sənədləri
ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər 11 min səhifədən artıqdır. birbaşa təsirə məruz qalan, başqa
sözlə, boru kəməri marşrutunun hər iki tərəfində iki kilometr dəhliz boyunca 450 icma
(təqribən 750 min adam) qeydə alınmışdır. Təqribən 100 min torpaq sahibi birbaşa təsirə
məruz qalmışdır. Torpaqayırma üzrə 22 min saziş imzalanmış və torpaq sahiblərinə 133 mil -
yon AbŞ dolları məbləğində vəsait ödənilmişdir ki, bu məbləğə vergilər, hökumət ödənişləri
və hüquqi xərclər daxil deyildir [1]. 

Tikinti üçün eni 8 metr olan zolaq əhalidən 3 illiyə icarəyə götürülmüşdü. bunun əvəzində
isə hər kvadrat metr sahə üçün 1 AbŞ dolları həcmində kompensasiya verilmişdi. Heç şüb-
həsiz ki, belə boru kəmərlərinin reallaşdığı digər ölkələrdə olduğu kimi Türkiyədə də kom-
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pensasiyaların həcmi ilə bağlı müəyyən narazılıqlar olmuşdu. belə ki, Azərbaycanda və Gür-
cüstanda 1 kvadrat metr sahə üçün kompensasiya uyğun olaraq 1,5 AbŞ dolları və 3 AbŞ
dolları həcmində müəyyən edilmişdi. Türkiyədə istehlak xərclərinin və torpaq arenda
qiymətlərinin Azərbaycan və Gürcüstana nisbətən daha yüksək olmasına baxmayaraq kom-
pensasiyaların daha az verilməsi əhali arasında müəyyən narazılıqlar yaratmışdı. lakin boru
kəmərinin siyasi və iqtisadi əhəmiyyətini başa düşərək əhali layihəni dəstəkləyirdi. Digər
tərəfdən, torpaq mülkiyyətçilərinə üç il üçün verilən kompensasiyaların həcmi həmin
ərazilərdən bu müddətdə götürülə bilən gəlirlə müqayisədə xeyli çox olduğundan təsirə
məruz qalan əhalinin geniş təbəqəsi kompensasiyaların ədalətli olması qənaətində idi. 

Türkiyədə bTC boru kəmərinin tikintisi üçün mülkiyyətçilərdən alınan torpaq sahələrinə
görə kompensasiya həm də kəmər boyu 28 metr enində zolaqda əkilən və ya 3 il müddətində
əkilə bilən sahələrə görə verilirdi. Mülkiyyətçilər 3 il müddətində “itirilmiş gəlirlərin”
əvəzində kompensasiya ilə təmin edilirdilər. bəzi hallarda belə kompensasiyaların həcmi 10
min AbŞ dollarından çox olurdu.  Ümumilikdə isə yalnız torpaq sahələrinin 3 illik tikinti
üçün icarəsinə 35 milyon AbŞ dollarından çox vəsait kompensasiya şəklində mülkiyyətçilərə
verildi. bu, orta hesabla hər mülkiyyətçiyə 1100 AbŞ dolları həcmində kompensasiya demək
idi. Nəzərə alsaq ki, boru kəmərinin keçdiyi ərazilərdə əhalinin əsas məşğuliyyəti maldar-
lıqdır, onda kəmərin keçdiyi zonalarda “itirilmiş gəlirlərin” təqribi həcminin ayrılan kom-
pensasiyalardan xeyli az olmasını aydın görmək olar. 

bTC-nin sosial-iqtisadi təsirlərindən biri kəmərin tikintisi zamanı yaradılan 12000 nəfər-
lik yeni iş yerləridir. bu iş yerlərinin hesabına Türkiyədə həm özəl sektor inkişaf etmiş, həm
də boru kəmərinin keçdiyi ərazilərdə iqtisadi canlanma baş vermişdir. Xüsusilə də, inşaat
müddətində qısa, orta və uzun müddətli iş yerlərinin açılması zamanı bölgədə əhalisi işlə
təmin olunmuşdur. boru kəmərinin tikintisinə çəkilən xərclərin 40%-ni boru və digər mate-
rial xərcləri 60%-ni isə inşaat və əmək haqqı xərcləri təşkil edirdi. bTC boru xəttinin tikin-
tisinin bir hissəsinin Türkiyənin boTAŞ şirkəti tərəfindən icra olunması, Azərbaycan və
Gürcüstanda da Türk şirkətlərinin iştirak etməsi yeni iş yerlərinin açılması və məşğulluq
probleminin aradan qaldırılmasında ciddi canlanma yaratmışdır. bTC-nin inşa edilməsində
sonrakı dövrdə nasos stansiyalarının istismarı və texniki qulluğun aparılması üçün də əlavə
işçi heyətinin cəlb olunduğunu nəzərə alsaq, bu layihənin məşgulluğun tənzimlənməsində
uzunmüddətli təsiri olacağı gözləniləndir. Aparılan hesablamalara görə layihənin həyata
keçirilməsindən sonra qısa və uzunmüddətdə Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa və dolayısı ilə
5 mlrd. dollar əlavə gəlir gələcəkdir. bundan əlavə Ceyhanda xam neftin emalı üçün 3 ədəd
infrastrukturun tikilməsi neftkimya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün ixtisaslı mütəxəs-
sislərə tələb yaradacadır. boru xətti ilə gələn xam neftin emal edilməsi neft sənayesinin
inkişaf etdirilməsinə  və yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olacaqdır. Ceyhan bölgəsində
olan böyük investisiyalar nəticəsində liman və tərsanə sektoru də inkişaf edəcək və yeni iş
yerləri açılacaqdır.

Qeyd edilənlərdən də göründüyü kimi, bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi Türkiyənin sosial-
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iqtisadi və siyasi tərəqqisində olduqca ciddi əhəmiyyət daşıyır. eyni zamanda, bütün bunlarla
yanaşı, layihənin digər bir əhəmiyyətliliyi daha qlobal xarakter daşıyır. belə ki, boru-kəməri
xətlərinin inkişafı və şaxələnməsi, boğazlardan keçən neft yükünün azalmasına imkan yarat-
mışdır. Nəticədə isə, boğazların ekoloji və nəqliyyat təhlükəsizliyi təmin edilmişdir ki, bu da
yalnız Türkiyə üçün deyil, qlobal bir əhəmiyyət kəsb edir. başqa sözlə desək, bakı-Tiflis-
Ceyhan Xam Neft boru Xəttinin Türkiyənin sosial-iqtisadi təsirlərindən biri də boğazlardan
(İstanbul və Çanaqqala) keçəcək tanker sayının artmasına mane olmasıdır. Ümumiyyətlə
boğazlardan tankerlərlə ildə 150 milyon tona yaxın xam neft daşınır. Hal-hazırda Rusiya nef-
tinin böyük hissəsi boğazlar vasitəsilə Aralıq dənizi bazarına ixrac edilməkdədir. bTC xətti
bu miqdarı 50 milyon ton azaltmış olmaqla boğazların yükünü böyük nisbətdə yüngül-
ləşdirmişdir. bu vəziyyətin iqtisadiyyata birbaşa təsirinin olmamasına baxmayaraq, gözlənilən
qəzaların yaradacağı ekoloji fəlakətlər və bunu aradan qaldırmaq üçün lazım olan xərclər
düşünüldüyündə, səmərəlilik aydın olur. Dünyadakı  suyolu keçidləri içərisində ən ensiz olan
İstanbul boğazı dünyanın ən strateji ticarət yollarından biri olan süveyş kanalından üç dəfə
çox daşıma sıxlığına malikdir. bu sıxlıqla birlikdə gəmi qəzalarının sayı da hər keçən gün
artmaqdadır. 1952-1992 illər arasında 332-si boğaziçində olmaqla cəmi 444 dəniz qəzası
meydana gəlmişdir. bTC xətti 15 milyon insanın yaşadığı, yüzlərlə tarixi bina və sənaye
müəssisələrinin yerləşdiyi, Türkiyənin turizm mərkəzi olan İstanbuldan keçən neft tanker-
lərinin yaradacağı təhlükəni azaltmaq baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

bTC-nin bütün üstünlükləri ilə yanaşı, xüsusi qeyd edilməli olan bir müsbət cəhəti də
uzun illər müxtəlif iqtisadi sistemlərin təsiri altında olan türk respublikaları arasında iqtisadi
əlaqələrin inkişafına təkan verməsidir. Türkiyənin Xəzər neftinin daşınmasında və neft razılaş-
malarında aktiv rol oynaması, regional iqtisadi əlaqələrin inkişafına təsiri böyükdür. Xarici
və türk sərmayələrinə açılaraq inkişaf edən neft və təbii qaz sektorlarının bölgə iqtisadiyyatları
üçün qabaqcıl sektorlara çevrilməsi, digər sektorlarda da Türkiyənin rolunu artırmaqdadır.
Türk özəl sektorunun burada qurduğu müəssisələr və fəaliyyətləri Türkiyənin iqtisadiyyatının
region iqtisadiyyatı üçün tamamlayıcı bir rol oynamasına gətirib çıxarmışdır. bu vəziyyət
Avrasiyanın Türkiyə iqtisadiyyatı ilə əməkdaşlığa ehtiyacını artırmaqdadır. Türkiyə iqti-
sadiyyatı xaricə dönük və emalat sənaye ağırlıqlı bir quruluşda olduğu halda, region iqti-
sadiyyatları xammal ağırlıqlı bir xüsusiyyətə sahibdir. bu isə Türkiyənin xammal idxalçısına
çevrilməklə öz iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirmək imkanı yaradır.

bTC boru kəmərinin Türkiyə ərazisində sosial sahəyə təsirlərindən biri də sosial sər-
mayələrdir. sosial sərmayələr bTC boru kəmərinin keçdiyi ərazilərdə icmaların sosial-iqtisadi
inkişafında mühüm rol oynayıb. 

Türkiyə ərazisində bTC boru kəmərinin keçdiyi ərazilərdə  icmalara, ailələrə  və ayrıca
fərdlərə olan birbaşa təsirlər əsasən sosial-iqtisadi və ekoloji xarakterlidir. Tədqiqatlar göstərir
ki, kəmərin tikintisi zamanı ərazidə çoxlu sayda ağır texnikanın cəmlənməsi, hərəkətin in-
tensivliyinin çoxalması, kənd nəqliyyat infrastrukturunun, əksər yerlərdə isə su və elektrik
sistemlərinin zədələnməsi halları olmuşdur. bTC neft kəmərinin tikintisi aparılan 56 metr
enlikdə zonalarında hərəkətin məhdudlaşdırılması, 28 metr enlikli zonalarda isə tamamilə
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qadağan edilməsi yerli əhalinin regionda sərbəst hərəkətinə və təsərrüfat fəaliyyətinə
müvəqqəti çətinliklər yaratmışdı. Tikintini həyata keçirən boTAŞ və bTC Co şirkətlərinin,
yerli icra qurumlarının və muxtarların yerli icmalarla mütəmadi iş birliyi və reallaşdırdıqları
sosial investisiya proqramları dəymiş zərərin tez aradan qaldırılmasına və icmaların
inkişafına şərait yaratdı. 

Əlbəttə, sosial investisiyalar icmaların rastlaşdığı sosial problemlərin hamısını həll etmək
iqtidarında deyil. Ətraf Mühitə və sosial sahəyə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi (ƏMssTQ)
sənədində müvafiq nеft-qaz əməliyyatlarının həyata kеçirilməsi zamanı sosial sahəyə və
ətraf mühitə mümkün mənfi təsirlərin öyrənilməsi və gələcəkdə aradan qaldırılması is-
tiqamətində tədbirlər nəzərdə tutulur. bTC boru kəmərinin böyük hissəsi yaşayış mən-
təqələrinə yaxın ərazilərdən və kənd təsərrüfatı üçün yararlı sahələrdən keçdiyindən təsir
altında düşən konkrеt əhali qrupu məlumdur. Neft hasilatı və nəqli prosesində əhali qrupuna,
icmalara dəyən sosial-iqtisadi və ekoloji təsirləri azaltmaq üçün müvafiq kompensasiyaların
ödənilməsindən başqa icmaların sosial-iqtisadi inkişafını da nəzərdə tutan sosial investisiya
proqramları bTC Co şirkəti və bTC boru kəmərini Türkiyə ərazisində reallaşdıran boTAŞ
şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. 

bTC boru kəmərinin tikintisi və istismarı dövründə sosial investisiya proqramları təkcə
Türkiyədə deyil, bütün bTC boru kəməri boyu olan ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanda
həyata keçirilib. belə sosial sərmayə proqramlarının əsas məqsədi 1) nеft şirkətlərinə qarşı
arta bilən ictimai narazılıqların nеytrallaşdırılmasına çalışmaq; 2) nеftdən gələn gəlirlərdən
əhalinin daha gеniş təbəqəsinin bəhrələnməsinə yardım еtmək; 3) nеft-qaz əməliyyatları, o
cümlədən nеft-qaz daşınması nəticəsində təsirə məruz qalmış əhali qrupuna dolayısı ilə əlavə
kompеnsasiyalar ödəmək; 4) sosial yönümlü tədbirlərə vəsaitlərin ayrılmasını təbliğ еtməklə
şirkətlərin bеynəlxalq imiclərini möhkəmlətməyə cəhd göstərməkdən ibarətdir. 

Türkiyə ərazisində həyata kеçirilən sosial invеstisiya proqramlarını (siP) əsasən dörd
qrupa ayırmaq olar:

• İcmalarda sosial-iqtisadi və infrastruktur sahələrinin (məsələn, yolların еnеrji təchiza-
tının, məktəblərin, tibb müəssisələrinin və sair) inkişaf еtdirilməsinə yönələn in-
vestisiyalar;

• Ətraf mühitə dəymiş zərərin yumşaldılmasına sərf еdilən sərmayə;
• sosial sərmayə. bu proqramlar icmaların formalaşmasını, yеrli QHT-nin və hakimiyyət

nümayəndələrinin bilik və bacarıqlarının artmasını nəzərdə tutur;
• İnsan inkişafına yönələn sərmayələr. 
bTC boru kəmərinin keçdiyi ölkələr üzrə sosial investisiya proqramları və investisiyaların

həcmi eyni olmayıb. İlkin sosial sərmayə üçün nəzərdə tutulan həcm hər üç ölkədə 6 milyon
AbŞ dolları idi. sonra isə Azərbaycan və Gürcüstan üçün 2 milyon AbŞ dolları, Türkiyə
üçün isə 3 milyon AbŞ dolları əlavə edildi. 

Türkiyədə sosial investisiya proqramları 2003-cü ildən 2013-cü ilədək 330 icmanı əhatə
edib (bax: Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. 
türkiyədə BtC boru kəmərinin təsirinə məruz qalan ərazilərdə sosial investisiya

proqramları əsasında görülən işlər (2003-2013)

2013-cü ildə belə layihələrin əhatə etdiyi kəndlərin sayı 137 olub. bu proqramlar icmaların
effektiv idarə edilməsinə və icmaların inkişafına yönəlib. Qeyd edək ki, infrastruktur layi-
hələrinin həyata keçirilməsinə sərf edilən maliyyənin 25%-dən çoxu icmaların daxili imkan-
ları hesabına ödənilib.  2003-2013-ci illər ərzində 500-dən artıq belə layihə icra edilib.

2003-2013-cü illər ərzində bu məqsədlə konkrеt olaraq aşağıdakı fəaliyyətlərin həyata
kеçirilməsi  nəzərdə tutulmuşdu:

• biznеs imkanlarının artırılması, markеtinq və idarəеtmə bacarıqlarının artırılması
məqsədilə trеninqlərin kеçilməsi, həmçinin icmalarda mikro-krеdit proqramlarının təsis
еdilməsinə və ya gеnişləndirilməsinə yardım еtmək və sair;

• su sistеmlərinin tikilməsi üçün iştirakçılara trеninqlərin kеçirilməsi və bu infrastruktu-
run yaradılmasında konkrеt yardım və təcrübə mübadilələrinin aparılması və sair;

• təsirə məruz qalmış icmalara tеxniki yardımların göstərilməsi, çеvik trеninq sistеminin

İnvestisiyanın əhatə etdiyi icmaların sayı 330

İnvestisiyanın miqdarı (AbŞ dolları) 32,861,632

Təmir edilən təhsil müəssisələrinin sayı
134 məktəb təmir edilib, 164 məktəb yenidən
qurulub

Təmir edilən su təchizatı sistemlərinin sayı
123, o cümlədən 12 motorla su vurulma sistemi,
97 irriqasiya sistemi. Heyvanlar üçün  178 su
sistemi

Təmir edilən yollar
bTC-nin tikintisi zamanı istifadə edilən bütün
yollar təmir edilib

Xüsusi təlim keçmiş tibb işçilərin sayı 401

birbaşa tibbi xidmət almış insanların sayı 37,963

İcmalarda yaradılan təsərrüfatların sayı 2,603

Təlimlərə cəlb edilən fermerlərin sayı 131,199

vaksina edilmiş ev heyvanların sayı 1,066,804

fermerlərə əkin üçün verilən toxumların 
miqdarı 

1,375 ton

yaradılan kooperativlərin sayı 
2003-2012 illər ərzində 133 icma əsaslı 
kooperativ

vaksina ilə bağlı təlimlərə cəlb edilən adamların
sayı 

1,597

Dəstək alan  kiçik və orta sahibkarların sayı 252 (2012 -2013 –cü illər ərzində).

yeni yaradılan müəssisələrin sayı 42 (2012 -2013-cü illər).
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hazırlanması, kənd infrastrukturlarını təmir və inkişaf еtdirmək üçün yеni bilgilərin
vеrilməsi, kənd təsərrüfatını inkişaf еtdirmək üçün krеdit sistеmini inkişaf еtdirmək,
fеrmеr təsərrüfatlarının inkişafına dəstək məqsədilə tеxniki məsləhətlərin vеrilməsi və
sair;

• rеgionlarda tibbi müəssisələrin işçiləri üçün trninqlərin kеçirilməsi, trеninq və təhsil
matеriallarının hazırlanması, matеrialların yayılması, sağlamlıqla bağlı yеrli təşəbbüs-
lərin dəstəklənməsi və sair.

Proqramların yerinə yetirilməsi prosesində bTC Co şirkətinin məsul şəxslərinin yerli
əhali ilə birgə fəaliyyətinə, icma idarəetməsinin təkmilləşdirilməsinə və icmada hesabatlılıq
vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Araşdırmalar göstərir ki, icmalarla
işin və icmadaxili  hesabatlılığın yaradılması nəticəsində yuxarıda nəzərdə tutulan vəzifələrin
öhdəsindən uğurla gəlinib. fəaliyyətdə uğurun əsas səbəblərindən də biri yerli əhalinin
sosial-iqtisadi problemlərlə bağlı şikayətlərinin vaxtında araşdırılması olub. 

belə ki, həm bTC boru kəmərinin tikintisi, həm də istismarı dövründə yerli əhali
tərəfindən sosial-iqtisadi təsirlərlə bağlı şikayətlərə vaxtında və ədalətlə baxılması üçün xü-
susi effektiv mexanizm formalaşıb. bu mexanizm bütün şikayətlərə vaxtında baxılmasına
və operativ qərarların qəbul edilməsinə imkan yaradıb. belə mexanizm boru kəmərinin təsi -
rinə məruz qalan ayrı-ayrı insanlara və bütövlükdə icmalara dəyən zərərin vaxtında
ödənilməsinə imkan yaradıb. 

beləliklə, bTC boru kəmərinin Türkiyə ərazisindən keçməsi və onun bTC Co şirkətinə
payçı olması ilə Türkiyə nəinki geosiyasi dividentlər əldə edir, həmçinin öz enerji təhlükə-
sizliyini təmin etməklə yanaşı ciddi iqtisadi mənfəət də əldə etmiş olur. Göründüyü kimi,
bTC-nin Türkiyə ərazisində sosial-iqtisadi vəziyyətə  birbaşa və dolayısı ilə təsirləri kifayət
qədər böyükdür. bTC boru kəməri həm Türkiyə və digər iştirakçılar üçün, həm də dünya
üçün mühüm əhəmiyyəti olan enerji layihəsidir. 
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Abstract
A StUDY OF SOCIO-ECONOMIC IMPACt OF tHE 

BAKU-tBILISI-CEYHAN (BtC) OIL PIPELINE IN tURKEY DURING 
tHE CONStRUCtION AND OPERAtION tIME

Mutlu BALOGLU
Ph.D. student of Qafqaz University

Key words: baku-Tbilisi-Ceyhan, oil pipeline, social investment, compensation, con-
struction of the pipeline zone, construction company, boTAŞ, bTC Co.

The article deals with the problems of social and economic impact of investments in
Turkey during the period of construction of the baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline. Analyzing
the amount of compensations on the territory of each of the three countries (Azerbaijan, Geor-
gia and Turkey), author shows their great social, economic and cultural impact on the territory
of Turkey.

The article examines the works carried out on the basis of social investment programs in
areas exposed to the bTC pipeline in Turkey (2003-2013), social investments in business de-
velopment and effective management of these territories, as well as the amount of the annual
and vehicle taxes resulting from bTC.

Резюме
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН (БТД) НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ

мутлу БАЛОГЛы
Докторант Университета “Гафгаз”

Ключевые слова: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, социальные инвестиции,
компенсации, зона строительства нефтепровода, строительные компании boTAs и
bTC Co.

в статье рассматриваются проблемы социально-экономического влияния инвести-
ций, вложенных на территории Турции в период строительства нефтепровода Баку-
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Тбилиси-Джейхан. Автор, анализируя количество компенсаций на территории каждой
из трех стран, отмечает их большое социально-экономическое и культурное влияние
на территории Турции. 

в статье исследуются работы, проведенные на основе социальных инвестиционных
программ на территориях, подверженных воздействию нефтепровода БТД в Турции
(2003-2013), социальные инвестиции, вложенные в развитие предпринимательства и
эффективного управления на этих территориях, а также сумма годового и транспорт-
ного налога, полученного от БТД. 
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EMİLİ BRONtENİN ƏDƏBİ İRSİ

Nuranə NURİYEvA
ADU, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos.

Rəyçi: f.e.n, dos Ülviyyə Rəhimova
Açar sözlər: uğultulu təpələr; emili bronte; qotik roman, Hitklif
Qərb ədəbiyyatı 70-ci illərdə feminist hay-küyünə məruz qaldı. bu, təkcə spesifik qadın

və feminist ədəbiyyatının yeni, bütöv təbəqəsini deyil, həm də feminist tənqidini yaratdı.
Xarici tənqid və ədəbiyyatşünaslıq bu sahədə çoxlu nəzəri məsələlərin araşdırılmasında böyük
nailiyyətlər əldə etdi. Post-sovet məkanında xüsusilə son vaxtlar istedadlı qadın yazıçılarının
bütöv bir pleyadası yaranmışdır. onlar “qadın ədəbiyyatı”, “qadın nəsri” anlayışlarının yaşam
haqqı üçün yenidən mübarizə aparırlar. Tez-tez indiki qəzet və jurnalların səhifələrində deyilir
ki, “qadın məsələsi” bizim ölkədə həll olunmayıb, “qadınlıq” anlayışının özü uzun müddət
elə bil ki, heç mövcud olmayıb. 

emili bronte “uğultulu təpələr” (Wuthering Heights,1847) əsəri ilə ingilis ədəbiyyatını
təlatümə saldı. onun yaratdığı qəhrəmanlar yeni tiplər idi: müstəbid zalım oyuncaq ustası,
insan simasında İblis və itirdiyi sevgisini axtaran səbatsız ərli qadın. Əsər qotik üslubda
yazılmışdı. 

Dəhşət ədəbiyyatının İngiltərədə ilkin nümayəndələri – M.R.Ceyms öz istehzalı “Antik-
varın kabuslar haqqında hekəyələri” ilə, elcernon blekvud, Artur Mekyen, sonralar isə,
otuzuncu-əllinci illərdə, Roald Dalin, Con kolerin, Cerald kerşın, fövqəltəbiini “qara
yumor”la birləşdirən hekayələri meydana çıxır. Amerikada janrın inkişafına “Weird Tales”
jurnalı (1923 ildə təsis edilib) təkan verdi, həmin jurnalda H.f. lavkraftın (bütöv “lavkraft
dəhşətləri” adlanan janr-bölməsinin yaradıcısı), klark eşton smitin, siberi kvinin, Robert
bloxun yaradıcılıqları ilk dəfə olaraq meydana gəldi. Şerli Cekson və Riçard Metyeson əllinci
illərin klassikləridir. Almaniyada Hans Heynts evers məşhur idi. Avstriya ekspressionisti
Gustav Maynrikin “Qolem” əsəri dünya şöhrəti qazandı. Dəhşət ədəbiyyatının qeyri-janr
müxtəlifliyi olan – frans kafkanın prozasıdır (“Metamarfoza”) [2].

emili bronteni mahir bir sənətkar kimi düşündürən başlıca məsələ müasirlərinin həyatında
mənəvi başlanğıcın vacibliyini işıqlandırmaqdan ibarət idi. Digər ingilis yazıçılarından emili
bronteni fərqləndirən cəhətlərdən ən birincisi onun İnsan varlığını yaradıcılığının fövqündə
saxlaması, İnsanın öz nəfsinin köləsinə çevrilmədiyini, istək və ehtirasları fonunda
kiçilmədiyini, əksinə idrakının qüdrətinə və yalnız ali şüura xas olan düşünmək qabiliyyətinə
görə hər şeydən yüksəklərdə dayandığını dönə-dönə vurğulaması hesab olunurdu. Məhz in-
sanın mənəvi, psixoloji problemlərini daha çox əks etdirdiyinə görə yazıçının bu əsərini klas-
sik dünya ədəbiyyatının ən gözəl  nümunələri ilə müqayisə edirdilər. 

“uğultulu təpələr” əsərinin adı, hekayənin mərkəzi fiqurlarından olan bir malikanədən
götürülmüşdür. emili bronte kitabında hadisələrin sırasını izləyərək ardıcıllıqla başlayaraq
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anlatdığı üçün, romanda biri ana, biri qız iki ketrin, biri Hitklifin oğlu, biri də bu uşağın
dayısı iki linton vardır. kitaba adını verən evin sahibi ernşo, liverpuldan altı yaşlarında
qaraçı kimi qarabuğdayı bir oğlan uşağıyla geri dönür. Hitklif adını verdiyi, soyadı olmayan
bu uşağı oğlu Hindli və qızı ketrin ilə birlikdə, öz uşağıymış kimi böyütmək istəyir. ketrin
və Hitklif bir-birlərini həmən sevərkən, ataları öldükdən sonra ketrinin əyyaş qardaşı
Hindli, Hitklifə əziyyət edir, arada sırada da bir nökər kimi davranır. uşaqlar böyüyüncə
Hitklif, təsadüfən ketrinin onun kimi biri ilə evlənməsinin ona yaraşmayacağını duyur.
buna görə evdən qaçıb üç il ortadan yox olur və ardından varlı bir adam olaraq geri dönür.
bu əsnada ketrin, Traşkross Greync deyilən qonşu malikanənin sahibi gənc edqar linton
ilə evlənmişdir. ketrin və Hitklif qarşılaşınca aralarındakı tutqu yenidən başlayır. ketrin öz
adını daşıyan qızını dünyaya gətirdikdən həmən sonra ölür. Hitklif də edgar lintondan qisas-
almaq üçün onun bacısı İzabella ilə evlənir. İzabellanın da qardaşının adını verdiyi bir oğlu
olur. 

İyirmi il keçməsinə baxmayaraq Hitklif ernşo və linton ailəsindən də qisas almağa
davam edir. Öz oğlunu ketrin və edqarın qızı ilə zorla evləndirməklə ernşo və linton
ailələrinin mal-mülkünə əl qoyur. evə həbs etdiyi oğlu və gəlininə olmazın əziyyətlər edən
Hitklif, oğlunun ölümünün ardından özü də ölür. Gənc yaşda dul qalan keysi, yəni ketrinin
qızı Hereton ilə evlənir. belə ki, romanda bitki örtüyündən mərhum olmuş bu küləkli təpədə
cərəyan edən hadisələr zəncirində  xristianlığın heç bir izinə rastlanmazkən, ölümlə təbiətin
bir bütün halına gəlməsi əsərin əsas mövzusu olaraq verilir. bu da emili brontenin yaşarkən
olduğu kimi ölüncə də Tanrı ilə deyil, təbiətlə birləşmə istəyini ortaya qoyur. belə ki, uşaqlıq
çağından qalmış alışqanlıqlarından və böyüdüyü mühitdən aldığı təəssüratlardan dolayı emili
bronte Havort kəndinin rüzgarlı süpürgə kolu basmış çölünü yeganə romanı olan uğultulu
təpələrdə sənətkarlıqla təsvir etmişdir. “The time when my sunny hair shall with gross roots
twined be” - “Günəşli saçlarımın ot köklərinə sarılacağı zamandır”  cümlələri, yazıçının
təbiətə olan bağlılığını göstərir [4, 56].

Romanın fərqli bir üslubla yazılmış olması, romanın süjet xətti, lokvud adında bir adamın
illər sonra hadisə qəhrəmanlarının malikanəsinə gəlməsi və qarşılaşdığı qəribəliklər evin
xidmətçisi tərəfindən ona nəql olunur.

Cəmiyyətdən uzaq yaşadığı üçün, ketrin və Hitklif arasındakı eşq də normal iki insanınkı
kimidir, çünkü yazıçı bronte insan həyatı mövzusunda və xarakterlərin xırdalıqları haqqında
məlumatsızdır. bundan başqa yazıçı həm fiziki olaraq, həm də ruhi olaraq narahatlıq keçirmiş
və yalnız böyümənin vermiş olduğu təcrid duyğusunu, fərqində olmadan romanına mükəm-
məl bir şəkildə əks etdirmişdir.

Digər bir tərəfdən hər şeydən çox ölçülü davranmağa, adətlərə riayət etməyə, ən böyük
mənada ağlı başında hərəkət etməyə cəhd göstərilən bir çağda emili çılğın, lakin qərib bir
eşq macərasını nəql edir. Cəmiyyətlə əlaqəsi olmayan bu roman sadəcə xəyal gücünün yarat-
dığı bir möcüzədir [4].

Xarakter təhlillərinə o qədər də diqqət ayırmayan yazıçı, cəmiyyətdən ayrı bir həyat sür-
məsinə rəğmən, hadisəni danışan evin xidmətçisi Nelli və tipik bir viktoriya çağı gənci olan
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lokvudun gözündən hadisələrə obyektiv bir şəkildə yanaşmağı bacarmışdır. beləcə, xəstə
xəyal  gücü və gerçəklər arasında bir tarazlıq qurulmuşdur. Təsvir olunan insanlar və hadisələr
inandırıcı hala gəlmişdir [3].

yazıçı əsərini qələmə alarkən, bir tərəfdən günün şərtlərinə görə fərqli bir hadisə
yaradarkən, bir tərəfdən də qotik hadisələrə də yer ayırmışdır. emili brontenin “uğultulu
təpələri” ya da Şarlotta brontenin “Ceyn eyri” kimi romantik dönəm xüsusiyyətləri göstərən,
mədəniyyətdən uzaq malikanələr, eqzotik ölkələrdən gələn əşyalarla dolu tavan araları diqqət
çəkir. bu heybətli, amma qaranlıq, böyük, amma sirli, tərk edilmiş görünən, amma fövqəltəbii
varlıqlarla dolu strukturlar içlərində yaşayanların mənəvi dünyalarını əks etdirir və
davranışlarını təyin edir. Romanın Hitklif adlı xarakteri, ketrinə sevgi ilə yaxınlaşsa da, bizə
nəql olunan xüsusiyyətləri eynilə qayalıqların üzərində tək başına tikilən malikanəsi kimi,
bir heyvanı andıran, kor-kobud birini göz önünə gətirir.

yazıçının adı çəkilən əsəri onun bədii təfəkkürü, dünyagörüşü, həyat tərzi haqqında
müəyyən təsəvvür əldə etməyə imkan verir. emili bronte nəsri tarixi hadisə və prosesləri
özünəməxsus bədii üslubi maneralarla əks etdirməsi ilə səciyyəvidir. Psixoloji və fizioloji
problemlərlə zəngin olan qotik növün xüsusiyyətlərindən yararlanan yazıçı yeganə əsəri olan
“uğultulu təpələr” romanını bu səpgidə yazmışdır. Qotik ədəbiyyatda daha çox romantik
axının təsirləri hiss edilir. Qotik əsərlərdə, məkanlar da ən az qəhrəmanlar qədər əhəmiyyətli
bir yer tutduğu üçün emili bronte də əsərində bu ünsürdən yararlanmışdır. Məhz bu səbəbdən
də onun qələmindən çıxan əsəri ədəbi ictimaiyyət və geniş oxucu auditoriyası tərəfindən
böyük rəğbət və məhəbbətlə qarşılanmışdır. Görkəmli yazıçını həmişə müasir saxlayan,
əsərini ədəbi dövriyyədən çıxmağa qoymayan insan və cəmiyyət problemlərinin məğzini
dərindən duyması həyatın, dünyanın sosial-fəlsəfi harmoniyasına diqqət yetirməsi ilə bağlıdır. 

“uğultulu təpələr” əsərində xarakter və konflikt problemi əsas süjet xətti olaraq
götürülmüşdür. Məhz bu anlamda da yazıçı xarakterlərin faciəsini aça bilmişdir. İblisanə ruha
sahib insanın və qotik ünsürlərin sintezini emili bronte həqiqi və realist şəkildə yaradır. Dərin
faktik materiala malik olması istedadlı yazıçını xəyali fantaziyalarını birləşdirərək təkrar
olun maz obrazı olan Hitklifi yaratmağa təşviq etmişdir. burjua cəmiyyətində yaşayan insan
hər zaman yaşadığı cəmiyyətlə konfliktə girmişdir. yazıçının fikrincə belə konfliktin həllinin
üç yolu vardır. birincisi – bütün məsuliyyət yükündən tam azad olmaq və açıq-açığına üsyan
etmək, ikincisi – burjua cəmiyyəti ictimai fikrinə güzəştə getmək, üçüncüsü  tam kompro-
mis.

Görkəmli yazıçı emili bronte yeganə əsəri olan “uğultulu təpələr” romanında insanın
mənəvi faciəsini, psixoloji dramını pul-sərvət ehtirasından doğan eybəcərliklə bağlayırdı. o,
içərisində yaşadığı hadisə və proseslərə öz yazıçı vicdanı ilə etiraz edir, insanı alçaldan hər
cür maddi və mənəvi talançılığı pisləyirdi. bir çox hallarda öz dövrünün hadisələrini tarix və
coğrafi yerdəyişmələrlə təqdim edən görkəmli ədib keçmişlə müasirliyi çöx böyük ustalıqla
uzlaşdırmağı bacarırdı. yazıçının adı keçən əsərində mövcud qanun qaydaları ittiham etmək
hissi güclüdür. 
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Abstract
LEGACY OF EMILY BRONtE

Nurane NURIYEvA
Ph.D. on filology, Azerbaijan University of Languages

Key words: Wuthering Heights; emily bronte; Gothic novel; Hithcliff
in this article we investigate  literary legacy of english writer emily bronte.
emily bronte’s Wuthering Heights (1847) is notable for its atmosphere, and for its typical

characteristics such as multiple narration, framework narratives, inhuman characters, ghosts,
the revenge motif, sadism, doubles and captive heroines, which explain why the novel is
often placed in the Gothic genre. 

Резюме
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭмИЛИ БРОНТЕ

Нурана НУРИЕВА
доктор философии по филологии, доц. АУЯ

Ключевые слова: Грозовой перевал, Бронте, готический роман, Хитклиф
в этой статье  мы исследуем творчество английской писательницы Эмили Бронте.

“Грозовой перевал” Эмили Бронте (1847) известен своей атмосферой, свойственными
особенностями, такими как многократное повествование, структура повествования,
жестокие характеры, призраки, мотив мести, садизм, удваиваются и пленные героини,
которые объясняют, почему роман часто помещается в Готический жанр. 
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İNGİLİS-FRANSIZ SİNONİMLİYİNƏ DAİR

Şənay HÜSEYNZADƏ
Azərbaycan  Universiteti,  magistr

Rəyçi: f. e. d., Çingiz Qaraşarlı
Açar  sözlər: alınma  sözlər, semantik  dəyişmə, sinonimlik, fransız  dili, ingilis  dili, termin
İngilis dilinin  lüğət  tərkibinin  formalaşmasında  bir  çox  faktorların  rolu  olmuşdur.

Müxtəlif  mədəniyyətlərə  aid  xalq  və  tayfaların  qovuşması  nəticəsində  yaranmış  ingilis
xalqının  dilində  həmin  mədəniyyətlərin  izləri  qalmışdır.Anqlo-saksonlardan  öncə  bri-
taniya  adalarından  məskunlaşmış  keltlərin  dilləri  assimilyasiyaya  məruz  qalsa  da, xeyli
kelt  elementləri  ingilis  dilinə  daxil  olmuşdur. kelt  mədəniyyətinin  anqlo-sakson
mədəniyyətindən  yüksək  olması  ingilis  dilinə  xeyli  keltizmlərin  daxil  olmasına  imkan
vermişdir.

iX  əsrdə  britaniyanın  skandinavlar  tərəfindən  işğalı  ingilis  dilinin  leksikasında  əks
olunmuşdur. Xeyli  sayda  skandinav  sözlərinin  ingilis  dilinə  daxil  olması bu  dilin  lek-
sikasında  böyük  dəyişmələrə  səbəb  olmuş, ingilis  mənşəli  sözlərin bir  qismi  arxaikləşərək
skandinav  sözləri  ilə  əvəzlənmiş, dildə  ingilis  skandinav  sinonimliyi  xeyli  sözləri  əhatə
etmişdir.

Xi  əsrdən  başlayaraq  ingilis  dilində  norman-fransız  dilinin  təsiri altında  köklü dəyişmə
baş  vermişdir. fransız  təsiri yalnız  bir  qrup  sözün  ingilis  dilinə  alınması  ilə  deyil, ingilis
dilinin  leksikonunun  əsaslı  şəkildə  dəyişməsi  ilə  xarakterizə  olunur. bir  sözlə, ingilis
dilinin inkişafında  fransız  dilinin  rolu  əvəzolunmazdır. Əgər  başqa  dillərdən  ingilis  dilinə
onlarca, yüzlərcə  sözlər  daxil olmuşdursa, fransız  mənşəli  alınmalar  ingilis  dilini
kökündən  dəyişmişdir. belə  ki, müasir  ingilis  dilinin  lüğət  tərkibinin  demək  olar  ki,
yarısı  fransız  mənşəlidir. bunu  konkret  olaraq  bir  neçə  sözün  sinonimik  cütləri  arasında
müşahidə  etmək olur. İngilis  mənşəli  nice  sözünün  əksər  sinonimləri  fransız  mənşəlidir:
beautiful, charming, wonderful, enchanting  və s.

fransız  mənşəli  alınma  sözlərin  əhatə  dairəsi  həddindən  artıq  genişdir. fransız  dilinin
təsiri  nəticəsində  ingilis  dilinə  dini, siyasi, hüquqi, hərbi, təbiət  terminləri  və  müxtəlif
məişət  əşyaları  ilə  bağlı  sözlər  daxil  olmuşdur. onların  arasında  isimlər, fellər və  digər
nitq  hissələri  vardır. bu  alınma  leksikanın  təsiri  nəticəsində  ingilis  dili  dərin  leksik-se-
mantik  dəyişikliklərə  uğradı  ki, bunların  da  arasında  ingilis-fransız  sinonimliyi  xüsusi
yer  tutur. Hələ  orta  dövr  ingilis  dili  mətnlərində acknowledge – confess, goodness - mercy,
meet – assemble, tipli  ingilis-fransız  sinonimləri  geniş  yer  tuturdu. bunun  bir  səbəbi
eyni  məfhumu  bildirən  yüzlərlə fransız  sözünün  ingilis  dilinə  daxil  olmasıdır. fransız
sözləri  eyni  mənalı  ingilis  sözlərini  çox  zaman  az  işlək  sinonimlərə  çevirir. beautiful
– fair, dale - valley, blithe – joyous , woodcraft – forestry, looking – glass – mirrow [1, 158
səh.]
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lakin  fransız  sözləri  ilə  doğma  ingilis  sözləri  arasında  sinonimlik  heç  də  bütün  in-
gilis  sözlərini  əhatə  etməmiş, onların  bir  çoxu  öz  istifadə  dairəsini  xeyli  məhdud-
laşdırmış, digər  qismi  isə  arxaikləşərək  dildən  çıxmışdır.

Qədim  ingilis  sözü  olan  cynelic, cyne-stol, cynehelm, cyne-gierd  sözləri  fransız
mənşəli  royal, throne, diadem  ilə  əvəz  olunmuşdur. Qədim  ingilis  sözü  olan  the- ad
(xalq) əvəzinə  fransız  mənşəli  people  birmənalı  şəkildə  dildə  möhkəmlənmişdir.

Thead  hazırda  coğrafi  adlarda  mühafizə  olunmuşdur. Thead  ford(the  peoples public
ford).

bəzən  ingilis  dilinə  daxil  olmuş  fransız  sözü  ingilis  mənşəli  sinonimin  tama-milə
başqa  məna  kəsb  etməsinə  səbəb  olmuşdur: qədim  ingilis  dilində  payız  mənasında
işlənmiş  həerfest  sözü  fransız  dilində  eyni  mənalı  autumn  ilə  əvəz  olunmuş, müvafiq
qədim  ingilis  sözü  müasir  ingilis  dilində  məhsul  yığımı  mənasını  əldə  etmişdir.

Norman  işğalından  sonra  ingilis  dili  fransız  dilindən  çoxlu  sayda  mücərrəd  anlayışlar
bildirən  sözlər  almışdır. bu  anlayışları  bildirən  ingilis  sözlərinin  əksəriyyəti  dildən
sıxışdırılmışdır. Məsələn:

fransız                         ingilis 
ancestor                      fore-elders 
beauty                         fairhood
arithmetic                   rime-craft
residence                    wanstead[1, 211 səh.]

sinonimlik  şəraitində  bəzi  hallarda  fransız  sözləri, əksər  hallarda  isə  ingilis  sözləri
istifadədən  çıxırdı. Çox  zaman  bir  sözün  digəri  ilə  əvəz  olunması  uzun  müddət tələb
edirdi. Ümumxalq  dilində  istifadədən  çıxmış  sözlərinə  yerli  dialektlərdə  təsadüf  edilir.
belə  ki,  ümumxalq  dilində  işlənən  fransız  sözü  uncle  ilə  əvəz  olunan  qədim  ingilis
sözü  eam (dayı) hələ  də  şotland  dialektində  işlənməkdədir. Qədim  ingilis  sözü  ander
fransız  dilindən  alınmış  ewy  ilə  eyni  dərəcədə  işlənmiş, lakin  tezliklə ingilis  sözü
ander  və  ondan  törəyən  anding  və  andian  istifadədən  çıxmışdır. bu  siyahını  uzatmaq
mümkündür. Məsələn:

Blead – flower (gül)
Eldu – age (hava)
Lyft – air (hava)

Earm – poor (yoxsul)
While – beauty (gözləllik)
Adl – disase (xəstəlik)

fransız  alınmaları  ingilis  sözləri ilə  müəyyən  sinonimlik  əlaqəsində  dayanır  və  məna
çalarına, eyni  zamanda  işlənmə  yerlərinə  görə  fərqlənirlər: Məsələn:

Town – city (şəhər)
Wish – desire (arzu)
Luck – fortune(taleh)
Folk – people (xalq)
Speech – language (dil)
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sinonimlik  təşkil  edən  ingilis  və  fransız  sözləri  eyni  məfhumları  ifadə  edə  bilir.
lakin  bu  zaman  onlar  müxtəlif  məna  incəliklərinə  malik  olur. Qədim  ingilis  sözləri  ilə
fransız  sözləri  arasındakı  əsas  fərq  ondan  ibarətdir  ki, bunların  birincisi  xalq  dilinə
yaxın, daha  bəsitdir  və  müxtəlif  sözlərlə  daha  güclü  əlaqə  yaratmaq  imkanına  malikdir.
Halbuki,  fransız  dilindən  alınan  sözlər  daha  formal  və  rəsmi  olmaqla  yanaşı, həyatın
emosional  tərəfini  əks  etdirmək  çox  zaman  məhrum  olur:

Məs: to dress (fransız) bəzəmək, geyinmək  vəto  clothe (ingilis) geyinmək  sözlərini
müqayisə  edərkən  to  dress  feilinin  daha  dar  mənaya  malik  olduğunu, to clothe  feilininsə
daha  ümumişlək  olduğunu  və  müxtəlif  situasiyalarda  bu  sözü  işlətməyin  daha
məqsədəuyğun  olduğunu  aydın  görə  bilərik.

İngilis  və  fransız  dillərində  olan  sinonim  cütlərinin  arasındakı  digər  fərq  ondan
ibarətdir  ki, onlardan  birincisi  danışıq  dili  üçün, digəri  isə  ədəbi  dil  üçün  xarakterikdir.

Begin (ingilis) – commance (fransız)
Hide (ingilis) – conceal (fransız)
Do (ingilis) – act (fransız)
Look fo (ingilis) – search for (fransız)  və b.     

İngilis  və  fransız  sinonim  cütləri  arasındakı  fərq  bəzən  sosial  köklərə  malik  olur.
bunu  bir  sıra  heyvan  adlarının  sinonimliyində  aşkar  edirik. İngilis  dilindəki  söz  hey-
vanın  adını, fransız  dilindəki  variant  isə  həmin  heyvanın  ətini  bildirir. 

ingilis                                fransız
sheep (qoyun)                   muton (qoyun əti)
calf (dana)                         beef (dana əti) 
swine (donuz)                    pork(donuz əti)

belə  sinonimlik  onunla  bağlı  olmuşdur  ki, norman  işğalı  dövründə  maldarlıqla  məşğul
olan  sadə ingilis  xalqı  idisə, həmin  heyvanların  əsas  istifadəşiləri, onların  ətindən  aris-
tokrat  cəmiyyəti  üçün  ləziz  xörəklər  hazırlayanlar  fransızlar idilər.

Norman  işğalı  dövründə  fransız  dilinin  ingilis  dilinə  təsiri  o  dərəcə  böyük olmuşdur
ki, dilçilərin  gəldiyi  qənaətə  görə  ingilis  dilinin  lüğət  tərkibinin  tən  yarısını  fransız
söz ləri  təşkil  edir  və  bu  leksik  təbəqənin  geniş  bir  qrupu  ingilis  sözləri  ilə  sinonimlik
münasibətindədir.

Araşdırmaların  nəticəsi  göstərir  ki, ingilis  dilinə  daxil  olmuş  fransız  sözləri  özünün
tam  sematik  yükü  ilə  deyil, yalnız  bir  və  ya  bir  neçə  mənası  ilə  təmsil olunur. İngilis
dilində  tamamilə  yeni  leksik-sematik  düşdüyündən  fransız mənşəli  alınmalar  çox  zaman
özünün  ilkin  sematikasından  ayrılaraq  yeni  nominativ  və frazeoloji  sematika  əldə  et-
mişlər. bu  mənaların  bir  qismi  İngiltərənin  spesifik tarixi, mədəni, iqtisadi  həyatı  ilə
əlaqədar  olaraq  dəyişməyə  məruz  qalmışlar. bir çox  hallarda  fransız  alınmalarının  se-
mantik  assimilyasiya  nəticəsində mənfi məna kəsb  etməsi  də  müşahidə  olunur. Misal
üçün  enormity  (hüdudsuz,nəhənglik) hal  hazırda biabırçılıq  mənasını  daşıyır. bu onu
göstərir  ki, həmin  söz  ingilis  dilindəki  sinonimik  qarşılıqlarının  təsiri  altında  semantik
dəyişmələrə  uğramışdır.
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bir  çox  fransız  alınmalarının  ingilis  dilində  yalnız  bu  və  ya  digər  mənasını
saxladığını, digər  mənasını  isə  itirdiyini  müşahidə  edirik: assurance – inam  mənasını
saxlamış, təhlükəsizlik  mənasını  itirmişdir; embrace – qucaqlamaq mənasını  saxlamış,
öpmək  mənasını  isə  itirmişdir; assist – kömək  etmək  mənasını  saxlamış, iştirak  etmək
mənasını  isə  itirmişdir.

beləliklə, ingilis  dilindəki  sinonimik  qarşılıqlarının  təsiri  altında  fransız  dilindən
alınmalar  geniş  semantik  dəyişmələrə  məruz  qalmışdır.
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Abstract
SYNONYMS ОF FRENCH BORROWINGS IN tHE ENGLISH LANGUAGE

Shanay Afdandil HUSEYNZADE
The graduate student of Azerbaijan University

Key words: borrowings, semantic change, synonymy, french, english, term
During the Norman occupation in britain the french words, borrowed from the french

language have caused the appearance  of а great synonymy. This semantical  phenomenon
has greatly  changed the lexico-semantical character of the english vocabulary.

Резюме
СИНОНИм ФРАНЦУЗСКИХ ЗАИмСТВОВАНИЙ 

В АНГЛИЙСКОм ЯЗыКЕ
Шенай ГУСЕЙНЗАДЕ

магистр Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: заимствование, семантическое изменение, синонимия, француз-
ский язык, термин

во время нормандской оккупации в Британии французские слова заимствованные
из французского языка содействовали появлению огромной синонимии. Это семанти-
ческое явление имело огромную роль в изменении лексико-семантического характера
английского словарного состава.
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Rəyçi: ADİu, “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının dosenti, i.ü.f.d. Ə.İ.Məm-
mədov

Açar sözlər: biznes strategiyası, müdafiə və hücum strategiyası, maliyyə resursları, di-
versifikasiya, satış və mənfəət dinamikası

Giriş. Məqsədin müəyyənləşməsi biznesmenin (iş adamının) fikirləşdiyi bir sıra
əhəmiyyətli düşüncələri konkret məqsəd kimi qarşıya qoymaqdır. bu məqsədlər son nəticədə
təşkilatın inkişafına və tərəqqisinə gətirib çıxarır. Məqsədlər elə qoyulmalıdır ki, onun həyata
keçirilməsi ixtisaslaşmış bir şəkildə gərgin və məhsuldar əməyin bəhrəsi kimi səmərə versin.
faktiki və nəzərdə tutulan halların tutuşdurulması yolu ilə məqsədə çatmasa əskikliklər or-
taya çıxır və rəhbərliyin vəzifəsi bu çatışmazlığı aradan götürməkdir. bu halda bir çox də -
yişikliklərin aparılması ortaya çıxır. Xüsusilə maliyyə, bazar, tədarük məsələlərində gərəkli
olan hallarda dəyişikliklər aparmaq lazım olur [1, səh-32].

Çox ideal bir hal kimi rəhbərliyin idarəetmə fəaliyyətinin səmərəli təşkil etmək niyyəti
qarşıya qısa müddətli və uzun müddətli məqsədlər qoyulur. Qısa müddətli məqsədlərdə rəh-
bərlik daha yaxın müddət ərzində görüləcək iş və vəzifələri qoyur, təşkilatın fəaliyyəti ilə
bağlı təkmilləşdirmələr aparır. uzun müddətli məqsədlərdə isə rəhbərlik mövcud fəaliyyətdə
və idarəetmədə elə işlərin aparılmasını planlaşdırır ki, bunun nəticəsində təşkilat uzun müd-
dət fəaliyyətdə olsun, rəqabətdə uduzmasın, maliyyə vəziyyətini yüksəltsin. bu məqsədlərin
müqayisə edilməsində həmişə uzun müddətli məqsədlərə üstünlük verilir, çünki, rəhbərlik
müəssisənin bu gününü yox, daha çox gələcəyini düşünməlidir. uzun müddətli məqsədlərin
qısa müddətli məqsədlər üçün qurban verilməsinə çox az təsadüf olunur.

bir qayda olaraq bütün şirkətlərin fəaliyyətlərinin iki əsas kriteryanı gözləyərək təşkil
olunması əsas vəzifədir. bunlardan biri maliyyə məqsədi, digəri strateji məqsəddir. birincidə
maliyyə ona görə durmalıdır ki, risk dərəcəsi müəyyənləşsin və gəlir xərclərdən aşağı
düşməsin, çünki əks halda təşkilat iflasa uğrayar. İkinci halda isə strateji məqsəd bazarı itir-
məyi, rəqabətdə uduzmamağı, fəaliyyətin davamlı olmasını təmin edir [2, səh-766] .

Təbii ki, bu iki faktorun diqqət mərkəzində durmasını bir çox digər səbəblərlə də
əsaslandira bilərik. Məsələn, maliyyə məqsədi qazancın artması, investisiya qoyulma şərai-
tinin yaranması, kreditlərin vaxtında qaytarılması, səhmdarların gəlirlərinin çoxalması və
bu kimi bir çox əlamətlərlə xarakterizə edilə bilər.

strateji məqsədlərdə sahə üzrə təşkilatın nüfuzunun artması, keyfiyyət göstəricilərinin yük-
səlməsi,yeni texnogiyanın mənimsənilməsinin yüksəlməsi və s. ilə xarakterizə oluna bilər.
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Aşağıda bir nəçə iri şirkətin maliyyə və strateji məqsədləri göstərilmişdir [2, səh-787].
• Nations bank-AbŞ da maliyyə xidmətləri üzrə ən yaxşı şirkət yaratmaq;
• exxon-səhmdarların investisiya qoymaları üçün ən yüksək gəlirli sahələr yaratmaq;
• General electric-Dünyada şirkətin çalışdığı hər bir sahədə ən yüksək, yaxud ikinci

böyüklüyə malik olan bazarı qazanaraq ən rəqabətqabiliyyətli şirkətə çevrilmək;
• Apple Computer-Ən yeni texnologiya ilə fərdi kompüter texnikası istehsalını təklif et-

məklə, onu işlətmək istəyən ən çox sayda insanlara onları çatdırmaq [3, səh-16].
strategiyanın işlənilməsi əsas məqsədə necə nail olma məsələləsini meydana çıxarır.  bu

isə idarəetmənin ən başlıca məsələləsidir. Məqsəd hər hansı bir nəticəyə çatmaqdır, strategiya
isə bu nəticəyə çatmaqda başlıca bir vasitədir. Deməli təşkilatın strategiyası rəhbərlərin son
nəticəyə çatması üçün qəbul etdiyi hərəkətələr və işçi münasibətlərinin toplumudur. Təbii ki,
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsas kriteriyalar maliyyə və strateji məqsədlər olmaq şərti ilə,
strategiyanın işlənilməsi məsələsinin həllinə şirkətin daxili və xarici imkanlarını müayinə et-
məklə başlanılır. Çünki, bu imkanları doğru düzgün qiymətləndirmədən strategiya düzgün
müəyyənləşə bilməz və risk hədsiz dərəcədə böyüyər. Şirkətin strategiyası əsasən iki hissənin
birləşməsidən yaranır:

• Düşünülmüş və məqsədyönlü fəaliyyət;
• Hadisələrin gözlənildiyi kimi cərayan etməməsi halında tələb olunan hərəkətlərin və

qərarların həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət [4, səh-236].
belə ki, nəzərdə tutulan və ya planlaşdırılan strategiya faktiki strategiya deyil, onun yalnız

bir hissəsidir, ikinci hissəsi isə dəyişən şərtlərlə bağlı rəhbərlik tərəfindən operativ qəbul
edilmiş strategiyadır. sonuncular aşağıdakı səbəblərdən meydan gələ bilər:

• İri texniki və texnoloji dəyişikliklərin meydana gəlməsi;
• Rəqiblərin bazara uğurla yeni məhsullar çıxarması;
• yeni qanunların və ya dövlət qərarlarının meydana çıxması;
• Dövlət siyasətindəki dəyişikliklər;
• İstehlakçıların zövqlərinin dəyişməsi və ya başqa əvəzedici məhsullara meyilli olmaları

və s. [4, səh-240].
bütün bu sadalanan amillər onu göstərir ki, strategiya planlaşdırılmış strategiya ilə ətrafda

baş verənlərə qarşı cavab hərəkətləri nəticəsində meydana gələn qərarların toplusu kimi baxıl-
ması daha yaxşı olar.

biznesin nəzəriyyə və praktikası işin təşkili və idarə edilməsinə müxtəlif strateji yanaş-
malar hazırlanmışdır. bu müxtəliflik biznesin həyata keçirildiyi konkret mühit, xarici və daxili
amillərin məcmusu, müvafiq biznes sahəsindəki tendensiyalar, qarşıya qoyulan məqsədin
xarakteri və bir sıra digər amillərlə şərtlənir.  biznes aləmində strategiyaların bütün növlərini
3 qrupda təsnifləşdirmək olar:

• Hücum, yaxud sıçrayış strategiyası;
• Müdafiə, yaxud sağalma strategiyası;
• biznes növünün azalması və dəyişdirilməsi strategiyası.
biznes məsələləri üzrə tanınmış mütəxəsis P.Druker biznes strategiyasının 4 növünü ayırır:



• İlk daxil olmaq və kütləvi zərbə endirmək;
• Cəld və gəzlənilmədən hücum etmək;
• ekoloji boşluqları tapmaq və zəbt etmək;
• Əmtəənin, bazarın, yaxud sahənin iqtisadi xarakteriktikasını dəyişdirmək [5, səh-211].

Cədvəl 1 . Müəssisənin işgüzar srtategiyası

Mənbə: Strategic Management. David Cowley. Granfield School of Management [3,
səh-18]

bütün bu strategiyalar adlarından da göründüyü kimi hücum xarakteri daşıyırlar. Hücum
strategiyası firmanın rəqabət şəraitində bazarda birinci olmaq, bazara yeni yüksək keyfiyyətli
mallar təklif etmək və onların istehsalının effektiv üsullarını təmin etmək cəhdini əks etdirir.
bu strategiya böyük məbləğdə xərc, yüksək qeyri-müəyyənlik və risklərlə səciyyələnən təş -
kilati yanaşma tələb edir. 

İlk növbədə strategiyanın seçilməsində həlledici amil sahənin və müəssisənin güclü
tərəfləri tədqiq olunur. belə ki, mövcud imkanlardan maksimum səviyyədə istifadə olun-
malıdır. bununla birgə biznesin genişləndirilməsinə və yeni, artım potensialına malik
sahələrə nüfuz etmənin yolları araşdırılmalıdır.

strategiyanın seçilməsində müəssisənin maliyyə imkanları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Müəssisənin yeni bazarlara çıxması, yeni növ məhsulun buraxılması, yaxud yeni sahəyə
keçid və s. bu kimi mühüm addımları əsaslı maliyyə xərcləri hesabına başa gəlir. bu baxım-
dan geniş maliyyə resurslarına malik olan,yaxud onlara rahat çıxış imkanı olan müəssisələr
strategiyanın variantlarının seçilməsi zamanı daha münasib durumda olurlar.

ı

daxilolma
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İşçilərin ixtisas səviyyəsi də maliyyə resursları kimi strategiyanın seçilməsi zamanı mühüm
məhdudlaşdırıcı amil kimi çıxış edir. İşçilərin ixtisas potensialının dərinləşməsi və genişlən-
məsi yeni istehsala, yaxud da mövcud texniki imkanların keyfiyyət baxımından ye-
niləşdirilməsinə keçidə imkan verən vacib şərtlərdən biridir [2, səh-810].

Müəssisənin strategiyasının seçilməsində xarici mühitdən asılılıq səviyyəsi böyük təsir
göstərir. bəzən elə situasiyalar olur ki, müəssisə öz malgöndərənlərindən o dərəcədə asılı
olur ki, istər-istəməz strategiyanı mövcud potensialdan daha düzgün istifadə etmək imkanın-
dan çıxış edərək seçməli olur. bu vəziyyətdə xarici asılılıq strategiyanın seçilməsində digər
amillərlə müqayisədə daha həlledici rola malik olur.

Daha vacib həlledici amil-müəssisə rəhbərlərlinin maraqlarıdır. Məsələn, rəhbərlik risk
etməyi xoşlayır, yaxud əksinə, hər vəchlə riskdən uzaqlaşmağa çalışır. bu da öz növbəsində
strategiyanin seçilməsində həlledici əhəmiyyət kəsb edə bilər. bəzən kimlərləsə hesab çürüt-
mək,yaxud kimlərə isə nəsə sübut etmək xatirinə rəhbərlik vacib qərarlar verə bilər ki, bu
zaman digər amillər tamamilə kənarda qalmış olur. zaman amili də mütləq nəzərə alınmalıdır.
belə ki, müəssisənin istər imkanları, istərsə də üzləşdiyi çətinliklər, yaxud planlaşdırılan hər
hansı dəyişikliklər müəyyən zaman kəsiyinə malikdir. bu halda həm təqvim zamanı, həm də
strategiyanın reallaşması üzrə konkret fəaliyyətin həyata keçirilməsi arasındakı zaman inter-
valı eyni dərəcədə nəzərə alınmalıdır. Adətən zaman proseslərini uğurla idarə etməyi bacaran
müəssisələr daha müsbət nəticələr əldə edirlər.

Məhsul portfelinin təhlili zamanı müəssissənin, yaxud onun məhsulllarının bazardakı payı
ilə bütövlükdəki təsərrüfat fəaliyyətinin artım tempi ilə müqayisəsi aparılır [5, səh-416].

strategiyanın seçilməsinin ən son mərhələsi-onun qiymətləndirilməsidir. bütün bu prose-
durlar son olaraq ümumi nəticəyə-seçilmiş strategiya ilə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail
olub-olmayacağını müəyyən etməyə xidmət edir. strategiyanın qiymətləndirilməsi aşağıdakı
istiqamətlər üzrə aparılır:

-    seçilmiş strategiyanın ətraflı vəziyyətinə və tələblərinə uyğunluğu; 
-    strategiyanın ətraf subyektlərin tələbləri ilə bağlılığı; 
-    bazarın dinamiksı və məhsulun həyat tsikli amillərinin nəzərə alınması; 
-    strategiyanın reallaşmasının yeni rəqib üstünlüklərinin əldə olunmamasına gətirib çıxar-

ması yoxlanılır.
seçilmiş strategiyanın müəssisənin potensialına və imkanlarına uyğunluğu. bu halda

seçilmiş strategiyanın işçi heyətinin imkanlarına, müəssisənin maliyyə resurslarına uyğunluğu
qiymətləndirilir, müəssisənin mövcud strukturunun strategiyanı uğurla reallaşdırmağa imkan
verib vermədiyi və s. müəyyənləşdirilir.

strategiyanın səmərəliliyi aşağıdakı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir:
• iqtisadi səmərə-startegiyanın mənfəətin həcminə və normasına təsiri, investisiyaların

qaytarılma müddətə, daxili və xarici bazarlarda satışın həcmi;
• sosial səmərə-strategiyanın əmək şəraitinə və cazibədarlığına, təhsil və mədəniyyətin

inkişafına, həyat tərzinə təsiri;
• texniki səmərə-strategiyanın məhsulun yenilik səviyyəsinin, keyfiyyəti və rəqabət qa-

biliyyətinin dəyişməsinə təsiri;
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• sistemli səmərə (sinergetik)-qarşılıqlı tamamlayan maşın və avadanlıqların istismarın-
dan və satışından alınan əlavə gəlir [6, səh-26].

biznes strategiyasının seçilməsi maliyyə vəsaiti tələb edir. belə ki, hücum strategiyasında
prinsipcə yeni texnoloji qərarların hazırlanmasına, müdafiə strategiyasında texnoloji təkmil-
ləşdirməyə əlavə pul vəsaiti sərf olunur. lakin, hər bir strategiyanın həyata keçirilməsi
nəticəsində firma müəyyən uğur qazanmaqla yanaşı iflasa da uğraya bilər. Çünki hər bir
strategiyanın özünəməxsus riskləri və gözlənilməz nəticələri vardır. Deməli, dayanıqlı,
uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün biznes rəhbəri müxtəlif növ strategiyaları əlaqələndirməyi,
istehsal prosesində bir strategiyadan digər strategiyaya keçməyi və ən səmərəli strategiya
növünü seçməyi bacarmalıdır. bazar konyukturunun dəyişilməsinə daha tez reaksiya verməyi
bacaran,risklərdən qorxmayan və yeni mükəmməl texnoloji qərarları asanlıqla qəbul edən
sahibkar öz fəaliyyətində çox vaxt müvəffəqiyyət qazanır. İqtisadçı P.Druker tərəfindən
müəyyən edilmiş hücum strategiyasının növlərini nəzərdən keçirək.

“kütləvi zərbə” strategiyası biznesmeni yenə bazarlarda, yaxud yeni sahələrdə lider
mövqelərini zəbt etməyə yönəldir. lakin bu, bütün sahibkarlıq strategiyaları arasında ən
risklisidir. o, səhvləri bağışlamır və öz bəxtini yenidən sınamağa imkan yaratmır, yalnız
hərdənbir. baxmayaraq ki, “kütləvi zərbə” strategiyası uğurlu sonluq zamanı böyük nəticələr
əldə olunur, bu, çox zaman uğursuzluqla, tənəzüllə nəticələnir. bu strategiyanın yalnız məh-
dud həcmli yeniliklərindən istifadəyə münasibətdə həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur.
belə ki, yeniliklərin tətbiqi mənbələri və onların dinamikasının dərin təhlili və düzgün an-
lanmasını və eləcə də qüvvələrin və çoxlu miqdarda resursların fövqəladə mərkəz -
ləşdirilməsini tələb edir [7, səh-3].

“Cəld və gözlənilməz hücum etmək” adlı digər strateji yanaşma özündə iki strategiyanı
birləşdirir: yaradıcılıq imitasiyası və “sahibkarlıq dzyodusu” yaradıcılıq imitasiyası strate-
giyası dedikdə, müəssisənin artıq kim tərəfindənsə təklif olunmuş yeniliklər üzərində işə
başlaması nəzərdə tutulur, belə bir yenilik olduğu zaman müəssisə bir müddət sonra eyni
yeniliklərlə çıxış edir. lakin bu, öncəki ilə müqayisədə daha təkmil olur və ona pul verməyə
hazır olan istehlakçının tələbini yerinə yetirməyə müqabil olmuş olur. yaradıcılıq imitasiyası
strategiyasını, məsələn, yeni fərdi kompüterlərin yaradılması zamanı “İbM” şirkəti tətbiq
etmişdir. belə bir ideya ilk dəfə “Apple” şirkətində yaranmışdır. “İbM”-ə cəmi bir il kifayət
etdi ki, fərdi kompüterlər bazarında lider mövqeyini öz əlinə almış olsun.

“sahibkarlıq dzyudosu” strategiyası ilk növbədə yapon firmaları üçün xarakterikdir.  bu,
xüsusilə o zaman sərfəlidir ki, liderlər yeni ideyanı “görmürlər”,  diqqət yetirmirlər, yaxud
bir kənara qoyurlar. bu strategiyadan istifadə edərkən ilk öncə istehsalçının olduğu sahəni,
onun aludələrini (əsasən də mənfi) siyasətini təhlil etməkdən başlamaq lazımdır, daha sonra
bazarı tədqiq etmək və seçilmiş strategiyanın daha çox uğur qazana biləcəyi sahəni müəyyən
etməyə başlamaq lazımdır [7, səh-5].

“Qaraul” strategiyası bir sıra tələblərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. onlardan biri
odur ki, təklif olunan məhsul ümumi prosesin elə bir hissəsi olmalıdır ki, heç kimdə şübhə
qalmasın ki, onun istifadəsindən imtina böyük zərərlə nəticələnəcək. Məs: “Alkon” şirkəti
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gözün kataraktasının ləğvi üçün aprılan əməliyyatların ümumi prosesin ritmi və loqikasına
mane olan mərhələlərdən birini kənarlaşdırmağa imkan verən xüsusi ferment hazırladı.İndi
bir oftalmoloq belə müəyyən yığım aparan “qaravul” statusu olmuş bu fermentsiz keçinə
bilmir.

İkinci tələb isə ondan ibarətdir ki, bazar seqmenti o qədər dar olmalıdır ki, heç kim onun
banisinin sahibliyinə şərik çıxmasın. bu, bir növ hansısa “növ” tərəfindən məskunlaşmış
ekoloji boşluğa bənzəyir.

Müdafiə, yaxud sağalma strategiyası müəssisə tərəfindən bazar payının saxlanmasını və
bazardakı mövqeyinin qorunmasını nəzərdə tutur.

Müdafiə strategiyası firmanın malik olduğu bazar payının və bazardakı mövcud durumu-
nun,mövqeyinin qorunmasına yönəlmiş tədbirlər sistemini əhətə edir. bu strategiya o zaman
tətbiq olunur ki, firmanın bazardakı mövqeyi qənaətbəxş hesab olunur, yaxud onun fəal
irəliləmə strategiyasını davam etdirməsi üçün kifayət qədər resursları olmur; firma “hücuma
keçməkdən”daha güclü rəqiblərin əks hücumuna məruz qalmamaq , yaxud  dövlətin cəza
tədbirlərinə düçar olmamaq üçün imtina edir. belə vəziyyətdən firmanın davranışının
mümkün variantları aşağıda göstərilib. lakin bu tip strategiyalar kifayət qədər təhlükəlidir,
elmi-texniki tərəqqi məqsədlərinə və rəqib-firmaların hərəkətlərinə aparmaq baxımdan ciddi
diqqət tələb edir. firma müflisləşmə və bazarı tərketmə təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər, yalnız
ona görə ki, rəqiblərin yeni icadları, keyfiyyət dəyişiklikləri nəzərdən qaçılmışdı, daha
doğrusu firma bir anlıq “mürgüləmişdir”. bu isə müasir rəqabət mühitində bağışlanmaz
səhvdir.

Müdafiə strategiyası texnoloji dəyişikliklər aparmaq məqsədi güdmür, texniki-iqtisadi
göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına yönəldilən tədqiqatların yerinə yetirilməsini və əlverişli
vəziyyətdə isə istehsalın texnoloji, texniki silahlanma səviyyəsinin yüksəldilməsini nəzərdə
tutur. Müdafiə strategiyasının qarşısında duran vəzifələr ənənəvi strategiya və inhisarçı strate-
giya seçməklə həll edilə bilər. Əgər müəssisə bazara təklif etdiyi məhsullaın keyfiyyətini
yaxşılaşdırmağa çalışırsa, onda ənənəvi strategiyanı, uzun müddət bazarda inhisarçı mövqe
tutmaq istəyirsə inhisarçı strategiyanı seçməlidir [8, səh-29].

biznes növünün  azalması və dəyişilməsi strategiyası firmaya uzunmüddətli dövrdən sonra
öz qüvvəsini bərpa etmək və yenidən qruplaşdırmaq lazım gəldikdə, lakin iqtisadiyyatda
köklü dəyişikliklər və böhranlar baş verən zaman işin səmərəliliyinin artırılması tələbi mey-
dana çıxdıqda və digər situasiyalarda həyata keçirilir.  onların reallaşdırılması, adətən, ağrısız
ötüşmür. lakin o da həqiqətdir ki, bu tədbirlər sistemi artım strategiyası kimi firmanın
inkişafına yönəlmişdir və bu məqsədə xidmət edir. sadəcə olaraq müəyyən şərtlər daxilində
və müəyyən zaman kəsiyində ondan qaçmaq mümkün olmur. Hətta bəzən elə olur ki, bu, biz-
nesin yenidən qurulması və “təzələnməsi” üçün yeganə çıxış yolu olur. Praktikada firmalar
eyni zamanda bir deyil, bir neçə strategiyadan yararlana bilərlər. bu, xüsusilə də, çoxsahəli
şirkətkərdə daha tez-tez rast gəlinir [9, səh-16].

Nəticə. biznesin strateji idarə edilməsi kəskin bazar münasibətləri və rəqabət şəraitində
uğurlu fəaliyyət göstərmək və yaşamaq üçün ən vacib amillərdən biridir. Ətraf mühitin də -
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yişməsi təşkilatın yeni mühitə adaptasiyasını zəruri edir və mühit tələbləri dəyişilir. yeni
tələblərə uyğun optimal kompaniya fəaliyyət sisteminin qurulması biznesin strateji idarə
edilməsinin başlıca vəzifəsidir. biznesin strateji idarəedilməsinin əsas məqsədi uzunmüddətli
perspektivdə uğurlu firma fəaliyyətini təmin edərək ali təşkilati məqsədlərə nail olaraq arzu
edilən mövqelərə yiyələnmə, onun qorunub saxlanılması və təşkilatın strateji inkişafıdır.
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Abstract
DEtERMINAtION OF OPERAtING StRAtEGIES ACCORDING tO tHE

BUSINESS StRAtEGY
Albina HASHIMOvA

Graduete student, Azerbaijan State Economic University

Key words: business strategy, defensive and offensive strategy, financial resources, di-
versification,  the dynamics of sales and profits

business concept is an idea for a business that includes basic information such as the
service or product, the target demographic, and a unique selling proposition that gives a
company an advantage over competitors. A business concept may involve a new product or
simply a novel approach to marketing or delivering an existing product. once a concept is
developed, it is incorporated into a business plan. This deliverable deals with concepts and
not processes. 

A business concept is closely linked to the processes required to achieve any kind of ob-
jectives. it defines an environment for all processes to allow an open model based collabo-
ration between all stakeholders.The focus is set on the early design phase.
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Резюме
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СОГЛАСНО 

БИЗНЕС СТРАТЕГИИ
Албина  ГАШИмОВА

Магистр, АГЭУ

Ключевые слова: Бизнес стратегия, стратегия защиты и наступления, финансовые
ресурсы, диверсификация, динамика продажи и прибыли.

Бизнес-концепция - концептуальное описание ключевой бизнес-идеи, формата биз-
неса. Концепция бизнеса является составной частью стратегии компании - той ключе-
вой идеей, вокруг которой, и для которой подробно прописывается стратегия
предприятия.

Формально написанный документ позволяет прочитать и одинаково понимать его
всем сотрудникам компании, которые должны быть знакомы с бизнес-концепцией, в
том числе это важно для вновь приходящих в организацию сотрудников.

Акционеры должны понимать ключевую идею своего бизнеса. Только чётко сфор-
мулированная, логичная и оригинальная бизнес-концепция может лечь в основу раз-
работки полноценной стратегии предприятия. Оценивая разработанную стратегию или
предлагаемые к ней изменения, акционеры должны контролировать, чтобы стратеги-
ческие разработки не противоречили, но были направлены на успешное развитие кон-
цепции бизнеса.
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